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MASINU FONDO VAJUS
Malonūs ,.Nepriklausomos Antanas Žiūkas, 

„Lietuvos“ skaitytojai mums Montreal, P. Q..........$10.00
siunčia pagal NL Masinu Fon Povilas Balčiūnas, 
do vajaus plana spaustuvei re Kirkland, Ont.............$10.00
formai paramą. Bet ypač geri*, 
vajaus vaisiai ten, km pasirjis 
kia vajaus talkininkų iniciaty 
va. Kai vajaus vykdytojas su 
sitinka su žmogum ir jį tuo rei 
kalu pakalbina, dažniausia su 
siiaukia gerų vaisių. O „Nepri 
klausomos Lietuvos“ Mašinų 
Fondo vajui nieko daugiau ne 
reiktų, jeigu visi skaitytojai pa

Jonas Vieraitis,
Tillsonburg, Ont. ..$10.00 
Per savaitę gauta . .$40.00 
Visiems prisidėjusiems prie 

Mašinų Fondo vajaus nuošir 
džiausiai dėkojame.
Mašinų F-de buvo $ 6,270.00 
Per savaitę įplaukė $ 40.00
Dabar M. F-de yra $ 6,310.00 
M. F-dui užplanuota $15,000.00

Kennedy duoda geresnių vilčių
SPALIO 17 DIENĄ, KAI SU SURINKO RUSIJOS VAL, 

DANČIOJI PARTIJA, CHR UČŠ1OVAS DAUG KĄ 
PASAKYS

Kažin ar Derwinski suLlefavo? — Ir Repackio planas blefiš 
kai atgaivintas? — Maskva išsigando „Amerikos invazijos’’ 
Indokinijoje. — Naujas sąmo kslas Alžyre? — Italai demon 

struoja. —

J.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS MINISTERIŲ PIRMININKĄ 

Diefenbakerj atlankė Euro pos pavergtųjų tautų seimo 
delegacija

Delegacijofc priešakyje bu
LIETUVOS atstovas JAV, p. 

Kajeckas, sujaudintas, kaip 
ir visi lietuviai, paskubėjo į 
JAV Valstybės Departamentą 
pasiteirauti,
AR TIKRAI AMERIKA PA 

BALTIJO VALSTYBES
LAIKO RUSIJOS DALIMI, 
kaip savo rašte Kongresui pa 
rašė parlamento atstovas Der 
winski? D-tas jam įsakmiai pa 
reiškė, kad D-to rašte Kong 
resui Pabaltijo valstybių var 
do nėra.

Tai jau geriau. Bet iš kur 
gi Dervinski ištraukė teigimą, 
kad rašte buvo ir Lietuvos, 
_atvijos ir Estijos vardai Ar 
gi be niekur nieko Derwinski 
tuos vardus suminėjo? Reikia 
spėti, kad kokį nors pagrindą 
j-is vis dėlto turėjo. Ne gi Der 
winski nori save pastatyti ble 
f minko padėtin?

JAV KONSERVATYVU 
MAS LEMIA JOS LAIKY 
SENĄ VISAIS POKARIO 

LAIKAIS.
Amerikos konservatyvumas 

ryškus jau iš to, kad ji užmirš 
ta istoriją ir ne visoms tautoms 
pripažįsta apsisprendimo teise. 
KAUKAZO tautus argi netau 
tos? Ar JAV V. D-tas nežino, 
kad Rusija du šimtus metų ka 
riavo su Kaukazo tautomis ir 
Kaukazo tautu vaistytomis, 
kol jas nugalėjo? Ir nežino, 
kad ligi pat paskutinių laikų 
rusas kaip okupantas, niekad 
nebuvo saugus Kaukaze. O 
kai ^JAV prezidentas Wilso 
nas paskelbė, deja jau tada 
Amerikos atmestą, tautų apsi 
sprendimo teisę,

KAUKAZO TAUTOS AT 
KŪRĖ SAVO TAUTINES 

VALSTYBES,
kurias Rusija jėga vėl okupavo 
’r laiko pavergime. A; gi skir 
.inga Pabaltijo valstybių pa 
dėtis? Ar 60 mnionų ukrainie 
čių neturi teisės į apsisprcndi 
mą? Ar Ukraina sovietų ne 
okupuota?

Žinoma, mes dar palauksi 
me, kaip savo raštą paaiškins 
Derwinski, bet jo rašte „amen 
koniškos logikos’’ yra...

Pradėjome nuo savęs, nes 
gi „savi marškiniai arčiausia 
prie kūno'*..., bet kartais juos 
reikia aukoti dėl bendro labo, 
deja ne visų supiantamo ir ne 
visų paisomo. „
O BENDRASIS ŽMONIJOS 
LABAS GLŪDI BENDRŲJŲ 

REIKALŲ SPRENDIME.
Bendrieji ii reikalai yra įstri 

-gę ir užsikirtę. Ir kol kas netu 
n išeities.
BERLYNO klausimas yra 
centre. Bet tai daugiau forma 
liai. Tarptautinių santykių už 
sikirtimas yra grynai iinperialis 
tinio pobūdžio —

MASKVOS DIKTATŪRA 
PASIRYŽUSI VIEŠPATAU 

TI IR DOMINUOTI 
; ŽMONIJOJE.

Vakarai sutinka priimti Chr 
uščiovo teigimą, kad komuniz 
mas yra pranašesnis prieš ki 
tas santvarkas, bet tegul tą pri 
ima laisva valia, laisvu pasisa 
kymu žmonės, ko jie nori. Ma 
fikva gi su tuo nesutinka, — ji

nori, kad visa žmonija, visos 
valstybės paklustų jos jėgcs 
diktatui, jos prievartai, pas. 
duodant jos smurtui. Čia ir glū 
di pavojus,
AR VAKARAI IŠLAIKYS 
SAVO /PRINCIPUS AUGS 
TUMOJE IR JUOS GINS?

Ar Vakarai nusiteks sovieti 
jos diktatūros smurtui ir jį pri 
ims — palaipsniui, ar staigiai? 

KENNEDY, atvykęs į Čikagą 
priimti 21-jo garbės daktarato 
titulo, universiteto sporto sta 
dione pasakė viešą kalbą, kurio 
je pabrėžė, kad

AMERIKA NELEIS ŽMO 
NIJAI SUBYRĖTI IR 

PAKLUSTI PRIEVARTAI.
Tai yra šiokia tokia paguo 

da.' Ta pačia proga JAV pre 
zidentas žiūrėjo ir impozantiš 
kų, tikrai moderniškų, kariuo 
menės manevrų, skirtų apsigy 
mmo tikslams. Jis priminė Ru 
ssel, anglų filosilo, posaki 
— „geriau tapti raudonu, negu 
lavonu“ ir jį atrėmė, kad rim 
tai.veikiant galima išlikti ir gy' 
vu ir ne raudonu. Pi įsiminęs 
Berlyno klausimą, Kennedy 
konstatavo didelius sunkumus, 
beta reiškė viltį, kad

KLAUSIMAS, NE VIEN 
BERLYNO, BET BENDRŲ 

SANTYKIŲ IR KOVOS 
NUSITŲS ILGAI, 

gal visai generacijai. Nes lai 
yra sudėtinga problema, kuri 
greit negali būti išspręsta. Ta 
me yra tiesos, bet kieno nau 
dai tarnaus delsimas, tai yra 
taip pat problema, kuri pareis 
nuo žmonių, vedančių politi 
ką.

GROMYKO, išvykdamas iš 
Londono, kur jis pakeliui iš 
Vašingtono buvo sustojęs pa 
silarti, televizijai rodė V — 
Victoria — pergalę. Jis nepa 
sakė kuo jis pergalėjo, bet ta' 
ir yra nerimą keaąs klausimas. 
Kokią pergale Gromyko nusi 
vežė į Maskvą, kai Kennedy 
sako, kad dėl Berlyno susitar 
ti nepavyko?

PAVERGTŲJŲ SEIMAS 
PARYŽIUJE

Spalio 18 — 20 Paryžiuje 
įvyksta nepaprasta pavergtų 

jų Seimo sesija. Ryšium su 
Kremliaus ofenzyva Berlyne 
aštrėjanti tarptautinė padėtis, 
o tuo pačiu ir aktualėjančios ga 
limybės ir grėsmės sovietų pa 
vergtąjai Europai, skatina Pa 
vergtųjų Seimą ypač budriai 
stebėti įvykių raidą.

Sesijos darbų eilėje svar 
blausią vietą užims Berlyno 
krizė ir Europos laisvės klau 
simas, Europos apjungimo ir 
sovietų pavergtosios Europos 
problema; padėtis ir jos raida 
sovietų pavergtuose kraštuose.

Sesijoje yra sutikę dalyvau 
ei eilė Prancūzijos ir kitų Eu 
ropos valstybių įžymių politi 
kų.

Lietuvos delegaciją šiai se 
feijai sudaro pirmininkas V. 
Sidzikauskas ir nariai; prof. J 
Baltrušaitis, V. Banaitis, di. 
P. Karvelis, J. Lanskoronskis, 
A. Liutkus, kun. J. Petrošius,

vo Ferenca Nagy, kuris buvo 
Vengrijos minisleriu pirminiu 
ku 1946 — 1947 metais, bet 
Maskvai stiprinant Vengrijos 
okupaciją, pasitraukė į Vaka 
rus ir dabar veikia PET st i 
me. Delegacija atvyko parei 
kšti PET seimo padėką už jo 
pareiškimus' Jungtinėse Tau 
tose ir to ženklan jam įteiicė 
PET dovanų.

KANADOS DUONA 
KINIJAI IR EGIPTUI
Kanada savo kviečiais šelpia 

badą kenčiančią komunistine 
Kiniją ir diktatūrinį Egiptą. 
Kaip žinoma, ir komunistinė 
Lenkija taip pat duoną vežasi 
iš Kanados. Būdinga: visos 
valstybės, kuriose valdymas 
nenormalus, kur nesiskaitoma 
su daugumos valia, visur trūks 
ta duonos.

Dabar į Ottawa yra atvyku 
si Kinijos delegacija prašyti 
duonos.

MINISTERIS PIRMININ 
KAS DIEFENBAKER

atsiuntė Kredito Unijoms se 
kantį sveikinimą:

u Artinantį® Tarptautine^ 
Kredito Unijų Dienai aš cinu 
čiu savo nuoširdžiausius svei 
kinimus visiems kanadiečiams, 
kurie Kredito Unijose, dalyvau 
ja.

Švęsdami .60 melų sukaktį 
nuo pirmosios Kredito Unijos 
įsteigimo, daugelis iš Tamstų 
planuojate ir dirbate tikslu ai 
siekti geresnių ir šviesesnių at 
einančių metų, sprendžiant sa 
vo narių finansines pr > ,lemas. 
Kredito Unijų narių skaič'ai 
siekia Kanadoje jau milionus. 
Tai yra geriausias to jduėjimo 
principtj teisingumo irody 
mas“.
SAVANORIŠKA TARNYBA 
UŽJŪRY KANADOS UNI 

VERSITETUS 
BAIGIANTIEMS

„Kanadiečiai savanoriai už 
jūriui“, tokiu vardu yra priim

E. Turauskas, B. Vensktvie 
nė.

Vykdamas iš New Yorko 
į Paryžių, V. Sidzikauskas 
drauge su kitais Pavergtųjų 
Seimo delegacijų pirmininkais 
lankysis Londone ir Briusely 
je, o po sesijos — Ženevoie, 
Bonnoje ir Dubline. Kor.

AMERIKA RUOŠIAS! 
ATOMINIAM KARUI

Niekas nenori atominio ka 
ro. Bet jam reikia pasiruošti, 
nes gali įvykti. Prezidentas j.
F. Kennedy ragina visus pilte 
čius, kad imtųsi apsaugos piie 
monių karo atveju. New Yor 
ko gubernatorius N. Rockefelle 
ris ragino vyriausybę, kad ji su 
darytų visose JAV slėptuves, 
nors tai atsieitų 20 billonų do'.'

Vyriausybė paskyrė slėptu 
vėms daryti 200 mil. doi. pa 
skoloms. Duodama paskola 20 
metų, kad šeima įsirengtų nuo 
atominių nuosėdų tinkamą slėp 
tuvę. Tik žmonės nesiskubina 
pasinaudoti paskola, nors ko 
mercinis išskaičiavimas sako, 
jei atominame kare žus ir slėp 
tuvė neapsaugos, tai žus ir pa 
skola.

tas projektas, kuris turi tikslo

imtų po vieną šėrą, įmokėda 
mi 10 dolerių (galima ir dali 
mis). Ir kai vajaus talkininkas 
taip pakalbina savo pažįstamą, 
gauna tą 10 dolerių. Štai niū 
sų malonus kaimynas p. Reu 
tas, taip elgdamasis, įteikė dar 
naujų šėrų:

Elena Vieraitienė,
LaSalle, P. Q............$10.00

M. F. dar trūksta $ 8,690.00 
Tautiečius, ypač N. L-vos 

skaitytojus, maloniai prašome 
Mašinų Fondą papildyti iki už 
planuotos sumos, už ką būsime 
labai dėkingi.

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

pasiųsti jaunus kanadiečius, 
baigusius universitetus, tarnais 
ti savanoriais - darbininkais į 
Indijją ir Ceiloną. Pirmieji de 
šimt savanorių jau yra atrinkti 
iš daugelio pareiškusių norą 
vykti. Kaip papildomas apmo 
kymas užjūrio tarnybai jiems 
yra skaitomos paskaitos iš is 
torijos, kalbų, kultūros, eko 
nomijosi ir geografijos kraš 
tų, į kuriuos jie važiuos? Tai 
yia Indija ir Ceilonas. Ceilo 
nas jau yra garantavęs tris tar 
nybas tokiems savanoriams, o 
Indija septynias—jie ten dirbs 
kaip mokytojai tokių dalykų: 
žemės ūkis, anglų kalba ir bvie 
timas; Diplomuoti inžinieriai, 
gydytojai ir niursės taip put 
bus siunčiami.

Kanadiečių savanorių pro 
jektas buvo aptartas kaip ,,že 
mai apmokama techniškoji pa 
galba“ — tam tikra rūšis Co 
lombo plano. Tai yra planas, 
pagal kurį Kanada per ištisą 
eilę metų siuntė treniruotus n 
kvalifikuotus technikus eksper 
tus, o taip pat ir pinigus davė. 
Kanados Universitetų savano 
nai kurie dirba Ceilone, gaus 
tame krašte jųjų maistą, mo 
lip bakūžes, ir algos į savaitę 
25 rupijas — apie $5.20.

Žinoma, siunčiant šiuos ide 
alistus savanorius į Indijją ir 
į Ceiloną, susidarys didesnės 
išlaidos. Pagal tai yra papra 
šyF| privatūs globėjai Kaną 
doje padengti susidarančias iš 
laidas sumoje $2,000.00, kiek 
vienam savanoriui kiekvienais 
metais. Į šią sumą įeis kelionės 
atgal išlaidos, gyvybės ir svei 
katos draudimas, ekstra gyve 
nimo išlaidos apie du doleriu 
ksavaįtei,. ($2100.00 į nelaimių 
fondą, ir $200.00 į apsigyveni 
mo fondą, kada jie grįš atgal. 
Tačiau visos išlaidos kiekvie 
nam savanoriui sudarys tik vie 
ną penktadalį to, kas buvo re 
guliariai išleidžiama pagal Co 
Ikimljia Pltingl ekspertams ir 
jų šeimoms.

KITOS ŽINIOS
— Buvo pasklidę gandų, 

kad JAV 'Sutiko svarstyti Ra 
packio planą dėl demilitarizuo 
tos Europoje zonos. JAx? tą 
žinią nuneigė.

— Pasklidus žiniai, kad Al 
žyro prancūzų sukilėlis gen. Sa 
lan ruošia naują perversmą, de 
Gaulle žaibo greitumu griebė 
si apsaugos priemonių.

— Syrijos valdžią pripažino 
jau daugelis valstybių, ir Nas 
ser jau atsisakė prievarta ją grą 
žinti į federaciją su Egiptu.

— JAV siunčia karinį spe 
Cialistą į Indokiniją padėti or 
ganizuoti pasipriešinimą sovie 
tininkų invazijai į Vietnamą, 
Laosą ir kt. Maskva dėl to ke 
lia aliarmą.

— Anglijos darbo partija bu 
vo išmetusi Terdjunjoi'ius, bet 
šiems pašalinus iš vadovybės 
komunistus, vėl ją priėmė.

— Italijoje vyksta masinės 
demonstracijos prieš atominius 
bandymus, kai vienai italei kai

Pasaulio lieti
RAŠO EDV 

SOFIJA BARČUS
mirė spalio 9 d. Buvo didelė 
lietuvių kuitūros ir visuomeni 
nių reikalų rėmėja, 30 metų 
vadovavusi letuviškai radio va 
landėlei, kuri 8 kartus savaitė 
jė pasiekdavo tūkstančių lietu 
vių ausis.

Gimuti Lietuvoje prieš 63 
metus, ji Amerikon atvyko bū 
dama 6 m. amžiaus. Čia ji pri 
klausė įvairioms organizaci 
joms ir daug dirbo lietuvių tar 
pe. Buvo labai populiari.

Palaidota labai iškilmingai 
Tautinėse kapinėse.

Radio programų vedime ją 
pavaduoja duktė ir žentas — 
Adona ir Feilksas Daukai. Jie 
ms nuolatos talkininkavo ir 
Balys Brazdžionis.

ŽURN. SALOMĖJA 
NARKELIŪNAITĖ,

kuri spalio 7 d. viešėjo Mont 
realyje, spalio 29 d. atvyksta 
Čikagon ir čia parodys filmą 
bei papasakos įspūdžius iš ke 
lionės Lietuvon? Čikagos lie 
tuviai? kurie illgilsi tiesos žo 
džio apie gyvenimą Tėvynėje, 
nekantriai laukia šios vienos 
iš žymiųjų mūsų išeivijos žur 
.laijsčių pasirodymo.

„Lietuva“ 1961 metų vasa 
ra“ programa įvyks Dariaus - 
- Girėno salėje, 2 vai. pp. Ją 
rengia Liet. Žurnalistų S-gos 
Čikagos skyrius.

ji gyveno prie Maskvos, gimė 
vaikas be akių, o gydytojai iš 
aiškino, kad taip atsitiko to 
dėl, kad kūdikį paveikė atomi 
nių bandymų radiacija, kuri 
ten labai didelė.

— Rusija išsprogdino jau 20 
-tą atominę bombą.

— Indijoje įvyko religinės 
muštynės. Fanatikai kovose už 
mušė 30 žmonių.

— Amsterdamo aerodrome 
įvyko policijos susidūrimas su 
sovietų atstovu Panamirenko, 
kuris su 8 atstovybės tarnau 
tojais bandė jėga grąžinti nu 
tarusį pasilikti Olandijoje 
chemijos inžinierių Golub. Dėl 
to Olandija pavarė iš Olandi 
jos Ponamarenko, o Maskva 
— Olandijos atstovą.

— JAV pardavė Jugoslavi 
jai sprausminių lėktuvų, bet 
nutarė pagrindinai peržiūrėti 
su ja santykius.

— Maskvoje spalio 17 d. 
prasidėjo kompartijos suvažia 
vimas, į kurį iš užsienių atvy 
ko 37 penktosios kolonos ats 
tovai gauti naujų instrukcijų, 
kaip veikti, kad būtų nuvers 
tos jų valstybių valdžios.

— JAV lakūnas lėktuvu pa 
das, pateko į teismą už pusę 
mik dol. išnaudojimą savo Liz 
niams.

— Anglija įvedą suvaržy 
murJ imigrantams.

— JTO sekretorium laiki 
nai numatomas Burmos pilie 
tis Thant.

— Naują Turkijos valdžią 
sudarė bu v. prezidentas Inonu.

iivių sostinėje
. ŠULAIT1S

LIETUVIŲ FONDO 
organizacinėms ir techmki 
nėms išlaidoms padengti auko 
jo: Dr. A. Razma 100 dol., 
Dr. F. Kaunas 50 dol.. Dr. 
A. ir B. Čivai 20 dol., J. Vai 
neikis 10 dol.

DAIL. A. TAMOŠAITIE 
NĖ S PARODA

šiomis dienomis Čikagoje M. 
K. Čiurlionio galerijoje pasi 
baigė. Paroda praėjo su dide 
liu, pasisekijnu iį" rekordiniu 
skaičiumi galerijos lankytojų. 
Parodoje buvo išstatyta tapy 
ba, kilimai ir lietuvių tautiniai 
drabužiai.

Dail. A. Tamošaitienės kū 
rybą ir parodą labai plačiai pa 
minėjo spauda. Jau gauta ke 
lėtas lietuvių visuomenės pa 
kvietirtių tokią parodą sureng 
ti ir kitose didesnėse lietuvių 
kolonijose.

S. PILKOS REČITALIS
Spalio 8 d. Liet. Studentų 

S-gos Centro valdyba Jauni 
mo Centre buvo surengusi 
akt. Stasio Pilkos rečitalį

St. Pilka meistriškai padek 
iamavo ar paskaitė Vi. Šlaito, 
A. Škėmos, Vyt. Mačernio, H. 
Nagio, H. Radausko, W. Šeks 
pyro ir kt. kūrinius. Jaunoji sol. 
Šukytė padainavo lietuvių ir 
kitataučių kompozitorių kuri 
nius.

DU LITERATŪROS 
VAKARAI

1 {Liet, bendruomenės Čika 
gos apygardos valdyba rengia
2 literatūros vakarus. Pirma 
sis iš jų įvyko spalio 15 d., o 
kitas, skirtas tik humanitarinei 
literatūrai, bus spalio 29 d.

Lįet. Bendruomenė spalio 
mėnesį yra paskelbusi lietuvis 
kos spaudos mėnesiu. E. Š.

NĖ VIENOS LIETUVIS 
KOS OPEROS SEZONE
Apie Lietuvos teatrų sėk 

mes ir nesekmss papasakojo 
„Tiesoje“ (217 nr.) artistas, 
operos ir baleto teatro partinio 
biuro narys K. Šilgalis. To ir 
partijos nuomone, teatre nesą 
tvarkos repertuaro požiūriu. 
Iš praėjusiame sezone pasta 
tytų penkių veikalų, daugiau 
šia priekaištų tekę Verdi •>pe 
rai .„Sicilijos mišparai* . Da 
bar Šilgalis nusiskundžia, kaU 
pernai Vilniaus teatras nepa 
statė nė vieno nacionalinio 
veikalo (operos ar baleto). Iš 
viso savo repertuare operos ir 
baleto teatras turi 31 operą ir 
21 baletą. Esą, teatro lar.ky 
tojai (ar partija? — E.) pasi 
genda nebestatomų rusų kom 
pozitorių operų, kaip „Boriso 
Godunovo“, „Kunigaikščio 
Igorio" ir kitų Iškeliama ne 
tvarka — pasibaigus sezonui 
teatro artistai nežino, kokie 
darbai jų laukia naujame sezo 
ne. Esą, jau ilgesnis laikas ne 
beruošiami teatro gamybiniai 
pasitarimai.

— Yra duomenų, kad Pran 
cūzija pradės naujas derybas 
su Alžyro sukilėliais.



2 PSL, NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1901. X. 18. — Nr. 41 (7SJ)

Nepriklauoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania! 
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., LaSalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscripifon Rates:

Kanadoje .......................$5.00 Canada ............................ $ 5.CO
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50 America & S. America .$ 5.50
Visur kitur ...................$6.00 Other Countries............. $6.0?

Adresų pakeitimas 25 et. ęsu prenumerata arba sm. pašte ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal usitarimą, gauna nuolaidų.

Jei Lietuvoje būtų gerai...
ARBA

KAS ŽURNALISTEI SALOMĖJAI NARKELIŪNAITEI 
BUVO LEISTA LIETUVOJE IR KAS NELEISTA

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Tai yra svarbu peržvelgti ir 
panagrinėti, nes tas nušviečia 
tikrąją dabartinės Lietuvos pa 
dėtį ir jos žmonių tikrąją būse 
ną. Šita darydami, remkimės 
vien jos parodytu filmu ir tiktai 
vienu - kitu jos pranešimo žo 
džiu. Ir to visiškai pakanka.

Neabejotina, kad žurnalistė 
sugeba stebėti gyvenimą, jo fak 
tu s ir moka juos parinkti pagal 
reikalą. Tą mes žinome iš dau 
gelio metų jos laikraštininkiš 
kų darbų. Bet tarybinėje Lieti 
voje ji buvo padaryta ir akla ir 
kurčia. Ką tas reiškia?

Ji galėjo filmuoti tiktai ame 
rikoniškais drabužiais pašilė 
džiusius žmones, tuščias gat 
ves, tuščią garsiąją kavinę Vii 
niuje, dėl kurios „prabangos“ 
buvo kilęs Maskvoje triukšmas, 
kaip ir dėl Trakų Vytauto Di 
džiojo pilies - tvirtovės atstaty 
mo, kuri taipgi nufotografuo 
ta tiktai iš tolo, iš oro. Vilniaus 
kavinėje iš tikrųjų jokios pra 
bangos nematyti. Jos „praban 
gos" nei iš tolo negalima lygiu 
ti su daugelio Montrealio kavi 
nių, kurios tikrai prabangiai 
įrengtos. Tas reiškia, kaip dėl 
menkų išlaidų Maskva jau sku 
ba su savo kontrole į „laisvą 
tarybų respubliką“ Lietuva. Ar 
ba dėl Trakų pilies, kuri, su 
prantama, Lietuvos „valdžios“ 
buvo restauruojama grynai pra 
ktiškais sumetimais — turėti 
nors vieną turizmui vietą. Mas 
kva suruošė specialę tyrimo ko 
misiją, kurios pranešimu už 
draudė remonto baigimą, tai 
kokią gi Lietuvos „valdžia“ tu 
ri veikimo laisvę? Traku pilies, 
kaip filmas rodo, jau sustabdy 
tas remontas. Maskvos įsaky 
mas — Lietuvos tarybinei „vai 
džiai“ — įstatymas. Šie du fak 
tai aiškiai rodo, kokia yra Lie 
tuvos laisvė.

S. Narkeliūnaitė nematė Lie 
tuvoje nei darbininkų, nei kol 
ūkiečių. Dvi savaites ji išbuvo 
Lietuvoje, Vilniuje ir Kaune, 
kur, kaip propaganda tnūbuo 
ja, esą pridygę fabrikų, kap gry 
bų po lietaus. Turistei nebuvo 
parodyti nei fabrikai, nei darbi 
ninkai. S. Narkeliūnaitė neria 
tė nei darbininkų einančių į 
fabrikus, nei darbininkų dirban 
Čių darbovietėse, nei jų bul.io 
se, kaip jie gyvena pas save, 
kaip apsirengę, kaip maitinasi...

S. Narkeliūnaitė į savo tėviš 
kę, Mielagėnų srityje, kuri da 
bar paversta kolūkiu, negalėjo 
laisvai vykti, turėjo prašyti lei 
diino. Bet vienos ten vykti vis 
vien neleido. Neleido vykti nei 
autobusu. Jai davė palydovą 
kompartijos narį, A. Žukauską. 
Bet ir Žukausku nepasitikėjo, 
nes liudininku, kad Žukauskas 
su Narkeliūnaitė nepadarytų są 
mokslo ir būdami Mielagėnuo 
se nesuorganizuotų tarybinės 
valdžios nuvertimo, stebėtoju 
ir kontrolierium jiems buvo duo 
tas „šoferis“ seklys, kuris dvi 
dienas „viešėjo“ pp. Narkehū 
nų kolūkiniame vienkiemyje..., 
o paskui su tuo pačiu komunis 
tu Žukausku lydėjo į Kauną.

S. Narkaliūnailės filmų apa 
ratas nematė nei Kauno užtvau 

kos, nes gi aišku, Kad plynas 
vandens plotas, koks jai buvo 
leistas nufotografuoti, nieko ne 
pasako. Ir Kaune leista fotogia 
fuoti tiktai tai, kas seniai žino 
ma ir sena, kaip Lietuvos nepri 
klausomybės darbai — Karo ir 
Meno muzėjus, žinoma, su su 
naikintais V. Kudirkos, Laisvės 
ir kt. paminklais, o vieton jų 
pastatytais, anot pranešėjos, ko 
munistų „šventaisiais“.

Jeigu Lietuvoje būtų netai 
kad gerai, bet bent kiek pado 
riau, bent kiek žmoniškiau, tai 
argi Maskva, kuri taip interesuo 
ta sovietine propaganda, nebū 
tų turistės pakvietusi aplankyti 
fabriko vartus, kai pro juos į 
fabriką eina „laimingi ir paten 
kinti“ darbininkai? Argi jai ne 
būtų parodę kolūkių ir neprašę 
ką nors plačiau apie juos para 
šyti, jeigu jie žydi ir lenkia 
Ameriką? Argi maskviniai pro 
pagandininkai jos nebūtų nusi 
vedę į darbininkų gyvenamus 
namus ir nebūtų parodę, kaip 
gi „laimingai, ištaigingai, ir pa 
siturinčiai“, — kaip triūbuoja 
propaganda, — darbininkai gy 
vena? Kas gi to nesupranta? 
Kas gi abejoja, kad jeigu Lie 
tuvoje būtų gera, tai visa tai 
nuo turistų būtų slepiama?!

Nieko nerodė, kad bijojo ro 
dyti; nedavė fotografuoti to, 
kas buvo norima nufotografuo 
ti, nes tai parodo, kad okupan 
tas bijo net savo šešėlio, bijo 
šviesos, bijo tiesos.

Tarybinis „mokslininkas, di 
džiausis istorikas“ J. Žiugžda 
Amerikoje leidžiamą Lietuvių 
Enciklopediją laiko seife po 
raktu, kad niekas kitas prie jos 
negalėtų prieiti ir nepaskaitytu, 
kas joje rašoma.. Pas seneli, 
Lenkijos fašistų kankinį, Mai 
Celiną Šikšnį, negalėjo susirink 
ti 400 žmonių pagerbti jo dar 
bus ir jo žilą plauką, nes tame 
„galingiausioji“ tarybinė vai 
džia įžiūrėjo sau pavojų, įžiū 
rejo lyg ir kokios organizaci 
jos šešėlį. Tat, aišku, jokia he 
tuviška organizacija Lietuvoje 
neleidžiama. Lietuvoje begali 
būti tiktai okupantinė ir okupa 
cijai tarnaujanti organizacija. 
Lietuvoje lietuvis beteisis, lis 
ne lietuvis, jis tiktai „savietsK.j 
graždanin“.

Taigi, S. Narkeliūnaitės atsi 
lankymas dar kaitą patvirtino 
tai, kas mums žinoma, net kas 
sovietinės propagandos vis ban 
doma nuneigti: Lietuva oku 
puota, Lietuva prievartaujama, 
Ljetuva vergo padėtyje, Lietu 
vai uždrausta būti lietuviška, 
Lietuva rusinama ir kolonizuo 
jama. Lietuva vergės padėty, o 
sovietinė jos „valdžia'* — pa 
stūmdėlė, kurios, kaip pranešė 
ja sakė, „niekas nerinko ir nie 
kas nemyli”.

Ne tiktai Vusterio Bakšys, 
ne tiktai Zalatorienė, r.e tiktai 
daugelis eilinių turistų, bet ir 
patyrusi žurnalistė aiškiai paro 
dė, kad sovietinė propaganda 
nieko bendra su tikrove neturi

Laikiaštinmkės S. Na-keliū 
naitės atsilankymas Lietuvoje 
ir tos sąlygos, kuriomis ji, ka^p 
žurnalistė, buvo apstatyta ir nė

Toronte įvyko trečiasis ir pa 
skutinis šios KLB Krašto Tary 
bos suvažiavimas. Naujos tary 
bos rinkimai numatyti aleinan 
čių metų pavasarį.

Suvažiavimą atidarė Kr. V- 
bos pirm. S. Kęsgailą ir pakvie 
tė atsistojimu pagerbti praei 
tais metais mirusius Kr. T-bos 
narius dr. A. Šapoką ir kun. K. 
Rickų.

Pirmininko pasiūlymu į sesi 
jos Garbės prezidiumą liuvo iš 
rinkti PLB V-bos pirm. Dr. 
J. Sungaila ir JAV Kr. T-bos 
prezid. pirm. St. Barzdukas. 
Darbo prezidiuman išrinkti 
adv. J. Užupis, notaras A. 
I.iūdžius ir ekon. A. Korkeliu 
nas ir sekr. — inž. P. Daunius 
ir St. Bakšys. Į rezoliucijų ko 
misiją V. Ignaitis, J. R. S i man a 
vičius ir A. Vaičeliūnas; man 
datų kom. V. Vaidotas, p. Su 
kys ir p. Butkus. Po to sekė 
sveikinimai.

Išsamų pranešimą padarė 
vald. pirm. S. Kęsgailą. Jo pra 
nešimas tik patvirtina, kad KL 
B tikrai apjungia visus tautie 
čius ir jų organizacijas.

Ižd. Pr. Rudinskas prmešė, 
kad išviso turėta 2,949.23 dol. 
pajamų, iš kurių 470,60 perei 
namųjų sumų (Kultūros, Šal 
pos fondams etc.). Išlaidų viso 
2,442. 99, saldo 506.24 dol. So 
lidarumo mokesčio įplaukė be 
veik dvigubai daugiau, kaip 
praeitais metais.

Kultūros Fondo pirm. Kun. 
Tėvas J. Borevičius prisiuntė 
pranešimą raštu.

Šalpos Fondo pranešiną pa 
darė Fondo pirm. Inž. Iz. Ma 
liška. Š. Fondas šiemet gavo 
mažiau pajamų. Tačiau kaiku 
rios apylinkės šalpos lėšas per 
siuntė tiesiogiai arba per BAL 
Fą, todėl skaičiai nepilni.

T. Fondo pranešimą padarė 
p. V. Vaidotas.

Įdomūs buvo pranešimai iš 
apylinkių. Už apylinkes, kmių 
pirmininkų nebuvo, sutrauktinį 
pranešimą padarė vald. sekr. 
agr. P. Lukoševičius.

Po pranešimų sekė gyvos 
diskusijos, užsitęsusios į kitos 
dienos posėdį. Daugiausia kai 
beta Kultūros Fondo veiklos ir 
jaunimo klausimais. Tuo reiks 
lu priimta speciali rezjliucija. 
Taip pat priimta padėkos rezo 
liucija valdybai už nuveiktus 
darbus.

Sekančią — devintąja Kana 
dos Liet. Dieną rotaiine tvarka 
apsiėmė ruošti Windsoro apy 
linkė. Su entuziazmu nuplotas 
ir Dr. Jasevičiūtės pasiūlymas 
suruošti Liet. Dieną Fort Wil 
liam — Kanados geografiniam 
centre.

Ryšium su Liet Metraščio 
leidimu Pr. Rudinskas pare.* 
ravo Kr. V-je priimtą J. Karde 
lio pasiūlymą perimti Metras 
čio leidimą Krašto Valdybai. 
Nutarta klausimą palikti Liet.

Ką rašo kiti
BŪTI AR NEBŪTI?

„Vienybė“, atšventusi auk 
sinį savo jubilėjų, stato toki 
klausimą ir rašo;

„Senieji Vienybės skaityto 
jai, kurių dauguma yra suJau 
kusi savo gyvenimo rudens, 
šiandien kaip iapai krinta iš 
prenumeratorių sąrašo. Savo 
vaikų neišmokę lietuviškai 
skaityti jie nepalieka įpėdinių. 
Nespėję tėvų palaidoti, tie se

žingsnio negalėjo laisvai ženg 
ti, parodo, kokie baisūs varž 
tai ukupacijos yra uždėti Lietu 
vai. Ir kaip okupantas dreba 
dėl savo būsenos, kad tokių 
neįmanomai žiaurių priemonių 
griebiasi, kad tiktai kaip nois 
lietuviai nepasireikštų kaip lie 
tuviai, kad nepasirekštų nors 
tiktai koks tolimai įsivaizduoja 
mas laisvėe šešėlis.

Iš kitos pusės, visa tai rodo, 
kaip nepastovi sovietinė vai 
džia, ir kai plaisvass pasaulis ap 
akintas sovietinės propagandos, 
kad taip krupulingai bijo šio 
molio maišo, stovinčio ant viš 
tos kojos..

Dieną ruošiančios apylinkės ir 
Kr. V-bos susitarimui.

Geležinio Fondo reikalu Kr. 
V-bos pirm. S. Kęsgailą ura 
nešė, kad JAV KLB pradėjus 
organizuoti savo atskirą fondą, 
bet ne viso pasaulio Lietuvių 
Fondą, Kr. V-ba nutarė tęsti 
Geležinio Fondo organizavimą. 
Kr. V-ba jau baigia sutvarkyti 
per adv. J. Millerį KL B-nės 
charterio įregistravimą Ottawo 
je, pagal kurį galėtų pradėti 
veikti ir Geležinis Fondas kaip 
jos padalinys.

Po to, Lietuvių Fondo Ame 
rikoje,' atstovas V. Ignaitis pa 
brėžė, kad pagal Liet. F-do 
Amerikoje nuostatus, fondo vai 
dyme turėtų tuiėti balsą ir auko 
tojai, kurių Kanadoje jau yra 
$12.000 sumai. Fondo statue* 
tvirtintų Kr. Tarybos suvažia 
vimas. Kapitalas būtų laikomas 
neliečiamu, bet palūkanos bū 
tū skirstomos lietuvybės išlaiky 
mui komisijos, į kurią po lygų 
skaičių atstovų skirtų KLB ir 
Fondo v-ba. Jis siūlo steigti vie 
ną fondą, atskirą nuo JAV, ir 
jį pavadinti Lietuvių Fondu 
Kanadoje. Po ilgesnių diskusijų 
nutarta priimti V. Ignaičio pa 
siūlymą pavadinant Fondą Lie 
tuvių Fondu Kanadoje. Įstata 
ms sudaryti ir juos išdirbti nu 
tarta sudaryti komisiją iš Fon 
dui pasižadėjusių aukoti asme 
nų ir 3-jų suvažiavimo rinktų 
Kr. Tarybos narių. Suvažiav’ 
mas į tą komisiją išrinko V. Ig 
naitį, J. Jakubicką ir P. Janus 
ką. Jų išdirbti įstatai bus per 
žiūrėti Kr. V-bos ir pasiūlyti 
Kr. Tarybos sesijoje arba bal 
sujojant korespondenciniu bū 
du.

Kr. Vald. ižd. 'Pr. Rudini 
kas šiems metams patiekė są 
matą — 1,800 dol. Tačiau ir 
tokioje sąmatoje numatyta gau 
ti solid, mokesčio 50% dau 
giau, kaip pernai. Lėšas Eltai, 
Romoje, remti, siūloma sudary 
ti iš apylinkių aukų forma. Dis 
kusijose buvo pasiūlyta, kad vai 
dyba tuo reikalu išsiųstų apylin 
kėms aplinkraštį, kuriame būtų 
sugestijonuota, kurią sumą apy 
linkė turėtų paaukoti.

Sesijos pabaigai KLB Pašau 
lio Liet. B-nės vicepirm. J. Ma 
tulionis paskaitė įdomią paskai 
tą apie naująją Rusijos komu 
nistų partijos programą ir kiek 
jį palies Lietuvą ir mus cm< 
grantųs.

Po to buvo priimtos rezoiiu 
cijos ir suvažiavimas baigtas 
Tautos Himnu.

Šeštadienio vakare suvažiavi 
mo pagerbimui įvyko balius. 3u 
važiavimas praėjo darbingoje 
ir darnioje nuotaikoje. Padėka 
priklauso KLB Toronto apyl. 
pirm. St. Juozapavičiui — šuva 
žiavimo globėjui ir vaišintojui, 
ir Tėvams Pranciškonams už 
patalpas ir kitokią globą. Pr. R.

nųjų Vienybės skaitytojų vai 
kai lašo: „Please do not send 
tne Vienybe. Our parents are 
dead. There’s no one who can 
read this Lithuanian newspa 
per...”

O kaip su naujaisiais atei 
viąis?

Deja, jie taip smarkiai ame 
rikonėja, kad, anot P. J. Žiū 
no, fc>)e^ dešimtmetį prarado 
tai, ką senieji Amerikos lietu 
viai yra sukūrę per 50 metų...”

Deja, tai kaikieno išdidžiai 
gadintieji „ambasadoriai*“...

GIMIMŲ SKAIČIUS
1960 m. Vengrijos gimimų 

skaičius 1000 gyventojų sieke 
14,6. Albanijoje 1957 m. gimi 
mų skaičius buvo 39,1, Sov. 
S-goje 25,3, Lenkijoje—1959 
m. — 24,9, Rumunijoje — 
1958 m. — 21,6, Bulgarijoje 
— 1959 — 17,6, R. Vokietijo 
je — 1959 — 16,9, Čekoslova 
kijoje — 1959 — 16,0. Veig 
rijoje gimimų skaičius buvo 
kiek augštešnis už Švediją, ku 
rioje 1959 m. gimimų skaičius 
tesiekė 14,1.

Truputis papildymų ir pataisų 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJAI

RAŠO PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA
8.
Lietuva 3. (XVI, 1958 m.) 

— Kaune laikraštį redagavo 
Balys Sruoga ne ligi 1923 m., 
bet ligi 1922. kai trumpą laiką 
redagavo Matas Bagdonas, 
nuo 1922. III. — 10. — XI. 
1. Mykolas Biržiška, nuo 1922. 
XL 1. ligi 1925. II. dr. Kazį 
mieras Jokantas, paskiau dr. 
Juozas Purickis ir kiti.

20) Lietuvių Draugija nuo 
Karo Nukentėjusiems Šelpti 
(XVI, 1958 m.) — plačiai at 
pasakota susiorganizavimas 
(nutylėta 1914 m. renkant 
valdybą kairiųjų ir dešiniųjų 
rungtjir.’ės, Atsiliepusio,^ spau 
doje ir Ad. Varno šaržuose}, 
1914-15 veikimas Lietuvoje ir 
ypačiai Draugijos ir Valdybos 
daliai 1915 m. rudenį nuo vo 
kiečių invazijos pasitraukus gi 
liojon Rusijon (Petrapilu , 
Maskvon, Voronežan ir kitur) 
ir ten išvysčius platų tautinį 
veikimą, bet ir Vilniuje likusi 
Draugijos ir Valdybos dalis iš 
vystė įtemptą ir platų veiki

Laiškai Redakcijai
Didžiai Gerbiamas Pone Re 

daktoriau!
Tamsta davėte vietos „nema 

loniai žinutei“ pasisakyti vilnie 
čių sąskaitom tai prašau duoti 
vietos ii šiam mano neutraliam 
žodžiui.

Kas tiesa Kęstas Skrebutė 
nas yla iš Vilniaus krašto kili 
mo ir yra sąjungos narys, oet 
ar tai duoda pagrindą mesti kai 
tę kitiems ypač savo spaudoje 
pabrėžiant jo kilimą. Kodėl gi 
neprisimename savo bendruo 
menės, juk jis yra buvęs net St. 
Catharines apylinkės bendruo 
menės pirmininkas ir bendram 
reikalui nuveikęs nemažiau už 
kitus buvusius pirmininkus. Gir 
tinas dalykas, kai korespondon 
tai skubiai ir tiksliai perduoda 
žinias savo spaudai, kaip šį 
kart pasielgė D „Nepr. Lietu 
vos“ nr. 37 savo žinutėje apie 
st. catharinietį K. Skrebutėną, 
būk tai pasiremdamas vietos 
anglų spauda „The St. Catha 
rines Standard“. Tik keista, 
kad pralenkus daug geresnes 
žinias, ypatingai atsirado rcika 
las šia „nemalonią“ žinią taip 
skubiai perduoti ir dar iškreip 
tai kiršinančiais komentarais? 
O atsakymą aiškiai duoda pats 
autorius „D“ slapyvarde, ko 
kiam tikslui tas jra daroma ir 
kam norima tuo pakenkti, prie

JUOKDARIAI...
VISUOMENIŠKAS SOViE 

TINIS BIZNIS...
Varšuvos sovietinis oficiozas 
„Tribūna Ludu“ paskelbė, kad 
Varšuvos miesto Laidojimo 
įmonė, kurią vedė direktores 
Sanislaw Pietrzyk, apgavo 21 
tūkstantį Varšuvos piliečių, da 
rydamas biznį su laidotuvėmis. 
Paprastai reikalingiems palai 
dojimo įmonė atsake: nėra 
karsto, nėra antkapio, nėra kuo 
lavonas transportuoti. . . Bet 
lavono namie gi nelaikysi, to 
dėl reikia duoti kyšis. Kai teis 
mas apklausinėjo 21.000 nu 
kentėjusių, paaiškojo dar gra 
žesnis biznis: pasirodė, kad lai 
dotuvių įmonė rašė dvigubas 
sąskaitas: sąskaitoje baltame 
popieriuje rašė 8 zlotai, o roži 
nės spalvos popieriuje rašė 
481 zlot.; baltame rašė karstas 
1,600 zlotų, o rožiniame — 
2,200 zlotų... Už paminklo pa 
statymo paspartinimą 500 — 
1,000 zlotų, už lavono pen eži 
mą 500 zlotų. Ir taip ta laidotu 
vių įmonė iš 21 tūkstančio in 
teresantų „padarė biznio“ mi 
lionus zlotų. Vien bylos tardy 
mas užsitęsė dvejus metus, nes 
reikėjo apklausinėti 21,000 as 
menų. Tai tokia yra „sovieti 
nė socialistinė“ tvarka. . .

„KUPRONINĖ SUKNELĖ”, 
O NE KAPRONINĖ

Vilniuje susitiko dvi studen 
tės. 

mą, susijusį ir su Lietuvos ne 
priklausomybės šūkio iškėlimu, 
o apie tai straipsnyje beveik 
nieko nesakoma. Tuo tai pu jau 
„Vilniaus Aido“ 1916 metams 
Kalendoriuje p 23-39 skaitome 
Petro Klimo (kaip tik enciklo 
pedinio straipsnio autoriaus 
Ad. Klimo brolio) rūpestingai 
parengtą Trumpą Lietuvių 
siems šelpti darbų apžvalgą, su 
Draugijos dėl Karo nukentėju 
kooptavimu valdybon Stepo 
Kairio, Myk. Biržiškos, Aug. Ja 
nulaičio, Pel. Bugailiškio, Al. 
Stulginskio, Jok. Šerno, Pr. Do 
vydaičio ir kun. Juozo Stanke 
yičiaus, pirmininkaujant Ant. 
Smetonai, kur suminėta Vilnių 
j e Draugijos išlaikomos pneg 
laudos ir bendrabučiai, valgyk 
los, gimnazijos, pedagogų ir 
daraktorių kursai ir tl. Gal bus 
apie tai žadamame XV tome?, 
o gal bus kaip nors įsprausta į 
str. apie Vilnių ir Vilniaus be 
tuvius?

Bus daugiau.

iškreipto vertimo pridėtu savo 
komentaru: ...„lenkai įkyriai 
užgaulioja lietuvius ir varo 
prieš juos propagandą tarp vie 
tos gyventojų. K. Skrebutėnas 
kilimo iš Vilnaus“,

Visai taip, kaip kitataučiai ei 
gaiši, norėdami pakenkti mums. 
Tiesa, atsilikimas nemalonus ir 
negirtinas, bet ar bus lietuviams 
gerau ir jau nuplėštą kitų dar 
heliais „gero“ vardo sąskaiton 
sumesime vienam pagal kilimo 
vietovę. Kokią naudą atnešė 
ir kodėl iškilo reikalas tiktai Šis 
nemalonumas kelti savo spau 
doje? Juk nemaža naujiena yra, 
jei kurį nors mėnesį apseinama 
nepaminėjus spaudoje lietuviš 
kos pavardės, o iš viso apylin 
kėje yra tik apie pora šimtų. 
Sunku čia būtų beišvardyti vi 
sus tuos turėjusiais su pareigu 
nais reikalų ir patekusiais į vie 
to spaudą. Tačiau D to nema 
tė ir neskubėjo pasitarnauti sa 
vajai spaudai.

Nejieškokime kituose kaltės 
nepasižiūrėję pirma apie save. 
Ir jei nori kaltinti kilus, būk 
tikras, kad pats esi švarus, o ei 
damas pėdomis posakio: „juo 
kiasi puodas, kad katilas juo 
das” nepataisysi lietuviško yar 
do, bet tikrai pastatysi jųjų iš 
vardintų „garsių” lenkų tarpe.

Sediški*.

— Graži gi tavo suknelė, ko 
lege, — sako viena kitai.

— Tik tau galiu pasakyti, 
kad tai nyloninė, iš Amerikos, 
bet kitoms aš sakau — „kapro 
ninė, tarybinis kapronas“... — 
atsako antroji.

— Kapronas? Tai kam tu 
taip sakai?

— Matai, mano tėvas nu 
nisteris, tai sako. „Tu, vaikeli, 
nesigirk amerikoniško medžią 
gom. Tarybinės valdžios gar 
bei sakyk—tai kapronas. Taip 
bus sveikiau tau ir... man — at 
sakė užklaustoji.

— Kolege, mūsų neapgau 
si... Perdaug matomas skirtu 
mas... Kapron — tuojau susi 
meta kupron, o nylono nerei 
kia nei lyginti...

— Sakai — kupron?.. Ne 
karpron?...

PRIEVARTINĖS
‘ PASKAITOS

Sąjunga politinių žinių ir 
mokslų .skleidimui suvažiavi 
me Rygoje paskelbė savo veik 
los duomenis. Per dvejus me 
tus iš viso buvo skaityta 170 
tūkst. paskaitų ir jų klausėsi 
12 mil. lankytojų (vidutimš 
kai 6 paskaitos kiekvienam 

Latvijos gyventojui). ;
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Kritiškas žvilgsnisK

i J.A.V. politiką
KUBOS INVAZIJA TIKSLINGUMO IR TEISĖTUMO 

POŽIŪRIAIS
Tragiškai žuvusio J. Jakš-Tvrio paskaita Santaros 

susirinkime.
3.

MONROES DOKTRINA.
..Prezidentas Kennedy, premjeras Macmillan ir net 
Chrusčiov sutinka, kad 2,200,000 Vakarų Berlyne 
gyventojų turi būti ‘laisvi’. Beh aišku, kad Chruščio 
vo laisvės idėja skiriasi nuo prezidento Kennedy 
‘Laisvi’ žmonės privalo būti laisvais padaryti bet ko 
k j sprendimą, kuris jiems patinka. Jie privalo hūr 
laisvi jungtis su Vakarų Vokietijos vyriausybe ar — 
dėl tos pačios priežasties — su komunistine Rytų 
Vokietija“.

James Reston (NYT 61 6. 30).

Kaip JAV priėmė F. Castro tų pavyzdžių matyti, ka p p; 
revoliuciją, mes žinome, lai saulis atrodytų, jeigu JAV 
nebuvo didelės savimi pa it* laikytųsi atgyventos izoliacio 
kinčios ir savo tikslus žinan nistinės politikos. Nė viena.., 
čios valstybės laikysena, bet -s kuriam tikrai rūpi laisvės pa 
‘etiškas, mažai apgalvotų bė šaulyje Įsigalėjimas, negali 
Jos ir priemonių grieb.ma us. sveikinti JAV grįžime piie 
Vos tik paskelbus žemės refot įįO8 „doktrinos“, 
inos ir nacionalizacijos įstaty
mus, Eisenhower griebėsi im 
rusins Monroes doktrinos, pa 
keldamas ją į tarptautinės ei 
sės principus. Kuriuo pagrin 
du? Kokia teise? Juk toje vit 
toje, kurioje turėjo atsirasti 
tai, kas šiandieną iškilmingai 
mėgstama vadinti „ Monroes 
doktrina“, istorija mums ai 
skleidžia tik paprastą prezi 
dento pranešimą kongresui už 
sienio politikos klausimais, ku 
rių pastarasis net nerado rc'ka 
lo balsuoti, priimti įstatymu ar 
kitu būdu formaliai užgirti ir 
jo pabrėžti jo svarbą. Savo 

esme tai buvo ano laiko 
0823)| antraeilės, nestipA?os 
valstybės užsienio politikos de 
klaracija. Joje JAV įspėjo di 
džiąsias Europos valstyues ne 
sikišti į Amerikos kontinentą, 
bet taip pat pareiškė, kad J. 
A. V. nesivels j Europos konf 
liktus.

Ką toji ,.doktrina" reiškia 
šiandieną? Pirmoje vietoje p 
reiškia JAV savanoiišką atsisa 
kymą rūpintis likusiu pašau 
liu. „Splended izolalion“ — 
tikroji šios ,,doktrinos" cha<n<c 
teristika. Vakar ji neleido ame 
rikiečiams dalyvauti Tautų Są 
jungoje, šiandieną jos laikyda 
masi JAV turėtų išstoti iš JT. 
Korėja, Laos, Libanas, N/XT 
Oir SEA1O yra negalimi, nes 
visa tai yra ,,Monroes doktri 
nos" laužymas. O ką jau be 
kalbėti apie Marshall’io planą, 
paramą atsilikusiems kraštams 
bei kitokiu būdu savo resur 
sais pilniaširdišką dalimnąsi su 
įvairiomis į vargą patekusio 
mis tautomis! Visa tai neside 
rina su jokia Monroes laikų 
dvasia. Vien tik iš šių paminė

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

CENTRINĖ RINKIMINĖ KOMISIJA
skelbia, kad Š. Amerikos lietu 
vių FASKo ir Revizijos komi 
sijos rinkimams yra nominuoti 
šie kandidatai: Chicagos apy 
linkėse: Petras Baltramonas, 
Jonas Degutis, Ziggmas Degu 
tis, Rimantas Dirvonis, Jonas 
Ilčiukas, Romas Kožėnas, Vik 
toras Matušis, Klausutis Pūdy 
maltis, Edvardas Šulaitis, Zig 
mantas Žiupsnys ir Povilas 
Žumbakis. Cleveiando apyhr. 
kės: Algirdas Bielskus, AuJ.o 
nė Geležytė. Vyt. Jakubaitis, 
Kazimieras Karalis, Juozas Ki 
jauskas. Laimutis Klimas, Alg. 
Nasvytis, Jaunutis Nasvytis, Al 
gis Penkauskas, Henrikas F»k 
turna ir Elvira Vadopoiienė
- Šikšniūtė.

Visi ŠALFASKo nariai 
gaus iš CRK balsavimo lapą, 
kurį reikės grąžinti, atžymėjus 
pasirinktus 7 kandidatus CR 
Komisijai iki š. m. spalių 20 d.

K. Morkis, CRK p-kas.

FASK-TO RINKIMAI
Centrinė Rinkiminė Komisija 

praneša, kad naujojo FASK- 
to rinkimams pravesti, išstatyti 
du sąrašai: iš Cleveiando ir Či 
kagos. Pirmojoj apylinkėje iš 
žinomesnių sporto darbuoti ių, 
randami Šie asmenys: Bielskus, 
Nasvytis Alg. ir Jaunutis, Vo 
dopalienė ir kt. Čikagos sąraše
— Baltramonas. Šulaitis, Žum 
bakis ir kt. Netrukus CR K-ja iš

Antra vertus, ta ,,doktrina“ 
turi dar ir tamsesnę pusę. Jei 
gu ją skelbiant JAV buvo ne 
reikšminga valstybė (net ir pa 
'čros ,,doktrinos“ įgy-jvenditii’ 
mas priklausė labjau nu< drau 
giško D. Britanijos laivyno, ne
gu nuo pačių JAV), tai s>an 
dieną jos reikšmė pakito. Ji 
tikrumoje reprezentuoja nuo 
gos jėgos politiką. Niekam nė 
ra abejonių, kad JAV savo ga 
lia šiandieną gali priveisti vi 
sus respektuoti jos ,,interesų 
sferą“ šiame kontinente. Bet., 
kokia gi tada morale galima 
priešintis Kinijos plėtimui*.. 
Azijoje, Rusijos Europoje?.. 
Prancūzija gi seniai norėjo 
jrodyti, kad Alžyras yra jų vi 
daus reikalas, kol pati nebuvo 
priversta, tų pačių JAV spau 
dimo dėka, pripažinti, kad tai 
yia tarptautinis klausimas.. 
Kokioje gi padėtyje atsiduria 
visa vad. Rytų Europa, y p i- 
Pabaltys, rusams paskelbus, 
kad Baltijos jūra esanti ..mare 
nostrum“, t. y. rusų nuosavy 
bė?. . .

* * *
Bus daugiau.

siuntinės visiems ŠALFASS nr. 
nains balsavimo lapeliuš, o pa 
tys rinkimai baigiami š. m. spa 
lio m. 20 d. Kartu primename, 
kad ŠALFASS suvažiavimas 
bus Toronte š. m. lapkričio m. 
11—12 dd.

MEISTERIS
E. SABALIAUSKAITĖ

■ Didelėse stalo teniso žaidy 
nėse Niagara Falls, dalyvau 
jant Kanados ir JAV šios ša 
kos atstovams, didelę pergalę 
atsiekė Toronto Vyčio atstove 
E. Sabaliauskaitė, laimėdam.- 
B klasėje pirmą vietą., lai >au 
antra lietuvaitės pergalė, iško 
vota dviejų mėnesių laikotar 
pyje: Kanados Tautinės paro 
dos proga surengtose žaidyt.ė 
se rugsėjo mėn. ji toj pačioj 
klasėje nugalėjo visas kanadie 
tęs ir ameriketes ir taip pat š 
kovojo pirmą vietą. Toronto 
Vyčio atstovė yra tik keturio 
likos metų, spėjusi atsižymėti 
tarptautinėse žaidynėse.

LIETUVIS SOV. SAJUN 
GOS MEISTERIS

Sov. S-gos lengvosios atleti 
kos pirmenybėse, puikią perga 
lę iškovojo disko metimo Algi 
mantas Baltušnikas, numesda 
mas įrankį 57,93 m. (190 pė 
dų). Tai naujas ne tik Lietu 
vos. bet ir visos Sov. S-gos t 
kordas. Nuo meisterio neatsili 
ko Vytautas Jaras, užimdamas

trečią vietą, taip pat gera pa 
sekine — 56,26 m. 1 uo tarpu, 
rutulio stūmime, Ad. Varanaus 
kas buvo antras (laimėjo Lios 
nis) — 17,75 m. Kitose rungty
nėse lietuviai pasirodė kukliau.

KLAIPĖDOS MIETAS
nugalėjo Rygos Lokomotyvo 
krepšininkus (jie yra Lokomo 
tyvo dr-jos meisteriai visoj S. 
Š-goj) 74:68 ir 69:65. Lietu 
vaitės pirmą dieną laimėjo 43 : 
37 ir antrą turėjo nusileisti ry 
gietėms 50:54..

FUTBOLININKŲ 
PASIRODYMAI

Du Čikagos lietuvių futbolo 
klubai žaidžia vietos futbolo 
(socker) pirmenybėse. Kadan 
gi jie priklauso tai pačiai gru 
pei, spalio mėn. Įvyko jų tar 
pusavio susitikimas. Laimėjo

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
STUDENTŲ PABALTIEČ1Ų VAKARAS

Veikli Sydnėjaus studentų 
valdyba jau spėjo suruošti įdo 
mų pabaltiečių studentų balių 
latvių salėje Siradtficlde. Šiais 
metais oficialiai buvo pakviesti 
ir vengrų bei ukrainiečių stu 
dentai. Balius pavyko visapusis 
kai, tik gaila, kad lietuvių į jį

Lituanica. kuri nugalėjo T aurą 
3:2. Spalio 8 d. jie kovojo prieš 
kitas komandas. Lituanica su 
žaidė 1:1 su meksikiečių Win 
gs, o Tauras — 2:2 su lenkų 
Hoosiers. Dar yra likę po 2 pir 
menybių susitikimus. Lituanica 
dabar pirmenybėse stovi I-j- 
vietoje, o Tauras — paskutinė 
je. (E. Š ). 

atsilankė jrer mažai. Sydnėjiš 
kiai šiuo atžvilgiu apsih idę. Kaž 
kas net pasakė, kari kaulu riš 
kiai proporcingai čia laivo skai 
tlingesni.

Įdomu buvo stebėti paskiros 
studentų rūpės. Baliui nedrą 
šiai prasidėjus, nedrąsūs studen 
tai sudarė nedrąsius tautinius 
ratelius. Kiti net ir prie savųjų 
ratelių nedrįso prisijungti, už 
sukdami i įvairias vietas netoli 
salės, kol daugiau kolegų salėti 
nesusirinko. Bet kai visi įsilinks 
mino, įsišoko, įsidainavo, tai 
pagaliau visi pacirąsėje.
• Vilniuje rug ėjo 14 d. ‘ar 
laši spaudos 'platinimo rcika 
spaudą platinti visomis prie 
lais.

/. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

45.
Prie Barvainio ir Pileckio prisijungė budimis chirurgą*.
— Retai kada būna taip ramu, kaip šiandien, — stenėjo 

si jis. — Nė galvos niekas neprasiskėlė. — Ūmai chirurgą pa 
galvojo, kad nepatogu apie tai kalbėti prie Barvainio. — Š.an 
dien Spartakas žaidė su Kišiniovu. Nebuvote?

— Aš juk budžiu, — nustebo Pileckis. — Ir iš viso ne 
mėgstu futbolo ir bokso.

— Mėgstat stalo tenisą? — paklausė chirurgas tokiu Gal 
su, kad negalima buvo suprasti, ar jis sako rimtai ar su pašai 
pa. — O aš kaip tik futbolą ir boksą.

Iš skyriaus paskambino sesuo Vaitkutė;
— Prašau budintį gydytoją į skyrių.
— Kas jau ten atsitiko? — susidomėjo Pileckis. — Na. 

aš eisiu. O jūs, tur būt, namo?
— Tur būt. Labos nakties, daktare Pilecki.
Gatvėje suburzgė automobilis.
— Greitoji. Iš garso pažįstu, — pasakė Pileckis. — Įdo 

mu, pas mus ar į chirurginį?
Įėjo Greitosios pagalbos gydytoja. Jos lūpos buvo ryš 

kiai išdažytos, kvepėjo ji vaistais ir kvepalais.
— Mes jums dovanėlę, daktaras Pilecki.
— Mums ar chirurgams?
— Patys apsispręsite. Anamnezėj — skrandžio opa, o 

kaip ir kas — jums geriau žinoti.
— Tai aš nueisiu į skyrių, — pasisiūlė Barvainis. — Ual 

kaip tik mano ligonis?
Ir jis skubiai nužygiavo per kiemą į ligoninę, palikdamas 

Pileckį ambulatorijoj.
Koridoriuj Barvainį pasitiko sesuo Vaitkutė.
— A, tai jūs daktare! Vis dar pas mus?
— Kas atsitiko?
— Stenokardijos priepuolis. Čia pat, šitoj palatoj.

Senas žmogus žila barzdele vaitojo, jo kakta buvo apia 
sojusi stambiais prakaito lašais, o akys, rodėsi, ims ir išš„i..,. 
Neslepiamas siaubas slypėjo tose akyse.

Barvainis tyliai paklausė sesers:
— Kur nitroglicerinas?
— Jau daviau prieš penketą minučių.
— Puiku. — Barvainis paėmė ligonio ranką ir jieškojo 

tvinksnio. — Na, jau geriau? ' t
Ligonis akimis parodė: j
— Ne. |
— Tuojau pat bus geriau. Nieko pavojinga. Garantuoju 

savo galva. — Ligonis dėkingai sumirksėjo; Barvainiui past 
rodė, kad siaubo išraiška tose išsprogusiose akyse ima mažėti. 
__  Viskas puiku. Pulsas geras. Nieko baisaus. Jau neskauda?

— Skauda, — sušnibždėjo ligonis.
__  Ė, nieko, — Barvainis atsikėlė nuo lovos krašto ir pn 

ėjo prie sesers. — Morfijaus ir atropino. Ne, geriau promedo 
lio. Promedolio yra?

— Yra.
__  Paruoškit. Ir atropino. Rytoj — eiektrokaidiogramą. 

Kiaujo analizę. Ir žiūrėkit, kad ligonis nė nekl ustelėtų. Mai 
tinkit j) pačios.

Sesuo tyliai sukuždėjo:
— Infarktas?
— Ne, iš kur, — paneigė Barvainis ir išsivedė seserį i ko 

ridorių. — Ir kaip jums, sesele, šovė į galvą palatoj kalbėt- to 
kius dalykus? ,

— Jis juk negirdėjo. — pasiaiškino Vaitkutė.
__ Ligoniai viską girdi. Net ir čia mes per balsiai kalba 

me. — Jis dar labjau pritildė balsą. — Gal ir infarktas.
Sesuo nuėjo ruošti injekcijos, o Barvainis nusiplaut rankų.
__ Bet ir šykšti sesuo šeimininkė, — tarė jis pnekabiai. 

__ Argi čia muilas? Plcdckšnė tiktai! Kruopelytė. — Vanduo 
gaiviai sruveno tarp jo pirštų. Barvainio nuoiaika iš karto pa 
kilo. — Tai man tą muilą nešat, sesele? Ačiū, šiaip taip ūžte 
ko ir šito.

Suskambėjo telefonas. Sesuo paėmė ragelį:

— Kaip? Negali būti. Gerai, tuoj paruošii vietą. Aš ma 
nau, daktare, čia, dežurkoj. — Ji vėl padėjo ragelį.

— Nesakykite niekad, sesele, ,,d< žujkoj". 1 aį juk ne|ic 
tuviškas žodis.

— Gal būt, daktare. Jūs žinot, ką atvežė? Viešpatie!
— Ramiau, sesele Vaitkute, jūs gi medikė. -Ką?
— Kastanciją. Boreikaitę.
Barvainio delnai ėmė prakaituoti. Jis vėl pakišo ’amias 

po kranu.
— Kas gi jai atsitiko? — paklausė jis, stengdamasis, kad 

balsas skambėtų kuo natūraliausiai.
— Nusinuodijok — sušuko Vaitkutė ir pati išsigando sa 

vo baiso. Ji išbėgo į koridorių ir atsitempė sanitarę. — Einili 
ja, atnešk su Maryte lovą čia. Štai čia, išilgai sienos, gah-a į 
langą.

„Nusinuodijo. f o tik betrūko, kad Kastancija nusii ro 
dytų". Jį pagavo baimė, ji kilo nuo vidurių j viršų, atspaude 
po krūtinkauliu, o dabar ėmė smaugti jo kaklą. Ūmai jis pri 
šuninė išsprogusias senuko akis ir pagalvojo: „Apytikriai tokią 
pat baimę turėjo jausti jis". Barvainis priėjo prie veidrodžio 
ir pasižiūrėjo: ne. jo akys buvo neišsprogusios, veide nebuvo 
jokios baimes pėdsakų žymės. Bet baimė jo m paliko: nuo lak 
io ji pasikėlė į viršų ir ėmė plėšti augštyn jo viršugalvį..

„Reikia nueiti į ambulatoriją Kuo gi ji nusinuodijo' Pi 
leckis gal dabar plauna.jai skrandį“. Jis svyravo: eiti ar neiti? 
Pagaliau pasiryžo eiti. Baime jau jį panko.

Koridoriuj jis isitiko neštuvus. Pileckis sekė uz kelių 
žingsnių.

„Kaip laidotuvių procesija". — pagalvojo Barvainis
Koridoriuj buvo tamsoka. Kastaucijos veidas buvo toks 

išblyškęs, kad Barvainj pervėrė mintis; o gal ji jau mirusi? 
Ūmai jis prisiminė išsidraikiusius plaukus ant pagalvės tenai, 
jos kambaryje; jis susigėdo tos minties ir stengėsi nuvaivt, ją 
šalin.

Jis priėjo prie Pileckio: X ,
— Nejaugi nusinuodijo? « j
Pileckis patraukė pečiais: i. 'v.-*

i
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HENRIKAS NAGYS

PRAGIEDRULI At ir ŠEŠĖLIAI..'
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

j Pernakt sapnavos baltos drobės.
|Per drobes tas toli nueičiau. 
Tiktai mane ruduo jau grobia 
Ir paukščiai ir draugai apleidžia.

O buvo žemė žalio rūbo. 
Žydėjo kalnuose margai ten.
Dabar visi apleisti skuba: 
Draugai ir paukščiai ir mergaitės.

Einu. Ir paupiai netoki.
Ir valtys suverstos ant kranto. 
Lieku nuo sūkurio atokiai.
O paukščiai skrenda, skrenda, skrenda.

• Kiti išgers tą saulės midų.
Lieku, palieku susikrimtęs.
Kažką ten su Šopenu lydi, 
O lapai krinta, krinta, krinta.

Antanas Miškinis, Ruduo.
*

kultorwWkrqvika
LIETUVOJE DAUG SENOSIOS KARTOS ŽMONIŲ 

MIRČIŲ
Mirė dailininkas skulptorius Petras Rimša.

Kaip daug geriau, už visus 
mus, poetas pasakė nykią ru 
deninę nuotaiką! Vasaros ne 
bėra. Su ja atsisveikinau sau 
lėtą rugsėjo popietę Tabor far 
moję, Michigane. Rugsėjo 10, 
po pietų, baigėsi SANTAROS 
suvažiavimas. Apie jį norėčiau 
šiandien kalbėti. Dėl to, kad 
tai buvo retas jaunų žmonių 
susitikimas. Kaip norėtųsi į jį 
nusivežti visus tuos, kurie skcl 
bia, kad mūsų akademines jau 
nimas nesidomi lietuvybe! T- 
būna šitie netikintys tomai ke 
lias paras su mūsų jaunaisiais 
žmonėmis, tepasiklauso jų žo 
džių, jų dainų, jų pašnekesių, 
jų juoko, — ir jie bus atversti! 
Jie grįš į savo niūrias darbovie 
tęs, į savo pilkus miestus, į sa 
vo dulkėtą kasdienybę labai 
tikri, kad lietuviškasai žodis 
nėra miręs, kad yra šimtai mcr 
ginų ir jaunuolių, kurie tebesi 
domi savo kalba, savo kultūra, 
savo visuomenine ir politine 
veikla, savo žemės ateitimi, sa 
vo rašytojų knygomis, savų 
žmonių nepamainoma draugys 
te. Jie grįš namo ir niekad ne 
bedrįs savo pačių sukalkčju 
sios sąmonės ir savo pačių 
snaudulio pateisinti ta labai ba 
nalia fraze: ,,Ką čia beve:ksi, 
jei nėra kam po mūsų nešti 
vėliavų”. Yra kam, brangieji!. 
Tik nesutepkim peranksti vėlia 
vų savo burnojimais, tiktai ne 
meskime peranksti vėliavų kali 
dims!

Mačiau, kaip mūsų visuo 

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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meninijnkaij. mūsų mokslinin 
kai, mūsų rašytojai ir mūsų 
poetai buvo priimti, sutikti, su 
prasti. Ir tą meilę mačiau, kuri 
buvo šitiems žmonėms brangts 
nė už viską.

Mačiau kaip gimė modor 
nūs lietuviškas teatras, tarytu 
mei dar kartą kitokiam palan 
giškiam svirne, lietuviškas te 
atras tikrai atradęs j ieško 
tą naujovišką kelią, kuriuo ga 
įima didžiuotis, teatras, kuriam 
buvo skirta keltis ir gyventi. 
Likimas neleido Antanui Škė 
mai grįžti namo ir tesėti savo 
drąsaus užsimojimo, bet aš 
tikiu — tasai jaunas ir nau 

jas ir drąsus teatras g y 
v e n s.

Girdėjau jaunus žmones dat 
nuojant mūsų dainas. Girdė 
jau jaunus žmones deklamuo 
jant mūsų poetų eiles. Girdė 
jau jaunus žmones, kalbant 
rimtai ir ilgai apie visas mūsų 
ska'udžiausias problemas, jieš 
kant atsakymų. Girdėjau jų 
sprendimus ir jais tikėjau. Gir 
dėjau jų ateities planus — ir 
jais likėjau. Ir tikiu.

Ir žinau, kad tai ne vieninte 
lis toks suvažiavimas. Ir ži 
nau, kad tai ne vieninteliai to 
kie jauni mūsų žmonės. To 
kie jaun; ir drąsūs. Jie verti 
mūsų rankos. Tikra žemė, mū 
sų žemė ir gera žemė yra po 
jų ir mūsų ir mano kojomis — 
ir mes ja tikime. Mes tikime 
draugyste^ kurios mirtis neis 
trina. Ir tai yra be galo daug.'

DAILININKŲ TAMOŠAI 
ČIŲ DAILĖS DARBŲ 
PARODOS ČIKAGOJE

A. Tamošaitienės paroda jvy 
ko, A. Tamošaičio paskirta tuo 

pačiu laiku kitimet.
Dailininkės Anastazijos Ta 

mošaitienės darbų — paveiks 
lų, kilimų ir tautinių drabužių 
— paroda įvyko Čikagoje, 
Čiurlionio galerijoje, šio mė 
nėšio pradžioje. Dėl tos paro 
dos paieikšta nuomonė, kad 
tai yra ,,nepakartojamojo ori 
ginalumo paveikslai, puikūs Ki 
limai ir nepaprasto spalvinau 
mo ir grožio tautinių drabu 
žiu pavyzdžiai“.

Paroda turėjo didžiuli pasi 
sekimą. Parodoje parduota 
daug paveikslų.

Dabar jau sutarta, kad se 
kančiais metais, spalio mėnesį, 
Čiurlionio galerijoje savo da’ 
lės darbų parodą suruoš daili 
ninkas Antanas Tamošaitis.

RAŠYTOJO
ANTANO ŠKĖMOS

Raštų Išleidimo Fondui įna 
šus prisiuntė Dalia ir Algiman 
tas Mackai 100 dol., Kostas 
Ostrauskas 10 dol., Antanas 
Rūkas 5 dol. Lietuviškoji vi 
suomenė yra maloniai kviečia 
ma įsijungti į Fondą savo įna 
Šais ir padėti išleisti Antano 
Škėmos kūrybą. Fondo adie 
sas: Dr. J. Valaitis, 2547 W 
46th St., Chicago 32, III.

DR. GERUČIO PASKAITOS
Pasiuntinybės patarėjas Dr. 

A. Gerutis laikė Bad Oeynhau 
sen, Vokietijoje, paskaitą apie 
„Tautų apsisprendimą ir Rytų 
Europos tautas“. Paskaitą su 
rengė tame mieste veikiantis 
politinis mokslų institutas.

Panašia tema Dr. Gerutis 
laikys paskaitą lapkričio mėn. 
viduryje Bielefelde. Paskaitą 
rengia Europa - Union organi 
zacija.

MIRĖ
KALBŲ MOKĖTOJAS

’Patirta, kad Bazelyje mirė, 
eidamas 87 amžiaus metus, 
Dr. Eduardas Thomas. Velio 
nis mokėjo apie 20 kalbų, jų 
tarpe lietuvių kalbą, kurią jis 
filologiniu požiūriu didžiai ver 
tino. Dr. Thomas savo laiku 
dirbo kaipo vertėjas Tarptauti 
niame Darbo Biure Ženevoje. 
Tie santykiai nenutrūko iki pa 
skutinio laiko.

Dr. Fhommen domėjosi taip 
pat botanika ir yra iš tos srities 
paskelbęs kelis veikalus.

• Rugsėjo 8 d. Maskvoje su 
rengta lietuvių vitražo paro 
da. „Tiesos” žodžiais (217 
nr.) šioji paroda patraukusi 
Maskvos dailininkų ir archi 
tektų dėmesį.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ SKELBIA

SPAUDOS MĖNESJ
Ta proga Čikagoje ruošiama 

lietuvikosios spaudos knygų r 
laikraščių paroda.

Jungtinių Amerikos Valsty 
bių Lietuvių bendruomenė šie 
met pasiryžo plačiau pavaryti 
spaudos, savosios, lietuviško 
sios, spaudos propagandą ii 
tam tikslui paskyrė šį mėnesi.

Propagandaij sustiprinti Či 
kagoje ruošiama spaudos pare 
da — laikraščių, periodikos, ir 
knygų. Paroda pavesta suorga 
nizuoti žurnalistui Jonui Vaide 
liui, kuris parodą suprojektavo 
tokiu būdu, kad ji apims spau 
dą tremties ir dabarties laikais, 
kiek tas įmanoma, visame lais 
vajame pasaulyje. Kas nori ir 
gali, siunčia savo darbus adre 
su: 3629 W. 66 St., Chicago 
29, Ill., USA.

HENRIKO ŠALKAUSKO 
DAILĖS PARODA

H. Šalkauskas yra akim 
giausias dailininkas. Jis vaikš 
to su savo darbais ne tiktai po 
Australijos meno galerijas, bet 
ir po užsienines. Jau žinome, 
kad paskutiniųjų poros metų 
būvyje jis lankėsi Amerikoje 
Japonijoje, Šveicarijoje, Loti 
done, Sao Paulo, bet tai vis ne 
vienas, o draugėje su kitais. 
Vienas su< savo darbais prieš 
trejetą mėnesių pasirodė Mel 
bourne ir dabar antią kartą 
Sydnėjuje. Abi parodos prae 
jo su gražiu pasisekimu — 
gyvas susidomėjimas, gera 
spaudos kritika, neblogas dai 
bų iŠ parodos įsigijimas. Čia, 
Sydnėjuje, iš 22 išstatytų dar 
bų, nupirko devynis (tris dar 
bus įsigijo mūsų tautiečiai ir 6 
— australai). Minėtina, kad 
N.S.W. Valstybinės Galerijos 
Direktorius.

Parodoje buvo lino raiži 
niai, akvarelės, monotipai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Končius. ŽEMAI 

ČIO ŠNEKOS. II dalis. Ni 
dos knygų klubo išleista 1961 
metais. 240 pusi. Kaina minkš 
tu įrišimu 1 dol., kietu įrišimu 
1.50.

Turinyje: keliai, takai, til 
tai, lieptai, malūnai, oro spė 
jiinai, medžioklė, žvejyba, rie 
šutavimas, dainos, tėvai vai 
kai, šventieji, maldos, ašaros, 
viltis..

Autorius pasakoja labai 
lengvai,1 aiškia^ gupiantamail 
ir širdingai.

Bibliografija. KNYGŲ LEN 
TYNA. Nr. 3. (123), XIV 
metai (Vol.). 1961 m. birže 
lio — rugpjūčio mėli. Leidė 
jas Vytautas Saulius, redakto 
rius Aleksandras Ružancovas. 
Adresas: 1132 N. Walnut 
Str., Danville, Illinois, USA.

Paskutinės žinios iš Lietu 
vos yra liūdnos, nes ten paiku 
tiniu laiku yra daug mirrsių.

Spalio 2 dieną Kaune mirė 
dailininkas - skulptorius Pet 
ras Rimša, ypač pagarsėjęs 
|skulptūromis „Vargo mokyk, 
la“, „Artojas“ ir visa eile pui 
kiai sukurtų medalių su bareljc 
fais. Savaimingos jo y patingo 
stiliaus skulptūros budina jų 
kūrėją kaip itin savaimingą 
kūrėją.

Petras Rimša buvo gimęs 
1881 m. lapkričio 23 d. Nau 
džių kaime, Vilkaviškio ap. 
Dailės mokėsi Petrapily, Var 
šuvoje, Krokuvoje, Paryžiuje. 
Dalyvavo daugelyje parodų. 
Savo darbų parodų eilę buvo 
suruošęs ir Amerikoje.

Velionis buvo demokrauš 
kų pažiūrų, gerbė asmens lais 
vę ir jokiu būdu nesutiko su 
okupacija, todėl jo gyvenimas 
sovietinėje rusų okupacijoje, 
Lietuvoje 'buvo sunkus. Gvve 
no jis uždarytas viename ma 
žame kambarėly. Kadangi pa 
žįstamiems ir nepažįstamiems 
skųsdavosi sunkiomis gyveni 
mo sąlygomis, nevengdamas 
okupantui tikro žodžio, iai bu 
vo ypač nemėgiamas.

Petro Rimšos asmenyje ne 
tekome vieno žymiųjų Lietu 
vos nepriklausomybės atsikūri 
mo laikų menininko - skulpto 
riaus.

Mirė prof. J. Čepinskis
Spalio 1 dieną mirė Veteri 

narijos akademijos ir Žemės 
ūkio akademijos docentas Jo 
nas Čepinskis, anksčiau miiU 
šio žymiojo mokslininko fiziko 
Vinco Čepinskio brolis, gi 
męs 1893 metais. Gamtos mo 
kslus jis buvo baigęs 1927 m. 
Danijoje. 1935 m. jis emigra 
vo į Daniją, vėliau persikėlė į 
Islandiją. Pagaliau buvo su 
grįžęs j Lietuvą ir dirbo sumi 
nėtose mokslo įstaigose.

Mirė Stasė Žygelienė.
Rugsėjo 28 d. mirė Stasė 

Šičkutė - Žygelienė, buv. Spau 
dos Fondo dir. Balio Žygelio 
žmona, sulaukusi 70 metu am 
žiaus. Ji buvo baigusi Veive 
rių mokytojų seminariją. Kau 
no konservatorijoje mokėsi, 
p. Grigaitienės klasėje, dainuo 
ti; dalyvavo Miko Petrausko 
statytoje „Birutės“ operoje r 
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kituose spektakliuose ir Lietu 
,vos ineprikjlausomybes laikais 
buvo Kalinių globos draugijos 
veikėja.

Mirė Sofija Barkus.
Čikagoje, spalio 9 d. mirė 

radio valandėlės ilgametė ve 
deja Sofija Barčus, visuome 
nininkė, lietuviškųjų barų vei 
kėja, daug rūpesčių padėjusi 
tremtiniams paremti, nelaimin 
gus paguosti, užjausti ir medžią 
giškai padėti. Per 30 metų ji 
vedė radio valandėlę, kuri tar 
navo lietuviams humaniškai, 
žmoniškai, nesiveliant į kurios 
nors srovės reikalus.

KĄ SAKO NIDOS 
KNYGŲ KLUBAS

Viskas brangsta, dėl to didė 
ja ir knygų leidimo išlaidos. 
Nidos Knygų klubas, be rbe 
jo, yra vienintelė lietuviškų 
knygų leidykla, kuri iki šiol vis 
dar pajėgia skaitytojus aprū 
pinti pigia kaina leidžiamomis 
knygomis. Bet tas darbas vyks 
ta sunkiai. Dėl to būtų didelio 
reikalo pakelti kainas. Leidė 
jai apskaičiavo, kad svaro sier 
lingo kraštuose reikėtų imti 
bent 6.6 šil. už minkštai įrištą 
knygą, o dolerio kraštuose 
bent 1.20 dol., jei ne 1.50 dol. 
(Knygos kietais viršeliais atsi 
eina apie 30 proc. brangiau). 
Bet kol kas paliekama senoji 
kaina, taigi geros širdies reika 
las bus, jei kas panorės mokė 
ti tiek, kiek iš tiesų reikėtų.

Šiomis dienomis Nidos Kny 
gų Klubas išleido Danutės 
Paškevičiūtės poezijos knygą 
AŠ NEGALIU VERKTI. Tai 
šių dienų žmogaus poetiniai iŠ 
gyvenimai. Kas nori šią knygą 
gauti, prašom parašyti.
IŠEINA LIETUVIŲ ENCI 

KLCįPEDIJOS XXIV 
TOMAS

Jis jau pradedamas ekspedi 
juoti. Tomą redagavo Dr. J- 
Puzinas. Šiame tome ypatin 
gai plačiai aptarta Prūsija: jos 
proistodrė, istorija, kalba ir kc. 
Labai daug lituanistikos, ku 
rios vardai prasideda raidėmis 
P ir R.
9 P. Mažiulis, Lietuvių Enci 
klopedijos bendradarbis, etno 
Jogas, gavęs širdies priepuolį, 
buvo atsigulęs ir dėl to susi 
trukdd Ęhciklopedijos tomo 
išsiuntinėjimas.

— Tur būt. Seselė nuėjo teirautis, ko Boreikaitė neina i 
savo pamainą. Durys iš vidaus užsklęstos, niekas neatidaio. 
Žvilgt pro langą — ji lovoje. Pašaukė kaimynus, na, ir kaip 
matot.

Barvainis nesuprato:
— Kas „ji“? Kastancija?
— Ne, seselė. . . Ji vėl sugrįžo, bet mes ją tuoj namo va 

rysim. Kurgi, antrą naktį be miego.
Neštuvai atsidūrė jau procedūriniame kambaryje.
— Bandėme ambulatorijoj išplauti skrandį — neišeina, 

— skundėsi Pileckis Barvainiui. — Pabandysim dar čia. A iš 
ku, kad nusinuodijo nei rūgštimi, nei šarmais, burnos gleivinė 
nesužalota. Ir žinok, žmogau, kas daryti! O gal mes, įle dę į 
skrandį vandens, dar greičiau tuos nuodus ištirpinsim? Bet 
kitos išeities nėra, vėl bandysim. Sesele, kardiaka paruošta?

— Na, kolega, o jūs iš čia eikit.
— Kodėl?
— Pats jūs į žmogų nepanašus. Eikit namo. — Pileckis 

draugiškai patapnojo Barvainiui per nugarą. — Bus geriau, jei 
jūs eisit namo.

Koridorium skubėjo sesuo, toji kuri rado Kastanciją rusi 
nuodijusią.

— Daktare! — šūktelėjo ji Pileckiui ir tuoj pati išsigan 
do savo balso; jau visai tyliai ji pridūrė: — Daktare, jos megz 
tinio kišenėje radau štai ką. Tik dabar. — Ji atkišo Pileckiui 
porą mažų dėžučių..

Pileckis atidarė jas, pavartė rankoj.
— Tuščios. Porciją suvalgė gerą, solidžią. Ir tas '.’’imi 

nalis seniai jau iš skrandžio susigėrė, — pareiškė Pileckis — 
Bet plauti visvien bandysim. Duokit, sesele, kordiaminj. Pa 
bandysiu pats suleisti į venas, tai efektingiau. Dar ampulę 
duokit, dar. Kolega, eikite namo.

— Mes jau pasirūpinsime Kastancija, — pridūrė sejuo 
Vaitkutė; Barvainis išgirdo neslepiamą priekaišto gaidą jos 
baise.

„Ko jie iš manęs nori? Ne dėl manęs ji juk nusinuodijo“

Jis išėjo į kiemą. Buvo tamsi naktis. Jis atsisėdo ant šuo 
liuko po medžiu. Kitoje gatvės pusėje stovinčio namo languo 
se ėmė gesti šviesos. „Kaip greit bėga laikas, juk vos prieš 
valandėlę tuose languose atsispindėjo saulė“. Prie vieno i?.n 
go priėjo moteris ir nuleido užuolaidą. Barvainis nusispj.vė 
ir nužygiavo namo.

XXX
Iš pat ryto atvykęs į ligoninę, Barvainis pajuto, kad sese 

rys žiūri į jį kažkaip labai keistai.
„Jos taip į mane spokso, lyg tai aš būčiau Boieikaites tra 

gedijos priežasis. Lyg tai aš būčiau ją vedęs ir pametęs. Arba, 
lyg būčiau Faustas, suvedžiojęs nekaltąją Margaritą. O aš ne 
ouvau Faustas, ir juo labjay ji nebuvo Margarita“.

Kastancija tebemiegojo. Barvainis nenuėjo jos aplanky 
ti; apie jos būklę jis sužinojo iš Pileckio. Taip, Kastancija 
miegojo kaip princesė Auroia iš Čaikovskio baleto; su tuo tik 
skirtumu, kad lemtingąją verpstę gavo ji ne iš piktosios fėjos 
rankų, o pasiėmė pati. Ir, gal būt, nebuvo to laukiamojo prin 
co, kuris nugalėtų blogąją fėją Karabos.

Barvainis nemėgo teatro, nesidomėjo baletu ir juo laojau 
pasakomis; apie princesę jis buvo girdėjęs iš savo dukters, 
kai ji, grįžusi kadaise iš teatro, ištisą savaitę pasakojo jam spėk 
iaklio turinį. B<rrvaims pakartojo savo mintyse: „Aurora Au 
rora, Aurora...“ Ir Kastancijos vaizdas pasirodė vėl nereika 
lingas, jis nuplaukė tolyn, o atmintyje dabar iškilo Nijolė? pa 
veikslas. Štai ji įraudusiais veidukais, kupina pirmųjų Įspū 
Jžių, pasakoja jam, kaip jų klasė gavo vielas net partery; ir 
pasakoja jam apie didžiulę teatro salę, apie tvaskančius žibia 
tus, sunkią ir puošnią uždangą, dirigento lazdelės mosteleji 
mą... Barvainis tarytum pats atsidūrė tarp didingų teatro šie 
nų, ir kai ligoninės laiptų posūkyje vos nepargriovė Rebekos 
Veinbaum, jam akimirką pasirodė, kad sapnuoja.

— Atleiskite, — tarė jis pabusdamas, — aš vos jus nėra 
stūmiau.

— Kodėl, jūs mane ir pastūmėt. Net užlipot ant ko, .s.

_  Ji žiūrėjo į Barvainį savo didelėmis juodomis akimis ir 
šypsojosi, o Barvainis kažkodėl neatlaikė jos žvilgsnio; tačiau 
tuoj pat susigriebę ir įsįstiprėjo jai tiesiai į veidą.

__  Ką gi jūs mūsų skyriuj darot? Konsultuojat — pa 
klausė jis.

— Taip. Buvau pas tą vargšę seselę.
— Aa. . . — Barvainis numykė, nesugalvodamas, kaip 

tęsti pokalbį. — Ko gi jai reikėjo žudytis?
— To ir aš negaliu suprasti, — liūdnai tarė Rebeka. — 

Aš į tokius dalykus žiūriu lengviau.
— Kaip tai „į tokius dalykus“?
— Na, dėl vaiko tėvystės.. Gyvenime pasitaiko visokių 

netikėtumų, o jei norit kito termino — paslydimų.
— Palaukit, — pasakė Barvainis nustebęs, — bet jinai iš 

tekėjusi... — Ir tuoj pat vėl nutilo ir pasijuto esąs visiškai kvai 
lys: juk ištekėjo ji palyginti neseniai, o nėštumas...

— Ką gi, sunku reikalauti ir iš vyro, kad augintų svetim. 
vaiką, — baigė Rebeka. — Na, užsiplepėjom, daktare. jau 
bėgu.

Tirdamas savo ligonius, Barvainis visą laiką galvojo apie 
Kastanciją, jos vyrą ir jos tragediją. „Šeštas mėnuo...” Jis at 
skaičiavo atatinkamą dienų skaičių atgal, ir ūmai jį pagavo 
siaubas.

„Ne, jeigu tai būtų tavo vaikas, ji tikrai būtų tau prune 
susi“, — tvirtino sau Barvainis mintyse; dabar jis vėl kreipė 
si į save kaip į antrą asmenį.

Bet jo antrasis asmuo taip pat nenusileido.
„O kieno gi vaikas, jei ne mano? Ir kodėl ji turėjo man 

pranešti? Kastancija išdidi, ji neprašė išmaldos, kad ją ves 
čiau, net nepriekaištavo“.

Jis klausėsi ligonių kvėpavimo, o jo ausyse šiugždėjo: 
„Nepriekaištavo, nepriekaištavo“. Jis klausėsi širdžių plaki 
mo, o jo ausyse atliepė: „Niek-šas, niek-šas, niekšas...“

„Visa tai nesąmonė, kažkokia liguista mano būsena. Ta: 
todėl, kad aš dar nusilpęs, dar nepakankamai sustiprėjęs*” 

Bus daugiau.
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Filmų menas
360' EKRANAS

(Reportažas iš Disneyland n Ghost Town)

Mosklo - Technikos naujienos
ELEKTRONINIAI LAIKRODŽIAI

Disneyland primena didžiu 
lę, keletą šimtų akrų užiman 
čią, puošnios parodos aikštę. 
Viskas čia įrengta taip nepa 
prastai, kad kiekvienas daly 
kas patraukia ir stebina žiūro 
vą..

Įdomiausiu reiškinių tenka 
laikyti apvalu 360" ekraną, ku 
riame nuolat rodomas spalvo 
tas filmas. Tai yra akiai ne 
įprastas ir naujas reiškinys, kuo 
met įėjus į apvalią salę (sėdy 
nių čia nėra) žiūrovą apsupa 
vientisas reginys. Viskas būtų 
kaip mums žinomame filme, 
tiktai vaizdas čia neįrėmintas, 
jis neužsibaigia paprastu ar pr< 
plėstu ekranu, bet supa žiūro 
vą iš visų pusių gerai sndeiin 
tais vienuolika ekranų ir teikia 
natūralų vaizdą.

Čia yra augščiausio Alpių 
alno Matterhorn modelis su 

snieguota viršūne ir entuziastų 
laipiojimo galimybėmis. Augš 
tai apie aikštę, vienu begiu ke 
lėtą mylių skrenda Monorail 
traukinys ir visuomet yra pi 
nas keleivių. Yra dar ekskursi 

nis traukinys, kuris važiuoja 
per džiungles, per dykumas ir 
per tipišką Amerikos miestą. 
Traukinys sustodamas trijose 
stotyse pasiima ir išleidžia po 
aikštę pakeliauti panorusius 
smalsuolius..

Kasyklų traukinukas veža 
žmones per kalnų urvus, per 
puikiai atkurtas Arizonos ir Ne 
vados dykumas ir per Grand 
Canyon. Viską tą tik 
žaiavus keliaujant iš Toronto, 
įspūdis dar padidėja, matant 
tų vetų gyvūniją.

Plaukiant laivuku upe per 
džuingles, jau iš tolo pasigirsta 
įvairiausių gyvių garsai. Artč 
jant į susipynusią, įvairiausio 
mis atogrąžų gėlėmis išsipuo 
šusią augmeniją, iš vandens pa 
sirodo didžiuliai krokodilai ir 
pasimaudyti atėję raganosiai. 
Pakrantėję liūtų pora doroja 
pagautą gazelę, o nuo palinku 
šio medžio rodos į laivelį ran 
giasi šokti leopardas. 1 oliau 
keletas dramblių vesdamiesi 
savo mažiukus prie vandens 
būkštauja ir, pamatę laivelį, 
rengiasi bėgti. Pro augštas žo 
les pasirodo susirėmę du ožiai, 
kurie nepaliaujamai kariauja ir 
negali vienas kito įveikti. Kito 
je pakrantėje įvairiausiomis 
spalvomis išsidažę indėnai, su 
jietimis rankose šoka karo šo 
kį. O ten toliau, nuo storoko, 
ant upės pasvirusio medžio ren 
giasi atsipalaiduoti milžiniškas 
smauglys. Viskas čia taip vyku 
šiai padaryta, taip gerai per 
duota, kad tuo momentu žiū 
rovas beveik tiki matąs gyvus 
žvėris.

Čia dar galima pakeliauti 
su Mark Tvainu Missisippi 
upe plaukiusiu laivu, po van 
deniu pasinerti povandeniniu 
laivu, aplankyti pilies kuore 
miegančią karalaitę. Prie to

dar paslaptingos kelionės paša 
kų šalyje, pasivažinėjimas ka 
bančiais lopšiais, besisukau 
Čiais puodukais ir keistais au 
tomobiliukais.

Viskam tam pamatyti, pava 
žinoti dviaugščiu tramvajumi 
ir arkline karieta, apžiūrėti 
gražiai atkurtą tipišką miestą, 
vienos dienos kaip ir maža.

Tenka pastebėti, kad čia 
visur daug vandens. To bran 
gaus gyvybės simoolio, kurio 
čia taip trūksta ir kiekviename 
žingsnyje nurudavę laukai tai 
liudija. Nuo kiekvienos augštu 
mos, uolos ar papėdės ūžia, 
puola žemyn putodami kriok 
liai. O jau baseinai, fontanai 
ir augštai ištrykštantys geize 
riai dominuoją visą, šešius ini 
lionus kainavusią, aikštę.

Už keliolikos mylių yra Gho 
st Town, kurį, tiek atkeliavus 
irgi reikia būtinai pamatyti. Čia 
jau viskas paprastesnėje apim 
tyje ir vaizduoja praeitų šimt 
mečių Amerika.

Ištisos gatvės namų, viešbu 
čių, saliūnų su krautuvėmis, 
policijos būstinėmis, teatrais, 
mokyklomis, bažnyčia, kapinė 
mis ir net kalve, kurioje yra 
gyvas, paišina nosim, su kūju 
priekalą skambinąs kalv'S.

Tarp svečių atvykusių ap 
žiūrėti tą senobinį miestą, gat 
vėje dažnai gali sutikti indėną, 
šerifą ar įrankiais apkrauta asi 
liuką vedantį baizdotą, aukso 
jieškotoją.

Geroje kalnų imitacijoje 
įrengtos kasyklos su traukine 
liu žiūrovams per jas pavažiuo 
ti. Besilankančiųjų progai čia 
dar yra tų laikų traukinys ir 
arklinis tramvajus.

Šalia tvenkinio su ruoniais, 
kurie kelia begalinį alasą :r 
prašosi būti pamaitinti, yra in 
denų kaimelis ir El Camino 
Real misijų stočių modeliai.

pamačius dalį tarp Los An 
gėlės ir San Frarcisco restau 
ruotų, aštuonioliktame šimtme 
tyje statytų vienuolynų, teko 
nustebti Ghost Town atkurtų 
modelių originalumu. S. P.
TAMMY TELL ME TRUE

Tai- tęsinys pernai pasiro 
džiusio filmo ,,Tammy and 
the Bachlor”. Dabar Tammy 
(Sandra Dee) sugalvota pra 
dėti studijuoti. Tai nėra j’ai 
taip paprasta, nes ji nėra 1-m 
kiusi mokyklos. Parodžiusi di 
delį norą mokytis, vis dėlto 
primama į kolegiją. Anglų 
kalbos klasėje ji gauna daug 
reikiamos pagalbos iš mokyto 
jo (John Gavin). Jis labai su 
žavėtas Tammy naivumu, ku 
ris modernaus gyvenimo kont 
rašte jam sukelia juoko ir su 
si dbmėjimo* Filme yra gra 
žios satyros. Filme pasijuokia 
ma ir iš daugelio modernaus 
gyvenimo perdėjimų. Pasišyp 
soma ir iš modernaus meno.

Ypač įdomiai ,,patraukti

Firma ,,Bulovą Watch Co“ 
pradėjo gaminti elektroninius 
laikrodžius, vadinamus akut 
ronais. Laikrodį varo maža ba 
terija (1,3 voltų gyvsidabrio

per dantį“ kai kurie :ocial> 
niai moderniojo gyvenimo pa 
sireiškimai.

Tai tik pasaka, tačiau įdo 
mi visiems, kurie sugeba pa 
sakas suprasti ir įvertinti.

THE PLEASURE OF HIS 
COMPANY

Po daugelio metų sugrįžta 
pasaulį apkeliavęs tėvas (Fred 
Astaire) į savo dukters vestu 
ves, į savo buvusios žmonos 
antrojo vyro namus. Tėvas 
jaučia savo per vėlai atliktą 
paregą. Norėdamias tai atitai 
syti, jis mėgina prikalbinti dūk 
terį dar netekėti, o pirma ap 
žiūrėti jam jau gerai pažįsta 
mą pasaulį. Tėvo elgesys ir 
žodžiai tiek yra patrauklūs, 
kad Išmuša dukterį (Debbie 
Reynolds) iš pusiausvyros. Jai 
net ir sužadėtinis (Tab Hun 
ter) jau pasirodo nebeįdomus. 
Motinai (Lillie Palmer) šie 
ženklai jau pažįstami, ir ji jau 
dinasi, kad duktė tikrai nesu 
galvotų, kaip ir tėvas, tapti 
keliautoja.

Lillie Palmer labai gerai su 
vaidina motiną, apkrauta viso 
kiais vestuvių rengimo rūpės 
čiais, prie kurių prisideda ir 
buvusio vyro sugrįžimas bei 
mėginimas patraukti į save 
dukters dėmesį. Čia atsiradus 
jos abiems. vyrams, padėtis 
yra kebli. Nė vienam iš jų nė 
ra lengva tinkamai joje pasi 
elgti. Filmas gali būti įdomus 
tik suaugusiems.

GOODBYE AGAIN
Filmas statytas pagal Fran 

coise Segan romaną „Aimez- 
-vous Brahms?” Paryžiaus f o 
ne /vaizduojama/ senstančios 
prancūzės, namų dekoratoiės 
(Ingrid Bergman), pergyveni 
mai dėl dviejų vyrų. Vienas 
(Yves Montand), jos am 
žiaus, jau penkeri metai su ja 
draugauja, bet nesirengia ves 
ti. Antras (Anthony Perkins), 
turtingos amerikietės sūnus, ia 
bai ją persekioja, įtikinėdamas, 
kad ją myli. Šis jaunuolis yra 
įdomus tipas. Atrodo, kad 
jam nieko netrūksta, bet vis 
dėlto jis jaučiasi tuščias. J’s 
nori surasti tikrąją meilės pras 
mę, kuri jam yra labai susimai 
šiuši margame Paryžiaus mies 
te. Visa ko beprasmiškumas, 
neištikimybė, skyrybos — tai 
jaunos, bet ciniškos rašytojos 
iSaįganč kasdifenybė, kuri per 
sunkia filmą ir palieka žiūro 
vuose savo pilkumo atspalvį.

elementas), kuri suteikia 2,5 
cm ilgio kamertonui 360 ciklų 
per sekundę virpesius. Pasta 
rieji perduodami rodyklių pa 
varai. Akutronas eina labai 
tiksliai: nukrypimai per mene 
sį negali būti didesni kaip 1 
min.

KONSERVAI SUŠYLA 
PATYS

Viena anglų konservų firma 
išleido ištisą asortimentą įvai 
rių sriubų ir pieniškų gėrimų 
metalinėse dėžutėse, kurių dug 
ne Įtaisytos specialios a»ipulė„ 
Ampulėse yra tam tkrų chemi 
kalų, kurie lengvai užsidega 
nuo smilkstančio papiroso. 
Konservų dėžutės sušyla labai 
greitai — greičiau kaip per 5 
min. Tokios dėžutės labai pato 
gios turistams, medžotojams, 
meškeriotojams ir kt.

BE OPERACIJOS 
IŠGYDOMA KATARAKTA

Katarakta plačiai žinomas 
akies susirgimas. Iki šiol ji bu 
vo gydoma chirurginiu būdu. 
Pastaraisiais metais tarybiniai 
oftalmologai kataraktai gydyti 
pradėjo naudoti amino rūgšti, 
Cisteiną, kurio yra baltiniuose. 
Panaudojant elektros s"ove, 
cisternas suleidžiamas į akies 
obuolio vidų. Tai nesukelia 
skausmo ir nėra pavojinga. 
Šis naudojimo būdas taikomas 
trejus metus. Nustatyta kad 
jis labai efektyvus.

PASLAPTINGI RADINIAI
Kaip žinoma, kupranuga 

riai daugiausia veisiasi Afriko 
je ir Azijoje. Bet štai neseniai 
'Mojavos dykumoje (Kajifor 
nija), nedidelio konjono šiai 
te, kitų žinduolių pėdsakų tar 
pe buvo aptikti aiškūs didelių 
ir mažų kupranugarių kojų at 
spaudai. Nustatyta, kad lai gy 
vūnų šiame rajone gyvenusių 
mažiausiai prieš du milionus 
metų, pėdsakai. Iš kur jie at 
sirado ir kodėl išnyko? Kol 
kas tai paslaptis. Nemažiau pa 
slaptingas ir kitas radinys, ap 
tiktas Anduose. Peru moksli 
ninkas D. Riuze dykuminėje 
Markahauzės vietovėje, 4G0G 
m augštyje aptiko didžiules 
uolose iškaltas gyvulių statu 
las. Jų tarpe, pavyzdžiui yra 
urvinis liūtas — gyvūnas, ku 
ris, kaip ir iki šiol buvo mano 
ina, niekada Amerikoje negy 
venęs. Bet dai nesuprantamos 
nė statula didžiulės reptilijos, 
mokslininkų nuomone, išnykti 
sios dar prieš žmogui pasiro 
dant.

Kur galėjo nežinomasis pe 
rujiečių dailininkas šiuos gy 
vūnus pamatyti? Visos šios 
mįslės kol kas dar neįmintos.

Dr. Roman Pniewski

j ME7-6727 Į
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
į 117 — 6th Avenue, LACHINE.

k Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose, g 
» Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. «
I 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. |
$ Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $

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

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

iĮ A. NOKKELIŪNAS I
'? Commissioner of the Superior Court of Montreal
[ MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ R 0 Š I Ų DRAUDIMAS.
į 6695—35-ta Ave., Rosemount ( kamp. Si. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
>©©©©©©©©©®©©©©©©©©©®©©®©©©®©®®©©®©®©©©©©©©$©©©©^
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SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
«©©®©©©©®©©©©©©®®©©©©©©©©©©®®©®®©®©©©©©©®®®©®®®©®«

M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

7'.; ir 81 St. Zotique St. E. C 
Te!. ( R 7-0051. MONTREAL. § 
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DYKAI
nerūkstanti kuro alyva 
VISAM SEZONUI

3 laimėtojams
41 Traukimas įvyks gruodžio mėnesi ir laimėtojai įgaus 
teisę būti aprūpintais kuro alyva rezidenciniam šildymui 
per visą šį sezoną (iki gegužės 31 d., 1962).
* Traukime dalyvauja tik centrinio šildymo ir pečių alyvos 
vartotojai.
O Laimėtojams bus grąžinti pinigai, išleisti kurui nuo rug 
sėjo 1 d., 1961. perkant pas BILE KURĮ TIEKĖJĄ
• Laimėjimų biletais bus aprūpinti visi klijentai.

D0.6-0515
Pristatymas 

laike 
valandos
* * *

Sudarome 
sutartis 

centriniam

šildymui
ir pečiams
* * *

Teiraukitės
mūsų

Automatinio
tiekimo sistemos

RAYMOND BROS.
288-1st Ave. LASALLE

PASIKALBĖSIMŲ 
STATISTIKA

JAV išleista brošiūra „Pa 
šaulio telefonai“. Joje patek 
ti įdomūs statistikos uuome 
nys. 1959 m. pabaigoje visa 
me pasaulyje buvo 133,603, 
000 telefonų, 9 mil. daugiau 
kaip 1958 m. ir du kartu dau 
giau 1950 m. Kalbiausi pasi 
rodė Kanados ir Islandijos gy 
ventojai. Kiekvienam telefo 
nui Kanadoje tenka 530 pasi 
kalbėjimų per metus, Islaadi 
joje — 508. .

LENKIJOS LIETUVIAI 
IŠLEIDO AUŠRĄ NR. 2
,,Aušra“ įvardijama kaip 

„Lietuvių visuomenės kultū 
ros draugijos centro valdybos 
vienkartinis leidinys“. Bet tai 
jau 2 nr. Šis numeris įdomės 
nis. Pirmą puslapį puošia lietu 
vaitės atvaizdas. Trumpas ve 
damasis atiduoda duoklę rėži 
mui ir „didžiajai tėvynei“. Čia 
pat atspausdintas matyt „poli

Kraužlys aptaria Punsko lietu 
vių licėjų - gimnaziją, kurį š.e 
met iš 9 mokinių pabaigė tik 
tai 3. Aleknaitė ir Aja rašo, 
kad pasirodžius Aušrai, Linui 
vių draugija susidomėjimas La 
bai pakilęs: Varšuvos skyrių 
pradėję lankyti daugiau žino 
nių; jis suruošęs lietuvių audi 
nių parodą; pasireiškusi savi 
veikla. Toliau aprašomos ves 
tuvės Sūduvoje. Rinkimų Su 
valkijoje aprašymas ypač jdo 
raus. Pasirodo, kad lietuviai 
ten dominuoja, nes iš 75 tarė 
jų lietuvių išrinkta 52. Apra 
Syti lietuvių namai Punske, nau 
ji lietuvių ir lenkų literatūros 
vertimai, lenkų - lietuvių spor 
tiniai ryšiai. Puslapį užima 
ūkininko kampelis. Daug at 
vajzjdų. Redaguoja redkolegi 
ja — M. Kmita, A. Skripka, 
E. Norvydaitė ir Šainovskis.
• Lietuvos mokslo akademija 
išleido straipsnių rinkinio ,,L1 
teratūra ir kalba” 5-jį tomą, 
suredaguotą prof. K. Korsa

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

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Baltica 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.

^©©©®©©©®®©®©©©®©©Z>®©©©©©©©©©©®®©'>®©®®''/'S©**®®©©©©®1 
t LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kakitai. 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. š I A U Č I U L I 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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SUDBURY, Ont
DEMOKRATŲ KOVA SU KOMUNISTAIS SUDBURY

Plevėsavo raudonos vėliavos ir unijos nariai daužė savo

Spauda daug rasė ap;e dar 
bininkų kautynes Mine Mill 
and Smelter Workers unijoje 
Sudburyje. Jau ankslyvesniuo 
sc ,,N. L.“ Nr. buvo apie tai 
rašyta, bet įvykiams su dide 
liu triukšmu įiedant pirmyn 
skaitykime toliau:

Rugpjūčio 24 d. Mine mill 
598 unijos skyrius, kuriam pn 
klauso ir daug lietuvių, Fegent 
St., unijos salėje sušaukė spe 
cialų susirinkimą aptarti nau 
jos darbo sutarties reikalų ii 
rasti priemonių, kaip pirminin 
kas Don Gillis pareiškė, su 
drausminti narius, kurie trukdo 
valdybos darbą. Per du susi 
rinkimus dalyvavo apie 2000 
narių. Don Gillis apibūdino 
pasiruošimo darbus naujos dar 
bo sutarties pasirašymui ir pra 
šė narių pageidavimų. Griež 
tais žodžiais Mine mill and 
smelters workers unijos centro 
vadus puolė district Nr. 2 va 
dovą M. Solskį ir kitus, kurie 
suorganizavo rinkbną parašų 
tikslu pašalinti dabartinę vai 
dybą, kaip norinčią 598 uni 
jos skyrių įjungti į steelwoi 
kers uniją. Don Gillio kalbą 
pertraukdavo apie 20 — 30 
triukšmadarių. Veltui cuvo 
prašoma prie tvarkos. Apkaltin 
tieji unijos sabotažu, M. Sols 
ki, N. Thibault, R. Stevenson 
ir kt. pareikalavo leisti viešai 
pasiaiškinti, bet pirniininkau 
jančiam nesutikus, apie 15 as 
menų užlipo ant scenos prie 
mikrofono ir jėga norėjo juo 
pasinaudoti.

Tuo momentu, kažkas tren 
kė M. Solskiui į veidą. Prasi 
dėjo muštynės. Daug kas nete 
ko marškinių rankovių, nuga 
roję išplėšyti lopai, keletui su 
kruvinti< veidai. Atvyko poli 
cija, bet muštynės jau buvo 
baigtos.

Vėliau, santykiu 4:1, priim 
tos rezoliucijos (nutarimai):
— pašalinti 31 stewaruą, kurie, 
pasiskelbė Mine mill 598 sky 
riaus komitetu;
— dabartinei valdybai suteikta 
teisė naudoti priemones, ku 
rias ras reikalinga atsiskirti iš 
komunistinės Mine mill unijos 
centro;
— pareikštas pasitikėjimas 
pnm. Gilliui ir visai valdybai 
598 unijos skyriaus reikalų 
tvarkyme.

Mine mill unijos cencias per 
ima 598 skyriaus turtą. Tuoj 
po triukšmingo susirinkimą uni 
jos centro valdybos (Natio 
nal Office) pirm. Ken. Smitu 
pasirašė savitarpinės pagalbos 
ir draugiškumo sutartį su Te 
emsters - Hoffa unija. (Kalba 
ma, kad už gautą paskolą).

O jau 26 rugpjūčio, tas pats 
Ken. Smith, remdamasis su 
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N NEIMAN, BISSETT 
r* & SEGUIN 

' Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

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

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

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

330 Bay Street, 
HMMMMNMMMMI

rinktais (25%) narių paiašais, 
paskyrė 598 Sudburio unijos 
skyriui administratorių Bill Kc 
nedy, o teisėtai narių išrinktą 
Don Gillio valdybą, kaip ap 
kaitintą pasikėsinimu unjj.is 
skyrių perduoti Steelworkers 
of Amerika unijai, įsakė paša 
linti, uždedant draudimą -ur 
tui, pinigams bankuose ir kt. 
Jų advokatas Golden (Toron 
tas) išgavo iš vietinio teisėjo 
patvirtinimą.

Kruvinosios dienos.
Bill Kenedy, gavęs teisėjo 

Cooper sutikimą, nutaikė pro 
gą, kada Don Gillis ii pinigi 
nės atskaitomybės sekretorius 
buvo išvykę į Port Colborne 
unijos reikalais, surinko apie 
90 raumeningų vyrų, užėmė 
pagrindinius unijos pastatus — 
salę ir raštinę. Ten buvusius 
tarnautojus ir keletą valdybos 
narių išmetė. Apie 1500 unijos 
narių, nusistačiusių prieš cent 
ro valdybos neteisėtus, veiks 
mus susirinko prie unijos pa 
statų Regent gt. Atvykus pir 
mininkui Don Giliui, keliolika 
vyrų bandė veržtis į vidų jėga, 
bet vandens švirkštais, tuščiais 
alaus ir coca cola buteliais be. 
sulaužytų kėdžių kojomis ap 
mušti laikinai apsiramino. Įsi 
veržėliai, matydami juos supan 
čią tūkstantinę žmonių minią 
prie visų durų, koridoriuose pa 
sidarė barikadas iš kėdžių, sta 
lų, tuščių butelių ir kt..

Don Gillis paprašė policijos 
pagalbos iškraustyt iš unijos 
pastatų įsiveržusius asmetv's, 
bet policija atsisakė. Tuo Liku 
ant unijos pastato stogo suplė 
vėsavo raudona su kūju ir p;au 
tuvu vėliava, ir išbuvo apie 
keturias valandas, kol paga 
liau policijai pasisekė nuimti 
ir, stebint tūkstantinei unijos 
narių miniai, sudeginti.

,,Svečiams” nesikraustant iš 
pastatų, prasidėjo masines kau 
tynės. Vieni veržėsi į vidų, ki 
ti gynėsi. Ir pasekmės — išetau 
žyti visi langai, sulaužytos du 
rys ir iš apyvartos teks išimti 
daugybė stalų ir kėdžių. Kele 
tas asmenų atsidūrė ligoninė 
je; taip pat kalėjime, neišski 
riant piniginės atskaitomybės 
sekretoriaus Poirie, kuris bu\ o 
paleistas už 100 dol.. užstatą, 
o vėliau teismo nubaustas 50 
dol. pabaudos už policijos įžei 
dimą.

Riot Act.
Šerifas ir policija matyda 

mi, kad riaušės plečiasi ir jie 
nepajėgs nuraminti, remdami'? 
si Criminal Code, section 68. 
paskelbė Riot Act, kuns pra 
ėjus 30 minučių po paskelbimo 
policijai sutekia teisę naudoti 
ginklą, kviesti į pagalbą ka 
riuomenę, o teismui nusikaltu

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

Iš Kanados:
Siunčiame nacfn ^ūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir “I “ UdBlll tus įvairius siuntinius.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6666, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

sius bausti 2 metu ar v isam am 
ziui kalėjimu.

Po to riaušės buvo numal 
Šintos, o unijos pastatai paves
ti saugoti policijai.

„Raudona uždanga“.
Rugpjūčio 27 d., triukšmui 

aprimus, Dorr Gillis per CKSO 
radio ir TV sukvietė masinį 
unijojs narių susirinkimą Qu 
ens sporto stadione. Iš vienos 
pusės niūrūs unijos pastatai iš 
dtiužytais langais, sulaužyto 
mis durimis — vidujej kelias 
dešimt lazdomis, retežiais, tuš 
Čiais buteliais ir vandens švirkš 
tais ginkluotų unijos narių, 
iš lauko pusės dar saugomų po 
licijos, o kitoje pusėje apie 
šimto metrų atstume Queens 
sporto stadione per 4000 uni 
jos narių ir šiaip svečių, tribū 
noje keletas kaloėtojų: k. a. 
Don Gillis, Poirie, Mac. Na..b, 
Robinson ir kt? šaukia: kad 
raudona unijos uždanga pus nu 
plėšta remiantis remiantis de 
mokratinės teisės pagrindais, 
čia ne Berlynas, bet laisva Ka 
nada,
— kad Mine mill centro ats 
tovai, ištreniruoti Lenino uni 
versitete Maskvojje ir vadavau 
jami komunistų partijos, mums 
nebevadovaus,
— kad CLC (Kanados darbo 
kongresas) duoda pagalbą ko 
voje prieš Mine mill - Keneth 
Smith - Hoffa ruošiamas dar 
bininkams pinkles. Prašyti visi 
598 unijos skyriaus nariai lai 
kytis ramiai, nekelti riaušių, 
klausyti policijos ir laukti teis 
mo sprendimo.

Riaušininkai palieka unijos 
pastatus.

Rugpjjūčio 29 d., teisėjas 
Cooper pakvietė Keneth Smith 
^National Office), Don Gil 
lis (598 Local), ir jų atstovus 
į teismą. Teismo nutarimas už 
dėti areštą unijos turtui buvo 
paliktas, bet kadangi adminis 
tratorius Kenedy unijos pasta 
tus ir turtą perėmė nesilaik.yda 
mas tęsinių nuostatų, teisėjas 
įsakė visus įvestus asmenis is 
patalpų tuojau pašalinti, o kny 
gų, turto ir pastatų apsaugą 
perimti Šerifo įstaigai, ligi Su 
preme teismas nuspięs, kam 
tas viskas prklauso.

,,Narsieji” unijos nariai ap 
leido unijos patalpas.

Langai ir durys buvo užkal 
ti lentomis. K. Smith ir Kene 
dy perėmę unijos vadovybę, 
savo įstaigą atidarė 902 Local 
(Mine mill) būstinėje 87 Dou 
glas Str„ o 598 skyriaus valdj’ 
ba (in exile) Canadian La 
bour Congress (CLC) būstinė 
je 17 Regent Str.

Abi pusės leidžia atsišauki 
mus visiems nariams, daro su 
sirinkimus — tik skirtingose 
vietose ir laukia teismo.

Masinis nepasitenkinimas ir 
skilimas Mine Mill unijoje dėl 
sutarties pasirašymo su Teams 
terš - Hoffa unija išsiplėtė i-' 
kituose unijos skyriuose k. a. 
Loblaws ir Diminion darbinin
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1962 METŲ STUDEBAKER
(NCP) Neseniai Kanados 

Studebaker - Packard Korpo 
racija priėmė grupę žurnalis 
tų ir televizijos bei radio žmo 
nių South Bend, Indijanoje, 
kur jiems parodė savo naujuo 
sius 1962 metų Studenbakenu 
,,Hawk” ir „Lark“ modelius.

Studebaker „Hawk“ mode 
lis radikaliai pakeistas nuo pe 
reitų metų modelio, — jis yra 
pagrindinai pakeistas ir dabar 
labai panašus į puikiuosius Ea 
ropos turistinius automobilius 
Jis turi labai gražias, švarias ii 
nijas su taupiai naudojamu 
chromu. Viduje sudėtos įgaub 
tos sėdynės ir mediniai pagra 
žinimai, kurie teikia prestižo ir 
augštos kokybės išvaizdą.

Mes išmėginome „Hawk“ 
Studebakerio bandymo lauke 
prie South Bend ir patyrėme, 
kad jo astuonių cilinderių mo 
toras suteika galingą ir greitą 
startą. Mašiną valdyti vienas 
malonumas, o posūkius ji da 
ro be jokio siūbavimo. Jo stab 
džiai yra galingi ir bendrai ši 

kų 902 Sudburio ir 637 Port 
Colborne skyriuose (Mine 
mill).

Visi stebi ir laukia, kuo b mg 
sis kova tarp Mine Mill-Teems 
terš ir 598 unijos skyriaus — 
Steelvorkers of Amerika. Kaip 
Teemsters, taip Steelworkers 
unijos yra paskyrę dideies su 
mas pinigų organizavimui nau 
jų unijos narių. Tenka paste 
bėti, kad Mine Mill ir Teems 
terš yra iškritę iš CIO ir CLC.

Teismas.
„Ontario Supreme“ teismas, 

rugsėjo 5 d. svarstė bylą, kam 
turi priklausyti 598 unijos sky 
riaus turtas. Pirmininkavo 
Chief Justice J. C. Mc. Ruer.

Teismo sprendimas: unijos 
salės ir visas turtas grąžinti tei 
sėtai, demokratiškais balsavi 
mais, rinktai 598 unijos sky 
riaus valdybai;
— centro valdyba (Keneth 
Smith) sumoka visas per triu 
kšmingą užėmimą padarytus 
unijos turtui nuostolius.
— visi kaltinimai 598 unijos 
skyriaus valdybai (Giilis) pa 
naikinami,
— Smit ir Kenedy draudžiama 
trukdyti teisėtai išrinktos sky 
riaus valdybos darbą.

Pralaimėjęs bylą, sekančią 
dieną Kenneth Smith pareis 
kė: „Darysiu viską, kas tik bus 
įmanoma, kad 598 unijos sky 
rius būtų išgelbėtas nuo Steel 
workers pasikėsinimo* .

Don Gillis, grįžęs iš teismo

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. 

mašina teikia saugų ir augštos 
kokybės jausmą. Savo išvaizda 
ir veikimu šis automobilis tik 
rai patrauks išlepinto skonio 
žmones, tačiau kainos yra ga 
na žemos, palyginus su kitais 
tokios pačios klasės autoino' 
bilais.

Studebakerio ,,Lark” serija, 
kuri yra pagrindinai pakeista, 
nusižiūrint į geriausių ir brar. 
glausiu europietiškų mašinų 
stilių, luiėtų į save patraukti 
daug dėmesio. Tai yra sporti 
nio stiliaus, šeimos dydžio au 
tomobilių serija, kurioje ebro 
mas vartojamas labai taupiai, 
tačiau ir pačioje pigausioje ma 
šinoje turi puikius vdaus įiein 
gimus. „Lark* ‘serija turi še 
šių arba aštuonių cihndeiiu mo 
torus, įgaubtas sėdynes ir be 
gių keitimo lazdelę grindys?, 
kad patrauktų sportiškų mari 
nu mėgėją, kuris nenori atsisa 
kyli komforto bei patogumų. 
„Lark” galima gauti keleriopų 
modelių, jų tarpe nuleidžiamu 
stogu (convertyble), kietu sto

St. CATHARINES, Ont
SLA (PREZIDENTAS DR. P. DARGIS ATVYKSTA Į 

ST. CATHARINES
Vietos 278 SLA kuopa spa 

lio 21 dieną, šeštadienį, rengia 
Susivienijimo 75 metų jubilė 
jinį įsisteigimo iškilmingą mi >e 
j imą, į kurj yra pakvietusi 
daug augštų Susivienijimo ve: 
kėjų ir jo bičiulių jų tarpe Su 
sivienijimo prezidentą Dr. P. 
Darg*į. Šiomis ditenomis gau 
tas jo sutikimas, kad į minėji 
mą atvyksiąs ir jame pasaką 
siąs žodį. Reikia pasidžiaugti.

tuojau perėmė iš Šerifo visą uni 
jos turtą, ir didelio būrio jo rė 
mėjų buvo džiaugsmingai pa 
sveikintas.

Bus daugiau.

JONUI KARVELIUI
60 METŲ

Kultūrininkui ir prekybinin 
kui Jonui Karveliui sukako 50 
metų amžiaus. J. Karvelis yra 
išleidęs daug knygų, patefono 
plokštelių ir išplatinęs visokios 
tautodailės. Dabar J. Karvelis 
Čikagoje turi prekybos namas, 
kuriuose yra daug suminėtų gč 
rybių.

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.

gu (hard top), standartiniai 
sedanai ir „station wagon“.

Studebakerio 1962 metų au 
tomobilių, tiek ,,Hawk“ tiek 
„Lark” linijos, stiliaus didelė 
pažanga yra vienas iš dauge 
lio ryškių (patobulinimų, ku 
riuos šiais metais Studebaker 
įvykdė. Jie nusikratė 1961 nie 
tų „dėžės“ išvaizdos — aiškiai 
elegantiškos išvaizdos, gražių 
proporcijų, ir ypatingai „La 
rk“ savo stiliumi toli prašoka 
kitas panašias mašinas rinkoje. 
„Lark“ savo veikimu lyginasi 
su kitais vidutnio dydžio au 
tomobliais, o įgaubtos sėdynės 
suteikia labai malonų važiavi 
mą. „Lark*’ turi naują seriją 
— „Daytona“, kuria jo serijos 
padidėja ligi trijų, taip pat ir 
„Lark Cruiser” su standartiniu 
V-8 motoru.

Bendrai paėmus, 1962 mc 
tų Studebakerio nauja išvaiz 
da ir bendri pagerinimai yra 
malonūs dalykai tam, kuris rer» 
giasi pirkti naują automobilį.

kad mūsų kolonijai bus didelė 
garbė savo tarpe turėti tokj 
garbingą svetį.

Minėjimas įvyks spalio 21 
d. unijos salėje, 45 Carlisru 
St. (seniau vadinamu Chest 
nut St.). Įėjimas su pakvieti 
mais, kurių gąlima gauti pas 
kiekvieną kuopos valdybos 
narį. Vietų skaičius yra nustu 
tytas, taip kad pasivėlinusieji 
gali negauti kvietimo. Tad 
prašom iš anksto pasirūpinti.

Svečias.

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.
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KOLEGIJĄ
Baigė L. Virbickaitė ir A. 

Meškauskaitė - Stanaitienė, ak 
tyvios sporto, skautų ir tautinių 
šokių dalyvės. Abidvi mokyto 
jos, nors užaugusios jau už Lie 
tuvos ribų, tačiau puikiai nau 
doja lietuvių ir anglų kalbą, bū 
damos stipriais lietuvybės stu! 
pais, mūsų kolonijos gyvenime. 
Tai geras pavyzdys visai priai 
gančiai kartai, gerbiant mūsų 
kalbą ir Tėvynę ir aktyviai da 
lyvaujant jos laisvinimo kovo 
je. Jaunos mokytojos dirba ka 
talikų mokyklose. K. B.

IŠ HAMILTONO AP.
IŠVYKĘS

į pavergtą Lietuvą vienas tau 
'etis, savo laiškuose pažįsta 
riems, prašo nors paprastų, 

kuklių, siuntinėlių. Mat, varg 
šas paklausė paraudonavusių lie 
tuvių patarimo ir beveik 10 tū 
katančių dol. pervedė Maskvos 
bankui. Bankas atsisakė dabar 
jau pinigus išmokėti motyvuo 
damas, kad jis dirba, o be to, 
senatvės pensiją taip pat lietu 
viui reikės mokėti. Taigi, jie ir 
bus išmokami jau jo sutaupo 
tais pinigais Kanadoj...

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
minėjimas yra rengiamas lapkri 
čio 4 d. Knights of Calumbua 
salėje. Paskaitą skaitys svečias 
iš Ročesterio pulk. Pr. Sala 

liūs, o meninę programos da 
ų išpildys taip pat Ročesterio 
choras ved. p. J. Adomaičio. 
Po programos bus bendras pa 
silinksminimas, grojant Benui 
Ferri orkestrui.

ŽURN. S. NARKELIŪNAITĖ 
j Hamiltoną atvyksta lapkričio 
5 d. ir čia padarys pranešimą iš 
savo paskutinio atsilankymo 
Lietuvoje, kartu parodydama 
filmą dabartinio Vilniaus ir Kau 
no.

DRAMOS TEATRAS 
AUKURAS

turėjo savo visuotinį susirinki 
mą, kuriame išrinko naują vai 
dybą: teatro administr. K. Ba 
ronas, sekret. A. Mingėla, ižd. 
A. Stasevičius ir technikinis ve 
dejas A. Dalangauskas. Po 
Šykštuolio premjeros, Aukuras 
gruodžio mėn. 10 d. statys 
,,Sniego karalaitę", kurioje įju

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

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

Teisiniai patarimai. 
MorgiČiai.

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

Hamilton.

ngta yra daug Hamiltono jauni 
mo — aktorių. Gastrolėms ha 
miltoniečius pakvietė lapkričio 
18 d. Delhi LB ap. ir sausio 20 
d. Rochesteris.

K. B.
VAJUS TAUTOS NAMAMS 
26-toje savaitėje parodė tą pa 
čią įtampą, duodamas $909, o 
nuo jo pradžios pasiekė 32 700 
dol. Šį kartą malonu padėkoti 
tautiečiams iš tolimųjų vieta 
vių, kurie atėjo hamiltonie 
čiams į talką! Naujais nariais 
su $100 įstojo kun. dr. J. Gu 
tauskas, rašyt. J. Vaičeliūnas 
iš Sudburio, Ont. įstojo su $ 
200; Inž. P. Lelis iš Toronto ir 
V. Paškauskas irgi iš 1 oronto 
po 100 dol.

Iš Windsor, Ont. nariu su 
100 dol. gavome A. Butavičių.

Iš hamiltoniečių nauju nariu 
įstojo J. Butkevičius ir po ant 
rą šimtinę pridėjo J. G. ir L. P.

Visiems LN v-bos vardu 
nuoširdžiausias ačiū!

Mažinama skola
už LN sklypą. Spalio 2 d. Ko 
mercijos bankui atiduota 1000 
dol. skolos; dar liko 16 tūkst.

Pakeisti L N
baudžetiniai metai.

LiN v-ba, vykdydama narių 
visuotinio susirinkimo nutari 
mą, kreipėsi į Ontario Mokes 
čių Departamentą prašydama 
pakeisti LN apyskaitinius n e 
tus. Leidimas gautas. Tuo bū 
du LN fiskaliniai metai baigiasi 
1961 m. gruodžio 31 d. Ateity 
je jie sutaps su kalendoriniais 
metais. Artimiausias LN narių 
metinis susirinkimas bus šaukia 
mas 1962 m. kovo mėnesį.

Kviečama tialka
LN sklypui tvarkyti šį šeštadie 
nį spalio 21 d., 10 vai. ryto. 
Talkininkai prašomi skambinti 
LN reikalų vedėjui Ad. Dalan 
gauskui tarp 6 ir 8 vv.

Darbo dienai pasibaigus, visi 
talkininkai bus ten pat pavaišin 
ti alučiu ir užkandžiais.

Čiurlionis ir Grandinėlė 
koncertuos sekmadienj, spalio 
29 d. 3 vai. po pietų, L. Na 
muose. Būtinai atsiveskime jau 
nimą. Pakvietimus praš r.ne įsi 
gyti rašant St. Bakšiui, 33 Stan 
ley Ave.,. Hamilton, Ont

Liet, Knygos Metai.
Jau artėja 1964 m., kada su 

kaks šimtmetis nuo liet spau 
dos draudimo pradžios. Šiam 
įvykiui atžymėti Si. Bakšys pra 
deda knygų platinimą no na 
mus, kurį planuoja tęsti 3 me 
tus. Kaip prisimename, jis mū 
sų spaudos atgavimo 50 m. su 
kaktį atžymėjo irgi parariu bū 
du. Prieš 7 metus, laike 3 jų me 
tų St. Bakšys išplatino apie 2 
tūkst. liet, knygų už 50b0 dol. 
Kviečiame visus tautiečius ir šį 
kartą parodyti meilę savąjai 
knygai, kokią ją parodėme 
anais metais. J k. St.
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nius trejis metus.

PIRKITE NAUJUOSIUS

Jūsų ateitis bus 
geresnė, kuomet 

remsitės Lakštais
PADĖTI KANADIEČIAMS TAUPYTI, Ka 
nados Vyriausybė kiekvienais metais suteikia 
progą šio krašto gyventojams padidinti sa / . 

santaupas, perkant Kanados Taupymo Lakš 
t-S.

PEREITAIS METAIS PER MILIONĄ 
KANADIEČIŲ sutaupė šiuo saugiu pato 

giu būdu arti vieno biliono dolerių. 
DIDELIS POPULIARUMAS Kanados 
Taupymo Lakštų pareina nuo jų nepaoias 

tų savybių:
• Juos labai lengva įsigyti grynais arba 
mėnesiniais įmokėjimais bet kuriame ban 
ke, pas įgaliotus invcstac'jų pickybinin 
kus, biržos tarpininkus, trestų bei skolin. 
b-vėse aiba darbovietėse pagal taupmo

planą.
• Jie gaunami vienetais nuo $ 50 iki 5000.
• Jų savininkai gali būti visi (net ir vai 

I kai) ligi $10,000 sumos naujosios laidos.
• Už juos mokami dividendai metiniais 
kuponais: 4%% pirmaisiais melais, 
4%% už kiekvienus sekančius šeše
rius metus, 5% už kiekvienus paskati

• Juos galima inkasuoti bet kuriuo me
tu, bet kuriame banke pilną jų vertę su 
procentais.

CANADA SAVINGS BONDS
naudingi Jums — naudingi Kanadai!

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

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

Nemokąmas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

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

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

NIAGAROS PUSIASALIS
43-JŲ METŲ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

kariuomenės atsikūrimo sukak 
ties minėjimą ruošia Niagaros 
pusiasalio ramovėnų skyrius 
lapkričio 25 dieną, 6.30 vai. 
vak. slovakų salėje, Welland- 
-Page gatvių kampas, St. Cat 
harines, Ont, Tą dieną ramo 
viečiai maloniai prašo kitų or 
ganizacijų jokių parengimų ne 
daryti, bet paremti savo būvi

mu minėtą minėjimą. Progra 
ma numatyta trumpa, bet drū 
ta, su paskaita ir menine da 
lim. Meninę dalį išpildyti yra 
prašytas Toronto Lietuvių 
Choras ,.Varpas“. Po minėj! 
mo subuvimas; veiks bufetas 
ir šokiai. Ant rytojaus, lapkri 
čio 26 d., 10 vai. ryto (75 Rol 
Is Ave., St. Catharines, Ont.)

pamaldos už žuvusius ir žūstan 
čius kovotojus del Lietuvos 
laisvės.
| JAV išlydėtas savanoris

Rugsėjo 12 d. išvykstant 
Pranui Naiduškevičiui iš Wei 
lando į JAV, West Haven, 
Conn., skyriaus valdybos na 
riai buvo nuvykę iš Si. Catha 
rines atsisveikinti su vyriausiu 
iš mūsų skyriaus nariu ir bu 
vusiu skyriaus vėliavnešiu, są 
vanoriu - kūrėju, Nepriklauso 
mybės kovų dalyviu. Ta pro 
ga buvo įteikta jam kukli Nia 
garos pusiasalio ramovėnų sky 
riaus vardu prisiminimui Puik. 
O. Urbono „Žalgirio mūšis" 
knyga ir atsisveikinant palinkę 
ta ramaus gyvenimo dėdės Sa 
mo žemėje iki sugrąžinimo 
Nepriklausomybės Lietuvai.

Ramovėnai oficialinasi
Rugsėjo 18 d. skyriaus vai 

dyba pasirašė ir išsiuntė pei 
advokato įstaigą M. Maitin, 
Ontario provincijos vyriausy 
bei organizacijos konstituciją 
su prašymu dėl inkorporavimo 
organizacijos Kanadoje, pava 
dinimu: ,,The Canadian Lithe 
anian Veterans Association 
„Ramovė", kaip lietuvių kil 
mės — atsargos karių kultūri 
nė savišalpos organizacija.

„Žalgirio mūšis“ gerai 
vertinamas.

Vytauto Didžiojo pagerbi 
mui 550 metų „Žalgirio mū 
Šio“ sukakties atžymėjimui 
Dr. J. Jurgėlos „Tannenberg" 
knyga anglų kalba išleista ra 
movėnų pastangomis 1960 me

tais Chicagoje vien tiktai Nia 
garos pusiasalio skyrius išpla 
tno’ 40 egz. Už tą knygą yra 
gaunami gražūs padėkos laiš 
kai: Kanados Legiono, St. 
Catharines miesto viešosios 
bibliotekos ir Parlamento atsto 
vo Arthur Maloney, kuris su 
vo laiške rašo, kad šią gražią 
knygą su malonumu skaitau ir 
prašo perduoti jo sveikinėnus 
visiems Niagaros pusiasalio gy 
venantiems lietuviams.

1962 metų pradž-’oj yra ruo 
šiamasi išleisti Lietuviu vetera 
nu s-gos

„Ramovė“ Pirmasis 
Dešimtmetis 1950—1960,

kurio kaina $7.50. Užsisakiu 
siems iki 1961 m. XII. 30 d. 
pavardės ir vardai bus atspaus 
dinti minėtoje knygoje kaipo

garbės prenumeratų. Vėliau 
knyga kaštuos $8.50. Numato 
ma atspausdinti tik 700 egz. 
Kas norėtų įsigyti tą knygą, 
prašomi kreiptis Niagaros pu 
siasalio skyriaus iždininko adre 
su: K. Galdikas, '49 Kernahan 
St., St. Catharines, Ont., C.i 
nada, arba pas C. V-bos ižd. 
J. Tumas, 4518 So. Talman 
Ave., Chicago 32, Ill., USA. 
Virš minėta knyga bus nau 
dingą mūsų jaunimui ir priau 
gančioms kartoms. Ši knyga 
taps istoriniu dokumentu, iiu 
dijrtnčiu apie lietuvių karių iš 
eivijoje darbą, siekimus ir troš 
kimus tuo metu, kada tėvynė 
— Lietuva kentėjo žiaurią ru 
sų komunistų okupaciją ir de 
speratiškai kovojo dėl savo gy 
vybės ir laisvės. Sk. V-ba.
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MOKTJREAL
: NATIONAL SURVIVING T R A I D I N G X 

the Corps of &
ROYAL CANADIAN ENGINEERS

3 Field Engineer Regiment CA(M)
• Įsigykite karinio inžinieriaus specialybę „National j-iurvi

vai“ kursuose gaunant atlyginimą pagal kariuomenės 
tarifą. X

• Įsirašykite į šešių savaičių kursą tuo patarnaujant kraštui, k
• Priimami statybininkai: staliai, mūrininkai, plumbenai, $

dažytojai, metalo plokščių darbininkai elektrikai, plieno 
darbininkai. i1

Priėmimas pradedamas spalio 16 ir tęsis iki lapkričio 3 d.: X
HILLSIDE ARMOURY, 3 Hillside Avenue, |

Westmount, Que. Tel. WE 5-7888. X
Kreiptis kasdien 1.30 iki 4.30 p. m.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Atlaidai vyksta šio mėn. 26, 
27 ir 28 dd. Iškilminga pakai 
ga bus sekmadienį — spalio 
29 d., Kristaus Karaliaus šven 
tę.

Vėlinių diena. Tai yra ypa 
tinga šventė, skirta prisiminti 
siefųl kurios skaistykloje aii 
lieka laikinąją bausmę.

Bažnyčios dažymui bei re 
monto reikalams aukojo: Ona 
Naikelienė 30 dol., Petras Jo 
nuška ir Adomas Jocas po 20 
dol., Pr. Montvila, Br. Bag 
dziūnas, Pr. Gyvis, V. E. Ef 
fertai, Berta Daoust, Elžbieta 
Mitchel ir Vikte ras Naikelisi 
po 10 dol.

Suaukota praėjusi sekma 
dienį parapijos reikalams — 
165 dol. ir berniukų sutanoms 
100.75 dol., skolos liko dar 
171.73 dol..

Metinė parapijos vakarienė 
rengiama lapkričio 25 dieną.

VISŲ LIETUVIŠKŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

Pakartotinai pranešame, 
kad ateinantį sekmadienį, spa 
lio 22 d. 12 vai. Aušros Vartų 
posėdžių kambaryje po klebo 
nija, šaukiamas visų lietuviškų 
organizacijų atstovų susirinki 
mas rinkiminei komisijai suda 
ryti, kuri turės vykdyti Moiit 
realio Seimelio rinkimus, nes 
šiais metais baigiasi jo kaden 
cija. Susirinkimas bus trum 
pas ir nesutrukdys Tamstom 
sekmadienio popietės, todcl 
visos organizacijos prašomos 
savo atstovus numatytu laiku 
prisiųsti. Seimelio Prezidiumas 
AUGŠTESNIEJI LITUANIS

TIKOS KURSAI
jau pradėjo mokslo metus.- Pir 
!mo susitikimo proga, Kuisii 
Dir. H. Nagys davė kai kurių 
paaiškinimų ir apibūdino Kur 
sų paskirtį. Šį šeštadienį, spa 
lio 21 d., visi kursantai ren 
kasi 10 vai. ryto į mokyklą, 
esančią Cote St. Paul, Desmar 
shais ir Laurendeau kampe. 
Seminaras renkasi savo laiku 
taip pat šį šeštadienį.
SLA 123 KUOPOS NARIAI, 
neapsimokėję ir jau gerokai 
uždelsę nario mokesčių įneši 
mą, būtinai kviečiami šį sekma 
dienį, spalio 22 d., po pamal 
dų atsilankyti į Aušros Vartų 
salę ir būtinai apsimokėti na 
rio knokesčius, nes priešingu 
atveju gresia suspendavimas.

Valdyba.
TARPTAUTINĖ, KREDITO 

s UNIJŲ DIENA
Montreaiyje bus paminėta d>

dėlių .kooperatininkų baliumi 
Slovakų salėje, 7220 Hutchi 
son Street, ateinantį šeštadie 
nį 9 vai. vakaro. Biletai po 
$4, į kuriuos įeina ir 6 kupo 
nai gėrimams (maža bonka 
alaus už 1 kuponą arba stik 
las likerio už du). Biletų gali 
ma gauti pas Pr. Rudinską, 
HU 1-2957.
• Lietuvaitė į Montreal j buvo 
atgabenta į Rusijos ir jos oku 
puotų kraštų prekių mūgę. Ji 
kalbėjo be lietuvių ir rusų, dar 
anglų ir prancūzų kalbomis, 
bet su Montrealio lietuviais 
kontaktų nebandė 'užmegzti. 
O Iš Lietuvos, Kauno, yra at 
vykusi p. Valkauskienė, kuri 
žada N L skaitytojams papasa 
koti savo įspūdžių.
• Pas pp. Vieraičius, LaSalle, 
aną savaitgalį viešėjo brolis 
Jonas Vieraitis ir Povilas Bal 
čiūnas, abu iš Ontario, ir N L 
Mašinų Fondui abu, per p. 
Reutą, įteikė po dešimkę. Nuo 
širdžiai ačiū.
• Pas p. Rutkauską Viktorą 
viešėjo iš Čikagos alvyKęs te 
vas, Neprkl. Lietuvos karinin 
kas.
• Požeminio (me,tro) trauki 
nio statybos klausimas visai 
paaiškės spalio 24 d., — pa 
reiškė Montrealio majoras J. 
Drapeau.
• Temperatūra Montiealy nu 
krito iki 30 F per dvi dienas.
• V. Z. Kavalai atostogauja 
Kalifornijoje pas dukterį Mi! 
dą.

tikslu mažinti mūsų parapijos 
finansinius rūpesčius.

Kalėdosime: Tėv. K. Peč 
kys: Vile Emard, trečiadienį 
•— Lamont ir Lacroix gatvėse 
ir penkiadienį Jogues gatvę.

Vengrų kolonija Monlrealy 
ruošia minėjimą Vengrijos su 
kilimo žuvusių kovotojų už 
laisvę. Dalyvauti yra kviečia 
mi visi. Minėjimas vyks spa 
lio 22 d., d'Arcy Me Gee sa 
Įėję, 220 Pine Av., Monlrealy 
je, 3.30 vai. (AV). jj.

BAZARAS
Lapkričio mėn. 12 d. įvyft-r 

ta lietuvaičių seselių naudai ba 
žaras jų pačių namuose prie 
Aušros Vartų bažnyčios. Mte 
Ii montrealiečiai yra prašomi 
šį bazarą paremti ne tik savo 
atsilankymu, bet ir įvairiais fan 
tais, rankdarbiais, konservuotu 
maistu ir p. Jei kas galėtų au 
ko j amus ^dalykus atnešti tie 
šiai pas seseles, bazar o rengė 
jai ir seselės būtų labai dėkin 
gos. Rengėjai..
• Dr. A. Matulionis praėjusį 
savaitgalį viešėjo Montreaiyje 
pas pp. Ramanauskus ir dalj 
vavo pp. Radzevičių vestuve 
se.
• Violončelistas, labai gira-, 
žaus ir tikslaus tono, sekmadte 
nį sumos metu labai gražiai pa 
grojo du kūrinius.
• Mikonytė Jenė, spalio 7 d. 
ištekėjo už prancūzo.
• Mec’evičius Aleksas, išįvyko 
atostogų į Europą, kur žada 
apsilankyti veik visose vakari’ 
Europos valstybėse.
• M. A. Smilskiai / ursialukė
dukterį. J

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kun. Dr. F. Jucevičius šią 
savaitę yra išvykęs is Montiea 
lio.

Bazaras skelbiamas lapričo 
24—25 ir 26 dd.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Klubo šėrininkų susirinki 
mas, turėjęs įvykti spalio 15 
d., neįvyko dėl permažo daly 
vių skaičiaus. Sekantis šėrinin 
kų susirinkimas įvyks lapkri 
čio 19 dieną, 2 vai. po pietų 
Klubo patalpose. Šis susirinki 
mas bus labai svarbus, nes bus 
statomi kandidatai į klubo v- 
bą.

Pašalpinėn klubo draugijon 
įstojo nauji nariai — Pranas 
Alekna ir Juozas Burba. G. A.

LABAI IŠKILMINGOS
? VESTUVĖS

Praėjusį ‘šeštadienį, spalio 
14 d., montrealiečių M. ir St. 
Morkūnų duktė Saulė ištekėjo 
už detroitiečio Inžinieriaus Vy 
tenio Radzevičiaus. Vestuvės 
buvo labai iškilmingos. Gra 
žiai papuoštoje Aušros Vartų 
bažnyčioje Klebonas T. J. Bo 
revičius atlaikė iškilmingas mi 
šias, kurių metu vyko jungtu 
vės. Šių metu, o po to ir mi 
šių metu, giedojo op. sol. E. 
KardeFienė ir parapijos cho 
ras, vedamas muz. A. Ambro 
zaičio. Jaunųjų porą prie ai 
toriaus atylėjo tėvai ir gausi 
asista — 6 poros pajaunių ir 
pamergių, stilingai pasipuošu 
siu ir ypatingomis ceremomje 
mis. Bažnyčioje buvo daug 
žmonių, pp. Morkūnų ir pp. 
Radzevičių draugų ir bičiulių. 
Mišioms pasibaigus. Klebonas 
jaunavedžius prie altoriaus pa 
sveikino rinktiniu žodžiu ir pa 
linkėjo laimingo šeimyninio gy 
venimo.

Vestuvių puota vyko A V sa 
lėje, kurion svečių atsilankė 
per 200. Vaišės ir pasiiinksmi 
nimas užsitęsė iki vėlyvos nak 
ties. Vaišių tvarką sumaniai ve 
dė Alb. Blauzdžiūnas. Jauna 
vedžiai susilaukė daug sveiki 
nimų žodžiu ir raštu, už ku 
riuos padėkojo. Jaunavedžiai 
susilaukė ir daug dovanų, ku 
nos užėmę gerą dalį scenos. Iš 
kilmės muzakantais buvo ge 

’ ras orkestras. Kadangi vestu 
vėse buvo daug jaunimo, tai 
buvo ir linksma nuotaika, nois 
dainų Šį kartą veik nebuvo į 
vaišes atsilankė ir p. Morkūno 
darbdaviai, buvę vilniečiai. 
Vestuvės buvo tikrai šaunios.
PADĖKOS PAPILDYMAS

Mūsų padėkoje dėl nepil 
nos informacijos įvyko nema

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ;; 
I DEŠIMTMETIS ' I

1951—1961 '

Š. m. spalių mėn. 21 d. Lietuvių Namuose įvyks f*

Dešimtmečio

Minėjimas - Balius

Programoje: Minėjimo aktas ir sveikinimai A < 
Meninę dalį išpildys sol. J. Sriubiškienė ,

ir

muz. St. Gailevičiaus vedamas Vyrų kvartetas ~ ;

Apatinėje salėje — šokiai, viršutinėse salėse 
bufetas su gėrimais ir užkandžiais. i

‘ ’ Gros „Olimpia“ orkestras. .

I
 Kviečiame visus Liet, namų narius su savo svečiais V 

skaitlingai atsilankyti. 2*
Visi nariai prie įėjimo gaus nemokamai VLietuvių Namų Dešimtmečio' leidinį. . r

IĮėjimas $ 1.50. Pradžia 7.30 vai. vak. V

T. L. N. Valdyba. <•

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5352; namų RA 1-0656.

:qnnnnnin»:ninniiiiiii»»iiiiiiit»i

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

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

2415 Paik Row East N. D. G.
Nori parduoti namus? Iš 

bandyk mūsų1 pagalbą! Šian

(lonus praleidimas, būtent: esą 
me labai nuoširdžiai dėkingi p. 
J. Žmuidzinui už Lietuvių Die 
nos rezoliucijų paruošimą, J. 
Matulioniui ir J. R. Sirnanavi 
čiui už Metraščio iš Toronto 
atvežimą, p. Viskantui už do 
vaną Dienos baliaus vaišėms 
ir p. J. Kandižauskui už 5 dol.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
IR „GRANDINĖLĖ“ 

atvyksta į Torontą spalio 28 
d. (šeštadienį) ir duos naujos 
programos didelį koncertą! 
Konsertas įvyks Centrai Tech 
nikai School Auditorijoje, 275 
Lippincott Str. — Harbord ii 
Bathurst 7 vai. 30 min. vaka 
ro. Salė koncertinė.

Biletai 3, 2.50, 2 ir 1.50
dol. ir moksleiviams 50 Ct. Bi 
lelų galima iš anksto įsigyti 
į,, Dainos“ įvairenybių krautu 
včj, 974 College Str. Tel. LE 
4-1274.

Su ansambliu kartu da.nuos 
sol. A. Stempužienė ii sol. V. 
Verikaitis.

Tai bus didelio masto kon 
certas, kokį Torontas jau se 
niai turėjo. Visi kviečiami ir 
laukiami atvykti ir įvertinti 
„Čiurlionio“ didelius kultūri 
nius atsiekimus ir jų virš 20 
metų atliekamus darbus. ,,Gra 
ndjnėlėsf' šokių ansamblį iš 
viso pamatysime Tor ante pir 
mą kartą! Susitikime visi To 
ronto ir apylinkės lietuviai šia 
reta proga.

Šį koncertą Toronte su kii 
niomis pastangomis organi 
zuoja lietuviška jau dešimt me 
tų veikianti radio programa 

„Tėvynės Prisiminimai“.
BENDRAS BALIUS.

Lapkričio 11 d. Prisikėlimo 
par. salėje vyks bendras SLA 
ir „Vyčio“ tradicinis balius. Bi

TORONTO LIETUVIŲ K 
EVANGELIKŲ LIUTERO 

NŲ PARAPIJOS DOiŠIMT 
MEČIO SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 
ruošiamas lapkričio 4 ir 5 die 
nomis Toronte.

Lapkričio 4 d., šeštadienio 
vakare, 7 vai. rengiama iškil 
minga vakarienė St. George 
bažnyčios salėje, 410 College 
S^i'.’j kurioje dalyvaus kuni 
gai, kviesti organizacijų atsto 
vai, parapijiečiai bei svečiai. 
Vakarienės metu bus nušviesta 
parapijos veikla ir bus atatin 
karna programa. ,

Norintieji dalyvauti ,vaka 
rienėje prašomi kreiptis: J. 
Usveltas, 75 Evelyn Ave. To 
ronto 9, Ont. Telef. RO 2- 
5019.

Dešimtmečio minėjimo iš 
kilmingos pamaldos įvyks sek 
madienį, lapkričio 5 d., 1 v. 
pp. Išganytojo Liuteronų pa 
rapijos bažnyčioje, 1619 Blo 
or St. W. ir Indian Rd. kam 
pas, kurias atlaikys Vic. Sen jo 
ras kun. A. Tranis ir superin 
tendentas S. Neimanas.

VYČIO PRANEŠIMAS 
' Spalio 29 d., sekmadienį, 4 
vai. pp. Lietuvių Namuose 
įvyks visuotinis metinis spor 
to klubo „Vytis“ narių susirin 
kimas.

Darbotvarkėje: valdybos na 
rių pranešimai, atstovų į spor 
to darbuotojų suvažiavimą nn 
kimai ir valdybos 1962 me 
tams rinkimai. Valdyba.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

JPirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 
šeštadienį 11—1

Dantų Gydytoja
1410 Guy St., I a. 11 kamb. 

WE 2-6662; namų PO 8-8096

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. M ALISKA 

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

Namų tel. DO 6-0682

2-4; 7-9 p. m

2—4 p. m.

7—9 p. m.
p. m.

ADVOKATAS
•STASYS DAUKŠA, LL. D.
• 4 Notre Dame St. E.
S Suite 901 
j UN 1-8933

dien pačiam parduoti namą' 
yra tas pats,, kaip pradėti au 
tomobilių prekybą ir išstatyti 
tik vieną nuodelį. Pirkėjai no 
ri pasirinkivno, kurį tik namų 
pardavimo agentūra gali duo 
ti.

Dėkodami, drauge ir atsiprašo 
me už praleidimus, kulių giili 
būti ir dar daugiau, nes prie 
tokios žmonių daugybes sunku 
visus ir suminti.

KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumas.

lėtai, kurių kaina yra 1.50 d., 
jau gaunami pas platintojus.

AIŠKINTOJA Iš RANKOS
IR PATARĖJA Įį

Skaito iš rankos Mrs. Allen, jį 
Viskas laikoma paslaptyie. į

SPORTININKŲ IŠVYKA
Spalio 21 d. „Vyčio“ spor 

tininkai išvyksta draugiškų 
rungtynių Ročester . Žais su 
vietos „Sakalu“ ir Kodak ko 
mandomis. Rungtyniaus krep 
šinyje, tinklinyje ir stalo teni 
se. j. b.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

Juozas Gražys
kailių siuvėjas

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

Taisau ir remodeliuoju senus.
{i Primų vasaros laikymui.

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

Atdara nuo 9 vai. ryto iki
9 vai. vakaro. f

3622 Park Ave. Apt. 1.

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

Taupyk ir skolinkis
SAVO1 KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamosi bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: šiokia 
dieniais 1{451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo TO iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktad'ferliais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Prirapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visits paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padė’ėją 

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

VYRAS REIKALINGAS 
valymo darbams po 3 valan 

das kasdien. Skambinti 
telefonu FE 4-9538.

TAISAU IR DAŽAU 
į lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

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

, Pastatai — Žemė
i‘ Draudimas — Paskolos

8 apartmentai Parthenais g- 
vė, netoli šv. Kazimiero bažny 
čios. 4 metų. Pajamų $5,36(1 
Nuomininkai apsišildo. Kaina 
$35,000. Įmokėti $10,000.

P. Adamonis RA 2-2472.
" ™ "

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius J

IGNAS G U R C I N A S 1 
889 — 56 Avenue I 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

K. GUDŽIŪNAS 

j MASSON FURS
• Parduoda gatavus, siuva 

naujus, remodeliuoja ir tai
so senus 

kailinius paltus.

I
 Vasarai saugus išlaikymas 

su apdraudimu.
3365 Masson St., 

Montreal.
Tel. RA 1-6005.
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