
MASINU FONDO VAJUS
Nepaprastai svarbu, kad 

tautiečiai, ypač ,,Nepriklauso 
mos Lietuvos“ skaitytojai, he 
tuviskojo židinio, koks yra NL 
leidykla, plėtimui ir tobulini 
mui siunčia įnašų. Labai malo 
nu, kad vis atsiranda dar na.; 
jų talkininkų, kurie NL M ašį 
nu Fondo vajui eina į talką. 
Visiems didelė pagarba n pa 
dėka.

džiausiai dėkojame.
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CHRUŠČIOVAS NUTARĖ Iš MAUZOLĖJAUS 
IŠMESTI STALINO MUMIJĄ?

Jungtinių Tautų Organizacijos pasipriešinimą ir visos žmonijos 
pasipiktinimą dėl 50 megatonų bombos sprogdinimo 

Chruščiovas vadina isterija. . .
Berlynas tebėga rakštis politinėje akyje. . .

SOVIETINIAI veiksmai da 
bartyje, ar nėra tie patys, tik 
tai kitu vardu, Lenino, priden 
giami? Argi visi tie, kas gar 
bina sovietnę diktatūrą, 
jau akli, kad to nemato?

Kai Kremliuje verda 
partijos suvažiavimas, su 
dideliais šokiais nesibaigiančiu 
kompartijos ratu,

ŽMONIJOJE VYKSTA 
DIDELIS SĄJŪDIS, 

gavęs stiprų atgarsį ir Jungti 
nių Tautų Organizacijoje. Te 
gul su nieku nesiskaifąs Stali 
no mokinys, Chruščiov, visa 
ta vadina isterija, bet yra
NEPAPRASTAI DIDELIS 

IR SVARBUS FAKTAS, 
kad Jungtinių Tautų plenumas 
87 balsais, prieš sovietinį 10 
balsų ir tiktai vienam sušilai 
kius, priėmė nutarimą — kreip 
tis į sovietinį diktatūros vadą, 
kad 50 megatonų bomba zis 
dėlto nebūtų sprogdinama. Sv 
arbus faktas, kad . šiai aiškiai 
tiesai pritarė ir visos naujos Ar 
rikos valstybės.

SĄJŪDIS PRIEŠ 
ATOMINIUS BANDYMUS 

plečiasi ir apima visą žmoniją. 
Faktinai tai verčia nieku visus 
sovietinius bandymus. Chruš 
čiovas j visa tai numojo ranka 
ir 50 — 100 megatonų
bombos sprogimą padarė.

Ir 
to užtenka, nes yra faktas, kad 
atmosferos užnuodijimas ato 
trupėmis nuosėdomis yra žj 
miai padidėjęs. Mokslininkai 
prileidžia, kad tai neliks be pa 
sėkmių — žmonijai tai kaštuos 
sveikatos ir gyvybių. Nenuos 
tabu, kad visoje žmonijoje vy 
ksta protestų demonstracijos 
prieš Maskvos darbus...

Ar Maskva jau pasiruošusi 
pija d 7^i 'atomini karą, sunku 
pasakyti, bet
BERLYNE VYKDOMOS JŲ 

PROVOKACIJOS
tebekelia susirūpinimą. Beily 
nas tebėra rakštis politinėje 
akyje. Visos tos provokacijos 
— geležinės sienos pastatymas, 
policijos šūviai į bėgančias ,iš 
rojaus“, visokį varžymai vaka 
riečių judėjimo — gteičiausia 
yra tiktai nervų dirginimas, 
bandymai, kaip Vakarai } jų 
provokacijas reaguos. Bet... 
ar ilgai jie taip žais su ugnimi?

CHRUŠČIOVAS nustebino pa 
šaulį, bet tur būt dar daugiau 
pačius rusus savo aiškinimais, 
kokia buvo ligi jo diktatūros 
Sovietinės Rusijos praeitis, ku 
rią visi komunistai šlovino ir 
garbino, prieš kurią laisvas ir 
objektyvus žodis neįmanoma 
buvo pasakyti. Matyti, kad tas 

DIDYSIS SOVIETINIS 
MELAS, 

kuris taip plačiai buvo išpopu 
lianntas kaip didžiausis gėiis 
ir Chruščiovui buvo pavojin 
gas skelbti, nes jis prie io ati 
dengimo priėjo tiktai palaips 
niui: prieš kelis metus vykusia 
me kompartijos suvažiavime 
jis atidengė dalį paslapčių ir 
tiktai dabar jau praskleidė jų 
daugiau. Ir kas kitas galėjo ge 
riau žinoti „genialiojo Stalino’ 
darbus, jeigu ne

CHRUŠČIOVAS, BUVĘS 
DEŠINIOJI STALINO 

RANKA
ir dalyvavęs visose jo piktada 
rybėse?

Faktas yra, kad Chruščiov 
Stalinui ištikimai tarnavo. Tik 
tai dabar, pats įkopęs į Stali 
no sostą, jau laisviau prakal 
bėjo, ir atidengia daugiau ir 
daugiau „gražiųjų“ Stalino 
darbelių — vis daugiau žmog 
žudysčių, kurių aukomis buvo 
Chruščiovo artimieji. . .
MAUZOLĖJAUS su Lenino 
ir Stalino mumijomis uždarv 
mas tokiu metu, kaip kompar 
tijos suvažiavimas, kada pati 
geriausia proga būtų aplanky 
ti savo „šventuosius“, sukėlė 
ypatingą sensaciją. Po visų 
Chruščiovo kalbų ir daugelio 
Stalino piktadarybių išaiškini 
mo mauzolėjaus, Raudonojo 
je aikštėje, uždarymas sukėlė 
spėliojimus, ar Chruščiovas ne 
siruošia Staliną mesti iš rnauxo 
lėjaus. Taip ir padaryta.

Kaip ten bebūtų, tai
ms neįdomu. Bet mums įdomu 
paklausti Mizarą, Bimbą ir v; 
sus Kremliaus šalininkus,
KAIP JIE GALI PASILIKTI 
PARTIJOJE, KURI TIKTAI 

PIKTADARYBĖMIS 
GYVENA?

Ir ko verta tokia partija, ku 
rios net viduje, savųjų tarpe, 
nėra nė šešėlio laisvės, kuri vi 
są kraštą valdo gansteriško 
mis priemonėmis, remdamasi 
teroru ir žmogžudystėmis?

taip

kom 
labai

mu

turi labai simpatingą viešnagę. 
Jis su savo žmona buvo priirr. 
tas imperatoriaus ir su minisi. 
pirm. Ikeda turėjo pasitarimus. 
Be ko kita, buvo tariamasi ir 
prekybos reikalais, nes ekspor 
to klausimas stovi gana nelen 
gvoje būsenoje.
ONTADIO KONSERVATO 

RIA1 TURI NAUJĄ 
LYDERĮ

kuriuo susirinkimas Totonte iš 
rinko advokatą, 4 4 m., J. Ro 
bartsą, Fosterio kabinete švieti 
mo minister}. Jis išrinktas tik 
tai 6 tame balsavime. Fosteriiu 
pasitraukus iš Ontario ministe 
rio pirmininko pareigų, J. Ro 
baris užims jo vietą. Spaudau 
jis pareiškė, kad'rinkimų į Or 
tario parlamentą jis nedarys 
anksčiau, kaip sekančiais me 
tais.
PRANAŠAUJAMI 3 M1LŽI 

NIŠKI KANADOS 
MIESTAI

Konferencijoje Montrealyje 
kurioje buvo svarstomi atei 
ties klausimai, pianuotpjas A. 
D. Crerar, remdamasi Kana 
dos vystymosi savybėmis, nu 
mato, kad Kanadoje iki 2000 
metų išaugs trys miestai niilži 
nai: vienas, kuris prasidės prie 
Thee Rivers ir nusitęs iki Corn 
wall ir jo centrą sudarys Mont 
realis; kitas, kuris nusitęs nuo 
Coburgo iki Londono ir jo cen 
trą sudarys Torontas, ir trečias 
išaugs Britų Kolumbijoje Fra 
ser upės žemupiuose.

ORGANIZUOJAMI DAR
BAI ASMENIMS PER 

50 METŲ
Ontario visuomenės globos 

ministerija praneša, kad jos ap 
imtyje yra sudarytas specialus 
skyrius, kurio tikslas rūpintis 
darbu asmenims, peržengusio 
ms 50 metų amžiaus. Skyriaus 
tikslas ne tiktai parūpinti jiems 
darbų, bet, reikalui esant, ir 
juos paruošti tam tikriems dar
bams, juos apmokyti.
SUDARYTA ŪKINĖ ON 

TERIO PROVINCIJOS 
TARYBA

Didėjant gyventojų kiekiai, 
didėja ir pareikalavimas dar 
bų. Todėl min. pirm. Frost
tam tikslui sudarė ūkinę tary pasisakęs prieš 50 megatonų
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Bel kiti 
kia, kad
palys siunčia

i reikalui galimą savo įnašą. Jie 
visi čia ir skelbiami.
Dr. Kaškelis Juozas,

Toronto, Ont..............$30.00
Girdzijauskas Izidorius,

Toronto, Ont.............$10.00
dar ’ Bajoraitis Juozas, 

skai

Staigmena Kremliaus kieme...
KAS NAUJA KANADOJE

KANADOS MINISTERIS PIRMININKAS 
JAPONIJOJE

bą, kurios tikslas plėtoti 
bus. Provincinės valdžios
čiavimu, kasmet reikia parūpin 
ti apie 60,000 naujų darD’j. 
Tat reikia susirūpinti naujų įm.; 
nių steigimu bei esamų plėti 
mu.

KANADA „BOMARC” 
JAU TURI

Ilgai vykęs ginčas dėl rako 
tų „Bomarc“ yra aprimęs. 
„Bomarc" iš JAV jau yra ai 
gabentos ir įrengiamos netolie 
se nuo North Bay, is kur reiki 
lui ištikus, jos ir bus šaunamos

VARINĖ JUOSTA JAV 
NEPASISEKĖ

nors jau buvo rašoma, kad ap 
link Žemės rutulį satelitas „Mi 
dias“ esą pabėręs 350 mil. va 
rinių vielelių, kurios tarnautų 
greito radio susisiekimo tiksią 
ms. Nors bolševikai, atsilygin 
darni už žmonijos demonstra 
cijas prieš Chruščiovo 50 me 
gatonų bombą, jau buvo pra 
dėję demonstracijas prieš tą vi 
rinę juostą, bet pasirodė,, kad 
„Midias“ del kažkurių priežas 
čių neatsidarė ir varinių viele 
lių aplink Žemę neišbarstė...

KITOS NAUJIENOS
— Kinų delegacija išvyko na 

mo. Nors formaliai ryšiai su 
Maskva nenutrūkę, bet plyšys 
aiškus visoje sovietinėje siste 
moję, nes Albanija, Kurią pa 
smerkė Chruščiovas su savo iš 
tikimais šalininkais, yra Kinijos 
palaikoma, tat ir Chruššiovo 
kaltininkai Albanijai, tenka vi 
sų pirma Kinijos komunistams.

— Sov. karo min. M ilinovs 
kis pareiškė, kad rusai turi :š 
radę priešbalistinį ginklą.

pasirašė paliau 
bet gresia Katan 
Kongu, kuri r<=i 
Katanga būtų 

kai ši skelbia ne

— Čombe 
bas su J I O, 
gos karas su 
kalauja, kad 
Kongo dalis, 
priklausomybę.

— Sov. Rusija jau išsprog 
dino 25 A bombas.

— Japonija, Švedija, Norve 
gija ir Anglija pareiškė Rusijai 
protestus, dėl atominių bom 
bų sprogdinimo jų pašonėje, 
nes tai apkrečia orą mirtingais 
A krituliais.

— Socialistų internacionalo 
suvavažiavimas įvyko Romoje,

Hamilton,
Burdinavičius

Hamilton,,
L. Eimantas,

London, Ont.
E. Lengnikas,

Hamilton, Ont............ $
Samusis,
Hamilton, Ont. . .$
Visiems prisidėjusiems

Mašinų Fondo vajaus nuošir

Ont............$10.00
Stasys,
Ont. . .$10 00

2.01)

2.00
J.

1.00 
prie

planuotos sumos, už ką būsime 
labai dėkingi.

Mašinų Fondo vajaus talk’ 
ninkais sutiko būti nauji talk; 
ninkai:
Ambrazas Kazys,

Montreal, Rosemount, 
5111, — 11 Ave, 
tel. RA 9-5525.

Aiinauskas Gasperas,
Montreal,
7342 De Lanaudiere,
tel. RA 9-9453.
Sveikiname naujus NL Me 

šinų Fondo baigiamojo vajau, 
talkininkus ir kviečiame nau 
jus, kuriuos prašome apie t.u 
pranešti Vyriausiajam 
vykdytojui 
Šiaučiuliui,

Visiems 
nuoširdžiai

v ajaus 
Montrealyje p. J 
telef. PO 7-2731. 
vajaus dalyviam, 
dėkojame ir piašo 

me atsiliepti daugiau tautiečių 
Spaudos Bendrovės „N^pnk 
lausoma Lietuva" Valdyba

Nuo kapitoliaus padangės
NIEKO ALIARMUOJANČIO, BET IR NIEKO 

TEIGIAMO
Tebesąs senas nusistatymas

Sulcbergerių ir gandų sųicel 
tas nerimas lietuviškąsias viršū 
nes privertė apsilankyti, 
so ko, JAV Valstybės 
tamente.

Lietuvos atstovas p. 
kas ir VLIKo pirmininkas p. 
1 nmakas, abu drauge, daugiau 
gal VLIKo ‘viršūnės iniciaty 
va, lankėsi Valstybės depai ta 
mente ir su atitinkamais paiei 
gūnais aiškinosi rūpimus klau 
simus.

Atsilankiusieji, kaip jau dan 
gelį kartų praeityje, užtikrinti 
kad JAV vyriausybėje nieko 
naujo nėra — laikomasi seno 
nusistatymo ir Lietuvos atveju 
jokių pakitimų nėra.

Tokie patikinimai geri ta 
prasme, kad aliarmo nepatvir 
tna, bet, iš kitos pusės, jie lie 

LAIŠKAS KANADOS M1MSTERIUI PIRMININKUI 
The Right Honourable John 
G. Diefenbaker, 
Prime Minister, 
Ottawa.
Honourable

We take 
bringing to 
the fact that the Lithuanian - 
- Canadians honour you hign 
ly Mr. Prime Minister for 
your statement of October 13, 
1961, condemnig the coIonia 
lism imposed by the U. S. S. 
R. in the Baltic States and else 
where.

Your hobleminded views, 
expressed on various occasio 
ns, sentencing the Soviet em>

dėl vi 
depar

Kajec

Sir:
great pleasure m 
yout knowledge

tuvių nepatenkina, kad nedaro 
nė žingsnio pirmyn, be ko ne 
gali būti ir geresnių vilčių. Nes 
stovėjimas vietoje neišvengia 
mai veda į smukimą.

Galimas dalykas, kad atsi 
lankiusieji turi būti atsargūs, 
kaip ir Valstybės departameu 
tas, kuris turi begales rūpesčių 
ir naujų-nenori sukelti. D-tas 
teigiąs, kad JAV laikosi už ko 
loni.alizmo panaikinimą bet 
kur ir už tautų apsisprendimo 
teisę. Tai yra principinis naši- • 
statymas. Bet reikalas kitaip ai 
rodo, kai tenka minėti detales.

Kol kas tuo gal ir pasiten 
kinkime, bet visdėl to, kur tik 
tai galėdami, kelkime viešu 
mon ir detales, atseit, nesib’ 
jokime nurodyti ir vardus visu 
tautų, kurios yra pavergtos ir 
kolonizuojamos. Kor.

lavement of Lithuania, encou 
rage us to take this opportunity 
in earnestly requesting you t .» 
give instructions to the Cana 
dian Delegation at this Ses 
si:>n of the United Nations Ge 
neral Assembly to support, it 
any, or to introduce a propo 
sal condemning colonialism 
everywhere and especially the 
most vicious one practised by 
the Russian Empire’s satraps in 
the Baltic countries.

Respectfully,
Jonas Žmuidzinas 

^President of ./Political 
Committee.

Jonas Kardelis 
Secretary

TORONTO 
LIETUVIŲ NAMAI ATŠVENTĖ DEŠIMTMETĮ

Spalių 21 d. Lietuvių Na puoselėtojus, pirm. S. Baneiis 
mai, gausiai dalyvaujant šen 
ninkams ir svečiams, atšventė 
savu1 tfffsijntmetį. Minėjimas, 
kurį vedė v-4bos pirm. St. Ba 
nelis, buvo pradėtas iškilmin 
gu aktu, į garbės prezidiumą 
pakvietus L Namų kūrėjus: 
buv. Fondo v-bos narius f. 
Strazdą, Kl. Dalindą, J. Kar 
ką ir A. Šalkauskį ir laikino 
sios valdybos narius O. Indre 
lienę, E. Jurkevičienę, J. Jaku 
hyną, J. Jagėlą ir J. Margį. 
(kiti buv. Fondo v-bos nariai, 
būtent — J. Jurkšaitis yra mi 
ręs, A. Kiršonis, J. Bersėnas iš 
Toronto yra išvykę, o A. Bum 
bulis, K. Lukošius ir L. Abra 
monis dėl tarnybinių apysto 
vų minėjime nedalyvavo).

Trumpai apibūdindamas L. 
Namų kūrimosį darbą ir iškei 
damas pirmuosius šio darbo

dėkoja gausiai atsilankiusems 
į minėjimą ir kvietė ir toliau 
būti L. Namų rėmėjais.

J. Strazdas, banko „Para 
ma” vardu sveikindamas, pla 
čiai apibūdino L. Namų įnašą 
į mūsų kolonijos visuomeninio, 
kultūrinio ir ekonominio gyve 
nimo barus, primindamas di 
dėsnių L. Namų įsigijimo rei 
kalą. KL b-nės apyl. vardu 
sveikino jos pirm. St. Juozapa 
vičius, „Varpo“ choro vardu 
A. Medelis ir SLA vardu O. 
Indrelienė. Šios organizacijos 
nuo pat pradžių yra daugiau 
šiai glaudžiai susijusios su L. 
Namais.

Baigus oficialiąją dalį, muz. 
St. Gailevičiaus vadovaujamas 
vyrų kvartetas ir sol. J.Sribuiš 
kienė, akomp. St. Gailevičiui, 
išpildė meninę dalį, nuotaikiu

gai padainuojant keletą dainų, 
o solist. J. Sriubiškienė triukš 
mingais pojimais buvo iškvies 
ta bisUoti.

'Po meninės piogramos pub 
lika skubėjo į viršutinus sales 
prie užkandžių ir atsigaivini 
mo, o apatinėje salėje, lietuvių 
orkestrui „Olimpija” grojant 
vyko šokiai. Nelauktai greit at 
ėjo ir skrstymosi laikas, o pu 
blika vis dar nenorėjo salės ap 
leisti.

Dešimtmečio paminėjimas 
buvo visais atžvilgiais pasise 
kęs ir finansiškai gražiai parė 
mė L. Namų kasą.

LIET. KARIUOMENĖS 
šventės minėjimas bus lapkri 
čio 26 d., sekmadienį 5 vai. 
Prisikėlimo par. salėje.

Paskaitininku pakviestas mū 
sų žymus kalbėtojas kūr.-sav. 
J. Matulionis, o meninę pro 
gramą išpildys „Varpo“ cho 
ras ir tautisių šokių gi upė. Įė 
jimas — laisvos aukos faktiš 
konis išlaidoms padengti. M' 
nėjimą ruošia kū'ėjai - tawwo 
riai ir šauliai.

Tą pačią dieną abiejose baž 
nyčiose už žuvusius ir žūslan

čius už Lietuvos laisvę bus spe 
cialiai laikomos pamaldos, ku 
riose savanoriai ir šauliai oiga 
nizuotai su savo vėliavomis 
dalyvauja. Taip pat, kaip ir ki 
tais metais, klebonams leidus, 
prie bažnyčių bus renkamos au 
kos laisvės kovų invalidams, 
esantiems Vokietijoje ir šiame 
krašte, sušelpti.

|C.ariuomenė:l šventės minė 
jimo išvakarėse, lapkr. 25 d., 
šeštadienį, kūrėjai - savanoriai 
Šv. Jono parapijos salėje ren 
gia pobūvį - balių su menine 
programa bei šokiais, kuriems 
iš anksto yra pasamdytas vii 
nas iš žinomų Toronte geriau 
siu orkestru.

PARENGIMAI IR 
STREIKAI

„Vyčio“ tradicinis balius, 
turėjęs įvykti lapkričio 4 d. 
Royal York viešbutyje, dėl 
ten esančio tarnautojų streiko, 
yra atšauktas. Salė buvo išnuo 
mota dar prieš streiką. Vis: šio 
parengimo nuolt<iniai svečiai 
yra prašomi atsilankyti į bend 
rą SLA ir „Vyčio" balių, ku 
ris įvyks lapkričio 11 d. Prisi 
kėlimo par. salėje.

bombą.
— Graikijoje rinkimus 

mėjo buvusios valdžios šalimu reigas, 
kai.

— Amerikai labai gerai pa . 
sisekė paleisti Saturno raketą, 
kuri numatoma prieš 1966 me
tus nuneš žmogų į Mėnulį. 1 a- 
460 tonų raketa.

— Gen. Gurselis išrinktas 
Turkijos prezidentu.

— Adenaueris sudaro V 
Vokietijos kabinetą.

— Montrealiečių pp. Paulių 
nuomininkai išlošė $101,500.

— Vorošilovas Kremliuje 
vėl pakartojo savo atoiprašy 
mą dėl „antipartinės grupės”, 
o Molotovas laikosi kietai ir 
naująją Chruščiovo program.-? 
vadina „nuosmukiu“.

— Quebeco separatistai ke 
lia triukšmą, bet susilaukia ii 
stipraus pasipriešinimo.

— Gen. Anders važinėja p< 
JAV ir Kanadą ir varo propa 
gandą už Lenkiją.

— Londone protestuojantie 
ji prieš A bombas vykdo „sėdė 
jimo” demonstracijas.

— Kanados užs. r. min. Gre 
lai en, dabar einąs min. pirm, pa 

kaltina sovietus už A 
sprogdinimus.

— Į Rusijos grasinimus Ame 
rika atsakė, kad ji turi visas g« 
limybes Sovietus sutriuškint'.

— Lenkijoje suimta turistė 
Chelkowska - Rozwadowska, 
Anglijos pilietė.

— Lenkai neįsileido JAV 
kongresmenų į jų suorganizuo 
tos ligoninės slatybds kertinio 
akmens padėjimo iškilmę.

— Indijos ir Indonezijos 
komunistų atstovai Kremliuje 
nepiįsidėjo prie Albanijos kom 
partijos pasmerkimo drauge su 
kinais.

— Nasser Egipte suėmė eilę 
žmonių, kurie jo manymu, su 
darė priežastį, dėl kurios atsi 
metė Sirija.

— Gagarin serga. Atšauktas 
jo lankymasis Italijoje ir kt. 
Spėliojama, kad jo liga esanti 
paslaptinga.

— Kanadoje šiemet leista 
sumedžioti 36,000 briedžių— 
moos.
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Neužmirškime aukos!
KLB ŠALPOS FONDO INFORMACIJA.

Metinis Šalpos vajus — tai senelis su dovanomis neateina.
priminimas, kad visada ir vi 
sur buvo ir yra žmonių neturin 
čių minimalinių pragyvenimo 

dėl ligos, senatvės ar 
netikusios socialinės santvar 
kos. Teisingumo jausmas pra 
Šo, kad šį priminimą nešiotu 
mėm arti širdies, ypač dabar, 
kada ateinanti žiema ir Kalė 
dų šventės 'darosi juntamos. 
Žmoniškumas įparuigoja, kad 
šaunių vestuvių ir iškilmingu 
krikštynų puotos , balių balių 
kų lenktynės būtų atsvertos 
labdarybės įnašu. Turime šal 
pos ir labdaros institucijų — 
nėra kliūčių atiduoti, ką priva 
lome.

KLB Krašto Wbos nutari 
mu apylinkės buvo paragintos 
padaryti Šalpos vajų rudens 
mėnesiais ir užbaigti iki gruo 
džio mėn. 1 dienos. Vienur jau 
vajus pradėtas. Laikas jau pra 
dėti ir ten, kur dar nesuskubta. 
Vajaus vaisiai tebūna ne tik 
maža Kalėdinė dovana tiems, 
pas kuriuos mūsiškis Kalėdų

IŠTIESKIME
PAGALBOS RANKĄ

Kasmet rudenėjant, mūsų 
bendruomenėse ruošiamasi šal 
pos vajaus akcijai.

Pasibaigus vasarai ir praėjus 
atostogų ir poilsio sezonui, 
žmonės vėl grįžta prie sėsles 
nio gyvenimo. Tai įgalina ras 
ti didesnį būrį talkininkų lab 
daros darbui atlikti ir tuo pa 
Čiu leidžia tikėtis gražesnių jo 
vaisių. Todėl naudojamasi pro 
ga pasidalinti, nors bendromis 
mintimis, su maloniais tautie 
čiais taip svarbiu reikalu. Lab 
darybė yra atsiradusi kartu su 
žmogumi šioje žemėje. Žmo 
gui nuolat civilizėjant ir kukū 
rėjant, materialinė ir moralinė 
parama, vargan ir nelaimėn pa 
tekusiam žmogui, darosi vis 
daugiau suprantama, ir dažniau 
ištiesiama pagalbos ranka. Da 
bartyje labdarai daugiau dė 
mesio ir lėšų skiria ir pati vals 
tybė. Lygiai šalpos reikalai 
dažniau praktikuojami ir tarp 
valstybiniu mastu. Turtinges 
nieji kraštai padeda aprūpinti 
ne tik duona, drabužiu ar api 
vu neturtingojo krašto pilie 
Čius, bet stengiasi duoti ir švie 
sos - mokslo,.t'.kaip svaroų fak 
torių gerbūviui keiti.

Labdarybė galima ir egzis 
tuoja tik ten, kur humanišku 
mas nėra svetimas. Reikia ap 
gailestauti, kad pasaulyje yra 
dar kraštų, kur humaniškumui 
nėra vietos ir Pasaulio Kūrė 
jas, labdaros šaltinis — pame 
kinamas.

Valstybė nevisada pajėgi 
padėti bent minimaliai visiems 
varge atsidūrusiems. Čia į pa 
galbą ateina privatūs, daugiau 
pasiturį ir geraširdžiai žmonės. 
Jie organizuoja ir kuria įvai 
nas šalpos draugijas, paramos 
organizacijas. Mums Kanado 
je gerai žinoma viena iš didžių 
jų labdaros organizacija Uni 
ted Appel vardu. Jos veikia iš 
plėsta visame krašte. Aukų va 
jų metu ji surenka milionus 
dolerių.

Šis klausimas sunkiau spren 
džiasi svetimiems žmonėms, at 
•idūrus svetimame krašte. Jų 
tarpe esame ir mes, lietuviai. 

bet ir jaučiama pagalbos ran 
ka metų bėgyje.

Šalpos vajus — tai primini 
mas, talka šalpai — tai pagal 
bos ranka tiems, kurie pasiliko 
senelių prieglaudose, ligoninė 
se ir stovyklose Vokietijoje, 
atsidūrė varge Sibire, Lietuvo 
je ir Lenkijoje; taipgi ir ne vie 
noje lietuvių kolonijoje Kana 
doje nelaimė aplanko tai vie 
ną, tai kitą šeimą.

Vasario 16-tos gimnazijos 
šelpimo reikalu P. Lėlio stra: 
psnyje, tilpusiame N. L. ir T. 
Ž. šio mėn. pradžioje Sudbu 
rio rėmėjų būrelis nr. 12 ir 1 ? 
nėra minimi veikiančiųjų būre 
lių tarpe. Iš tikrųjų šių būrelių 
įnašai 216 dol. 1960 m. gruo 
džio mėn. ir 190 dol. š. m. rug 
pjūčio mėn. buvo pasiųsti gim 
nazijai per KLB Šalpos Fon 
dą. Ilgametis jų vadovas yra 
p. K. Rimas, jį šiais metais pa 
vaduoja J. Bataitis.

KLB Š. F. Valdyba.

Mes irgi turime paramos paia 
mos reikalingų, savo tautiečių. 
Dalis Jų yra čia pat mūsų bend 
ruomenėse, gi dauguma — 
įvairiuose Europos kraštuose, 
už Kanados ribų. Esame čia ne 
blogai įsikūrę: turime nuosa 
vą namelį, automobilį, šiek 
tiek santaupų ir gal dar šio to. 
Tačiau ne visi tokią laimę ture 
jom. Dalis mūsų tautiečių liko 
varge ir skurde dar ir šiandien. 
Ir dažnas dėl ne nuo jo pu 
klausančių priežasčių. Turime 
senelių, invalidų, ligonių, ku 
riems ir medicina ne daug be 
gaji padėti. Turime ir kitokių 
nelaimių paliestų žmonių, ku 
rie nepajėgūs savimi apsirūpin 
ti. Tačiau ir tokioje padėtyje 
jie žiūri į ateitį su viltimi, kad 
savųjų tautiečių nebus pamirš 
ti. Mūsų pareiga ir yra jiems 
padėti, juos sušelpti.

Mes neturime stambių fabri 
kantų, bankininkų ar kitokiu 
turtuolių, kurie galėtų padėti 
saviesiems stambesne pinigo 
auka, bet mes džiaugiamės tu 
rėdami savųjų, aukojančių po 
ilsio valandas kilniam šalpos 
darbui. Džiaugiamės, kad dar 
turime ir lietuvišką širdį arti 
mąjam padėti.
Sunku suprasti ir moralinė 
vertė nustatyti tam, kuiis me 
kad ir jokios paramos nebuvo 
reikalingas. Tačiau mums tai 
turėtų būti gerai žinoma ir su 
prantama. Nes dar vos tik vie 
nas dešimtmetis prabėgo nuo 
tų laikų, kada patys buvome 
ne liudininkais, bet „išmaldos 
namų” įnamiais. Tada mus pa 
maitino ir aprengė. Niekas ne 
klausė, kas tu esi ir iš kur atė 
jai. Tai buvo niekad ir niekur 
nematytų svetimų geradarių 
auka.

Svetimi, o vis dėlto mus šel 
pė. Tad ar galima nepadėti 
savo broliui, sesei?

Ir šiais metais aukų rinkėjai 
lankys mūsų namus. Neužtrcn 
kime jiems durų. Neišleiskime 
jų tuščiomis. Kiekvienas fekir 
kime auką pagal savo išgales.

Nors retkarčiais susijunkime 
mintimis su nelaimingaisiais.

Elta Press Romoje
PLB Italijos Kr. Valdyba jau buvo išimta. Tuomet bu

nėra pajėgi sutelkti lėšų šiam 
g r aržia m ir reikšmingam dar 
bui. Todėl dabartinė KLB Kr. 
Taryba 1959 m. nutarė parem 
ti „Elta - Press“ biuletenio lei 
dimą po 300 dol. kas šeši mė 
nėšiai. Iki šiol šis nutarimas 
buvo vykdomas. Tačiau šie 
met KLB Kr. V-ba paramos 
„Elta - Press“ leidimui į sąma 
tą nebeįtraukė, Solidarumo mn 
kesčio pajamos vos patenkina 
bėgamuosius Kr. V-bos reika 
lūs.

Pereitoje K. L. B Krašto 
Tarybos sesijoje „Elta-Press“ 
rėmimo klausimas , buvo per 
svarstytas ir nutarta lėšų tam 
reikalui prašyti iš apylinkių.

Vykdydami minimą KLB 
Tarybos nutarimą, prašome 
iki lapkričio 15 d. atsiųsti Kr. 
V-bai auką, kuri sudarytų Apy 
linkei tenkančią dalį tos rei 
kiamos 300 dol. sumos.

Dėl „Traditional Echoes“ 
radijo programas.

Nuo spalio 1 d., labai daug 
lietuviams pasitarnavusi, „Tra 
ditional Echoes“ radijo pro 
grama iš Kanados valdiškosios 
CBC radio tinklo yra išimta. 
Programos netekimas yra di 
delis nuostolis. Tai programa, 
kur ilabai daug pasitarnavo lie 
tuvių tautai ir Lietuvos vals 
tybės reikalui.

Ši programa iš CBC radio 
tinklo vieną kartą 1958 m.

LaiŠKai Redakcijai
Laiškas Jonui Kardeliui, „Ne 

priklausomos Lietuvos“ 
Redaktoriui

Malonus Kolega,
Jūsų dėka turėjau progos pir 
mą kartą pabuvoti tarp Mont 
realio lietuvių ir su jais naši 
dalinti Lietuvoje patirtais įspū 
džiais bei parodyti vaizdų, ku 
riuos aplinkybės leido pasiimti 
į kino filmą ir parvežti Amen 
kon. Už tai draugiškas ačiū".

Dabar nerūstauk, jei pada 
rysiu priekaištą, kad, rašyda 
irias Nepriklausomoje Lietu 
voje“ savo įspūdžius apie ma 
no įspūdžius, vienu klausimu 
— apie mano tariamą palyde 
vą — ypatingai nuklydai nuo 
realybės, teigdamas, jog man 
palydovu į tėviškę buvo duo 
tas A. Žukauskas, kurį Tamsta 
vadini komunistu. Jo partine

BALFO VEIKLOS METAI
Balfo operacijų metai prasi 

deda liepos 1 d. ir baigiasi bir 
želio 30 d.

Biudžetinių metų bėgyje 
Balfas turėjo $124,488 paja 
mų grynais ir gėrybių už $118, 
157, viso $242,645. Centre 
gauta $85,112, o Miunchene 
(daugumoj tremtinių įkurdini 
mui) $39,376. Didžiausioji vie 
nalytė pajamų pozicija buvo 
V. Vokietijoj iš įvairių tarpiau 
tūlių organizacijų gautos su 
mos. Vien USEP (United Sra 
tęs ! Escapee Program) davė 
iremtinrųi įkurdinimui beveik 
22,000 dolerių pinigais, už ku 
riuos pirkta tremtiniams bal 
dai, įrankiai ir pan.

Didžioji Balfe gautų gėry 
bių dalis (virš pusės miliono 
svarų) buvo maisto produktai, 
dovanoti JAV valdžios. Jie vi 
si nugabenti tik V. Vokietijos 
tremtiniams. Rūbų ir avalynėj 
surinkta 40,290 sv., kurių di 
džioji dalis taip pat teko V. 
Vokietijos tremtiniams. Dalis 
rūbų buvo panaudota siunti 
niams į Lenkiją ir kitur.

Didžioji dalis pinigų buvo 
pagal davėjų ar Centro valdy
bos valią sunaudoti tremtinių 
įkurdinimui, arti 140,000 DM 
(arba $35,000). Individualia1’ 
Šalpai Vokietijoj dar sunaudo 
ta per 3,000 dol., o Vasario 
16 Gimnazijai, pagal aukotoju

Šalpos darbuotojai išeina į 
mus tvirtai tikėdami, kad ne 
bus apvilti. Padėkime jiems, 
parodykime lietuvišką širdį ir 
dosnią ranką!

Z. Pulinauskas. 

vo imtasi energingų žygių ir j: 
buvo vėl grąžinta į tinklą. Tuo 
met daug padėjo Kanados ir 
JAV lietuviškos organizacijos 
ir paskiri mūsų tautiečiai. Jie 
visi rašė CBC centrui raštus, 
kurių pasekmėje programa bu 
vo grąžinta. Dabar, po trejų 
metų, ji vėl bandoma nutrauk 
ti.

Krašto V-ba jau padarė vi 
sus galimus tuo reikalu žygius. 
Tačiau, labai svarbu, kad ir 
apylinkių v-bos ir atskiri lietu 
viai parašytų tuo reikalu ir pa 
ragintų jų ribose veikiančias ki 
tas lietuviškas organizacijas tą 
pat padaryti. Krašto t-bos na 
riar prašomi savo vardu irgi pa 
rašyti asmeniškus laiškus. Mū 
šų naudai reikalo išsprend: 
mui patarnaus nevien tik kas 
laiškus rašys, bet ir laiškų skai 
čius.

Laiškus prašant grąžinti 
„Traditional Echoes" progra 
mą į CBC tinklą reikia rašyti: 
Mr. H. G. Walker, General 
Manager Net-work Brcadcas 
ting, 140 Wellington St., Ot 
tawa, Ont., arba:

Mr. E. S. Hallman, Vice- 
-Prezident, Piogiamming 140 
Wellington St., Ottawa, Ont., 
arba: Mr. Mel Robinson, Ma 
nager CBE radio station, Se
curity Bldg. Windsor, Ont.

Padarykime tai skubiai ir ne 
atidėliodami, jei norime teigia 
mų rezultatų.

priklausomybe aš nesidomė 
jau, bet aš gerai žinau, kad jis 
lydėjo mane į tėviškę mano pa 
čios pakviestas ir, seną vilnie 
tišką draugystę pabrėždamas, 
parūpino ir rsusiaiekimo prie 
mones. Jis, suprantama, nekal 
tas, kad nuvykti tėviškėn, bu 
vo reikalingas leidimas.

Tikiuosi, kad sį mano žode 
lį atspausdinsi.

Su nuoširdžia pagarba, Jūsų
Salomėja Narkėliūnaitė.

New Yorkas, 1961 m.
spalio mėn. 20 d.

Red. dar turi pastebėti, kad 
aprašyme „karvės“ ekvivalen 
tas“, apie 250—300 rub., ou 
vo taikomas motociklui. Ee 
to, gauną 30 rb. algos per mč 
nesį, už „butą“ moka apie 4 
rub.; kas gauna algos 300 rb., 
už butą moka 24 rb.

valią, pasiųsta 22,580 dol. In 
divįdua'liniams siuntiniams iš 
leista trisdešimt tūkst. dol. Ad 
ministracija (8 tarn.) atsiėjo 
per 20,000 dol.

Per metus Balfas išsiuntė 
1,329 siuntinius į užsienius. 
Siuntinių, kuriuos būtų užsakė 
paskiri asmens, Lietuvon pu 
siųsta 719, Sibiran 54, Lenki 
jon 512 ir kitur 34. Va‘s*U pi"a 
šymų Balfas nebegalėjo paten 
kinti, nes rusą! "Lietuvon vais 
tų nebejleidžią

Daug kelionių, rūpesčio ir 
popierizmo reikėjo atlikti lie 
tuvių įkurdinimą V. Vokieti 
joj bevykdant, Išemigruoti jie. 
atrodo, jau nebegali, tact rente 
jo kaip nors-juos įkurdinti. Šis 
darbas ir toliau tebetęsiamas.

Balfo per metus gauta 242, 
645 dol., išleista 239,829 dol. 
Nepilnų 3,000 dol. liekana su 
sidarė iš $1,500 pinigais ir apie 
tiek gėrybėmis. Ši liekana bu 
vo beveik sunaudota liepos ir 
rugpjūčio mėn., kurie Balfo 
veikloje visada būna „liesi“.

Beveik pusė visų Centre 
gautų pajamų atėjo iš Balfo 
skyrių, kurių veikiančių per 
60. Per metus daugiausia aukų 
gauta iš Čjkagos apskrities ($ 
7,712), Brooklyno ($6,331) 
bei Detroito ($3,476). Detroi 
te Baltas turi net 456 narius, 
kurie užsimokėję nario mokes 
tį. Balfo veikloje karštų, lie 
tuvio kančiai jautrių širdžių 
yra Ir už tas širdis reikia šei 
piamųjų vardu dėkoti Apvaiz 
dai.

Kun. L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

24) Lietuvių Tauta (XVI, 
1958 m.) — nors kasmet buvo 
perrenkama L. T. redakcija 
bet kolei dr. Basanavičius tebe 
buvo gyvas, niekas iš redakei 
jos sąstato nekėlė klausimo, ko 
dėl dr. Basanavičius de facto 
pats vienas redagavo, teprileis 
damas dr. Jurgį Šlapelį sude 
rinti L. T. rašybą su paprastai 
spaudoje vartojama. L. T. I- 
sios knygos rašyba tebebuvo 
dar basanavičinė.

25) Lietuvių - Ukrainiečių 
Draugija (XVI, 1958 m.) 
įsteigta Lietuvos Šaulių Sąjun 
gos veikėjų sumanymu, palai 
kyta dar Vilniui Vaduoti 3ą 
jungos. Ligi 1935 m. balan 
džio mėn. pirmininkavo Myko 
■las Biržiška, paskui L. Vailio 
nis, šiam pasimirus — Vikto 
ras Biržiška. Veikliausi Dr-jos 
nariai buvo — redaktorius sau 
lys V. Daudzvardas ir ūkiai 
nietis J. Bartavičius.

26) Lietuvos Taryba (XVI, 
1958 m.). Perdaug griežtai pa 
sakyta, jog „su mažumomis ne 
pavyko susitarti: nė vienas ju 
atstovas nesutiko į tarybą įei

'27’ vilnoniai 
APATINAI BALTINIAI

Tai žieminiai balti
niai, kurių niekas 
nepralenks jų šil
tumu, patvarumu 
ir nepaprasta jų 

verte.
Pasiūti specialiai 

patogiam nešiojimui 
iš vilnonės medžia

gos, duodančios 
pilną šilumą. 
Tai vertingas 

Penmans išdirbinys. 
Galima gauti marš
kinių, kelnių ir uni
jos kostiumų vy

rams ir berniukams.
•

GARSŪS
Nuo 1868 metų.

27-FO-6

JUOKDARIAI...
AKINO IR

Stankūs ne pirmasis jau pa 
stebi, kad visus „ekskursantus“ 
ir akina ir lakina. Štai pačio 
Stankaus žodžiai: Kauno 
„Viešbučio restorane mums bu 
vo surengtas banketas, ilgas 
stalas buvo nukrautas valgiais 
ir visokiais gėrmais. Banketas 
pasibaigė gana vėlai su tautiš 
komis dainomis”.

Taigi, pagal patarlę: Kur šu 
va laka, ten ir loja. . .

NAUJA MOKSLO ŠAKA...
„Atsirado nauja mokslo ša 

ka — branduolinė meteorolo 
gija“, — sako akademikas J. 
Matulis.

Aišku — dėka draugo Chru 
ščiovo. Atominiais spiogdini 
mais jis tam daug pasitarnavo. 
Greičiau jam duokite garbės 
Daktaro diplomą, kurį jis g?, 
lėtų pasikabinti prie savo pa 
ties sau dovanos — medalių, 
kurių skaičius vis didėja...

CHRUŠČIOVO KULTAS 
EIGOJE

„Viskas vardan žmogaus, 
jo gerovei“, — rašo Literatu 
ra ir Menas. Kokio žmogaus’ 
— Aišku! Vardan draugo Ni 
kitos Chruščiovo. Geresnio 
žmogaus nėra pasaulyje. Gar 
bė ir šlovė šlovingiausiam iš 

ti“. Dar 1918 m. pabaigoje Lie 
tu vos Tarybai tebesant Vilnių 
je, Tarybos narių sąstatan ko 
optuota XI 26 6 gudai (Vacį. 
Lastauskis, Ivanas Luckevi 
čius, Janka Stankevičius, kun. 
Vladas 1 oločka, K. Falkevi 
čius ir Dominikas Siemaška), 
o XII 113 žydai (dr. Jokūbas 
Vygodskis, Rozenbaunias ir Ra 
chmilevičius). Lenkai, supran 
lama, nesutiko įeiti Lietuvos 
Tarybon, kurioje jie nebūtų tu 
rėję daugumos, bet dar prieš 
pat 1919-Uosius Naujuosius Me 
tus keli jųjų (Zigm. Jundzila, 
Jonas Pilsudskis, Steponas 
Mickevičius ir dar vienas ki 
tas) Jono Vileišio bute tarėsi 
su buto šeimininku, Myk. Sle 
ževičium, Stp. Kairiu, dar be 
ne kuriuo lietuvių veikėju (vie 
name pasikalbėjime, kur buvo 
atbėgęs ir gen. Bobianskis, da 
lyvavo ir Myk. Biržiška) ne 
del įtraukimo Tarybon, bet dėl 
lenkų dalyvavimo Lietuvos vy 
riausybėje — pasitarimai nu 
trūko, Lietuvos Tarybai ir M. 
Sleževičiaus kabinetui 1919. I

Nukelta į 7-tą psl.

LAKINO...
šlovingiausių — draugui Niki 
tai! Jam visos triūbos triūbuo 
ja, jam ploja, jam ir himnus 
dainuoja, . .

ČU-EN LAI PLEPALŲ 
neklauso. Kai Chruščiov 6 va 
landas antrą kartą kalbėjo, Ču- 
-En-lai buvo išvykęs Leningra 
dan, o kai prasidėjo ištikimu 
jų plepalai, jis su draugais, ta 
ręs, kad mes pas save prisikiau 
some plepalų, išvyko į Petei 
ną. . .

MOLODIEC PROTIV“ 
OV1EC,

a protiv molodea i sam ovca... 
Chruščiov išdergė mažąją Al 
baniją ir mažus albanukus, bet 
Kinijos ir jos vado Ču-En la 
nedrįso net suminėti! Girti ne 
buvo kaip, o papeikti, kad jis 
iš maskvinės generalinės lim 
jos kelio veda mažus, kvapo- 
pristigo. . .

Koneveikdamas Albaniją, 
Chruščiov vis žvairavo į Ču- 
-En lai, kuris gerai suprasda 
mas chacholo suktumą, bet ma 
tydamas jo baimę, tiktai šyp 
sojosi per siaurus akių ply 
Šius... Taigi — protiv molodea 
— ovca. . .

Mandrapypkis.
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Dėl ko kyla karai?
PRIEŽASTYS KARUI KILTI

Gerb. Juozas Tysliava, senis, ,,Vienybėje* tei 
gė: „Visi karai prasideda dėl miestų ir jų teritorijų. 
Pvz., Jogailos ir Vytauto laikais lenkai su kryžmo 
čiais buvo susikivirčiję net dėl malūno. . . Abu pas 
kutiniai karai prasidėjo dėl žemių ir miestų — dei 
Bosnijos ir Hercegovinos, dėl Dancigo ir jo koridų 
riaus“. Ir toliau: ,,. . . savo laiku Rooseveltas yra 
pasakęs: — „dėl Pabaltijo valstybių mes nekariau 
sime“. Ir dar: „Žmonės, kaip ir skruzdės, kariauja 
dėl pilvo. Tai visų karų, visų revoliucijų pradžia 
ir galas“.

Kad apsprendus, kiek tikslūs augščiau paeitu', 
ti pasakymai, žemiau patiekiu vertimą straipsnio —
samprotavimų tuo p 
mai mano.

Visi mes turbūt atsimename 
kadaise įvykusį politinėmis te 
momis pokalbį, tarp Ivano Iva 
novičiaus su Ivanu Nikiforovi 
čium.

— Kalbama, kad trys kara 
liai paskelbė karą mūsų ca.ui.

— Kas tai per karas? Ir ko
* priežastis tam karui?
— Aš manau, jog anie kara 

liai nori, kad mes visi priimtu 
me turkų tikėjimą. Tad mūsų 
caras ir paskelbė aniem kaią. 
Ne, sako, jūs patys priimkite 
Kristaus tikėjimą!

Tad karui kilti aniedu po 
nai kitos priežasties nematė. 
Na ir kaip jie tą priežastį ga 
Įėjo matyti iš Mirgorodo?

Kiti karai iš tiesų kildavo 
dėl tikrai savotiškų priežasčių. 
Taip, pvz., Trojos karas prasi 
dėjo dėl to, kad princas Pari 
sas pagrobė Spartos karaliaus 
Menelajaus žmoną. Karas už 
Ispanijos sosto paveldėjimą 
•'rasidėjo dėlto, kad Liudvi 

is XIV 'panoro dovanoti sa 
vo vaikaičiui Ispanijos karališ 
ką vainiką, — reikia gi pra 
džiuginti vaikutį. Karas su Na 
poleonu kilo tik todėl, kad 
Aleksandras I-sis buvo pasi 
piktinęs Engieno gercogo už 
mušimu, dar gi, kad labai ne 
vykusiai buvo parašytas me 
morandumas nr. 178. Pirma 
sis Pasaulinis karas prasidėjo 
vien dėl Austrijos imperato 
riaus užsigeidimo nubausti Ser 
biją už ercgercogo Ferdinau 
do nuduobimą Sarajeve, rusų 
caras užsistojo Serbiją, Pran 
cūzija — Rusiją... Ir taip to 
liau!

Toks suvokimas istorinių 
įvykių, kurie savo laiku jaukė 
tautų bei valstybių likimą, turi 
savotišką vertę, nes jis visiems 
prieinamas. Gi jieškoti priežas 
tingumų karams kilti politinių, 
ekonominių. valstybinių bei 
diplomatinių faktorių sudėtin 
game sūkuryje nelengva, — 
reikia daug ką žinoti, dar dau 
giau suvokti bei suprasti.

Man bus pasakyta, kad prie 
žastingumo panašus aiškinimas 
galimas tik gilios provincijos 
jpilietįj aplinkoj, žmonės gi 
daugmaž nusimaną įvykių ei 
goj, supranta, kad karai neki 

• iš „karaliaus Fridricho no 
io“, o „karaliaus Karlo pyk 
čio” už tokį „norą“. Karų prie

klausimu. Visi pabrauki

J. D. Čėsna.

žastingumo klausimas daug su 
dėtingesnis ir todėl reikia zy 
miai giliau jo sprendimo jieš 
koti.

O visdėlto mes beveik kiek 
viename žingsnyje sutinkame 
asmenų, kurie nesugeba (ne 
moka?) pakilti augščiau poli 
tinio primityvo. Jei tie asmens 
(individai) būtų eiliniai pilie 
čiai, tai netektų ir stebėtis. De 
ja, visa nelaimė tame, kad di 
džiulė dauguma dabartinių po 
litikų, netiesiogiai ar net tiesio 
giai turi įtakos dabarties įvy 
kių eigai ir dažnai pasiioao esą 
tokiais pat eiliniais primityvais, 
visai nesugebančiais kiek gi 
liau įžvelgti dalykų esmę.

Dar visai neseniai tie poliii 
kai, nuduodą susikaupusius, su 
rauktom kaktom labai rimtai 
įtikinėjo: — Negalima gi ka 
riauti dėl Matsu bei Kvemoj sa 
lėlių! Kiek vėliau jie dar sol- 
džiau įtikinėjo: — Nesąmone 
būtų kariauti dėl Laoso! O da 
bar, kai pradėjo bręsti Berly 
no daugiareikšmė krizė, jie 
jau išanksto įspėja: — Ne, po 
nai, dėl Berlyno kariauti nega 
Įima, tai būtų savižudybė!!!

Esmės suvokimui nereikia 
didelio žinojimo bei labai 
įžvalgaus proto, kad, pvz., su 
pratus, jog ilgametės grumty 
nės Uiono su Elada buvo ve 
damas ne dėl gražiosios Ele 
nos guolio; vadinamasis „Tė 
vynės Karas“ Rusijoje buvo ve 
damas ne dėl to, kad rusų po 
nai norėjo gerti kavą, kurios 
neteko Napoleonui įvedus 
kontinentalmę sistemą; I-sis 
Pasaulinis karas prasidėjo ne 
dėl to, kad Sarajeve buvo už 
muštas Ferdinandas. Taip pat 
karas, kurį ruošia bei prie ku 
rio veda komunistai, prasidės 
(jei iš viso prasidės) ne dėl 
salelių Matsu bei Kvemoj, ne 
dėl Laoso ir ne dėl Berlyno. 
Jei 3-sis Pasaulinis karas prasi 
dės, tai prasidės todėl, kad jau 
pribrendo tragiškoji dilema: ar 
ba kapituliuoti prieš komuniz 
mą, arba sunaikinti komuniz 
mą.

Jei prieš porą trejetą metų 
Raudonoji Kinija nebūtų su 
stabdžiusi savo agresingų veiks 
mų ir būtų prasidėjęs karas 
nors ir vietinio pobūdžio, tai 
nejaugi tas karas būtų veda 
mas dėl valdymo Matsu ir Kve 

mojaus salelių? Nejau taip sun 
ku buvo įžvelgti tikrąsias prie 
žastis? Ir busimasis karas, kurį 
išprovokuos komunistai, aišku, 
bus vedamas ne,dėl Berlyno 
bet tikslu išgelbėti žmoniją nuo 
komunistinio pajungimo.

Prezidentas Kennedy poKal 
bio metu su Chruščovu Vieno 
je pasakė: Berlynas yra JAV- 
bių išeities taškas. Pilnutinai 
tikras teigimas! Iš tiesų, nerei 
kia ypatingos išminties, kad su 
voktų apimtį to teisingo teigi 
mo.

1812 metais prie mažučio kai 
mėlio Borodino, išsivystė mil 
žiniškas mūšis. Ar tai reiškė, 
kad Kutuzovui bei Napoleo 
nui buVo būtinai reikalingas 
tas mažutis kaimelis ir už jo 
valdymą kovėsi dvi didžiulės 
armijos? Jei Kutuzovas su x.. 
poleonu butų samprotavę taip, 
kaip kaikurie dabartiniai poli 
tikai ar būtų pasiekę tik Šių po 
litikų proatvimo lygio, tai vie 
nas jų ko gero būtų nuspren 
dęs: — Ar gi yra prasmė ka 
riauti dėl kokio tai kaimeliūkš 
Čio?! Bet kiekvienas anų vadu 
žinojo, kad kautynės praside 
da ne dėl kaimeliūkščio, bet 
dėl žymiai augštesnio tikslo — 
arba pasidavimas, arba išsigel 
bėjimas nuo agresoriaus.

Žinoma, kiekvienas žmogus 
turi teisę būti trumparegiu. Bet 
pajutęs nedamatąs, žmogus 
griebiasi akinių. Kaip gaila, 
kad dar neišrasti akiniai kai 
kuriems politikams! Jeigu to 
kie akiniai būtų buvę jau iš 
rasti, tai panašaus lygio politi 
kai matytų Laose ne tiktai La 
osą, o Berlyne ne tiktai Berly 
ną, bet matytų tai, kas už tų 
punktų stovi — žmonijos liki 
mą.

„Berlyne yra JAV-bių gy 
nybos išeities taškas“. Šį pilnu 
tinį teigimą būtina teisingai iš 
plėsti — Berlyne prasideda vi 
sos žmonijos gynyba.

Raiteliai sako, kad kiekv>e 
ną kliūtį pirm viso reikia „nu 
galėti širdimi“, o tik vėliau ark 
lio ir jojiko raumenimis. Ir jei 
kliūtis nenugalėta širdimi, jei 
jojiko širdyje gimė baikštumas 
ir arkliui persidavė abejonė, tai 
raumenys lieka nieko verti ir 
kiūtis nebus nugalėta. Panašiai 
ir Bismarkas tvirtino, kad kiek 
viename kare yra vienodd 
svarbumo „svorinės galimy 
bės" ir „galimybės nesvon 
nės“. Svorinės----kiek divizi
jų bei artilerijos junginių, ko 
ks pramonės bei finansų sto 
vis, ginklavimo kokybė, tieki 
mo bei aprūpinimo pasiektas 
lygis, net kiekvieno kareivio 
paruošimo laipsnis ir pnš. Ne 
svorinės — kovai parengties 
laipsnis, valia, noras kariauti, 
atkaklumas, ryžtingumas ir vi 
sa tai, kas sudaro „kautynių 
psichologiją”, t. y. koks yra 
armijos (kariuomenės) bei vi 
sų gyventojų psichologinis ly 
gis, kokia visumoje tautos psi 
chologinė būklė.

Širdimi nugalėti kliūtį! Su 
rinkti į vieną kumštį visas ne 
svorinės galimybes, tikriau.

Vidinė kompartijos kova

Nikita Chruščiov
STIPRINDAMASIS STALINO SOSTE, 

atsiskaito su priešais ir žengia per kliūtis į neribojamą galybę, 
kurią buvo pasisavinęs Stalinas.

Tai yra Stalino kelias. Chruš 
kiov smerkia Staliną, kad pats 
iškiltų jo vieton.

O dabar pasiklausykime, ką 
Chruščiov kalba apie Josifą Vis 
sarionovičių Staliną, kurį čia 
Mizara, Bimba ir kiti Maskvos 
agentai garbino ir kėlė į padan 
ges kaip „pasaulio darbo žmo 
nių vadą, draugą ir tėvą“. Sta 
linas buvo jiems, ir pačiam 
Chruščiovui, kaip Dievas, ku 
rio vardo negalima minėti be 
reikalo ir dar daugiau, nes 
prieš Dievą žmonės paburnoja, 
o prieš Staliną ir to nevalia bu 
vo daryti.
Kiek prakeikimų buvo paleista 

prieš tuos, kas sakė, 
kad taip nėra, 

vertybes! Ar ne šis uždavinys 
šiandieną įpareigoja kiekvieną 
mūsų?

„Likiminio klausimo išspren. 
dimą“ komunizmas parengė 
Berlyne. Visai galimas daly 
kas, kad paskutinę minutę jis 
atsitrauks, kaip ir praeitais me 
tais atsitraukė tame pačiame 
Berlyne. Bet taip pat galimas 
dalykas, kad šį sykį komunis 
tai laikysis iki galo. Ir jei Chru 
ščiovas, kaip kad jis grąsina, 
prives iki atviro karo, tai iš 
anksto reikia pasirūpinti įsigi 
jimu „nesvorinių ginklų“. Jau 
pats laikas suprasti, kad ae ne 
svoriniai šansai negali būti ap 
viboti lengvapėdišku kitaig'. 
jimu, — Nekariausime gi mes 
dėl Berlyno! Pramatant gali 
nUj karą, būtina šiuolaikinė 
mobilizacija ne vien tik ka 
riuomenės bei karinės pramo 
nės papildinių ir dalykų, bet 
būtina pilnutinė mobilizacija ir 
„nesvorinių jėgų“. Būtinas ug 
dymas asmeninės ii bendrinės 
valios, ryžtingumo ir atkaklu 
mo, o pagrečiui su tuo, būtina 
pilnutiniu mastu išvystyti ki. 
vą su pasiruošimu atsigulti ant 
nugaros ir užriesti visas ketu 
nas, kaip tai daro maži šunv 
čiai, iš anksto pasiduodami 
nuožmaus šuns malonei. Prie 
šas jau stovi prie slenksčio. 
Dar daugiau, jis žiaurus ir jau 
pakėlė koją, kad peržengtų 
slenkstį. Ar būtina visokerio 
pai ruoštis, kad visomis jėgo 
mis pasipriešinus, ar tik pasi 
tenkinti svarstymu, „dėl ko“ 
galima ir „dėl ko“ negalima 
kariauti? Dabar tikra nesąmo 
nė svarstyti karą kilsiant „dėl 
kokio tai objekto“! Kariauja 
ma bus už ką tai: — Už žmo 
nijos laisvę ir išsigelbėjimą nuo 
komunizmo!

Įsikinkęs, nesakyk — nepa 
vesiu, o iš anksto prisipažink 
— pasiduosiu!

N. Narokov
Iš N. R. Slovo vertė

Jonas D. Čėsna..

kaip komunistai įtaigoja.
Netikėjo: dipukai meluoja ir 
Šmeižia „darbo žmonių vadą, 
tėvą ir užtarėją“. Netikėjo, 
kad XX kompartijos suvazia 
vime Chruščiov pasakė apie 
Staliną šiek tiek tiesos. Ir 
Chruščiov visos tiesos apie 
Staliną nesako. Jis sako tiek, 
kiek jam naudinga. Bet vis 
dėlto ir tai, ką jis pasako, iš 
pagrindų griauna tą ,ką taip 
atkakliai tvirtino Mizara, Eim 
ba ir kiti sovietinės diktatūros 
tarnai ir Lietuvos okupacijos ir 
kolonializmo rėmėjai.

Štai, ką 22-me kompartijos 
suvažiavime kalbėjo Nikit" 
Chruščiov:

„XX suvažiavimo išvakarė 
se klausimas buvo toks. arba 
partija atvirai, leniniškai pa 
smerks J. Stalino asmenyoės 
kulto laikotarpiu padarytas 
klaidas ir iškraipymus, atmes 
tuos partinio ir valstybinio va 
dovavimo metodus, kurie ta 
po žengimo į priekį stabdžiu, 
arba partijoje nugalės jėgos, 
kurios laikėsi įsikibusios seno, 
priešinosi viskam, kas nauja. 
Kaip tik taip aštriai buvo iė 
keltas klausimas.

Ar buvo būtina taip griežtai 
ir taip atvirai kritikuoti dide 
les klaidas ir sunkius padari 
nius, susijusius su asmenybės 
kultu?

Taip, buvo būtina. Domas 
kavus aršų priešą ir avantiūris 
tą Beriją, (Chruščiov nepasa 
ko, kodėl Berija priešas n ava 
ntiuristas, gal todėl, kad pats 
norėjo būti vietoj Chruščio 
vo), nuodugniai išanalizavus 
ir giliai išnagrinėjus kai ku 
riuos dokumentus, Centro Ko 
mitetui
visu pilnumu atskleidė, kad bu 
vo padaryta grubiausių socialis 
tinio teisėtumo pažeidimų, sa 
vivaliauta ir represuota daug 
dorų žmonių, jų tarpe žymūs 

partijos ir Tarybų valstybės 
veikėjai.

Yra žinoma, kad V. Lėni 
nas vertno Staliną, bet matė ir 
jo trūkumus, netgi ydas. Rū 
pindamasis partijos ir Tarybų 
Vafctybėtl likimu, "Vladimiras 
Leninas 1922 metų gruodžio 
mėnesį, tai yra netrukus po to, 
kai Stalinas buvo išrinktas CK 
gė|neraljniu sekretoriumi, laiš 
ke partijos eiliniam suvažiavi 
mui rašė:

„Drg. Stalinas, tapęs gene 
raliniu sekretoriumi, sutelkė sa 
vo rankose begalinę valdžią, :r 
aš nesu tikras, ar jis visuomet 
sugebės pakankamai atsargiai 
naudotis šia valdžia... Stalinas 
perdaug grubus, ir šis trūku 
mas, visiškai pakenčiamas mū 
sų, komunistų, tarpe ir bend 
raujant mums tarpusavyje, 
darosi nepakenčiamas generali 

nio sekretoriaus pareigose. To 
dėl aš siūlau draugams apgal 
voti būdą Stalinui perkelti iŠ 
šitos vietos ir paskirti į šią vie 
tą kitą žmogų, kuris visais ki 
tais atžvilgiais skiriasi nuo drg. 
Stalino tik vienu pranašumu, 
būtent, pakantresnis, lojales 
nis, mandagesnis ir atidesnis 
draugams, mažiau kaprizingas 
ir t. t.“.

Kaip matote, Vladimiras Le 
ninas gerai suprato, kad neigia 
mi Ctalino bruožai gali pada 
ryti daug žalos partijai ir vals 
tybei. Deja, į Lenino perspėji 
mus ir jo patarimus laiku nebu 
vo atsižvelgta, ir dėl to partijai 
ir šaliai teko pergyventi neina 
ža sunkumų, kuriuos sukėlė as 
metjybės kultas“.

Chruščiov jau nemini masi 
nių žmogžudysčių, kurių skai 
čius siekia milioną žmonių

Bet. . .

NE VIENAS STALINAS 
ŽMOGŽUDYS IR 

KENKĖJAS...
N. Chruščiov tęsia kaltini 

mus:
„XX suvažiavimo nubrėžtą 

lenininį kursą pradžioje teko 
vykdyti tokiomis sąlygomis, 
kai įnirtingai priešinosi antipar 
tiniai elementai, karšti šalinin 
kai metodų ir tvarkos, viešpa 
tavosios esant asmenybės kul 
tui, revizionistai ir dogmatikai.. 
Prieš lenininį partijos kursą 
stojo antipartinė frakcinė giu 
pė, į kurią įėjo Molotovas, Ka 
,ga/noviqtus, Vorošiiovas, Ma 
lenkovas, Bulganinas, Pervu 
chinas, Saburuvas ir prie jų pri 
sidėjo Šepilovas.

Pradžioje paitijos linijai, 
smerkiančiai asmenybės kultą, 
vystančiai vidinę partinę demo 
kratiją, smerkiančiai ir ištaisan 
čiai visus piktnaudžiavimus vai 
džia, aiškinančiai konkrečius re 
presijų kaltininkus,
smarkiai priešinosi Molotovas, 
'Kaganovičius, Malenkovas ir 
Vorošiiovas. Tokia jų pozicija 
nebuvo atsitiktinė: jie asmenis 
kai atsako už daugelį masinių 
represijų partinių, tarybinių, 
ūkinių, karinių ir komjaunimo 

kadrų atžvilgiu
ir už kitus panašius dalyk'is, 
Ijjasirelškusius asmenybes kul 
to laikotarpiu. Iš piadžių ši 
grupė sudarė CK Prezidiume 
nežymią mažumą.

KAIP VYSTĖSI KOVA
Bet kai partija išvystė kovą 

už lenininių partinio ir valsty 
binio gyvenimo normų atkūii 
mą, pradėjo spręsti tokius ne 
atidėliotinus uždavinius, kaip 
plėšinių įsavinimas, pramonės 
ir statybos valdymo pertvarky 
mas, sąjunginių respublikų tei 
siu išplėtimas, tarybinių žmo 
nių gerovės kėlimas, revoliuci 
nio teisėtumo atkūrimas, frak 
cine grupė suaktyvino savo an 
tipartinę ardomąją veiklą ir 
pradėjo telkti šalininkus CK 
Prezidiumo viduje (Chruščio 
vas nesako, kad tai prieš jo 
asmens kultą). Į ją stojo Bul
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V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

47.
Kažkurį rytą, susidūręs palatoje su Pileckiu, Barvainis 

trumpai išdėstė jam savo mintis.
— O žinot, jūsų sumanymas visai neblogas — nri*arė 

Pileckis, vartydamas tarp pirštų stetoskopą. — Atrodot jus 
blogai, Vilniaus klimatas jus veikia neigiamai, kodėl jums ne 
prasivėdinti?

— Ir iš tikrųjų, kodėl man neprasivėdinti? — beveik 
Ižiaugsmingai pakartojo Barvainis. Pileckis žvilgterėjo į jį 

truputį nustebęs, o Barvainiui toptelėjo, kad jo kolega laiko 
jį idiotu.

Taip pasikalbėjimas ir nutrūko, o sekančios dienos po 
pietę Barvainis užėjo į Sveikatos apsaugos ministeriją.

Barvainis nemėgo įstaigų, mažai jose jam tekdavo ir bu 
voti. Jis paklaidžiojo po koridorius, palypėjo laiptais j viršų, 
po to vėl žemyn, vėl augštyn, pagaliau atsidūrė mažame kam 
barelyje, kur jam nurodė einąs pro šalį senukas su tankia 

barzda.
— Kodėl gi jūs neinat į sveikatos skyrių? — paklausė 

jo tarnautoja, jauna mergina. — Miesto sveikatos skyrius su 
arantat?

— Nesuprantu, — gaižiai atsakė Barvainis. — Man ne 
reikia jokio sveikatos skyriaus. Aš nenoriu likti mieste. Fer 
kelkit mane kitur.

— Jūs norit išvykti iš Vilniaus? — mergina nustebus- pa 
žiūrėjo į Barvaini. — Daktare, — ji šūktelėio pro duris i ki 
tą kambarį, — čia vienas gydytojas nori išnykti iš Vilniaus!

IŠ gretimo kambario išėjo visai dar nematytas jamas 

vyras. „Štaikokie jaunuoliai tvarko mūsų likimą“, — pagal 
vojo Barvainis.

— Palangoj mano vaikai, — tarė jis. — Gal rastumėt 
man vietą arčiau jų? Nors ir Klaipėdoj.

— Klaipėdoj laisvų vietų nėra, — paprieštaravo mergi 
na. — Šilutėn paskyrėm du naujai baigusius. . .

— O aš manau, gal pavyktų mums daktaią ten įdarbin 
ti, — nutraukė jaunas gydytojas, priekaištingai į ją žvilgtere 
jęs. — Pasistengsim, daktare Barvaini. Jūs direktoriaus suti 
kimą turit?

— Kokio direktoriaus sutikimą? — Barvainis k ..'ko 
pasijuto vėl patekęs į kažkokį nerealų pasaulį. Jis girdėjo, krs 
jam kalbama, ir atsakinėjo, tačiau suvokti kalbamo dalyko 
esmę jam buvo dabar nepaprastai sunku.

Jaunas gydytojas kantriai aiškino:
— Jums reikia gauti ligoninės vyriausiojo gydytojo! s i 

tikimą, kad jus atleidžia. Kaipgi taip jūs išvyksit be niekur 
nieko? M

—Mane atleis, — karčiai murmtelėjo Barvainis. — Ga 
liu jums atnešti nors du sutikimus.

— Aš manau, paskyrimą pavyks gauti, — kalbėjo jau 
nas gydytojas. — Jeigu Klaipėda sutiks tamstą priimti, su 
prantama. Gal šiuo metu ji turi savo kandidatą, nežinau.

— Klaipėda, būtinai Klaipėda, — su įkarščiu prašė Bar 
vainis. — Prašom, jeigu galite ką padaryti. O direktoriaus su 
tikimą aš jau gausiu.

Išėjės į koridorių, jis vėl susidūrė su senuku. Tanki 
barzda plaukė koridorium, kartu su barzda senukas, o įkan 
din žengė Barvainis. Koridoriuj buvo gana tamsu, bet ve'-ti 
bulin pro langus veržėsi giedraus dangaus skliautas. Barčai 
nis vėl žvilgterėjo į barzdą, dabar ji plaukė kaip debesėlis 
žydrame dangaus fone.

Ir Barvainis vėl pasijuto gyvenąs realių daiktu pasauly 
je.

Tame pat vestibiulyje, koridoriuje ir kambaryje dar kar 

tą jis atsidūrė po savaitės. Ta pati mergina sėdėjo už rašo ; 
mojo stalo. Gretimame kambaryje kažkas šlamino popie 
riaus lakštus: tur būt, tas pats jaunas vyrukas, gydytojas. Ta 
čiau priešais merginą sėdėjo gražios išvaizdos moteris, ma 
tyt, interesantė.

Barvainis atsiprašė ir norėjo vėl grįžti j koridorių.
Mergina jį sulaikė:
— Prašom sėsti, daktare. Jūs mums nekliudot.
Dabar ji Barvainį priėmė kaip seną pažįstamą.
„Vadinasi, atsakymas bus neigiamas, — nusprendė Bar 

vainis. — Kai atsakoma neigiamai, bandoma šypsotis. Sun 
kegniems ligoniams mes irgi švelnesni“.

— Periferijoj dar stinga darbuotojų, o jūs veržiatės į 
Vilnių, nors čia medikų perteklius, — aiškino mergina inte 
resantei; dabar jos balse skambėjo nekantrumo gaidelė. — 
Lyg jums buvo tenai bloga. Darbo ten nedaug, o aplamai — 
rojus žemėje. Aš pati mielai ten važiuočiau, jei tik mane kas 
leistų.

— Jūs, manau, ir važiuosit, tačiau tik vasar, — interesai! 
tės balse irgi skambčiojo nepasitenkinimas. — Bet vasarą ten 
irgi ne visems rojus. Ir labai klystate, kad darbo nedaug; pa 
sirauskite pagaliau po statistiką. Jūs manote, motereys en 
kitokios negu Vilniuje? Vaikus joms gandras nešioja?

— Na ką jūs dabar, nei šį, nei tą... O dėl jūsų — tai lai 
sprendžia vadovybė. Metate darbą, atvažiuojate savo kuo 
žiūra, o paskui reikalaujate tvirtinti įvykusius faktus.

— Aš tamstai juk sakiau, kad noriu toliau mokytis. -
— Tegu sprendžia ministras. Tik darbo taip nemetama.
— Bet aš juk dirbu!
— Savivališkai pasišalinusi iš ankstyvesnių pareigų. Ir 

ko visiems į tą Vilnių giūstis? Štai daktaras Barvainis savo 
noru vyksta iš Vilniaus.

„Pasidariau didvyris# — su karčia ironija pagalvojo Bar 
vainis. — Kartais didvyriu pasidarai prieš savo norą“.

Jam buvo dabar labai nepatogu prieš tą interesantę.
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Lietuvių kalbos židinys 
Vokietijoje

TIK PRIES 200 METŲ VOKIEČIŲ UNIVERSITETAS 
PROSUOS KARALIAUS POTVARKIU RUOŠĖ MAŽLIE 

TUVIAMS KUNIGUS
Lietuvių kalba paly ginamą jai kalbotyrai

Halė — viena svarbiausiu 
jų lituanistinės filologijos cent 
rų Vokietijoje. Jos ryšiai su 
Lietuva ir lietuvių kalba pra 
aidėjo dar XVIII a. piadžioje 
ir tebesitęsia iki šių dienų.

Lituanistiniai dalykai Halė 
je jau iš seno yra susiję su io 
universitetu. Jame 1727—1740 
m. veikė specialus lietuvių kai 
bos seminaras. Šis seminaras bu 
vo Įsteigtas Prūsijos karaliaus 
potvarkiu ir finansuojamas iš 
jo iždo. Seminaro uždavinys bu 
vo apmokyti lietuvių kalbos bū 
simuosius kunigus, kurie turėjo 
dirbti lietuviškose Rytų Prūsi 
jos parapijose. Tuo tikslu, nau 
dodamįesi valdžios teikiamo 
inis lėšomis. Halėje studijavo 
nemažas skaičius jaunuolių, ki 
lūšių iš Prūsijos.

Kodėl tokiam seminarui 
įsteigti buvo pasirinktas paly 
ginti gana tolimas Halės uni 
versitetas — tikslių žinių nela 
rimą. Greičiausia tai nulėmė ta 
aplinkybė, jog Halės universi 
tetas tuo metu gyveno savo 
klestėjimo metą. Ne kas kitas, 
o įžymusis Volteras sakė, jog 
norint pamatyti vokiečių moKs 
lininkų karūną, esą, reikia vyk 
ti į Halę. Čionykštis universite 
tas tada pritraukė į savo šie 
nas daug įžymių dėstytojų ir 
nemaža studentų iš įvairių už 
sienio kraštų. Tačiau bene dau 
giausia lietuvių kalbos semina 
ro įsteigimą Halės universite 
te, atrodo, bus nulėmusi A. H. 
Frankės veikla. Atsidėjęs p;e 
tizmo principų vykdytojas, 
karštas kovotoja sprieš orto 
doksiją, pasišventęs našlaičių 
globėjas ir auklėtojas pradi 
nio mokymo liaudžiai šalinin 
kas A. H. Franke Halėje sukū 
rė ištisą plačiai išgarsėjusį lah 
darybės bei švietimo įstaigų 
kompleksą (vadinamąsias 
„Frankische Stiftungen“). Jo 
veiklos poveikis ir garsas, ma 
tyt, pasiekė ir Prūsiją. Pietizmo 
sąjūdis tuo metu siejosi su švie 
čiamojo amžiaus idėjomis. 
Tad kai iškilo reikalas sastip 
rinti lietuvių kalbos panaudoji 
mą religinei propagandai, pri 
artinti liuteronų kunigus prie be 
tuviškai kalbančios Rytų Prūsi 

Dėmesio Kanados lietuviams
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų 'at
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. Kama $ 1. Užsakymus siųskite šiuo 
adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA.
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jos liaudies, valdovų akys nu 
krypo į pirmaujantį to meto 
Vokietijoje Halės universitetą, 
ir čia buvo įsteigtas savotiškas 
lituanistinis židinys.

Halės universiteto lietuvių 
kalbos seminaras, gyvenęs cau 
giau kaip dešimtį metų (jis bu 
vo uždarytas dėl lėšų ir dėsty 
tojų trūkumo), paliko tam tik 
rų pėdsakų ne tik Rytų Prūsi 
jos dvasininkų gyvenime, bet 
ir lietuvių filologijoje. Su to 
seminaro veikla yra susiję du 
lietuvių kalbos žodynai — vic 
nas išspausdintas ir antras ran.-c 
raštyje.

Rankraštyje išlikęs žody 
nas, kaip rodo įrašas paskuti 
niame jo puslapyje, buvo pa 
rengtas 1728 m., vos pradėjus 
veikti minėtąjam seminarui. 
Tai vokiečių - lietuvių kalbų 
žodynas, turis 300 puslapių, ku 
rių kiekviename duodama maž 
daug po 43 žodžius, tad iš vi 
so žodyne per abi kalbas p? 
teikiama apie 30.000 žodž'U. 
Žodynas buvo stengtasi pa 
rengti to meto literatūinės kai 
bos pagrindu, nors jame žymi 
ir žemaičių tarmės įtaka. Šis 
žodynas, kaip iš viso ko atro 
do, buvo skirtas v ertimo prie 
mone seminaro klausytojams. 
Tik neperseniai nustatyta, (tai 
padarė 1935 m. to paties Ha 
lės universiteto profesorius i 
tuanistas F. Špechtas), kad šį 
žodyną parengė Jonas Richte 
ris (1705 — 1754), klaipėdie 
tis, pirmasis trumpą laiką dės 
tęs lietuvių kalbą minėtąjame 
seminare ir paaikojęs jo biblio 
tekai nemaža ano meto lietu 
viškų knygų, kurių dauguma 
(18-ka) išliko Halėje iki mū 
sų dienų. Šis vienas pirmųjų 
lietuvių kalbos leksikografų, 
grįžęs iš Halės, visą laiką gy 
veno ir mirė Klaipėdoje.

Antrasis Halėje parengtas 
ir 1730 m. čia išspausdintas 
lietuvių leksikografijos darbas 
yra Fridricho Vilhelmo Hako 
(1706—1754) dvikalbis žody
nas ,,Vocabularium Lithvani 
co - Germanicum et Germani 
co - Lithvanicum“. Prie šio žo 
dyno pridėta ir trumpa lietu 
vių kalbos gramatika, parašy

kulturwWkko^ika
SPAUDA APIE DR.

Amerikiečių mėnesinis kny
gų klubas ,,Family Club“, pn 
klausąs „American Literary 
Guild“, pasirinko „Leave Your 
Tears in Moscow“ 1962 melų 
sausio mėnesio knyga. Knygc 
bus išsiuntinėta visiems klubo 
nariams, kurių yra per 20,000.

Amerikos bibliotekininkų 
žurnale, žinoma ameriKiečių 
literatūros kritikė Virginia Kir 
kus, kurios nuomonė turi spren 
džiamos įtakos Amerikos biblio 
tekininkams, palankiai vertino 
„Leave Your Tears in Mos 
cow“ knygą, keliuose sakiniuo 
se duodama knygos santrau 
ką. Ji kritiką baigia tokiu saki 
niu: „Knyga parašyta be per 
dėto savęs gailėjimosi ir pa 
giežos (undue recrimination). 
Knyga duoda vaizdą paprasto 
gyvenimo Sovietijoje ir todėl 
turėtų gauti platų susidomėji 
mą".

Žurnalas „Publishers’ We 
ekler“, duodamas Armonienės 
istorijos santrauką, tarp kitko 
sako, kad knyga yra kaltina 
masis aktas dėl sovietų perse 
kiojimo tautinių grupių ir dėl 
pasikėsinimo išnaikinti Lietu 
vos žmones.

Didžiausiame Clevelando die 
nrašty „Plain Dealer“, knygų 
kritikas R. I. Snadjr ilgokame 
straipsny tarp kitų knygos iš 
traukų, aprašydamas deporta 
cijos baisumus, cituoja Armo 
nienės pareiškimą „Aš manau, 

ta ištisai remiantis D. Kleinu. 
F. V. Hako žodynas taip pat 
buvo skirtas grynai praktikos 
reikalui. Tai buvo pirmasis lie 
tuvių leksikografijos leidinys, 
parengtas iš Rytų Prūsijos ki 
lūšio autoriaus. F. V. Hakas bu 
vo J. Richterio įpėdinio Ha 
lės seminare; paskui jis grįžo 
į gimtąjį kraštą ir mirė Pilkai 
nyje, apdainuotame Kristijono 
Milkaus, įdomu pažymėti, kad 
F. V. Hako žodynui pratarmę 
parašė G. A. Franke — augs 
Čiau minėtojo įžymiojo Augus 
to Frankės sūnus, taip pat Ha 
lės universiteto profesorius ir 
savo tėvo didžiųjų darbų tęsė 
jas. Tai rodo, kad lietuviška 
sis seminaras Halėje siejosi su 
pietistiniu judėjimu arba bent 
buvo jo globojamas.

Halėje parengti bei išspaus 
dinti lituanistinės leksikografi 
jos darbai, kaip pagrįstai spė 
jama, galėjo skatinti ir kitus 
to meto kalbotyros mėgėjus 
jau pačioje Rytų Prūsijoje im 
tis rengti panašius dvikalbius 
žodynus. Vertingiausias iš jų 
buvo maždaug tuo pat metu 
rengiamas J. Brodovskio žo 
dynas.

Visa ši įdomi lituanistinė 
medžiaga šiandien laikoma 
vadinamųjų „Frankės įstaigų“ 
centrinėje bibliotekoje.

Bus daugiau.

NASVYČIO KNYGĄ
kad jei komunizmas nieko no 
būtų padaręs žiauriau kaip tik 
tokios rūšies deportacijas, vis 
tiek negalėtų būti skaitomas 
dalimi padorios žmonijos“. 
Kritikas baigia „Kiekvienas tu 
retų perskaityti šią istoriją apie 
žmogaus žiaurumą žmogui ir 
moteriai. Knygos didelis objek 
tyvumas padidina jos dramati 
nį įspūdį. Istorija papasakota 
labai gerai (It is very well 
told) “.

Kitas Clevelando dienraštis 
„Cleveland Press” aprašo Ar 
monienės knygos pasirodymą 
įžanginiame puslapyje, įdeda 
mas Armonų šeimos fotografe 
ją. Straipsnis pavadintas ,,Ge 
ležinės kumštys negali sugniuž 
dyti visas viltis“. Straipsnio au 
torius Al Ostrow sako „padau 
ginkit Armonienės istoriją iš 
milionų ir jūs gausit vaizdą tau 
tų kentėjimo anapus Geleži 
nės Uždangos“. Jis rašo, kad 
Nasvytis ėmėsi rašyti knygos 
paveiktas Armonienės perduo 
to vieno jauno lietuvio paitiza 
no pareiškimo „Mes žinome 
kad mirsime, bet mažiausiai 
mes būsime pasauliui įrodę, 
kad Lietuva pigiai savo laisves 
neparduoda“.

Clevelando prekybos namai 
,,Halle Bros“, suorganizavo 
„Leave Your Tears in Mos 
cow” knygos pardavimo pra 
džios proga Armonienei ir Nas 
vyčiui autografų vakarą. Ta 
proga buvo parduota per 150 
knygų. Prieš tai Halle Bros, di 
rekcija pakvietė pietų be auto 
rių, visus tuos Clevelande gy 
venančius asmenis, kurie buvo 
knygoj minimi, kaip padėję 
Armonienei atvykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Dalyvavo 
lietuvių banko direktorius De 
Righter, kongresmans Vanik ir 
kiti.

Ši knyga labai tinka duoti 
dovanomis kitataučiams.

RAŠYTOJAS 
ALGIRDAS LANDSBERGIS 
įsijungė į Antano Škėmos raš 
tų išleidimo, fondo laikinąją or 
ganizacinę komisiją, kuri tūpi 
naši įnašų telkimu Antano Ške 
mos kūrybos išleidimui. Komi 
sijos sąstatą šiuo metu sudaro: 
inž. Vi. Adamkavičius, rašyt. 
A. Gustaitis, dr. Vyt. Kavolis, 
rašyt. J. Kaupas, rašyt. M. Ka 
tiliškis, adv. Al. Kėželis, rašyt. 
A. Ladsbergis, rašyt. A. Mac 
kus, rašyt. H. Nagys, rašyt- 
K. Ostrauskas, dr. J. Valaitis. 
Fondui įnašai siunčiami sekan 
čiu adresu: dr. Jonas Valaitis, 
2547 W. 45th St., Chicago 32 
Ill.

■—■ Antano Škėmos Raštų iš 
leidimo Fondui įnašus pasiuu 
tė Zenonas Rekašius $25. Dalia 
Bobelienė $15. Marijonas Šua 
pšys $15.

PIRMĄ KARTĄ 
ISTORIJOJE...

Jungtinių Tautų organizaci
jos generaliniam sekretoriui, 
Dag Hammerskjold, tragiškai 
žuvusiam Afrikoje besirūpi 
nant Afrikos tautų taika, da 
bar paskirta Nobelio taikos pre 
mi j a už 1961 metus. Konsta 
tuojama, kad Nobelio premijų 
skyrimo komitetas pirmą kar 
tą savo istorijoje premiją pa 
skyrė jau mirusiam asmeniui.

Nobelio taikos premija už 
1960 metus, kuri ligšiol neou 
vo paskirta, dabar paskirta Af 
•rikos. visuomenininkui negrui
J. Luthuli.

NAUJAS „KARIO” 
NUMERIS

Jau išėjo iš spaudos naujas 
„Kario“ nr. 8(1375). Jo turi 
nyje įdėti šie rašiniai: P. Dir 
kio — Lietuvos Karo Muzėjui 
40 metų. J. Vėgėlio — Daina 
apie Vilnių (eil.). Ab. — Lie 
tuvos Karo Mokyklos XVIII 
laidos suvažiavimas. B. Vrub 
levičius — Paskutinis žygis iš 
vykstant iš Indokinijos. P. Bliu 
mo—Tiltagalio kapinės ir kop 
lyčia. Z. Raulinaičio — Aisčiai 
karinės istorijos šviesoje. J. A. 
Skirkos — Dievogalos miškų 
gėlė. VI. Mingėlos — Dail. J. 
Juodžio pusės šimto metų arr 
žiaus sukaktis. Ed. Šulaičio — 
Sporto supratimas ir lietuviai.
K. M. J. Šarūno — Tiečioji 
jėga kosme — Europa. L. B. 
B. — Kazokų korpas. Skyiius 
— šaulė Tremtyje. Karines ži 
nios ir kt.

VIS DAUGIAU RUSKIŲ 
LIETUVOJE

„Literatūra ir Menas” laik 
raštis praneša, kad „Vilniaus 
Televizijos gamyklos surinki 
mo cecho meistras Viktoras 

tKravčenko“ dalygauja ,,ga 
myklos saviveiklinėje opero 
je“, taip pat nelietuviškoje, 
bet „Zaporožiec za Dunajem“. 
Greta jo Liudmila Kotliaren 
ko. . , O štai kompartijos šuva 
žiavimo „delegatas” J. Strei 
Cov, kurį „Kauno rajono žmo 
nės žino ir pažįsta. Jis dažnas 
svečias rajono įmonėse...” .— 
rašo L. ir M. apie rusk} „na 
dziratel'ių“.

Lietuvos spauda vis dau 
giau rusiška, vis daugiau im 
pregnuojama rusiškumu, kaip 
ir visa Lietuva impregnuoja 
ma rusais.

I !■
į> Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik

raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, L
t Eina penkti metai. j>

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS L
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IŠĖJO XXIV LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS 

TOMAS
Jis jau išsiuntinėjamas pre 

numeratoiiams. Šis tomas, ku 
rį redagavo Dr. J. Puzinas, tu 
ri labai daug lituanistinės me 
džiagos. Iš visų sričių. Istori 
ja, kalba, menas, mokslo sri 
tys, vietovės, gamta ir tt„ ir tt., 
turi gana plačius aptarimus.

Šis, kaip ir kiti tomai, gana 
gera* iliustruotas, gražiai atro 
do, ir Enciklopedijos lentyną 
papildo nauju gražiu įnašu.

Belieka prenumeratoriams 
tiktai tesėti savo atsilyginimą 
už gaunamus tomus. Ii to ne 
reikia pamiršti, nes leidėjas 
yra labai reikalingas lėšų. Jis 
skundžiasi, kad jis leidimą turi 
tesėti, o prenumeratoriai nete 
si prenumeratos. . .

Kam būtų patogiau, prenu 
meratos mokestį galima susi 
mokėti per NL red. Pasistenki 
me atsilyginti punktualiai. Tai 
yra būtina.

NAUJA SUVAŽIAVIMO 
AUKA — J. JURGINIS
Savo ataskaitiniame praneši 

me Lietuvos komunistų šuva 
žiavime A. Sniečkus pasveiki 
no tuos Lietuvoje išleistus 
mokslinius darbus, kuiie pagal 
sekretorių „teisingai nušviečia“ 
istorijos problemas, „deniai 
kuoja pikčiausius lietuvių liaų 
dies priešus — buržuazinius na 
cionalistus, auklėja tautų drau 
gystės dvasia...” IŠ kitos pu 
sės Sniečkus šiais metais tai 
kiniu pasirinko J. Jurginį, jo 
Lietuvos istorijos vadovėlyje 
ir istorijos skaitiniuose radęs 
„rimtus trūkumus ir klaidas". 
Pagal Snečkų vadovėlyje pada 
rytos nuolaidos buržuaziniam 
objektyvizmui, pasireiškia pra 
eities idealizavimas”. Esą, Jur 
ginio vadovėlis parašytas be 
reikiamo ryšio su kitų sovieti 
nių tautų ir ypatingai rusų tau 
tos išsivadabimo kovų istorija. 
Blogai esą ir tai, kad Jurginį* 
neatskleidęs bolševikinio šūkio 
apie nacijų apsisprendimo tei 
sę, jis pervertinęs tų priešų •— 
„buržuazinių nacionalistų“ laik 
raščius ir žurnalus ir kt. E.

LIETUVOJE IŠĖJO 
KNYGOS

O. Korvino „Dvasininkų vei 
Salomėja Neris — „Pavasa 

das“ (vertė J. Ragauskas), 252 
psl., 15.000 egz. Knygos pra 
džioje J. Ragausko pratarmė. 
(„Tiesos“ žodžiais knyga bus 
naudinga kovoje su „praeities 
atgyvenomis"). E.

Barvainis pajuto, kad jinai jį Stebi, ir tyčia į ją nežiūrėjo ne 
norėdamas, kad susidurtų žvilgsniai; jai išėjus, Barvainis net 
pralinksmėjo.

— Štai direktoriaus sutikimas, — pasakė kuone meiliai ir 
padėjo ant stalo popieriaus skiautelę. — Po kelių dienų aš 
laisvas..

— O Štai jūsų paskyrimas, — tokiu pat foalsu tarė mer 
gina ir ištiesė jam raštą. — Klaipėda sutinka jus priimti. Bet 
jūs net pareiškimą buvote pamiršęs įteikti, bet argi mes biuro 
kratai?

Gatvėje buvo karšta, bet netvanku. Švietė saulė, pasi 
slėpdama kartais už pūkuotų debesėlių; tada pakildavo ne 
smarkus, gaivinantis vėjas, suplazdendavo lengvomis vasari 
nėmis suknelėmis, pataršydavo plaukus, pasisukaliodavo tarp 
Statybinių pastolių, stverdavo žiupsnį smėlio ir pažerdavo pra 
eiviams į akis. Kurtinančiai urgzdamos, ten ir atgal važinėjo 
cisternos ir laistė gatves vandeniu; kartais vandens srovė ap- 
purkšdavo užsižiopsojusį praeivį. Milicininkas iš savo posto 
pagrūmodavo šoferiui pirštu, šoferis mimika aiškindavosi, 
kad nekaltas. Praeivis pykdamas sprukdavo į šalutinę gatvę 
Buvo vasaros pradžia.

„Greit, labai greit ir aš išvykstu iš Vilniaus, — kalbėjo 
sau mintyse Barvainis, lėtai slinkdamas gatve. Jo kišenėje šia 
mėjo paskyrimas: apčiuopiamas įrodymas, kad visa realu. — 
O iki šiol aš nesirūpinau nei butu, nei daiktais. Gal aŠ nerasiu 
Klaipėdoj kur gyventi? Ir kaip su baldais — vežti, pal'kti, 
parduoti?“

Barvainis stebėjosi pats savimi: kaip tai galima žengt: 
lemiamą žingsnį, nepasirūpinus kasdieniniais reikalais’ Už 
tat dabar jis pasiryžo būti praktiškas. Jis pasiims iš ligoninės 
jam priklausomas vasaros atostogas, nuvažiuos j Klaipėdą, 
susijieškos kambarį...

„Kodėl Viktorija nereikalauja pusės visų daiktų? Juk ji 

tokia pati jų savininkė, kaip ir aš. Nejaugi manęs tiek neken 
čia, kad nenori net kalbėtis tais reikalais? O jeigu taip aš jai 
pats pasiūlyčiau?“

Ūmai jis prisiminė, kad dar nepietavęs. Problemos lie 
ka problemomis, o pietūs — pietumis. Buvo karšta. Valgyti 
Barvainis dar nenorėjo. Tačiau jis pasiryžo būti praktiškas o 
sveikas protas reikalavo laikytis tvarkos.

„Palangos“ restorano sodelyje visi staliukai buvo už 
imti. Sodelio viduryje tryško fontanas; mažyčio baseino 
vandenyje ropojo kažkieno čia įleista vėžių trijulė. Barvai 
nis perėjo iki sodo galo, žiūrėdamas, ar nesusiras vietelė prie 
ko prisėsti. Prie staliukų sėdėjo šeimos, poros ar linksmos 
kompanijos; tačiau prie vieno staliuko sėdėjo vieniša mote 
ris.

„Paskyrė pasimatymą ir laukia savo išrinktojo“, — mąs 
tė Barvainis, žiūrėdamas ne tiek į moterį, kiek į didžiulį spal 
volą skėtį, dengiantį staliuką ir ją nuo saulės. Vis dėlto >>s 
atpažino, kad tai toji pati, su kuria gal prieš valandą buvo 
susitikęs ministerijoje.

Jis buvo begrįžtąs į gatvę, tačiau prie vienišos moters 
staliuko jo žingsnis vėl sulėtėjo; moteris žvilgterėjo į ij taip 
kaip žiūrima į senus bičiulius.

— Čia vietos laisvos, — tarė ji. — Jūs jieškote vietos ar 
pažįstamų?

— Vietos, — atsakė Barvainis. — Pažįstamų kaip tik 
nejieškau. — Jis prisėdo prie staliuko. — Pagaliau mes juk 
su jumis taip pat kaip ir pažįstami. Jūs gydytoja?

— Ne, paprasčiausia akušerė.
— Kadėl „paprasčiausia“? Tai puiki profesija. Gele 

zinė specialybė.
— Na, kaip kam.
Priėjo padavėja. Pokalbis apie profesijas nutrūko. Da 

bar mintys nukrypo į šaltibarščius, avieną ir drebučius; Bar 

vainis, be to, būtinai užsigeidė ukrainietiško alaus.
Po to įsivyravo nejauki tyla. Moteris buvo labai įdomi. 

Barvainiui ji priminė Lilę; ir plaukai taip pat sušukuoti, netgi 
tokios pat spalvos.

Kaip paprastai ir būna tokiais atvejais, vėl pirmoji pra 
bilo moteris.

— Mes su jumis netgi gerai pažįstami, — tarė ji, — 
nors vienas antro nematėme. Mano pavardė — Adomėnienė

Barvainis norėjo kažką pasakyti, pravėrė burną, vėl užsi 
čiaupė ir numykė:

— Taaaip. . .
„Kad tik padavėja atneštų greičiau šaltinaršČius“, — 

toptelėjo jam. Taip, valgymas — tai jau šis tas konkretaus; 
tada nereikia nertis iš kailio, galvojant, ką gi čia atsakyti.

Blogiausia, kad Barvainis nežinojo net, kokius jausmus 
privalo jausti Adomėno žmonai. Tur būt, jos gyvenimo ke 
iias susiklostė panašiai kaip jo, Barvainio. Na, tegul ir ne 
taip, kaip jo, kiekvieno žmogaus gyvenimas yra juk nepaKar 
tojamas; tačiau paskiri fragmentai, net įvykių eiga ar išeitys 
— tai jau bendra ištisoms žmonių grupėms. Štai ir ji priklau 
so, be abejo, prie tų žmonių, apie kuriuos sakoma (ar kurie 
patys apie save taip galvoja), kad jų gyvenimas—sulaužytas. 
Tai nekliudo jiems dirbti, valgyti, gražiai atrodyti, ir niekas 
iš šalies — nežinodamas jų gyvenimo istorijos — niekada ne 
įtartų, kad štai šią žavingą šviesiaplaukę kankina liūdesys, o 
šitas energingų veido bruožų vyriškis pagautas nevilties ir abe 
jingumo„

Tokios — ir tik tokios — mintys švaistėsi po Barvainio 
galvą, ir nieko kito negalėjo jis sugalvoti, kad nejauki tyla 
būtų nutraukta. Tik jam vėl toptelėjo, kad Adomėnienės ne 
kankina joks liūdesys; jos veidas atrodė toks žvalus, net 
energingas, kad jokiam nusiminimui nebuvo jame vietos.

Bus daugiau.
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PIRKIME TIK UŽ GYVUS PINIGUS!
Visokiais „Say-away“, „Fa 

mily“, „Budget“ ir kitokiais 
mandriais planais teriKa visa 
da sumokėti ne mažiau, kaip 
18% palūkanų. Tvirtinama, 
kad didžiosios krautuvės dau 
giau uždirba iš palūkanų, kaip 
iŠ pačios prekės pardavimo. 
Gal užtat jos taip mielai kredi 
tan ir duoda prekes.

Paimkime vieną pavyzdėlį 
Jei, sakysim, likai kiautuvei 
skolingas 200 dol. ir nori juos 
sumokėti per vienas metus kas 
mėnesį lygiomis dalimis, tokiu 
atveju krautuvė tau paskaito 
9% ir gautus $18 paiūkanų iš 
karto prideda prie $200. Pa 
dalinus $218 iš 12 mėn. gausi 
' ’ mokėjimus apie $18 kas

.nesjį. Neapdairus pirkėjau 
ir mano, kad jis moka tik 
tuos 9%. Tikrumoje, gi per 
visus metus jis būna skolingas 
ne $200, bet tik $100, nes jau 
pirmu mėnesiu skola sumažėja 
$18, už 6 mėn. beliks tik $100, 
o paskutiniame mėnesyje be 
bus likę tik $18. Taigi, jei iš 
tisus metus tebuvai skolingas 
tik $100, tai ir palūkanų krau 
tuvė turėjo paskaityti ne $18, 
o tik $9. Reiškia palūkanos bu 
vo paimtos dvigubos — 18%.

Todėl visa geriau pirkti už 
grynus pinigus. Jeigu jų kam 
trūksta, visada galima pasko

linti savo krtdito unijoje. ,,Li 
tas“ iki $250 paskolas duoda 
kreditingiems net be žirantų. 
Kas nori didesnių sumų, tam 
reikia gauti du žirantus, kurie 
paskolą garantuotų.

Už asmeniškas paskolas ,.Li 
tas“ ima 8,4% palūkanų, bet 
apskaičiuoja tik už praeitą lai 
ką, o ne iš anksto, kaip daro 
krauauvės. Mokama kas mė 
nesį pagal susitarimą.

Skolintis „Lite“ apsimoka 
ir dėl to, kad nelaimės atveju 
paskola yra apdrausta. Jei mir 
turn arba taptum nedarbingu, 
„Litas“ gautų visą paskolą iš 
karto iš draudimo bendrovės. 
Jei sirgtum ilgiau kaip 3 mėn., 
tai palūkanų ir skolos mokėji 
mą perimtų draudimo bendro 
vė ir mokėtų nuo susirgimo iki 
pasveikimo dienos, bet ne dau 
giau kaip ik $10,000. Už tuos 
draudimus „Litas” pats moka 
1,14%, taigi tikrumoje „Lito“ 
palūkanos yra ne 8,4% ,bet 
tik 7,26%.

Užtat, jei esi reikalingas pi 
nigų, skolinkis iš „Lito“: šutau 
pysi ant palūkanų ir paremsi 
savo lietuvišką banką.

Visais paskolų reikalais 
kreiptis į ved. pad. Pi. Rudins 
ką, tel. HU 1-2957. Parama 
vimas greitas ir be dideliu for 
malumų. Pr. R.

SAULT Ste. MARIE, Ont.

į ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA

jau visas mėnuo kai veikia, bet 
vis dar yra vaikų, kurie jos ne 
lanko. Būtų gerai, jeigu gal 
kas dar nežinojo, kad pradėtų 
vaikučius leisti į šeštadieninę 
mokyklą, kuri veikia kas penk 
tadienį p. Žinaičių name, 311 
Wallace S., St., Welland. Mo 
kyklos vedėjas ir mokytojas ir 
kitais reikalais rūpinasi kun. B. 
Mikalauskas, OFM.

dirbęs vietiniame plieno fabri 
ke tautietis Jonas Babrauskas 
š. m. pradžioje buvo pasiėmęs 
3 mėnesius atostogų, kurių me 
tu lankėsi' Anglijoje ir Vakarų 
Vokietijoje. Šiuo laiku atosto 
gininkas jau vėl dirba plieno 
fabrike, bet sekančiais metais 
žada neįdomų plieno darbinin 
ko darbą mesti ir pradėti vers 
tis kokiu nors bizniu ir greičiau 
šiai kur nors Kvebeko provinci 
joje.

DERYBOS DĖL NAUJOS 
DARBO SUTARTIES

tarpe didžiausios miesto dar 
bovietės „Algoma“ plieno fab 
riko ir darbo unijos vyksta jau 
keletas mėnesių ir vis be jokių 
rezultatų. Paskutinėmis žinio 
mis, abi besiderančios pusės 
nutarė šį reikalą perduoti šutai 
kinimo komisijai (concialia 
tion board).

Nors Kanadoje žmonės kai 
ba, kad už kito žmogaus galvą, 
reikia savo galva atsakyti, bet 
neseniai įvykę mūsų mieste pa 
vyzdžiai įrodė, kad nebūtinai

VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS

Minėjimui parengiamieji 
darbai jau vykdomi visu kruo 
pstumu. Minėjimas įvyks 162 
Hagar St., Slovak Hali, Wei 
land. Kai bus viskas parengta, 
Apyl. V ba numačiusi sušaukti 
visų organizacijų atstovų posė 
d} ir apie tai informuoti. Tas 
bus pranešta visoms organizaci 
joms atskiru raštu. Valdyba 
numato sušaukti tokį posėdį 
dar šiais metais, kad organiza 
cijos galėtų pareikšti savo nuo 
monę ir padaryti kokius pake: 
timus, jeigu dauguma to ne 
rėš. Be to, valdyba yra numa 
čiusi rinkti loterijai fantus. Bū 
tų gerai, kad fantai būtų pa 
ruošti iš anksto ir kad nereikė 
tų lankytis pas tą patį lietuvį 
keletą kartų. Ta pačia proga

BUS RENKAMAS IR 
SOLIDARUMO MOKESTIS. 
Tenka apgailestauti, kad labai 
maža dalis moka solidarumo 
mokestį, kas stabdo bendruo 
menės darbą, nes Krašto valdy 
ba kitų pajamų šaltinio neturi 
ir verčiasi tiktai iŠ solidarumo 
mokesčio. Solidarumo mokesti 
rinks: Port Colborne ir apylin 
kėje B. Jackeevičius ir Wcl 
landė ir apylinkėje A. Čepu 
kas ir M. Salčiūnas.

LAIŠKAS IŠ KANADOS 
VYRIAUSYBĖS

Tragiškai žuvus jungtinių 
Tautų General sekretoriui D. 
Hammarksjold, Apylinkes vai 
dyba pasiuntė Kanados Minis

!
 SIUNTINIAI LIETUVON

per : •
Kaufman's Woollens &Textiles

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

Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainu) I;

Importuojame iš Anglijos T

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. J; 
kostiumams ir suknelėms. J;

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių, j 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime. į> 

Priimame užsakymus Ji

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
CH. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Veda sktn. inž. J. Bulota.

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROL UOS DŽIAMBORĖS FONDĄ
parėmė aukomis, po 10 del. ■ 
KLB Sudbury apyl. v-ba, KLB 
Okvillės apyl. v-ba; po 5 dol. 
V. Ignaitis, V. Rauckis; po 2 
dol. V. Jakubaitis, J. Šulcas, K. 
Ališauskienė, V. Bentlorius. R. 
Maciulevičienė, K. Motušis, P. 
Morkūnas, A. Stepaitienė, J 
Tumosas, St. Juozapavič’us, 
Stanionis, Girnius, Vaškevi 
čius, Krizevičius, Dr. Pacevi

Grigienė, Moncviiienė, Baia 
nauskas, S. Pakauskas, V. Ka 
činskas, E. Rakauskienė, A. Ge 
geckas, A. Lauga, F. V. Due 
baitienė, A. Keršys, L. Rieke 
vičienė, neįsk. pavardė, A. Ko 
jelaitis, E. Bliumas, S. Šeputis, 
I. N. Aušrota, V. Babinskas, 
mažiau kaip po 1 dol. aukavo 
11 asmenų, sumoje 4,85 dol.

Visiems aukotojams Džiam

KASDIENYBIŲ
Baigiasi ruduo, tuojau lau 

kiama ir žiemos. Gyvenimas 
mūsų mažoje salelėje vyksta 
be didelių pasikeitimų ar ypa 
tingų naujienų.

Vietiniai ir mūsiškiai žmo 
nės labai daug kalba apie ga 
lintį prasidėti trečiąjį pasaulinį 
karą. Nors mūsų miestas nėra 
įtrauktas į 16 svarbesnių Ka 
nados miestų sąrašą, kuriuos 
Nikita pirmoje eilėje pavaišin 
tų vandenilio bombomis ar ra 
ketomis, bet yra tokių protingų 
ir atsargių tautiečių, kurie jei 
gu dar neįsirenge, tai bent pla 
nuoja įsirengti savo namų rū 
syse slėptuves nuo radioakty 
vių kritulių.

APYLINKĖS VALDYBA
jau baigia vykdyti bendruome 
nės mokesčių rinkliavą ir, turi 
momis žiniomis, rezultatai vi 
sai Neblogi. Rugsėjo m. 30 d., 
ukrainiečių salėje mūsų valdy 
ba surengė šokių vakarą su bu 
fetu ir loterija, kuriame, kiek 
teko girdėti, svetimtaučių da 
lyvavo daugiau negu mūsų 

ttįečių. Visas parengimas 
.raitomas pavykusiu. Sekantis 
parengimas yra numatomas Lie 
tuvos kariuomenės šventės ini 
nėjimo proga. Programoje bus 
paskaita ir linksmoji dalis. 
Apie tikslią minėjimo datą ir

FRAGMENTAI.
vietą valdyba pranešianti ras 
tiškais pakvietimais.

Nors dėl ne pakankamo su 
sidariusio mokinių skaičiaus

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA 
šį rudenį pas mus neveikia, ta 
čiau valdybos p-kas M. Riau 
ka vis dar galvoja, kad bent 
mažą šeštadienio mokyklą pa 
vyks suorganizuoti kurių nors 
mokyklinio amžiaus vaiku tu 
rinčių tėvelių namuose, parea 
kant tokius namus, kad tėve 
lis — namų savininkas pats ir 
galėtų tokią mokyklą vesti. 
Kiek šios korespondencijos 34 
toriui teko girdėti, tai pirmasis 
kandidatas tokiai mokyklėlei 
vesti esąs numatomas tautie 
tis Robertas Galinis, kaip tyčia 
turįs laisvus nuo darbo fabrike 
šeštadienius.

KITOS ŽINIOS
Š. m. spalio m. 12 d. labai 

pavyzdingo ir simpatiško tau 
tiečio Kazio Slyžio šeimoje gi 
mė sūnus.. Šis jauniausias mū 
sų kolonijos tautietis ir jo ma 
mytė jaučiasi gerai, o laimin 
gam tėvui reikia pradėti planuo 
ti krikštynas, kurios šaunios bu 
vo prieš porą metų, kada pp. 
Slyžiai krikštijo pirmąją dukrą.

Apie 10 metų išgyvenęs mū 
sų mieste ir beveik visą laiką

GALVA — UŽ GALVĄ.
Šį rudenį prisiekusiųjų teismas 
(taip vadinamoji „jury“) ištei 
sino kanadietį, kuris praėjusią 
vasarą (tai įvyko Harmony 
beach — apie. 25 mylios nuo 
Soo) nušovė vieną jaunuolį — 
narį triukšmingos ir ramius, pa 
lapinėse paežerėje nakvojan 
čius vasarotojus, terorizuojan

teriui pirmininkui laišką, kad 
jie darytų žygius ir kad Jung 
tinių Tautų General sekreto 
rius būtų parinktas toks as 
muo, kuris būtų palankus va 
karams. Iš Minislerio pirminiu 
ko įstaigos gautas toks atsaky 
mas: „On behalf of the Prime 
Minister I thank you for your 
recent letter in wich you expie

čius, J. Chloravičius, V. Phop 
lys, S. Švilpa, J. Bulota; pr. 1 
dol A. Borkertas, K. Žebraus 
kas, A. Daukša, S. Dabkus, A. 
Inarelienė, K. Maciulevičius, 
Clement Sakas, A. Juozapivi 
čius, Kubelckis, V. Burogas, J. 
Sušys, S. Rose, Krikščiūnas, 
Stancikienė, Čeponikienė, Bieiz 
gienė, Danaitis, Urbanavičius,

borės Fondo vardu tanu nuo 
širdžiausį ačiū, jūsų aukos pa 
dės lietuvių skautams dalyvau 
ti tarptautinėse skautų stovyk 
lose, ten atstovauti mūsų bran 
gią tėvynę Lietuvą, ir vesti ko 
vą dėl jos laisves.

V. Gudelis
L. S. B. Džiamborės Fondo 

Įgaliotinis Kanadai.
čios gaujos. Šis išteisinimas, šd 
tai sutiktas visų miesto gyven 
tojų, buvo lyg įspėjimas nesu

ssed the concern of the Eithua 
nian - Canadian Federation. 
Welland Branch, in the sekc St. CATHARINES, Ont.

'Valdomiems chuliganams pa 
augliams, kurie praėjusią vasa 
rą labai siautė, o ypatingai pa 
ežerėse. Gal dėl tos pačios prie 
žasties Sault Ste. Marie, Mich, 
(amerikiečių pusėje Soo) yra 
išleistas potvarkis, kad nuo 10. 
30 (pusės vienuoliktos) valia 
re jaunesni kaip 17 metų jau 
nuoliai negali pasirodyti gat 
vėje, jei jų nelydi vyresnio am 
žiaus žmonės.

Prisukusiųjų teismas šį rude 
nį taip pat išteisino kanadietę 
moteriškę, kuri, nuolat muša 
ma ir kankinama savo girtuok 
lio vyro, vieną naktį besiginda 
ma jį nušovė. Taigi, nebūtinai 
galva už galvą, bet turi būti ge 
ra priežastis ar pasiteisinimas.

Korespondentas.

tion of a successor to Mr. Dag 
Hammarksjold.

Having noted your views on 
this matter, Mr. Diefenbaker 
directed that a copy of your 
letter be referred of the m 
formation of his collegue, 
the Secretary of State for Ex 
ternal Affairs.”

Serga: p. Aldona Kutkic 
nė, A. Pranaitis ir J." Paužuo 
lis.

Ponams Langėms, gyv. St. 
Catharines, Ont., jų dukrelei 
tragiškai žuvus, Wellando Apy 
linkės valdyba ir B-nė, nuošir 
džiau užjaučia.
Remk „Nepriklausomos L,*etu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

KELIOS 1
Jau buvo spaudoje minėta, 

kad vietos SLA kuopa ruošia 
si ateinančius Naujus melus su 
tikti viešai iškilmingai su pla 
tesne programa. Tačaiu reikia 
apgailestauti, kad tam atsiran 
da kliūčių, nes jau antra sava, 
tė klebonas per pamokslą skel 
bia, jog jis rengia ateinančių 
Naujų Metų sutikimą ir ta pro

tvarkyti, nes jis dabai lyg ir 
netvarkomas.

Dar viena karo pasekmių 
auka. Po keturių svarstymo 
dienų, spalio 18 d. jury teis 
mas pripažino Kęstą Skrebutė 
ną kaltu ir nubaudė penke 
riems metams kalėjimo (peni 
tentiary) už tai, kad būdamas 
neblaiviame stovyje iš medžiok

ga savo parapinę šventę. Keis 
tas sutapimas. Atsirado būti 
nas reikalas tą pačią dieną ren 
gti antrą parengimą.

Prieš kelius metus apyl. fa
nes valdyba įsteigė knygynėlį, 
kuris dėl geresnio patogumo ir 
žinoma su klebono sutikimu du 
vo patapintas parapijos šulėje. 
Tą knygynėlį apylinkės valdy

5^-, ba ir dabar turėtų prižiūrėti ir

linio šautuvo būk tai norėjęs 
nušauti savo šeimininką hote 
lio savininką. Sprendimas duo 
tas be jury (patarėjų) pilnu 
pritarimo vien te sėjo sprendi 
mu. P-tu.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

1 ME7-6727 I
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
I 117 —6th Avenue, LACHINE. |

I
A. NOKKELIŪNAS |

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

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. | 

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotiqur) •' 
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-312U. |

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

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

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

M. MAČIUKAS J

i

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 Gnganavičiūie. Telef. RA 7-4097.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kili Įvairūs medžio dirbiniai.

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

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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Veda sktn. inž. J. Bulota.
KOKIUS UŽDAVINIUS TURĖTŲ IŠSPRĘSTI SPORTO 

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS?
Rašo Bronius Keturakis, Millwaukee, Wise.

Stipriai sumenkėjusi visa 
sportinio veikimo sritis reika 
lauja tvirtų ir naujų pataisymų 
bei išlyginimo tų nenuoseklu 
mų, kurie kiečiausiai ardė mū 
sų aktingumo plotmę. Kasme 
Ainiai suvažiavimai neįstengė 
užčiuopti savųjų darbų pilno 
nagrinėjimo, plačiau nušvie 
čiant nuo seniau įsigalėjusias 
negeroves. Daugumoje tenkin 
tąsi dabartiniais vaisiais ir vie 
no kito užgyrimu — jog vei 
kiama. Jau nekartą sportinės 
spaudos skiltyse ir aplamai — 
eilėje straipsnių (plius FASK- 
to aplinkraščiuose) buvo at; 
dengiama dalis tų spragų, bet 
jokių priemonių nesiimta viso 
to patobulinimui.

Labai silpnai veikiama viso 
je varžybinėje plotmėje ir tu 
rimi spoito padaliniai, su ne 
mažu narių skaičiumi, berods 
arti pilnų 800-nių narių, meti 
nėję pasekmių kilimo eigoje, 
daugumoje rodo apgailėtino 
kritimo duomenis, todėl pir 
muoju sustiprinimo veiksniu 
šios gyvybingosios dalies — 
varžybų, neatidėliotinas mstruk 
torių paruošimas. 1 ą, ką šian 
dien nuveikiame, dar neįgali 
na mus rungtyniauti su kito 
mis imigrantinėmis tautomi*-. 
(Argi? — Sk. ved.), o taip 
pat esame per silpni ir gyvena 
mų kraštų sąlygose, net pra 
džiokinėms klasėms. Labai re 
tas paskiro vieneto ar 2—3 da 
lyvių stipresnis lokalinis švy s 
telėjimas, nenusako mūsų pa 
žangumo. (Per daug tamsiom 
spalvom, tremties sportą, at 
vaizduoja p. Br. Keturakis. Tu 
rime gražių laimėjimų, kurių 
tikrai gali pavydėti gausinges 
nės Kanados ir JAV inigiantų 
grupės. — Sk. vedėjas).

Toliau, būdingiausiu ir pa 
čiu opiausiu klausimu — prie 
auglio programa ir jos vykdy 
mui — kadro paruošimas. Taip 
slankioti su jaunimu, kuris 
sporto padaliniuose' nesuran 
da išminties jo jaunatviškai bū 
senai tarpti, nesugebant įdieg 
ti sporto ir fiziško lavinimo nau 
dingumo pažymių, niekada ne 
išsiauginsime stipresniųjų, bet 
greičiausiai, praradę jų prie 
tankumą ir dvasinį nenusitei 
Irimą, liksime tuščiomis ranko 
mis. Suvažiavimo metu turi 
būti drąsiai ir aiškiai iškelti vi 
■i mūsų veiklos nukrypimai, 
jieškant geresnių kelių dar 
barni) sustiprinti. 1 Pasitenkini

mas popierine rezoliucija ar įsi 
pareigojimais, kurie galioja tik 
tuo metu, skandina bet kokį 
rimtesnį užsimojimą, o tuc 
pat įrodo ir mūsų nesidomėji 
mą savarankiško darbo bare.

Visa praktinė ir administra 
cine veikla, turi žymių trūku 
mų dėl nepilnų ŠALFA S-gos 
nuostatų. Taigi, papildymas 
būtinai reikalingas.

Kadangi ligšiolinė suvažia 
vimų vertė ir rėmėsi tik trum 
pa, klubine sportinių reikalų 
apžvalga, kuri esmėje absoliu 
čiai nieko neduoda susirinku 
siems, todėl programoje netu 
retų rasti vietos, paliekant tą 
laiką kitiems, svarbiausiems 
reikalams. Dabartinė rinkimų 
sistema, kurios pagrindu yra 
lokaliniai sąrašai, sukelia nema 
žai paniavos ir trukdymo vi 
same darbe, nes išrinktasis FA 
S K-tas, užuot tik parėmęs, ne 
sugeba nieko sukurti, planuoti 
ir nurodyti. Tą aiškiai ir doku 
mentuotai matome darbų eile 
je. Likus prie šios santvarkos, 
kuri mūsų nuomone netinkama 
yra, (pvz. pasižiūrėkite dabar 
tinį Čikagos kandidatų sąra 
šą) prieisime prie nemalonių ir 
sunkiai atitaisomų reiškinių. 
Mokymo ir auklėjimo taryba, 
plius speciali jaunimo •—• spor 
tinio ugdymo ir paruošimo ta 
ryba ar komitetas, kurie kartu 
bendraudami su jaunimo o-jų 
atstovais, duotų realesnių ir ap 
čiuopiamų vaisių.

Be galo sunku tvarkytis ir 
susigaudyti varžybiniuose nuo 
štatuose, nes tai ruošia pasku 
bomis ir be patirties asmenys, 
todėl visa lengvoji atletika ir 
kt. spot to šakoms mūsų meti 
nių p-bių nuostatai ir bendrie 
ji, ypač lengvąjai atletikai, tu 
ri būti ruošiami prieinat spau 
dos būtinumą, kuri taip garbin 
gai ir iškilmingai mus nuteikė 
Kęstučio Čerkeliūno ir esą 
mo redakcinio kolektyvo triū 
su, aišku, nuopelnas ir nuošir 
dus žodis dabartiniam FAS K- 
tui už leidimą — irgi mūsų vi 
sų priklauso, neužmirštant, 
kad tik tokio vertingumo spau 
dos žodis ras visų sportininkų 
pritarimą ir pagalbą visoje lie 
tuvių visuomenėje. Venkime 
buvusio bandymo ir pinigų eik 
vojimo, koks jau kartą buvo 
parodytas su „Sporto Žinių“ 
'leidimu, vadovaujant neprity
rusiam asmeniui. Visi rinans> 
niai klausimai, kurie dar ligi 
šiandien nėra išspręsti sąryšy 
su buvusia krepšininkų kelio

Philip Deane, anksčiau buvęs 
Globe and Mail, Toronto, ko 
respondentas prie Jungtinių 
Tautų New Yoike, paskirtas 
Jungtinių Tautų Informacijos 
biuro direktorium Vašingtone.

D. C.

ne į P. Amerika, plius buv. 
Sporto Žinių neapmokėjimai 
(spaustuvėje, iššauk^ pagrįstų 
ir kietų priekaištų iš atstovų 
tarpo, kur greičiausiai vėl nie 
kon konkretaus nebus išgirsta, 
todėl ta painiava, kurią nesu 
gebėjo, ar nenorėjo išspręs*’ 
ne iRev. Komisija, nei FASK- 
tas su savo komisijomis, mūsų 
manymu, turi rasti sprendimą 
specialioje komisijoje su būs 
tine Čikagoje, nes ten visi rei 
kalingi asmenys pasiekiami ir 
be jokio delsimo tas darbas 
įmanomas.

Darbo vykdymui, reikaiin 
gos nemažos sumos, todėl mū 
sų padalinių (18—20 apsidė 
jimas 
dol.
Šimto 
tų iš 
darys 
jus Lietuvių B-nės paramą, da 
linas aukas iš rėmėjų, sumesi 
me gana apčiuopiamą finansų 
lštel41ių, kuris laiduos darbo 
pradžią.

Jeigu sportinis drausmingu 
mas, darbštumas ir solidaru 
mas bus žymiai sustiprintas, o 
tą tikrai galime atlikti, tai vi 
suomenės parama irgi bus dos 
nesnė, nes tada ir drąsos dau 
giau turėsime, kada prieaug 
lio gretos šaunios ir tvirtai lie 
tuvių tautą atstovaujančios;

Taigi, sporto atstovų šuva 
žiavimą Toronte, kuris iyvks 
ta š. m. lapkričio 10 ir 11 dd. 
telydi sveika ir darbšti nuotai 
ka, nustatanti tinkamą linkmę 
mūsų našesniam sportiniam 
darbui plėsti.

mokesčiu bent po 25 
metams plius nors nuo 
dirbančiųjų po 50 cen 

savaitinio atlyginimo, su 
pilną tūkstantinę. Pride

Lietuviai advokatai 
NEIMAN. BISSETT 

A SEGUIN 
Barrister*, Selicitor*, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont. 

Tel. Olice WA 4-9501 
Re*. BE 3-0978

1 ietuvio Advokato (staiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

124 Galley Ave.

Toronto 3, Ont. 
Telefonas EM 2 2585

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

Tel. EM 4-1394. EM 4 1J05.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

WINNIPEG, Man.
KANADOS LIETUVIŲ KLUBAS MANITOBOJE 

metiniame narių susirinkime 
yra išrinkęs parengimams ren 
gti atskirą komisiją, kurią su 
daro: E. Šneideraitis, J. De 
mereckas, V. Lepečka, p. Kra 
Čikienė ir T. Lukas. Lapkr. 4 
d. (šešt.), 8 v. v„ 240 Mani 
toba Avė., klubo patalpose, 
ruošia viešą vakarą. Veiks bu 
fetas su įvairiais gėrimais. <Jž 
kanda dovanai. Gros latvių or 
kestras „Extrada".

Visus maloniai kviečiame 
kuo sKaitlingiausiai atsilankyti.

Rengimo Komitetas.
KL B-NĖS WINNIPEGO 
APYLINKĖS VALDYBA 

lietuvių parapijos salėje spalio 
14 d. buvo surengusi šokių va 
karą. Prie įėjimo biletus par 
davinėjo Tautos Fondo atsto 
vas Mečys Šarauskas. Prie bu 
feto K. Strikaitis.

Per mažai teatsilankė pv.bli 
kos. Pastaba tektų pačiai vai 
dybai, nes perstaigus nutari 
mas ruošti banketus neduod.i 
laiko gerai reklamai, nes dau 
gelis žmonių nežino parengi 
mo dienos. Tokiu atveju reikia 
paskelbti laikraščiuose arba 
siųsti atskirus pakvietimus, o 
vienos savaitės bėgyje vien tik 
pranešimo per 
permaža.

— Kanados 
bas Manitoboje
munity Chest of Greater Win 
nipeg aukojo penkius dolerius.

,— Liudas ir Stasė Bartin 
kai, 627 Young St., nupirko na 
mus, už kuriuos sumokėjo $ 
8.500. Pp. Bartininkai Winni 
pege 
pats 
metų 
joje.

pamokslą yra

Lietuvių Klu 
for the Com

jau turi trečius namus, o 
Bartininkas jau virš 20 
dirba ■ Eaton's kompani

Winnipegieciai, kur;e pir 
„Nepriklausomos Lietu 
mašinų fondui Šerus jau 
gražius atatinkamus pa 

su prezidento L.

ko 
vos“ 
gavo 
žymėjimus 
Girinio - Norvaišos ir sekr. J. 
Kardelio parašais.

— Iš vvinnipegiečių p. Vera 
Zavadskienė pati pasiuntė Ma 
šinų Fondui $10, kuriai tenka 
gili pagarba.

WINNIPEGE ĮVYKSTA
į miesto savivaldybę alderma 
nų rinkimai, kurie atstovauja 
įvairiose srityse žmonių reika 
lūs. Kartą per baisiųjų birželio 
išvežimų minėjimą, vienas ai 
dermanas pasakė, kad mes na 
ujieji ateiviai esame apsileidę, 
neiname balsuoti, per ką į to

kias vietas įsibrauna komunis 
tų atstovai. Todėl šiais metais 
nepraleiskime progos, bet visi 
dalyvaukime balsavimuose.

Kstr.
KARALIŠKAS W1NNIPE 

GO BALETAS
Karališkas Winnipego bale 

tas turi garbės būti pirmąją fa
ve inkorporuota ,,Kaiališkas“ 
prie savo vardo. Karalienė Elz 
bieta antroji daVė šią garbe b- 
vei 1953 m., karūnavimo me 
tais, po to kai ji, kaip prince 
se Elizabeth, keliavo 1951 m. 
po Kanadą ir kai ji matė Win 
nipege baleto pasirodymą, jai 
padariusį didelio įspūdžio. Tai 
yra Kanados seniausias pnva 
tus baletas, įkurtas 1938 m. 
Gwonelh Lloyd o, kuris anks 
čiau dirbo Anglijos Londone 
prie Sadlers Wells baleto mo 
kyklos. Kada miss Lloyd emi 
gravo iš Anglijos į Kanadą, j? 
lydėjo jauna šokėja ir mokinė 
Betty Hay, kuri kiek vėliau ta 
po Miss Lloyd partnere, įstei 
gus baleto bendrovę. Jos pirmi 
pasirodymai ėjo Winnipego 
Playhouse teatre. Keliems mė 
nesiams praėjus jos vardas bu 
vo pakeistas į Winnipeg Ballet 
Company.

(Pasisekimas neatėjo be ko 
vos ir sunkenybių, ir tik prieš 
kelis metus b-vė vis dar buvo 
nuolatiniame pavojuje užsidary 
ti. 1948 m. Red upės potvinis 
piiverte užsidaryti teatrą, kuria 
me b-vė planavo atidaryti pir 
mąjį nacionalinio baleto fe-tiva 
lį. Potvynis po kelių mėnesių 
pasikartojo. 1954 m. ugnis su 
naikino b-vės drabužius, scena 
rijus, partitūras.

Operacijos buvo sustabdytos 
15 mėnesių, 60,000 dol. buvo 
surinkta iš baleto draugų Win 
nipege. Kada b-vė buvo jau su 
silvarkiusi, iškilo vidujiniai ne 
susipratimai. Ir nežiūrint, kad 
miss Lloyd ir Betty Hay, kuri 
po vedybų tapo Mrs. Farraiy, 
paliko bendrovę, ji tęsė toliau 
savo augančią įtaką.

Karališkas Winnipego bale 
tas įgavo tarptautinį pnpažini 
mą per savo keliones po šiau 
rėš Amerikos miestus. 1959-60 
m. sezono 6 mėnesius, jis buvo 
pagerbtas 
meisterio, 
anksčiau 
Rambert,
ir karališko Fouring Commpa 
ny baleto.

Miro Zolan balet 
atsilankymu, kuris 

buvo solistas baleto 
baleto international

KIEK UŽDIRBA KOLŪKIEČIAI LIETUVOJE?
Tiesos 236(5676) tarybinis 

rašytojas A. Gricius aprašinėja 
savo gimtojo kaimo kolūkį. A. 
Gricius rašo ir apie kolūkiečių 
uždarbius: „Jau pernai, I960 
metais, kai kolūkiečiai gavo uz 
darbadienį po 1 kg 800 gramų 
(4 neplni svarai) grūdų ir p<

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Siunčiame
paprastu ir

Turime

VlocLii Jūsų sudarytus ir apdraus- 
tus įvairius siuntinius.

pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONL^S, 

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. g-yno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hlu. 
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

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. KALŪZA

2 rublius (senaisiais, naujaisiais 
po 20 kapeikų), ne vienas dė 
kojo kolūko pirmininkui A. 
Kiaušui kaip už dovaną. „Ta 
rybinės žemės“ valstiečiai apie 
atlyginimą už savo darbadie 
nius buvo įpratę išgirsti tiic 
skaitant popieriuje“, — rašo 
Gricius. Taigi, kolūkiečiai iki 
1960 metų už savo darbą nieko 
negaudavo, o 1960 metais ja” 
gavo už darbo dieną apie 4 
svarus grūdų ir po 20 kapeikų. 
Taip yra vertinamas sovietijoje 
darbininko darbas.

RUSŲ INVAZIJA LIETUVO 
JE AUGA

Tiesos 233(5673) nr. įdėtas 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto narių sąrašas. 
Iš 124 narių rusų 41, lietuvių 
ir kitų 83, — tat, kaip mato 
me, Lietuvos komunistų 
re rusų jau yra daugiau 
trečdalis. Ir po kiekvieno 
žiavimo rusų vis daugiau 
re.

Į 22-jį visos sovietijos

cent 
kaip 
šuva 
cent

kcm

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G Žilvitis, 7 722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

partijos suvažiavimą delegacijo 
je nuo Lietuvos yra 31, kuliu 
tarpe rusų 14, o lietuvių ir kitų 
17, — taigi rusų beveik pusė!

Tai nevadinama kolonizaci 
ja ir rusai — ne rusais, nes jų 
pavardėms duotos lietuviškos 
galūnės, o kaikunų pavardės 
„sulietuvintos“...

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS:

J. Mačiulis — „Augo dierne 
dis“, 112 psl., 12.000 egz., dai 
lininkė B. Demkutė. (Apsaky 
mėliai vaikams apie raš. P. 
Cvirkos vaikystės dienas).
ris per kalnus eina“, 512 psl., 
20.000 egz., iliustr. A. Makū 
naitės (čia sudėti visi poetės 
vilkiniuose spausdinti eilėtas 
čiai ir posmai, likę rankraščiuo 
se, be to, poema „Keturi“)

K. Markso ir F. Engelso — 
„Apie literatūrą“ (vertė Jul. 
Lebedys), 364 psl., 6.000 egz.

NIKITA CHRUŠČIOV...
Atkelta iš 3-čio psl. 

ganinas,, Pervuchinas ir Sabu 
rovas, prie jų prsidėjo ir Šepi 
lovas. Pajutę, kad jiems pavy 
ko sulipdyti CK Prezidiume 
aritmetinę daugumą, antipart’. 
nės grupės dalyviai pradėjo ai 
virai pulti, siekdami pakeisti 
politiką partijoje ir šalyje, pa 
keisti politiką, kurią nubrėžė 
partijos XX suvažiavimas.

KOKIU BODU LAIMĖJO 
CHRUŠČIOV?

Susitarę savo slaptose suei 
gose, frakcionieriai pareikala 
vo sušaukti neeilinį Prezidiu 
mg posėdį. Jie tikėjosi įgyven 
dinti savo antipartinius kėslus, 
užgrobti vadovavimą partijoje 
ir šalyje. Antipartinė grupė no 
rėjo pastatyti CK narius, visą 
partiją prieš įvykusį faktą.

Bet frakcionieriai apsiriko. 
CK nariai, kurie tuo metu bu 
vo Maskvoje, sužinoję apie 
frakcinius antipartinės grupės 
veiksmus Prezidiumo viduje, 
pareikalavo nedelsiant sušauk 
ti Centro Komiteto plenumą.

195 7 metais birželio mėnesį 
įvykęs Centro Komiteto Pienu 
mas ryžtingai demaskavo ir 
idėjiškai sutriuškino antipaiti 
nę grupę.

IŠDAVĖ VOROŠILOVAS
Antipartinės grupės daly 

viai prisipažino, kad jie buvo 
susitarę, plenume savo klaidas 
pripažino drg. Vorošilovas, ku 
ris pareiškė, kad jį „suklaidi 
no frakcionieriai“.

CK Plenumo nutarimas 
apie antpartinę grupę buvo, vie 
ningai priimtas, išskyrus Molo 
tovą, kuris balsuojant sušilai 
kė.

Šią kovą sunkino tai, kad 
prieš partijos liniją, prieš XX 
suvažiavimo kursą stojo pol’ti 
nių. veikėjų grupė, kurių tarpe 
buvo žmonės, ilgą laiką turėję 
partijoje ir valstybėje augštas 
pareigas.

KAIP CHRUŠČIOV VERTI 
NA SAVO DRAUGUS?
CK birželio Plenumo nutari 

mams vieningai pritarė visa mū 
sų partija, visa tarybinė li.«u 
dis. Kiek vėliau, 1957 metų 
spalio mėnesį, 1SKP CK Fle 
numas ryžtingai atrėmė butu 
šio gynybos ministro Žukovo 
mėginimus stoti į avantiūrizmo 
kelią, varyti liniją, siekiančią 
atitraukti Ginkluotąsias Pajė 
gas nuo partijos, priešpastatyti 
Tarybinę Armiją partiniam va 
dovavimui. Atmetusi subankru 
tavusius 
gantus 
dar 
les, 
mi, 
vo 
gal

frakcionierius, intri 
kaijeristus, partija 

glaudžiau sutelkė savo ei 
sustiprino ryšius su liaudį 
mobilizavo visas jėgas sa 
generalinei linijai sėkmin 
įgyvendinti.

XX suvažiavimo kursui karš 
tai pritarė tarptautUiis komu 
nistinis judėjimas, broliškosios 
marksistinės - leninistinės pai 
tijos.

Taip Chruščiovas dabar kai 
bėjo 22 Sovietuos komparti 
jos suvažiavime, visą laiką 
remdamasis liaudimi, kuri netu 
ri jokio balso ir dabar negali 
pasakyti, kad visa tai, ką 
Chruščiovas kalba apie liaudį, 
yra grubus, akiplėšiškas melas, 
koks 
kais, 
sime 
apie

buvo ir Stalino kulto lai 
Sekančiame NL nr. duo 
Chruščiovo pasisakymą 
jį „remiančias“ partijas.

Bus daugiau.

TAVO VIENKARTINĖS
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

Taupyk ir skolinki*
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.
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HAMIa LTOM
VILNIAUS DIENA

minima šį sekmadienį, lapkri 
čio mėn. 5 d. Hamiltono Lie 
tuvių Namų Delta kino salė 
je. Visi mūsų kolonijos ir apy 
linkių lietuviai kviečiami a! 
vykti į mūsų sostinės pagerbi 
mą ir kartu išklausyti, žurn. S. 
Narkėliūnaitės pranešimą, iš 
paskutinio lankymosi Lietuv o 
je. Be to, bus parodytas valan 
dos elaiko filmas. Be abejo, S 
Narkėliūnaitė kaip vilnietė, 
daugiausiai nufilmavo Vilniaus 
vaizdų, tačiau kartu pamatysi 
me Kauno įdomesnes vietas. 
T’-^kus, vieno Lietuvos rytinio 

• telio vaizdą ir kolchozą.
Rengėjai prašo visų mūsų 

tautiečių į salę atvykti bent pus 
valandžiu anksčiau, nes praae 
Šimas bus pradėtas punktualia: 
2 vai. pp. ir pavėlavusieji j sa 
lę nebus įleidžiami.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
rengiama Hamiltono LB valdy 
bos lapkričio 4 d. Knights of 
Columbus salėje. Paskaitą akai 
tys ats. pulk. Saladžius, o 
meninę programos dalį išpil 
dys Ročesterio Choras ved. J. 
Adomaičio. Po oficialiosios da

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 u 
visi kiti notariniai reikalai 

Teisiniai pataliniai.
MorgiČiai.

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

Hamilton.

lies bus pasilinksminimas, gro 
jani Benni Ferri orkestrui. Gau 
siu atsilankymu, pagerbkime 
mūsų karius, kurie kovodami 
su gausingesnių priešu, davė 
mūsų kraštui ir tautai nors tru 
mpą.'bet brangią laisvę. Mine 
jimo pradžia 7 v. v.
HAMILTONO LN NARIŲ

> SĄRAŠAS NR. 34
Nuo rugpj. 1 d. iki spalio 23 

d. įstojo 20 naujų narių, grįžo 
2 pasitraukę nariai, 6 įnešė pa 
pildomai ir vienas pirko nasko 
los šėrų. Viso per šį laiką LN 
gavo $4,300. Žemiau juos skel 
biame ir reiškiame nuoširdžią 
padėką.

$300 Dahute Momgaudaitė 
ir $200 Regina Momgaudaitė 
Toledo, Ohio (ačių ju tėve 
liams) ; R. Liaska, St. Cathari 
nes ir St. Zavadskas, London; 
$100: V. Kuzmickaitė, Paris; 
Vid. Kuzma, London; 2 nauji 
nariai iš Jarvis, Ont., neleidę 
jų viešai skelbti; Pr. Daiginąs 
ir Birutė Bogušylė iš St. Catha 
rines ir hamiltoniečiai — Vyt. 
Morkūnas, Krist. Stasiulytė, 
Br. Tamošiūnas (padėka P. 
Leilionui, įrašiusiam LN nariu 
savo krikšto sūnų), M. Lepar 
skienė, R. Vasiliauskas, L. Vi 
tienė, A. Gureckas, E. A. Biki 
nas, D. Kriaučiūnas ir Z. Ja 
kutaitis.

Buvo išstoję ir dabar vėl 
grįžo X ir Y, įnešę po $100.

Papildomai po $100 įnešė 
(suma skliaust., kiek anksčiau 
buvo): G. Petrauskas (100) 
P. Joniką (200), L Kažemė 
kaitė (100) P. Sadauskaitė 
(200), Toronto O. Vainienė 
(100) ir A. Kesiūnas (10P). 
$1,000 įnešė G. M. (l,500j.

Visiems Tautos Namų Ha 
miitone statytipjams labai dė 
kojame!

Maloniai prašome net kur 
gyvenančius lietuvius padėti 
kurti didįjį lietuvišką centrą 
Hamiltone. Pinigus serams 
pirkti siųskite v bos p-ko St. 
Bakšio vardu, 38 Stanley Av., 
Hamilton, Ont.

HLN Valdyba. 
UŽSISAKYDAMI ALYVĄ 

per LN Kultūros Fondą, leng 
viausiu mums būdu remiame 
Tautos Namų įs gijimą. Šiuo 
keliu per rugsėjo mėnesį gauta 
40 dol.

Naujai užsisakė alyvą P. Sa 
kalas ir sutartis atnaujino: K. 
Gudirtskas, |P. Breichmanas, 
J. Adomaitis, A. Kamaitis ir 
J. Kaminskas. Nuoširdus ačiū!

Visi tuo būdu padėkime 
Liet Namams. Tuojau skam 
binkime St. Bakšiui, JA 9- 
4662 tarp 4 ir 5 vai. po pietų.

Sk. St.

to—
.to— Itok »

IMto toM--to—

'5000

noo

Jūsų ateitis bus 
geresnė, kuomet 

remsitės Lakštais
PADĖTI KANADIEČIAMS TAUPYTI, Ka 
nados Vyriausybė kiekviena-? metais suteikia 
progą šio krašto gyventojai is padidinti sa z • 

santaupas, perkant Kanados Taupymo Laks 
_ t_s. 

PEREITAIS METAIS PER MILIONĄ 
KANADIEČIŲ sutaupė šiuo saugiu pato 

giu būdu arti Vieno biiiono doJeiių. 
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 inveslac'jų ptckybinin 
kus, biržos tarpininkus, trestų bei skolin. 
b-vėse ai»ba darbovietėse pagal taupmo

planą.
® Jie gaunami vienetais nuo $ 50 iki 5000.
• Jų savininkai gali būti visi (net ir vai 
kai) ligi $10,000 sumos naujosios laidos.

• Už juos mokami dividendai metiniais 
kuponais: 4% % pirmaisiais metais, 
4% % už kiekvienus sekančius šeše
rius metus, 5% už kiekvienus pask iti-

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

nius trejis metus.

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

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ‘ vai. p p
Antiadieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vak-io

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5.**75

PIRKITE INAI J UOSIUS

CANADA SAVINGS BONDS
naudingi Jums — naudingi Kanadai!

BIKINI

20-W-1

JUDRIEMS VYRAMS 
IR BERNIUKAMS

Teikia švelnią bet tikrą at 
ramą. WATSON’S Bikini 
ekstra patogumui-trumpi. 
2-jų stilių: 100%tamprių 

siūlų ir augšč. kokyb. 
šukuotos medvilnės.

Liemens bti kojų an 
gos sustiprintos, kad 
geriau tiktų, būtų 
patog. ir patvar. 

Balt., mėk, raud. 
ir juod. spalvos.

TRUPUTIS PAPILDYMŲ
Atkelta iš 2-ro psl.

1 gavus iš Vilniaus pasitraukti 
Kaunan, o Vilnių užėmus len 
kams, tuoj po to Kapsuko rau 
donarmiečiams ir vėl lenkams. 
Likę Vilniuje L. Tarybos na 
riai buvo jais laikomi, kaip ir 
visi kiti, ligi 1920 m. gegužės 
15 d. Steigiamojo Seimo at- 
darymo.

Kur sakoma, jog dėl Ura 
cho karalium išrinkimo 4 Tary 
bos nariai iš jos pasitraukė, 
reiktų pridurti, jog Jonas Vi 
leišis ir M. Biržiška pareiškė ne 
dalyvausią Tarybos darbuose 
iki tarybiniai karaliaus rinki 
mai nebus atšaukti. Kai 1918 
m. lapkričio 2 d. Taiyaa pa 
sisakė nevykdysianti VII 11 nu 

tarimo Uracho kvietimo i kara 
liūs, J. V. ir M. B. tuojau ėmė 
dalyvauti Tarybos susirinki 
muose.

Bus daugiau.

Vedybinis.

CHICAGIETĖ
netekėjusi lietuvaitė

su augštu išsilavinimu, nori su 
sirašinėti su tokiais pat yrais, 
kaip ji, — virš 4 0 m., ramiais 
ir su charakteriu ;.norinč:ais ap 

sivesti ir likti U. S. A.
Rašyti: Chicagietė

C. o. „Nepriklausoma Lietuva“ 
7722 George Str., LaSalle,

P. Q. Canada.

J. LESEVIČIUS ŠALIŠKAI 
LIŪNAITĖS

S. Narkėliūnaitė pabrėžė, 
kad su sovietine valdžia ji jo 
kių reikalų neturėjo, o J. Lese 
vičius rašo: „rado bendrą kai 
bą su Tarybų Lietuvos vyriau 
sybe“; į tėviškę jos neleido ir 
reikėjo prašyti specialaus leid 
mo, o J. Lesevičius rašo: „jai 
nebuvo daryta jokie varžy 
mai“; jos vienos į tėviškę ne 
leido ir ją lydėjo net du paiy 
dovai, o J. Lesevičius rašo: „ne 
buvo niekeno lydima, sekioja 
ma“. S. Naikeliūnaitė kelis kar 
tus pabrėžė, kad jai neleista bu 
vo filmuoti Vilnius nuo Gedi 
mino kalno, o ir Nemuno už 
tvanka, ir kolūkiai ir darbiniu

ATPASAKOJO S. NARKE 
PRANEŠIMĄ
kų gyvenimas, o J. L. rašo: 
„filmuoti irgi galėjo kur ir ką 
tik ji panorėjo“. S. Narkeliū 
naitė pakartotinai pasakė, kad 
ji filme rodo tai, kas Vilniuje 
jau yra nuo šimtmečių, o J- L. 
rašo: „visuose gyvenimo barnu 
se padarytas didelis žingsnis 
pirmyn“, kai apie „žingsnius“ 
nebuvo nė vienu žodžiu u'-si 
minta. Kaip savo metu Mizara 
nieko negalėjo parašyti apie 
Lietuvos darbo žmones ir jų 
gyvenimą, taip S. N. nieko 
negalėjo nufilmuoti iš jų gyva 
nimo. O J. Lesevičius rašo -— 
viską, ką jis tiktai norėjo gaiė 
jo filmuoti. Kam gi toks šališ 
kūmas ir nesąžiningumas?
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ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 4 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7 VALANDĄ VAKARO AUŠROS VARTŲ SALĖJE ĮVYKSTA

TRADICINIS MOKYKLŲ RUDENS BALIUS
Programoje:

Solistė JONĖ PAULIŪTĖ 
*

Išraiškos šokio šokėja
BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ 

*

Aktorius LEONAS BARAUSKAS
*

Linksmoji dalis: •

Muzika, šokiai, bufetas 
ir kitos staigmenos

VISI TAUTIEČIAI, KURIEMS RŪPI MŪSŲ MOKYKLŲ 
PARAMA, MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

Tėvų Komitetas.

mowt|real
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 

DVIDEŠIMTMETIS
bus minimas gruodžio 2 d. Šv. 
Kazimiero parap. salėje. Bu<- 
aktas - koncertas, vakarienė ir 
šokiai, grojant muzikai. Tautic 
čiai prašomi paskutinį šeštedie 
nį prieš adventą rezervuoti N. 
L-vos sukaktuvėms ir vis., kas1 
galės, atsilankyti.

SPECIALUS POSĖDIS
Lapkričio 3 d., 8 vai. vaka 

ro, penktadienį, Nepr. Lietu 
vos patalpose įvyksta NL Sp. 
B-vės valdybos ir direktorių po 
aėdis. Visų dalyvavimas būti 
nas. V-ba.

MONTREALIS PRIEŠ 50 
MEGATONŲ BOMBĄ 

Montrealyje įvyko demon-, 
tracijos prieš Chruščiovo pas. 
mojimą sprogdinti 50-ties me 
gatonų stiprumo atominę bom 
bą. Demonstrantai per miestą 
nešė daugybę visokiais šūkiais 
įrašytų plakatų.
S Jankus Jonas, buvęs restora 
no pusininkas su P. Jocu, prieš 
kiek laiko išvyko dirbti į Alias

Dr. V. G1RIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 
Šeštadienį 11—1

2—4 ; 7—9 p. m

2—4 p. m.

7—9 p. m.
p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.
Mmmmmnmmmmminmmmnni

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MAL1SKA 

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

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr.E. Andr ukait in I
956 SHERBROOKE E. I

Tel.: LA 2-7236 
■MMaaBMnamMmHMMMMM 

ką. Praeitą savaitgalį jis viešė 
jo Montrealyje, bet dabar gr’ž 
ta į Aliaską, kur dabar jau žic 
ma.

ROSEMOUNTO 
VILKIUKŲ SUEIGA 

įvyksta šį šeštadieni, lapkričio 
4 d., tuoj po pamokų, Šešto 
dieninės mokyklos solėje.

Bus priimami ir nauji kandi 
datai. Draugininkas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠOKĖJŲ DĖMESIUI 

Ryšium su Vėlinių pamaldo 
mis bažnyčiose, numatyta tre 
čiadienio vakare repeticija ne 
įvyks. Sekanti įvyks sekantį 
trečiadienį, lapkričio 8 'dieną.

Tautinių Šokių Vadovas. 
• Gurklys Vytautas, Vytauto 
klubo pirm. J. Džiaug’o žen 
tas, medžioklėje laimėjo stir 
ną.

9 Liet. Dienos k-to posėdis šį 
ketvirtadienį, 8 vai. vakaro A. 
V. posėdžių kambaryje.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

ADVOKATAS
JSTASYS DAUKŠA, LL. D 
? 4 Notre Dame St. E.
I Suite 901
J UN 1-8933 >

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

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augstau.

Tel.: AV 8-3115.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kristaus Karaliaus šventė ir 
parapijos Didžiųjų Atlaioų iš 
kilmingas užbaigimas buvo 
sekmadienį. 11 vai. iškilminga 
suma ir procesija. Iškilmingas 
pamaldas laikė kleb. T. J. Bo 
revičius, pamokslą sakė ' . K. 
Pečkys. Sumos metu giedojo 
A. Paškevičienė.

Trečiadienį — Visų Šventų 
šventė, šv. mišių tvarka kaip 
sekmadienį. Be to, šią dieną 
vakare. Vėlinių išvakarėse, 8 
vai., bus švč mišios ir gedulin 
gos pamaldos už mūsų mirų 
sius artimuosius ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Pamaldų n e 
tu giedos op. sol. E. Kardelie 
nė ir A. V. parapijos choras. 
Visi kyiečiami pamaldose skait 
lingai dalyvauti.

Ketvirtadienį — Vėlinių 
diena. Kiekvienas kunigas lai 
ko trejas šv. Mišias. Mūs-ų baž 
nyčioje šv. mišios prasidės 7 v. 
ryto ir paskutinės bus 8 vai. Be 
to, Vėlinių dieną vakare 8 v. 
bus trejos šv. mišios, kuriose 
giedos mūsų choras.

Kalėdosime. Tėv. J. Borevi 
čius: LaSalle. Pirm. 2 Avė., 
antrad. 3 Avė. ir penki. 4 Avė.

T. K. Pečkys, Ville Emard 
Pirm. Monk Blvd., anti. Bria 
nd, penkt. Hadley.

ARCH Realties Rd.
Pr. Ručinskas, HU 1-2957 

2415 Peik Row East N. D. G.
LaSalle, 4 Ave., tripleksas 

iš 6—3—3 kambarių, kaina $ 
26,000.

Verdun, 4 butai po 4 ir 5 
kambarius; pajamos $3,300. 
kaina $31,000. Didelis lotas, 
gera vieta.

Juozas Gražys 
kailių siuvėjas

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

Taisau ir remodeliuoju senus
Primų vasaros laikymui.

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

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S”

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

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

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

FELIKSINIŲ POPIEČIO 
KAVUTĖ,

ruošiama sekmadienį, lapkričio 
19 d. 4 v. p. p. Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje.

Visi Montrealio Feliksai, jų 
draugai ir parapijiečiai, kviečia 
mi dalyvauti.

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Serga: Pašalpinės dr-jos na 
riai: VI. Škuda, kuriam Gene 
ral ligoninėje padaryta opera 
tija. Serga Kotryna Teielienė 
Simas Mozūraitis operuotas, 
bet dabar jau namie sveiksta. 
Pasveiko Jonas Glaveckas ir 
Klemensas Jonušą.

BAZARAS
Lapkričio mėn. 12 d. įvyks 

ta lietuvaičių seselių naudai ba 
žaras jų pačių namuose pr>e 
Aušros Vartų bažnyčios. Mie 
Ii montrealiečiai yra prašomi 
šj bazarą paremti ne lik savo 
atsilankymu, bet ir įvairiais fan 
tais, rankdarbiais, konservuoti1 
maistu ir p. Jei kas galėtų au 
koj'amus dalykus atnešti tie 
šiai pas seseles, bazaio rengė 
jai ir seselės būtų labai dėkin 
gos. Rengėjai.
9 Pp. Mickų šeima Jacques 
Cartier įsigijo naujus namus ir 
jau persikėlė į juos gyventi.
9 Pp. Morkūnai šį savaitgalį 
išvyksta aplankyti dukters ir 

pp. Radzevičių, kurie 
praleidę medaus mėnesį Virgi 
nijos salose, jau sugrįžo į New 
Yorką.
9 Peleckas Petras laukia iš 
Lenkijos vienos lietuvaitės, ku 
ri šiomis dienomis turi atvykti.

REIKALINGI PRITYRĘ 
pamušalų siuvėjai - siuvėjos 

prie vyriškų ir moteriškų paltų.
Preferred Sportwear, 

4374 St. Lawrence Blvd.

Žento,

VILNIAUS DIENA
VKLS-gos Toronto sk. val 

dyba šį rekmadienį lapkričio 
mėn. 5 d. Prisikėlimo parapi 
jos salėje, rengia tradicinę Vii 
niaus dieną. Šis minėjimas sa 
vo forma bus skirtingas nuo 
ankstyvesnių, kadangi ju pra 
nešimu apie šiandieninę Lietu 
vą, atvyksta neseniai mūsų Te 
vynę lankiusi žurn. Salomėja 
Narkėliūnaitė ir atsivež kartu 
ir valandos laiko filmą.

Rengėjai kviečia į salę at 
vyk bent pusvalandžiu anks 
čiau, kadangi minėjimas - pra 
nešimas bus pradėtas punktua 
liai 6 v. v,

Žurn. S. Narkėliūnaitė į To 
rontą atvyksta šeštadienį ir ap 
sistos pas P. B. Saplius, telef. 
LE 7-1503. Sekmadicnj rytą 
ji vyksta į Hamiltoną, kur 2 v. 
pp. darys pranešimą Lietuvių 
Namų salėje.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ PAMALDOS

ir dešimtmečio minėjimas Įvy 
ks lapkričio 4 d. (šeštadienį) 
7 v. v. St. Geoige bažnyčios 
salėje, 410 College St., kam 
pas Lippincott, įvyks šventės 
iškilminga vakarienė. Vakaiie 
nes metu bus nusviesta parapi 
jos veikla ir bus atatinkama pro 
grama, dalyvaujant sol. H. Ro 
žaiciui. Parapijos tnūbininkai 
išpildys keletą muzikinių daly 
kų. Vakarienėje dalyvaus mū 
sų gerbiami kunigai: sen. kun 
A. Trakis ir sup. kun. St. Nei 
manas iš Čikagos, ir daugiau

Mrs. BLAKE 
europietė spėjėja 

pasako praeitį, dabartį ir 
ateitį. Atsako į visus klau 
simus. Jei turite rūpesčių ar 
sergate — būtinai pasim'a 
tykite su ja. Ji nuims sun 
kiąją naštą nuo jūsų skau 

dančios širdies.
Atdara 9 a. m. iki 9 p. m. 
3487 Notre Daine St. W.

Tel. WE 3-6011.
Aut. 36 stoja ties durimis.

taisau ir dažau
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. ME 1-0882 

svečių bei organizacijų atsto 
vai.

Lapkričio 5 d. 1 vai. pp. I 
ganytojo bažnyčioje Bloor St. 
W. kampas Indian Rd. įvyks 
iškilmingos pamaldos su Šv. 
Vakariene. Pamaldas atlaikys 
sen. kun. A. Trakis ir sup. kun. 
St. Neimanas. Pamaldų metu 
giedos sol. H. Rožaitis, jo vado 
vaujamas choras ir gros tnūbi 
ninkai.

Nuoširdžiai kviečiami šioje 
mūsų parapijos iškilmingoje 
šventėje kuo skaitlingiau daly 
vauti. Šventės Komitetai.

SPORTO SRITIS
— „Vyčio“ stalo teniso tre 

niruotės vyksta pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 6 vai. 
vak. šv. Jono par. salėje ir 
šeštadieniais tuoj po šeštadie 
ninės mokyklos Toronto Ten 
nis Club patalpose, 299 Queen 
St. W. Krepšinio treniruotės 
vyksta šeštadieniais nuo 1 vai. 
pp. St. Christopher House sa 
lėže.

— „Vyčio“ sportininkų iš 
vyka į Rochesterį gražiai pa 
vyko. Toronto ir Rochesterio 
jaunimas turėjo progos pabencl 
rauti ir parungtyniauti, tinklini 
ir vyrų krepšinį laimėjo ročes 
tenečiai, o stalo tenisą ir mote 
rų krepšinį, torantiškiai. j. b.

LABAI GERA PROGA
Dėl išvykimo žema kaina 
parduodamas 6 kambarių 

vasarnamis.
St. Donat srityje, apie 60 my 
lių nuo Montrealio, prie gra 
žaus ežero, sklypas 100x175.

Teirautis telef. DO 6-5341.

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

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

8 apartmentai Parthenais g- 
vė, netoli šv. Kazimiero bažny 
čios. 4 metų. Pajamų $5,360 
Nuomininkai apsišildo. Kaina 
$35,000. Įmokėti $10,000.

P. Adamonis RA 2-2472.
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