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Kanada patvirtino Lietuvos 
Genr. konsulatą
DIEFENBAKER patvarkv 
maa grąžinti Lietuvosi konsu 
lui Nepriklausomos Lietuvos 
teisinę padėtį

NEPAPRASTAI SUSTIPR1 
NA TEISINĘ NEPRIKLAU 

SOMOS LIETUVOS
PADĖTJ

tuo pačiu patvirtinant kilnią 
Kanados laikyseną, jog ji ne 
pripažįsta smurtinės Pabaltijo 
valstybių okupacijos ir jų lai 
kymo Rusijos kolonijomis.

Dabartinių tarptautinių p» 
litinių sutemų laikais, kada 
Rusijos diktatūros akiplėšišku 
mui daromos nuolaidos, bent 
jau mažiausiai patupi iešmą 
ma ir jieškoma „koegzistenci 
jos* (atsisakant savo teisiu ir 
prestižo), šis pripažinimas tu 
ri didelę reikšmę ir svarbumą 
nes teisė ir moralė iškeliama 
virš jėgos ir smurto. Toctėl už 
tei

VISI PADĖKOKIME Ml 
NISTER1UI PIRMININKUI, 
ir jo vadovaujamai vynausy 
bei už šią didelę paramą, ypač 
organizacijos ir ypač Kanados 
Lietuvių Bendruomenės orga 
nizacijos ir visoki susirinki 
mai, susibūrimai. Šis faktas 
pavergtųjų ir kolonizuojamų 
jų būsenoje sudaro skaidrų su 
švitimą teisės ir moralės prieš 
pavergimą, 
naudojimą, 
nizmo prieš 
barbarizmą, 
tų valstybių 
čiai

PRIEŠ SOVIETINĖS RUSI 
JOS OKUPACIJĄ IR

RUSIJOS KOLONIZMĄ.
Tegyvuoja valstybės ir tau 

tos su vertomis savęs vyriau 
sybėmis, kurios palaiko zmo 
nių apsisprendimo teisių g\ 
"“ndinimą ir priešinasi bet ko 

ii okupacijai bei koloniz 
mui.
KOSMONAUTAI, Aleksand 
rov ir Popovič, kuriuos skrai 
dino kelias dienas Rusijcs dik 
tatūra, kaip oficialiai prune 
šama, nuleisti laimingai, para 
Siutais. Bet Rusija

VISKĄ LAIKO PASLAP 
TYJE, TODĖL SUKELIA 

ABEJONIŲ, 
ar viskas tikra, ką tusų of i 
dalios žinios skelbia. Yra net 
abejojančių, ar visi tie rusų 
kosmonautai nėra propagandi 
nė misterija? Maskvos Raudo 
nojoj aikštėje, minios akivaiz 
doje, Chruščiovas perdėtai

'dži<ti prisisiurbdamas kos 
_ .mautus bučiavo, pozuoda 
mas televizijai.
•GVINĖJOS, Naujosios, va 

karų dalies, klausima.) eina į 
išsprendimą.

INDONEZIJOS KARAS SU 
OLANDIJA BAIGTAS.

Jungtinėms tautoms ir JAV 
tarpininkaujant, susitarta gin 
čas, trukęs 11 metų ii išsivys 
tęs j karą, baigti tokiu būdu: 
Vakarinė Naujoji Gvinėja rug 
sėjo 1 d. perduodama Jungti 
nėms Tautoms, o po to — In 
donezijai, bet po kurio la-ko 
turi būti papuasams padary 
tas plebiscitas. Šis spiendimas 
perdaug kompromisiškas. T ei 
singas sprendimas būtų toks: 
perdavus Gvinėją Jungtinėms 
Tautoms, reiktų daryti ple 
biscitas. Perdavimas gi Indo 
nezijai reikalą temdo ir daro 
labai abejotinu. __

NUSIGINKLAVIMO ir A 
bandymų sustabdymo klausi 
mas nepažengė nė per žingsnį 
pirmyn, nežiūrint Vakarų Ru 
sijai daromų nuolaidų. Paaiš 
kėjo, kad

DERYBOS DĖL NUSIGINK 
LAVIMO YRA TUŠČIOS.

Bereikalingai praleisti keli de 
rybų metai.
RUSIJA nesutinka nusigink 
luoti ir nesutinka nutraukti ato 
minius bandymus. Nesutinka 
su bet kokia kontrole, o be 
kontrolės niekas nesutiks nusi 
ginkluoti.
AMERIKOS Jungtinės Vals 
tybes dėjo daug pastangų de 
rybas pravesti prie kokio nors 
pozityvaus susistarimo, bet vi 
sos pastangos nuėjo niekais. 
Taip pasitvirtina mūsų seniai 
jau pareikšta nuomonė, kad

KLB Krašto V-bos atsilanky mo proga Ottawoje pp. Ši 
manskių bute. Iš kairės: J. Kardelis, KLB Ottawos apyi. 
v-bos pirm. J. Šimanskis, Kr.

inž. A. Paškevičius. (Žiūr.
V-bos nirm. St. Kęsgailą ir 

6 pusi.)

•OFICIALIAI PATVIRTINTAS GENERALINIS LIETU 
VOS KONSULATAS KANADOJE

Kanados min. pirm. 
J. Diefenbaker

priespaudą ir iš 
ir bendrai huma 
nežmoniškumą ir 
o mums, okupuo 
žmonėms konkre

ko neišeis. Taip ir yra. 
BERLYNAS, kaip buvęs, taip 
ir toliau lieka

SOVIETŲ KURSTOMA 
SIS NERIMO ŽIDINYS
Sovietai tebešaudo žmones, 

bandančius pereiti į Vakarus. 
Kadaigi toks nežmoniškas bol 
ševikų elgesys sukelia Berly 
no gyventojų pasipiktinimą, 
ten vyksta demonstranjos 
prieš „Chruščiovo sieną“ ir 
žmonių šaudymą.
ALŽYRE tūlas apiimimas, 
bet padėtis įtempta. Europic 
čiai tebebėga.
VIETNAME tebevyksta ko 

vos su besiveržiančiais 10,000 
karių iš šiaurinio Vietnamo. 
ARGENTINOJE karininkai 
vėl sukėlė nerimą, nes vieni 
jų nepripažįsta prezidento pa 
skirtų vadų.

— Eisenhoweris paneigė 
nuomonę, kad JAV atsiliku 
sios nuo Rusijos kosmonauti 
kos trityje.

— Amerika paleido 3 nau 
jus povandeninius atominius 
laivus ir dabar jų jau turi 35.

— J. Sousel, 1961 m. pučo 
dalyvis Alžyre, aptiktas Itali 
joje, kuri pareikalavo jį išsi 
kraustyti.

— Atentatai padaryti prieš 
Huseiną ir Franco.

— Į Švediją tebevažiuoja 
moterys, tebevartojusios Tele 
nemido vaistus, operuotis.

— Ties Bostonu plėšikai 
užpuolo iš Cape Cod vežusį 
pinigus šarvuotą sunkvežimį 
ir pagrobė pusantro mil. dol.

— Chruščiovas vis erzina 
Vakarus žadėjimu pasirašyti su 
savim sutartį dėl rytinio Ber 
lyno.

— Alžyre sudarytas vienas 
kandidatų sąrašas j steigiamą 
jį parlamentą, rugs. 2 d.

ANTROJI ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
1963 METAIS

JAV-bių ir Kanados LB 
Centro valdybos yra pavedu 
sios LB Chicagos apygardos 
valdybai suorganizuoti II-ją 
JAV-ių ir Kanados Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventę 1963 
metais Chicagoje.

LB Chicagos apygardos v- 
ba praseša, jog šventė įvyks 
1963 m. liepis 7 d. Chicagoje. 
Šventei rengti vyr. vadovu LB 
Chicagos apygarbos valdyba 
paskrė savo vicep. —

Visos Tautinių 
pės, kultūrinės ir 
nės organizacijos, 
ir spauda kviečiamos į talką

Br. Nainį, 
šokių gru 
visuomeni 

instituciios

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS GAMYBINĖS 

TARYBOS MISIJA 
sugrįžo iš tyrimų kelionės po 
Europos valstybes, 
joje, Prancūzijoje, Belgijoje, 
Vakarų Vokietijoje, Olandijo 
je ir Švedijoje — ji tyrė eko 
nomihes |ir gamybines saly 
gas. 13-kos asmenų tarpe bu 
vo: 4 darbininkų profesinių 
sąjungų atstovai. 3 pramoni 
ninku atstovai, 3 vicemisiste 
riai ir 3 gamybinės tarybos na 
riai.

Misijos vadovas G. DeYo 
ung sugrįžęs iš kelionės pa 
reiškė: Nors ten ir nėra laoai 
didelių atsiekimų, tačiau vis 
dėlto iš tų kraštų galima daug 
pasimokyti.

Kanadiečiams ypač patiko, 
kad jų aplankytose šalyse 
glaudžiai bendradarbiauja vai 
džia su darbo pasauliu. Nors 
pragyvenimo jų lygio negali 
ma dar lyginti su kanadiečių 
pragyvenimo lygiu, tačiau ia 
bai augštas gamybiškumas, jų 
metodai ir sudalomosios gal 
mybės jiems leidžia nugalėti 
konkurenciją, kai Kanadoje 
labai augštos gamybos išlaidos 
neleidžia susibalansuoti ir to 
dėl Kanadai sunku konkuruo 
ti.

Angli

ne

DARBO IR NEDARBO 
DRAUDIMO KLAUSIMAS 

visada buvo ir tebelieka 
svarbus ir sunkiai 

prendžiamas.
Š. m. gegužės mėnesį

darbo fonde buvo likę tiktai 
19,851,162 dol., kai 1956 m. 
buvo 925,000,000 dol., o pra 
ėjusiais metais 110.052.000 d.

Sumažėjęs nedarbo fondas, 
iš kurio išmokamos pašalpos 
nedarbo melu bedarbiams, pa 
prastai papildomas iš dirbau 
čiųjų, kada jie dirba. Vasaros 
metu, kai darbai plačiau išsi 
plečia, ypač į žemės ūkį, ne 
darbo fondas papildomas, 
bet, kaip matome, jis eina ma 
žyn. Valdžia dėl to susirapi 
nusi ir yra sudariusi komisiją 
šiai problemai ištirti.

• Povilas Vaitonis, šachmatu 
meisteris iš Kanados, atosto 
gas praleido Chicagoje ir čia 
susitiko su kitu šachmatų spe 
cialistu Povilu Tautvaišu.

• Ona ir Edvardas Šulaičiai, 
gyv. Cicero liet, kolonijoje, su 
silaukė šeimos prieauglio — 
dukrelės Laimos - Marytės. 
Jie iki šioliai augina sūnų — 
Edvardą - Šarūną.

Malonu pranešti, kad nau 
jojo Lietuvos konsulo, Jono 
Žmuidzino, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės ir ypač Baltų 
Federacijos pastangų pasek 
mėje, pagaliau Nepriklauso 
mos Lietuvos Konsulatas Ka 
nadoje oficialiai pripažintas 
kaip Generalinis Nepriklauso 
mos Lietuvos Konsulatas Ka 
nadoje.

Lietuvos Gen. Konsulai, Jo 
nui Žmuidzinui, apie tai pra 
/nešdama^ Kanados užsienių 
reikalų Ministeris H. C. Gre 
en, pažymėjo, kad nuo šiol 
Lietuvos Konsulas įrašomas į 
oficialų diplomatinį sąrašą, ku 
rį leidžia Kanados Užsienių 
Reikalų Ministerija. Tas sąra 
šas, vadinamas „Canadian Re 
presentatives Abroad and Re 
presentatives of Other Couni 
ries in Canada“, bus išleistas 
spalio mėnesį.

Neabejotina, kad toks pat 
pripažinimas suteiktas Latvi 
jos ir Esaijos konsulams Ka 
nadoje.

Šis faktas, kai kur pastebi 
mas svyravimas, yra juo svar 
besnis, juo svaresnis ir juo rei 
kšmingesnis. Tai yra ypač

Lietuvos gen. konsulas 
J. Žmuidzinas

svarbu, kad bendrojo nuosmu 
kio metu iš Kanados vyriausy 
bės ateina sovietų pavergtie 
ins, okupuotiems ir kolonizuo 
jamiems kraštams, Pabaltijo 
valstybėms, ypatingai svarbi 
parama ir sustiprinimas.

Šis pripažinimas yra K?, na 
dos Ministerio Pirmininko 
1962 metų birželio 14 dieną 
Baltų Federacijai (as the 
Baltic Federation commemo 
ration in Toronto) birželio iš 
vežimų minėjimo metu duoto 
jo žodžio palankiausiai svars 
tyti (to give fullest attenta 
tion to sypmatic considerati 
on) Pabaltijo valstybių kon 
sulų visišką pripažinimą.

Kadangi šis pripažinimas, 
teisinei Lietuvos padėčiai turi 
nepaprastos reikšmės, tai nuo 
širdžiai padėkokime Kanados 
Ministeriui Pirmininkui, John 
Diefenbakeriui, pasiųsdami 
kiek galima daugiau padėkos 
laiškų bei telegramų.

MAŠINŲ FONDO VAJUS
Džiaugiamės nuoširdžiai, 

kad tautiečiai, daugiausia ir 
beveik vieni Nepriklausomos 
Lietuvos skaitytojai, Mašinų 
Fondą remia, ypač, kai viena 
mašina ir dalis jai, ir bendrai 
spaustuvei, reikalingų prietai 
sų jau yra nupirkta. Šią savai 
tę skelbiame su dėkingumu 
šiuos NL Mašinų Fondo rėmė 
jus:
Audėnas Juozas,

New York ....
Dr. Vaitkus Jonas,

Soughton, Sask.at. ..20.00 
Pleskevičius Petras,

Boston . .j. . ............. 20.00
Tušas A.,

Montreal ....
Vilimas Antanas,

Lasalle, P. Q.............. 10.00
Bertašius Jonas,

Chicago .
Račys Pranas,

Hamilton 
Viso gauta

25.0U

10.00

pa

Nuo kapitoliaus padangės
MOTERYS REIKALAUJA ŽMONIŠKUMO

Pabaltijo tautų moterys, pri 
klausydamos 11-koš milionų 
narių, turinčiai General Fedc 
ration of Womens Clubs or 
ganizaeijai, jos pajėgia
traukti dėmesį ir net visą or 
ganizaciją pakreipti kovai až 
pavergtų tautų laisvę, nepri 
klausomybę ir žmoniškumo 

teisių atstatymą.
G. F. of W. Clubs 71-jo 

suvažiavimo proga, Pabaltijo 
Tautų Moterų Taryba įteikė 
rezoliuciją, pavergtų tautų 
šeimų klausimu, kuris dange 
lyje atvejų yra tragiškas, nes 
geležinės uždangos rėžimo per 
skirtos šeimos yra be kaltės 
pasmerktos išnykimui.

P. T. Moterų Taryba upe 
liuodama į žmoniškumo teisių 
pagrindinius dėsnius, statyda 
ma, kaip kad visas kultūrin 
gas pasaulis pripažįsta šeimą

tautų ir civilizacijos pagrindu, 
pareiškia, kad Pavergtų Tautų 
Savaitės ar net metai yra žmgs 
nis pirmyn, bet jis nėra pakari 
karnas. Todėl prašo G. F. of 
W. Clubs organizacijos pa 
siųsti J. A. V. Prezidentui ir 
Kongresui peticiją, kad J. A. 
V. imtųsi veiksmingesnės ko 
vos per Jungtinių Tautų dele 
gaciją ir per tiesioginius dip 
lomatijoa Šaltinius sujungti 
tremtinių šeimas ir tuo akt 
vaizdžiai įrodyti J. A. V. no 
rą ir ryžtą įgyvendinti visame 
pasaulyje tiesą, taiką ir lais 
vę.

P. T. Moterų Taryba to pa 
reikalavo, o G. F. of W. CLU 
BS organizacija tą rezoliuci 
ją savo metinės ir pasaulinės 
konvencijos emetu, priėmė.

V. R.

10.00

2.00
97.00

Nuoširdžiai visiems dėkoja 
me.
M. Fonde buvo . . 9,452.00 
Per savaitę gauta . . 97.00
M. Fonde dabar yra 9.549.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta 5,451.00

Dėkingi būsime visiems, kas 
prisidės prie šio trūkumo išly 
ginimo.

ŠĖRININKŲ DĖMESIUI
Užtrukus su šėrų išsiuntiaė 

jirnu, del naujų blankų paruo 
Šimo, dabar, jau sutvarkius 
reikalą, šėrai jau pradėti iš 
siuntinėti. Jeigu nesutrukdys 
skubesni reikalai, per mėnesį 
laiko tikimasi visiems Šerams i8 
rašyti, ir išsiųsti. Atsiprašo 
me, bet kitaip negalima bu 
vo padaryti.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prato 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Ntprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVAPDAS ŠULAITIS

LIETUVA TARPTAUTINĖ JE PARODOJE
Rugpjūčio 12 d. baigėsi IV-

ir prašomos bendradarbiauti 
su II-jai Tautiniu Šokių Šven 
tei rengti vyr. vadovu adresu 
— 6804 So. Maplewood Ave., 
Chicago 29. Illinois.

LB Chicagos Apygardos
Valdyba.

ji Chicagos Tarpt. Prekybos 
paroda, kurioje buvo ir Lietu 
vos pavilionas. Šiemet Lietu 
vos pavilioną buvo suorgani 
zavusi Liet.
Chicagos apyg. valdyba, o pa 
viliono direktoriumi buvo tos 
apygardos valdybos narys B. 
Nainys.

Bendruomenės

Parodos metu lietuvių taut, 
šokių bei dainų grupės ture 
jo pasirodymų parodos lanky 
tojams, o „Miss Lithuania"— 
Dalia Šulaitytė — nemaža pa 
sirodymų per radio, televizi 
ją bei kitokiuose įvykiuose. Ji 
dalyvavo visos parodos „Miss“ 
rinkimuose, kur, stebint 5,000 
žiūrovų miniai anglų ir lietu 
vių kalbomis, trumpai pakai 
bėjo apie Lietuvą.

Šiemet parodą aplankė per 
600,000 žmonių ir jų dalis at 
kreipė dėmesį į Lietuvos pavi 
lioną ir pasiėmė čia platinama 
leidinį apie Lietuvą.

CHIKAGOS SUKAKTIES 
PARODA

Rugpjūčio 24 d. vakare, 
Chicagos 125 metu sukakties 
paminėjimui, įvyks didžiulis 
paradas vidurmiesčio gatvė 
mis. Čia žada dalyvauti ir di 
dėlė lietuvių grupė tautiniais 
rūbais, vėliavomis ir kt. Para 
do rengėjai skelbia, jog jis bū 
siąs pats didžiausias Chicagos 
istorijoje.

Rugpjūčio 25—26 d d. Na 
vy Pier patalpose įvyks paro 
da, kurioje bus vaizduojama 
ir Chicagoje gyvenančių tau

Cniva
gyva.
- pik

Dau

Beverly 
Pier, 

vasara

Shores ar 
Bendrai imant, 

yra vėsoka ir to 
daug lieti nebe

GIMNAZIJOS

tinių grupių veikla.

• Vasaros mėnesiais 
gos lietuvių veikla nėia 
Šiemet net ir gegužinių 
nikų mažiau ruošiama,
guma tautiečių savaitgaliais 
patraukia į lietuviškas vasar 
vietes 
Union 
šiemet
dėl prakaito 
reikia.

KASSEL1O
BUV. MOKINIŲ BEI MO
KYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 1 d. Chicagoje įvy 
ks Kasselio stovyklos (Vokie 
tijoje) lietuvių gimnazijos mo 
kinių ir mokytojų suvažiavi 
mas. Tos dienos vakare, 7 v. 
Lietuvos Vyčių salėje — 2453 
W. 47 St., yra rengiamas su 
važiavimo pokylis Šiam poky 
liui vietas reikia rezervuoti iš 
anksto užsiregistruojant (kar 
tu reikia siųs i 5 dol. asme 
niui) pas su fžiavimo rengi 
mo komiteto narius: A. Kaza 
kevičių, 5549 S. Whipple St., 
Chicagoje arba Ed. Šulaitį, 
1320 S. 48 Ct, Ciceroje.
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Ar ka nors žinote apie 
Meno Kūrinių Loteriią?

JEIGU DAR NIEKO NEGIRDĖJOTE,
SKAITYKITE š{ PRANEŠIMĄ.

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto *.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

„Nepriklausomos Lietuvos“ lietuviškosios snaudos židi 
nio sutiprinimui ir suformavimui Į pajėgią dirbti visokius spau 
dos darbus leidyklą, lietuviai dailininkai yra suaukoję augs 
tos vertės meno kūrinių. Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma 
Lietuva“ šiuos visus darbus leidžia loterijos būdu, tai ir yra 
Meno Kūrinių Loterija.

Daugelis dailininkų jau atsiuntė savo kūrinius - paveiks 
lūs, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininkė A. Tamošai

tienė prie savo tapybos kūrinio pridėjo dar specialiai išaustą 
savo Meno Studijoje menišką tautinį drabužį; kitų pažadėti 
kūriniai dar laukiami.

Kokie dailininkai atsiuntė bei pažadėjo, netrukus 
paskelbsime „Nepriklausomoj Lietuvoj“.

Dabar gi pranešama, kad Meno Kūrinių Loterijos bile 
tai jau platinami.

Loterijos biletų galim* gauti pas Mašinų Fondo vajaus 
talkininkus.

Dėl svetimybių skverbimosi
LIETUVA, „LIETUVA” IR „TARYBŲ LIETUVA” 

Ypač dėl „trečios srovės“ skverbimosi
RAŠO JUOZAS AUDĖNAS

Mūsų dvasinės vienybės šventė tinka rinkti L.D. gražuolę?
(artėjant rugsėjo 8-jai) AMERIKONIŠKA TUŠTUMA

Laikas dildo žmones, dildo 
atmintį, dildo atsparumą, o 
svarbiausia, .pradeda dildyti 
ir principus. Rodos visi ir nuo 
latos kalbame ir rišome apie 
Lietuvą, sielojamės ja, sielo 
jamės tautos ir artimųjų gy 
venimu, negalima sakyti — - 
savoje žemėje, bet tik — sa 
voje padangėje. Lietuvos že 
mė, šiuo metu yra iš lietuvių 
tautos svetimųjų atimta ir pa 
versta Kremliaus valdovų 
nuosavybe. Tad ir pavergtoji 
tauta, kaip tie dangaus paukš 
čiai, gyvena tik savoje padan 
geje.

Ligi pastarųjų metų galo 
lietuviai išeiviai turėjo dvi Lie 
tuvos sąvokas. Mums Lietuva 
yra savarankiška valstybė, 
nors laikinai svetimųjų paver 
gta ir ne funkcionuojanti. Ki 
tiems, okupacijos pataikū 
nams, yra „Tarybų Lietuve“.

Prie šių dviejų sąvokų per 
daugelį metų pripratome ir 
susigyvenome. Ta menka lie 
,tuvių kilmės komunistuojaii{ 
čių žmonių saujelę, besidžiau 
giančia rusiškai - sovietine 
Lietuvos priespauda, gerai pa 
žįstame. Todėl jie ir mes bu 
vome ir esame visai skirtingi 
pasauliai, kurie susieiti niekuo 
met negali.

Bet laiko dilinamose aplin 
kybėse, atsirado žmonių, ku 
rie pradėjo tenkintis tik geo 
grafine Lietuva: jos gamtos 
grožiu, tekančiu Nemunu, žy 

dinčiomis rožėmis, tsuokian 
čia lakštute ir kt. Ši tiecioji 
lietuvių grupė terpiasi į vidų 
rį tarp atkakliai kovojanč:u 
dviejų visai skirtingų polių. 
Jie užmerkia akis, kad Lietu 
va okupuota, rusinama, mora 
iiai, politškai, ekonomiškai 
svetimųjų prievartaujama ir 

apiplėšiama. Šitų naujųjų idė 
jų žmonės nori laisvai bend 
rauti su viena ir su kita puse. 
Atsieit daroma grandis visus 
sujungti, apmigdyti, aptemdin 
ti akis ir gaunamaisiais ginta 
riniais papuošalais bei iliustruo 
tomis brošiūrėlėmis „uždegti 
tėvynės meile“.

Prieš šią naująją bangą, ku 
ri po priedanga Lietuvos gro 
žio, jos išsiilgimo ir kitų sen 
timentų vyliote vylioja apsi 
jungti j naujai keliamąją gran 
dį, tenka aiškiai ir nedvipras 
miškai atsistoti. Priešingu lt 
veju bus prarastas laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos prin 
cipas ir pamažu nutils kovos 
balsai, reikalaują lietuvių tau 
tai laisvės, o Lietuvai nepri 
klausomybės.

Spaudos apžvalga
„DRAUGO” LEIDĖJAI APIE „DRAUGĄ”

Spaudoje buvo iškilę nuo 
monių apie „Draugo“ politi 
nę liniją. Į tai atsiliepė leidc 
jų vardu Marijonas kun. dr. 
J. Vaišnora MIC, šitokiu pa 
tikslinimu:

„ . . . atsidėję sekame 
„Draugą“, kaip ir kitą mario 
nų leidžiamą spaudą, budėae 
mi, kad mūsų leidžiamoji spau 
da eitų nustatyta linija. Jei 
tenka pastebėti, kad kartais 
kas nors nesiderina su šia 
linija, tenka redaktoriams pri 
minti, pataisyti, Todėl Mari 
jonų leidžiamų laikraščių lini 
ją nustato ne atskiri rekakto 
riai, nes ne jie yra laikraščių

leidėjai ir savininkai, o pati 
vienuolija, kurios vadovybei 
redakaoriai atsakingi. Tenka 
tiesiog stebėtis, kai kurių sa 
ve besivadinančių ir katali 
kais iĮr demokratais nuoiati 
niais priekaištais „Draugui“, 
kad jis patekęs į vienos ar ki 
tos politinės srovės asmenų 
rankas, kad jis yra tik „neva 
katalikiškas“, kad jis dinguo 
jamas „iš Brooklyno", kad jo 
liniją nustatinėja kažkeki slap 
ti partijų vadai, kad nesilai 
kąs krikščioniškos etikos ir pa 
našiai. Tai yra balsai tų, kurie 
norėtų, kad „Draugas’ tarnau 
tų jų siauriems politiniams ir 
poleminiams interesams“.

NACIŲ AUKŲ ŽINIAI
JT Komisaras Tremtiniams 

pianeša, kad nuo naciu nuken 
tėjusiems jau pradedama iš 
mokėti vienkartinės pašalpos. 
1 okių užsiregistravo per 40, 
000 iŠ 52 įvairių kraštų.

Šis atlyginimas yra tik vien 
kartinė pašalpa, tikriau paša 
htas, pirmoji pagalba. Išmo 
karna pradžioje 125 ar 250 
dolerių, vėliau pagal taškus, 
nukentėjimo dydį bus išdahn 
ta visa turima suma. Išrnokėji 
mai daromi per vietos bin 
kus. Visi tie, kurie del tauty 
bes taip nukentėjo nuo nacių, 
kad tapo chroniškais ligo 
niais, invalidais, gali (ir pri 
valėtų) kreiptis betarpiai i 
Vakarų Vokietijos tvyriausy 
bę šiuo adresu:

Bundesverwaltungsamt, 
Hochau Koeln, Germany.

Terminas ^areiškįimus pa 
duoti baigiasi šiais, 1962 m. 
gruodžio 31 d.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS,
dvi dienas posėdžiavęs Čika 
goję, baigėsi liepos 29 d. su 
tartinėje nuotaikoje. Per tas 
dvi dienas atlikta daug darbo. 
Sudarytos galimybės plates 
niam organizacijų dalyvavi 
mui ALT darbe. Taip par pra 
plėstas vykdomasis organas 
— valdyba. Ateityje ALT’e 
galės dalyvauti ir tokios org i 
nizacijos, kurios iki šiol AL 
T’e nedalyvavo, jei ALT vai 
dybos du trečdaliai balsų nu 
tarimu bus priimtos.

Naująją ALT valdybą suda 
ro: E. Bartkus, T. Blinstru 
bas, P. Dargis. dr. K. Drangc 
lis, dr. P. Grigaitis, A. Rudis, 
dr. V. Šimaitis, L. Šimutis, L. 
Talalas, M. Vaidyla. Vienuo 
liktoji vieta kol kas dar tušč x 
Valdyba išsirink* prezidiumą.

Pftji^iminįmai, ilgesys, laiš 
kai, pasikeitimas nors menko 
mis dovanomis gan dažnai 
mus tarsi perkelia į Lietuvą, į 
ten gyvenančių tarpą. Gyveni 
me neretai pasitaiko, kad net 
mažai tikintis, atšalęs asmuo 
savaimi puola ant kelių manai 
uz sau brangius asmenis Juo 
daugiau žinių patiname iš 
Lietuvos, tuo dažniau klau 
piamės maldai už savo tautą, 
už Lietuvą. Jos kančios ir įei 
kalai šiandien tokie dideli, o 
mes jai padėti galime taip ma 
žai.

Suniekinta ir jau apgiiauta 
nauja meniška Klaipėdos baž 
nyčia, vergais išvežti jos ku 
mgai yra tik mažas gandas to, 
kas šiandien vyksta Lietuko 
je. Paskutiniaisiais keliais rne 
tais ypatingai puolamas jatuu 
mas. Už duonos kąsnį tėvy 
nėję, už šviesesnę ateitį jsigy 
jant mokslo jie turi vaidinti 
komjaunuolius, bedievius, sa 
v o tautos ir jos praeities n,c 
kmtojus. Kiekvienais metais 
skaitlingi jų būriai išvežami 
vergais į Rusijos laukinius 
plotus. Didžiausia Lietuvos 
jaunimo nelaimė ir pavojus jų 
ateičiai yra visokiais būdais 
propaguojamas jaunimo motu 
hnis ištvirkimas ir degiadavi 
mas. Visokiais būdais jie plč 
šiami iš tėvų ir kitų savųjų 
globos. Jaunimui skiltuose 
bendrabučiuose jie atiduoda 
mi visokių neišmanėlių sau?a 
lei bei įtakai. Būtų galima 
daug kalbėti apie paskutiniais 
metais visame krašte didėjan 
tį medžiaginį skurdą, apie vis 
didėjantį terorą ir persekioji 
mą tautos religinio pasireiški 
mo.

Nėra abejonės, kad Lietu 
vos žmonės ir šiemet steng 
sis viešai ir religingai atšvęs 
ti Lietuvai istorinę rugsėjo 8- 
ją. Taip pat nėra abejonėm, 
kad į Šiluvą ir keliuose ve 
dančiuose į Šiluvą, bus sumo 
bilizuota daug policijos ir sni 
pų terorizuoti lietuvius. Gali 
me nesunkiai įsivaizduoti, ko 
kiais jausmais tą dieną gyvens 
Lietuvos žmonės ir susirinku 
šieji Šiluvoje ir negalintieji 
ten nuvykti. Lietuvoje tai bus 
dvasinio solidarumo šventė vi 
sų mylinčių savo šalį, mylin 
čių Švenčiausiąją Mariją ir ja 
pasitikinčių.

Ir laisvame pasaulyje ne 
daug yra tokių, kuriems reik 
tų priminti, raginti tą dieną 
maldoje visa širdimi jungtis 
su visa tauta vienon besimel 
džiančion Keimon. Pasiragin 
kime tačiau tą deiną vieŠiau 
ir aiškiau parodyti mūsų vie

ningumą ir solidarumą Lietu 
vos žmonių dvasiai. Metai po 
metų Rugsėjo 8-ją įvairiose 
vietose renkasi vis didesni 
žmonių būriai bendrai ir vie 
šai maldai. Tiesa, kad daug 
yra lietuvių, gyvenančių ap 
linkybese, kurios neleidžia įsi 
jungti j lietuvių bendras iškii 
mes ar pamaldas, yra daug pa 
rapijų neturinčių kaimynystė 
je daugiau lietuviškų parūpi 
jų. Yra vietų, kur galima su 
telkti didesnius būrius lietu 
vių. Visi ir visur turėkime vie 
ną bendrą intenciją — .ą die 
ną parodyti mūsų vieningumą 
su besimeldžiančia Lietuva 
Prisimenant Lietuvos bendrai 
sunkią būklę ir ypatingai jau 
nimui gresiančius pavojus, ;e- 
ketų kad laisvo pasaulio lietu 
viškas jaunimas savo solida 
rūmą kenčiantiems Lietuvoje 
parodytų savo malda už juos. 
Lietuvos Vyčiai, Ateitininkai, 
Skautai, Studentų sambūriai 
parodykite kelią įj pavyzdį vi 
sam lietuviškam jaunimui. Kur 
rugsėjo 8-ji bus švenčiama vi 
sų tos vietos lietuvių kartu, 
ten jūs būkite iniciatoriais su 
ųįrganizuoti jaunimą bendiai 
profesijai, dalyvavimui šv. 
mišiose ar kitokioje šventoje 
valandoje. Kur tokių visienu 
bendrų pamaldų nebūtų, tai 
sueranizuokite nors jaunimo 
šventą valandą ar tai daly vau 
darni visi kartu šv. mišiose ar 
kitu laiku.

Rugsėjo 8-ji turėtu būti vie 
na iš progų visoms katalikiš 
kotus organizacijoms pasifro 

dyti, kaip įvertiname ir prak 
tikoje pritaikome pasauliečiu 
apaštalavimo mintį. Katalikiš 
ko , organizacijos turi būti ak 
ty % ios talkininkės, o reikale 
ir iniciatorės visus lietuvius pa 
raginti ir suorganizuoti visie 
ms kartu su tinkamai atšvęsti 
rugsėjo 8-ją, kuri mums pri 

įmena nepakartojamus danį 
giškus ir žemiškus mūsų tau 
tos ir Lietuvos istorijos jvy 
kius.

Per bendrą ir karštą maldą 
rugsėjo 8-ją atnaujinkime v 
sų lietuvių dvasią, ištvermę 
viltį ir drąsą. Tos šventės nuo 
taikos aidas pasieks Lietuvą. 
Tebūna jis tvirtas ir gavinan 
tis. Melskimės, veikime ir tu 
rėkime vilties. Tos šalies, ku 
rią Švenčiausia Marija pati pa 
sirniko savo ypatingai garbei, 
ji neapleis ir neleis penlga 
niekinti, jeigu mes stengsimės 
savo širdimis būti su ja. Jai 
giesmės ir maldos teskamba 
iš lietuvių lūpų visoje žemėje

f Vyskupas V. Bnzgys.

Didžiausias šių laikų An,e 
riKos evangelistas B. Gra 
Uiąin, kurio pamokslų pasi 

klausyti susirenka šimtui tuas 
tančių žmonių, šių dienų 
Amas ikos žmonių nuolaikas 
sutraukia į vieną sakinį: „1 be 
North American mood is einp 
tiness“.

Sis B. Graham posakis tin 
ka ir mums lietuviams, gyve 
nantiems ne tik Amerikoje, 
oet ir kitose valstybėse. Šioji 
amerikoniška tuštuma jaučia 
ma netik pavieniniame lietu 
vių gyvenime, bet organinei 
jose, bendruomenės valdyoų 
posėdžiuose ir mūsų lietuvis 
koje spaudoje. Nenuostabu: 
mes klausomės radiją, žiūrime 
TV ir skaitome amerikoniškus 
laikraščius bei žurnalus, kur 
rodoma ir rašoma apie tuščius 
dalykus, — tai, aišku, turėjo 
me ir mes užsikrėsti tuščiais 
dalykais. Be to, įvairios pašau 
lines konferencijos, nusigink 
lavimo kalbos ir raštai, paverg 
tų tautų vadavimas ir zadėji 
mas visiems laisvės yia liktai 
tuščios kalbos arba tuštuma 
(emptiness).

Dabar, kaip tik rašant šias 
eilutes, TV ekrane matau 
Amerikos Pirmąją Lady su ku 
nigaikštiene Radviliene iti 
dziant atostogas Italijoje. 
Jos maudymosi kostiumuose 
lyg būtų kandidatės į „grožio 
karalienes“. Keista kai tokia 
tuštuma norima atkreipti pa 
šaulio dėmesį ir išlaikyti 
„American prestige“.

Matyti tokių paveikslų pr 
sižiūrėjęs ir žurnalų prisiskai 
tęs p. K. Baronas nori į Ka 
nados Lietuvių Dieną įtiark 
ti Miss Lithuanian („N. L.“ 
30 iš š. m. rugp. mėn. 1 d.), 
{nešęs tokį projektą, K. Ba 
ronas neduoda daugiau jokių 
nurodymų ir nieko nežada nei 
gražuolei. Aš nežinau, ar atsi 
ras bent viena tokia kvaila lie 
tuvaitė, kuri eitų į tokius rin 
kimus vien dėl to, kad ji yra 
graži. Be to, ar gali būti ne 
graži jauna mergaitė 16—25 
metų, kada ji yra „pačioje iau 
nystėje ir pačiame pavasa-y 
je“. Juk į tokias gražuoles 
toks maždaug amžius reikalau 
jamas. Mergaitei eiti į toki«s 
„iškilmes“, kur bus pakviesti 
reporteriai ir išstatyti T V ek 
ranai, susidarys jau didelės iš 
laidos. Juk ji negalės pasitu 
dyti su kartūnine suknele, 
kaip kartūnų baliuj; sukne 
lė ar tautiniai rūbai kaštuos 
jai apie $150.00, o dar priedo 
batukai, geras maudymosi kos 
niurnai, kelionės išlaidos n

AUSTRALIJOS LIETUVIAI SUSIRŪPINO 
JAUNIMU

Australijos Lietuvių Bend 
ruomenės Jaunimo reikalams 
patariamoji komisija paskelbė 
atsišaukimą į Australijos lietu 
vius — tėvus ir jaunimą — 
svarbiu klausimu. Atsišauki 
mą kartu pasiiašė ALS-tų są 
jungos, Skautų s-gos ir Austr. 
Liet. Fiz. Aukl. ir Sp. valdy 
bos atstovai.

Stebėdami didoką lietuvių 
jaunuolių nukrypimą nuo lie 
tuviško kamieno, atsišaukimo 
autoriai kreipiasi: 1) Į tėvus, 
kol nevėlu, skatinti savo vai 
ku* ir rūpintis, kad jie prikišu

sytų nors vienai lietuvių jau 
nimo organizacijai, kurioje jie 
ras galimybių lavintis ir pra 
mogauti ir bus mažiau progų 
patekti blogų draugų įtakon. 
Čia — lietuvių jaunuolių drau 
gystėje bus daugiau progų iš 
likti lietuviais. 2) Paaugusius 
jaunuolius-les kviečiame stoti 
į veikiančias lietuvių jaunimu 
organizacijas — savųjų drau 
gystės mums niekas neatstos.
3) Raginame visus Austrai: 
joje gyvenančius lietuvius dau 
giau domėti* jaunimu organi

visi kiti priedai prie j« s gro 
žio dar kitas $100.00; taigi v, 
so tokiai mergaitei reikia maž 
daug apie $250.00. Kas jai tas 
išlaidas padengs ir ar galės 
Kanados Lietuvių Dienos ren 
gėjai jai atlyginti, nors ir K. 
Barono parinktoms penkioms 
paskutinėms (finalistes). Aš 
nežinau, ar atsiras tokie tėvai, 
kurie leistų savo dukrą vieną 
nors iš Toronto į Windsorą.

zacijomis, savaitgalio mokyk 
tomis ir įsipareigoti materia 
liai ir moraliai jas remti vado 
vaujantis šūkiu: lietuviai vai 
kai — mfiaų vaikai I

Jiems taip pat reikės važiuoti 
ir pasirengti, gal ir nuo darbo 
porai dienų pasiliuosuoti. Te i 
dar koks šimtas dolerių gal ii 
daugiau.

Kaip ir kiekvienas darbas 
taip ir įvairių grožio karalie 
nių rinkimai turi savo tikslą. 
Tokias gražuoles renka įvai 
rus klubai, unijų vadovybės 
ir įvairnios organizacijos, kaip 
čia Kanadoje taip ii Ameriko 
je. Niekas negali nuginčyti, 
kad iš to turi daug pelno, iš 
kurio perkasi laivus, stato n* 
mus ir bendrai pagerina orga 
nizacijos materialinį stovi. Bet 
jie už tai atsilygina ir toms 
gražuolėms. Vienos iš jų gau 
na stipendijas eiti toliau mo 
kslą, kitos įvaikius brangius 
kailinius bei papuošalus, ku 
riuos gali pakeisti j pinigą. 
Be to, paskui tokios gražuolės 
gauna darbo įvairiuose grožio 
salonuose bei reklaminėse fir 
mose; o ką jau kalbėti apie 
Miss Universe, kuri gauna 
įvairiomis dovanomis ir pini 
gaiš apie $50.000.

Įvesti tokią programą į Ka 
nados Lietuvių Dieną, reikia 
nors trims gražuolėms ką nois 
duoti ir ko nors iš jų reikalau 
ti, kaip visuomet tokiais atve 
jais būna. Prieš keletą metų 
man teko būti kroatų dieno 
j e, kur buvo suvažiavę apie 
5 tūkstančiai žmonių. Ten bu 
vo išrinkta Miss Croation Day 
ir dvi princesės. Pirmoji gavo 
tūkstantį dolerių, o kitos dvi 
po penkis šimtus dolerių. Vi 
so buvo rodos kad 27 kandi 
datės iš Kanados ir Ameri 
kos. Tas kroatų grožio kai a 
lienės rinkimas buvo suskirs 
tytas į keturias dalis: 25% 
buvo skirta mergaitėm grožiui, 
25% kroatų kalbos ir is.ori 
jos mokėjimas, 25% virimu’’ 
ir kepimas ir kiti 25% buv 
skirtas mergaitės bendram iš 
silavinimui ir apsiėjimui. Tuo 
reikalu rūpinosi komisija, ku 
ri kitų pareigų neturėjo, o tik 
rūpinosi vien grožio karalie 
nės rinkimais. Tą komisiją su 
darė kungai, daktarai ir kiti 
kroatų parinkti visuumeninin 
kai iš pažiūros rimti žmonės.

Šis K. Barono projektas vrr 
labai opus ir reikalaująs dide 
lio sumanumo, pasišventimo 
ir, kas svarbiausia, gal šiame 
krašte, — pinigo. Reikes su 
važiavusias kandidates apnak 
vindinti, pavalgydinti ir jas 
prižiūrėti, bei duoti kitus nuio 
dymus. Jeigu eiti kroatų bū 
du, tai reikia žmonių, kurie į 
rengtų klausimus iš lietuvių 
kalbos ir istorijos; reikia tas 
ti vieta, kur jos gamintų vai 
gį ir tam gaminamam valgiui 
produktus bei indus, lai lauai 
didelis -darbas visais atžvil 
giais.

Aš kaip K. Baronas nesą 
kau, kad gerai ar blpgai, bet 
jeigu kas nori tokį dalyką su 
rengti, turėtų jau pradėti ruoš 
tis dabar, kai tą įvykdytų at 
einančiais metais; apie šiuos 
metus jau nebėra kalbos.

Šis klausimas yra labai 
opus ir būtų malonu išgirsti 

i kitas nuomones bei pasiųly 
mus; kaip kunigų, moterų ir 
pačių mergaičių, kaip jie ir 
jos į šį reikalą žiūri.

Reikėtų kuo nors užpildyti 
šią amerikonišką tuštumą.

SalčuuM*.
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Gimęs 1914 m. sausio 26 
d. Ukmergės aps., Želvos v., 
Bajorų km. 1931 m. baigęs 
Kėdainių gimnaziją, 1937 m. 
Vytauto Didž. universiteto 
Teologijos - Filosofijos fakul 
tetą ir Kauno kunigų semina 
riją. Vėliau studijas gilino 
įvairiuose vakarų Europos 
universitetuose ir Freiburge 
i-Br. gavo teologijos daktaro 
laipsnį.

Gyvendamas politinio pabė 
gėlio nuo sovietinio teroro gy 
venimu, Louvaino univers’te 
te gilino studijas ir gavo ant 
rą doktoratą. Belvijoje man 
teko su kun. Dr. Gaida arti 
mai bendradarbiauti lietuvių 
visuomeniniame gyvenime, 
nes atvykęs į Belgiją anglių 
kasti, buvau išrinktas lietuvių 
bendruomenės Lježo apyliin 
kės, o paskui centro v-bos pir 
mi ninku.

Kun. Dr. Gaida įsteigė Lje 
žo priemiesty, Tilleur, kur bu 
vo didžiausia lietuvių angha 
kasių kolonija ir kur ir man 
teko gyventi, lietuvių anglia 
kasių parapiją. Ilgiausiai reda 
gayo Beįgijos lietuvių dvisa 
vaitinį laikraštį „Gimtoji Ša 
lis“. Surado Lježe vienuoly 
ne dvi seseles vienuoles buvu 
sias Lietuvoje mokytojas, be 
nediktines Agnietę ir Lauren 
ciją ir Tilleur įsteigė lituanisti 
nę mokyklą, kurioje ir pats 
mokytojavo. Labai daug dar 
to įdėdavo rengiant lietuvių 
švenčių minėjimus. Būdamas 
stiprios dvasios, kiekvieną tau 
tietį reikale moraliai suramin 
davo ir pastiprindavo. Pats 
materialiai sunkiai versdama 
sis, remdavo savo draugus, 
ypač buvusius kacetuose.

Kun. Dr. Gaida rūpinosi, 
kad lietuviai neliktų amžinais 
Belgijos požemių angliaka 
siais, bet galėtų emigruoti ir 
padoriai įsikūrti, kaip ir kiti 
politiniai pabėgėliai nuo rau 
donųjų sovietų teroro. Taip 
pat Belgijos sveikatos įstaie > 
se kėlė reikalą, kad kasyklų sa 
vininkai angliakasius ir jų šei 
mas laiko nepakenčiamose hi 
gienos sąlygose. Šiais reika 
lais besirūpindamas, kun. D>-. 
Gaida praleido daug nemigo 
naktų. Aš parinkdavau me 
džiagos, o jis redaguodavo, 
versdavo ir siųsdavo įvairio 
ms tarptautinėms organizaci 
joms, besirūpinančioms poli 
tinių pabėgėlių įkurdinimu. 
Taip pat Belgijos sveikatos ir 
darbo ministerijoms.

Mums važiuojant į Belgiją

JUBILĖJAUS PROGA
buvo pasakyta ir parašyta, kad 
atlikę dvejų metų sutartį ang 
lių kasyklose, galisim pasirink 
ti darbą kokį norėsim ir gau 
sim Belgijoje arba emigruoti 
į užjūrius, tomis pačiomis tei 
sėmis, kaip ir iš DP stovyklų 
Vokietijoje, bet, atlikus sutar 
tį, šie pažadai buvo užmiršti. 
Belgijos darbo ministerija, n:e 
kur kitur mums dirbti nelei 
do, o tarptautinės įstaigos n< is< 
norėjo laikyti įkurdintais ir 
nebenorėjo daugiau mumis rū 
pintis.

Dėka kun. Dr. Gaidos in 
formacijos, Australija, Kana 
da, Pietų Amerikos ir k. vals 
tybės paskui Belgijos požemi 
nėse anglių kasyklose „įkur 
rimtiems” dipukams atidarė 
emigracines duris, bet JAV 
tik tada ėmė iš Belgijos įsi 
leisti, kai ten dipukų jau visai 
mažai bebuvo. Daugiausia 
slapta grįždavo Vokietijon ir 
iš ten bendra DP tva ka emi 
gruodavo.

Teko kun. Dr. Gaidai už 
rūpinimąsi „svetimais“ reika 
lais ir nukentėti. . .

Turėjau ir aš sunkumų emi 
gruojant iš Belgijos, iŠ kurios 
kun. Dr. Gaida mane su šei 
ma vos beištraukė. Gavus man 
darbo - buto garantijas Kana 
don, už lietuvišką veiklą Bei 
gijos emigracinė įstaiga atsisa 
kė duoti vizą. Vėliau, kai ku.i. 
Dr. Gada nuvyko Kanadon ir 
profesoriavo Mount - Laure r 
kunigų seminarijoje, vyko dėl 
manęs į emigracinės minister! 
jos centrą ir įtikino ten vado 
vaujanČįlus valdininkus, kad 

mūs veikla Belgijoje buvo tau 
tinė ir jieškojimas teisėtų pa 
žadu, duotų darbo žmonėms. 
Šiaip taip kun. Dr. Gaida ma 
no reikalą išaiškino teigiamai 
ir mane pažadėjo į Kanadą įsi 
leisti, bet jau buvo pasibaigę 
mūsų darbo - buto garantijos. 
Kun. Dr. Gaida, negaišinda 
mas laiko, man su šeima su d a 
rė tuojau naujas garantijas ir, 
gavę vizas, mes atvykom Ka 
nadon, o paskui ir į JAV.

Kun. Dr. Gaida eina visada 
teisingu ir tiesiu keliu. Dėl to 
turėjo sunkumų ir medžiagi 
nių nedateklių Belgijoje, o 
paskui ir Kanadoje.

N. Lietuvoje kun. Dr. Gai 
da bendradarbiavo katalikų pe 
riodinėje spaudoje. Gyvenda 
mas Belgijoje, Lietuvos reika 
lais daug rašė belgų spaudoje 
ir parašė knygų — „Išblokš 
tasis žmogus“ ir kt. Nuo 1C54 
m. dirba Kanadoje „Tėviškės

Kas Lietuvoje gyvena 
sunkiausiai

KOLŪKIEČIAI, DARBINI N KAI, TARNAUTOJAI?
Neseniai atvykęs iš Lietuvos tautietis atsako į N L 

redakcijos klausimus
4.

TARNAUTOJAI
sekančiai dirbančiųjų biednio Atskirai reika pakalbėti dar
kų grupei priklauso sovietiniai 
tarnautojai, tai buhalteriai, re 
vizoriaj, planuotojai, statist; 
kai, mašininkės, sandėlininkai, 
ekspeditoriai, valytojos, rūbi 
ninkai ir pan. Prie tarnautojų 
taip pat priskiriami medicinoj 
seserys, akušerės, laborantai, 
sanitarės. Ši gana gausi dirban 
čiųjų grupė yra daugiausia ve 
getuojanti ir pasigailėjimo ver 
ta, nes nėra galimybių kom 
binuoti ir reikia pragyvenu 
vien tik iš sausos algos, iuūp 
priimta sakyti.
JŲ ATLYGINIMAS (DAU 
GUMOS) 30—50 RUBLIŲ 

MjtHESIUI IR (MAŽU
• MOS) 60-80 RUBLIŲ.

Gyvenantieji mažesniuose 
miesteliuose verčiasi geriau, 
nes yra galimybė užsiauginti 
bulvių, daržovių, laikyti kokį 
nors naminį gyvulį, o taip pat 
nusipirkti maisto produktų 
kiek pigesne kaina ni valdiš 
koše krautuvėse, bet tiesiog iš 
pirmų rankų.

žiburiuos“. Mirus prof. Šape 
kai, buvo pakviestas vyr. re 
daktoriumi.

Buvusių Belgijoje lietuvių 
angliakasių vardu, linkiu gar 
bingam jubiliatui stiprios svei 
katos, sėkmės jo dabartiniame 
darbe ir kad netrukus galėtų 
sugrįžti į N. Lietuvą tęsti tie 
sioginį pašaukimo darbą — 
profesoriauti kunigų seminari 
joje.

Stepas Paulauskas. 
Cicero, USA.

Red. turi papildyti: Freibur 
ge kun. Gaida buvo lietuvių 
kapelionas. Jo gyvenamam 
vienuolyne nacių laikais rink 
davosi politinis būrelis: Dr. 
D. Krivickas, kun. P. Gaida, 
adv. VI. Požėla, J. Kardelis, 
Dr. Raulinaitis. Šis būrelis, 
prancūzams užėmus Freibur 
gą, veikė kaip lietuvių komite 
tas. Dr. Gaida rūpinosi, kiek 
buvo įmanoma, tremtiniams 

padėti.
NL red. nuoširdžiai sveiki 

na jubiliatą ir linki jam sėk 
mės dvigubose pareigose. 

apie vieną tarnautojų grupę, 
būtent apie sovietinio preky 
bos tinklo darbuotojus. Tai 
prekybos bazių, sandėlių ir 
krautuvių pardavėjai, prekių 
žinovai ir pan. Šioje pelningo 
je ir plačių galimybių koinbi 
nuoti srityje daugiausia (apie 
tris ketvirtadalius) „darbuo 
jasi" seni biznio žmones — 
žydai, po jų seka rusai ir šiek 
tiek lietuvių. Šių „biznisme 
nų” vidutinis mėnesinis atly 
ginimas 40—50 rublių. Bet 
biznio žmonėms daugumoje at 
lyginimas tik smulkioms išlai 
doms, o

PAGRINDINĖS JŲ PAJA 
MOS YRA NEOFICIALIOS, 
tai yra iš biznio. Jie, palygi 
nūs su kitais, pasiturinčiai gy 
vena, o kai kurie net labai.

Neblogai verčiasi (pagal so 
vietinį standartą) įvairūs ama 
tininkai įvairiose (dirbtuvėlė 
se (artelėse), tai siuvėjai, Lat 
siuviai, kirpėjai, fotografai, 
laikrodininkai ir pan.

Bus daugiau.

DAR DU MIRTIES 
SPRENDIMAI

Augščiausiojo teismo išva 
žiuojamoje sesijoje Kaune bu 
vo svarstoma „stambių vertei 
gų ir spekuliantų” byla. Toji 
grupė nuo 1953 iki 1961 me 
tų variusi plačią spekuliaciją 
valiutomis ir įvairiomis bran 
genybėmis. Ypač plačiu niaaiu 
pasireiškę Moiseįus Pukerma 
nas ir Antanas Šakalys, kurie 
jau ankščiau buvę bausti už 
valiutų spekuliacijas. Abu nu 
teisti mirties bausme sušau 
dant, konfiskuojant visą tur 
tą. Kiti grupės dalyviai nu 
bausti taip pat augštomis baus 
memis: Jonas Jaškauskas nu 
teistas 15 m. laisvės atėmimo 
tik dėl savo amžiaus, šiaip ir 
jis būtų buvęs nuteistas mir 
ties bausme. Tamara JuSkevi 
čienė nubausta 7 rp„ Pešė Ka 
cienė 6 m. laisvės atimėmo. 
Kiti nuteistieji: Vladas M<gi 
la, Naftolijus Siepakas, Vaši 
lijus Agejevas. E.

VEDA KAZ
LIETUVIAI

Helsinkio festivalio sporto 
varžybose dalyvavo keli spor 
tininkai ir iš pavergtos Lietu 
vos. Geriausiai iš jų pasiro 
dė Europos jaunių stalo teni 
so meisterė keturiolikmetė 
Laima Balaišytė ir moterų gru 
pėje ji iškopė į pusiaubaigmę. 
Ji čia pralaimėjo kinietei 22:
20, 21:14, 17:21, 14:21, 23:
21. Paskirų setų pasekmės sa 
ko apie „kietą” abiejų vaižo 
v'ių kovą.

RUSAI LAIMI
Daugiadienio dviračių rung 

tynęs Quebeco provincijoj 
laimėjo Sov. S-gos atstovai. 
Kanados spauda per daug iš 
reklamavo šias lenktynes ir 
tuo pačiu rusų laimėjimą, ka 
dangi šios dviračių lenktynės 
niekuomet nerilygs „Tom 
de France", Italijos Šveicari 
jos ar Vokietijos lenktynėms, 
kur rusai niekuomet negali lai 
mėti, dėl augštos vakarų Eu 
ropos valstybių atstovų kla 
sės. Quebeco lenktynes buvo 
eilinės varžybos, kokių vak. 
Europoj vasaros metu esti 
„šimtai“, atžymint jas spau 
dos puslapiuose tik keliom ei 
lutėm.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Rugpjūčio 27 d. Kauno 

krepšinio halėje įvyks didelis 
stalo teniso turnyras, dalyvau 
jant geriausiems Kinijos ir 
Lietuvos atstovams.

— Pasirodė iliustruotas lei 
dinys „Tarybų Lietuvos spor 
tas“. Leidinio red. V. Gude 
lis.

— Sov. S-gos jaunių fut 
bolo pirmenybėse Kauno Ban 
gos jauniai pusiaubaigmėje nu 
galėjo Maskvos CASK pasek 
me 1:0. IŠ Lietuvos jaunių — 
Žitkus, žaidžia SS-gos jaunių 
rinktinėje.

— Stalo teniso profsąjun 
gų pirmenybėse moterų gru 
pėje tris pirmas vietas laimė 
jo lietuvaitės — A. Kondro 
taitė, 2) Morkūnaitė ir trečio 
ji Bieliauskaitė. Lietuvių per 
galėm baigėsi ir dvejetai. Tik 
vyrų grupėje antras buvo Vai 
džiulis.

— Bulgarijos sostinėje pa 
sibaigė šachmatų turnyras. 
V. Mikėnas surinko 6 taškus 
iš 11 galimų ir pasidalinu penk 
ta — septinta vieta su didmeis 
tenu Liiientaliu ir V. Vokieti

ORTAS
YS BARONAS
HELSINKYJE
jos meisteriu Lehmanu.

— Draugiškose futoolo ru 
ngtynėse Vilniaus Žalgiris, žai 
džiąs SS-os augštoje lygoje, 
nugalėjo Kauno Bangą (B kla 
sės atstovą) net 6:1, tačiau 
po kelių dienų pralaimėjo Pa 
nevėžio MSK 2 :3.

IŠ VISUR
— Prasidėjęs Kanados fut 

bolo sezonas atnešė kelias 
staigmenas: Montrealis netikė 
tai įveikė Torontą, o Edmonto 
nas — Grey taurės savininką 
Winnipego miestą.

— Kanados lengvosios at 
letikos pirmenybės jokių nau 
jų talentų neatskleidė. Džiau 
giamąsi gausiu naujų veidų 
dalyvavimu, tuo pačiu užtikti 
nant gražią Kanados lengvu 
sioa atletikos ateitį.

— V. Vokietijos austosios 
klasės futbolo pirmenybės pra 
dėtos rugpjūčio 9 d.

— Prie 50 tūkst. žiūrovu 
Lenkijos vyrai nugalėjo Lon 
dono stadione Anglijos Icng 
vaatlečius 108:104. Anglės a1 
silygino už pralaimėją, jveik 
damos lenkes 54:52.

— Kada Helsinkyje vyko 
komunistinis festivalis. Suomi 
jos sportininkai surengė leng 
vosios atletikos rungtynes su 
švedais. Nugalėjo šeimininkai 
219:190. Žiūrovų buvo dau 
giau, kaip pas komunistus, o 
jų atstovai tame įžiūrėjo pro 
vokaciją, kadangi tūkstančiai 
sporto „zirgaiių“ demonstra 
tyviai patraukė į stadioną, ku 
riame vyko tikrai taikingas ir 
sportiškas dviejų kaimynų su 
sitikimas.

KENNEDY PAREIŠKIMAS 
KONFERENCIJA

Po mėnesio - kito Ottawo 
je susirinks 200 pramonės spe 
cialistų, kurie aptars Kanados 
pramonės pakėlimo klausi 
mus. Svarbią vietą klausimų 
tarpe užima apdirbamosios 
pramonės plėtimo reikalas.

Kanada hgšiol dar ekspor 
tuoja žaliavų kurios pigiai ver 
tinamos. Išvysčius gi apdirba 
mąją pramonę, pakiltų darbo 
pareikalavimas, kuris pašalintų 
nedarbą; atpultų dalis impor 
to, kuris sumažintų piekybo* 
apyvartos su užsieniu defici 
tą; pasitarnautų ne tiktai ’i 
daus rinkai, bet ir Kanados 
gaminių eksportui.

SEIRIJŲ GIRIA.

Voratinkliai nesidraiko be tėjo jiems duodu ge

27.
Praėjo, prabėgo, prašuoha 

vo, prašvilpė beveik dveji me 
įai ir ištirpo praeities jūrore, 
kurios pastoviai ir neatlaidžia 
jėga skalauna laiko slinktį, 
griaudama dabartį ir nenugaii 
na jėga veržiasi ateitim

Tomui Bar vainiui pradėjo 
pamažu prasikalti šviesus vir 
iUgalvis, kaip kad pavasarį sau 

/ės atokaitoje pro sniego klo 
dą prasikala kalniukai, skar 
džiai ir augštumėlės, kai aplin 
kui dar tyso saulės spinduliuo 
se žibą balti sniego plotai. At 
sikėlęs vieną rytą Barvainis 
veidrodyje, kitą taikydamas 
iš užnugario, išžvalgė žiauriai 
besikalančią prapleikę, bandė 
ją užlopyti ilgiau išaugintais 
plaukais, bet ji vis didėja švie 
sėja ir nepermaldaujamai ver 
žiasi į viešumą.

„Tiesiog — tragiška!—gal 
vojo Barvainis. — Ir Kurio ga 
lo tiems plaukams triušti ir 
slinkti, lyg jiems nemiela pa 
lailaikyti pačioje viišugalvio 
augštumoje?“... Jis ir šiaip ir 
taip propleikę užkloja, o ji 
šviečia, kaip mėnulis iš Jauno 
eidamas į Sengalį... „Prakeiki 
mas!” — galvoja Barvainis. 
— „Tai ar jaugi senatvė jau 
pradeda artintis? Še tau, vyre 
Ii, ir devintinės“... Barvainis 
pastebėjo, kad ir sesuo /assa 
pasižiūri į jo plikę, atydžiai už 
klostytą šoninių plaukų pluoš

Chruščiovas Kremliuje, juos 
ROMANO EPILOGAS nuvertindamas, — nes aš jų 

nelikviduoju, kaip padarytų 
Stalinas. Aš 
rą darbą, — tiktai tedirba išti 
kimai!

Barvainis, 
mas lietuvių, žiūrėjo j šių 
gų grumtynes ir laukė, kas iš 
to išeis. Kaip požeminis dre 
Lėjimąs, sprogdinant atomi 

nes bombas, lig Lietuvos das. 
rišdavo tiktai didžiųjų ban^ų 
paskutinis šlamesys , kai j >s 
ištirpdavo besirisdamos iš 
Kremliaus.

— Kaip manote, — karią 
Kalnėnas užkalbino Barvainį, 
— ar ši banga neužlies ir Lietu 
vos? Juk pas mus gi yra sta 
lininkų. Štai, kad ir f eofilis 
Tilvytis, Stalnui mirus, — «it 
simenate? — taip prie jo karo 
to liejo ašaras ir priesaikavo: 
Lyg girdžiu žodžius iŠ

vėliavos 
Didžiojo žmogaus ir gero 

draugo, — 
Neužmiršk Tarybų Lietuvos, 
Ji gražiai tautų draugystėj 

auga.
Galvą aš nulenkti tegaliu 
Ir prie tavo kojų duoti žodį. 
Kad aš eisiu ir toliau kchu, 
Kurį Leninas ir Tu nurodei.

Taigi, Teofilis Tilvytis prie 
saikauja eiti Stalino keliu ir 
toliau, o Chruščiovas seko, 
kad Stalinas didelis piktada 
rys, kurio kulto piktnaudoji 
mo laikais didžiausios ei’ės 
žmonių, ir tai ne šiaip sau ei 
linių, bet pirmaeilių komunis 
tų, sunaikintos, išžudytos, jau 
nekalbant apie mases papras 
tų žmonių — darbininkų ir 
kolūkiečių, buvo sunaikintos.

so. . . Tai, kaip peiliu šiidį per 
veria.

„Tai negali būti, kad jau 
^ensitu!“—galvoja Barvainis, 
pasitempia, kariškai išlygina 
stuomenį, pakelia galvą ir jvrn 
atrodo, kad jis beveik ka-.r- 
studentas. . , Bet jau penlrioli 
ka metų prabėgo.... O laikas 
toks žiaurus, kad nepasigaili 
ne tiktai viršugalvio, bet ii 
stuburo, ir jį lenkia. Kiekvieni 
nauji metai, kaip nauja našia 
slegia ir lenkiai prie žemės. . .

O laikas tikrai ir matomai 
oėgo. Praėjo draugo Cii.ušč <> 
vo išgarsintieji „kolektyvinio 
valdymo’“ metai, nuostabiai 
trumpi; praėjo ir „dvynių“, 
Chruščiovo su Bulganinu, lai 
kotarpis, ir į „didžiojo prana 
šo, draugo ir visos žmonijos 
darbo žmonių mokytojo, tėvo 
ir vado“ — Stalino sostą jau 
įkėlė striukas, kreivas kojas 
naujas „pranašas, mokytojas 
ir vadas" Nikita Sergiejevič 
Chruščiov. Atsivėrė nauja 
era.

Kaip visada esti interregnu 
mo laikais, kas nesusiorien^a 
vo, laiko mašinos buvo su 
tryptas. Malenkovas, Bulga 

ninas, o vėliau Vorošilovas ir 
pagaliau Molotovas Chru2č»o 
vo, tikro Stalino auklėtinio ir 
mokinio, iki trepako šokimo 
imamai, jėgos buvo suniekm 
ti ir sunaikinti.

— Jie gali džiaugtis ii ga 
ii būti laimingi, — kalbėjo

kaip ir daugu 
je

pirma todėl, 
kalbant, — 
permažas ir

Antra,

Kaip gi dabar būti Tilvyčiui? 
Be to, juk visa mūsų valdžia 
buvo; ištikima Stalinui ir <ai 
navo jo tikslams ir veiksmam.--. 
Tai kaip jūs manote, ar iie 
irgi neišlėks?

Barvainis, kiek sumišo, bet 
pagalvojęs, atsakė:

— Kolega gali būti beveis. 
tikras, kad ši banga, bent da 
bar, lig mūsų nedariris. Tai, 
kas vyksta Maskvoje, tuo tar 
pu, mano manymu, liečia tik 
tai rusus, patį centrą. Mes, 
Lietuva, kaip ir kitos Pabal 
tijos valstybės arba bendrai 
okupaciniai visos Rusijos pa 
kraščiai, šitos vidaus kovos 
del Maskvos sosto, nebūsime 
paliesti.

— Kodėl?
— O gi visų 

kad, — atvirai 
mes Rusijai — 
pemenkas objektas. 
Maskvos išdidumas neleidžia 
mūsų įsileisti į jos vidaus r.e 
santalkas ir kovas. Trečia, mū 
sų sąjunginė tarnyba, kaip bu 
vusi ištikima Stalino asmens 
kultui, taip ji bus lygiai išti 
kima ir Chruščiovo asmens- 
kultui, kitaip tariant — nau 
jam Rusijos monarchui. Q 
kad mūsų Teofilis lieja aša 
ras dėl Stalino, tai jis lygiai 
lies ašaras ir dėl Chruščiovo, 
^velniai Rakant, žvirblis ly 
giai čirška radęs lyšio grūdą, 
lygiai ir atsitūpęs ant krūvos 
mėšlo.. . Atsimenate Ščedri 
ną?

— Kas tas Ščedrinas?
— Ar jums gimnazijoje ne 

aiškino?
— Ne. '
— Tai senas rusų rašyto

jas, kuris pašiepė pataikauto 
jus carui ir bendrai pataukau 
tojus, pašliaužinius, kaip Til 
vytis.

— Šefe! Jis didelis valdžios 
ramstis. Taip nekalbėkite. . .

— Ne valdžios, bet jos pa 
valdinių, kaip Antanas Smeč 
kus ir kiti panašūs. Ne gi jie 
valdžia. Jie jos įrankis.

— Šefe, tamsta šiandien kai 
bi kaip naujas žmogus.

— Atsibodo, įgrįso gyven 
ti melo atmosferoje. . . Melo!

— Palaimintas, kas jaunys 
tėję buvo jaunas, kas Į senat 
vę žengdamas subrendo. — 
rašė kažkuris rašytojas. Gal 
taip ir gerai, — skaidria ihu 
zija nuskambėjo Kalnėno eita 
ta.

— ? ? ?
-r- Mane, šefe, jūs {akino 

te: aš neabejoju, kad mus ma 
žai tepalies ir Stalino nuverti 
nimas, kurį draugas Chruščio 
vas pradėjo komunistų parti 
jos suvažiavime Kremliuje. Iš 
tikrųjų, ką gi mes reiškiam'*? 
Mes nuolankūs ir ištikimi. 
Kremliaus įgaliotinių nuolan 
kurnu, jokios savo valios ne 
turėjimu ir nebandymu turėti. 
Štai, va, lenkai, Kas kita. Jie 
drauge su Stalinu nutrenkė 
atgal į Maskvą ir jiems Sifili 
no primestą maršalą Roko 
sivskį. Tai vyrai! O mes ką? 
Tilvyčio pavyzdžiu, mes ir la 
vonams palaikome asmens 
kultą. . . Kur gi čia bent ko 
kis savo aš supratimas, savo 
garbės pajautimas? Fašliauži 
niai!...

— Kolega, gal ir ne viliai 
taip. O partizanai, o Sibiro 
tremtiniai, o kalėjimai pilni 
rezistentų. .. Yra jaučiančių

tautos ir asmens garbę. . . 
Bet, kita vertus, ir pašliauži 
nių turime. Bet ar ne mes patys 
kalti? Ką mes darome, kad 
tautiečio sąmonė būtų tyra?

— Žinoma. Reikia sutikti 
su jumis, šefe. Bet mūsų, kai 
ba toli nuėjo. Manau, kad 
sveika taip atvirai pasikalbė 
ti ir susiprasti. Dėkingas jums 
už atvirumą ir pasitikėjimą. 
Toks pasikalbėjimas — išun 
t v*. Gerai, kad tiktai tarp mud 
viejų. Manau, kad niekas 
mudviejų negirdėjo.

Barvainio teismas su bufeti 
ninke jau buvo praėjęs. Jis bu 
vo išteisintas. Nors eksperty 
za aiškaus atsakymo ir neda 
vė, bet ir įrodymo, kad kūdi 
kis būtų Barvainio taip pat ne 
buvo. O kadangi paaiškėjo, 
jog bufetininkė flirtavo pla 
tesniu mastu, tai teismui sun 
ku buvo susigaudyti, kas it už 
ką atsakingas. Lengviausia bu 
vo bufetininkę pakaltinti, kad 
ji palaidai gyvena, todėl ji ir 
yra kalta ir už tai turi pasiimti 
visą atsakomybę. Toks buvo 
komunistinio teismo sprendi 
mas.

Išsipainiojęs iš nemalonios 
bylos, Barvainis pagaliau apsi 
sprendė save laikyti pažabotą 
ir nepasiduoti nuklydimam*. 
Prasikalusi viršugalvio plikė 
ypač jį skatino, kaip Kalnė 
nas kad pacitavo tūlo rašyto 
jo žodžius: Palaimintas, kas 
jaunystėje buvo jaunas ir kas 
senatvei artinantis subrendo...

„Subrendo", — kartojo sau 
Barvainis, besižvalgydamas į 
veidrodį ir užlaižydamas pli 
kę. — „Ne! Senatvei nepasi 
duosiu! Jokiu būdu!!!“.

Bus daugiau.
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Taikos šūkis sovietinėje 
literatūroje

„Aš visus, visus, visus gink 
ius pasaulyje prakeikčiau!“— 
taip neseniai Lietuvoje daina 
vo poetė Žilinskaitė. „Žinau 
tik vieną“, tvirtino ji:

„Kad reikėtų taip art sienų 
Pakabint visus ginklus, 
kurie pasaulyje dar žvanga. 
Kad parr:'"tų — kaip siti 
— palietusią juos ranką1.
Rašydama šį eilėraštį, Ži 

linskaitė gal ir nesapnavo, kad 
tie jos žodžiai papiktins par 
tinius literatūros prižiūrėto 
’us. Juk taikos šūkiais išdaiiin 
ti kone visi komunistiniai p’a 
katai; taikos žodžiais knibžda 
Chruščiovo kalbos Vakari,’ 
publikai; taikos balandžiais 
apdaromas kekvienas komu 

nistinis festivalis.
Tačiau partija pasipiktino 

Žilinskaitės pacifizmu. ,,Perga 
lės” 1961 m. gruodžio nume 
ryje, Macevičiaus burna, par 
tija pareiškė:

„Vargu ar galima sutikti su 
tokiomis mintimis, kuriose 
kaip tik ir nejaučiama mūsų 
humanizmo principų. Mes už 
taiką, bet ne bet kokia kaina. 
Pagaliau tai neteisingos mm 
tys ir milionų žmonių kovo 
jančių už savo žmogiškąją ver 
tę kapitalizmo pasaulyje, atž 
vilgiu”.

Tiesa, partija negali atsisa 
kwti ginklų. Kaip be ginklų 
bitų galima sutramdyti lietu 
vių partizanus? Atsisakyti tau 
kų? — O kas tada būtų su 
s*abdęs vengrų sudentų ir dar 
bininkų pergalės žygį penkias 
defiimtšeštaisiais metais. Iš 
mest į laužą automaitnius šau 
tuvus? — O kas tada pakirs 
moteris ir vakus, bėgančius 
vakaruosna pro Berlyno šie 
ną? Ne — tarybinis „humamz 
mas“ be ginklų negali apsiei 
ti.

Šis požiūris į pacifizmą, ir 
žodžio „taika“ tolesnis pikt 
naudojimas, rodo, kaip mažai 
komunizmas pasikeitė savo es 
mėje, nežiūrint destalinizaci 
jos.

Žlinskaitės eilėraščio liki 
mas atšaukia žymaus komu 
nistų dramaturgo Bertoldo 
Brechto patirtį penkiasdešimt 
pirmaisiais metais, „Stalino ga 
dynėje“. Tada Rytų Berlyne 
buvo baigiama ruošti Biechto 
drama ..Lukulo teismas“. Dra 
ma vaizdavo romėnų genero 
lo pomirtinį teismą šešėlių ka 
ralijoje, pasmerkdama mihta 
rizmą visose jo apraiškose. 

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S 
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Partijos cenzoriai pervėlai isi 
gilino j dramos turinį ir nebe 
norėjo dramos premjeros už 
drausti dėl per didelių išlai 
dų.1) Jie nutarė palaidoti dr.* 
mą kitu būdu: didžiąją dalį 
premjeros biletų išdalindami 
parinktiems komjaunuoliams, 
kurie turėjo nutraukti dramos 
veiksmą švilpimu ir baubimu. 
Tada partija būtų paskelbusi, 
kad „liaudies balsas” atmetė 
Briechto „naivų pacifizmą”. 

Tačiau pasekmė buvo visai .ie 
laukta, k Jin jaunuoliai susiža 
vėjo „Lukui □ teismu", ir, pa 
miršę įsakymą švilpti, sutiko 
dramą triukšmingu plojimu! 
Partijai nebeliko išeities, kaip 
uždrausti dramą po jos pie’n 
jeios. Jos autorius, Bertoldas 
Brechtas, buvo pašauktas pa 
siaiškinti partijai; jam buvo 
liepta perrašyti dramą — ką 
jis ir padarė.

Brechtas rašė Stalino lai 
kais, Žilinskaitė eiliuoja „Chr 
uščiovo eroje". Partija reika 
lauja iš jų to paties: žodžių 
klastojimo, įskaitant kilnųjį 
„taikos" žodį.

Lietuvių rašytojai, neišski 
riant nei komunistų, yra pa 
vargę nuo žodžio iškraipymo 
ir prievartavimo soviet nėję 
sistemoje. Nemeluoto žodžio 
ilgesys ryškus, kad ir šiame 
Justino Marcinkevičiaus pos 
me:
Žodžiai kaip daiktai — 
Atšimpa ir susinešioja. 
Juos reikia galąsti, 
o prieš ištariant, dulkes 

nušluostyt 
Kaip nušluistome jas nuo 

paveikslų.
Tad kalbėkime tik dideliais 
ir labai svarbiais žodžiais.

Bet partija į tą nemeluoto 
žodžio ilgesį atsako: „Jūs la 
šysite taip, kaip partija įsa 
kys — balta yra juoda, du ir 

!) Matyti ši patirtis buvo lem 
tinga Putino - Juztliūno ope 
ros „Sukilėliai“ pasirodymui 
Čia, nors buvo padaryti bran 
gūs kostiumai, dekoracijos, oa 
rašyta muzika, opera surepe 
tuota iki pat premjeros, — ne 
pažiūrėta nei į išlaidas, nei i 
darbą, nei, pagaliau, — į jau 
padarytą didelę reklamą, pa 
leistą net ir į užsienius, — vis 
kas buvo likviduota vienu 
ypu, o kas tragingiausia — lik 
viduotas visas Putino „Sukilę 
lių“ darbas. N. L. red.

kvlturwWkrcwika
GOETHES „FAUSTAS” 

BAIGTAS
Redakcija tą nori pažyme 

ti, nes kai kas jo labai neno 
rėjo, o kaikas — labai norėjo. 
Jis ir buvo duotas. Ta pačia 
proga reikia pasakyti, kad 
bendrai kalbant A. Churgino 
vertimas geras. Bent geresnio 
ligšiol neturėjome. Ir bend 
rai, ligšiol Fausto nebuvo iš 
versta Nepriklausomos Lietu 
vos mokykloms tiktai atskiri 
jo gabalai. Dabar Faustas yra 
išversta^ ištisai ir išleistas ats 
kiru leidiniu, iliustruotu. Tai 
yra naudingas darbas ii vertin 
gas leidinys. Kad taip Lietu 
vos poetai, kurių yra gabių, 
ir daugiau pasaulinės literatu 
ros veikalų atsidėję gerai iš 
verstų įlietuvių kalbą, vieton, 
to, kad dabar rašo tokius eile 
raščius, kuriuos vis vien teks 
išmesti į šiukšlyną. Gerų gi kū 
rinių išvertimas tikrai pasitar 
naus lietuvių tautos kultūrai.

PARTIJOS POLITRUKA1 
VEIKIA

Okupantinė kompartijos 
akis pastoviai budi akyliai ste 
-bedama pavergtuosius, kaip 
ji budi ir stebi bokštais apsta 
tytas sovietinio kalėjimu šie 
nas Okupantas ypač budrus 
atžvilgiu tų, kurie tariamai for 
muoja visuomenės nuomonę
— spaudos ir meno.

Ryškus to pavyzdys „Litera 
tūros ir meno“ 32(822) nr. 
įdėtas ilgiausis literatūrinio po 
litruko. Kazio Ambraso st-a 
psnis — „ Poleminės ir ne po 
leminės pastabos“, kuriame 
jis peria kailį visiems, kas ne 
silaiko partijos įsakymų, kure 
sovietijoje privalomi visiems 
be jokių išimčių. Kas ne pa 
gal paitijos įsakymus, tas ken 
kėjas ir klaidintojas.

Šį kartą K. Ambrasas pasi 
guldęs ant menčių, kaip ii pri 
dėta okupacijos čempionui, 
peria kailį dviem mergaitėm
— V. Zaborskaitei ir G. Ma 
reckaitci, kurios esą nukryp 
sios nuo partijos įsakymų. 
„Mes (ne savo, bet partijos 
vardu kalba K. Ambrasas) no 
rime, kad teisingas, marksisti 
nis. . . supratimas ir pajauti 
mas persmelktų kiekvieno ra 
šaneio protą ir šiidį, formuotų 
jo mintį ir požiūrį“...

Mergaitės, laisvės kompai 
tijos diktatūroje nėra, reikia 
klausyti, ką partija iš diktatu 
rinio sosto įsako!

„ACTA BALTIKA”
Tokiu titulu išėjo stambus 

veikalas, kurį išleido Institu 
turn Balticum Koenigstein -
— Taunus (214 psl. 1962 m ). 
Veikalas nagrinėja Pabaltijo 
klausimus.

du yra penki, karas yra ta. 
ka”. Nes ta diena, kai rašyto 
jai pradės rašyti pilnutinę tie 
są, bus partijos galo piadžia,

KOMUNIZMAS MODER 
NIAME PASAULYJE

„Communizm m the Mo 
dern World“. Roy Cadwell, 
išleista Dorrance & Co., 251 
psl. Kaina $4,95. (Canadian 
Scene). — Daug yra parašyta 
apie komunizmą, bet asmeni 
nis patyrimas, kurį turi auto 
rius Roy Cadwell ir kuris ma 
tė jį daugely pasaulio kraštų, 
yra daug pasakantis, negu tar 
būtų tik teorija. Autorius tu 
rėjo galimybės stebėti komu 
nizmą Indo-Kinijoj, Viet-Na 
me, Laose ir Kombodijoj. Ve 
liau jis praleido daug laiku- 
Rusijoj, Lenkijoj ir Vengri 
joj ir galėjo suvesti savo idė 
jas prie tam tikro taško. Jis 
savo knygoj apžvelgia komu 
nizmo istoriją pradedant Mar 
ksu ir baigiant Stalinu, parti 
jos organizaciją, Rusijos už 
.sienio politiką, komunistų ko 
lonizacijos programą ii j or 
praktiką, ir taip pat propagan 
dos techniką, žemės ūkio pro
gramą ir jos silpnybes, jos jė 
gos politiką, Rusijos moters 
vietą „socialinėj visuomenėj 
komunistų „religijos laisvę" 
ir tikrąją taikos egzistencijos 
reikšmę. Ši knyga turėtų oūtį 
skaitoma kiekvieno, kuris no 
ri suprasti „šaltojo karo" ir 
„mažų karštų karų“ politiką 
kurią sukūrė komunizmas pa 
sauliniu maštabu.

Ši knyga parašyta lengvu 
stiliumi ir yra lengvai suprarr 
tama kiekvieno skaitytojo, kv 
ris nori žinoti tiesą apie ko 
munzmą. (CS). j

KANADOS MUZIKŲ Z 
PASISEKIMAS

Montrealio jaunas pianis 
tas Ronald Turini buvo entu 
ziastingai priimtas po savo pa 
sirodymo Briusely Belgijos 
Tarptautinėse varžybose Kara 
lienės Elzbietis salėse (iš 62 
buvo pripažintas antruoju) ; 
dr. Heinz Unger, Yorko K.ni 
certų dr-jos dirigentas, daly 
vavo Londone BBC Gustiv 
Mahler sukaktuvėse, ir Lise 
Nardeau atstovavo Kanadą Je 
ruzalėj pirmose tarptautinėse 
ai ų varžybose. Šie ir davge 
lis kitų įvykių turėjo vieną 
bendrą pagrindą: juos parė 
me pinigais Kanados Taryba, 
kuliai lėšas skiria Federalinė 
va’džia. /

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„MŪSŲ SPARNAI’* 11— 

1Z ir., 1951—1961. Tai sukak 
tu vinis leidinys, apimąs visą 
dešimtmetį. Iliustruotas. Jame 
rašo: E. Gerulis, kun. P. Di 
Ijs, superint. S. Neįmanąs, 
kv.n. J. Pauperas, dr K. Gu 
datis, vengras S. Kaposvan 
( pie Ųietuvą), V. Darate 

nas, M. Plepys, A. Ivaškienė, 
M. Tamulėnas, H. Dilienė, ir 
kiti. Šio žurnalo leidėjas — 
Lietuvos Evangelikų Reforma 
tų bažnyčia tremtyje; redak , —- 
tore Halina Dilienė; adresas; /j rybos. _ _ _
1942 W. School Street, Chi remti NL Mašinų Fondą.
cago 13, Illinois, USA. Nepr. Lietuvos B-vės Valdyba.

Visų dėmesiui!!!
LABAI SVARBŪS SPAUDOS BENDROVĖS 

/ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” NUTARIMAI
Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva" direktorių 

$ posėdis nutarė
Kiek galima, paskubinti Mašinų Fondo vajų, kreipian 

Į i į Vajaus talkininkus, prašant juos imtis naujų žygių ir krei 
pantis į tautiečius, ypač NL skaitytojus, kad jie skirtų Mašinų 
i ’‘ondui įnašų;

Kol vyksta Mašinų Fondo vajus, pratęsiamas ir naujų 
kaitytojų verbavimo vajus. Visi nauji „Nepriklausomos Lie 

/uvos" prenumeratoriai, o taip pat ir tie, kurie kažkada buvo 
J renumeratoriais, bet dabar jau tokiais nėra, — visi „Ncpri 

lausomą Lietuvą“ gauna už pusę prenumeratos kainos me 
ams: Kanadoje už 2.50, Amerikoje už 2.75, visur kitur už 3 
lolerius.

Išleisti naujomis mašinomis specialų leidinį, skirtą lie- 
f! uvių įsikūrimui Kanadoje, drauge ir Mašinų Fondo vajaus, 

alkininkams ir visiems dalyviams; šiam tikslui medžiagą jau 
Habar prašoma siųsti, su fotografijomis, Neprikl. Lietuvos ad 
esu: 7722 George St., LaSalle — Montreal, Canada.

Jieškomi mecenatai. Yra tautiečių, dėl įvairių priežas 
ių patekusių į sunkumus, ligų, invalidumo ir kitų nelaimių, 

bet nori „Nepr. Lietuvą” skaityti. NL redakcija nemokamai 
siunčia sanatorijoms, prieglaudoms ir kaikuriems pavieniams 
asmenims, bet visų prašymų negali patenkinti. Ar neatsiiostų 
tautiečių, kurie tam tikslui galėtų paaukoti po keletą dolerių? 
Iš tokio fondo už savikainą tiems nepajėgiantiems užsimok1 S 
asmenims būtų laikraštis siunčiamas dovanai. Kas galėtų, 
Šomi atsiliepti.

Mašinų užpirkimas jau pradėtas. Viena jų, paruošia 
moji dalis jau nupirkta, o dėl pagrindinių eina tiesiogės de 

. Todėl yra didelis p»ašymas skubiau ir stipriau pa

MAIRONIO MINĖJIMAS 
AUCKLANDE, 

N. ZELANDIJOJE
Prieš paskutinį liepos mė 

nėšio sekmadienį, Aucklando 
lietuviai susirinko į Listono su 
lę prisiminti didįjį I. e tu vos 
poetą — Maironį. Kruopščiai 
parengtą paskaitą — Mairo 
nis tautinio atgimimo prana 
šas, skaitė Aucklando lietuvių 
apylinkės pirm. Č. Liutikas. 
Paskaitininkas nesiribojo vien 
tik Maironio įtaka mūsų .an 
tiniame prisikėlime, bet išrys 
kino Maironį kaip didį poetą, 
jautrų lietuvį ir taurų dvasi 
ninką. Be abejo šie pagrin a 
niai Maironio bruožai glau 
džiai susilieję kaip tik ir suda 
ro jo neišdildomą įtaką lietu 
vių tautai. Paskaiton derinan 
čiai įpinta Maironio poezijos 
kūriniai, paskaityti buvusio 
Valstybės teatro aktoriaus P. 
Šimkaus. Po paskaitos sekė 
kavutė, dalyvavo didesnė da 
lis mieste gyvenančių lietu 
vių. Minėjimą surengė Auck 
lando Lietuvių Apylinkės V- 
ba.
9 „Amerikos Balsas“ Sovie 
tų pastaruoju metu mažiau be 
trukdomas. Paplitusi nuomo 
nė, kad „A. B.“ transliacijos 
pvz. lietuvių kalba yra tiek 
(„suneutraljntos", kad SOvic 
tams nebeapsimoka ju truk 
dyti. E.
9 „Deutsche Welle“ nuo rug 
pjūčio 1 d. transliuoja kasdien 
26 programas svetimom kai 
bim.
• Mirė buv. prezidento žm< 
na Ona Stulginskienė - Matu 
laitytė, ėjusi 70-sius melus

PIRMASIS KANADOS TE 
ATRAS — TAI INDĖNŲ 

TEATRAS
Scena — miškas. Artistai 

su kaukėmis atstovauja įvai 
rius medžius ir krūmus Vai 
dinimas vaizduoja pavasario 
gamtos atsigavimą.

Pietų vėjas yra vaidinamas 
gražaus jauno vyro, kuris r;tu 
ališkais grakščiais žingsniais 
atmuša gyvenimą ardančio 
šiaurės vėjo puolimus. Moti 
na gamta yra atstovaujama di 
dėlės medinės figūros, sėdin 
čios scenos vidury. Dvi moti 
riškos vaidina roles priėmėjų. 
Pirmiausiai, Gamta gimdo 

gluosnį, kuris gyvai šoka apie 
ugnį. Tada seka gimimai span 
guolių, drebulės ir kitų me 
džių, net šimtais, bet tvarkoj 
pagal jų išplaukimo laiką.

Tai yra misterija, vaidina 
ma Bella Coola indėnų Kanu 
dos (vakariniuose kraštuose. 
Ji yra skatinanti dražinėjimo 
ir dailės meną, nes čia vyksta 
rungtynės tarp atskirų asme 
nų ir kaimų, kurie stengiasi 
savo scenose pasiekti savo vai 
dinimu grožio.

Indėnų religinės dramos 
yra daugiau iškilmingos ir ge 
riau išdirbtos. Jos papras 
vaidinamos naktį slaptų drau 
gijų ir yra matomos ugnies 
mirgančioj šviesoj. Vyrai ap 
sirengę vilkais, šiurpiai stau 
gla. Figūros su kaukėmis atste 
vauja įvairias dvasias. Baisūs 
paukščiai ir žvėrys išskaptu<» 
ti ir medžio yra tampomi pa 
slėptomis virvėmis ir miatiš 
kai nuleidžiami nuo stogo ar

Nukelta į 5-tą psl.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
' 39.

MARGARITA
Nebūkštauki mirties!

Gyvensi tu! Kai man šviesa užges, 
Tuoj liepk iškasti tris duobes: 
Pirmoj palaidoki motulę, 
Greta lai brolis mano guli; 
Mane užkask truputj atokiau, 
Tik ne perdaug toli. . . Paskiau 
Mažylę prie krūtinės man padėki. 
Su kuo gi dar miegoti aš galiu? 
Su savo mielu bičiuliu?..

k Ši laimė nebegrįš jau niekados! 
' Nors tavyje lyg niekas nepakito

Ir į mane taip draugiškai žvelgi tu, — 
Bijau aš tavo povyzos keistoj.

[ FAUSTAS
, Nusiramink, duok ranką man.

K Eime I
’ 1 MARGARITA

t * X Kur?
[ FAUSTAS
j,¥ * Laisvėn.

MARGARITA
A, kapan? 

Einu su mielu noru aš! Tenai 
Sapnuosis man mirties sapnai. 
Tačiau toliau — nė žingsnio... Kurgi tu?
O, Henrikai, palauk!

FAUSTAS
Na, einam. Greit! 

Anga atidaryta.
MARGARITA

Nedrįstu. . .
Vilties nebėr. Kur dingti man? Kur eit? 
Jie įkandin sekios mane vis viena.
O, kaip klaiku svetur klajot, 
Ramybės niekad nežnot 
Ir išmaldos prašyt kas dieną!
Galų gale sučiups. . . O, kaip klaiku!

FAUSTAS
Jei taip, aš su tavim lieku. 

MARGARITA
Mažylę išgelbėt skubėki! 
Ženk tiesiai j girią, 
Tolyn vis, į priekį 
Pagal upeliuką, taku. 
Paskui suk j šalį. 
Prie kūdros lieptelį 
Tu rasi: po juo, kairėje, 
Vargšelė dar spurda — 
Ji dar nenugurdo.
Išgelbėk, išgelbėki ją!

FAUSTAS
Apsigalvok! Tik žingsnis — ir esi laisva. 

MARGARITA
Pasukim užuolanka: čia, ties kalva, 
Viena ant akmens mano motina sėdi. 
Šalta kaip ledas jinai. . .
Viena ant akmens mano motina sėdi 
Ir galvą linguoja liūdnai.
Ji styro, sustingus po miego sunkaus, 
Ir niekad nebeatsigaus.
Jinai vis miegojo, dabar tik pabudo...

Miegojo kietai ir ilgai, <
Kad meile džiaugtis galėtume mudu. .
Laimingi tai buvo laikai!

FAUSTAS ;i f
Jei nebėra geresnio budo, 4 i
Turėsiu smurto griebtis aš. ( «

MARGARITA £ j ‘
Jisai tau nieko doro neatne*
Be reikalo šneki. —
Paleisk! Kam žiauriai taip mane sugniaužė, r 
Lig šiol buvau perdaug tau nuolanki.

FAUSTAS / I
Atsigodek, brangioji! Greit išauš diena!

MARGARITA '
Diena? Taip, mano paskutinė j , 
Gyvenimo diena! Aš ją laikiau g 
Diena vestuvių... Atsargia®: 
Neprasitarki niekam, |
Kad vienu du mes pasiliekam, ,1* į 
Kad pas mane buvai dabar. ji V
Kas atsitiko — atsitiko. f
Mergystė sutrypta, neber vainiko. ..
Bet mes pasimatysim dar, 
Tiktai ne šokiuose, o, ne! — 
Žiūrėk, kas daros! Ūžianti minia 
Užplūdo aikštes ir gatves. . . 
Tuoj jie mane į ešefotą ves. . . 
Jau varpas dindi. . . Perlaužta lazda. . . 
Jau klupau surišta.
Visi, lyg plieno šaltojo pabūgę, 
Nustėrę laukia kirvio smūgio, 
Kuris ant mano kaklo kris. . . 
Tyla. Aplinkui vaikščioja mirtis.

FAUSTAS
Verčiau nebūčiau gimęs niekados!

MEFISTOFELIS 
tarpdury

Skubėkit — arba judviem galas.
Gana plepėti be naudos!
Rytuos padangė jau pabalus.
Užsisėdėjot per ilgai:
Nerimsta, prunkštauja žirgai.

MARGARITA ,|
Kas ten išdygo iš po žemių?
Tai jis! Tai jis!
Tur būt, į šią šventyklą ramią /*
Manęs atėjo. . . Vyk jį pro durį? "į

FAUSTAS
Tu privalai gyvent, mana sir d:ei 

MARGARITA
visagalio teismui atsi'Liindii 

MEFISTOFEJ jg 
Faustui

Aš

Greičiau! Man jūsų laukti nusiboao. 
O gal tu čia liekiTada sudie.

MARG aRITA
Gerasis Dieve, » avo aš eSul 
ftPF'n^lte e jūs, cherubinai, 
Neleiskit žūti gįeiaį grynai! — 
Šalia tavęs man> Henrikai, baisu. ..
T. M EFISTOFELIS
Ji pasmer kta,

BA1 .SAS IŠ AUGŠTYBIŲ \ 
</ Išgelbėta jinai! v

1 < MEFISTOFELIS
Faustui i

Bek iš čionai!
MARGARITOS BALSAS............

/ iš rūsio, silpnėdainas
O. Henrikai! , i

ii Galas. 4
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Mirtis sovietiniame pragare PIRMASIS KANODOS .. Šurovino. Prie romano pridė ninkyStė, žemės ūkio produk

Iš H. Tautvaišienės Tautų
U. Jf.

Nusilpimas ir šlitinė 
guldė iš eilės vieną po kito. 
Vėtrai kiek aprimus, nutarėme 
silpnuosius vežti į ligoninę. 
Sergančius apvyniojome ant 
klodėmis, ištraukėme pro prie 
angio lubas ir suguldėmc į pli 
kas roges.

Sniego audra ir vėl stiprė 
jo. Nelaipios ligoninės koridų 
rius ir keturi kambariui buvo 
pilnutėliai. Ir ten buvo šerkš 
no kambarių kampuose ir sijų 
tarpuose, bet nors ir silpnai, 
patalpos buvo apšviestos, kū 
renosi molio plytų krosnys. 
Moterys, gavusios darbą lig i 
ninėje po stogu, buvo laitntn 
gos. Sušildytomis plytomis 
jos šildė ligonius ir tuo jiems 
padėdavo.

Ligoninėje iš už sienos uit 
vo girdėti triukšmas. P rax er
ine duris ir tamsoje pamatėme 
moteris, besistengiančias islai 
kyti ant grynų lentų gulintį 
karščiuojantį vyrą. Mes jį pa 
žinojome, — tai buvo
jaunas pianistas iš Klaipėdoj.

Keliaujant Lena, kartą ka 
ravanas sustojo. Mus išvarė 
j taigą parinkti kuro virtuvei 
Miške užtikome skudurinėse 
palapinėse gyvenančias su v ar 
gusias apiplyšusias moteris. 
Vienos virė, kitos srėbė van 
deningą žuvies sriubą. Jų ju 
dėstai buvo lėti, akys be gyvy 
bės ir liūdnos. Moterys nekrei 
pė į mus dėmesio. Milžiniško 
je taigoje retai sutinkamus 
žmones — moteris užkalbino 
me, bet jos mums neatsakė. 
Turėjome skubėti su kuru. 
Grįždami matėme žmones dir 
bančius prie naujos statybos. 
Mes tų žmonių nebijojome, 
bet mus nukrėtė šiurpas, kad 
ir mūsų bus toks pat likimas. 
Anuomet [šis, dabar sergąs 
jaunuolis, paklausė čekistų vir 
šininką: „Kur mus veža ir ką 
mes po šios keliones veiksi 
mt?"

.,Esu komunistas, komunis 
tai žodžių veltui nesvaido; sa 
vo garbės žodžiu užtikrinu, 
kad nukeliavę dirbsite savo 
specialybėje”, — „manda 
giai“ šypsodamasis atsakė če 
kistas. Nuvykęs į Trofimovs 
ką, šis jaunuolis tuojau buvo 
paskirtys į žvejybą, į siaurės 
vėjuotus ir šaltus vandenis.

Sergantysis ištrūko iš jį lai 
kiusių moterų, lindo po lova, 
be pertraukos kalbėdamas ir 
kliedėdamas: „Kur mano tė 
tis?“ O jaunuolio tėvas buvo 
toli nuo čia —

kapinynas Sibiro Tundroje.
Krasnojarsko vergų 

stovykloje.
Sekančią dieną jaunuolis 

mirė. Jo motina dar kelionėje 
buvo lyg pamišusi. Sūnui mi 
rus, ji valkstėsi sūnaus dabu 
žiais, norėdama apsikrėsti vii 
tine, kad numirtų. Tuo kartu 
ji nemirė. Ji pasimirė po tre 
jų metų. Pakilo tamsioji pur 
ga. moteriškė ėjo iš sovo lan 
dynės į čia pat buvusį trobesį 
iš viršininkės pasiskolinti ada 
tos. Bekovodama su audra, ii 
nepataikė į trobesį.

Po poliarinės nakties „kajū 
rai“ (šunų traukiamų togiu 
vairuotojai) rado maždaug už 
kilometro nuo salos ją sėdomis 
ant upės ledo sušalusią.
Pirštas, ant kurio buvo jos 

žiedas, buvo nulaužtas.
Jaunuolio sužadėtinė sirgo 

barako tamsoje.
Gavome dar antrą žmonių 

pakinkymą. Ir vėl vežėme h 
gonius į izoliatorių. Nugabeno 
me valdininką Vitkauską, vals 
tietę D., jos berniuką, siuvėją 
Petraitienę, 65 metų amžiaus 
moterį.

laoliatorius buvo įrengtas 
barako patalpose. Jį šildė vi 
są laiką kūrenama skardos 
krosnele. Kiekvienas ligoms 
Čia gulėjo ant savo lentų.

Mums grįžtant is darbo, 
purga vėl sustiprėjo — sun 
ku mums buvo stumtis pir 
myn. Susitikome su keturiais 
r< gių traukikais. Rogėse sker 
sai buvo sudėti keturi karstai. 
Šėlstančioje sniego audroje pa 
stebėjome iš tų rogių slystan 
čius ir virstančius karstus. 
Traukikai pametė viską, be 
skubėdami dingo sniego vei 
petuose. Ilgai klajoję, paga 
bau susiradome įėjimą į mū 
sų baraką ir, kaip po kau } 
mų, sulindome j savo landy 
nę, tamsią, tylią ir šaltą. Mete 
me kietai pažastyje laikyun 
medžio gabalus, nes eidamos 
tamsoje ar šviesoje-, akimis vi 
suomet jieškodavome medžio 
gaoalų kurui. Įsižiebėme ska 
lą.

Žmonės art narų buvo ge 
ridu ir laisviau susitvarkę, uz 
imdami išvežtųjų vietas. Da 
bar gulint buvo galima sulenk 
ti kelius. Utėlėms buvo kur 
kas sunkiau pereiti iš vieno 
gulinčio į kitą. Neklystu, taip 
sakydama, nes taip nega.ies 
tingai galvojo kiekvienas is 
pasilikusių barake.

Užbaigusios tos dienos sun 
kias kautynes su šėlstančia 
purga, grižo kelios malkų pjo 
vejos. Šioje žiaurių vėjų ir 
audrų šalyje darbas reiškia

Atkelta iš 
ba kyla nuo durų ar gimdų. 
Žiūrovai yra persiėmę vaidini 
mu ir yra jsitikinę, kad virš 
gamtinis pasaulis yra priėmęs 
matomas formas.

Religinėse ceremonijose p„ 
sitaikančios klaidos atvaizduo 
j ant ritualą yra taip rimtai pri 
imamos, kad gali paveikti nei 
giamai visas ceremonijas. Ear 
tais gali vesti prie mirtiestų, 
kurie tos klaidas padarė.

Kanados rytų lygumų ginu 
nes vaizduoja tautos pasakas 
šeimoms susirinkus ir prisime 
na karuo-se žuvusius, ir pakai 
toja esamas legendas eilinėse 
šventėse. Tuo keliu išsiairbo 
gražbylystės talentai, kurie ir 
atrodo yra nepamainomi vie
šame gyvenime ir giminėms 
vadovaujant. Gražbylystė yra 
skaitoma dorybė einanti po 
drąsos kare ir medžioklėse.

Daug šokama, ir kai kuries 
primityvios dramos, kaip kino 
atveju yra vaizduojamas už 
puolimas priešo stovyklos. Es 
kanai vaizduoja kaip medžio 
tojas yra sugavęs ruonį. Vie 
nas eskimų festivalis, kuris 
vaizduoja daugybę gyvių, yra

sunkią kovą, viršijančią kiek 
vieno jėgas.

Pakūrėme mūsų krosnelę, 
bet dabar apie ją jau nesi;’n 
ko nei vaikai, nei suaugę, kaip 
anksčiau kad būdavo. Dabar 
kiekvienas, uždėjęs ant kros 
neles savo skardinukę ar vir 
dulėlį, slinko atgal į savo vie 
tą ant narų.

Nebegirdejome nusiskundi 
mų.

Buvome jau tokiame bevii 
tiškume, kai žmogus jau 

nebesiskundžia savo likimu, 
nebeilkeičia mintimis bei įspū 
dziais su kamynais ir nebeai 
manuoja. Sielos ir fizinių kar> 
čių išvarginti, tylėjome.

Lauke ir vėl siautėjo tam 
šioji purga visu savo galingu 
mu.

Bus daugiau.

CALL FOR 
CALVERT

UN 1-6687

VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS
PIRMOJI KOMUNIJA

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras alėtas

į

I
ME7-6727 į

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117 — 6th Avenue, LACH1NE. įį

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) 

a Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

4-ro psl.
žinomas kaĮp šviesų gesini 
mas. Laike ilgos žiemos jie 
daug dainuoja ir šoka. Jų bal 
sai yra geri ir malonūs ir da 
bar. Daug jų dainų yra išlikę 
ligi šių dienų. (CS).
IŠNAUDOJIMAS TEATRO 

PAGALBA
Lietuva pastoviai užplūsta 

ma okupanto teatrais. greb. 
kitų išnaudojimo priemonių. 
Štai tik ką 53 spektaklius Lie 
tuvoje turėjo Kalagos teatras, 
o dabar Lietuvą eksploatuoja 
kažkoks Užkarpatės teatras. 
Tai vis mėgėjiški „ansarab 
liai“, kurie turi tikslą visų pir 
ma — kalti lietuviams rusų 
kalbą ir jfasipelnyti. Į Lietuvą 
niekad neatvyksta geri teatras 
Maskvos - ar Leningrado, bet 
vis kokie nors Kalugos, Už 
karpatės. Sunki okupuoto kraš 
ta dalia.
JAV LB KULTŪROS FON 

DO NAUJAS ADRESAS
Kultūros Fondo pirminiu 

kas kun. Stasys Šantaras per 
sikėlė naujon vieton, todėl da 
bar korespondencija Kult'uos 
Fondui siųstina šiuo adresu: 
JAV LB Kultūros Fondas c. 
o. Rev. St. šantaras 8?0i So 
Saginaw Ave. Chicago 17, f! 
linois. USA.

ŽYMUS LEITUVOS DA 
LYVAVIMAS MASVOS

PARODOJE
Kaip praneša „Tiesa“ (1Su 

nr.) iš Maskvos, ten atidai v 
• oje visasąjunginėj'1 galanteii 
jos, parfumerijos, buitinės che 
mijos parfodoje iš 30.000 eks 
ponatų, beveik 2.000 yra iš 
Lietuvos. Lietuvos gaminiai 
čelia didelį susidomėjimą. E.

A. VENCLOVOS ROMA 
NAS RUSŲ KALBA

Maskvoje leidykla serijoje 
„Tarybinės prozos bibliele 
ka“ išleido A. Venclovos ro 
maną „Draugystė", j rusų kai 
bą išverstą I. Kaplano ir T.

CALVERT
(243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rya Wbtoky.

E. Wasylyshen 
Public Relations Representative

Office: 
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence: 
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful UrU.

CALVERT
OLD RYE

(242-B) Blended with choice whiakiaa

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

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
DU 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle,
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

tas J. Lankučio straipsnis 
apie A. Venclovos kūrybą n 
šį jo kūrinį.

Kodėl į rusų kalbą neišve 
čiamas Kudirka, Putinas, Mm 
ronis, o verčiamas visokis šia 
mštas?

PASITARIMAS INTERJF 
RO KLAUSIMAIS

Birželio 20 d. Vilniuje Lai 
gėsi tris dienas trukęs visos 
Sovietų S-gos pasitarimas m 
terjero klausimais. Apie 250 
architektų, oailininku, vitra 
žistų, keramikų ir Laidininku 
iš įvairių miestų svarstė k’au 
Simą, kaip sutvarkyti gyveni 
mųjų ir visuomeninių pas< atų 
aplinką, kurioje žmogus gy 
vena, dirba, ilsisi. Pasitarimo 
dalyviai buvo supažindinti su 
geriausiais Vilniaus ii Kau;> 
visuomeninių pastatų u gyve 
namųjų kvartalu statybimin: 
interjerais. Buvo apibendrint. 
įvairių respublikų pasiekimai, 
priimta rekomendacija. E.

VEIKALAS APIE OKU 
PUOTOS LIETUVOS 

ŽEMĖS ŪKĮ
Rugpjūčio 6 d. Marburge, 

Vokietijoje, J. G. HerdeFo 
Institutas išleido Prano Zun 
dės mokslinį veikalą vokiečiu 
kalba titulu „Die Landwilt 
schaft Sowjetlitauens“. Ve: 
kalas išėjo serijoje „Moksli; 
ki įdėliai Rytų - Vidurio Eu 
ropos istorijai ir kraštotyrai“ 
(58-uoju numeriu). Šios šeri 
jos redaktorius yra Dr. Ernst 
Bahr Marburge. 
mokslo veikalas, išspaudin'a- 
smulkiu raidynu, turi 155 pus 
lapių ir pagrindinai nagrinėja 
aktualiausias Lietuvos žemės 
ūkio problemas. Atskiruose 
peskyriuose aptariami žemės 
ūkio jstruktūros pasikeitimai 
bei valstiečių ūkių kolektyvi 
zacija, žemės ūkio mecbaniza 
cija dirvožemio panaudojimas 
ir sėjos rūšys, derliai, gyvuli

| SIUNTINIAI LIETUVON
$ per
|Kaufman’s Woollens &Textiles

1
 3997 St. Lawrence Blw, Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite isuntint”* savo artimiesiem- 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis
(30—40% žemiau rinkos kainų) <

Importuojame iš Anglijos J
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. ] 

kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių.' 

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite.!
Priimame užsakymus <

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. j
» CH. KAUFMANAS ;

3 Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. <

Naujasis

tų apdirbimo pramonė, žemės 
ūkio planavimas ir gamybos 
pakėlimo galimybės, kolūkių 
ir sovehozų darbininkų pade 
ns, kolūkių ir sovehozų našu 
mo klausimas. Prie veiklos 
pridėti platūs literatūros Vo 
kiečių ir kitomis kalbomis są 
rašai ir 78 statistikos tabelės. 
Veikalo kaina DM 8. Leidyk 
los adresas: J. G. Herder-Ins 
titut, 355 Marburg-Lahn, Bell 
nngweg 7. „Kad sulauktų pa 
stebimo žemės ūkio pakilimo, 
sovietai turėtų padaryti len a 
mų pakeitimų ūkio sistemoje, 
net ligšiol netenka girdėti, kad 
jie būtų pasiruošę tokiems pa 
keitimams“,, sako autorius vei 
kalo pabaigoje.

Dr. Bahr planuoja ateityje 
toje pačioje serijoje išleisti 
veikalus apie pavergtos Lietu 
vos gyventojus, apie pramonę 
ii apie švietimą bei kultūrą.E.

MAŽĖJA RYTŲ VOKIE 
TUOS GYVENTOJŲ 

SKAIČIUS
Pagal statistikos duome 

nis. Rylų Vokietijoje 1961 m. 
pabaigoje buvo 39 554 mažiau 
gyventojų, kaip metais anks 
čiau. Drauge su naijai gimu 
sjiais; (sovietinėje Vokietijos 

dalyje 1961 m. gruodžio mėr 
iš viso buvo 17.148.934 gy 
veneojai.

Įvairūs 
DRAUDIMAI
Vacys Zižys

Įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

I DRUMMOND AUTO H

REPAIRS
1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

1-6608
ĮMONĖ

Tel.: UN
LATVIŠKA

Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.

Greitas patarnavimas.
Prieinamos kainos.

| Baltica Investment Corp« ........ - -—

M. MAČIUKAS
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

| LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
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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Pirmasis Kanadoje
IR ŽYMUSIS JOS SOSTI NĖJĘ KIRPĖJAS 

LIETUVIS
Tai Juozas Šimanskis, talcr. 

ringas ir kitose srityse, i>e ko 
kita, ir dainavimo. Lietuvoje 
jis buvo Lietuvos operoje dai 
nininku. Bet atėjo sovietinė 
okupacija — Rusija pakarto 
tinai pasigrobė Lietuvą. Jonas 
Šimanskis su dešimtimis tūks 
tanelių lietuvių pasitraukė į 
IVakarus. Pasiekęs Kanadą,, 
pakeitė profesiją ir pasidarė 
kirpėju, nors švenčių metu pa 
gieda dar solo!

Kelis metus jis dirbo kir 
pykloje eiliniu samdiniu - kir 
pėju. Gerai išmoko šios profe 
sijos amato, gerai pažino dar 
bo ir to verslo sąlygas.

IlŠsispecializavęs, 
pats savarankiškai 
verslo.

Juozui Šimanskiui 
kasi. Dabar jis ne liktai gerai 
prasikūrė, bet ir iškilo j pir 
mąją visoje Kanadoje ir Eu 
nados sostinėje poziciją, nes 
jo kirpyklos klientai - kostiu 
meriai yra Federaliniai Kana 
dos ministerial, karuomenės 
štabų viršininkai, užsienių dip 
lomatai ir kiti žymūs dignno 
riai, žinoma, greta visų kitų.

Besilankant Ottawoje su 
KLB Krašto Valdybos pi'mi 
ninku Steponu Kęsgailą nau 
josios Krašto Tarybos rudens 
sesijos šaukimo reikalams vic 
tos klausimu, teko būti pp. 
Šimanskių svečiais jų puikioje 
rezidencijoje naujame miesto 
rajone ir pasikalbėti su J. Ši 
manskiu.

— Ar galėčiau parašyti apie 
jūsų verslą, kuris, kaip kai 
bama, yra labai iškilęs?

— Labai prašau. Aš paslap 
tyje to nelaikau. Galiu net pa 
sigirti, kad esu labai patenkin 
tas, nes mano kirpyklą lanko 
augštieji Kanados valdžios pa 
įeigūnai.

— Kur tamsta turi savo ori 
są?

— Ne vieną, bet du. Vieną 
turiu Lord Elgin viešbutyjt, 
o kitą šoping centre. Mano 
įmonėje dirba 12 specialistų 
kirpėjų.

— Tai gi tamsta — pnoni 
ninkas, komunistai pasakytų 
— išnaudotojas? . .

— Tokiu „išnaudotoju’’ pa 
sidariau pats būdamas „išnau 
dojamuoju“. O su tariamuoju 
išnaudojimu taip yra: 75% 
pajamų grynais išmoku darbi 
ninkams; už juos moku drau 
dimus ir į pensijų kasą apie 
5%, — tat man lieka apie 20 
%, iš kurių turiu padaryti vi 
sus kirpyklų įrengimus, o jie 
yra biangūs; turiu apmokėti 
patalpų nuomą, elektros ener 
giją, visas su amatu susietas

ryžosii
imtis šie

gerai se

išlaidas, reikalingas kirpyk 
lai. Ir pats dirbu visus1 svar 
biuosius kirpimo darbus, ap 
tarnauju svarbiuosius klieu 
tus. Jeigu pats nedirbčiau, ne 
galėčiau išsiversti. Pats gi tu 
riu dirbti greit ir kietai. Tams 
ta dabar pats matai, kokios 
čia galimybės išnaudoti. Bet 
aš tiek patenkintas, kad pats 
sau esu šeimininkas ir niekas 
man ,,ant sprando nesėdi“, 
kaip sakoma.

— Atrodo, kad tamsta di 
dėlių darbu atsiekei geros pa 
dėties.

— Maždaug taip yra. To 
dėl į mane kreipiasi iš Kitų Ka 
nados vietų kirpyklų reikalais 
ir prašo parekomenduoti gerų 
kirpėjų. Štai šiomis dienomis 
kreipėsi iš Hamiltono naujai 
statomasis šoping centras ir 
prašė jam parekomenduoti kir 
pyklos vedėją. Norėčiau reko 
menduoti lietuvį.

— Hamiltone yra lietuvių 
kiipėjų, — pastebėjau. — Ži 
noma, tamsta labai gerai da 
rai, teikdamas lietuvius.

— Taip ir noriu dalyti. Bet 
reikia juos bent žinoti.

Malonu buvo Juozui Šimą 
nskiui palinkėti tolimesnės sek 
mės jo specialybės darbuose 
ir visuomeninuiose baruose, 
nes p. Šimanskis yra KLB Ot 
tawos apylinkės pirmininkas, 
kaip su p. Kęsgailą įsitikino 
me, labai veiklus, turįs plačių 
pažinčių ir gerą vardą ne ak 
tai lietuvių kolonijoje, bet ir 
Kanados sostinės žymiųjų as 
menų tarpe.

Galima tiktai pasidžiaugti, 
kad p. Šimanskis, talkinamas 
kitų tautiečių, yra daug pa 
daręs ir sukėlęs Ottawos lietu 
vių kolonijoje žymiai didesnį 
pasitikėjimą savimi, — todėl 
yra vilčių, kad po KLB K-. 
Tarybos sesijos, Ottawos lie 
tuvių kolonija ryšis suruošti 
Kanados sostinėje ir Lietuvių 
Dieną. To nuoširdžiai tenka 
linkėti.

J. Kardelis.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Oi.ce WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

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

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

EKSPEDICIJA | SIBIRO 

ŠIAURĘ
Iš vakarų Sibiro į Kauną 

giįžo Zoologijos muzėjaus or 
ganizuota ekspedicija. Joje 

dalyvavo prof. T. Ivanaus 
kas, vyr. mokslinis darbuota 
jas A. Vaitkevičius ir stud, 
medikas T. Stanikas. Ekspe 
dicija aplankė Obės žiotis S ; 
lechardo rajone.

Išvykos tikslas buvo susipa 
žinti su tundros paukščių fau 
na. Uralas, sudarydamas Eu 
ropos - Azijos ribą, iki tam 
tikro laipsnio nustato geogra 
fmių rūšių ir rasių susiskirsty
mą. Šių duomenų ir siekė mū 
sų gamtininkų žygis. Ekspedi 
cijos dalyviams teko lankytis 
daugiausiai pereinamoje zone 
je tarp taigos ir tundros. Šis 
amžino įšalo kraštas, apiplau 
tas galingos Otoės delta, su sa 
vo atšiauriu klimatu ir drėg 
mės pertekliumi uždėjo savo 
tišką antspaudą visai augali 
jai, gyvūnijai ir žmogui. Nors 
ir sunkiomis sąlygomis, eks 
pedicijai pavyko surinkti ver 
tingą vietinių paukščių koiek 
ciją. Ji perduota Kauno zo 
ologijos muzėjui.

laoocccpoooocooooaaaooo

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei, 
r ’ Kas neranda lietuvaitės savo 

aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

‘ __ tautinis ir patriotin'*.

DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMAS 1933

ŽALGIRIO MŪSIS

KAIKURIE LENKAI NEMĖGSTA TEISYBĖS

Pasirodžius lenkiškajam fil 
mui ..Krzyžacy“ ekranuose ne 
mažai buvo atsiradę komenta 
rų mūsų spaudoje, bet viskam 
pasibaigė pažadais būk tai len 
kai su laiku šį filmą pataisys 
ir kaip ką pagerins lietu-'ių 
naudai. Lenkai j mūsų spaa 
dos aršesnį pasisakymą visai 
nekreipė dėmesio ir toks isto 
rijos sudarkymas paniekinant 
hetuvius būtų kitų visai 
stebėtas, jei ne 
Sirijos Gira.

Šis rašytojas 
sybės neiškentė, 
ręs filmo kritiką 
šuvos laikraščiui 
tow”, o iš ten atsirado Free 
Europe Committe biuletenyj'. 
Į tai, bemaž visa lenkų spau 
da pakilo ir kai kurie gana 
aštriai pasisako.

Čia pripuolamai 
kius, noriu iškelti, ką viens 
Amerikos savaitraštis aiškina. 
,,Gwiazda Polarna“ Nr. 54 
oaskyrė tam reikalui net save 
vedamąjį. Nemačius pilnai 
straipsnio negaliu tvirtinti 
bet man išrodo, kad ,,G. P ” 
įsidėjo tik tai, kas galima už 
ginčyti, tačiau vistiek jis pr-

vilnietis
ncpa 
Vyt.

net i’i 
suda

tokios
Tad jis 
pasiuntė Va

i „Argumen

pasiia.

žinti.
Sako: vienas iš populiariau 

šių lietuvių rašytojų, Vyt. Si 
rijos Gira, yra parašęs nemalo 
nių kritikos pastabų prieš mū 
sų didžią j į naujausį filmą 
>,,Krzyžacy\ Jis rašo, kad 

šiame filme istoriniai momen 
tai yra neleistinu būdu iškrai 
pyti, labjausiai kas liečia lie 
tuvius. Jie parodomi kaip lau 
kinių gauja nereikšmingai ir 
nežmoniškais balsais rėkaujat 
ti, bet gi visiems yra žinoma, 
kad lietuvių dainos yra seniau 
sios Euopoje Daug anksč au 
negu šiam filme rodomi lietu 
viai dainavo prideramai pui 
kiai. Ši laukinių gauja tiesiog 
ant nuogo kūno apvilkta mtŠ 
kos kailiais. Tas aiškiai rodo, 
kad metant šiam filmui miho 
nines sumas, režisoriaus neno 
reta nuvažiuoti į Krokuvą prie 
Jogailos sarkofago ir pasiž'.ū 
rėti, ir pamatyti, kaip tuo lai 
ku išrodė lietuvių kariai ir ko 
kius rūbus dėvėjo, neišskiriant 
tų laikų civilizuotiems žino 
nėms. Net Senojo Zigmanto 
maldaknygėje aiškiai parodo 
mi, kokie tada buvo lietuvių 
kariai. Prie to reikia priminti, 
kad jau tais kalbamais lai 
kais Lietuvoje buvo linai, ir 
tekstilės išdirbiniai buvo eks

portuojami ir augštai vertina 
ma buvo ne tik Lietuvos teks 
tilė, bet ir mezgimas. Ar ir to 
režisorius galėjo nežinoti? [ei 
pasiteisinama rašytoju Henri 
ku Sienkevičiumi, tai kur pa 
sidėjo H. Sienkevičiaus Vy 
tautas? Kalbama apie jį, bet 
kur jis? Ar taį toji sekundl 
niai pasirodžiusi ir atvaizdavo 
si kirpėją su ūsais a la Don 
Petro, iš farso mėgėjų teatro 
statulėlė turėjo būti Vytau 
tas? Jei ėmėt lietuvių karius 
pavyzdžiu Mateikos paveik 
iui, tai kodėl pamiršote to pa 
veikslo centrinį asmenį? Kiek 
vienam vilniečiui, pamačius 
tokį filmą, palieka nemalonus 
skonis.

Atsakydama į tai redakcija 
aiškina, girdi šiam didžiausiam 
ir gražiausiam iš gražiausių 
Lenkijos kinematografijos is 
tonjoje pagrindas buvo Hen 
liko Sienkevičiaus apysaka, 
plataus ekraninio paveikslo ga 
mintojas režiserius Aleksander 
Foid užtikrino, kad išlaikysiąs 
H. Sienkevičiaus turinį ir tem 
pą. pašalins tiktai epizodinius 
asmenis. Bet visgi įvedė eilę 
pakeitimų. Gan rimtai pakeis 
ti kai kurie asmens kaip ir Jo 
gaila, kuriam rež. Fordas Žal 
girio mūšyje reikšmę padidino 
daugiau negu Dlugošo istori 
niai dokumentai tvirtina. Tegu 
sau ir ,,garsusis“ (kabutes už 
dėjo ,,G. P.” redakcija) lietu 
vių rašytojas rašo kaip jam pa 
tinka. Mes matėme šį filmą ir 
n galime atsistebėti ir net iii 
keti, kad toks jaunutis lenkia 
k sis filmas atsistojo lygiomis 
su augščiausiais amerikoniŠ 
kais filmais. Lietuviams nėra 
ko stebėtis, jiems nuo seniai 
Vytautas buvo daug didesnis 
didvyris negu daug garbingos 
uis lenkams Jogaila. Tuo tar 
pu filme Jogaila šviečia, o 
Vytauto kaip ir nesimato. Gar 
la, net ir Vytautas sulošė svar 
bią rolęj šioje kovoje, bet ii 
geriausias režisorius moka ka 
nors nepastebėti..

Taip sakant, klaida yra, bet 
Kaltininko nėra, o kad vėl 
prieš lietuvį {vyko klasta, lie 
tuvis jau žino gerai, iš kur ji 
atsirado. J. Kova,.
* Lietuvoje šiuo metu dar esą 
apie 5,000 vokiečių. E.

SOVIETŲ ŪKIS 
ATSILIEKA

Maskvos įvykusio žemės 
pareigūnų pasitarimo ais 
kad žemės ūkio sunku

Kremliaus

Iš 
Ūkio 
kėja, 
mai kelia nerimą 
valdovų tarpe. Kom. partijos
ck prezidiumo narys Vorono 
vas savo pranešime paste bė 
jo. kad visoje eilėje sovietinių 
sričių nepavyksta išpildyti nu 
matytų planų. Su nuostoliais 
l^usįdufia įvairios Sovietuos 
sritys. Kodėl neišpildomi pla 
nai? Pačių sovietų aiškinimu, 
čia kalta bloga organizacija, 
menkjas planavimas, neūkiš 

kas švaistymasis pinigais, -> 
dėl trūkumų gyvulininkystėje 
ir pieno ūkyje visur nusisku . 
džiama pašarų stoka.

GIRTAS BUDŽETAS
Viešose Maskvos valgyklų 

se nuo birželio mėn. leidžia 
ma valgant užsisakyti ir deg 
tinės. Degtinė valgykloje kas 
tuoja apie 25% brangiau kaip 
parduotuvėse. Puslitris ,,Sto 
ličnaja" dabair Maskvos vai 
gykloje kaštuoja 4,25 rbl. (4, 
5 dol.). Sovietijoje jau eilė me 
tų vedama kova prieš per di . 
delį alkoholio naudojimą. Net 
ir geriausiuose Maskvos res 
toranuose valgydami pietus 
svečiai gaudavo nedaugia- 
kaip 100 gr degtinės. Nelauk 
tas žygis laisvai įsigyti degti 
nės, siejamas su neseniai įvy 
kusiu kainų pakėlimu — esą, 
siekiama tuo būdu pakelti vai 
gyklų. restoranų apyvartą.

• Čiurlionio diskusijų klubas 
neseniai įsisteigė Melbourne. 
Jo vadovybėje yra dail. A. 
Vaičaitis, dail. V. Jomantas ir 
A. Krausas

Aukodami šalpai padėsim* 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

St CATHARINES, Ont.
ČIKAGIEČIAI.

Po St. Catharines vizito či 
kagiečiai svečiai dar kelioms 
dienoms užsuko į Torontą, 
kur reikia susitiko su ten gy 
venančiais vilniečiais, k.

GIMTADIENIAI.
Rugpjūčio 7 dieną yra gim 

padienis A. Šajaukienės, ta 
proga į jos rengiamą vakarie 
nę buvo atsilankę Čikagos sve 
čiai vilniečiai. Sveikinant bu 
vo sudainuota jos garbei „II 
giausių metų“ ir palinkėta kuo 
gražiausių ilgų metų. Taip 
pat rugpjūčio 12 dieną šventė 
savo gimtadienį VKLSgos St. 
Catharines skyriaus pirminin 
kas I. Šajauka. Tą proga savu 
bendradarbį sveikiname ir lin 
kime ateityje 
metų.

SUDBURY, Ont

SVEČIAI
Rugpjūčio 6 ir 7 dienomis 

VKLS-gos Čikagos skyriaus 
pirm. A. Dundulis su J. Vin 
ciūnu ir p. Draugeliene lanky 
darni Niagaros istorines įdo 
mybes, buvo atsilankę ir į St. 
Catharines, kur su vietine sky 
riaus valdyba draugiškai tarpu 
savy pasidalinta mintimis apie 
vilniečių veiklą ir ateities už 
planavimus. Kartu iškilo aikš 
tėn, kad rudeniop VKLS-ga 
Clevelande šaukia S-gos šuva 
žiavimą, kur planuojama iš 
rinkti naują JAV Krašto Vai 
dybą ir persvarstyti svarbes 
nieji S-gos reikalai. Tikimasi, 
kad į suvažiavimą bus kvie 
čiami ii kanadiečiai, kurie dėl 
netolimo atstumo dalyvaus 
skaitlingai.

Širdingas Lietuviškas Ačiū.
Lietuvių Bendruomenės 

Sudburio apyl. valdybai, už 
suruoštą 2-jų savaičių vasaros 
siuvyklą, š. m. liepos 1—15 
dienomis, Sudburio apyl. jau 
nimui, kuris lanko Tumo Vaiž 
ganto lietuvių šeštadieninę 
mokyklą.

Tik dėka energingos ir pa 
triotiškai nusiteikusioo valdy 
bos, pirmininkaujant p. S. Fu 
viekui buvo suruošta ši \asa 
ros stovykla.

Valdyba ne tik padengė v' 
sas susidariusias išlaidas, btl 
nepagailėjo ir skyrė daug 3a 
vo asmeniško darbo ir poil 
šio valandų, kad mūsų mažie 
siems stovyklautojams būtų

laimingų ilgų
Valdyba.

puikiausios sąsudarytos kuo 
lygos.

Taip pat dėkojarąp ponio 
ms mokytojoms už įdėtą dar 
bą ir triūsą piavedant kiekvie 
ną dieną gražias ir įvairias oei 
lietuviškas programėles; kape 
lionui kun. A. Sabui už atlai 
kymą stovykloje šv. mišių; 
poniai A. Pranckūnienei už 
[ieiiminipkavimą gaminant 
maistą, ir visiems tautiečiams 
kurie perleido savo vasarn. 
mius, bei kitokiu būdu pasi 
tarnavo.

Visų stovyklautojų, bei jų 
tėvelių vardu reiškiame šndin 
gą lietuvišką padėką.

Sudburio Apyl. Tėvų 
Komitetas.

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams : 

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. V.

TAUPYK IR SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičias — 7%.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kasos valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI 

LIETUVON 
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

1 S IV d ll d U u B J pi į 

Siunčiame 11*1 Sf 11 Jūsų sudarytu* ir apdraus-
paprastu ir OI O ĮJdsLU tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Euroros v-bių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę piešimą. 

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA
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HAMIfiLTOM
VISUOMENININKĄ IR KOOPERATININKĄ 

ATSISVEIKINANT
A. A. pulk. lt. Juozas Giedraitis.

Septyniosdešimt metų din 
žiaus kelyje pulk. lt. Juozas 
Giedraitis pasireiškė kaip ka 
rys, savanoris - kūrėjas, vi 
suomeninftnkas ir kooperati 

ninkas. Pirmą kartą velionį 
teko matyti ir užgirsti putni 

inkaujant Hamiltono bend 
uomenės apylinkės susainl.i 

me, kai po triukšmingo seimo 
Montrealyje buvo paiiusi lie 
tuvių vienybė ir to seimo at 
garsiai jaudino atskiras koto 
mjas. Ir tame susirinkime vy 
ko karštos diskusijos, tnukš 
mingos kalbos ir aštrus nuomo 
nių pasikeitimas prieinąs iki 
asmeniškumų. Reikėjo didelio 
takto ir kantrybės įsiaudrinu 
sius skirtingų nuomonių žrno 
nes suderinti ir pajungti našiam 
bendruomeniniam darbui. V e 
lionis sugebėjo rą atlikti tai 
kliu žodžiu derindamas nevio 
nodas pažiūras ir kviesdamas 
pozityviam darbui. Jo gražus 

atoriškas žodis, taktas ir vi 
ameninė patirtis rami.ian 

čiai veikė visus ir susirinki 
mas baigtas prieinant susitari 
mo.

Vėliau su velioniu teko tau 
kartu 1953 m. dalyvauti apj 
linkės v-bos darbe. Ir čia bu 
vo visą laiką pozityvus, jud 
rus visuose reikaluose bei 
kruopštus pasiimtose pareigu 
se. Tolerantingas, plačių pa 
žiūrų, giliai apmąstąs sakomą 
žodį, pricipiniuose dalykuose 
kietai laikąsis savųjų įsitikini 
mų. Ir valdybos darbe nejieš 
kojęs pigaus populiarumo, 
kai tais metais buvo prie apy 
linkės v-bos įsteigtas sa varan 
kiškai veikiąs Šalpos Fondas 
nedvejodamas prisiėmė tas 
sunkias pareigas. Ir toms pa 
reigoms ar bebuvo galima ras 
ti daugiau atsidavusį, visą sa 
vo širdį ir laisvalaikio poilsio 
valandas tam aukojantį? Kant 
riai nešė tą šalpos telkimo G'ir 
bą kartais nusiskųsdamas silp 
nejančia sveikata, bet ir šyp;e 
na pasakodamas apie pavokti 
šią šalpos naudai rinkliavą, 
kuri kompensavusi visą var 
gą ir suteikusi moralinio džia 
ugsmo.

1951 m. velionis išrenka 
mas Į KLB Krašto Tarybą ir 
tais pačiais metais įvykusioje 
'sesijioje Hamiltone išrenka! 

mas ir į Krašto Valdyba. Čia 
vėl prasidėjo nauji darbai, va 
žinėjimai posėdžiams ( Foroi. 
to. Visam tam reikėjo atrrsti 
laiko ir visuomeninio pasiju 
kojimo.

Jo giliu įsitikinimu tik eko 
nomiškai stiprūs ir apsijungę 
avo tarpe galėsim pasitarnau 

ti sau patiems ir tuo pečiu pri 
sidėti prie lietuviškumo išlai 
kymo. Susirado grupelė žmo 
nių, kuri ėmė diskutuoti ir do 
metis steigimu kooperatinio 
kredito kooperatyvo — popu 
bariai bankeliu vadinamo. Tų 
pirmųjų iniciatorių tarpe bu 
vo ir Juozas Giedraitis. 1955 
m. vasario 13 d. įsteigiama 
„laika“ ir J. Giedraitis iŠren 
karnas į valdybą. Tiktai jo su 
tikimas būti renkamam į valdy

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos m. 1 d. 
perkėlė j naujas patalpas — 

TURNER BUILDING 
(suite 203)

21 Main Str. East, Hamilton 
Telefonai palieka tie palys: 

Įstaigos: JA 7-6575; 
namų — FU 3-892o.

bą išgelbėjo steigėjus iš kri 
zės. J. Giedraitis išrenkamas 
pirmuoju bankelio pirmininku, 
kuriuo išbūna iki 1958 m. ko 
vo mėn. Velionis buvo opti 
mistas tikėdamas, kad koupe 
ratinė įdėja pralauž abejo j an 
čių ledus. Ir savo asmenišku 
pavyzdžiu veikdamas, aiškiu 
damas ir susitikdamas su abe 
jojančiais traukė jungtis į ko 
operatyvo eiles. Pamažu ve lio 
niui vadovaujant buvo įgytas 
pfasitakėjimas, augant banke 

lio narių skaičiui ir kapitalui.
Sėkmingai vadovaudamas 

šiai kooperatinei įstaigai kar 
tu veždamas ir Šalpos B undo 
vadovo pareigas pajunta ir pir 
muosius ligos simptomus tada 
dar to gal ir nenujausdamas. 
Nuo 1957 m. iki pat mirties 
teko su velioniu dirbti banke 
lio valdyboje ir asmeniškai 
pajusti tą ji nepaliaujantį rū 
pestį, blaivų protą spren 
džiant iškilusias problemas ir 
nuolatinį domėjimą|s!i banke 
lio progresu.

Lankomas domėjosi ir tei 
ravosi kaip vyksta bankelio 
augimas ir nuoširdžiai džiaugė 
si daroma pažanga Jau visai 
prieš mirtį ligoninėje gulėda 
mas, lankantį paskuptinį kai 
tą atsisveikindamas, sunkiai 
betardamas godžius primalė, 
kad mes seniai įkūrėme uan 
kelį, pastatėme ant teisingų 
pamatų, išugdėme iki puses 
miliono dolerių kapitalo, o da 
bar jūs likusieji daibokite, tv’.< 
kingai, teisingai ir be jokių nu 
krypimų į šalis dirbkite ir to 
liau ugdykite mūsų pradėtą 
darbą.

Su širdgėla teko tuos žo 
džius primti jaučiant, kad tai 
paskutiniai veliomes lyg testa 
mentiniai žodžiai, nes liepos 
mėn. 25 d. Liūdna žinia ap 
akrįiejo Hamiltono lietuvius, 
kad pulk. Juozas Giedraitis 
mirė baigdamas žemiškąją ke 
lionę svetimoje Kanados že 
mėje. Lenkdami galvas ties 
naujai supiltu kapu su gJia 
pagarba minime velionies at 
liktus darbus, kurie mums h 
(ku&iems liks šviesiu pavyz 
džiu.

St. J. Dalius.
DIDŽIOJI SKAUTŲ VASA 

ROS STOVYKLA,
Alb. Augustinavičiaus ūkyje, 
LaSallette, Ont., užtrukusi 15 
dienų, rugp. mėn. 12 d., už 
baigta. Dėl vadovų trūkumo, 
virš 170-čiai skautų-čių, gal 
pilnai uždavinio nėra atLkus.. 
Tačiau Hamiltono skautų rė 
mėjų būrelio v-ba jaučia dide 
lį pasitenkinimą, sutraukusi 
į vieną būrį tiek daug jauni 
mo iš Hamiltono, Toronto, 
St. Catharines, Delhi, Roches 
terio ir Buffalo vietovių. Čia 
(Organizuotas jaunimas gavo 
daug praktiškų žinių skautiš 
kam darbe, buvo užmegzti 
glaudesni ryšiai su tolimesnių 
vietovių jaunimu, na ir 15 die 
nų grynam ore, visiems išėjo 
į sveikatą.

Gal vienintelė blogybė, tai 
nuodingieji augalai, kūne 
šiais metais palietė palyginu 
nemažą skaičių stovyklauto 
jų. Ši blogybė neskaitoma 
perdaug kritiška ir ji užtinka 
ma beveik visur.

Užbaigus šią stovyklą, Ha 
miltono s-tų rėmėjai nuošir 
džiai dėkoja visiems ‘•tov. da 
lyviams, skautų-Čių vadovu 
ms, taip gražiai išlaikiusiems 
stovyklos tvarką, per s.as i 5 
dienų. Tai yra mums šim’a 
procentinis atpildas už mūsų 
įdėtą darbą, stovyklavietę įren

Vokaliste Norma Locke, dalyvaujanti CBC progiamosc.

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

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

St. Kairys. LIETUVA BUDO. Apie tautinį sąmonėjimą. $5.50
K.Bielinis. DIENOJANT. Apie spaudos draudimo laikus. $6.00

WINNIPEG, Man.
ŽINIOS IS WINNIPEGO

Liepos 29 d. KL B-nės 
Wpg. V-ba prie Wiunipego 
ežero surengė gegužinę. Vietą 
davė Elena ir Vincas Janus 
kai, kurie prie šio ežero turi 
savo vasarvietę, pavadintą 
„Banga“.

Vasarvietė labai gražioje 
vietoje. Visa vietovė apaugusi 
gražiomis laibomis eglėmis.

Iš aukso kasyklų lankėsi 
.Romas Mikjalauskas su vai 
kučiais, Dalia ir Algiu, kurie 
buvo apsistoję pas Šneiderai 
čius, o vėliau buvo nuvežti į 
vaikų stovyklą Oak Point 
(prie Manitobos ežero), kur 
stovyklai vadovavo Winmpe 
go lietuvių parapijos kleb. ku 
nigas J. Bertašius.

Rugpjūčio 12 d., sekm., 
Kanados Liet. Klubas Mani 
toboje surengė pikniką Juozo 
Čekanausko ūkyje, netoli Star 
buck, Man. miestelio. Oras 
pasitaikė labai gražus, todėl 
ir piknikautojų suvažiavo ne 
mažai. Vadovavo E. Šneide 
raitis, loterijai T. Lukas. Pir 
mą prizą laimėjo P. Kumpas, 
antrą P. Kontrimas ir trečią

J. Čekanauskas. Gėrimus par 
davinėjo klubo p-kas J. Derie 
rėčkas. Gegužinė praėjo jau 
Kioje ir puikioje nuotaikoje.

Į K. Strikaičio butą buvo 
įsiveržę piktadariai. Įvyko su 
sigrūmimas. Buvo iškviesta 
policija. Pasekmė: užpuolikai 
traukiami teisman, bet K. Slri 
kaičiui pagrobta rašomoji ma 
šinelė (Baby portable tipewri 
ter Nr. 5354050), laikrodis ir 
kiti daiktai. Piktadariai iš<as 
kinti, bet policija jų dar ne 
randa.

Iš lietuvių parapijos klebu 
nijos pavogta rašomoji moši 
nėlė, ir vagis dar nesurastas

K. Str.
— Amerikos lietuvių orga 

nizacijų kongresas, kaip pa 
aiškėjo ALT suvažiavime, nu 
matytas sušaukti 1963 metais.

itmttrfflnBUMiniiuimimiutinnttinittinnnmiiiinimnuntiniiiiinirmmtt
&

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

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

21, MAIN St. E. Room 207. TeL JA 8-0511
Helen James (dešinėje) ir Helen Caiscallen, tariasi dėl mo 

terų suvažiavimo rugsėjo 6—9 dienomis Toronte.

W M* t, I »»H

giant. Nuoširdžiai dėkojame 
vielos lietuvių tabako auginto 
jų klubui, su p. St. Augustina 
vičium (sen.) pryšakyj, už su 
teiktą mums visokeriopą p<>a 
mą šiam darbe. Ačiū visiems 
ir iki kito susitikimo toje pa 
įpioje ivietoje sekančiais me 
tais.
ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS 

LIETUVOS RODO,
kad karui pasiruošimas už gc 
ležinės uždangos vyksta pilnu 
tempu. Jau nekalbant apie ka 
rinės tarnybos prievolę kiek 
vienam jaunuoliui, kuri trun 
ka 3 metus, kariniam apme 
kymui imami iki 30 m. am 
žiaus vyrai. (2 mėnesiams). 
Neatsižvelgiant nei j gausias 
šeimas, ar darbininkus pra.no 
nėj, ar ūkyje. Šitoks pasiruo 
Šimas, atrodo, taikingos koeg 
zistencijos nežada. V. P.

MERGAITĖ
iš labai geros, plačiai žinomos 
kultūrininkų šeimos ir pati tu 
rinti mokslinį magistro laips 
nį, 22 metų, nori atsikelti iš 
anapus Atlanto į Kanadą ar 
Jungtines Amerikos Vatsty 
bes. Eventualiai, ji galėtų pa 
keisti ir pavardę, jeigu įvyktų 
sandara. Suprantama, ji nore 
tų susirašinėti su akademiku 

ar šiaip išsilavinusiu vyru, 
kuris ją galėtų atkviesti.

Interesuoti prašomi rašyti: 
G. Žilvytis, 7722 Geoige St., 

LaSalle, 32. P. Q.
Paslaptis garantuojama.

AMERIKOS LIETUVĖ
(Nursė) jieško gyvenimo drau 
go į pageidautų susirašftnėji 
mo su vaikinu laisvu vedy 

boms, tarp 25—32 metų. 
Su pirmuoju laišku pridėti 

foto. Adresas: 3653 — 2nd
Avė. N. St. Petersburg, Flu.

USA. Aldona Ugčnas.

K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų 
revoliuciją..................................................................$S.OO

H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO
TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 

Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI....................................... $2 00
P. Jurkus. SMILGA1ČIŲ AKVARELĖ.........................$4.00
S. Gira. BUENOS AIRES...................................................$2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA..................................$1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas......................$3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

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

STATANT. Atsiminimai.............................................. $5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės.............................. $3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.................................. 25 00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI...................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS............................. 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS.....................5.00
Fr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.......................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS..........................1.00
F. E. Sillanpaa. SIL1JA. Romanas...................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S t ORIES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.........$1.00
J. Sa/ideas. ŽEMt DEGA [ ir Ti t po......................... $2.50
A. Raižius. PAUKŠČIŲ TAKAS.....................................$1.50
Dr. A. Sešplauhis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .................................................................4.0C
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS..............................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas..................$3.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI ..........................$1.50

J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka...............................$ 1.4(j

V. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................ $ 2.0u
. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$3.00 
. Gaudrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.............................................$3.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA,

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

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu..........................................  $2.00

ironys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
Vlykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI.......................................................... $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ............................. 1.75
\. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........  2.00
„evinskas ■ Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ................................................................................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2.00

15. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.5P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE..................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS“ ....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.........................$3.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE ... .1,50
B. Pū’.elevičiūtė. METŪGĖS................................. 100
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS....................$2.50
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

RUGIAGĖLĖS ..........................................................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO............................$ 0,75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS ........................................ $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25 

Dr. J. Balys. LIETUVIŠKOS PASAKOS....................$2.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS..........................................$5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS.....................$2.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS ................................................... $3.00
Ig. šeinius. Vyskupas ir velnias......................................... $ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS..........................$3.00
J. Vadis. ©KULTINIAI PATYRIMAI.......................... $2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS..................... .$l£0
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ............... $ ZOO
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS......................$2.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.................................$2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS...........................................$ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS..................................... $3.00
A. Koestler. NULIS IR BEGALYBĖ............................ $ 2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARELĖS........................$5.00
J. Švaistas. FRY2 Ž.C. ........................... $2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS...............................$2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO.................................$2.00
J. Guauda. OKA PRO NOBIS........................................ $4 00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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AtOWjREAL
DIDELĖ NERIKLAUSOMAI LIETLVAI TALKA 

Pastatytas Nepriklausomos Lietuvos leidyklos namams 
priestatas.

• Pp. Girdžių, NL bendradar 
bių, šeima vieši Waterbury, 
Conn.
• Knystautas Romas, inž., iš 
vyko į Vancouverį, o iš ten 
vyks į JAV, Seato paredą.
• Sol. A. Paškevičienė atos 
togas leidžia Cape Cod, plau 
narname šiltos Golfo srovės.
• M. ir J. Juodviršiai ir tre 
čias Juodviršių brolis Juozas, 
gyv. Oakvilėje, atostogas pra 
leido pas Mykolo brolį dakta 
rą, Illinois, prie ežero — La 
ke Vilias.

EVANG. LIUTERONŲ 
PAMALDOS

Montrealyje įvyks rugpjūčio 
26 d., 2 vai. 30 minučių po 
pietų St. Johns Luteran Cnu 
rch, 3594 Jeanne Mance Stre 
et. Pamaldas laikys kun. dr. 
Martynas Kavolis iš JAV. No 
rintieji galės prieiti šv. Vaka 
rienės.

Visi lietuviai evangelikai 
maloniai prašomi kuo skait 
lingiausiai pamaldose dalyvau 
ti. (Parapijos Taryba.

ATOSTOGOS EINA J 
GALĄ

Nors laikas dar atostoginis, 
nes tiktai pusė rugpjūčio, bet 
dėl šalto oro, kuris net ir žy 
miai į pietus, JAV, taip pat 
nepasižymi šiluma, šių metų 
žmonių atostogos laikomos ne 
krykusiomis. Daugumas atos 
togas jau pabaigė ir sugrįžo 
iš toliau, šiltesnių vietų, bet 
ir ten šiemet nesą labai šilta, 
net Floridoje ir tai vėsoka.

LIETUVIŲ NELAIMĖ
Aną sekmadienį tautiečiai 
Meilutis ir J. Astravas ture 
mašinos susidūrimą. Nuken 

dėl ko teko

Nupirkus N. L-vai didelę 
automatinę spausdinamąją ma 
šiną, neišisitenkama esamose 
patalpose. Tokiu atveju reikė 
tų arba turimus namus pra 
tęsti, arba užstatyti antrą augs 
tą. Tačiau tam reikalui truks 
ta lėšų, todėl kol kas apsiribo 
ta laikinu šaltu priestatu, ku 
rin galima bus sudėti kaiku 
riuos daiktus. Bet ir priestato 
pastatymas užėmė visą savai 
tę, nes statymas vyko talkos 
būdu, atliekamu nuo darbo is 
taigose bei įmonėse, laiku. Sta 
tybai vadovavo veiklusis ir su 
manusis NL B-vės v-bos na 
rys Juozas Šiaučiulis su Kle 
mu Kiaušu, nesigailėję jėgų 
ir nuoširdžių patarimų. Talko 
je dalyvavo: Br. Abromonis. 
A. Alekna, Ig. Bitautas, L. Gi 
rinis, D. Linkonas, St. Reu 
tas, A. Mylė, senj. Tekutis, J. 
Vieraitis, Snapkauskas. Br. 
Abromonis dar savo lėšomis 
pastatui nupirko tolinus.

Visą savaitę daugumas tai 
kininkų dirbo kasdien, su savo 
įrankiais ir visu atsidėjimu bei 
nuoširdumu, todėl jiems pri 
klauso didelė ir nuoširdi pa 
dėka, ypač, kad tai yra didelis 
geros valios ir lietuviškojo sp 
ausdintojo žodžio vertimo 
ir nuoširdaus rėmimo faktas.

• Į Lietuvių Dieną Windsore 
yra norinčių važiuoti ir tokių 
tautiečių, kurie neturi savo su 
sisiekimo priemonių, — jie 
mielai apsimokėtų kelionės iš 
laidas, jeigu juos kas, turėda 
mas mašinoje laisvos vietos, 
primtų vykstant į Windsoią 
rugpjūčio 31 dieną. Prašoma 
skambinti telef. DO 6-6220.
• Inž. Aras su šeima iš Cieve 
lando, atostogaudamas lankė 
si Montrealy ir viešėjo pas 
pp. Prišmantus.
• Pp. Kęsgailos, KLB Kr. V- 
bos pirm, su Ponia ir G. Ruk
šėnas savaitę atostogų pra 

leido žuvaudami Baskatuno 
ežeruose.
•(Projektuojama ilgąj} savait 
galį, rugsėjo 1 d. gegužinė. 
Ar ji bus tikrai suruošta, paaiš 
kės šią savaitę.
• Inž. Miklovas, neseniai a* 
vykęs iš Lietuvos, „Nepnklau 
somos Lietuvos!“ pakviestas 
atsilankyti Montrealyje ir pa 
daryti pranešimą apie gyveni 
mą ir bendrą padėtį okupuoto 
je Lietuvoje.
• KLV Kr. Valdybos posė 
dis paskirtas šį antradienį, 8 
vai. vakaro. . .
• Dainavoje sekmad. įvyko 
metinė šventė, kurios metu iš
rinikta ,,Mlrss Dąįnava“ —' 
Ina Pėteraitytė.

J.
jo 
tėjo abu vyrai, 
atsigulti ir į ligoninę.
* K. AndruškevičiUs, paten 
kintas atsilankymu New Yor 
ke, kur su šeima domėjosi mu 
zėjais ir galerijomis, o sugrį 
žęs rūpinsis Dainava, kuri da 
bar padvigubinta. Atsilankęs 
NL apsimokėjo prenumeratą 
ir domėjosi NL plėtimusi.
• P. Snapkausko, NL malo 
naus rėmėjo, šeima išvyko 
atostogų į Jungtines Valsty 
bts, kur lankysis keliose vie 
tose.

M i k ■ m It

DAINAVOS BENDROVĖ
PARDUODA SKLYPUS PRIE EŽERO!

Tik 4 mylios į vakarus nuo St. Agathe.
Gražus natūralūs ežeras, puikūs kalnų vaizdai. 

Kainos ne augštos. Galima 4 metus mokėti.
Įmokėjimas (Downpayment) 10%.
Mokant grynais 10% nuolaidos.

Informacijas duoda K. Andruškevičius, 499-83rd Avė
Chomedey, P.Q. MU 1-6406.

ae,-,- M M, M M- „M Į tĮ

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Lankosi mūsų tarpe mielas 
svečias iš Chicagos, G. kun. 
A. Grauslys. Sumos metu jis 
pasakė gražų pamokslą apie 
Paskalį.

Trečiadienį, rugpjūčio 22 
d., minijme Nek. Marijos Šir 
dies šventę. Šia proga, mūsų 
bažnyčioje bus šv. Mišios 8 
vai. vak.

Suaukota sekm., rugpj.
ir 12 dd., $364.

DLK VYTAUTO
KLUBO ŽINIOS

Pašalpinės dr-jos narių 
sirinkimas įvyks pirmąjį rug 
sėjo mėn. 17 d. penktadienį, 
dar vasaros laiku.

Klubo pašalpinė dr-ja vyk 
do narių vajų ir priima naujus 
narius be įstojamo mokesčio. 
Pagal klubo statutą tik išbu 
vus pusę metų pašalpinės dr- 
jos nariu, įsigyji teisę pirkti šė 
rus. Dividendus už nupirktus 
Šerus klubas moka tik už sekan 
čius prekybinius metus.
• Jurgutis Aleks su Ponia 
atostogas praleido Cape Cod.
• Petras Jakubka darbe susi 
žeidė ir to pasėkoje turėjo ga 
na sunkią operaciją. Ligoninė 
je išgulėjo 14 dienų ir i’gesnį 
laiką negalės dirbti.
• Lietuvos Pajūris Nr. 2(10) 
jau išėjo iš spaudos. Turiny 
įdomūs ir svabūs straipsniai ir 
retos nuotraukos. Adresas ■ 
5260—10th Avenue, Montre 
ai 36, Canada. Metams tiktai 
1 dol.
• Kelminskas Juozas lankėsi 
„NL“ redakcijoje ir atnauji 
no prenumeratą. J. Kelmins 
kas į JAV atvyko 1910 m. bū 
damas 16 metų. 1963 sausio 
1 d. jam sukaks 70 metų, pen 
sininkas, išdirbęs prie Mont 
realio tramvajų per 40 metų.

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

MES DRAUDŽIAME
Nuo gaisro ir nelaimingų atsi 
tikimų namus, baldus, mašinas. 
Dirbame Royal Insurance Cc. 
Ltd., kuri yra viena iš Royal 

Globe draudimo kompanijų

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656. grupės. Tai yra viena iš di

Dr. J. SEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir Į 
ketvirtadienį Į 4; 7—9 p. 
antradienį ir I 
penktadienį | p’ m* 
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

m

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. M ALISKA 

1396 St. Catherine St W. 
Siute 419, tel. UN 6-823S 
Namų tel.: MU 1-2051.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 
Dr. R. CHARLAND 
78 St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

Dantų Gydytoja
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb

WE 2-6662; namų PO 8-8096

džiausiu pasaulyje draudimo 
bendrovių, neperseniai nupir 
kusi Western - British Ameri 
ca Group už $43,000,000 ir 
London & Lancashire Group 

už $100,000,000. 
Pastatai — Žemė

Draudimas — Paskolos 
Sąskaitos „Lite“ Nr. 752.

P. Adamonis, RA 2-2472.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS 
Parapijos piknikas Palan 

goję rugpjūčio 26 d., sekma 
dienj. Važiuoti autorout ii 
exit 19 Mille Ule ir važiuoti 
apie 5 mylias iki Debien ręsto 
rano ir groserio ir nuo čia pa 
sukti į kairę, nuo čia Palanga 
už maždaug 2 mylių. 11 vai. 
pamaldos, o po to piknikas su 
žaidimais ir šokiais.

Po pietų parapijos jauni 
mas organizuoja šokius ir bus 
gera muzika.

Kun. L. Kemėšis lankėsi iš 
Australijos ir išvyko į Europą.

Rinkliavos rugp. 12 d. 103. 
01, rugpj. 19 d. 105.67.

Aukavo bažnyčiai E. Smilin 
gienė 24 dol.

Tuokiasi rugs. 1 d. E. A. 
Dainius ir Laima Stirb yte 
(anąkart klaidingai parašyta, 
atsiprašome).

DR. A. POPIERAITIS, 
prieš dvejus metus baigęs Mc 
Gili medicinos fakultetą, išla. 
kė federalinius gydytojų or 
ganizacijos reikalaujamus eg 
zaminus, be to, yra išlaikęs 
ir Jungtinėse Ameiikos Vals 
tybėse egzaminus. Dabar Dr 
A. Popieraitis ruošiasi chirur 
go specialybei.
- ŠAUNIOS IŠLEISTUVĖS

Imperial bank of Canada 
Montrealyje, Algimantui Tra 
sikiui, kuris čia turėjo skyriaus 
vedėjo pareigas, rugp. 17 d. 
Queen Elizabeth viešbutyje 
suruošė iškilmingas išleistu 
ves, kuriose dalyvavo apie 
100 banko tarnautojų su va 
dovybe priešakyje. Vaišių iš 
laidas padengė bankas. Trasi 
kiai išsikelia pastoviai gyven 
ti į Kaliforniją, kur gyvena p. 
Trasikienės brolis. P. Trasikis 
Kalifornijoje to pat banko (Im 
pei ai) skyriuje gauna Monl 
realyje turėtas pareigas. 1 ai 
yra gražus lietuvio Įvertini 
mas.
• Rašytojas A. Landsbergis 
vasaroja 
gpjūčio 
Yorką.
• Skučas 
tį laiko, 
dėmėjosi 
N L prenumeratą ir paėmė 50 
dol. šėrą.
t*?. Kazlauskas LaSalleje, 1 
Avenue, nusipirko, namus, 
bungalow, ir jau persikėlė ten 
gyventi. Atsilankęs NL redak 
cijoje, savo vardu dabar užsi 
sakė NL-vą.
• Kun. S. Kulbis, SJ, apvaži 
nėjęs visą Kanadą ir Jungti 
nes Amerikos Valstybes, su 
grįžo į Montrealį iš Kaliforni 
jos, iš tos vietos, kurion, kaip 
juokaudamas sako, ,,kur Chru 
ščiovas nebuvo įleistas*'...

GERA ŽINIA TORONTE 
PADARĖ DlDELį ISPŪDJ

Birželio 14 d. Kanados Min. 
Pirm. J. Diefenbakeris, atsi 
lankęs Toronte, padarė pareis 
kimą, kad pabaltiečiams pra 
šant, jo vadovaujamoji vyriau 
sybė rimtai svarstys prašymą 
daryti žygių padėti Pabaltijo 
valstybių laisvinimui iš Rusi 
jos pavergimo ir kolonializ 
mo. Be ko kita, buvo suminė 
tas ir Pabaltijo valstyoių kon 
sulatų oficialumo klausimas, 
kurį Pirmininkas taip pat pa 
sižadėjo palankiai svarstyti.

Dabar gauta žinia, kad Pir 
mininkas žodį tesėjo: Pabalti 
jo konsulai pripažinti visatei 
siais ir jiems grąžintas anks 
čiau turėtas statusas, atseit— 
Lietuvos konsulas atauna Lie 
tuvos Generalinio konsulo sta 
tušą. Ši žinia Toronte buvo 
priimta su dideliu pasitenkini 
mu ir pagabos bei padėkos 
jausmais Kanados Ministeriui 
Pirmininkui J. Difenbakenui.

ta 
liu 
A.

Kennebunkport. Ru 
21 d. grįžta į New

Juozas, gavęs trupu 
apsilankė NL red., 
statyba, apsimokėjo

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Redd.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570I

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
MMNNMNNNMMNNNNM

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L..
168 Notre Dame East, 

Suite 206
Tel.: UN 6-2065

Tel.: 671-7494, 7—9 v. v.

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

2415 Park Row East, N. D. G. 
Sklypai, namai, prekybos ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis AV 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 901 

UN 1-8933

::

ADVOKATAS |
JOSEPH P. MILLER, į

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje, 
šiokiadieniais: 1451, Crawford Bridge Ave., Verdun: 

pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai;
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) : trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.
Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 

Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 
kitu laiku — tel. HU 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

VILNIAUS DIENOS 
MINĖJIMAS

yra rengiamas spalio mėn. 14 
d. Toronte ir Hamiltone. Su 
paskaita atvyksta iš Čikagos 
inž. J, Miklovas, gyvenęs Vii 
niuje nuo 1951 m. iki 1961 m. 
t. y. pabėgimo į laisvuosius va 
karus.

Minėjimas Hamiltone bus f 
tuoj po sumos VAV parapi 
jos salėje ir Toronte — Prisi 
kėlimo parapijos auditoiijo;.

K. B.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

JAUNIMO 
‘ SUVAŽIAVIMAS 

rugsėjo 1—3 dd. 
Day savaitgalyje) 
Simcoe, Orchard

įvyks 
bour 
Lake 
ge, (apie 45 m. nuo Toron 
to) Į suvažiavimą - sąskrydį 
atvyksta visas Amerikos ?r K? 
nados jaunimas. Programoje 
pamaldos, paskaitos, diskus! 
jos ir parengimai. Pamaldas 
atlaikys kun. dr. A. Jurėnas 
iš Bostono ir Kun. Dilys iš Či 
kagos. Numatoma ir daugiau 
svečių kunigų.

Evangeliškas jaunimas 
Amerikoje ir Kanadoje kvie 
Čiamas kuo skaitlingiau daly 
vauti. Dar neužsiregistravusie 
ji prašomi registruotis pas Ra 
ta Bleizgytę, 12 Rusholme 
Rd., Toronto 3, Ontario. 1 ei. 
LE 4-4088.

KULTŪRINGAI GRAŽIOS 
VESTUVĖS

Ipolitas ir Sofija Pautera 
ir Stanislava ir Jurgis Sinkai 
savo vaikams, Marijai Taute 
raitei ir Romui Sinkui, suruo 
šė ne tiktai gražias, bet tikrai 
kuhūirngas augšto lygio ves 
tuves, rugpjūčio 18 d.

Aušros < Vartų, bažnyčioje, 
kun. K. Pečkys, SJ., iškilmin 
gomis apeigomis sujungė jau 
nuosius ir pasakė reikšmingą 
jaunavedžiams žodį. Iškilmių 
metu giedojo op. sol. E. Kar 
delienė.

Jauniesiems asistavo: Jolan 
Tauteraitė su jaunojo bro 
J. Sinkum, L. Strėlytė su 
Dvarionu, R. . Barteškaitė

su D. Parks ir J. Vilnis su F. 
Cheruccy.

Vakare A V salėje, gražiai 
dekoruotoje. įvyko vestuvi 
nės vaišės, skoningai ir kultu 
ringai išjieškotai paruoštos.

'Programą vedant Jurgiui 
Lukoševičiui, po sveikinimų, 

jaunavedžiams sugiedota 11 
giausių metų. Po to jautriu žo 
džiu pasisakė abu tėvai, savo 
vaikams linkėdami galimos lai 
mės, dėkodami visiems — 
apeigas vykdžiusiems, talkam 
siems ir atsilankiusiems į ves 
tuves. Pažymėtina gera muzi 
ka, davusi ne tiktai šokių, bet 
ir meniškų dalykų.

Vestuvėse dalyvavo ir iš 
toliau atvykusių: Ponia Berse 
nienė iš Wellando, kur gyve 
na ir pp. Sinkai, jaunojo tėvo 
brolis, Albinas Sinkus, iš Ro 
chesterio, p. Dvarionas iš T o 
ronto, N. Ratienė iš New Yor 
ko, Jonas Mons iš Platsbur 
go su sūnum Jonu, kuris dir 
ba Hartforde, Conn, ir k t.

Vestuves sumaniai nufilma 
vo Jurgis Lukoševičius.
• Studentas Eimutis Tekutis, 
talkinamas skautų B. Bulotos 
ir brolių Ptašinskų, sutvarkė 
NL komplektus ir suskirstė 

1 klišes, — už ką jiems nuošii 
džiai dėkojame, ypač kad jie 

•- visi yra nuolatiniai geri N L 
talkininkai.

NEMOKAMAI
duodami katalogai ir kalnoraš 
čiai, aprašą 50 ūkių ir dide 
liūs žemės sklypus. Kainos: 
nuo $250 iki $80,000. Tei.au 
tis: Luc Marchessault Mayor, 

West Chefford, Que.

TAISAU IR DAŽAU

LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571 
JAV PREZIDENTAS TARĖ

(La 
prie 
Lod

KONSERVATORIJOS 
STUDENTAS

Raimundas Kličius, prieš me 
tus buvęs op. sol. E. Karde 
lienės Muzikos studijos moki 
nys, šiemet su pasižymėjimu 
(Distinction) baigė 10-tą kur 
sąi ir perėjo paskutinį - bai 
giamjį, Pianoforte klasėje. 
Šias žinias paskelbė McGill 
konservatorija, apimant visos 
Kanados konservatorijų duo 
menis.

R. Kličius talkina visokie 
ms parengimams, kur tiktai 
reikia fortepiono. Jis yra ir 
A V jaunimo mišių vargoni 
ninkas.

Paskelbti duomenys iš vi 
sų Kanados provincijų, viso 
apie 3,000 muzikų visų sričių 
— dainininkų, instrumentalis 
tų, teorijos klasių ir tt. Iš vi 
so to jaunų muzikų skaičiaus, 
tiktai vienas Raimundas Kii 
čius tame sąraše atpažįsta 
mas kaip lietuvis, nes kitų lie 
tuviškų pavardžių sąraše nė 
ra.

PROTESTANTŲ AUGS 
TESNES MOKYKLAS 

baigusiųjų sąrašą paskelbė 
Montrealio Star. Sąraše paste 
betos lietuvių pavardės: J. 
jMpnstavičius (rašosi Mons 

tavich). Galimas dalykas, kad 
yia lietuviai ir šių pavardžių 
savninkai: S. Destonis, Kalni 
tsky, M. Surkis, C. Pofelis, 
J. Lekas ir M. Laekas. Lietu 
viams reiktų išlaikyti gražias 
savo pavardes, tada jie nt 
nuskęstų kitataučių jūroje.
• Feliksas Valys, išsikėlęs į 
Australiją ir ten kurį laiką gy 
venęs, dabar atvyko su rezi 
dencine viza į U. S. A. ir ap 
atgyveno Miami. Vienoje iš 
geriausių ligoninių „Doctors 
Hospital“ gavo slaugytojo dar 
bą.

REIKALINGA 
VEDUSIŲ PORA.

Vyras daržininkystės priežiū 
rai. Moteris namų ruošai.

Įvairūs patogumai.
Teirautis Mr. H. Smith.

820 Upper Belmont Ave., 
Westmont, P. Q. 
Tel. HU 6-9212.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURC1NAS

Lachine. Tai. 631*0882.

EUROPIETĖ SPĖJĖJAI 
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

klausimuose: meilėje, 
vedybose, biznyje ir L L 

Paslaptys išlaikomos. 
Nepraleiskite progos ir 

kreipkitės tel. VI 9-6654,
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