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Neišnaud. proga-pralaimėjimas
KAS NAUJA KANADOJE

DĖL AMERIKOS POLITIKŲ NESIORIENTAVIMO 
KUBOS LIKIMAS PALIKTAS KRIZĖJE

Indija tiek susipainiojo savo „neutralume“, kad atsidūrė 
katastrofiškoje padėtyje.

Prancūziją de Gaulle gerai tvarko.
PERANKSTI apsidžiaugėme, 
kad pagaliau Jungtinės Ameri 
kos Valstybės susiorientavo ir 
išnaudos padėtį, kuri pati jiems 
siūlo laimėjimus, bet pasirodė, 
kad apsirikome.

AMERIKA NESUGEBĖJO 
EFEKTYVIAI IŠNAUDOTI 
LAIMINGAI SUDARYTOS 

PADĖTIES, 
nors viskas jau buvo jos ranko 
se ir priklausė nuo jos valios. 
AMERIKA turėjo visas kortas 
rankose, ir tiktai reikėjo pada 
ryti tinkamus ėjimus. 
CHRUŠČIOVAS buvo visiškai 
pritrenktas ir pasimetęs.

CHRUŠČIOVAS BUVO PKI 
ĖMĘS VISUS KENNEDY 

PASIŪLYMUS,
be sąlygų. Bet kai pamatė, jog 
amerikiečiai neveikia, pradėjo 
daryti pasiūlymus ir statyti rei 
kalavimus. Ir taip supainiojo 
reikalus, kad dabar

KUBOS KRIZĖS SPRENDI 
MAS PRIKLAUSO NUO 

FIDEL KASTRO.
Keistesnė padėtis sunku ir įsi 

vaizduoti.
KAI SSSR SUGNIUŽO, JAV 
galėjo pareikalauti iš Kubos iš 
sivežti visus ginklus ir visiškai 
išsikraustyti. Ir tai būtų buvę iš 
pildyta. Bet JAV pradėjo kai 
bėti apie ofenzyvinius ginklus 
ir dabar iškilo klausimas,
KAS YRA OFENZYVINZAI 

GINKLAI IR KAS YRA 
DEFENZYVINIAI 

GINKLAI?
Klausimas praktiškai reika 

lingas ilgų derybų. Be to, ka 
dangi taip pradėta tūpčioti, tai 
Maskva suspėjo Kubon pasiųs 
ti seną suktą politiką Mikojaną, 
kuris suorentavo Fidel Castro 
priešintis JAV reikalavimams 
Prisidėjo ir „palankus” Mask 
vai U Tahnt, ir šiandien Kubos 
krizė tampa jau JAV krize. . . 
Norėtųsi apsirikti, bet vilčių ne 
daug. . .

INDIJOS „NEUTRALISTAI” 
ATSIDŪRĖ KATASTROFIŠ 

KO J E PADĖTiJE, 
nes vaidindami visokias iliuzi 

Nikita prieš kelis metus išprana 
šavo savo likimą, kad Kuboje 

jam teks likti be batų. . .

jas, nepasiruošė gintis, nors ge 
rai žinojo, kad auga Kinijos ko 
munistų imperializmas. Rabar 
šaukiasi pagalbos tų, kurie Ban 
dunge taip pat vaidino neuLra 
liūs. Bet tie Indijai pagalbos ne 
duoda. Pagalbą duoda imperia 
listai“. . .
NEHRU tiek susikompromita 
vo, kad buvo prverstas pavary 
ti iš karo ministerio pareigų 
Krišna Menon. Jį paskyrė arini 
jos tiekimo ministeriu. Bet Kris 
na Menon ir armijos tiekimas 
tur būt bus toks pat, kaip ir gy 
nimosi organizavimas...
DE GAULLE, laimėięs refere 
ndumą, nutarė pasilikti prezi 
dentu. Dabar laukiami lapkri 
čio 18 dienos parlamento rinki 
mai, kuriuose partijos bandys 
atsigriebti, nes referendumą 
pralaimėjo.

KITOS ŽINIOS
— Jungtinėse Amerikos Vai 

stybėse lapkr. 6 d. Kongreso 
rinkimai.

— 100 metų sulaukė Romos 
vyskupas A. Carinei.

— Fidel Castro buvo atsisa 
kęs priimti tarptautinę rusų ba 
zių demontavimo patikrinimui 
komisiją, kurią pasiūlyta suda 
ryti Tarptautiniam Raudona 
jam kryžiui, bet pirmadienį jau 
pareiškė sutikimą priimti.

— JTO 66 balsai prieš 42 at 
mestas siūlymas į JTO priimti 
komunistinę Kiniją.

— Kalbama, kad Indų - Ki 
nų karo atveju gera proga yra 
Čiang Kaišekui daryti invaziją, 
bet. . . neleidžia JAV.

— Tito ir Sukamo pasiūlė 
indų - kinų derybas, Nasser — 
atsitraukti į senas pozicijas ii 
pradėti derybas.

— Kanada ir Egiptas Indijai 
parduoda ginklų.

— JAV paleido satelitą, ku 
ris fotografuoja Žemę.

— Mikojano žmona mirė 
Maskvoje, bet vvras i laidotu 
ves iš Kubos nevažiuos.

— Kennedy penktadienį kai 
bėjd į tauta anie paskut'”us 
įvikius ir pareiškė gerų vilčių.

— Ganos prezidentas Nkru
ma pasisakė prieš Anglijos įsipa 
reigojimą paremti Kinijos k > 
munistu užpultąją Indija.

— tAdenaueris atvyks į JA.
V lapkr. 14 d. ,

— JAV pasiuntė Indijai gm 
klų.

K Jameno sukilėlius puola 
Saudi Arabijos ir Jordano dali 
niai.

— Maskva reabilitavo Stall 
no nužudytus Izvestijų redakto 
rių Redeką, Buchariną ir Rj 
kovą.

— Sensaciją Maskvoje šukė 
lė rusų poeto Jevtušenkos eilė 
raštis, kuriuo jis pasiūlė prie 
Stalino kapo patrigubinti sargy 
bą, nes iš ten dar išeinąs įsaky 
mai...

— Londono spauda Kubos 
krizėje randa viena pažanga — 
Chruščiovas pirma kartą sutikęs 
su tarptautine kontrole.

PRALEIDIMAS
ir netikslumas sus'darė anra 
šant PI B sušaukta KI B ir JA
V LB viršūnių posėdį Toron 
te. Būtent: pirm. Dr. T. Sungai 
la pristatė dar P' R Valdybos 
narius inž. Čiuplinską ir J. Kra 
bkauską. Sekretoriais buvo inž. 
Mališka ir inž. Čiuplinskas.

QUEBECO PROVINCIJOS 
įvyks lapkričio 14 d.

Rinkiminė kova vyksta be 
veik vien tarp liberalu, kurie 
dabar valdo provinciją, ir 
Union National, kuri ilgus me 
tus valdė šia provincija Duplet 
sis laikais. Liberalai, atėję vai 
d.žion, iškėlė daugybęUnionNa 
tional valdymo metais padary 
tų neteisėtumų bei piktnaudoji 
mu valdžios autoritetu.

Liberalai, būdami valdžioje, 
vedė ligoninių planą, kuris ma 
siniam žmogui palengvino svei 
katos reikalų tvarkymą. Ši sritis 
reikalinga dar pagerinimo, bet 
pradžia jau padaryta gera. Da 
bar T esage vedama T -iberalu 
srovėj pasiryžusi suvalstybinti 
eilę elektros gamvklų, kurios 
žmonėms teikia elektrą. Dau 
giausia šis klausimas ir yra rin 
kimin.s kovos laukas. Provinc. 
ja turėdama savo rankose elekt 
tos įmones, gali žmonėms pa 
darvti daug gtra.

Union National vadas D. Jori 
nson rinkiminę propaganda ve 
da svarbiausia šiais šūkiais: su 
mažinti pajamų mokesčius pu

SUKAKTUVINĖ
SKAUTŲ SUEIGA

Lietuvos Skautų organizaci 
ja įsteigtą Vilniuje 1918 rne 
tais, todėl dabar sukako 45 me 
tai, kai ji gyvuoja. Kai Lietu 
vos okupantas ją uždarė Lietu 
voie, ji gyvuoja išeivijoje bei 
tremtyje.

Sekmad'eni Montrealio lietu 
• skabai iškilmingoje sueigo 
je pradėjo sukaktuvinius rne 
tus. kurie užsitęs ik' 1963 m 
alpkričio mėnesio. Vasaros me 
tu ivvks^a sukaktuvinė stovyk 
la. Sekmad'eni gi AV salė'e. 
skautas T. S. Kulb's la:kė F’ril 
mingas pamaldas, vyko išk'l 
minga sue^a. Ceremonialą 
tvarkė stud. E. Tekntis su st”d 
R Šemogaite. Gražaus skautų 
būrio svečiais buvo Vengrų 
skautai.

Perskaičius įsakymus naaiškė 
jo, kad i Vvčius pakelt' š-e 
skautai: K. Bar*-eJka A. Bule 
ta. V Rupšys ir E. Tekutis. J. 
Piečaič'ui pasitraukus iš Anvkš 
čių Š’leb'o draugovės drauginiu 
ko pareigu, draugininku naskii 
tas K. Barteška. 7 paukštvtės 
pakeltos į skautes kandidates. 
Violeta Adoma'tvtė. Dalė F1 m 
zdž'ūnaitė Milė Gedv’la;*ė. Ni 
iolė Andriuškevičiūtė, Lilė B<« 
kaitytė. Rūtą Skučaitė ir T.rū
ta Ž’žytė. Iš skaut'ni"kiu kandi 
dačių i vyr. skautinmkes n-kc 
tos: Rita B-ršauskritė, Dalė 
Barteškaitė, Dalė Še'dvtė, Vio 
lėta Gerhardaitė. Nu'olė Gu 
dž'ūnaitė, Lena Kalakauskaitė 
ii Gražina Peleckaitė.

Pirmiausia — oficialioji da 
lis: vyrų raportus nršrn? V T- 
I ut's, mergaičių R. Šemogaitė. 
Šventės nrasmA nušv’etė «k-n 
tas J. Bulota. Skautus sveikino 
vengru atstovus, Kun. S. Kul 
bis NT. red. T. Kardelis rėmė 
jų būrelio vardu V. Žižys.

Po to skautai žaidė, dainavo, 
pokštus krėtė, o scenoje įvyko 
gražus meninis pasirodymas: 
vengrai padainavo ir pašoko sa 
vo tautinių šokiu, D Barteškai 
tė labai gražiai padainavo, pa 
ti sau .-komponuodama dvi dai 
nas. Ne karta jau ji gražiai oa 
sirodė, bet nauji jos pasirody 
mai rodo muzikinį brendimą ir

PARLAMENTO RINKIMAI
siau, padidinti medicininį aprū 
pinimą ir pakelti minimum mo 
kesčio iš 65 ct. iki 1 dol. Mont 
realio spauda vienu atveju pik 
tai pašiepia Union National ly 
derio pažadus ta prasme, kad 
jis žadąs nesuderinamus daly 
kusi sumažinti mokesčius ir pa 
didinti medicinos aprūpinimą, 
nes šis paskutinis reikalingas di 
dėsnių lėšų, o jų nebus, jeigu 

Ka;p ten bebūtu, k-ekvienas 
mokesčiai bus sumažinti, 
mūsų turi teisę pasirinkti tą sro 
vė, kuri jam patinka. Bet visų 
sąmoningų piliečių pareiga rin 
k'muose dalyvauti ir savo valią 
pareikšti.

IMIGRACIJA KANADON
Trečiojo metų ketvirčio lai 

ku į Kanadą yra įvažiavę 22, 
507 asmens, o per 9 mėnesius 
— 56,568.

Trečiame ketvirty iš Lietu 
vos vra atvykus 1 asmuo, iš 
Latvijos 2 ir iš Estijos 0. Tuo 
pat laikotarpiu atvyko Lietuvos 
piliečiu 2, Latvijos 1 ir Estijos 
nė vieno.

MONTREALYJE
L IETUVOS KUNIGAIKŠTIS
Mykolas Trubeckoi, 25-sios kai
mus Gediminaitis, apsigyveno 
Montrealy. Inžinerijos mokslus 
i’s baigęs Paryžiuje (turi 4 dip 
lomus). Kunigaikštis M. Tru 
l.eckoj be kitų kalbų kalba gra 
žiai lietuviškai ir brangina Lie 
tuvos p’b'etybe. Ilgus metus gy 
venęs Prancūzijoje, pasilaikė 
Uetuvos pilietybę ir, prieš pus 
mėtį atsikėlęs j Montreal}, gy 
vena Lietuvos našu. Savo sūnų 
taip pat pasiryžęs išmokyti lie 
tuviškai ir įsilieti į Lietuvių ben 
druomenės gretas. Inž. M. Tru 
beckoi čia planuoja elektros 
storis. Mums malonu pažymėti 
ir tai, kad M. Trubeckoi yra ir 
N L nrenvme’'-,t<"'—'"s G-n-o-d-» 
mas Kaune, M. Trubeckoj bu 
vo ypač si’s'btčiul'aves ru S-nt 
varu. Inž. Vėbra, kooperatinin 
ku Sabinsku ir kt.

I IETUVIŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ VOKIETIJOJE
Koenigsteine (Taunus), Fd. 

Vokietijoje, įvyko Lietuvių stu 
dijų savaitė, sutrauksi per i00 
dalyvių. Savaitėje paskaitas, 
nranešimus skaitė V. Bana’tis, 
T. A. Bernatonis, prof. dr. Z. 
Ivinskis, kun. Br. Liubinas, pro 
fesorius A. Maceina (jis buvo 
ir moderatoriumi, dr. T. Nor 
kaitis jr., dr. P. Rėklaitis, E. 
S'monaitis, R. Spalis, J. Stan 
kaitis, dr. K. Vidugiris. Savai 
lės metu paminėtas Maironis 
be to, buvo Europos Liet. Fron 
to Bičiulių, Vok’etijos Ateiti 
n'nku Sendraugių ir studentų 
metinės konferencijos, evar.ge 
likų jaunimo susirinkimas ir 
skautų bei skaučių bendrijos su 
eigos.

augantį balsą.
Tautiniu šokių grupė J. Pie 

caičio vedama, ir akordeonuo 
jama Latvaičio, labai idoimai 
pašoko tautinių šokių, kurie da 
bar perkomponuoti, ir naujuO 
se variantuose yra labai įdo 
mūs.

Minėjimas buvo gražus, įdo 
mus ir gražiai praėjo.

Nepaprastai malonu suminė 
ti, kad ryšium su mašinos pir 
kimu ir meno kūrinių, kuriuos 
mūsų dailininkai paukojo spau 
dos židno išlaikymo tikslui pa 
skirstymu, ir daugiau tautiečių 
atsiliepia įnašais NL Mašinų 
Fondui. Dėkingi visiems, kas 
NL paremia, skelbiame šiuos 
įnašus:
Macijauskas Jonas,

Port Ququitlam, B. C. 20.00
Zabulionis N., 

Hamilton, Ont...........30.00
Inž. V. Giriūnas, 

Montreal ................... 10.00
Jocas Juozas, 

Montreal .................. 20.00
Gabrusevičius Juozas, 

Montreal ...................10.00

Naujienos iš pasaulio sostinės
STOKA RYŽTINGUMO IR TUPČIOJIMAS ŽUDO 

LAISVĘ IR VAKARUS
Generolas Aramburu Pavergtųjų Seime

Pavergtųjų Seimas susirinko 
specialaus posėdžio 1956 Veng 
rijos sukilimo metinėms atžy 
mėti. Ta proga Pavergtųjų Sei 
me apsilankė ir žodį tarė Jung 
rinėse Valstybėse besilankąs b.
A. rgentinos prezidentas ir vie 
nas iš stambausų Argentinos as 
menybių gen. P. E. Aramburu. 
Savo žodv jis konstatavo tebe 
paraližuojantį Vakarus suglebi 
mą ir stoką atsakingumo.

Posėdyje apsilankė ir eilė ki 
tu svečių. Kubos Revoliucinės 
Tarybos atstovas pažymėjo, 
kad vien tik „karantinas“ Ku 
bai l-'svės nesugrąžins. „New 
iork Hera'd Tribūne“ redakto 
rius S. Freidin, „The Forgot 
ten People“ knygos autorius, 
perspėjo, kad abejingumas so 
vietų pavergtųjų valstybių lais 
vės kovai vra pragaištingas pa 
čiam laisvajam pasauliui. Lietu 
x ių draugą ir Lietuvos bylos 
n’-nAic,; senatoriai J Javits ir
B. Keating, taip pat kongres 
manas C E. Galla-ber savo 
kalbose nažvmėjo, .Tarantino“ 
Kubai vykdyme JAV politikos 
ivžtuma, bet pabrėžė, kad vy 
r atisybė vis dar privengianti

Lietuvos kunigus atlydėjo 
Romon „žurnalistas”

J VISUOT. BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMĄ ROMOJE 
ATVYKO DAR KETURI

Eltos bendradarbio Romoje kupijos vald. kan. P. Bakšis, 
pranešimu, be Kauno Vysk, ad Vilniaus arkivysk. valdytojas 

■ , . i c._ i ... kan. Č. Kirvaitis ir jo kanclerisministratonaus kon. Stankevi . _ _ y ., * ?kun. Mažeika. Atvažiavo ir 
Čiaus, dalyvaujančio kaip eks ,,žurnalistas” Leopoldas Galdi 
perto, atvyko Kaišedorių vys kas.

PRANEŠIMAS VISIEMS „NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS“ MAŠINŲ FONDO VAJAUS TALKININKAMS

N. L. Mašinų Fondui parem 
ti, mūsų dailininkų suaukotų 
meno kūrinių, loterijos biletų 
platinimas baigsis š. m. gruo 
džio mėn. 1 d. Loterijos užbai 
gimui suruoštame parengime 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
kuriame ivyks visų suaukotų 
meno kūrinių paroda, ir išpla 
tintų laimingųjų biletų trauki 
mas.

Todėl maloniai praaome vi 
sus Montrealyje esančius M. F. 
v. talkininkus paskubėti gautą 
sias biletų knygutes išolarinti ir 
nevėliau kaip iki gruodžio m. 
1 d , 8 vai. vakaro atsiskaityti.

Tuo pačiu primenama ir vi

STAIGMENĄ
A. Judmska’tei ir J. Keršiui dra 
ugai ir pažistami suruošė pas 
pp. Drešerius. Daug kas gra 
žiais žoriž’ais sve:k:no juos, 
kad per laiškus susipažino taip, 
jog ryžtas’ žengti prie altoriaus 
tvirtu, drąsiu ir noriu žingsniu, 
o taipgi buvo linkėta «*ero su 
gyvenimo, sėkmės ir lietuviško 
tvirtumo.

Į kalbų, pašnekesių ir juokų 
tarpus vis is’kverbdavo dainos, 
kurios aidėjo iki vidunakčio. 
Dalyvavimas nemažo skaičiaus 
šaulių pridavė daug vyriškumo 
taip sklandžiai užsibaigusiam 
pobūviui.

Lietuviško tvirtumo J, Ker 
Šiui

švedas Aleksa#;
Montreal ................... 10.00

Vi#o gauta...................... 100.00
Nuoširdžiai dėkojame vi 

siems rėmėjams.
Mašinų Fonde buvo 10,504.00 
Per savaitę gauta .... 100.00 
Fonde dabar yra ..10,604.00 
Fondui užplanuota . .15,000.00 
Fondui dar trūksta . .4,396.00

Dėkingi būsime visiems, kas 
prisidės.
Pastaba: Vis dar nespėjame vi 
siems išsiųsti šėrų, bet tai bu* 
padaryta galimai trumpesniu 
laiku.

Dėkingi būsime visiems, k,, s 
prisidės prie Fondo papildymo

Valdyba.

užimti griežtesnę poziciją sovie 
tų pavergtųjų Europos valsty 
bių klausimais. Ypač sen. Ja 
vits kėlė reikalą intensyviau 
formuoti JAV viešąją nuomo 
nę, kuri labai veikia vyriausy 
bės liniją, bet kuri dažnai yra 
reikalui abejinga. Tokio abejin 
gurno rezultatai kartais labai 
lemtingi. Kaip posėdžio pirmi 
ninkas Rumunijos atstovas C. 
Visoianu pastebėjo, tai „jei Va 
karų didžiosios Demokratijos 
būtų parodžiusios bent minimu 
mą efektyvaus solidarumo Ven 
grijos didvyriškai kovai 1956, 
šventa laisvės liensna būtų išsi 
veržusi nuo Baltijos iki Juodų 
jų marių per visas sovietų pa 
vergtąsias tautas ir sovietinė 
imperija būtu buvusi sukrėsta 
iš pamatų”. Deia, Vakarų abe 
jingumas. Todėl Pavergtųjų 
Seimas su pasitenkinimu pri 
ėmė Prezidento Kennedy žings 
nį Kubos padėties atžvilgiu ir 
sovietų pavergtųjų tautų vardu 
pasiųstoje telegramoje užtikri 
no jam pavergtųjų solidarumą 
su viltimi, kad tas Washingto 
no žygis bus pradžia ryžtinges 
nės JAV politikos apskritai.

Kor.

siems N. L. skaitytojams ir tai 
kininkams, esantiems už Mont 
realio ribų, kurie yra gavę lote 
rijos biletus, nedelsti juos užpil 
dyti ir atsiskaityti su N. L. re 
dakcija iki lapkričio mėn. 30 d.

Šis pranešimas neliečia toli 
mesnio N. L. Mašinų Fondui 
šėrų platinimo akcijos. Malo 
nius N. L. skaitytojus ir talki 
ninkus nuoširdžiai kviečiu ir 
toliau M. F. vajų remti iki pil 
no jo užbaigimo.

J. Šiaučiulis,
Spaudos B-vės „Nepriklauso 

ma Lietuva“ Mašinų Fondo 
vajaus, Montrealio Atstovas.

RANKO „LITO” REIKALAI
Spalio mėnesį „Lito" balan 

sas pasiekė $675,000 (pernai $ 
*90.000). Yra daug vilčių, kad 
iki šių metų galo bus pasiekti 
trys ketvirčiai miliono dolerių, 
kitaip sakant, padidės visu treč 
dali”. Indėlių $645,000 (per 
nai $466,000), paskolų $ 534, 
000 ($272,000), investacijų $ 
70,000 ($32,000). Per pirmuo 
sius 10 mėnesių padaryta $1, 
310,000 apyvartos (per visus 
1961 m. $1,017,000). Narių— 
718.

„Lito” Valdybos ir Komiai 
jų mėnesinis posėdis įvyk* šį 
sekmadienį, lapkričio mtn. 11

Nukelta j 8-tą p*l.
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Kanados Lietuvių Fondas
JAU LAUKIA ĮNAŠŲ, KUR IE BUS ĮŠALDYTI LIETU 

VOS REIKALAMS, O NUOŠIMČIAI PANAUDOTI 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI

Praeitame NL numeryje bu 
vo įdėtas pranešimas, kad Ka 
nados Lietuvių Fondas jau su 
siformavo ir pradeda veikti. 
Šian NL numerin dedamas pa 
Šaipus visuomenininko Inž. Pet 
ro Lėlio straipsnis. Kai Fondas 
įau pradeda veikti, šie pasisaky 
mai duoda progos plačiau rei 
kalą išsiaiškinti.

Kaip žinoma, JAV veikia 
Amerikos Lietuvių Fondas, ku 
ris jau parodė savo veiklą: su 
rinko nemažą sumą pinigų, už 
kuriuos gavo 900 dolerių pel 
no ir jį jau paskirstė lietuvybės 
išlaikymo tikslams.

P. Lelis mano, kad geriau bū 
vo steigti Geležinį Fondą. Bet 
tai tiktai vardo klausimas, arba, 
kaip p. Lelis sako, „muzikantų 
persodinimas“, nes praktiškai 
Kanados Lietuvių Fondas ir yra 
tas Geležinis Fondas, kurio tik 
tai vardas kitas.

Rašančiam taip pat atrodė 
geresne pasaulio Lietuvių B-ės 
apimtim, kaip vienalytė viso pa 
šaulio lietuvių bendruomenių 
mastu fondo organizacija. Jei 
gu nueita kitu keliu, tai tam 
yra rimtų priežasčių. Visų pir 
ma todėl, kad ne visi lietuviai 
dar priklauso Bendruomenei. 
Antra, kiekviena valstybė turi 
savo įstatymų savumus, ku 
riuos sunku suderinti. Todėl te 
ko atsižvelgti į regionales sąly 
gas ir Lietuvių Fondą steigti 
skyrium JAV ir skyrium Kana 
doje., Organizatorių tačiau in 
tencija gera — jie bandė išlai 
kyti organizacijos vienalytišku 
mą ir tai turėtų būti gerai. Lie 
tuvių Fondas turėtų būti įsteig 
tas ir kitose Lietuvių kolonijo 
se — Pietų Amerikoje, Eura 
poje, Australijoje ir tt., nes jo 
tikslai ir uždaviniai bendri vi 
siems, visur gyvenantiems lietu 
viams. Kai įsisteigs kitų kraštų 
Lietuvių Fondai, kurių incaty 
vą turėtų paskatinti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdy 
ba, tada galės būti kalba apie 
fondu veiklos suderinimą ir su

tikslinimą globaliniu mastu.
P. Lelis juokauja, kad LF 

statutas primtas neskaičius. Sta 
tūtas iš anksto buvo išsiuntinė 
tas visiems Kr. Tarybos na 
riams su įspėjimu su juo gerai 
susipažinti, o Tarybos susirinkt 
me jį tiktai perdskutuotų, pa 
siūlytų pataisas, jeigu tokių bū 
tų ir dėl statuto pasisakytų 
bendrai. Šis patikslinimas rei 
kalingas, kad kas mažiau infor 
muotas nesusidarytų įspūdžio, 
jog statutas primtas lengvapė 
diškai. Istorinės tiesos vardu 
lekia padaryti ir kitas patiksit 
nimas: Geležinis Fondas gimė 
Montrealyje, ir taip atsitiko to 
dėl, kad čia kurį laiką buvo ten 
dencijų įšaldyti Tautos Fondo 
lėšas. Bet kai to negalima buvo 
padaryti, o žmonių, kurie sakė, 
duosią tiktai tokiam fondui, ku 
rio lėšos bus panaudotos Lietu 
vai, — tada ir kilo vadinamojo 
Geležinio Fondo mintis, kuri 
Montrealyje subrendo ir pasi 
reiškė KLB veikloje.

Kanados Lietuvių Fondas 
faktinai ir yra tas pat Geležinis 
Fondas, kuris dabar ir laukia 
tų pasiryžėlių, kurie sakė: įstei 
kite fondą, kurio lėšos bus kau 
piamos Lietuvos reikalams, 
mes jam duosime įnašų, krausi 
me kapitalą. Tat ir reikia ypač 
kviesti į fondą daryti įnašų 
tuos, kurie tokio fondo pagei 
davo. Toks fondas dabar jau 
veikia.

Lietuvių Fondo tikslai svar 
būs, uždaviniai dideli, todėl ir 
kvetimas paremti fondą, kas 
tiktai gali , yra svarbus.

Jeigu fondas išaugs iki tokio 
laipsnio, kad galės duoti ge 
ras dividendų pajamas, tai vi 
sas lietuvybės, lietuviškosios 
kultūros išlaikymo ir kėlimo už 
davinys bus lengvesnis ir pa 
prastesnis, tuo pačiu žymiai su 
mažės ir visokių rinkliavų naš 
ta. Todėl Fondo darbą pras 
minga remti visomis galimomis 
priemonėmis.

J Kardelis.
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS (NEGELEŽINIS)

Steponas Kęsgailą trejus me 
tus išvaldęs K. L. Bendruome 
nę ir pervaręs Liet. Fondo statu 
tą per tarybos sietą Ottawoje, 
nuėjo į užpelnytą poilsį.

Nors tas statuvas buvo priim 
tas panašiai, kaip taikos sutar 
tis Lietuvos Brastoje, kai Lėni 
nas telegrafavo Joffei „pasira 
šyk neskaitęs“ (L. Fondo statu 
tas priimtas neskaitytas), bet 
vistiek jis gali jau veikti ir tūks 
tantinėms plaukti atidarytas ke 
lias.

Aš tada Ottawoje bandžiau 
dar atgydyti geležinį fondą, ku 
ris prieš penkerius metus po ii 
gų svarstymų ir aptarimų buvo 
per tarybą prastumtas, bet pa 
dėtas i stalčių. Viktoras Užupis 
siūlė net sudaryti komisiją nau 
jam statutui peržiūrėti ir paly 
ginti jį su geležiniu, bet sekma 
dienio poilsis ir rytoj darbas 
privertė daugumą atstovų kelti 
reikalą už priėmimą statuto 
„en bloc".

Lietuvos Brastos sutartis bu 
vo pasirašyta jos neskaičius dėl 
to, kad pasirašiusieji iš anksto 
žinojo, jog ji nebus vykdoma, 
— tai ar naujas fondas nesusi 
lauks tokio pat likimo?

Aš bijau, kad Kanados Liet. 
Fondas nebūtų tik muzikantų 
persodinimas ir kad Augusti 
nas Kuolas po kiek laiko nepa 
prašytų prisiųsti jam statutą 
kaip lietuvių kūrimosi Kanado 
je istorinę medžiagą.

Geležinio fondo steigime pir 
mu smuiku grojo Grigaitis, o 
dabartinio — Ignaitis. Abu yra 
teisininkai ir jiems nieko prikiš 
ti nebūtų galima, be to, kad pir 
masis fondą tampriai surišo su 
Bendruomene, o antrasis pali 
ko jį vienišą, su savo atributais 
— nariais, tarybomis, susirinki 
mais ir tt. Atrodo, kam tas ba 
lastas reikalingas?

Bet kad naujas fondas nukel 
tas į provincijos užkampį linijo 
je Delhi - Rodney - Windsor ir 
ar Kanados Lietuvių sostinės 
Toronto, Montreal, jį kada 
nors pamatys, tai mes sau gal 
vą nesukime. Ten arčiau Ameri 
Los gal fondui bus geriau. Be 
to ten gyvena turtingi tabaki 
įlinkai.

Kaip ten bebūtų, Stepas Jo 
kubiikas, V. Ignaitis ir Pet.as 
Januška pasiėmė ant pečių di 
dėlę naštą ir atsakomingą dar 
bą. Jiems reikia palinkėti, kad

Balsuokite Lesage
Aime Brisson

Balsuokite Brisson
KAS PANAIKINO SKANDALUS?

JEAN LESAGE

KAS ĮVEDĖ LIGOS DRAUDIMĄ?
JEAN LESAGE

Hon. Jean Lesage

Vienintelis, tikras liberalas 
atstovaująs Jean Lesage.

KAS SUTEIKĖ STIPENDIJAS?

JEAN LESAGE

KAS PASKYRĖ MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS TURINČIOMS 

ŠEIMOMS PO $10.- MĖNESIUI?

JEAN LESAGE

KAS IŠRŪPINO 171 MILIŪNŲ DOLERŲ UNIVERSITETAMS?

JEAN LESAGE

Min. Pirm, ir nuo 
1962 m. lapkričio mėn. 14 d.

Centrinis Komitetas 

1373 Beaubien, E., 

Tel. 271—7172

„ 271—6571

Lietuviai veikia visur
J. A. Valstybės.
LIETUVIŲ FONDAS PA 

SKIRSTĖ PELNĄ ŠVIETI 
MO REIKALAMS

Pelno skirstymo komisija pa 
skyrė ir LF Taryba patvirtino 
1962 metų pelną švietimo rei 
Italams: $900 pradinių mokyk 
lų vadovėliui, kurį leidžia kul 
lūros Fondas, ir $300 Pedago 
ginio Lituanistikos Instituto ne 
akivaizdiniam skyriui, kurio už 
davinys yra paskleisti lituanisti 
kos žinias bet kur gyvenan 
tiems studentams ar suaugu 
siems. Iš tos rūšies klausytojų 
tikimasi sulaukti lietuvių kai 
bos mokytojų prieauglio litua 
nistikos mokykloms.

Dar buvo iškelta eilė kitų 
remtinų kultūros dalykų: LRS 
metinė literatūros premija, Litu 
anus žurnalo ir Kultūros kong 
reso darbų leidinio parėmimas, 
tačiau Šiemetinio pelno dau 
giau, deja, nebuvo.

Tad kviečiamas kiekvienas 
geros valios lietuvis prisidėti 
prie didinimo Lietuvių Fondo 
kapitalo, kurio procentai kas 
met skirstomi svarbiems lietu 
viškiems reikalams. Lietuvių 
Fondo adresas: Lithuanian 
‘Foundation 7243 So. Albany 
Ave., Chisago 29, UI.
L. Fondo Tarybos sekretorius.

Argentina.
IŠEIVIŲ DIENOS 

PAMINĖJIMAS
Rosario Liet. Bendruomenė 

paminėjo išeivių dieną. Minėji 
mą atidarė B-nės pirm. — Alf. 
Lukošius, kuris ugningu žodžiu 
lietuviškai ir Ispaniškai kvietė 
dalyvius pagerbti lietuvių tau 
tos didvyrius Darių ir Girėną. 
9> Kompozitorių vad. ketvirta 
dieniuose Vilniuje buvo aptar 
ta jauno kompoz., Jurgučio, 
nauja simfoninė poema ,Mir 
t'es fortas“.

Urugvajus.
II PIETŲ AMERIKOS LIE TUVIŲ KONGRESAS 

ĮVYKS URUGVAJUJE
Po pirmų metų, nuo Pirmo 

jo Piet. Amerikos Liet. Kongre 
so, įvykusio Argentinoje, kuris 
susilaukė daug kritikos, kad ne 
vykusiai buvo paruoštas ir ku 
riame lietuviai dėl skirtingų sa 
vo politinių pažiūrų įsitikini 
mo, parapijoninėje aplinkumo 
je buvo suskirstyti į sūnus ir po 
sūnius, ar atstovų ir observato 
rių, dabar, ruošiant Antrąjį 
Urugvajuje, tikimasi to bus iš 
vengta, ir jame galės dalyvauti 
visi, išskyrus komunistus, lygio 
mis teisėmis.

Tuo reikalu buvo sušauktas 
visų Urugvajaus lietuvių orga 
nizacijų atstovų susirinkimas.

Jame dalyvavo nuo Urugv. 
Liet. Kultūros D jos p. V. Do 
leris, nuo Dr. Kazio Griniaus 
organizacijos Urugvajuje A. 
Gumbaragis, nuo Lietuvių para 
pijos kun. J. Giedrys, nuo Uru 
gvajaus Liet. B-nės M. Svečiu 
lis, nuo Jaunuolių Vyčių G.

Marčianskas ir nuo Vyrų Kata 
likų dr-jos J. Ščesnulevičius. 
Taipgi šiame susirinkime daly 
vavo pats Lietuvos Pasiuntiny 
bės P’etų Amerikoje attache 
A. Grišonas, kuris visokiario 
pai pritarė Kongreso ruošimui.

Kongresas nutarta jvyykdyti 
1963 metų vasario mėn. ir tam 
išrinkta Vykdomoji valdyba: 
pirm. V. Doleris, vicepirm. Pr. 
Stanevičius (sūnus), sekretoria 
i as iš keturių asmenų: Alb. 
Gumbaragis, G. Mečianskas, 
kun. J. Giedrys ir K. Čibiras. 
Iždininku perrinktas p. J. Ščes 
nulevičius, gi į Revizijos Komi 
siją įėjo: p. A. Grišonas, Pr. 
Stanevičius (tėvas) ir Ant. Ma 
čianskas.

Kongreso išlaidų padengi 
mui nutarta įnešti kiekvienos 
dalyvaujančios organizacijos 
atstovui po 1000 Urugv. pezų 
(apie 100 dolerių).

Nukelta į 7-tą psl.

Visuomenės bei bendruomenės veikėjus 
JUOZĄ, JONĄ, PETRĄ, 

EUGENIJA, KAROLINA ir MONIKĄ 
LUKOŠEVIČIUS

SU ŠEIMOMIS IR GIMINES, 
jų brangiai motinai, 

MONIKAI LUKOŠEVIČIENEI 
mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

Dominikas ir Albertas Norkeliūnai 
su šeimomis.

A. t A. 
DUKTERIS — KAROLINĄ, MONIKĄ ir EUGENIJĄ, 

MONIKAI LUKOŠEVIČIENEI
, Lietuvoje mirus,

SŪNUS — JUOZĄ, JONĄ ir PETRĄ, BEI JŲ ŠEIMA 
nuoširdžiai užjaučiame

Ladygai.

tos naštos jie nenusimestų iki 
sukraus į ją bent dešimtį tūks 
tantinių. Tada naštą galės per 
imti kiti ir keliauti su prikrau 
tais maišais į Hamiltoną, To

rontą, Montrealį Tik nekėliau 
kite čia su tuščiais maišais, nes 
biednų niekas nenorės priimti.

P. Lelis.

JUOKDARIAI
DIDELĖ

Mizara: Elou! Elou! Anta 
nai, ar tai tu?

Sniečkus: Aš, Rojau, aš. . .
Mizara: Tai kas ten pas jus 

dedasi, Antanai? Kas ten su jū 
su apranga?

Sniečkus: Nu jau atsitiko šį 
kartą. . . Matai, pertrumpa kiš 
ka. . .

Mizara: Aha! . . Ir mūsų da 
ktaras Margeris, kuris taip bu 
vo įsitikinęs, dabar šitoie kr*zė 
ie taip pat vaistų nedarenka su 
silaikyti. . .

Sniečkus: Tarp mūsų šne 
kant, — blogai. . . Ypač gaila 
draugo Nikitos. Nabagėlis, 
kaip iŠ rago. . .

Mizara: O mūsų Antanas, 
kad žinotum, pramiegojo. . .

Sniečkus: O kas jam? Kapi 
talistų pasparnėje. . . Bet 
mums bloga su tuo miegu. Juk 
ir mūsų Nikita faktinai per 
daug pasitikėjo Vakarų mie 
gu... O čia pasirodė tie Vaka

KRIZĖ. ..
rai atsibadę griebė jį už bam 
bos ir vyras neišlaikė. . .

Mizara: O ar jums negaila tos 
barzdotos Nikitos lėlės? Tuk Ni 
kita turėjo gera zabovėlę?

Sniečkus: Kad ja ir velniai 
ta zabovėlę. . . Jau ir be Kene 
džio ta barzdotoji lėlė draugui 
Nik’tai nedavė ramaus miego; 
kas valanda vis turėjo bėdoti...

Mizara: Džiaukis, Antanai, 
Nikita padarė ta'ka. o tai ko gc 
ro būtu pradėję švilpti. . .

Sniečkus: Nu teisybė. Nikita 
taiką padarė. Atlante gal ir bus 
taika, bet pas Nikitą. . . Oi švil 
pia. . .

Mizara: O vis dėlto, kaip gai 
la šitų, kurie dabar turi bėgioti. 
Davė gi nelabasis tą Kubą ir 
Kubos krizę. . .

Sniečkus: Stiprinkis, Rojau. 
Tau nieko neatsitiks. Buržuazi 
ja pasirodė dar stipri: ir duo 
nos turi, ir parako dar turi, kai 
mūsiškis jau išsivadėjo. . .

Mandrapypkis.
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JV. L. bendradarbio K. Barono
ŽODIS PASAKYTAS PER MADRIDO LIETUVIŠKĄ

RADIO I
Brangūs pavergtos Lietuvos 

Broliai ir Sesės,
Man tenka didelė garbė pra 

bilti j jus, laisvojo pasaulio lie 
tuvių sportiniais reikalais, supa 
žindinti jus su laisvojo pašau 
lio lietuvių sportiniais atsieki 
mais ir laimėjimais juo labjau, 
kad okupuotosios Lietuvos 
spauda beveik jų neatžymi, o 
jeigu tai ir padaro, tai tik nu 
šv’esdama iŠ pačios juodžiau 
sios pusės. Ir to mes negalime 
suprasti, kadangi Lietuvos pa 
vergėjas rusas, laisvajam pašau 
liui skelbia, kad sportas yra 
apolitinis, kad per sportą šie 
kiama sujungti viso pasaulio 
jaunimą gražiam bendradarbia 
vimui, kad per sportą yra šie 
k’fnia gražios jaunosios kartos 
ateities.

Deja, faktai rodo ką kitą. 
Sovietų Sąjungos, tuo pačiu ir 
pavergtos Lietuvos sportas tar 
nauja tik Kremliaus propagan 
dai, komunistinės sistemos jve 
d’mui visam pasauly. Ir jeigu, 
7,_’s galvojate ir tikite, kad Lie 
tuvos sportininkai užsienyje ats 
tovauja mūsųkpaverga Tėvynę’ 
griežtai pakeiskite apie tai savo 
nuomonę, nes ėjikas Mikėnas, 
lengvaatlečiai Jonas Pipynė, 
Antanas Vaupšas, Birutė Žala 
gaitytė - Kalėdienė, krepšinin 
kai — Stonkus, Lauritėnas, La 
gunevičius, Jūratė Daktaraitė, 
boksininkas — Tamulis, Mu 
rauskas, Sočikas, stalo tenisi 
ninkai — Algimanats Saunoris? 
Paškevičius, Laimutė Balaišy 
tė ir tt. ir t. t. ant lietuviškų 
krūtinių yra priversti užsienyje 
nešioti CCCP raides. Ir kai 
liepos mėn. Vilniaus Žalgirio 
aštuonvietė Filadelfijoj laimė 
jo pirmą vietą, jų laimėjimas 
buvo atžymėtas ne kaip Lietu 
vos, bet tik kaip Sovietų Są 
jungos. Nežiūrint to, mes, lais 
vojo pasaulio lietuviai, džiau 
giamės Jūsų gražiais atsieki 
mais, kadangi jais jrodėte sa 
vo pranašumą prieš žemesnės 
kultūros pavergėją, ruošdami 
ir grūdindami sportinės kovos 
dvasią, kovotojus už Nepri 
klausomą Lietuvą.

Ir laisvojo pasaulio lietuvis 
'portininkas savo pagrindiniu 
t;kslu yra pasistatęs ne kokių 
pasaulinių rekordų siekimą, 
ne geresnio pragyvenimo jieš 
kojimą sporte, bet kovą už 
L’etuvos laisvę, Lietuvos var 
do garsinimą, draugų suradi 
mą įtakingų asmenų tarpe, 
gražų tarpusavio bendradad 

v:mą visų sportininkų, gy 
ve ančių Šiaurės ir Pietų Ame 
r’koje, Australijoje, N. Zelan 
dijoje.

Susibūrę j lietuvių sporto 
ubus. ka:p Toronto Vytis, 

” oronto Aušra, Čikagos Neris, 
Baltijos jūra, Lituanica, Cleve 
lando Žaibas, Hamiltono Ko

LIETUVĄ
vas, Montrealio Tauras, Los 
Angeles Banga, Gelongo Vy 
lis, New Yorko ir t. t. ir t. t. 
lietuviai sportininkai neaiten 
kiną vien tik tarpusavio rung 
tyniavimu. Išeinama į plačiuo 
sius Kanados, JAV, Australi 
jos sportinio gyvenimo vande 
nis, ne kartą laimint stiprioje 
konkurencijoje tai vienoj, tai 
kitoj sporto Š'akoj me;st^ io 
varda. Be abejo, čia reikia at 
žymėti tokius vardus, kaio 
daugkartinį Kanados šachma 
tų meisterį Povilą Va’tonj, 
daugkartini Illinois ir Č k"1 gos 
meisterį P. Tautvaišą, šiemeti 
nūs Kanados stalo tenso meis 
terius jaunių grupėj — Eleną 
Sabaliauskaitę, iš jaunučių — 
Violetą Nešukaitytę, Kanados 
jaunių 80 m b-'rierinj’m bAg: 
me meisterę Birutę Macijaus 
kaitę, Ontario provincijos šuo 
lio į tolį jaunių meisteri Alg’ 
mantą Žaliauską, Ansjt'alijos 
krepšinio rinktinei ats^nvav'i 
sius lietuvius — Ignatavičių ir 
Darginavičių, Australijos sta 
lo teniso buv. meisterę Snars 
kytę ir daug kitų.

Negalime tylomis praeiti ir 
apie JAV lietuvių krepšinio 
rinktinėj viešnagę pietinėj 
Amerikoj, žaidžiant -u geriau 
siais klubais ir valstybių rinkti 
nėm Urugvajuj, Brazilijoj, 
Puerto Rico ir kt. Jeigu s"dy 
gos leis 1963 m. JAV lietuvių 
kiepšinio rinktinė numato iš 
vykti draugiškų rungtynių į 
Europa, kurioje lietuvio ir Lie 
tuvos krepšininko vardas yra 
laikomas pagarboje, dėka 
prieškarinėms Nepriklausomos 
I/etuvos krepšininkų iškovo 
toms pergalėms, dėka tų lietu 
vių krepšininkų, kurie buvo 
priversti pasitraukti iš savo 
Tėvynės, antrą kartą ją okupuo 
jant rytų priešui. Jie tuoj po 
karo, Vokietijoj, Austrijoj, Ita 
lijoj įsteigė sporto klubus, pra 
džioje žaisdami su JAV, Ang 
lijos, Prancūzijos kariais, vė 
liau rungtyniaudami ir nugalė 
darni tų kraštų sporto klubus, 
futbole (atžymėtini futbolinin 
kai —, Adomavičius, Norman 
tas, Tėvelis), krepšinyje (bro 
liai Norkai, Andfuliai, Puzi 
nauskas), lengvojoj atletikoj 
— Supronas, Kernius (jo at 
siektas Lietuvos rekordas šuo 
lyje į tolį 1947 m. buvo 7,27 
m.), stalo tenise (Gerulaitis, 
Garunkštis), bokse — Severi 
nas ir t. t. ir t. t.

To viso gražaus lietuviško 
(sportinio /darbo apvainikavi 

mu Š. Amerikos kontinente yra 
kasmet vykdomos Š. Amerikos 
lietuvių žaidynės, kuriose savo 
jėgas vyrų ir moterų grupėse 
išmėgina krepšinio, tinklinio, 
lauko ir stalo teniso, plaukymo, 
lengvosios atletikos komandos, 
šachmatininkai, futbolininkai.

Lietuvos pakelių Rūpintojėlis taip rimo prie pavergtos Lietu 
vos darbo žmonių vargo vartų lyg nesibaigiančią Vėlinių 
dieną. . . Dail. Kašubos kūriny Pris. pa

Šios žaidynės po kvalifikacinių 
pirmenybių sporto apygardo 
se (Kanados, vidurio, vakarų, 
rytus sutraukia per 300 spor 
tininkų, kurie ne tik kovoja 
sporto aikštėje ar salėje, bet 
aptaria bendrus sporto reika 
lūs, bendrauja dvi dienas gra 
čioj lietuviškoj nuotaikoj, da 
linasi įspūdžiais, kadangi dau 
gelį klubų ir sportininkų skiria 
tūkstančiai kilometrų nuoto 
liai. Tad pilnai suprantama, 
kad tokios žaidynės lietuvių 
sportininkų yra mielai lanko 
mos, lygiai kaip ir Šiaurės 
Amerikos ir Kanados pabal 
tiečių žaidynės, savo tradicija 
siekiančios dar tų trijų tautų 
nepriklausomybės gyvenimą. 
Australijos lietuviai sportinin 
kai žaidynes daro kiekvienais 

metais Kalėdų atostogų proga, 
dalyvaujant dideliam skaičiui 
sportininkų.

O tą visą darbą Š. Ameri 
kos kontinente koordinuoja ir 
tvarko ŠALFAS Komitetas, 
renkamas visų sportininkų lais 
vu, slaptu balsavimu. Šie—ie 
nis toks komitetas yra Cleve 
landė ir pirmininko pareigas 
jau eina Jaunutis Nasvytis.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
dienraščiai — Draugas, Nau 
jienos, savaitraščiai — Nepri 
klausoma Lietuva, Tėviškės 
Žiburiai, Dirva ir kt. turi spor 
to skyrius, kuriuose gvildena 
mi įvairūs sportiniai reikalai, 
duodamos sporto žinios iš vi 
so pasaulio ir pavergtos Lie 
tuvos.

Bagiant šią trumpą apžval

Mirtis sovietiniame pragari?
Iš H. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro tundroje.

24. •
AGITATORIAI LANKĖ BARAKUS

Nukamuotiems žiaurių gyve 
nimo sąlygų sugniuždytiems, 
moraliai sunaikintiems ir arti 
mųjų mirties pritrenktiems 
žmonėms tarybinės santvarkos 
garbintojai aiškino kolchozų 
statutus ir sudarinėjo nedideles 
valstybinių žvejų grupes. Kar 
tais skaitė pranešimus net apie 
tarptautinę padėtį ir, be to, dar 
pliauškė, kad bežuvaudami pra 
turtėsime. Iki šiol mes savo lai 
krodžius, esą pardavinėję ki 
tiems, bet po žvejybos mes tik 
rai galėsią juos atsipirkti. Ta 
čiau tai buvo tik tušti plepalai, 
neturį jokios įtakos į mūsų gy 
venimą, nes mes turėjome dary 
ti viską, ką mums varovai įsa 
Lydavo.

Netrukus
sudarė ir iš lietuvių kolchozą 

„Rybak“ (Žvejys), o iš suomių 
„Severnyj Put“ (Šiaurės Ke 
lias“). Vėliau kolchozų cent 
ras buvo Bobrovske, apie 70 
km nuo Trofimovsko.

Iš kitų žmonių sudarė tris ar 
net keturias valstybinių žvejų 
grupes. Mažąsias grupes žvejo 
jimo metu, žiemą žvejojančias 
po ledu arba laivais, buvo leng 
va varinėti net už kelių šimtų 
kilometrų jieškoti žuvingesnių 
vietų.

Atrinkę pajėgesnius jaunuo 
liūs ir merginas, į paruoštas ro 
ges pasiėmę maisto (vienam 
mėnesiui), kirvį, nuvalkiotą pa 
lapinę, žvejybos priemones ir 
paskyrę šiai grupei vadovą iš 
tundros gyventojų, išvarė į ne 
ištirtas Lenos deltos salas. Ši 
grupė turėjo ten pasilikti tam 
tikrą laiką stebėti, kada upė iš 
meta ledą, ištirti ir surasti lai 
vams sustoti tinkamas pakran 
tęs, nuo kurių galima būtų ties 
ti tinklus po ledu. Menkai aprū 
pintiems žmonėms šis

uždavinys buvo labai 
pavojingas,

nes, ledui pajudėjus, pakilęs 

gą, reiktų pažymėti, kad lais 
vojo pasaulio lietuviai sporti 
ninkai yra tvirtai įsitikinę į ne 
priklausomos Lietuvos atkūri 
mą ir sujungtomis jėgomis su 
Jumis, mieli broliai ir sesės, 
po mūsų vėliava — geltonos, 
jalios, raudonos spalvos ir Vy 
čio ženklu ant sportinių marš 
kinelių, bendrą kovą tarptauti 
nėj sportinėj arenoj.

Ta pačia proga perduodu 
nuoširdžiausius sveikinimus 
Montrealyje, Kanadoje lei 
džiamo savaitraščio „Nepri 
klausoma Lietuva“ visų jos 
skaitytojų ir redakcijos var 
du.. Iki pasimatymo laisvoj 
Lietuvoj! 

vanduo dažnai apsemdavo to 
kias neištirtas salas. Ir Trofimo 
vsko kai kurių salų viduryje 
pakilesnėse vietos egulėjo mil 
žiniški taigos medžiai, kuriuos 
kažin kada vanduo yra palikęs, 
kai tos salos buvo apsemtos.

Išalkę žmonių organizmai bu 
vo reikalingi maisto, ir, kaip vi 
si poliarinės gamtos gyviai, 
laukte laukėme, kada išeis le 
das, kad galėtume pasigauti žu 
vieš,

GEGUŽYJE
Suminkštėjusiame sniege gi 

liai įsmukdavo ir labai sušlap 
davo kojos. Saulei ir vėjui su 
tartinai naikinant sniegą, tund 
roję pasirodė samanoti lopiniai. 
Ore skraidė žąsų, ančių, gul 
bių, žuvėdrų, įvairių kitokių 
paukščių būriai, jieškodami liz 
dams vietos. Kadangi saulė ne 
nusileido, tai ištisas paras be 
pertraukos girdėjome paukščių 
įvairiaspalvį krykštavimą.

Jakutai, valstybiniai medžio 
tojai (bolševikai šiaurės gyven 
tojų

medžioklės verslą suvalstybino, 
pačius medžiotojus paversdami 
valstybiniais), pradėjo medžio 
klę, grižo, iš tundros apsikarstę 
paukščiais. Medžiotojams bu 
v o uždrausta nušautus paukš 
Čius pardavinėti bei keisti į ki 
lūs daiktus, nes juos reikėjo ati 
duoti valstybei. Vilkėti baltųjų 
lapių (pescc) kailiniais medžio 
tojams taip pat buvo draudžia 
ma.

Didesniems šalčiams prae 
jus, sniego audroms tik retkar 
čiais bepasikartojant, nukasinė 
jome sniego kalnus nuo barakų 
durų, atkasdami langelius. Da 
bar dienos šviesai įsiveržus į ba 
rakus, mūsų patalpos buvo drė 
gnos ir labai dvokė.

Kurgi dingo tie mūsų nelai 
mės draugai, kurie taip nese 
niai, dar tik prieš kelis mene 
sius, Čia gyveno, judėjo ir dir 
bo, kaip darbščios skruzdės?

Metėme lauk viską, kas bu 
vo supuvę. Šie barakai buvo vie 
nintelė mūsų pastogė, kurioje 
vių kreplininkų, kurie buvo 
slėpdavomės nuo šiauriausios 
gamtos, vieta, kur ant plikų len 
tų gulėdavome atsikvėpti nuo 
sunkaus katorgos darbo (mal 
kų vežimo,

patiems įsikinkius j roges) 
ir gaivindavome skaudančius 
raumenis. Tačiau ir čia būdavo 
ne poils's, nes aplinkuma dir 
gindavo jausmus ir kiekvieną 
apnikdavo sunkios mintys. Ge 
riau būdavo lauke vilkti sunkti

Nukelta į 6 psl.

'FURIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
39.
Mišučiui karštai pakalbėjus, atsirado dar. vienas paklau 

sėjas ir ,.susiartinimo“ popietė išsitęsė į vakarą.
Žodžio paprašė žvejys.
—\ Aš esu artelės „Banga“ atstovas. Mūsų artelė ku 

riasi Melnragėje, ten va į šiaurę nuo miesto, pakeliui į Pa 
langą. ....

— Draugas, prašau kalbėti konkrečiau. Mes gi žinom, 
kur yra Melnragė. Apie reikalą. . .

— Draugas vedėjau, jūs gal ir žinote, kur kuriasi artelė 
„Banga“, bet to nežino draugai ministrai, kurie pas mus atva 
žiavo. Mes gi ir norime jiems pasakyti, kur ir kaip mes ku 
riamės ir kaip gyvename. Ko gi jie čia atvažiavo, jeigu neno 
ri nieko sužinoti. O mes norime pasakyti gal ir to, ko nenori 
draugas vedėjas. Tai aš dabar ir klausiu, ar aš, kurį siuntė 
„Bangos" artelės žvejai, ar aš galiu kalbėti, ar ne?

Žvejys sustojo ir laukė atsakymo. Vedėjas, po tokios 
atviros kalbos, suabejojo. Padėtį šoko gelbėti pirmasis sekre 
torius, Antanas Sniečkus.

— Draugai, duokite šitam žvejui pasisakyti, gal jis ką 
svarbaus turi. . .

— Tai kalbėk, — vakaro vedėjas metė nedraugingą žo 
dį „Bangos“ atstovui.

— Draugai ministrai, — žvejys tęsė savo kalbą, — jūs 
turėtumėt atvažiuoti pas mus į vietą, į mūsų artelę. Negalė 
darni kaip nors gyventi, mes keli žmonės atvažiavome iš Kau 
no, iš garsios „brazilkos“. Mes tikėjome čia rasti kokią gyve 
nimui vietą ir darbą, nes mūsų spauda rašė, kad Klaipėdoje 
geras gyvenimo sąlygas turi žvejai. Bet, draugai, mes čia 
radome tą pačią „brazilką“. Mes statomės lūšnas, kaip kas iš 
manome. Visi mes esame skurdžiai. Bet mes norime dirbti. 
Mes darbą mylime. Pripratę jį dirbti. Bet ir su darbu tikra 
bėda. Ne visi gauname reguliariai. O kai sugauname žuvies, 
tai ir žuvies pavalgyti negauname. Mes gaudome valstybei, 
ne sau. O valstybė mums moka tiktai algas. Bet mes, gauda 

mi po 2-300 rublių, niekaip negalime pramisti. Kas turi vai 
kų, tiems — badas. Kai artinasi žiema, visai neturime gyve 
nimo ir dar turime šalti, nes negauname kuro. Draugai minist 
rai, mes prašome pas mus į Melnragę atvykti ir įsitikinti vie 
toje, ar aš kalbu teisybę. Mes gi gyvename socialistinėje vals 
tybėje, kuri yra darbo žmonių valstybė, todėl mes ir norime 
gyventi taip, kaip skelbia mūsų partijos programa ir partijos 
spauda.

Žvejys užbaigė ir atsisėdo. Susidarė nemaloni nuotaika 
ir dar nemalonesnė tyla, kažko laukimas.

— Draugai, — priėjęs prie tribūnos prabilo Sniečkus. — 
Draugas žvejys skundžiasi. Ir mes visi skundžiamės, kad ne 
vyksta taip, kaip mes ir mūsų partija norėtų. Bet tai daugiau 
šia pareina nuo mūsją pačių.

— Draugas ministrai, — pasišokėjo kalbėjęs žvejys, — 
kaip gi nuo mūsų, kad mums viską diktuoja ir viską įsakinėja 
ir viską tvarko iš viršaus. Mes gi patys nieko nedarome, nes 
negalime. . .

— Draugas žvejy, draugai, — tęsė kiek patylėjęs Smeč 
kus, — tuo gi tikslu mes ir atvykome pas jus. Visi trūkumai, 
visi nedatekliai reikia pašalinti. Bet tai galima bus padaryti, 
jeigu visi dirbsime sutartinai, dirbsime atsidėję partijos, savo 
tarybinės valstybės naudai ir didžiosios tėvynės garbei.

Vakaro vedėjas, patenkintas, kad kalbos nutrūko, už 
traukė Dunajevskio maršą, kaip didžiosios tėvynės himną. 
Visi sustojo ir giedojo: rusai, kurių buvo apie pusę ir okupa 
cijos tarnai rėkė ir už tuos, kurie tiktai žiobčiojo arba ir visai 
negiedojo.

Partijos ir valdžios viršūnė susiartinimo subuvimo daly 
viams suruošė ir vaišes.

Vaišės buvo pagal sąlygas geros, nes galima buvo paval 
gyti, o degtinės tikrai netrūko.

Ir vaišių metu buvo kalbų, bet išgėrus — daugiau karštų. 
Vieni gyrė ir šlovino draugą Chruščiovą, kaip vertą Lenino 
įpėdinį, kiti prisiminė Dzeržinskį kaip bolševiką, kurio beato 
dairiškas veikimąs išgelbėjęs bolševikų revoliuciją, bet kalbų 
įkarštyje atsirado ir tokių, kurie išdrįso pasisakyti ir dėl Sta 
lino.

— Taip, draugai, Stalinas nuvertintas ir išmestas iš 

Kremliaus mauzolėjaus, bet kas sugrąžins gyvybes musų 
draugams Uborevičiui, Putnai, Aleksai Angariečiui? Per 
daug buvome įsibėgėję garbinti Staliną, sudarę jo asmens 
kultą, prieš kurį niekas nei sučiaudėti negalėjo. . . Draugai, 
ar daugiau nepasitaikys panašių dalykų? — klausė Melnra 
gės žvejų artelės „Banga“ atstovas. Bet jį tegirdėjo tiktai 
artimieji jo „sobutylninkai“, kai visas vaišių kambarys ūžė 
jau kaip avilys.

Visų ūpas kilo. Kalbos darėsi vis garsesnės ir neaiškes 
nės. Viename kampe susikibo į krūtines du vyrai. Kiti šo 
ko juos išskirti. Išaiškėjo, kad tai vienarankis susikibo su dvi 
rankiu, bet abudu rusai. Barvainis tuojau pamatė, kad tai 
jo šeimininkas, bet jis nenorėjo kištis į nemalonumą. Jam 
buvo ir nesmagu, kad jo šeimininkas dėl kažkurių priežas 
čių turėjo griebtis fizinės jėgos. Jam ir neaišku buvo, kad 
šis ramus ir santūrus žmogus galėjo pasinaudoti fizine nėga.

„Tai jis gindamasis darė“, — galvojo Barvainis.
Šilgalis ir toliau flirtavo su kažkokia mergina, kuri kaž 

kodėl tolydžio kikeno. Barvainis visą laiką stebėjo jaunuo 
sius savo kolegas, ką jie veikia, kaip elgiasi žmonių būryje.

Kalnėnas visai kitaip elgėsi. Jis buvo tylus įvykio ste 
bėtojas ir beveik su nieku nesikalbėjo. Barvainis todėl lai 
kėši arčiau prie jo.

Šilgalis ir Kalnėnas — labai skirtingi būdai; vienas 
greitas, judrus, apsukrus ir linksmas; kitas lėtas, santūrus, 
susikoncentravęs savyje, tylus ir nekalboj. Ir tas atsispin 
dėjo darbe, kasdieniniame gyvenime ir šiame subuvime.

Pagaliau vaišės ėjo jau į užbaigą.
Į vaišių galą Sniečkaus ir ministrų adresu tostams ne 

buvo galo. Chruščiovo garbinimas įgavo jo kulto formą, 
nors jis ją priekaištavo Stalinui. Vieni šlitiniuodami, kiti 
tvirtu žingsniu apleido vaišių salę.

Barvainis sunkių įspūdžių prislėgtais žingsniais sugrį 
žo į savo kambarį ir krito į lovą lyg netekęs sąmonės. Bar 
vainis stebėjosi, kad juo toliau, juo jis giliau išgyvena sant 
varkos slėgimą ir jam darosi sunkiau ir sunkiau.

Sekančią dieną nuėjęs į ligoninę, Barvainis sužinojo, 
kad abu jo asistentai pakviesti į saugumo įstaigą. Žinia jį su 
nervino.

Bus daugiau.
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Toronto „Varpo" koncertas
KURIUO BUVO ATŽYMĖTOS DEŠIMTIES METU 

DARBO SUKAKTUVĖS
Lietuviškajai dainai ir gies 

mei išsilaikyti išeivijoje neleng 
va. Tarn tikslui reikia pasiauko 
jimo. Pasiaukojimas gi galimas 
tiktai tuo atveju, kai tautos na 
tiai gerai tautiškai susipratę ir 
gerai jaučia savo tautos garbę, 
pareigas ir atsakomybę. Tiktai 
tokiu atveju daina ir giesmė ga 
Ii išlikti gyvos, nors sąlygos 
nepalankios ir sunkios. ,,Var 
pas“ todėl vertas didelės pa 
garbos, kad tvirtai išlaiko savo 
susibūrimą,, tarnaujantį savo 

tautos dainai ir giesmei išlaiky 
ti ir puoselėti. Jo darbas, vado 
vaujamas nepailstamo vadovo, 
muziko - dirigento - kompozi 
toriaus Stasio Gailevičiaus, to 
dėl vertas augšto įvertinimo ir 
didelės pagarbos. Tai darbas, 
kuris rodo jo dalyviu augštą 
tautinį subrendimą.

Dešimtmečio darbo sukaktu 
vių apvainikavimui ..Varpas“ 
paruošė didelį, įdomų ir gražų 
koncertą, kuriam talkino solis 
tai ir pianistė.

„Varpo“ choras, apie 60 da 
lyvių, gana gerai susigiedojęs 
ir gerokai sulygintų bei suderin 
tų balsų. Gaila, kad ne visi da 
lyviai, matyti, lanko visas repe 
ticijas, todėl ne visi gerai mo 
kėjo dainuojamus dalykus ir pro 
tarpiais tylėjo. Balsai, kai diri 
gentas specialistas, kuris gerai 
nusimano, kaip reikia choras 
suderinti, išlyginti ir vesti, cho 
rą valdo, nesunkiai jo suderi 
narni ir nepareiškia aiškiai re 
girnų trūkumų, bet būtų daug 
tobulesnis reikalas, jeigu visi 
balsai ir visu pajėgumu daly 
vautų chore. Tai dirigento ide 
alas, bet nelengvai pasiekia 
mas. „Varpas” vis dėlto turi 
gerą suderinimą, nes turi diri 
gentą, kuris yra ne tiktai tech 
niškai puikus, bet ir nepapras 
tai muzikalus, dėl ko choras 
lankstus ir dinamiškai: neeik 
vodamas jėgos ten, kur nerei 
kia, jis ją panaudoja visu pajė 
gurnu ten, kur tai būtina. Tai 
sudaro ir choro ištvermingumo 
sąlygą. Todėl nenuostabu, kad 
„Varpas" ilgą programą ištesė 
jo be pavargimo. Paskutinius 
numerius choras dainavo ly 
giai lengvai, kaip ir pirmuo 
sius. Tai — dėka St. Gailevi 
čiaus gabumų ir mokėjimo cho 
rą paruošti ir vesti.

Intonacija su labai nežymio 
mis išimtimis buvo labai gera. 
Kiek blankiau praskambėjo II 
dalies kaikurie numeriai. Bet 
buvo ir tokių, kurie užtarnau 
tai susilaukė bisų.

Chorui talkino solistai — L. 
Šukytė, R. Strimaitis ir V. Ve 
rikaitis.

L. Šukytė turi nedidelį lyri 
nį sopraną, šilto tembro, pakan 
karnos sopranui skalės. Balso 
pastatymas atrodo geras. Bet 

N E

ji dar visai jauna daininink 
Jai, bent dabai, dai labai r 
kinga dainuoti dramatinius da 
lykus bei dalykus, reikalingus 
didesnės balso įtampos. Balso 
naudojimas, norint jį išlaikyti 
visame pajėgume, turi būti at 
sargus jauniems dainininkams

Kitas solistas, taip pat moki 
nys, kaip ir L. Šukytė, buvo R. 
Strimaitis. Apie jį dar mažiau 
galima rašyti, nes jis tepasiro 
dė tiktai ansambly finale, nors 
ir labai atsakingoje Radameso 
rolėje. Atrodo, R. Straimaičio 
balsiniai duomenys geri. Jis tu 
ri lyrinį tenorą, gražaus temb 
ro ir žymios skalės. Bet jis 
taip pat dar mažos patirties.

Tačiau, šia proga, re’kia pa 
sidžiaugti tiek L. Šukytės, tiek 
R. Strimaičio pastangomis, 
kad jie vis dėlto siekia būti 
dainavimo specialistais, nesigai 
Ii tam tikslui jėgų ir lėšų. Jų 
dalyvavimas „Varpo“ koncer 
te, Dr. J. Puzino žodžiais kai 
bant, duoda viličų, kad Toron 
tas netrukus gali turėti lieuviš 
ką operą.

V. Verikaitis — jau plačiau 
pasireiškiąs solistas. Jo dainavi 
mas jau žymi jo sąmoninga mu 
zikinę orientaciją ir muzikalų 
interpretaciją. Gausią koncerto 
publiką jis ypač sužavėjo V. 
Klovo „Pilėnų“ operos Ūdrio 
dama, kurią jis turėjo kartoti

Programos pusę sudarė lietu 
vių kompozitorių kūriniai ir1 ki 
tą pusę kitų tautų žymesnių 
kompozitorių žymesni kūriniai, 
ypač operų dalvs — „Fausto“, 
„Aidos“ ir kt. Tai lyg ir suges 
tija, kad „Varpas“ greit gali 
statyti ir operas. Šita tikrai gali 
ma įvykdyti ir tuo padaryti di 
dėlę gėda Torontui, milioni 
niam miestui, kuris ligšiol nesu 
geba išlaikyti operos... Šito 
..Varpui“, peržengus j jaunuo 
hšką amžių, nuoširdžiai norėtų 
si palinkėti. Dabar, kai susida 
ro didelis solistų būrys, o cho 
ras lengvai pritaikomas, tai yra 
visiškai realu. Reikia tiktai pa 
sirvžimo. Ypač, kad Čikaga at 
sidūrė krizėje.

Repertuare buvo įdomūs da 
bartinės Lietuvos kompozito 
rių — J. Belazaro ir V. Klovo 
— kūriniai. Jie gabiai parašyti. 
Bet negalima nepastebėti, kad 
juose yra rusiškumo įtakos, ku 
ris stelbia lietuviškuosius kom 
pozicijos elementus. Ta. įtaka 
nesunku suprasti, bet vis dėlto 
lietuviams reikėtų daugiau rū 
pintis lietuviškųjų, ypač liau 
dies dainų, elementų ugdyti sa 
vo lietuviškoje kūryboje; vys 
tyti lietuviškąjį kūrybos pobū 
dį.

Chorui ir solistams dar talki 
no pianistė D. Skrinskaitė ir 
pats dirigentas. St. Gailevičius 
jau žinomas šios srities meist

PRIKLAUSOMA LIETUVA

Toronto lietuvių choras „Varpas“ su dirigentu 
Stasiu Gailevičium priešakyje.

KVLTŪPvTVB<K^OXIKA
DAILININKĖ HALINA 

ŽMUIDZINIENĖ,
J. Žmuidziną paskyrus konsulu, 
gyvena Toronte, bet gamtos 
vaizdų akvarėlinei tapybai bu 
vo atvykusi į Dainavą, kai ji 
pražydo rudens spalvų gausu 
mu, įvairumu ir grožiu. Vieną 
tokią apvarėlę, vaizduojančia 
nuostabų gamtos rudens spal 
vų grožį, p. Žmuidzinienė pa 
skyrė NL Meno kūrinių kolek 
C.ijai, kuri gruodžio 1 dieną 
bus laimėjimo būdu išskirstyta 
visiems šie įvykio dalyviams.

Reikia pasakvli. kad daili 
mnkė II. Žmuidzinienė nepa 
prastai darbšti ir kūrybinga. 
Dabar np. Žmuidzinų butas, ne 
tiktai Lietuvos konsulatas, bet 
drauge ir meno galerija, nes vi 
sos sienos apkabinėtos meno 
kūriniais, ne vien p. Žmuidzi 
nienės, bet ir daugelio kitų dai 
Iminkų.

Nuoširdžiai dėkojame p. 
Žmuidzinienei už Meno rinki 
nio praturtinimą labai gražiu 
kūriniu, kuris po gruodžio 1 die 
nos papuoš kieno nors namus.
O Dailininko Petro Kalpoko 
monografija išleista Lietuvoje.

ras, bet ir D. Skrinskaitė yra 
pasiekusi žymios pianistinės 
techinikos. Ji gražiai chorą ly 
dėjo fortepionu.

Taigi, „Varpas“ dešimtme 
čio sukaktuves atšventė iškil 
mingai ir davė labai gražų, au 
gšto lygio koncertą. Tolimes 
nio pasiaukojimo, sėkmės ir iš 
tvermės!
. . J. Kardelis.

/ f J A
Tautinės, demokratinė? minties mėnesinis lietuvių laikraštis 
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ANTRAME KULTŪROS 
KONGRESE

lapkričio 26 dieną, Čikagoje, 
simfoniniam koncertui diriguos 
komp. J. Kačinskas. Solistu 
koncerte bus J. Vaznelis. Kon 
certe dalyvaus ir lietuvių ope 
ro choras, kuris dabar laiko 
mas geriausiu šios rūšies muzi 
kiniu vienetu, pralenkusius vi 
sus ansamblius ir chorus.

Koncerte be ko kita bus iš 
pildyti šie nauji, dar niekur ne 
groti, kūriniai: J. Gaidelio „Lie 
luviški šokiai“, Vi. Jakubėno 
„Intermezzo” styginiams ins 
trumentams ir J. Kačinsko 
„Vilniaus siuitos“. Kiti kūriniai 
ne nauji.

MAIRONIO MINĖJIMAS
LETUVOJE

100 metų nuo gimimo ir 30 
metų nuo mirties paminėti Lie 
tuvoje buvo sudarytas respubli 
kinis komitetas. Minėjimas vy 
ko Vilniuje, Kaune, Klaipėdo 
je ir kt. miestuose. Sukaktu 
vėms paminėti išleidžiamas rin 
ktiniu raštu leidinys, iliustruo 
tas dail. V. Valiaus, redaguoja 
mas Korsako, Mieželaičio ir 
Venclovos. Išleidžiamas ir ru 
siškai. Minėjimo komitetą suda 
ro: A. Venclova. K. Ambra 
sas, T. Banaitis, V. Baniulis, L. 
Diržinskaitė, J. Januitis, P. 
Griškevičius, K. Korsakas, E. 
Mieželaitis, V. Putinas, D. Ro 
da.

S Vilnių ie viešėjo lenkų „Ar 
gumenty“ žurnalo bendradar 
bė, kuri domėjosi lietuvių me 
nu.

ATIDARO DRAMOS 
STUDIJĄ

Juozas Daubėnas ir Kazys 
Vasiliauskas, dramos aktoriai, 
New Yorke atidaro dramos stu 
diją, kurioje nemokamai rengs 
lietuviško teatro atžalyną.

ATŽALYNO TEATRAS
Čikagoje gruodžio 15 dieną 

etato B. Pūkelevičiūtės premi 
•juotąjį veikalą „Aukso žąsis“. 
Spektaklis įvyks Jaunimo cent 
re. Veikalas jau repetuojamas.

DR. KAZIO GRINIAUS
Atsiminimų ir Minčių antras to 
mas jau išėjo iš spaudos. Išlei 
do Dr. Kazio Griniaus komite 
tas. 336 puslapiai.

PERSIKĖLĖ LITERATAS
Stasys Goštautas, neseniai iš 

Kolumbijos su tėvais atvykęs į 
JAV, tėvus įkūręs Čikagoje, at 
vyko ir bandys apsigyventi 
New Yorke, kuijs Goštautui 
patinkąs labjau už visus JAV 
miestus.

PROF. DR. KAZYS 
PAKŠTAS

testamentu savo biblioteką pa 
skyrė Pasaulio Lietuvių archy 
vui. Jo žmona — Janina Pakš 
tienė ir muzikas Balys Pakštas, 
velionio valios vykdytojai, tam 
pritarė ir dar pridėjo knygoms 
laikyti lentynas, rašomąjį stalą 
su kėde ir kt. O Janina Pakštie 
nė dar pažadėjo padovanoti 
tautodailės rinkinius ir kitus pa 
puošalus, kurie būdavo velio 
nio kambaryje.

Gautoji biblioteka nebus iš 
skirstoma po kitus skyrius, bet 
laikoma nedalomu vienetu ir, 
galimybei atėjus, Pasaulio Lie 
tuvių archyve turės būti įreng 
tas atskiras kambarys su įrašu 
ant durų: Prof. dr. K. Pakšto 
biblioteka.

Kai gautoji medžiaga bus su 
registruota ir surūšiuota, bus 
pranešta per spaudą visuome 
nės žiniai, kas joje yra.
TIŠKEVIČIUS QUEBECE

Quebeco mieste, Donnacona 
gatvėje yra įsikūręs, turi savo 
dailės atelje grovas Tiškevi 
čius, kurį aprašinėja Kanados
, pauda.
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PROF. A. KRAPOVICKAS— 
AGRONOMU© FAKULTE 

TO DEKANAS
Tucumano un-to Agronomi 

• • jos Fakulteto rektoriumi (de 
kanu) paskirtas to paties fakul 
teto dekano pavaduotojas lietu 
vis prof. A. Krapovickas. Tai 
esąs pirmas Argentinos lietu 
vis, pas’ekęs tokios augštos mo 
kalinės vietos.
1962 METŲ NOBELIO PRE 

MIJOS LAIMĖTOJAI
Literatūros premiją laimėjo 

Amerikietis John Steinbeck, no 
vėlių rašytojas.

Fizikos premija paskirta 
King’s College biofizikos profe 
šoriui Londone, Maurice Hugh
Frederick Wilkins, 46 metų 
amžiaus.

Biologijos premija paskirta 
Britanijos Cambrydge universi 
teto profesoriui Francis Harry 
Comtton Crick, 46 metų am 
žiaus ir Harvardo universiteto 
profesoriui James Dewey Wat 
son, 34 metų amžiaus. Šie du 
dirba drauge.

Paskutinieji trys profesoriai, 
dirbą daugiausia biologijos sri 
tyje, gauna 49,650 dolerių, ku 
nuos turi tarp savęs pasidalyti.

RŪTA KILMONYTĖ 
VILNIUJE

Rugpjūčio mėn. trijuose Vii 
niaus kino teatruose buvo rodo 
mas senesnės gamybos JAV fil 
mas. dalyv. ir Rūtai Kilmony 
tei, „Septynios nuotakos septy 
niems broliams“. Kasdien bu 
vo rodoma net 18 senansų, kai 
kurie jų, pvz. Pergalės kine pra 
dedami 9,40 vai. ryto ir pasku 
tinis — 11 vai. naktį. Iš Vii 
niaus gautomis žiniomis, JAV 
filmui vilniečiai reiškia nepap 
rastą susidomėjimą ir esą s inku 
buvo gauti biletu... V:1n'^u 
„ liesa“ (200 nr.) iš anksto ban 
dė šį lengvo, žaismingo turimo 
filmą nuvertinti. Girdi, anot par 
tijos organo, reikia t’kėtis, kid 
šią amerikinę produkuią . su 
standartiniu siužetu, šabloniško 
mis situacijomis, kur dominuo 
ja pranašumo ir grubios jėgos 
kultas, na, ir idiliškas „happy- 
end“, tarybinis žiūrovas suge 
bės teisingai ir kritiškai įvertin 
ii“. Aišku, šis „T;esos“ :spė;’ 
mas dar labjau paskatino vi'n’” 
čių mases skubėti žiūrėt' f” a 
kur nerasi jokios, per daug jau 
įkyrėjusios „tarybiniams žiūro 
vams“ tarybinės propagand s 
ar agitacijos. E.

GALERIE GEMST 
(5380 Sherbrooke West) turi 
Contanto tapybos ir Seguino 
akvarelės ir gvaso kūrinių pa 
rodą, kuri tęsis iki lapkričio m. 
24 dienos. Paroda atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vaka 
ro. Įėjimas nemokamas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Balfo VIENUOLIKTASIS 

SEIMAS. Maironio metai. 
1962 m. spalio 12—14 dd. Bal 
limore, Md„ USA. Į leidinį sv 
dėta apžvalginė BALFo veik
los medžiaga.

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA

Oi,ta kirmėlaitė...
7.
Likimas, žinote tamsta, yra likimas. Gal dėl 

to jis ir vadinasi likimu, kad jo negalima iš 
vengti. Koks stiprus, valingas ir nepalenkia 
mas bebūtų mūsų vyriausiasis buhalteris To 
mas Balaišis, kaip kietai jis belaikytų savo ran 
koše v’sus aplinkui, o likimo ir jis negali įveik 
ti. D deli nemalonumai griūva šį rugsėjį ant 
Tomo Balaišio galvos. Visi tie mano pergy 
veniniai, apie kuriuos kalbėjau, prieš jo nema 
lonvmus — tik lengvi plunksniniai debesėliai 
giedrame bobų vasaros danguje. Ant Balai 
šio galvos ritasi juodas, juodas audros debe 
sis su visomis perkūnijomis ir žaibais. Ir tas 
debes’s ne kas kitas, o „namų šeimininkė ‘ — 
Simonas, tas pats keistuolis Simonas, maldin 
goms moterėlėms nešiojęs knygelę apie palai 
mintuosius, kurie alksta.

Ateina Simonas giedrą bobų vasaros vidur 
dienį, prieš pat pietų pertrauką, i mūsų valdy 
bą ir beldžiasi tiesiog į sekretoriatą, pas refe 
renta Raudonikį. Sakosi norįs su pačiu virsi 
ninku pasikalbėti. Raudonikis, žinoma, savo 
pare'gų niekad neatsisakys. O čia dar ir smal 
sumas kyla: žmogus pažįstamas, mūsų kolek 
tyviniame sode matytas, su vyriausiuoju bu 
halteriu kažkokiais saitais surištas. 1 okio ne 
pale:si neišklausinėjęs.

— Išdėstyk, — sako, — prieteliau, reika 
lą; pažiūrėsim, į kurį nors skyrių nukreipsi 
me. . . Gal net jokio reikalo nėra draugą vir 
šininką trukdyti.

Permina Simonas nuo kojos ant kojos, 
kvailokomis akimis apsižvalgo aplinkui ir pasi 
lenkęs pakuždomis prašo Raudonikį:

— Kur norite, ponuli, siųskite, tiktai ne 
pas Balaišį. Aš teisybės jieškau, o pas jį tei 
sybės nėra. Jokios teisybės nėra, jokios sąži 
nės, dėkingumo nei artimo meilės.

Žybteli Raudonikio akys, nušvinta maži, ap 
valučiai skruosteliai. Manote, žmogus ambici 
jos neturi? Manote, skriaudą užmiršo? Silp 
nesnio charakterio žmogus susilaiko su liki 
mu, bet skriaudos nepamiršta.

— Palauk, palauk, prieteliau, — nutraukia 
pagyvėjęs Raudonikis Simoną, — neberk čia 
man iš šventu rašto. Sėskis čia, štai į šitą 
kėdę ir dėstyk visa savo reikalą paeiliui.

Simonas paklusnus. Atsisėda, ištiesia savo 
ilgas kojas, kepurę ant kairiojo kelio paside 
da ir pasakoja. Pasakoja viską iš eilės, taip 
sakant, nuo Adomo ir Ievos. Ii kyla prieš su 
sidomėjusio referento akis Balaišio ir Simono 
santykių panorama nuo tos dienos, kai Balai 
Šis dar tik savo nuosavą namuką lipdyti pra 
dėjo. Graudus paveikslas, santimentali patio 
rama. Painūs santykiai. Advokatui ir tai ne 
lengva būtų juose susigaudyti, o mūsų Raudo 
nikiui ir visiškai sunku. Tenka vis iš naujo 
klausinėti, tikslinti aiškintis. Klausinėja refe 
rentas, iš panagių tiria, o atviraširdis Simonas 
dėsto viską, ką tik žino: ir tai, kas jį liečia, ir 
tai, ką Balaišis tik vienas su žmona, o gal ir 
be jos, bevelytų žinoti. Seniai bebuvo pas 
mūsų' valdybos referentą toks įdomus intere 
santas..

Pas viršininką Simonui nebėra ko beeiti. 
Raudonikis viską užsirašė, viską praneš ir vis 
kas bus išspręsta. Mūsų visuomenėje joks 
žmogus negalįs būti nuskriaustas. Nuramin 
tas interesantas eina iš sekretoriato ir korido 
riuje beveik kaktomušomis susiduria su vy 
riausiuoju buhalteriu. Interesantas nejaukiai 

šypsosi, glamžo kepurę, o Balaišis iš karto is 
verčia akis, grėsmingai suraukia antakius, iš 
kreipia lūpas tekia kreiva šypsena, kad išsiki 
šę nuo tabako pageltę iltiniai dantys.

— Tai atlindai, davatkine, — šnypščia jis 
Simonui į veidą, bet savo „namų darbiniu 
kės“ atsakymo nelaukia. Matyt, ir be atsaky 
mo jam viskas aišku.

Simonas1 stovi nesmagiai šypsodamasis, o 
Balaišis puola į sekretoriatą. Bet Raudonikio 
čia jau nebėra. Prikišus ausį prie durų, būtų 
galima išgirsti, kaip skardžiai skamba referen 
to garsiakalbė viršininko kabinete.

Su audros debesiu ant palinkusių pečių Ba 
laišis grįžta į buhalteriją ir pradeda svaidyti 
atliekamus, jam pačiam jau nebereikalingus 
žaibus. Kažkodėl jo žvilgsnis daugiausia kry 
psta i mane. Be reikalo. Šį kartą jau visai 
be reikalo.

Po pietų pertraukos visa musų valdyba pa 
virsta smalsumu. Į viršininko kabinetą bėgio 
ja Raudonikis, bėgioja Tabalius ir kiti profsą 
jungos viekomo nariai. Pagaliau pabrėžtinai 
ramiai referentas pakviečia pas viršininką ir 
Tomą Balaišį. Mįslingai šypsodamasis, Taba 
liūs šokinėja po buhalteriją ir plepa:

— Priėjo ožys liepto galą. Giažiai priėjo. 
Nuskambės ir dabar per visus laikraščius. . . 
Privatininkų ir spekuliantų lizdas. . .

Ir šis inžinieriukas vis į mane žvilgčioja. 
Žino, ar ką? Geriau savo darbu rūpintųsi, ki 
tų netrukdęs.

— Žinojau, iš anksto žinojau, kad taip bus, 
— tęsia Tabalius. — Atsirado bandytojai, 
naujų kelių jieškotojai... Nauji keliai, o į se 
ną turgų.. .

Gal būt. ir visą popietę Tabalius laidytų sa 
vo sąmojus, juokintų jaunesniąsias koleges ir 

neleistų dirbti rimtiems žmonėms, bet, laimė, 
j buhalteriją sugrįžta vyriausiasis. Nutyla Ta 
balius, užsiima burnas krizentojos.. Tik Balai 
šiui jie, kaip matyti, nerūpi. Audros debesi 
mi, užgulusiu ant joi pečių, jis atskirtas nuo 
pasaulio kaip neperregima migla. Tarsi kokį 
šydą vyriausiasis ant veido būtų užsidėjęs. Sė 
di, rankas prieš save ant stalo padėjęs laiko, 
akis j sieną įsmeigęs, nieko nedirba, nieko ne 
kalba ir nieko negirdi. Ko beklaustum — ne 
atsilieps. Sunku net patikėti, kad Balaišis ši 
taip mokėtų susikaupti.

Jau darbui besibaigiant, įpuola į buhalteri 
ją Raudonikis su ilgiausiu visų valdybos dar 
buotojų sąrašu.

Rytoj, rugsėjo dvidešimt devintąją, 16. 
00, — praneša jisai, — šaukiamas svarbus 
profsąjungos gamybinis susirinkimas. Daly 
vavimas būtinas visiems darbuotojams be iš 
imčių. Prašau pasirayti.

— O kokia darbotvarkė? Kokiu klausimu? 
— teiraujasi bendradarbiai.

Raudonikis slapukauja. Jo primerktos aku 
tės nejučiomis slysta į Balaišio pusę, bet lū 
pos tyli. Gamybinis pasitarimas, ir viskas. At 
eisite — pamatysite. Nėra ko iš anksto spė 
lioti.

Balaišiui sąrašą jis pakiša su ypatingu pa 
slaugumu. Bet vyriausiasis ir į tai nereaguoja. 
Žiūrėdamas kaž kur pro Raudonikio galvą, at 
bula ranka pastumia nuo savęs sąrašą, atidaro 
stalčių ir ilgai jame kažko rausiasi.

— Atsisakote pasirašyti, — atsargiai teirau 
jasi Raudonikis.

— Pasirašyk, palaižūne, — prakošia Balai 
šis. — Apsieisiu aš be jūsų susirinkimų. Ne 
arklys, kad visi jodinėtų. . .

Bus daugiau.
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Kosmonautai Mėnulyje
ŽEMĖ IŠ MĖNULIO

(Tęsinys)
Tačiau ne tik žvaigždes pa 

traukė mūsų kosmonautų dė 
mesį. Žvaigždžių tarpe švietė 
rvšk"S žvdrokas mūsų planetos 
diskas. Kampiniai Mėnulio dy 
džiai, stebint iš Žemės, sudaro 
01, 5. Žemės, stebimos iš Menu 
lio, kampiniai dydžiai — apie 
21, todėl Žemė atrodys žymiai 
d:desnė. jos diskas užims 13,7 
karto didesnį plotą danguje, 
negu Mėnulis mūsų Žemės dan 
guje. 72% Žemes dengia van 
duo, jo atspindimoji galia 6—7 
kartus didesnė už atspindimąją 
Mėnulio galią, todėl ir Žemės 
ryškumas žymiai didesnis. Že 
mė tamsųjį Mėnulio paviršių 
nn^v’eč’a tokia aiškia šviesa, 
kad galima lengvai skaityti.

Žvaigždėto dangaus Žemėje 
vaizdas priklauso nuo metų lai 
kų. Jeigu pavyzdžiui, kosmo 
nai’ta' išskrido prieš pavasario 
lygiad’enį, tai Žemė jiems bus 
Mergelės žvaigždyne, apsupta 
Liūto, Jaučianagio, Berenikės 
Garbanų, Svarstyklių, Varno ir 
k’tų žvaigždynų, šie Žvaigždy 
ra’ atrodys taip pat, kaip ir iš 
Žem“s. Atstumas tarp Mėnulio 
ir Žemės visiškai mažutis, paly 
g'nus jį su atstumu iki žvaigž 
džių, todėl stebėtojo persikėli 
mas iš Žemės į Mėnulį neturi 
reikšmės regimajam atstumui 
‘ rp žvaigždžių.

IŠ MĖNULIO MATOMŲ 
ŽVAIGŽDŽIŲ JUDĖJIMAS

Po kurio laiko kosmonautai 
n-^ebės, kad žvaigždynai Mė 
•'u’;o danguje juda. Iš pradžių, 
’•"‘n m-'nėjome, Žemė buvo 
Mergelės žvaigždyne, po dvie 
ių Žemės parų ji atsidurs Svars 
tvklių Žvaigždyno fone, paskui 
Skorp:ono žvaigždyne, tačiau 
v'sa laiką išlikdama zenite. Po 
27,3 paros visi Zodiako žvaigž 
dvnai (Mergelė, Svarstyklės, 
Skorn’onas, Šaulys, Ožiaragis, 
Vandenius, Žuvys, Avinas, 
Tauras, Dvyniai, Vėžys ir Liū 
tas) prae;s pro Žemę, ir ji vėl 
~fs’ras Merve'ės žvaigždyne.

'v”ks todėl, kad Mėnulis 
n'-'nk Žemę apskrieja per 27,3 

naros.
Ts'ž’ūrėję kosmonautai paste 

b:, kad vienos žvaigždės juda 
palyg’nti greitai, kitos lėtai, 
^n'p žvaigždės, artimos Drako 
■ ' žvaigždyno žvaigždelei w, 
‘tida lėtai, o šio žvaigždyno 
žvaigždė Omega tarytum vieto 
je stovi. Atidžiai ištyrus iš Mė 
nulio matomą žvaigždžių judė 
jima, galima nustatyti vieną iš 
nejudamųjų dangaus sferos taš 
kų — Mėnulio pasaulio šiaurės 
aš’galį, kuris yra Drakono žvai 

M. MAČIUKAS | 
VYRIŠKŲ IR ;;

O T F RIŠKŲ ROBI, ; ’

SIUVĖJAS :
AUGšTOS KOKYBĖS ’ 

RANKŲ DARBAS ■ ■ 

XNG1 IŠKOS MEDŽIAGOS ;

11 u S) M Zotique Si f. 
ei ( R 7 0051 MONTREAi

i Baltica investment Corp.
K Autorizuota* kapitalas $ 120.000
S prez. J. Skučas, RA 2-6152. 6966-44 Avė Rsmt

Ižd E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097g Reikalu Vedėjas D N Bahrukoms CK 6-5075 $
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gždyne, netoli šio žvaigždyno 
žvaigždės w. Kitas nejudamas 
taškas — Mėnulio pietų ašiga 
lis — turi būti diametraliai prie 
šingame dangaus sferos taške, 
kur išsidėstęs Auksinės Žuvę 
lės žvaigždynas.

Tiesė, praeinanti pro šiuos 
du taškus, yra Mėnulio pašau 
lio ašis. Aplink Šią ašį ir suka 
si Mėnulis.

ŽEMĖS SUKIMASIS

Būdami Mėnulyje, kosmona“ 
lai plika akimi aiškiai matys 
Žemės sukimąsi apie savo ašį. 
Aiškiai galima stebėti debesų 
judėjimą kartu su Žeme ir jų 
poslinkius Žemės objektų at 
žvilgiu. Lėkdami debesys už 
dengs arba atidengs vieną ar 
kitą Žemės paviršiaus dalį. Pu 
siaujo juostoje, daugelyje Že 
mės rutulio vietų per eilę mene 
šių debesų apskritai nebūna. 
Gal būt, čia bus matomi žemy 
nai su mums žinomais kontū 
rais, nudažyti įvairiomis spalvo 
mis, kurių tarpe vyraus tamsiai 
ir blyškiai žalsvi, gelsvi atspal 
viai ir daugybė kilų. Tarp že 
mynų bus matomos jūros, o 
dargi pro nedidelio padidini 
mo žiūroną jie pamatys ežerus, 
vingiuotas didžiųjų upių juos 
tas, poliarinius ledus, įdėmiai 
žiūrėdami, — ir jų judesius, su 
keliamus Žemės sukimosi ap 
link savo ašį.

DIENOS IR NAKTYS 
MĖNULYJE

Jaunaties metu išlipę į Že 
mę atgręžtos Mėnulio pusės 
centre, kosmonautai atsiras Mė 
nulyje naktį, vadinasi, Saulė 
bus už Mėnulio horizonto. Pra 
eis viena Žemės para, antra ir 
t. t., o Saulė vis netekės. Ir tik 
po septynių su puse paros pa 
čios augštosios kalnų viršūnės 
sušvis kaip liepsnelės. Tai jas 
pirmiausia apšvies kylanti virš 
horizonto Saulė. Paskui pasiro 
dys ir Saulės diskas — prasidės 
Mėnulio diena. Ji prasidės iš 
karto, be jokių sutemų. Vaiz 
das taps visiškai fantastiškas. 
Mėnulio peizažas tarytum pasi 
dalys į dvi dalis: apšviestąsias 
ir tamsiąsias — kalnų, kraterių 
ir kitų derinių šešėlius. Saulės 
pasirodymas nė kiek nepaveiks 
dangaus fono ryškumo. Jis liks 
toks pat tamsus, kaip ir naktį. 
Aplink Saulę aiškiai švytės 
žvaigždynai, ir žvaigždės švies 
taip pat ryškiai, kaip ir Menu 
lio nakties metu. Saulė šviečia 
aiškiai, ir kosmonautai gali pa 
daryti dirbtinį Saulės užtėmi 
mą“. Tarp savo akies ir Saulės 

laikydami juodą rutuliuką ir 
keisdami atstumą ligi jo, jie, 
gal būt, pastebės plonytį raudo 
ną apvadą — Saulės chromos 
forą, kuri iš Žemės matoma tik 
tai pilnų Saulės užtemimų me 
tu arba su specialiais prietai 
sais. Virš Saulės chromosferos 
gali būti matomi augštai iškilę 
ugnies iškyšuliai — protuberan 
cai. Aplink chromosferą švies 
sidabrinio atspalvio Saulės vai 
nikas.

Saulė kils vis augščiau ir au 
gsčiau virš Mėnulio horizonto 
ir per 7,5 mūsų paros pasieks 
savo augščiausią padėtį dangų 
je. Mėnulio dirvos temperatū 
ra priartės prie 1201 C. Kaitra. 
Kosmonautai vieloj šildančių 
prietaisų turės įsijungti aušinan 
čiuosius. Po savo kulminacijos 
Saulė taip pat per 7,5 paros nu 
sileis prie horizonto ir pasislėps 
už jo; tuojau stos Mėnulio nak 
tis.

Saulė nebus nejudama žvai 
gždžių tarpe, o paslinks maž 
daug 291, o per Mėnulio parą. 
Vis poslinkis bus netolydus. 
Tai galima paaiškinti Žemės ir 
Mėnulio orbitų elipsiškumu,

ŽEMĖS FAZĖS
Iš Mėnulio stebima Žemė lu 

lės savo fazes. Šios fazės bus 
tokios pat, kaip ir Mėnulio fa 
zės Žemės stebėtojui, tiktai lai 
ku jos bus priešingos mėnulis 
kosioms ir pasistūmėjusios pu 
se sinodinio mėnesio. Tuo me 
tu, kai mes iš Žemės matysime 
Mėnulio jaunatį, stebėtojas Mė 
nulyje matys Žemės pilnatį. 
Pirmoji fazė, kurią pamatys 
kosmonautai, __ Žemės pilna
tis, atseit Žemė sušvis tamsia 
me dangaus fone, kaip didžiu 
lis ryškus diskas, kurio plotas, 
i©©©©©©©©©©©^©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©**'
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SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ir 
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

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

Montreal P O Tel Rl 4-6941)

DRUMMOND AUTO
REPAIRS

kaip minėjome, 13,7 karto di 
dėsnis už Mėnulį, matomą iš 
Žemės. Paskui diena po dienos 
Žemė pradės temti iš vakarų 
pusės ir po 7,4 žemiškos paros 
stos delčia — bus matoma tik 
lai rytinė Žemės disko pusė. 
Dar po 7,4 paros užeis Žemės 
jaunatis — į Mėnulį atgręžta Že 
mės pusė bus matoma kaip vi 
sai plonytis sidabrine - žydra 
spalva šviečiantis apvadas, 
esantis netoli Saulės. Tai Že 
mės atmosfera, apšviesta Sau 
lės spindulių, kurie, jei taip gali 
ma išsireikšti, bus tarytum sa 
votiškas Žemės vainikas. Dar 
po 7,4 paros prasidės priešpil 
nis — Žemės disko pusė bus 
matoma iš vakarų. Paskui Sau 
lė pasislėps už horizonto, ap 
šviestoji iš vakarų Žemės dalis 
ims didėti ir, praslinkus 7,4 pa 
ros po delčios, vėl stos pilnatis, 
ir taip be galo. . .

Bus daugiau.
• Gitaros muzika, išstumdama 
rimtą instrumentalinę muziką, 
vis daugiau įsigali ir Vilniuje, 
kur koncertavo jau visa eilė gi 
taristų. Apie gitaros koncertus 
plačiai rašo „Literatūra ir Me 
nas“. Nuosmukis žengia Lietu 
vos sostinės teatrais.

• Los Angeles Teatro Sambū 
rio naujon valdybon išrinkti: 
Vladas Gilys, Juozas Balčiūnas- 
-Švaistas, Mackiala, Mackelie 
nė, Algirdas Žaliūnas. Kandi 
datais: Mironienė, Mitkutė. 
Pernai Los Angeles Teatro Sa 
mbūriui pirmininkavo Vincas 
Dovydaitis.

• Poetas Jurgelionis Kleopas, 
gyvenantis netoli Los Angeles, 
Calif., paskutiniu laiku yra su 
sirgęs.

2-ojo Kultūros 'Kongreso
PROGRAMA

Trečiadienis, lapkričio 21 d. 
7 v. v.

Iškilmingas meno, architek 
tūros ir spaudos parodų atida 
rymas Čiurlionio galerijoje. 
Prof. V. K. Jonyno paskaita: 
„Kas lietuvių daibninkų pasiek 
ta per pastarąjį dešimtmetį“.

Ketvirtadienis, lapkričio 22 
d. 10 v. r.

Iškilmingas II-jo Kultūros 
Kosgreso atidarymas Jaunimo 
Centro didžioje salėje. (Him 
r ai, invokacijos, darbo ir gar 
bės prezidiumų sudarymas, svei 
kinimai).

11.30 v. Dr. J. Griniaus pa 
grindinė paskaita: „Mūsų kul 
tūrinės veiklos gairės ateičiai“.

12,15 v. Dr. J. Puzino, PLB 
Kultūros Tarybos pirmininko 
paskaita. Pertrauka ligi 7 v. v.

7 vai. v. Literatūros vaka 
įas ir banketas.

Penktadienis, lapkričio 23 d. 
7 vai. vak.

T iteratūros sekcija:
Rašyt. J. Jankaus B. Bab 

rausko ir kitų paskaitos aktua 
I'a's literatūros klaus’mą’S.

Spaudos sekcija didžioje sa 
iėje:

1. Atidarymas — red. dr. J. 
Prunskis.

2. Invokacija — „Laiškų Lie 
tuviams“ red. Tėv. L Vaišnys.

3. J. Kardelio, „Neprikl. L.ie 
luvos” red. paskaita: „Mūsų iš 
eivijos periodinės spaudos po 
kario nueitas kelias“.

Koreferentas „Dirvos“ red. 
J. Čiuberkis.

4. L. Šimučio, „Draugo“ re 
daktoriaus, paskaita: „Mūsų pe 
riodinės spaudos ir laikraštinin 
kų ateities uždaviniai“.

Koreferentas inž. J. Miklo 
vas — Apie Lietuvos gyvento 
jų pageidavimus išeivijos Spau 
dai.

5. St. Piežos, „Chicago Ame 
rican“ red., paskaita: „Lietu 
vos reikalų ir mūsų kultūrinių 
temų kėlimas pasaulio spaudo 
je.

Koreferentas V. Zalatorius'.
Architektūros sekcija: 7 va. 

vakare.
Inž. dr. J. Gimbuto paskai 

ta: „Lietuvikos konstrukcijšos 
savitumai kaip nugarkaulis mo 
dernei tautinei aichitektūrai“.

Istorijos sekcija:
Kun. dr. K. Matulaičio pra 

nešimas: „Lietuvių istorijos dr. 
jos atlikti darbai ir ateities pla 
nai“.

V. Liulevičiaus paskaita: „Š. 
Amerikos lietuviu kultūriniai 
laimėjimai.

Šeštadienis, lapkričio 24 d.
9,30 vai. r.

Architektūros sekcija:

I M F 7-6727 I
į DE LUXE CLEANERS

Sav. P RUTKAUSKAS 
$ 117 — 6th Avenue, LACHINE. g

Simpctžiurnao — dukuąijoą 
tautinės architektūros temomis.

Dalyvauja: dr. J. Gimbutas, 
prof. A. Varnas, arch. J. Že 
maitis, J. Stelmokas, J. Mulo 
kas, B. Lukštaitė, Vepštas, 
St. Goštautas.

Fizinio lavinimo sekcija:
A. Tamulyno paskaita: 

„Kaip fizinį lavinimą vertina 
kitos tautos“.

Z. Puzinausko paskaita: 
„Mūsų išeivijos sportinės ve'k. 
los pritaikymas prie naujų me 
todų”.

Lietuvybės parapijose išlai 
kymo sekcija:

J. Gilio paskaita: „Kaip žiū 
ri į lietuvybės išlaikymą parapi 
joje jos narys pasaulietis“.

Kun. Pr. Garšvos paskaita: 
„Kaip tai galima tinkamai su 
tvarkyti žiūrint dvasiškio aki 
mis“. Po paskaitų diskusijos.

Pietų pertrauka 12—2 vai.
Lituanistinių mokslų sekcija,

2 vai. p. p.:
Prof. Pr. Skardžiaus proble 

minė paskaita: „Apie Dievą ir 
Perkūną“.

Prof. J. Balio paskaita: „Dai 
nų tyrinėjimo klausimai“.

St. Barzduko paskaita: „Mū 
sų kasdieninės kalbos aktuali 
jos.

Lituanistinio švietimo sekei 
ja:

Jį Ignatonio pranešimas 
apie švietimo stovį JAV tema: 
„Lituanistinio švietimo uždavi 
niai ir jų vykdymas“. Ta pačia 
tema kalbės A. Rinkūnas apie 
lituanistinį švietimą Kanadoje.

D. Petrulytės: Apie priešmo 
kyklinį auklėjimą.

Istorijos sekcija:
Dr. J. Jakšto paskaita: Š. 

Amerikos lietuvių istoriopfrafi 
ja ir jos ateities uždaviniai".

Pr. Pauliukonio paskaita: 
„Š. Amerikos lietuvių istorija, 
kaip tautinio auklėjimo priemo 
nė“.

Muzikos sekcija:
J. Kreivėno paskaita: „Kas 

yra pasiekta mūsų kompozito 
rių per pastaruosius 10 metų“.

Sekmadienis, lapkričio 25 d.
9 vai. r. pamaldos.
10 v. Uždaromas posėdis. 

Diskusijos, rezoliucijų ir nutari 
mų priėmimas, iškilmingas pre 
mijų įteikimas.

3,30 vai. p. p. Lietuv. muzi 
k os simfoninis koncertas Mari 
jos Augšt. mokyklos salėje.
• Rašytojas Goštautas Stasys, 
atvykęs iš Bagota, Kolumbijos, 
autobusais važinėja po visas J. 
Amerikos Valstijas. Galutinai 
dar neparinkęs apsistojimo vie 
tos.

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms katita’ 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai

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

Lietuviams nuolaida
Adresas: 547 Lafleur Str. Ville I aSalle

Montreal. P Q Tel DO 6 38X1

1190 DRUMMOND ST„ PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608
LATVIŠKA ĮMONĖ

Taisomi visų rūšių automobiliai

Darbas garantuotas.
Greitas patarnavimai

Prieinamos kainos
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TORONTO
JA ..PARAMOS” BANKO

PRIKLAUSOMA L I E TUVA

SACHMA TA/
VEDA IGNAS ŽALYS.

paskutiniame valdybos posėdy 
je, be kitų svarstymų, nutarta 
1963 metams savo nariams at 
spaupsdinti sieninį kalendorių. 
Šis kalendorius bus bendras To 
ronto ,,Paramai“, Montrealio 
,.Litui“ ir Hamiltono „Talkai“.

„Paramos“ emblemai ir blan 
ko antgalviui pagaminti nutar 
ta paskelbti viešą konkursą.

Valdybos narys P. Bastys re 
daguoja „Paramos“ dešimtme 
čio proga specialiai leidžiamą 
leidinį. Paruošiamieji darbai 
vyksta.

Įvykstančiame š. m. spaliu 
mėn. pabaigoje CUNA Mutual 
Insurance Society 25 metų mi 
nėjime „Paramą“ atstovaus vai 
dybos narys J. Preikšaitis.

L. A.
3PRINGHURSTO VASAR 

VIETĖS NAUJIENOS
Atsisakius dviems mokesčių 

mokėtojų sąjungos nariams ka 
ndidatuoti valsčiaus rinkimuo 
se, išstatyti du nauji kandida 
tai.

Tuo būdu, sąjungos remiami 
kandidatai yra šie:

1. Mike Kazoliuk — stalius, 
statybininkas, gyvenąs per 10 
metu Snringhurste. To žmona 
vasarvietėje turi grožio salioną 
„Carolyn Beauty Shop".

2. David Harquail — buhal

PADĖKOS
Sąryšyje su įvykusiu J. Mai 

tonio 100-to metų gimimo su 
kakties minėjimu, spalio 28 d., 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
nuoširdžiai dėkojame pelegen 
tui Tėvui L. Andriekui, Aušros 
Vartų parapijos klebonui J. Bo 
revič’ui ir Šv. Kazimiero parap. 
klebonui F. Jucevičiui už iškil 
mindas pamaldas. Programos 
vedėjai o-niai Silvijai Piečaitie 
nei. solistams: G. Čapkauskie 
nei ir A. Kebliui, dramos teat 
ro aktoriui L. Barauskui ir mu 
zikui Z. Lapinui, dailininkui V. 
Remeikai, A. V. Šešt. mokvk 
los mokinei Lindai Blauzdžiū 
naitei. Dr. V. Kudirkos Šešt. 
mokvklos mokiniams D. Lu 
kauska'tei ir T. Žukauskui ir T.i 
tuan’stinių kursu mokinei Ri 
mai Tekutytei. Programų pla 
tintoiams: R. Staskevičiūtei ir 
D. PGuzdžiūnaitei, o vpatinga 
padėka visiems atsilankiusiems 
i ši re^a minėjimą, nežiūrint nei 
sniego pūgos, nei blogo susisie 
kimo.

J. Maironio minėjimo proga 
prelegento išlaidoms padengti 
buvo skirta 25 dol., kuriuos 
gerb. Tėvas L. Andriekus paau 
kojo Vasario 16-tos gimnazi 
jai.

Nuoširdus ačiū!
Mtl. Liet. Seimelio 

Prezidiumas.
• Rašytoja Alė Rūta, pirmoji 
„Dirvos" laikraščio skelbto ro 
mano laureatė, širdingai sveiki 
nta savo kolegų, sugrįžusi į na 
mus Los Angeles, Calif.

A. F. M c K A G U E, Q. C.
T'arrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
1003 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.
0 C OOOOO———

teris, nuolatinė gyv. vieta, To 
ronto.

3. L. G. Robinson — advo 
katas — Toronto gyventojas.

Spalio lid. „Tėviškės Žibu 
rių“ 41 numeryje tilpo A. R- 
kįorespondencija apie Spring 
hursto vasarvietę. Toje korės 
pondencijoje yra keli netikslu 
mai:

1. Springhursto vasarvietė 
priklauso Nottawasaga vals 
čiui, o ne Stayneriui. Staynerio 
miestelis visai neįeina į šio vals 
čiaus ribas.

2. Kas liečia mokyklinių mo 
kesčių nukreipimą, reikia paša 
kyti, kad pagal veikiančius On 
tario įstatymus, tokie į Sepera 
te School Board nukreipti mo 
kesčiai atitenka katalikiškoms 
mokykloms tik tuomet, jeigu 
mokėtojo nekilnojamas turtas 
yra trijų mylių spindulio zono 
je nuo katalikiškos mokyklos.

3. Mokesčių mokėtojų sąjun 
ga rinkimų dieną niekam nemo 
karnų autobusų ir kavos parū 
pinti negali, nes neturi lėšų. Ji 
tik laiškais atsiklaus rinkikų 
kas pageidauja vykti autobusu. 
Galimai pigiau užsakys jiems au 
lobusus, bet pačią kelionę teks 
apmokėti patiems vasarviečių 
savininkams, pasinaudojusiems 
ta susisiekimo priemone.

L. A.

MADRIDAS
REPORTAŽAS Iš ISPANJOS 

SOSTINĖS
Pasistengsiu nušviesti Ispani 

jos gyventojų nuotaikas, nors 
kartais, eilinis ispanas, nelabai 
noriai nori su svetimšaliu išsiaiš 
kinti Ispanijos santvarkos ir gy 
venimo klausimus, pareikšda 
mas, kad ir sienos turi ausis.

Ispanija — išsivysčiusi iš 
Kastilijos ir Aragonijos provin 
cijų, turi 505 tuksi, kv. km. ir 
beveik 30 mil. gyventojų. Sant 
varka — autoritetinė, valdoma 
candillo (skaityk — kandijo) 
vado gen. Francesco Franco, 
kuris išvedė Ispaniją po 33 mė 
nešiu žiauraus pilietinio karo 
1936—39 mm. į taikų gyveni 
mą. Tikrumoje šis pilietinis ka 
ras buvo virtęs tarptautiniu, 
nes jame neoficialiai dalyvavo 
Vokietija, Italija ir Sov. Sąjun 
ga su savo tarptautinėm brigą 
dom. Bet karo pasekmių Mad 
rido mieste šiandien nematyti. 
Kaip pareiškė vienas ispanas, 
Franco kariuomenė laikė apsu 
pusi Madridą, kartais iš lėktų 
vų ar patrankų apšaudydama 
kareivines ir kt. strateginius 
punktus, palikdama ir vieną 
laisvą kelią į provinciją, iš 
sprendimui maisto problemos. 
Jeigu to nebūtų, sostinės gyven

PARDUODAMA 
apylinkėje geriausia 250 ac. 

tabako f a r m a, su 75 ac. 
„M. B.“ auginimo teise.

Geriausiam stovyje. 2 gyv. na 
mai, 2 barnės, 2 šiltadaržės, 

i 1 džiovyklų ir visas tabako 
ūkiui reikalingas inventorius. 
Kaina ir {mokėjimas pagal 

susitarimą.
Teirautis: G. Aleliūnas, 
R. R. 5, Bothwell, Onl. 

Telef. 150 J 3.

Lister Sinclair randa "nils' a - artimuose žaidimuose, tačiau 
jo ambicija — moksliškos paslaptys. Jo redaguojama antra 
dienio vakarais CBC-Radio ograma „Science Review“ lie 
čia pokalbius su pasaulinio mas to mokslininkais apie jų gyve 

nimą ir eksperimentus.

tojai išmirtų badu, tačiau ir 
pats miesto apgulimas, neužsi 
tęsė taip ilgai.

Franko režimas (panašiai 
kaip ir Salazaro Portugalijoj) 
eiliniam turistui yra nepastebi 
mas. Gal tik daug uniformuotų

Peggy Neville blondinė daini 
mnkė matoma šeštadieniais CB 
C-TV programoje „Red River 
Jamboree“, kurioje vyrauja kau 
bojiškos dainos. Ši programa 

gaminama Winnipego CBC 
studijoje.

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Iš Kanados:
nrn 11 Jūsy sudary,u* T aPdrau8'
"Iv tus įvairius siuntinius,
pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Siunčiame
paprastu ir

T urime
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS,

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką

G'veną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 1 7 sv. g-yro 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-’ >U 
siųsti mums paštu ar ekspresu Apmokėsite pa' e pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžinintzar.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

SAVININKAI S. IR A KAL07A

policininkų ir kariuomenės, sto 
vinčios prie valstybinių pastatų 
su automatiniais ginklais (ko 
dėl net ir prie policijos nuova 
dų?). Nenoras eilinio gyvento 
jo pareikšti pilnai savo nusista 
tymo vienu ar kitu klausimu,

Komikas - dainininkas Gordie 
Tapp, „Country Hoedown“ 
pagrindinė žvaigždė. CBC-TV 
— penktadieniais ir CBC Ra 
dio — antradieniais ir ketvirta 

dieniais.

— Nona Gaprindašvili, 21 
metų amžiaus Gruzijos šachma 
t’.ninkė, laimėjo moterų pašau 
lio pirmenybes, nugalėdama E. 
Bykovą rezultatu 9:2. Gaprin 
dašvili yra meisterių klasės lo 
šėja. I

— Leningrade vyksta ko 
mandinės Sovietų Rusijos pir 
menybės, kuriose dalyvauja 
daug meisterių ir keli didmeis 
teriai. Lietuvą atstovauja: V. 
Mikėnas, L. Maslov, A. Čes 
nauskas, I. Vistaneikis, N. Špi 
kienė ir kt.

— Latvijos pirmenybes lai 
mėjo Klovan, surinkęs 11 taš 
kų iš 15-kos galimų. Toliau se 
kė: Silber ir Suetin po 10,5 t., 
Gipslis 10 t., Toluš 9 t. Did 
meisteris Toluš (Toliušis) esąs 
lietuvis ir kalbą gana gerai lie 
tuviškai.

— Vokietija ir Olandija su 
lošė matčą lygiomis: 11:11. 
Pirmoje lentoje vokiečių did 

pasako svetimšaliui apie gan to 
Ii stovintį nuo demokratijos 
krašto gyvenimą. Todėl ir pil 
nai suprantama, kad tuoj po 
antro pasaulinio karo, geri san 
tykiai JAV ir Sov. Sąjungos, 
pakeitė daugelio tautų nusista 
tymą, nutraukiant bet kokius 
diplomatinius santykius su Is 
panija ir pasmerkiant ją pačią 
net Jungtinėse Tautose. Laikui 
bėgant ir pasikeitus santykiams 
tarp JAV ir Sov. Sąjungos, J. 
T. buvo priverstos daryti ,,žy 
gį į Canossą“, atšaukti smer 
kiančią rezoliuciją. O pačios J 
A V sudarė net sutartį su Ispa 
nija, įsteigdamos joje savo ba 
zes.

Kalba (espanol) priklauso 
romanų kalbų grupei, tačiau 
tikrumoj, ispanų kalba, kuri 
j ra oficialioji valstybės kalba, 
Ispanijoj kalbama tik 16,5 mil. 
gyventojų, kadangi baskai sa 
ve laiko atskira tauta, Galicijoj 
kalbama portugalų tarme. Nors 
antrus metus tenka ispanų kai 
bos mokytis Hamiltono McMas 
ter u-te, tačiau profesoriaus kai 
ba skiriasi nuo girdimos Mad 
n’do g-vėse. Valgyklose ar už 
klausus praeivį, daug kartų ten 
1, a paprašyti „repita despacio“ 
(pakartokite pamažu), kad ge 
rai supratus, pasakytus sostinės 
gyventojo žodžius.

Nuotaikos gyventojų. Prieš 
kelis mėnesius, Toronto Globe 
and Mail, teko skaityti ilgą 
straipsnį apie Ispaniją. Jo pa 
baigoje buvo įdėtas toks dvie 
jų ispanų pasikalbėjimas:

„Franko mirė“ — sako
nas

„Dėkui Dievui. — Kas 
Nukelta i 7-tą psl.

vie

bus

PIGIWS1 
SIUNTINIAI 

LIETUVON 
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025

■■ .. .

DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.
Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto. 1/tomas. Šioje 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo iš 
pranašauta prieš tūkstančius metų, koks buvo Dievo tikslas 
dėl visos žmonijos gerovės, aprašo kas bus įvykinta čia ant 
žemės šiame 7-tame tūkstantmetiniame amžiuje Kristaus Kara 
liavime. Knyga drobės apdarais, 368 puslapių, kaina, $ 1. 
(2) Knyga Laikas Prisiartino, studijavimas Švento Rašto. 
2/tomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
kristus. kas jie do vieni yra, k< kie jų darbai yra. Knyga drobės 

apdarais, 358 puslapių, kaina $ 1.
Taipgi turime naująjį Testamentą su psalmėmis lietuvių patai 
sytoje kalboje, gražus viršelis, kaina tik $ 2. Turim gražių gies 
mių rinkinį su 190 giesmių. 50 Ct. Taipgi galima gauti ir dov> 
nai mažų knygelių ir traktatų. Bet tas dvi knygas kas perskai 
tys 1. ir 2 tomą, tikrai bus patenkintas ir savo širdį suramins. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, Ill., U. S. A.
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meisteris Unziker du kartus su 
remizavo su Olandijos meiste 
nu van Scheltinga.

— Sarajeve, Jugoslavijoje, 
pasibaigė tarptautinis turnyras, 
1 uriame pirmą ir antrą prizą 
pasidalino Vengrijos didmeis 
teris Portisch ir Jugoslavijos d’d 
teris Gligorič. Trečią ir ketvir 
tą vietą užėmė Trifunovič ir 
Darga.

— Britų Kolumbija nugalė 
■ o Vašingtono valstybę rezulta 
tu 25%:4Vz- Pirmoje lentoje 
teris Macskasy, 1958 metų Ka 
už Britų Kolumbiją lošė meis 
nados atvirų pirmenybių laimė 
tojas.

— Veiklus šachmatų organi 
zatorius, korespondencinio lo 
Šimo meisteris ir „Darb’ninko“ 
šachmatų skyriaus vedėjas, gy 
venas Bostone, tuiėjo nelaimę 
— palūžo koją. Linkime greito 
pasveikimo.

Ignas Žalys.

MIRTIS SOVIETINIME. .
Atkelta iš 3-čio psl 

ji jungą ir pavargti, kad nena 
jėgtum ir galvoti.

Administratoriai buvo paten 
kinti mūsų iki šiol atliktais dar 
bais. Žiauriąją Arkties žiema jie 
peržiemojo gerai, sveikutėliai, 
anot rusų, — „kaip agurkai“.

Statybos plana jie, esą, pa 
tenkinamai įvykdė; sielius iš 
ledo išlaužę ir salon sudėję. 
Taip su pasididžiavimu kalbėto 
direktorius, pabrėždamas, kad 
naujai steigiamos žvejybos imo 
nės Bykov’e, Tit-Ary. blogai 
dirbusios, palikdamos lede šie 
liūs, kuriu rastus vanduo atne 
šęs arti Trofimovsko. Direkto 
liūs įsakė ruoštis gaudvti nro 
mus plaukiančius rastus. Be to, 
kas dar gyvas, turįs pasiruošti 
žvejybai, kuri prasidėsianti le 
donešiui oasibaigus.
O apie šimtus žuvusiu žmonių 
direktorius nė neužsiminė. Ir 
čia planas su kaupu buvo leng 
vai įvykdytas.

Dalį žmonių, ledui dar ne 
išėjus, išvarė į netolimas š’aurės 
salas, kad ten iki ledonešio pa 
siruoštų žvejybai.

Birželio pabaigoje ledas iš 
ėjo. Lietuviai ir suomiai (žvejy 
bos kolchozininkai) sukrovė į 
laivus (kungas) savo skurdžią 
mantą, rusų ir amerikiečių ga 
mybos tinklus ir pasileido kelio 
nėn į nurodytas tolimiausias sa 
las. Daugiausia ten buvo mo‘e 
rys su poliarines naktis išgyve 
nusiais vaikais. Š:e žmonas d 
vilkėjo savais drabužiais :r b-’ 
vo apsitūloję skudurais. Tik ke 
Ii stipresnieji darbininkai jau bu 
vo gavę jakutų neišdirbtų odų 
avalynę, kelias vatos „fufaikas“ 
(vatinukus) ir kepures.

Bus daugiau.

Įvairūs
DRAUDIMAI
Vacys Zižys 

įstaigos VI 2 1427 

Namų LA 3-1084

TAUPYK IR SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „P A R A M A”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

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

Kasos valandos:
c enos 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. 0^1
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Monfrealio Jeanne Mance Rinkiminėje Apylinkėje š-m lapkričio men. 14 d. balsuokite

UNION NATIONAL
MAURICE CUSTEAU

NES JIS ŽADA:

SUMAŽINTI PROVINCINIUS MOKESČIUS, PADI- 2.

DINANT NEAPMOKESTINAMAS PAJAMAS IŠ 3.

$ 2,000 VEDUSIAM IKI $ 4,000 IR Iš $ 1,000 NEVE

DUSIAM IKI $ 2,000.

ĮSTEIGTI KILNOJAMAS PENSIJAS.

SVEIKATOS DRAUDIMU PILNAI APRŪ

PINTI TOKIO DRAUDIMO REIKALINGUOSIUS.

4. NUSTATYTI M1NIMALINĮ UŽDARBĮ — $ 1.00 i 

VAL. (iki šiol yra 65 et.).

5. IR EILĖ KITŲ SVARBIŲ DALYKŲ.

LIETUVIŲ RINKIMŲ KOMITETAS.

HAAAI>LTOM NIAGARA FALLS LIETUVIAI VEIKIA VIS ..

PATRIOTINIŲ DAINŲ VAKARAS Atkelta iš 2-ro psl.

Š. M. LAPKRIČIO 10 D. 7.30 VAL. VAK. HAMILTONE 
STEELWORKERS CENTRE, 1031 BARTON ST. EAST 

RENGIAMAS NEPAPRASTAI ĮDOMUS

Lapkričio 17 d., šeštadieni, 
etvyksta į Niaara Falls buvęs 
Lietuvos operos dainininkas ir 
Antano Vanagaičio trupės ak 
torius Juozas Olšauskas. Jis dai 
nuos ir kankliuos Buffalo lietu 
vių klubo rengiamame patriot! 
nių dainų vakare. Kaz-miera 
Bulsienė iš Ročesterio, skaitys 
iš savo poezinės kūrybos. Ro 
česterio vyrų trio (Bronius 
Krokys, Kostas Mačiulis ir Pra 
nas Puidokas) padainuos Lietu 
vos partizanų dainų.

Po programos bus pasilinks 
minimas. Veiks baras ir užkan 
dinė.

Vakaras įvyks Niagaros šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salėje 
— 1910 E. Fals St., Niagara 
Fals, N. Y.

Pradžia — 7.30 vai.
Maloniai kviečiami visi Nia 

"aros apylinkių lietuviai kana 
idečiai j šias Maironio metų pa 
baigtuvesč

Klubo Valdyba.

Australija. J. A. Valstybės.
JAUNIMO ŠVENTĖ 

AUSTRALIJOJE
KEISTAS SAVANORIŲ 

SUSIRINKIMAS

MADRIDAS
Nukelta j 6-tą psl.

SAVO SVEČIAMS TURĖSIME: GAIVINANČIŲ 

GĖRIMŲ, ŠILTŲ UŽKANDŽIŲ, TURTINGĄ 

LOTERIJĄ BENNY FERRY RINKTINĮ ORKESTRĄ, 

PARKETO SALĘ IR KITŲ ĮVAIRENYBIŲ.

JEI NORI, KAD VAKARO IŠĖJIMAS TIKRAI 

ILGAM PALIKTŲ MALONŲ ĮSPŪDĮ — 

NEPRALEISK ŠITO.

Hamiltono Bendruomenės Valdyba.
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KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol ■!<

morgičių paskolos iki 60% turto vertės
Nemokamas gvvvbė* ir paskolų draudimas 

Pilnas Čekių patarnavimas

I
 Darbo dienos' «

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai — vai t> f 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai — 8 vai vak ro 

21, MAIN St. E Room 207 Tel JA 8-0511

PRAŠAU TAVĘS, ELYTE, 
ate:ki su manim pašokai, š m. 
lapkričio 17 d. šokių vakare 
Roberts restorano salėje, ku 
rinos ruoš’a mūsų Šalpos Fon 
das užbaigdamas vajaus rinklia 
vą.

Ateiki netik tu, bet dar pa 
kvieski daug kitų draugų bei pa 
zjstamų — jaunimo ir senimo. 
Tuk Šalpos Fondas telkia lėšas 
sušelpti mūsų sesėms ir bro 
liams, kurie šiandieną neturi ga 
limybės sočiau pavalgyti ar 
žmoniškiau apsirengti. Mūsų 
gausus atsilankymas j vakarą 
suteiks galimybę šalpos komite 
tui pasiųsti paramos didesmam 
skaičiui jos prašančių. Šokių 
vieta visiems patogi, nes Robe 
rts salė yra geroje vietoje — 
veik miesto centre. Taip, kad 
ir pėstiems visiems lengvai pa 
s’ekiama. Šok’ams gros į pa 
dangės keliantis orkestras, ly 
dimas solistės. Veiks bufetas, 
daiktinė loterija ir dar šis, tas.

Tad iki pasimatymo Roberts 
restorane 7 vai. vakare! Z.

« /Z*/" ZZ-Z/./z. Xz- Zx* ZZ-Zz-ZZ^zh^

DR. I. z E L T I N S

APIE AM lt VO' AMU? 
NEVISAI TIKSLI KRITIKA

P-smirdo neseniai gana stip 
roką LN Hamiltone kritika 
Poz tyvi ir laiku krit’ka nėra 

as c’al kas, nos pakritikuo 
ti visada lengviau, neg ’ padirb 

T ačiau kiekviena sveika kri 
.a p eina iš noro ne įgelti ve 

ianij, bet padėti. To ypač trū 
ko p. V. P. kritikoje.

V. P. karčių žodžių pasirin 
ko gana gerokai atsidėjęs, de 
ja, savų pasiūlymų ka.p ir ne 
' esurado.

Ką p. S. Bakšys tuiėtų da 
bar daryti pagal V. P. Kritik 
— grąžinti žmonėms įnašus 
Ba’gti reikalą?

Jei tas nėra įmano,na, gdi 
yra įmanoma statyti mažesnius 
namus, tokius, kokius siūlo I . 
' el’s. Bet kodėl tik tokius, o 
r.e kitokius? Juk sąlygos šiam-

c—-.--T-

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
(Latvė dantų gydytoja)

Praneša naują savo ant^aša 
752 Main St. E., Hamilton 
(kampas Sherman g vės).

Telef. Ll 7-^122.
Priėmimo valandos 9-1 ir 2 '..

Pirmad enia’s iki 8 vai. v. 
Ketvirtadieniais 2—".

Baris'ers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9i01 

Res. BE 3-0978

io vietininku“ __ sako antras.
„Franco“ — atsako pirmasis. 
„Dėkui Dievui“ — atsako 

antrasis.
Šitais trumnais sakiniais pil 

nai atvaizduojamos šiandieni 
nės ispanų tautos nuotaikos dik 
tatoriaus atžvilgiu. Siekimas di 
dėsnių laisvių, bet vėl iš kitos 
pusės — baimė perversmo ar 
net antrojo pilietinio karo, at 
ba'do šio krašto gyventoją nuo 
siekimo tikros demokratinės 
santvarkos, kurią piktiems tiks 
lams gali išnaudoti komunistai.

Franco tai pilnai supranta. 
Tai dvidešimt trejų valdymo 
metu šios Iberijos pusiasalio 
valstybės, jis pamažu atleidžia 
oolitinius krašto varžtus, neno 
rėdamas ir vėl susi’aukti civili 
n’o karo ir pasirinkdamas vie 
toj revoliucijos — evoliucija, 
a'šku, pab'kdamas ir toliau di 
džiausiu komunizmo priešinin 
ku stenP'damas’S suartėti •m 
Vakarų pasauliu, o ypač JAV, 
kurios nusėje (karo atveiu su 
Sov. S-ga) jis tik ats;stotų. Ir 
kaip i’’s te:singai vienam ame 
r;k;ečiti korespondentui paša 
kė, nasaub’s jau 15-ka me»ų per 
"vvena kars, nors vad'namą 
šaltupių. O «’S šaltasis karas, 
su didž'ansiu dėmes”! yra seka 
mas v'sų ispanu. Pav. vakar, 
Madr’do d'enrf’šč'ai, pirmuose 
nuslapiiio-e. didžiausiom rai 
dėm, ske’bė apie dar d'desne 
krizę dėl Perlono tarp Sov. S- 
gns ir TA V. Kavnėse, valgyk 
lose, parkuose, gyventojai var 
tė spaudos puslapius, diskuta 
vo ta žinia.

Šalia ekonominio gyvenimo 
(apie tai vėliau), Franco sustip 
rino laisvojo pasaulio karines 
pozicijas šioje vakarų Europos 
dalyje, leisdamas įsteigti ame 
rikiečiu karines bazes, kurios 
su įvairiais kitais priedais (aly 
vos vamzdžių pravedimas, šei 
mų patalpinimas) kas metai Is 
panijai atneša milijonines do 

krašte netik skirtingos paski 
r’ose miestuose, bet dar net tu 
pačių miestų rajonuose..

Aišku — mažesni namai, ma 
žesnė rizika. Gal ir geriau, ka' 
saugiau. Tačiau ši Trintis turbūt 
nėra svetima nė patiems namų 
Matytojams. Atvykus į dali 
ninku susirinkimą ir patiekua 
gerą pasiūlymą — nėra abe;c 
nės, kad jis būtų apsvarstyta* 
net jau dabar, bekopiant į pa 
čia kalno viršūnę.

Kitaip vargu yra pate;sina 
r>a šiaip sau kritika pasunkint 
į tą viršūnę betraukiančių žmo 
nių jau ir taip sunkią našta.

S. š.

lerių sumas. Ir nėra kalbos, kad 
greitu laiku, Ispanija bus priim 
ta i NATO.

Ekonomika. Ypatingai po
1959 m. (gavus JAV finansinę 
paramą) gen. Franco kraštas 
gerokai atkuto. Tiesa, pragyve 
nimo lygis negali lygintis su
1960 m. man matyta Vokieti 
ja, Olandija ar net Austrija, ta 
čiau kaip sutikti žmonės paša 
koja, jų uždarbiai gerokai pa 
kilo. Ypač po streikų kasyklo 
se, kur darbininkas į dieną šian 
dien uždirba beveik 4 dol. (1 
dol. lygu 59 pizeloms). Tas 
jau laikoma geru, labai geru už 
darbiu. Bet reikia pripažinti, 
kad tas atsiekta katalikų bažny 
Čios įtakos dėka, nes kaip vie 
nas „padre“ pasakė, bažnyčia 
matė daromą skriaudą darbi 
ninkui ir jį užstojo. (Tarp kit 
ko — komunistai lik vėliau pri 
kišo savo pirštus, išmėtydami 
nvoklamacijas!)

V”’stybės aukso rezervai pa 
kilo iš p6 mil. dol. 1958 m. iki 
v;eno biliono dol. 1962 m. Be 
abejo, gan stiprus smūgis buvo 
-• s're’knose, „atbai
dant“ ir dalį užjūrio turistų. 
Nežiūrint to ne'e'^'s me**:s 
Ispaniją aplankė astuoni mil. 
turistų, o š’emet numatoma jų 
net dešimt mil., taigi — labai 
-'raž’os naiamos. Kaip ekskur 
sijos vadovas pareiškė, numato 
ma, kad užs:en:ečiai čia nab’ks 
beve’k puse b’liono dol. Todėl 
pilnai suprantama, kad turistas 
čia la’komas labai didelėje pa 
garboje, ypač „amerieano“ 
(jie neskiria amerikiečio nuo 
kanadiečio'), kuriam ir polici 
ninkas ir konduktorius ir pada 
vėjas, žemai nusilenkia.

Nors daug silpnų vietų eko 
nominiam gyvenime turi šian 
dieninė Ispanija (ypač jos piet 
vakarių ūkis), tačiau pakeiti 
mas septvnių ministerių kabinę 
te ir greičiausiai — įsijungimas 
į bendrąją Europos rinką, at 
neš jai šviesesnę ateitį.

Ta pačia proga, linkėjimai 
visiems N. Lietuvos skaityto 
jams iš Ispanijos sostinės.

K. Baronas. 
Madridas, spalio 18 d. 
BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
Namai pamažu tampa viso Svd 
nejaus lietuvių namais. Šiandie 
ną mes čia randame ir chorą, 
ir teatrą, ir tautinių šokių gru 
pę, repetuojančius ir dirban 
čius, mokyklą, sportininkus, 
skautus, ateitininkus, Soc. Mo 
terų Globos d-ją ir daug kitų, 
ruošančius susirinkimus, m:nė 
jimus, pobūvius ir tt. Nenuosta 
bu, kad mums vis:ems k”:n >'r 
ankšta pasidarė. Todėl iškilo 
reikalas pašalinti kliūtis. Aust

Spalio 7 Adelaidės lietuvių 
jaunimas turėjo įspūdingą šven 
tę, kurią organizavo skautai ir 
at-kai. Pamaldas laikė ir šven 
tei pritaikytą pamokslą paša 
kė kun. Pr. Dauknys, MIC. Jis 
taip pat skaitė ir paskaitą gau 
šiai susirinkusiems jaunuoliams. 
Joje prelegentas pabrėžė jauni 
mo organizacijų reikšmę ir jų 
pasiektus laimėjimus, be to, iŠ 
kėlė lietuvių kalbos vartojimo 
svarbą. Šventės meninę progra 
mą atliko pats jaunimas.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

Kr. Valdyba remdamasi Kr. 
Tarybos suvažiavimo pageida 
vimu ir Adelaidės apylinkės vai 
dybo-s sutikimu, nutarė ALB 
Krašto Tarybos atstovų šuva 
žiavimą vykdyti Adelaidėje 
1962 m. gruodžio 28—31 dd.

ALB Cabramatta apylinkės 
dešimtmečio minėjimo proga 
organizuojamas moterų cho 
ras. Meninės dalies vedėju ir 
choro dirigentu paprašytas B. 
Kiveris.

AUSTRALIJOJE BURIASI 
LIETUVIAI 

BLAIVININKAI.
Iniciatorius rašo:
Pirmiausia susitarkime dėl są 

vokos, kas yra blaivininkas. 
Anglų kalboje blaivininkas va 
dinamas temperance, kas reiš 
kia save kontroliuojantį žmogų 
kalboje, apsiėjime ir ypatingai 
gėrime, taip pat reiškia ir visai 
negeriantį svaigalų. Tokia pras 
me ir mes supraskime blaivinin 
ka, tik dar pridėkime, kad blai 
vminkas menkai rūko ir savo 
rūk’mu nekenkia kitiems, arba 
ir visai nerūko. Rūkymas be ko 
kito yra ir plaučių vėžio prie 
žastis. Rūkytojas (savęs ne 
kontroliuojąs) yra daugiau ne 
socialus, kaip girtuoklis, nes jis 
rūko ne tik karčiamose, bet ir 
kitose patalpose, kur yra ir ne 
rūkančių, ir tuo būdu priverčia 
ir nerūkančius alsuoti tabako 
dūmais.

Anglija.
BALTŲ TARYBA,

į kurią dabar įeina estų, latvių 
ir lietuvių jaunosios kartos ats 
tovai, yra sumaniusi suroošti šį 
rudenį Londone bendrą paba! 
tiečių jaunimo šokių vakarą. 
Tam reikalui jieškoma didesnė 
salė.

Rugpjūčio 19 d. Kūrėjų - sa 
vanorių Bostono skyrius ruošė 
neva subuvimą, su šeimomis 
parke. Su pažįstamu ir žmona 
nuvykome į tą parką. Radome 
daug žmonių, kurie tur būt kvė 
pavo grynu oru, ar žiūrinėjo- 
įvairius žvėrelius. Bet kūrėjų- 
-savanorių ilgai neradome. II 
gai klaidžioję, jau ėjome na 
mo. Bet miške mūsų sankelei 
vis pastebėjo žmonių, kuriuose 
atpažino savanorius. Netrukus 
ir daugiau pamatėme — suau 
gūsių ir net jaunuolių po 16— 
17 metų. Susirinko daug žmo 
nių. Poniutės patiesė marškas, 
padėjo valgių ir gėrimų, matyt 
iš anksto valdybos paruoštų. 
Susirinkime atsirado ir pažįsta 
mų. Bet tie savanoriai net ka 
riuomenėje nebuvo tarnavę. 
Ten pat buvo pradėtas savano 
rių verbavimas, ir 3 nauji sava 
noriai ten pat buvo prtimti. Kai 
kas iš jų buv. Plechavičiaus ar 
mijos... Keistas šis subuvimas 
užbaigtas karštomis prakalbo 
mis. Man tokiame susirinkime 
teko būti pirmą kartą, bet, tur 
būt, ir paskutinį.

Bostonietis.

Vokietija.

VOKIETIJOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS NAUJAI 

IŠRINKTOJI TARYBA
su gilia padėka minėjo visus 
Vasario 16 Gimnazijos rėmė 
jus, būrelių vadovus ir aukoto 
jus, padedančius išlaikyti Vasa 
rio 16 gimnaziją. Laisvajame 
pasauly gyvenančių lietuvių pa 
rama, suteikusi galimybę įkurti 
ir iki šiol išlaikyti šį stambų ir 
labai svarbų mokslo ir auklėji 
mo lietuviškoj krikščioniškoj 
dvasioj židinį, sudarys vieną 
gražiausių lietuviškos emigraci 
jos istorijos puslapių. Bendruo 
menė viena neįstengia tą gim 
naziją išlaikyti. Šiuo metu joje 
mokosi 103 lietuviai jaunuoliai 
(59 berniukai ir 44 mergaitės). 
Taryba, turėdama minty visus 
trūkumus, labai nuoširdžiai ir 
karštai kreipiasi į viso laisvojo 
pasaulio lietuvius būti dos 
niems, sustiprinti pastangas ir 
aukas šiam lietuviškoje ir kri 
kščioniškoje dvasoje auklėji 
mo ir jaunimo mokslinimo židi 
niui išlaikyt.

• KLKM D-ja Užgavėnių va 
karą ruošia paskutini šeštadie 
nį piieš užga^ėnias.
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MOW T^R EA L
„NEPRKLAUSOMOS LIE 
TUVOS“ PERTVARKYMO 
darbai eina pirmyn: šeštadienį 
mūsų mielo talkininko Albino 
Snapkausko ir jo sūnaus Albi 
no pastangomis, užbaigtos ce 
mento sluogsniu užlieti spaustu 
vės mašinoms statyti patalpų 
grindys. P. Snapkauskas pada 
rė priestatui ir laiptus.

Seka svarbus uždavinys — 
įsigyti naujas linotipas, dar vie 
na spausdinamoji mašina, cm 
kografijos prietaisai ir popie 
riui pjaustyti mašina.

Meno kūrinių loterija užbai 
giama gruodžio 1 dieną. AV 
salėje bus vakaras, kuriame pra 
nešimą sutiko padaryti inžinie 
rius J. Miklovas, neseniai atvy 
kės iš Lietuvos; bus meno kuri 
nių paroda, traukimas laimėji 
mų, muzika, šokiai ir tt. Visi 
kviečiami tam įvykiui ruoštis.

NAUJAS MONTREALIO 
SEIMELIO PIRMININKAS

P. Rusinui atsistatydinus, Pre 
zidiumas nauju pirmininku iš 
rinko žinomąjį dinamiškąjį vi 
suomenės veikėją Juozą Šiau 
čiuli, kuriam linkime sėkmingai 
vadovauti Montrealio bendruo 
menei.

DAKTARĖ IR INŽ. 
PP. GIRIUNAI 

šeštadienį savo rezidencijoje 
(3940 Rosemount Blvd.) su 
įuošė puikų priėmimą. Ta pro 
ga svečiai apžiūrėjo Dr. Ginu 
nienės dantų gydymo kabinetą, 
'rengtą pagal paskutinį techni 
kos žodį, nes kai Dr. Giriunie 
nė baigė McGill universiteto 
Odontologijos fakultetą, vokie 
čių firma „Siemens" universite 
tui demonstravo paskutinį dan 
tų gydymo kabinetui įrengti iš 
tobulinimą — kėdę, rentgeną, 
spintą ir kt. Visa tai Dr. Giriu 
nienės kabinetas dabar ir turi, 
kas pacientams yra labai svar 
bu, o pačiai daktarei patogu 
mas.

DR. E. ANRRUKAITIS
gavo nauja svarbų paskyrimą— 
St. Jean, P. Q.. jis yra paskir 
tas nervų ligų skyriaus - depar 
tamento vedėju.

VISI KVIEČIAMI 
BAZARAN

Lapkričio mėn. 11 d. N. P. 
Seselių Namuose bus didelis ba 
žaras. Kaip kiekvienais taip ir 
šiais metais bazaras bus turtin 
gas ir įdomus. Kiekvienas ga 
lės išbandyti savo laimę, pigiai 
nusįpirkti lietuviškame turgu 
je įvairių dalykų. Visi bus pa 
vaišinti puikia kava ir skaniais 
lietuviškais tortais bei pyra 
gaiš. Kas gali paaukoti loteri 
jai fantų ir lietuviškam turgui 
įvairių gerybių, prašome atneš 
ti į seselių namus. Už auka ir 
gera širdį visiems didelis ačiū.
N. P. Seselių Rėmėjų Būrelis.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
P'rmadienį ir I
ketvirtadienį | ^--4 ; 7—9 p. m.

antradienį ir I
penktadienį | 4 p. m.

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 8-9589

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr R. CHARLAND 
78 St. JOSEPH BIv. W.

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAIT1S
956 SHERBROOKE E.

Tel: LA 2-7236

KUN. DR. F. JUCEVIČIUS 
PASKIRTAS KLEBONU
Iš Romos gauta žinių, kad 

Montrealio Kardinolas P. E. 
Leger, išvykęs Romon dalyvau 
ti Bažnyčios susirinkime, krei 
pėsi į konsistorinę kongregaci 
ją, kad kun. dr. F. Jucevičių 
perleistų Montrealio diecezijai. 
Kongregacija Kardinolo prašy 
mą sąlyginai patenkino, ko pa 
sėkmėje Montrealio Kardino 
las kun. Dr. F. Jucevičių pasky 
rė Šv. Kazimiero lietuvių para 
pijos klebonu.

Kaip buvo anksčiau praneš 
ta, buvęs klebonas kun. J. Bo 
binas praėjusio mėnesio gale 
persikėlė vikarauti į anglų pa 
rapiją.
VISI LIETUVIAI PATR1O 

TAI REMIA SAVO 
MOKYKLĄ

Kiekvienas, kas sveikas, ruo 
šiasi lapkričio 24 d. 7 vai. v t 
didelį rudens balių, kurį rengia 
Montrealio lietuviškų mokyklų 
Tėvų komitetas AV salėje. Pel 
nas yra skiriamas mokyklų rci 
kalams. Tikimės gausaus susi 
būrimo lietuvių patriotų, mylin 
čių ir remiančių šį žygį gimtą 
jai kalbai palaikyti ir duoti ma 
terialinį ir moralinį pagrindą jai 
plėtotis. Programa bus nepa 
prastai įvairi ir įdomi, taip, kad 
laikas bus naudingai ir mulo 
niai praleistas.

Be to primename gerb. tė 
vus, jų tėvišką pareigą siųsti sis 
tematiškai vaikus į šeštadieni 
nę mokyklą.

Baliaus skelbimą žiūrėkite vė 
lesniame laikraščio numery.

Su pagarba.
Tėvų Komitetas.

LIETUVIS LENKU MOKYK 
LOS VEDĖJAS

Bronius Adomonis pakvies 
tas lenkų šeštadieninės mokyk 
los mokytoju. Br. Adomonis 
yra tos lenkų mokyklos vede 
jas, o jo žmona toje pačioje 
mokykloje mokytoja.
PRIIMTAS J KARALIŠKĄ 
policijos mokyklą Albinas Snap 
kauskas jr., NL mielo talkinin 
ko Albino Snapkausko sūnus. 
Netrukus A. Snapkauskas iš 
vyksta į tą mokyklą, kurioje 
mokslas tęsiasi 5 metus. Linki 
me sėkmės.
• Kariuomenės šventė paskir 
ta gruodžio 9 d.
• J lenkų kongresą lapkričio 
11d. Seimelio Prezidiumas siu 
nčia atstovu L. Stankevičių.

DR. V. GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARA S

J BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL, D.
4 Notre Dame St. E.

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS

JOSER R. MILLER
B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Resid.: 40 Lafleur 

LaSaUe. DO 6 1570

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pradedame kalėdoti
Aukos kalėdoj an tiems kuni 

gams yra skiriamas parapijos 
kunigų išlaikymui Kunigai pn 
ims ir parapijos nario mokestį, 
bei aukas mūsų bažnyčios sta 
tybos skoloms mokėti.

Tėv. J. Borevičius kalėdos: 
pirm, ir antr. — Chomedy; ant 
radienį ir trečiad. — Duver 
nay;; ketvirt, ir penkt. Ville 
St. Laurent.

Tėv. K. Pečkys: Verdun: 
Riverview; trečiad. — Roi 
land; ketvirt. — Stephens; 
penkt. — Beurling.

Tėv. St. Kulbis: Ville LaSal 
le. Pradės pirmadienį nuo Ale 
pin gatvės ir savaitės bėgyje ka 
ledos iki 9 Avenue imtinai.

Padėkime seselėms. Š. mėn. 
11 dieną Seselių namuose yra 
ruošiamas bazaras. Prisidėkime 
prie ruošiamo bazaro ir kokia 
nors dovana, fantu.

Praeitą sekmadienį Jūs suau 
kojote bažnyčios rinkliavoje $ 
203.50 ir Visu šventų dieną, 
184 dol. (AV).
AUGŠTESNIUJU KURSŲ 

ŽINIOS
Seminaro pirmame kurse šį 

šeštadienį, lapkričio 10 dieną, 
J 1 valandą Dr. Jurkus mode 
tuos klausimą Ar technika gali 
pakeisti žmogų ir Dr. Nagys-- 
Ar komunizmas užvaldys pa 
šaulį.

Dainavimą Kursuose prade 
jo mokyti studentė A. Mikala 
jūnaitė, buvusi Kursų mokinė, 
prieš kelis metus juos baigusi ir 
dabar besiruošianti būti moky 
toja.

SLA PO ATOSTOGINIS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas šį sekmadienį, lap 
kričio 11 d. po pamaldų A V 
patalpose. Yra labai svarbus 
valiutos klausimas. Reikia užpil 
dyti anketas, nes dabar, kai J. 
A. V. ir Kanados valiutų skirtu 
mas nuolat svyruoja, labai sun 
ku imti mokesčius. Reikia, kad 
kiekvienas narys pasisakytų ir 
užpildytų tam tikslui anketą. 
Be to, prašomi nariai apsimokė 
ii ir mokesčius.

Valdyba.
• Mirė Mikalina Jenuskevice, 
gyvenusi 27 Wall St. Hoosick 
Falls, N. Y. Gimusi 1889 m. 
rugsėjo mėn. 8 d. Kunorių 
km., Josvainių valsč.,, Kėdai 
nių aps.

Atvykusi į USA 1910 m. Li 
kę duktė Bernice ir du sūnūs: 
John ir aviacijos majoras Vic 
tor Janus. Velionė buvo stropi 
, N. L.” skaitytoja.

Reiškiame nuoširdžiausią už 
uojautą.
• Mirė ir praeitą savaitę palai 
dota Emilija Šlekienė ir Kazys 
Žėčius, 71 m. amžiaus.
• Pp. Viskantų šeima sušilau 
kė sūnaus, kuris pakrikštytas 
Andriaus vardu.
• Pp. Milašių dukrelė Lilija, iš 
teka į Detroitą. Sužadėtinis ten 
turi biznį — muzikos studiją.

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

2415 Park Row East, N. D. G. 
pramonės įmonės. Premijos už 

naujų klijentų nurodymą.

I. G. ELFCTRT R'd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINA3 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bazaras lapkričio 16-17 18 
dienomis parapijos salėje. Para 
pijiečiai prašomi grąžinti loteri 
jos biletua ir paaukoti bazarui 
dovanų ir pyragų.

Antradienį, lapkr. 6 d., 8 v. 
v. bazaro rengimo komiteto po 
sėdis parap. salėje.

Rinkliava bažnyčiai — 297 
dol.

Jaunimo susirinkimas skelbia 
mas lapkričio 25 d. po sumos. 
Bus aptarti tolimesnės veiklos 
reikalai.

PONŲ NAVICKŲ 
IŠLEISTUVĖS

-Per 200 dalyvių šeštadienį 
Šv. Kazimiero salėje susirinko 
atsisveikinti su plačiai žinomu 
Montrealio lietuvių visuomenės 
veikėju, buv. KLCT pirminin 
ku Antanu Navicku ir Ponia 
Navickiene. Gražias atsisveiki 
nimo kalbas, įvertinančias išvy 
kstančiųjų nuopelnus Montre 
alio lietuvių kolonijai pasakė 
M. Arlauskaitė, V. Ragulis, J. 
Trumpa, L. Gudas, A. Vaupša, 
A. Sakalas, K. Ambrasas, D. 
Norkeliūnas, T. St. Kulbis, ku 
nigas dr. F. Jucevičius ir kt. At 
siliepdamas į visų kalbas ir lin 
kėjimus Čikagoje gerai įsikurti 
ir Montrealio neužmiršti. A. 
Navickas susijaudinęs, tegalėjo 
tiktai padėkoti. Visą vakarą 
gražiai vedė Albertas Norkeliū 
nas. Vaišės buvo geros, skoniu 
gai paruoštos ir tarnyba puiki. 
Linkime ir mes op. Navickams 
laimingai Amerikoje įsikurti.

MOŠŲ VERSLININKAI
Strauss Klemensas gražiai 

verčiasi kaip kontraktorius. 
Kas norėtų patarnavimų stoty 
bije, kreiptis tel. 254-4293.

P. Vapšys atidarė kirpyklą 
Verdune, Melrose gatvėje Nr. 
963, prie Bannantyne kampo, 
kur pp. Mačionių krautuvė, 
(žiūr. skelb.).

B. Jaunius taiso elektros 
prietaisus. Jį pasiekti galima te 
lefonu, DO 5-0006, (ži.r. skel 
bimą).

Savi pas savus!
• Šokėja T. Kvietvtė iš Toron 
to lankėsi Montrealy.
• KLKM Dr-ia lapkričio 25 
d., sekmadienį, A V salėje ruo 
šia vaikų kaukių balių.
• Šį antradienį, lapkričio 6 d. 
8 valė vak. ukrainiečių salėje 
(Bellechasse ir 10-tos Avenue 
kampas) laike Maurice Custeau 
priėmimo, šoks ir lietuvių tauti 
nių šokių grupė.

BANKO „LITO“ REIKALAI
Atkelta iš 1-mo psi.

d. 8 vai. 30 min. ryto banko 
patalpose prie Aušros Vartų sa 
lės.

Visi bankai praeito mėn. pa 
baigoje išmokėjo taupytojams 
palūkanas už praeitą laiką. Da 
bar būtų geriausia proga perkei 
ti savo indėlius į „Litą“.

Žinoma, visi taupytojus vilio 
ja pas save; bankai, investaci

IŠNUOMOJAMA 
apšildomas kambarys ir virtuvė. 

3940 Rosemount Blvd. 
Tel. LA 5-1480

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis A V 8-2352.

PO 6 vai. PO 7-6183.

TOK^\-rc
PRISIKĖLIMO 

PARAPIJOS ŽINIOS
Kalėdojimas: Downs view ir 

Westono priemiesčiai, o Toron 
to mieste sekančios gatvės: 
Evelyn Ave., Evelyn Cres., Ma 
ria St. ir St. John’s Road.

.Choras repetuoja 2 kartu: 
antradienį ir ketvirtadienį, 7.30 
v. v. muzikos studijoje. Be t >, 
šį šeštadienį 7 vai. vakare cho 
rui ruošiama tradicinė padėkos 
arbatėlė, kurioje kviečiami da 
lyvauti visi choristai su antro 
siomis pusėmis. Choras yra pa 
kviestas su gastrolėmis į Auš 
ros Vartų parapiją Montrealy 
■j e. Kelionė numatoma gruo 
džio pradžioje. Repertuaro pa 
ruošimas jau pradėtas.

Vaikučių choras taip pat pra 
dėjo ruoštis sekančiam scenos 
pasirodymui. Repeticijos yra iš 
skirstytos balsais: pirmuoju bal 
su sekmadienį, 2.30 v. pp., o 
antru ir trečiu balsu penktadie 
nį, 6.30 vv„ muzikos studijoje. 
• Varpo šokiai bus šį šeštadie 
nį, par. salėje. Visi kviečiami 
atvykti ir chorą, pradėjusį ant 
rą dešimtmetį paremti.

AUŠROS ŽINIOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
Sekmadienį mūsų salėje B- 

C rungtynės ir po jų C. Y. O. 
__  Aušra Midget — St. Leos. 
Praėjusios savaitės B-C lygoje 
Aušra Jr. nugalėjo estus 51x 
42; B-A lygoje Aušra Sr. pra 
laimėjo Tru Way 24x25; C. Y.
O. lygoje, neatvykus St. Basils 
komandai, Aušra Midet laimė 
j ima gavo be rungtynių.

Seselių bazaras jau čia pat— 
lapkričio 17 d. Dar trūksta 
daug fantų.

jų, finansų kompanijos ir tt. 
Kiekvienas tikisi uždirbit ekst 
ra dolerį ant Tamstos sutaupo. 
Taupytojus verbuoja ir Kredi 
to unijos, tačiau skirtumas tarp 
pirmoje vietoje stovi ne pel 
nas, bet savitarpinė pagalba, 
jų yra didelis. Kredito unijose 
Čia vieni nariai sudeda savo sa 
ntaupas, o kiti tuos pinigus pa 
siskolina. Gale metų susidaręs 
pelnas pačių narių paskirsto 
mas dividendais už indėlius, ris 
turnais už paskolas ar kartais ir 
kuriems kitiems bendriems rei 
kalams. Kredito unijų savinin 
kai yra patys nariai, o kituos' 
bankuose — tik paprasti klien 
tai.

Pinigai „Lite“ taip pat sau 
gūs, kaip ir kituose bankuose: 
nuo gaisro, apiplėšimų, išeikvo 
jimų ir panašių nelaimių santau 
pos apdraustos vienu milionu 
dol. Pinigai skolinami tik įkei 
tus nekilnojamą turtą arba pri 
stačius patikimus žirantus. Be 
V’so to, „Litas" moka visu treč 
daliu augštesnius dividendus už 
santaupas (4%%), kaip kiti 
bankai (3%), ir dar auoda ne 
mokamą gyvybės draudimą iki 
$2000 santaupų sumos.

Savo santaupas „Litui" jau 
patikėjo 718 Montrealio lietu 
vių $ 650,000 sumai. Kodėl ne 
prisidėti ir Tamstai?

ELEKTROTECHNIKAS 
B. J*a u n i u s 

Kilnojamų elektros reikmenų 
taisymas. Elektros reikmenys 
paimami ir pristatomi į namus. 

39—1 Ave. LaSalle, P. Q. 
Telefonas: DO 5-0006.

FRANK’S BARBER SHOP 
Sav. lietuvis P. Vapšys 
963 Melrose Ave., Verdun.

DISTR. ESTATE BOKERS 
Pastatas, kuriame buvo mūsų 

raštinė nuo 1953 metų adresu 
177 Sherbrooke Street West, 

yra nugriautas, todėl nuo 
rugsėjo 1 d. 1962 mus galite 

pasiekti tik vienu adresu: 
3907 Rosemount Blvd.

Montreal, Que. RA 2-2472.
Maždaug už metų, kada naujas 
pastatas bus baigtas, tikimės 

sugrįžti j seną savo vietą.
Pastatai — Žemė. 

Draudimas — Paskolos. 
Sąskaitos „Lite“ Nr. 752.
P. Adamonis, RA 2-2472.

:: Dr. P. MORRIS
■; DANTŲ GYDYTOJAS

; ; Vakarais ir šeštadieni" 
pagal susitarimą.

. ’ ’082 Bloor W., Toronto 1
; t (į rytus nuo Dufferin St ?
< » V

Raštinė: LE 4-4451

236 TORONTO SLA KUOPA
vyksta aplankyti 14 Clevelando 
SLA kuopą. Lapkričio 10 d. 7 
vai. ryto autobusu išvyksta iš 
Toronto ir grįžta sekmadienio 
vakare. Ta proga Clevelandie 
čiai ruošia susipažinimo pobū 
vį ir žada aprodyti įdomesnes 
vietas. Kelionė kaštuos 11 dol.

Esant keletui laisvų vietų 
ekskursijon priimami ir ne na 
liai. Skambinti kuopos pirm. 
St. Jokūbaičiui, RO 6-0417, 
p. L. Rickevičienei, RO 9-7668 
arba V. Bačėnui — LE 6-4681.

Kuopos Valdyba.

proga Toronto Kūrėjų - Sava 
norių skyrius Lapkričio 10 d. 
šv. Jono parapijos salėje ruo 
šia savo tradicinį pobūvį - ba 
lių su šokiais ir kita menine pro 
gi ama.

Žinant, kad iš tokių paren 
<rmu gaunamo nei’"'o šelpiam1 
Vokiet»'o'e nasi'k"* l"’sv"s t-«-, 
vu invalidai, o tain nat ir k’f 
vargan nateke kurčiai - savanų 
riai, tokius parenvimus visno 
menė savo atsilankymu >emia

Bs.

PAVYKĘS BALIUS
Į bendrą „Vyčio“ ir SLA pa 

rengimą suėjo apie 500 svečių, 
įdomų pranešima apie savo ke 
lionę po Lietuvą padarė Dan 
Kuraitis. Medinėje da'vie visus 
s»žavėio Milda ir Rūta Joku 
baitvtės, šokėios iš Clevelando. 
Spalvingai atrodė ir Torontu 
šokių grupė „Gintaras“. 1 o 
kios puikios programos sudary 
mo nuopelnas priklauso SLA 
236 kp. pirmininkui p. Jokūbai 
čiui. Prie šio baliaus pasiseki 
mo savo darbu prisidėjo po 
nios Rickevičienė ir Dranseikie 
nė, V. Paulionis, Supronaitė ir 
kiti. Sekantis bendras balius 
įvyks kitais metais lapkričio m.

jb.

SPORTO SRITIS
„Vyčio“ moterys krepšinin 

kės sėkmingai pradėjo sezoną 
nugalėdamos Toronto Ladies 
Senior Ivgoje praėjusiu metų 
meisterį B-A 43 :38 ir Orphans 
37:28. Komandoje žaidė Bal 
sienė, Rutkauskaitė, Prunskytė, 
Jasinskaitė, Žolpytė. Krakaus 
kaitė ir Astrauskaitė. CPO ly 
goję jauniu klasėje ..Vvčio“ 
mergaitės įveikė St. Vincent 
51:10 ir O> PH 36:23. Ža’dė 
Žolpytė, Bilkštytė, Čirvinskai 
tė. Supronaitė. Jonynaitė. Ren 
kauskaitė ir Žėkaitė. Naujai su 
organizuotoji „Vyčio“ midget 
mergaičių komanda pralaimė 
jo pirmas savo runtynes prieš 
Cospus Chrint 10:5. Žaidė 
Balsytė, Kvbartaitė, T. Č’rvins 
kaitė, Kazlauskaitė, J. Čirvins 
kaitė, Žukaitė, Ramanauskaitė, 
Nacevičiūtė ir Zubrickaitė. Šiai 
komandai vadovauja Jonas Žu 
kas ir Valentina Balsienė, j. b.

TAISAU IR DAŽAU

LENGVAS MAŠINAS 
TTFTVVIAMS nuolaida 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

ANNA 
EUROPIETĖ SPĖJĖJA!
Snėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti V’suose 

klausimuose: meilėje, 
vedybose, biznyje ir t. t.
Paslaotvs išlaikomos.

Nepraleiskite progos ir 
k’-e-'rJrUAs teĮ VI 9-6654.
3718 St. Denis St. Mtl. 

nuo ryto 9 iki vakaro 9 vai.
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