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JAV prezidentas kalbės JTO
• Nikita vyks Brazilijon
• Tito Pietinen Amerikon

MAŠINŲ FONDO VAJUS

Komnuistai, rusams su ki 
nais nesusitarus, vis dėlto su 
skilo. Ir skilimas eina gilyn. 

1 ai yra tikras faktas. Visose 
laisvose valstybėse, kuriose 
laisvai gali veikti bet kokia po 
litinė srovė, susidarė arba ko 
munistių partijos frakcijos, 
priešingos viena kitai, arba

SUSIDARĖ ATSKIROS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS, 

kurios veikia lygiagreta viena 
kitai. Kai kuriose valstybėse 
komunistų tarpe prasidėjo net 
kovos, nes vieni remia Mask 
vos, kiti Peipingo liniją, ku 
rios dabar tarp savęs kovoja. 
Kas dar svarbiau, jos pradeda 
kovą ir su Maskva.

Japonijos komunistai žiau 
riai apkaltino rusus, kad jie su 
skaldę komunistų partiją.

Chruščiovas susilaukė dau 
giausia kaltinimų. Matyti, kad

KOMUNISTINĖ OPOZICI 
JA DEDA PASTANGŲ 

CHRUŠČIOVĄ NUVERSTI.
Ypač aštriai pasisako Kini 

jos komunistai.
Kinijos komunistai visus kai 

tinimus nukreipia tiktai Chruš 
čiovui. Esą Chruščiovas nuver 
tinęs masinį žmogžudį Staliną 
tiktai todėl, kad pats norėjęs 
užimti jo vietą.

Rusus apkaltino ir dėl susi 
dūrimu ties Sinkijango provin 
cijos siena. Esą rusai per tūlą 
laiką išvylioję į Rusijos pusę 
10,000 kiniečių, ir bandę pro 
vincijos padaryti pervers 
mą...

Taigi Chruščiovo padėtis 
sunki ypač, kad stalinistų ne 
trūksta pačioje Rusijoje.

Stalinistų yra ir Lietuvoje ir 
net Kanadoje, nes 
MONTREALIO LIETUVIAI 
KOMUNISTAI PASIRODĖ

ESĄ TAIP PAT 
STALINISTAI.

Žmogžudysčių šalininkams 
telkiantis, žmogaus nuvertini 
mas dar vyksta. Labai apgailė 
tinas reiškinys, kad net lietu 
vių tarpe yra žmogžudysčių 
šalininkų.

TEBESITĘSIA. 
INDOKINIJOJE NERIMAS

Neužteko tos nelaimės, kad 
Kinijos komunistai tęsia Indo 
kinijos užkariavimą ir tebesi 
evržia į Vietnamą ir Laosą, 
bet fanatizmas ir tolerancijos 
stoka privedė prie vidaus ko 
vų.

Amerika, po to, kai Prancū 
zija pasitraukė iš Indokinijos, 
ten turi didelių rūpesčių. Ji re 
mia tų valstybių savarankišku 
mą. Bet nesantaikos tarp ka 
talikų ir budistų sukėlė dideles 
vidaus nesantaikas, kurios la 
pirešu.

Nesantaikos Vietname dali 
nai
SUKĖLĖ NESANTAIKAS 
TARP JAV IR PRANCŪ 

ZIJOS, 
kas geriems reikalams taip pat 
nepasitarnauja.

De Gaule, kaip Azijos pietry 
Čių organizacijos (SEATO) 
dalyvis, Amerikai vienai įsiki 
šus į Vietnamo reikalus, pasiū 
lė Vietnamui Prancūzijos pa 
galbą. JAV užsigavo. Girdi, 
Prancūzijos, kuri iš Indokini 
jos turėjo pasitraukti, nes nie 
ko negalėjo sutvarkyti, pagal 
ba esanti žinoma. . . Bet, iš ki 
tos pusės, atsikirsta, kad Ame 

rika, jeigu dalyvauja bendro 
je — SEATO — organizacijo 
je, tai bent mandagumo ture 
tų laikytis — nors praneštų 
apie savo žygius.

Bendrai,
DABAR ŽMONIJA GYVE 

NA KAIP ANT VULKANO, 
kuris kiekvieną dieną ir kiek 
vieną valandą gali pasireikšti 
sprogimais ir kurie gali šukei 
ti didelių netikėtumų. Valsty 
bių vyrai dažnu atveju žaidžia 
ugnimi, ir patys netikri, prie 
ko tas gali privesti.

Brazilija labai netikroje pa 
dėtyje. Daugelis jos žmonių 
mato, kad reikalingos refor 
mos, ypač — žemės reformos. 
Reikalingos reformos ir sočia 
linės.
MASINIS ŽMOGUS STATO 
REALIUS REIKALAVIMUS 
bet valstybės vyrai nepajėgūs 
suistvarkyti, nesiryžta į refor 
mas, nes neprieinama prie ben 
droš nuomonės.

Chruščiovas numato pasi 
naudoti ta netikra padėtimi ir 
vyksta į Braziliją „pamedžio 
ti“.

Tito taip pat pasiryžęs lan 
kytis Pietų Amerikoje, kuri da 
bar tampa nauja kovų arena 
dėl įtakų.
NORS KOMUNIZMAS JAU 

AIŠKIAI ĮRODĖ SAVO 
EKONOMINĮ 

NEPAJĖGUMĄ
nes nesugeba savo žmonėms 
parūpinti nei pakankamai juo 
dos duonos, bet, kita vertus, 
masinis žmogus nepatenkintas 
ir kapitalizmo viešpatavimu, 
kurie nesiskaito su darbo žmo 
gum. Dėl to ir tebėra netikru 
mas ir nepastovumas, kuriuo 
naudojasi įvairūs avantiūris 
tai, linkę į asmeninę garbę ir 
valdžios pamėgimą.

Ben Bella Alžyre, pasinau 
dodamas tautoje kilusiu entu 
ziazmu laimėjus nepriklauso 
mybę ir, iš kitos pusės, jos ne 
subrendimu, pasirūpino konsfi 
tucija, kuri suteikia diktato 
riaus teises, nors rimtesni vals 
tybės vyrai tam nepritaria ir 
priešinasi.

Kuboje pats Fidel Castro 
pripažino, kad reikalai negeri, 
bet dabar

KUBAI NĖRA IŠEITIES.
Kuboje sulaikytas kolūkių 

darymas, bet šitos vienos prie 
monės dar neužtenka, kad ūki 
niai reikalai pagerėtų. Castro 
dabar atsidūrė padėtyje be iš 
eities. Pagrindinė jo klaida, 
kad jis, nuvertęs Batistos dik 
tatūrą, pats jos griebėsi ir jau 
pertoli nuėjo, kad galėtų tai 
kiu būdu grįžti prie demokra 
tijos.

MALAZIJOS FEDERACI 
JOS KLAUSIMAS DAR 

SPRENDIMO STADIJOJE, 
bet čia taip pat nėra sklandu 
mo. Kai Jungtinės Tautos siun 
Čia ten savo tyrinėtojus, Angli 
ja ir Malezija su Borneo ir Sa 
ravaku jau skelbia, kad Mala 
zijos Federacija jau skelbia 
ma.

Indonezija tačiau turėjo pa 
simojimų prieš jos sudarymą 
ir daro kliuvinų.
EUROPA DABAR GYVE 
NA GERBŪVIO LAIKUS.

Taip teigia visi, kas tiktai 
šią vasarą Europą lankė. Bet

NEW YORKO NAUJIENOS
KĄ SAKO JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS 

PIRMININKAS
Praneša „Nepriklausomos Lietuvos” bendradarbis 

iš New Yorko
Vasarai besibaigiant, Jungti 

nėse Tautose prasidėjo pasi 
ruošimai aštuonioliktąja! pilna 
ties sesijai. Spėliojama, kurių 
įžymiųjų kraštų galvos šioje 
sesijoje dalyvaus, ką jie kai 
bės ir kaip jie norės būti su 
prasti. . .

Pradžioje buvo manoma, 
kad pilnaties sesijon atvyks ir 
Chruščiovas, bet jis, lankyda 
mas Jugoslavijos Tito, išsitarė, 
kad New Yorkan nežada vyk 
ti.

Naujasis pilnaties preziden 
tas beveik aiškus, nes yra tik 
vienas kandidatas — Venezu

ir Europai reikalingas tobulės 
nis susitvarkymas. Nesklandu 
mų ir ten yra. Visų pirma ne 
sutarimai dėl jėgos ir vadova 
vimo. De Gaulle turi tikslą at 
statyti Prancūzijos prestižą. 
Anglija, nesugebėdama to pa 
daryti, balansuoja tarp Ameri 
kos ir Prancūzijos ir taipgi V. 
Vokietijos. Prie vieningos Eu 
ropos nesiartinama, nors pro 
tarpiais atrodo, kad kitokios 
išeities nėra.

- JAV prezidentas atida 
rys JT visumos posėdį. 

PONIAI SIBITIENEI IR ŠEIMAI, 
netekus brangaus vyro bei tėvelio, 

mes kartu liūdime ir reiškiame gilią užuojautą.
E. M. Kringeliai.

STASIUI SIBIČIUI
mirus,

likusiai jo žmonai GENEI, dukrelei DALEI, 
sūnui ANTANUI,

reiškiame gilią užuojautą.
Ptašinskų šeima.

Mielam kaimynui 
STASIUI SIBIČIUI

mirus,
žmonai GENEI, dukrai DALEI, sūnui Antanui ir giminėms 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime
E. ir J. Paunksniai.

Mirus artimam prieteliui,
STASIUI SIBIČIUI, 

jo šeimą giliai užjaučia ir kartu liūdi
Maria ir Vaclovas Pužauskai.

elos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Carlos Sosa - Rodri 
guez, ilgametitis Jungtinių T- 
tų atstovas. Į šį postą jis bu 
vo nominuotas visų Lotynų 
Amerikos vyriausybių.

Kalbant apie naująjį pilna 
ties prezidentą, pravartu užsi 
minti ir apie dabartinį, kuriuo 
yra Pakistano delegacijos na 
rys H. E. Muhammad Zafrul 
la Khan. Vieno pobūvio me 
tu teko su juo pasikalbėti. Pa 
siteiravus jo nuomonės apie 
Sovietų kolinializmą (prime 
nant ir Lietuvos pavergimą) ir 
ar ne permažai tas klausimas 
buvo paskutinėje pilnaties se 
sijoje keliamas, ir ar jis pats 
manąs tuo klausimu ką nors 
daryti sekančioje pilnaties se 
sijoje, ---- dabartinis preziden
tas atsakė, kad tas klausimas 
:v«buvo Įtrauktas į sesijos dar
bų tvarka, o kai jis buvo kelia 
mas, tai tik prie progos paski 
rų delegacijų, kaip Anglijos, 
N. Zelandijos ir kitų, svarbiau 
šia, kodėl šis klausimas Jung 
tinėse Tautose yra nepopulia 
rus, tai, jo nuomone, todėl, 
kad Jungtinių Tautų daugumą 
sudaro Afrikos ir Azijos tau 
tos, kurios dar taip neseniai bu

Atsiranda gerų tautiečių, ku 
rie Nepriklausomos Lietuvos 
leidyklą nori pastatyti ant tvir 
tų kojų ir ateityje patys gauti 
už įdėtą kapitalą dividendų. 
Įvairiomis progomis jie NL 
Mašinų Fondui skiria įnašų. 
Labai dėkingi esame šį kartą 
šiems tautiečiams; kurie pada 
rė įnašų:
A. Jurijonas,

Montreal ...................... 7.00
Januška Petras,

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

vo kolonijos vienų ar kitų di 
džiųjų valstybių, buvo išnau 
dojamos baltųjų. Toms tau 
toms kolonializmas reiškia bal 
tųjų žmonių išnaudojimą kitos 
rasės žmonių, ir joms atrodo, 
kad toks santykiavimas tarp 
baltųjų žmonių negali būti pa 
vadintas kolonializmu. Norint 
sulaukti daugiau pritarimo 
šiam klausimui Jungtinėse 
Tautose, būtų pravartu surasti 
kitą žodį šiai sąvokai, iš es 
mės, daugelis užjaučia paverg 
tąsias tautas, bet kaip papras

KAS NAUJA
KANADOS PROVINCIJŲ 

RINKIMAI
Ontario provincijos parla 

mento rinkimai paskirti rug 
sėjo 25 d. Britų Kolumbijos 
rugsėjo 30 d., Naujoje Skoti 
joje paskirti spalio 8 d. Jau 
vyksta priešrinkiminė kova. 
Kitose provincijose taip pat 
ruošiamasi rinkimams. Visa 
Kanada tokiu būdu išgyvena 
priešrinkiminę karštligę.

UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIS MARTIN

pasisakė apie santykius su Ki 
nijos komunistais. Sako: jie 
nebus pripažinti, kaip ir lig 
šiol, bet su jais reikia eiti į kul 
tūrinius ir ekonominius santy 
kius, nes per tą galų gale gali 
ma bus susitarti kitais klausi 
mals, pav. kad ir atominių 
bandymų sustabdymo pripa 
žinimo.

'*■< ex.
— Sov. Rusija veda dery 

bas su Kanada nupirkti iš Ka 
nados 60 bilijonų bušelių kvie 
čių, už kuriuos Kanada gautų 
100 milionų dolerių. Rusija iš 
Kanados jau anksčiau pirko 
11,200,000 bušelių už 22 mil. 
dolerių.

— Rusija esą pirkusi 36 mi 
lijonus bušelių kviečių Austrą 
lijoje. Štai, ką reiškia žemės 
ūkių kolchozinimas.

— Lenkija Kanadoje pirko 
kviečių duonai už 31 milijoną 
dolerių. Lenkija veda derybas 
ir dėl kito kviečių užpirkimo 
Kanadoje. Tai vis sovietinės 
santvarkos padariniai.

CHKAG0S NAUJIENOS
JAV LIETUVIŲ BENDRUO MENĖS KETVIRTOSIOS 

TARYBOS RINKIMAMS
pravesti Vyriausią Komisiją 
Centro V-ba sudarė Clevelan 
de. Ją sudaro: Pr. Karalius pir 
mininkas, Petras Balčiūnas, 
Kazys S. Karpius, Vida Kaspe 
ravičiūtė ir Zigmas Peckus. 
Komisijos adresas: Pr. Kara 
liūs, 3406 Beechwood Ave., 
Cleveland 18 Ohio.

Pirmąjį pasitarimą su vyr. 
rinkimų komisija rinkimų pra 
vedimo reikalais turėjo LB C. 
V-bos pirm. Jonas Jasaitis lan 
kydamasis Clevelande. Šiuose 
rinkimuose bus renkama še 
šiomis rinkiminėmis apygardo

Blauzdžiūnas Jurgis, 
Montreal ..................20.00
Viso naujai gauta. . .37.00 
Ačiū nuoširdžiausiai!

Mašinų F-de buvo .11,790.00
Naujai gauta...........  37.00
Fonde dabar yra . .11,827.00
Fondui užplanuota .15,000.00
Fondui dar trūksta 3,173.00

Būsime dėkingi visiems, kas 
prisidės prie MF papildymo 
iki užplanuotos sumos.

Valdyba.

tai kiekvienam sava žaizda 
yra skaudesnė už kaimyno.

Dėl šios nuomonės, atrodo, 
reiktų ir mūsų veiksniams dau 
giau pagalvoti, klausimą iš pa 
grindų išnagrinėti, surasti rei 
kiamus terminus ir žodžius ir 
jais operuoti, nes ne Jungti 
nėms Tautos reikalinga mūsų 
opinija, priešingai, mums rei 
kalingas jų pritarimas ir para 
ma. Taip pat labai naudinga 
būtų, jeigu šiuo reikalu mūsų 
veiksniai bendrą kalbą surastų 
su kitų pavergtųjų tautų vado 
vaujančiomis institucijomis.

KANADOJE
KOVA DĖL PENSIJŲ 

PADIDINIMO
Liberalai eidami į federali 

nius rinkimus, pažadėjo pa 
kelti pensijas dešimčia dole 
rių, bet valdžios žmonėms ir 
parlamento nariams pensijas 
stipriai pakėlė, o eilinams pilie 
čiams nesiskubina kelti. . . 
Čia 10 dolerių yra labai dide 
lis priedas, kai ištikrųjų reiktų 
pensijų mokėti tiek, kiek nusta 
to valstybės įstaiga, skirta ap 
skaičiuoti minimumui pragyve 
nimo. Už šitą visi Kanados pi 
Mečiai turi kovoti. Jeigu nuo 
spalio 1, ar nuo Naujų Metū 1 
dienos bus pridėta 10 dol., 
tai bus 75 dol. Tai vis vien 
bus tiktai bado pensija, nes tai 
sudarys tiktai pusę minimumo 
pragyvenimo vienam asme 
niui.

Naudodamasis Liberalų ne 
paslankumu, opozicijos vadas 
Diefenbaker užatakavo libera 
Yis ir jų finansų ministerį Gor 
doną už tai, kad netęsi rinki 
minių pažadų ir puldamas vai 
džią, kad už visus nepasiseki 
mus „atpirkimo ožiu“ nori pa 
daryti min. Gordoną.

Bet kova dėl pensijų dar ne 
pasibaigė. Kanados didžiumą 
sudarančios provincijos — On 
tario ir Quebeco — turi savo 
skaičiavimų ir dar nesutinka 
su valstybiniu planu, kuris vie 
nodas pensijas numato visos 
Kanados plotu, įsteigus ir Pen 
sijų fondą, kaip kad yra nedar 
bo pašalpų fondas taip pat vi 
sai Kanadai. Dėl šių planų ir 
vyksta derybos.

mis. Rinkimai įvyks 1964 m. 
gegužės mėn. pradžioje.

— JAV Lietuvių b-nės C. 
V-bos pirm. Jonas Jasaitis ir 
sekr. K. Januška, grįždami iš 
PLB seimo įvykusio Toronte, 
buvo sustoję Detroite, kur tu 
rėjo pasitarimą su vietos apy 
linkės valdybos atstovais ir Ii 
tuanistinės mokyklos vedėju. 
Pasitarime buvo plačiai palies 
ti švietimo, bendruomenės 
darbuotojų suvažiavimo ir ki 
ti reikalai.
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Mokslo metams 
prasidėjus

TĖVŲ PAREIGA VAIKAMS IR LIETUVIŠKAM 
ŠVIETIMUI

Mokslo metai pradėti. Mo 
kyklos angliškos ir prancūziš 
kos — pradinės ir viduirnės, 
perpildytos moksleivija. Netru 
kus prasidės ir aukštosios mo 
kyklos mokslo metus. Netrūks 
ta ir specialių mokyklų, kurio 
mis naudojasi įvairių specialy 
bių siekią jaunuoliai. Beveik 
lygiagreta visoms šioms mo 
kykloms, kaip šiųjųpakaitalas, 
veikia ir vadinamos užakinės 
mokyklos ,kurių taip pat yra 
visų laipsnių, išskyrus pradi 
nes, kurios yra privalomos vi 
siems Kanados gyventojams.

Užakinėmis mokyklomis 
daugiausia naudojasi arba ne 
galį lankyti normalių mokyk 
lų, arba įvairūs atsilikę, neište 
sėję lankyti normales mokyk 
las, bet vėliau susipratę ir pasi 
ryžę vis dėlto pasiekti tikslą— 
Įsigyti specialybes. Su tokiais 
jaunuoliais, ar dažnai jau ir pa 
gyvenusiais asmenims vargo 
mažiausia, nes jie jau savaran 
kiškai galvoja ir savarankiškai 
veikia, supratę reikalą.

Kas kita yra jaunimas. Jis 
pats nesiorientuoja. Todėl už 
jų mokslo pasisekimą ir jų elg 
seną yra yra atsakingi tėvai. 
Šiam jaunimui reikia ypatingo 
dėmesio, nes jų mokslo ir elg 
senos nesėkmė daugumoje at 
vejų priklauso nuo to, kaip tė 
vai supranta savo pareigas, 
kaip savo vaikus veda, kaip 
juos prižiūri ir kaip iš jų reika 
lauja, kad jie ir mokslus išei 
tų, ir normaliai bręstu ir išaug 
tų tinkamais žmonėmis. Nepa 
kankama tėvų priežiūra daž 
nai pasibaigia liūdnomis pasek 
mėmis. Todėl jaunimui ir rei 
kalinga ypatinga atida ir dė 
mesys.

Labai klysta tie tėvai, kurie 
pasikliauna savo vaikų norais 
ir pageidavimais. Klaida yra 
sutikti su vaiko norais, formų 
luojamais.: aš to noriu, man 
tas patinka, man tas nepatin 
ka. Yra tėvų, kurie savo vaikų 
auklėjimą tuo ir grindžia, ir 
dažniausiai suklumpa, ir vai 
kai ir tėvai. Ir vieni ir kiti ii 
gainiui nusivilia ir vieni kitus 
kaltina.

Tėvai labai tvirtai turi įsisą 
moninti, kad vaikai dar ne 
turi to supratimo, kokį jie, tė 
vai, turi. Vaikai turi tėvų klau 
syti, nes tėvai žino, ko reikia. 
Ir nežiūrint to, ko vaikai nori. 
Iš tikrųjų visi juk nori gera, 
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KYLA KANADOS 
STATYBA

Statistika rodo, kad savival 
dybės balandžio mėnesį išda 
vė laidimų 289,718,000 dol. 
sumai, kas palyginus su 1962 
m. balandžio mėnesiu rodo 
34.8% pakilimą.

Šių metų pirmojo ketvirčio 
statyba įvertinta 728,411,000 
dol., kas yra 13.1% daugiau 
negu pernai. Gyvenamųjų na 
mų statyba balandžio mėn. ver 
tinama 154,787,000 dol., kai 
pernai tą mėnesį buvo 117, 
831,000 dol.

Yearly Subscription Rates:
Canada ...........................$ 5.00
America & S. America $ 5.50 
Other Countries . . . .$ 6.00 

arba sml. pašto ženklais).

bet kai tas gera lengvai nesi 
duoda, tai astiranda norai ne 
tesėsi, nedirbti. Taigi, reikia 
rasti priemonių vaikus paveik 
ti taip, kad jie dirbtų, o nežiū 
retų, kas patinka ir kas nepa 
tinka, tinka ir kas nepatinka. 
Nes kai pradedama taikytis 
prie to, kas patinka, ko nori ir 
ko nenori, tada jau pasibaigia 
mokslas ir pakrinka ir visa 
normali tvarka.

Čia pat tenka kalbėti ir apie 
lietuviškąjį švietimą ir moks 
linimą. Tai mūsų tautinė pa 
reiga ir prievolė. Niekas gerai 
nevertina to asmens, kuris išsi 
žada savo tautos. O ka» savo 
tautai lieka ištikimas, tai jis ir 
pareigas tautai atlieka. Lietu 
vis vaikus auklėja ir mokslina 
lietuviškai. Kanada — laisvės 
kraštas. Čia, žinoma, galima 
visko išsižadėti ir gyventi in 
dividualiu gyvenimu. Bet ir 
Kanados valdžia ir visoumenė 
gerai nevertina tokių piliečių, 
nes Kanada turi įsitikinimą, 
kad kas išsižada savo tautos, 
tas nebus ištikimas ir Kanadai.

Mums, pavergtos tėvynės 
žmonėms, ypatinga pareiga 
palaikyti savo tautiškumą, nes 
Lietuvos okupantas deda visas 
pastangas, kad mūsų tauta bū 
tų sunaikinta. Jis net tautos 
vardą panaikino ir vadina neu 
traliu nacijos vardu. Tat mū 
sų, laisvėje esančių, pareiga vi 
somis jėgomis palaikyti savo 
nelaimėn patekusią tautą ir 
savo tėvų ir protėvių žemę. Dė 
kime visas pastangas, kad mū 
sų vaikai mokėtų savo kalbą, 
pažintų savo kraštą, tautos is 
toriją, tautos žygius ir tautos 
kovas už egzistenciją.

Atsiminkime, kad lietuviš 
kos mokyklos, nors joms ski 
riama tiktai d'alis šeštadienio, 
kad jos atneša didelę naudą. 
Vaikai, kurie lanko šeštadieni 
nes lietuviškas mokyklas, ge 
riausia mokinasi ir angliškose 
ir prancūziškose mokyklose. 
Šeštadieninių mokyklų nauda 
įrodyta visapusiškai. Kitaip ir 
būti negali, nes šeštadieninės 
mokyklos duoda vaikams 
daug žinių, kurių jokia prancū 
zų ar anglų mokykla neduoda.

Ir visa tai yra tėvų rankose 
ir atsakomybėje: kad vaikai 
gerai mokytųsi ir kad jie taip 
pat lankytų ir lietuviškas mo 
kyklas.

PASIRUOŠIMAI PASAULI
NEI PARODAI, 

galutinai paaiškėjus parodos 
vietai, pradedami parados ruo 
Šimo darbai vystomi tempai, 
nes laiko lieka nedaug. Apskri 
toji sala, esanti netoli šv. Ele 
nosį salos, sujungiama su Šv. 
Elenos sala. Spartinami ir po 
žeminio traukinio kasimo dar 
bai. Jau yra užbaigtas 3 mylių 
kasimo darbas. Montrealio sp 
auda daugiau ir daugiau deda 
žinių apie pasiruošimus paro 
dai.

Perskaičius Ig. Šajaukos ii 
gą laišką Neprikl. Lietuvos 
Redakcijai ir K. Baronui (N. 
L. Nr. 36), man prisiminė 
Kražių valsčiaus sekretoriaus 
ilgi memorandumai, kuriuos 
jis dar gerais laikais rašydavo 
ministerijai ir vietos valdžiai 
apie Kražių valsčiaus priešus 
ir kenkėjus. Esą jei šie nenau 
dėliai nebus sudrausti ir nebus 
atsižvelgta į jo išdėstytus fak 
tus, tai ne tik Kražiai, bet ir 
visa Lietuva žus.

Viršaitis Šveikauskas, ra 
mus žemaitis, turėjo savo ūkį 
ir į valsčiaus reikalus daug ne 
sikišdavo, pasitikėdamas sek 
retoriaus didele išmintimi, gi 
klebonas, mokytojas ir nuova 
dos viršininkas buvo sudarę 
koaliciją ir sekretoriaus „poli 
tikai” nepritardavo.

Iš p. Šajaukos laiško stiliaus 
ir „išdėstytų faktų” atrodo, 
kad be Suvalkų trikampio, 
Wellando Joninių ir 174 pusi, 
anglų kalba knygos išleidimo, 
Lietuvos niekas neišvaduos iš 
grobikų. Kajeckas, Trimakas, 
Sidzikauskas, Barzdukas ir ki 
ti tai tik zabova. Mes gi, vii 
niečiai, geriausiai žinodami 
lenkų kėslus, būdami savo 
krašto dideli patrijotai ir rem 
darni Punską siuntinėliais, ai 
liekame tikrą lietuvišką darbą.

Mūsų pirmininkas K. Baro 
nas yra didelis nevidonas, nes 
jis ne tik nesudraudžia, bet 
pats paremia lietuviškos veik 
los smaugėjus, kurie suruošė 
Chicagos Dainavos ansamb 
lio koncertą, jis be to veikėjus 
vadina ateistais.

Nepriklausomos Lietuvos 
Redakcija leidžia visokiems 
Apuokams, Knygos Mėgė 
jams ir Molio Motiejams dra 
bstyti purvais ir pilti paplavas 
ant vilniečių galvų. Išskyrus 
tautininkus ir brostvininkus, vi 
si kiti, kaip susitarę, svaido ak 
menis ir akmenėlius į vargšus 
vilniečius.

Maždaug toks p. Šajaukos 
skundo tonas. Visi jo „išdėsty 
ti faktai“ turi daug panašumo 
su garsaus ispanų rašytojo Ser 
vantes prakilnaus riterio žy 

Mūsų mielam Bendradarbiui, 
ANTANUI SIBIČIUI, 

JO MOTINAI, SESUTEI IR ARTIMIESIEMS, 
mirus geram lietuviui, jų brangiam tėvui ir vyrui, 

STASIUI SIBIČIUI, 
nuoširdžiausią užuojautą visiems reiškia 

Nepriklausoma Lietuva.

Mieliems
DALIAI IR ANTANUI SIBIČIAMS, 

mirus jų brangiam tėveliui 
A. A. STASIUI SIBIČIUI, 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi
A. L. Kursų Seminaras.

Mielą kolegę
DALĘ SIBITYTĘ IR ARTIMUOSIUS,

jos brangiam tėveliui mirus, 
skausmo valandoje užjaučia ir kartu liūdi

Ričardas Simaniūkštis.

A. A.
STASIUI SIBIČIUI

mirus,
jo žmoną GENĘ, dukrą DALIĄ, sūnų ANTANĄ 

ir gimines,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasė ir Antanas Šukaičiai, 
Birutė ir Vladas Antanaičiai.

giais, kuriuos tas garsus riteris 
atliko kovodamas su. . . nesą 
m u priešu.

Bet iš kitos pusės, tie p. Ša 
jaukos metaforiški ir butaforiš 
ki išvedžiojimai įdomūs pasi 
skaityti, nes jie parodo lietu 
visko būdo bruožą — individu 
alumą. Jie priverčia nusišypso 
ti, kaip kartais nusišypsai per 
skaitęs kokį nors tarybinį še 
devrą su neatskiriamais atribu 
tais: kenkėjas, liaudies priešas, 
žudikas ir pan.

Rimtai kalbant, kas gi yra 
tie vilniečiai, kuriuos visi taip 
skriaudžia? Mano supratimu, 
vilniečių separatizmas pasireiš 
kia dėl to, kad jie buvo atskir 
ti nuo Nepriklausomos Lietu 
vos ir jų regionalis patriotiz 
mas yra stipresnis negu kitų 
provincijų lietuvių, kurie buvo 
nepriklausomybės laikais su 
jungti į vieną kūną. Tačiau, 
dabar, tremtyje, tiek vilniečiai, 
tiek uteniškiai, zarasiškiai, ku 
piškėnai, panevėžiečiai, maž 
lietuviai ir kiti visi yra tie pa 
tys lietuviai ir jie visi lygiai 
naudingą Lietuvai darbą dir 
ba.

Apie organizacijų veikimą 
ir bendrai įvairiais visuomeniš 
kais reikalais kiekvienas turi 
me teisę viešai pareikšti savo 
nuomonę, kuri neprieštarauja 
etikos ir dorovės dėsniams. 
Šią „cenzūrą atlieka laikraščių 
redaktoriai, per kurių rankas, 
kaip per sietą, pereina visos ži 
nios į viešumą. Aš esu tikras, 
kad p. Šajaukos laiškas, toks 
koks tilpo Nepr. Liet., nebūtų 
dėtas nei į „Tėv. Žiburius” nei 
į Dirvą — jis būtų perdirbtas 
pagal redaktorių skonį. Mes 
turime džiaugtis ir būti dėkin 
gi N. L., kad turime nors vie 
ną laikraštį, kur galime laisvai 
pareikšti savo nuomonę.

Dar pora žodžių dėl tos 
kontraversinės knygelės „Vii 
nius, Lietuvos gyvenime1.. P. 
Šajauka rašo: „Knygos Mėgė 
jas norėjo šerti vilniečiams, 
bet sušėrė knygos autoriui“. 
Taip pat rašė ir S. Sužiedėlis. 
Prašau abiejų ponų nurodyti, 
kur mano laiške kas nors blo

Eric Kierans, Montrealio Biržos prezidentas, pasireiš 
kė viešai peikiant Kanados finansų minister} Walter 
Gordoną už jo biudžetą, kuris norėjo apmokestinti 30% 
parduodant akcijas ne Kanados piliečiams. „Kuriant 
kanadiečių nuosavybes galima išeiti iš fakto įvertinimo, 
kad jei mes nesame pilni šeimininkai namie, ir ligi 
tam tikro laipsnio mes jais nesame, tai klaida glūdi 
mumyse pačiuose ir mūsų institucijose. Mes nepajė 
gūs išspręsti problemos atstumiant nurodymus iš ki 

tur“, pasakė Mr. Kierans.

go apie autorių pasakyta?
Autorius A. a. Dr. A. Šapo 

ka buvo mano asmeninis drau 
gas, su juo bendradarbiavau 
ir jo darbus labai vertinau.

Visa bėda atsitiko dėlto, 
kad tą knygelę leisti ėmėsi 
žmones, kurie su knygų leidi 
mu mažai bendro turėjo.

K. M.
VOKIEČIAI KANADOJE 
SUKURĖ ORIGINALIĄ 

GYVENVIETĘ
. .Ontario kelių žemėlapiuose 
jūs galite rasti vietą pavadintą 
Germanicus, bet tai nėra pa 
prasta gyvenvietė. Uolų ir krū 
mų sekcijoj ūkiai tęsiasi dau 
giau kaip 10 mylių išilgai Ren 
frew Country kelią Ottawos 
slėny. Keletas nepaprastų da 
lykų stebina keleivį. Švaru 
mas neišpasakytas medžio pas 
tatuose; vokiški vardai ant pa 
što dėžučių; pasirodymas liu 
terionių bažnyčių ant kiekvie 
no ketvirto kalnelio.

Bendruomenė pradėta kur 
ti 1860 m. imigrantų iš Pome

JUOKDARIAI
TIKTAI GEROS ŽINIOS...

Sovietinė spauda kaltina ka 
pitalistinę“ spaudą, kad ji skel 
bianti visokias blogybes. Esą 
sovietinė spauda blogybes nu 
slepia, o skelbia tiktai geras 
žinias. Taigi štai keletas tokių 
gerų žinių.

Darbas pagal planą. . .
Žinoma, nes tvarka turi bū 

ti. . . Z. Liubinavičius Tiesos 
Nr. 195(6244) rašo: Atsikėlė 
me gyventi į kapitališkai sure 
montuotus namus, bet. . . ne 
trukus pradėjo pro stogą var 
vėti vanduo. Kreiptasi į namų 
valdybą, kuri atsakė: pagal 
planą narnai bus remontuoja 
mi. . . po trejų metų. .. Liudea 
vičius klausia: „Kas mums lie 
ka daryti? Laukti trejus me 
tus?” Gal atsakys tie ekskursi 
ninkai, kurie sako, kad Lietu 
voje viskas idealu?

Kolūkiečių džiaugsmai. . .
Tame pat „Tiesos“ numery 

rašoma: „Tarybų Lietuvos“ 
kolūkiui neseniai pradėjo va 
dovauti Dijokas. Bet gaila, 
kad pirmininkas vadovauti 
pradėjo kumščiais. Prieš kurį 
laiką Dijokas su peiliu puolė 
brigadininką Dulkę. Tik per 
plauką pastarasis liko sveikas. 
Nepasitenkinęs tuo, jis dar su 
spardė kolūkietę Dulkienę. 
Ar taip gali elgtis kolūkio pir 
mininkas?” — klausia Tarybų 
Lietuvos“ kolūkio kolūkiečiai. 
Gal atsakys ekskursininkė, ku 
ri sakėsi barusi seserį, kad ji 
bloga kolūkietė? 

ranijos ir vakarinės Prūsijos - 
energingų, taupių, atsargių, 
pasiryžusių žmonių. Švariuose 
namuose, dideliuose klojimuo 
se, jūs rasite jau penktą gene 
raciją pirmųjų gyventojų. 
Kai kurie ir dabar gyvena ori 
ginalėse šlubelėse, kurios gali 
būti įdomios jieškantiems se 
nosios Kanados. (CS).

PAKILO KANADOS 
EKSPORTAS

Statistikos biuro žiniomis, 
per pirmąjį šių metų pusmetį 
Kanados eksportas siekė 
3,120,400,000 dol. Praėjusiais 
metais buvo 2,930,000,000 do 
lerių. Kanados eksportas į JA 
V sudaro 1,791,100,000 dol. 
kai praėjusiais metais buvo 
1,737,600,000 dol., į Angliją 
šiemet 468,300,000 dol., o per 
nai — 421,900,000. Padidėjo 
eksportas į Japoniją, Olandiją, 
Afriką, Prancūziją, Vokietiją 
ir k t.
• Čikagos scenos darbuotojų 
sąjunga spalio 12—13 d. sta 
to A. Kairio žaismą „Popiečio 
diagnozė“.

Kur parduoti vaisius?
Tiesoje klausia J. Karpavi 

čius. Šiemet daug obuolių, dar 
žovių, bet nėra kur parduoti...

Tiesos redakcija „šiuo klau 
simu domėjosi“... Ruskis L. 
Razev atsakęs, kad Kalvarijos 
paruošų punkto patalpos buvo 
apleistos. . . Tai vis sovietinė 
tvarka pagal planą. . .

Purvo vonios. . .
Vilniuje, Savičiaus gatvėje 

šalia namo Nr. 13 (tai nelai 
mingas skaičius, kaip matysi 
me. . .) vyko sandėlio remon 
tas. Buvo iškastas griovys ir 
užversta, .ė. kanalizacijos an 
ga. Grindinys po to nesutvar 
kytas. Dabar žmonės skęsta 
purve, vaikai neturi kur žais 
ti, prie sandėlių negalima pri 
eiti. . . Pasirašė visa eilė tų na 
mų gyventojų.

Kur gauti kėdžių?
Klausia Mažeikių „Alkiš 

kilį” kolūkio pirmininkas B. 
Budinas (žinoma — ruskis). 
Reikalas toks: 1962 m. kol 
ūkis pasistatė kultūros namus, 
bet jau antri metai negauna 
tam namui kėdžių. . . Jieškant 
kėdžių, išeiti keliai nuo Aino 
išaus (ruskio) prie Kaipošiaus 
(ruskio), bet viskas veltui. To 
dėl Budin klausia Tiesoje: 
Kur gauti kėdžių?

Tai vis geros žinios. . . To 
kių „buržuazinėje“ spaudoje 
tikrai negalima užtikti.

Mandrapypkis.
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Surinksime milijonus parašų
priš kolonializmą, už laisvę, asmens teises ir humaniškumą

Jungtinėms Tautoms. Bet 
gal taip griežtai neprecizuoki 
me. Natūralu ir logiška būtų 
kreiptis į Jungtines Tautas, jei 
gu jos tiktai tvarkytų tautų ir 
valstybių reikalus, kaip, sakysi 
me, būtų visiškai logiška, kad 
visus lietuviškuosius reikalus, iš 
skyrus diplomatinius ir religi 
nius, tvarkytų Pasaulio Lietu 
vių. Bendruomenė. Deja, 
taip nėra. Jeigu mes, lietuviai, 
nesugebame tobuliau išbaigti 
savo organizacijos, kaip ji tu 
retų būti, netenka stebėtis, 
kad tokia sudėtinga ir paini or 
ganizacija, kaip Jungtinių Tau 
tų, kad ji yra paskendusi pai 
niavose ir dažnai atsidurianti 
kvailausioje padėtyje.

Dėl tų priežasčių mūsų tau 
tai į ją įeiti pačiai, durys uždą 
rytos. Mums reikia jieškot jė 
gos ir pagalbos, kad kas nors 
mums padėtų tas duris atidary 
ti. Mes, Kanadoje gyveną lie 
tuviai, drauge veikdami su kai 
mynais ir tokios pat nelaimės 
draugais, kaip ir mes patys— 
su latviais ir estais, buvome su 
radę tokį paslaugų geradarį— 
Kanados J. Diefenbakerio vy 
riausybę, — bet pasirodė, kad 
vienos Kanados jėgos neužten 
ka. Reikia jieškoti daug didės 
nės talkos. Štai kodėl tuo tar 
pu susilaikytina nuo griežtos 
peticijos adreso precizijos, 
nes, išzondavus sąlygas ir išstu 
dijavus reikalą, drauge su es 
tais ir latviais, gali būti, kad 
peticijos adresas gali būti pa 
keistas. Peticijos adresas todėl 
paliktinas, kaip galutinis tiks 
las.

Bet Peticija — būtinas reika 
las. Ir sąjūdis dėl Peticijos tu 
ri būti didžiulis ir nepaprastos 
reikšmės.

Peticijos idėja jau turi savo 
istoriją. Ji yra lankiusi jau ke 
lias institucijas: ALT-os, LLK- 
to, diplomatų. Seimas — pas 
kutinę instancija.

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės, kaip Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės dalinio, Krašto 
Tarybos sesija, skirta Kanados 

Lietuvių Bendruo-nės veiklos 
dešimtmečiui paminėti, įvykusi 
Kanados sostinėje, Ottawoje, 
1962 metų rugsėjo mėnesio) 
15 ir 16 dienomis, priėmė Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybai rekomendaciją, siū 
lančią įrašyti į Antrojo Pašau 
l'io Lietuvių Bendruo-nės Sei 
mo dienotvarkę Peticijo Jung 
tinių Tautų organizacijai klau 
simą.

Šį uždavinį įpareigojanti re 
zolucija štai ką sako:

„Sukelti didžiulį, visų kon 
tinentų plotu ir visų Žemės ru 
tūlio tautų apimtim sąjūdį už 
Lietuvos ir, 'bendradarbiavimo 
galimybe, už .Latvijos ir Estijos 
laisvę ir nepriklausomybę, tuo 
pačiu plačiausiai išgarsinti Lie 
tuvos vardą, sukelti galimai di 
džiausį pasipriešinimą Sovietų 
Rusijos okupacijai ir kolonia 
lizmui iškelti maksimališkai 
stipriausi Sovietų Rusijos pa 
vergtiesiems laisvės reikalavi 
mą, — Kanados Lietuvių fi
nes penktosios Krašto Tary 
bos pirmoji sesija, įvykusi 
1962 metų rugsėjo mėnesio 15 
ir 16 dienomis Ottawoje, siūlo 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės Valdybai Antrojo Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
Seimo dienotvarkėn įtrauk
ti organizavimo Jungtinėms 
Tautoms Peticijos, kuriai para 
šai būtų renkami visuose kon 
tinentuose ir visose tautose, 
klausimą“.

Peticijos tikslas ir uždavinys 
kaip matome, — didžiulis. 
Uždaviniui įvykdyti reikia di 
delio pasiryžimo ir didelio dar 
bo.

Apsiėmęs šį klausimą refe 
ruoti, pradėjau plačiau tirti są 
lygas ir galimybes. Ir čia turiu 
prisipažinti, kad susidūriau su 
pesimizmą keliančiomis aplin 
kybėmis. Jos yra dviejų rū 
šių: 1. Tarptautinės ir 2. Mū 
sų pačių.

1. Mums labai svarbu turėti 
prieš akis artimoji ateitis.

Chruščiovo paskelbtoji ko

PETICIJA JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJAI

egzistencija neabejotinai turi 
rimtas šaknis. Kai rusai ją 
skelbė, gal tiktai jie vieni žino 
jo, kodėl taip daro. Bet dabar 
jau visi mato, kad doktrinos ir 
ideologijos nevaidina pirmau 
jančios rolės. Nulemia seniai 
jau Darvino iškeltasis egzisten 
cijos principas. Kova už būvį, 
kova dėl egzistencijos yra ne 
išvengiama būtinybė. Ir nėra 
šytoji tarpvalstybinė konstitu 
cija tiktai tuo kovos principu 
ir remiasi. Šioje perspektyvo 
je ir turime žiūrėti į artimąją 
ateitį.

Valstybių jėgų santykis yra 
toks, kad Rusija, paprastai sa 
kant, bijo Azijos, todėl jai rei 
kia atramos Vakaruose. Iš čia 
jos susiartinimas su Jungtinėm 
Amerikos Valstybėm, iš kurių 
mes kaip tiktai laukiame di 
džiosios pagalbos, Mano po 
žiūriu, Amerika galėtų turėti su 
Rusija tuos santykius, kuriuos 
turi, ir mus todėl, stipriau už 
stoti, užtarti, bet mes perma 
ži, o principas, kuriuo Ameri 
ka dar Rosevelto laikais mu 
ms įsipareigojo, aukojamas, be 
nt laikinai Amerikos intere 
sui.

Juk Rusija nesunku būtų, su 
skaldyti į tautines valstybes, 

Rusų okupanto sunaikinto Lietuvos banko Kaune fronto 
papuošimas.

kaip dabar suskaldyta Afrika. 
Prieš metus Amerikos politi 
kai jau buvo pradėję kalbėti 
apie Ukrainą, Kaukazo ir Si 
biro tautas, kurios turėjo savo 
nepriklausomybę, bet po to 
vėl apie tai nutilo. Amerikai 
reikalinga vienalytė Rusija, 
kaip jėga, didesnių pavojų at 
vėjams. Kas iš Rusijos liks, 
jeigu ji suskils į tiek valsty 
bių, kiek ji turi pavergusi tau 
tų? Štai kame yra priežastis, 
kodėl Amerika pačiais svar 
biaisiais momentais nutyli Lie 
tuvos ir kitų rusų pavergtų 
tautų vardus. Roseveltui, nors 
vėliau ir susimaišiusiam, mes 
turime būti dėkingi, kad jis 
Lietuvą įrašė į gyvųjų valsty 
bių sąrašus, iš kurių dabar jau 
sunku išbraukti, ypač, kai ir 
kiti JAV prezidentai po tuo 
sąrašu yra padėję savo para 
šus. Tai didelis mūsų laimėj i 
mas, už kurio išgavimą turime 
būti dėkingi Amerikos Lietu 
vių Tarybai.

Tat šiame pesimizme, kad 
mus nutyli, kad JAV neparė 
mė ir Kanados min. pirm. J. 
Diefenbakerio iniciatyvos įneš 
ti į JTO pilnatį Pabaltijo lais 
vės klausimo ir tt„ vis dėlto 
yra mūsų vilčių šaknys, žino 

ma, jeigu mes sugebėsime 
veikti, mokėsime kovoti, bū 
sime kupini noro gyventi, eg 
zistuoti. Čia mes ir prieiname 
prie pačių savęs. Beje, auga 
Europos vakarų jėgos, kas 
mums yra labai svarbu, bet tai 
dar tiktai užuomazgos ir tai 
dar neaiškioje stadijoje.

2. Didesnis man pesimiz 
mas kyla dėl mūsų pačių. 
Mes, kalbant apie lietuvių ma 
sę, nepakankamai tautiškai įsi 
sąmoninę. Mums trūksta su 
pratimo, kad galėtume modėr 
niose sąlygose orientuotis. 
Viena ir kita neleidžia mums 
būti vieningiems siekiant tau 
tos ir Tėvynė^ svarbiųjų uždą 
vinių. Partiškumas, siauras 
doktriniškumas trukdo mums 
būti tolregiais ir atsisakyti 
sakyti partinių ir asmeninių 
smulkaus artiregiškumo, atsi 
ambicijų ir dirbti didiems tau 
tos tikslams, kurie čia, išeivijo 
je, yra tiktai ir likę, nes tie su 
siskaldymo tikslai visiškai 
menki. Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenė turėdama plačios 
tolerancijos bazę, ir yra tas 
vieškelis, kuris mus gali išves 
ti iš visokių mūsų smulkmeniš 
ko gyvenimo raistų. Tat ir 
galvoju, kad Seimas, kuris yra 
aukščiausis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organas, kad 
Seimas, kaip aukščiausis auto 
ritėtas, nežiūrint visų sunku 
mų ir nepalankumų, kad jis 
pritartų Peticijos reikalui, nes 
jos vykdymas kaip tiktai ture 
tų pasitarnauti ir Bendruome 
nės organizacijos tvirtinimui 
ir įsisąmoninimui.

Dažnu atveju Bendruome 
nės nariai neturi jokio bend 
ruomeniško darbo, ir taip nuo 
Bendruomenės tolsta. Peticija 
kiekvienam sudarys sąlygas at 
sidėjus padirbėti, renkant pa 
rašus iš kitataučių, nes turi 
me surinkti milionus parašų! 
Ta proga bus galimybė duo 
dančius parašus supažindinti 
su Lietuva, su okupacija, jos 
kolonizavimu, išnaudojimu. 
Tai bus didelis, svarbus ir gar 

bingas darbas, už kurį bus dė 
kinga tauta ir Tėvynė. Šis dar 
bas ir mus pačius daugiau įsą 
monins, sustiprins mūsų tautiš 
kurną, ypač jaunimo, kuris, 
eidamas į darbą, turės plačiau 
apsipažinti ir su Lietuvos isto 
rija ir su geografija, bei kito 
mis Lietuvos ir lietuvių tau 
tos savybėmis.

Sąlygos, kurios išplaukia iš 
tarptautinės Pabaltijo valsty 
bių būsenos, yra tokios, kad 
Peticijos žygin mes turime ei 
ti drauge su mūsų kaimynais 
estais ir latviais. Toks, kaip sa 
koma, yra Pabaltijo valsty 
bių status. Jis yra skirtingas 
nuo kitų Rusijos pavergtų tau 
tų, kurioms mes visada turime 
padėti kovoti už laisvę, jis yra 
skirtingas ir nuo vadinamų sa 
telitinių valstybių, kurių lais 
vei mes taip pat, kaip ir visie 
ms Rusijos pavergtiems, turi 
me pritarti. Bet šiuo metu to 
kia padėtis, kad Pabaltijo vals 
tybės turi eiti savo specifiniu 
keliu. Žinoma, mes galime ei 
ti vieni, bet tai, viena mažiau 
bus efektinga ir, kita, netinka 
mums išeiti į separatistinį žy 
gį. Mūsų žygis visais atžvil 
giais bus prasmingesnis ir efe 
ktingesnis einant su kaimy 
nais — latviais ir estais. Tas 
mums sudaro Peticijos vykdy 
mo skubumo prasme kliuvinį, 
bet vis dėlto tai laikau neišven 
giama: reikia tartis su latviais 
ir estais.

Išvados iš to yra šios: Visų 
pirma reikia nustatyti tinka 
mus ryšius su latviais ir estais. 
Reikia su jais išsiaiškinti ir su 
sitarti su jų centrais, atatinkan 
čiais maždaug mūsų Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vai 
dybą ir bendromis jėgomis pa 
ruošti Peticiją. Šitą uždavinį 
siūlau Seimui pavesti vykdyti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės Valdybai.

Peticijos reikalas yra visai 
pribrendęs. Permainų, kurios 
gali gyvai paliesti mūsų Tėvy 
nės padėtį, gali įvykti staigiai

Nukelta į 6-tą pel.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
77.
Barvainis gavo iš Kazachstano laišką. Rašė gydytoja 

Monika Balytė.
„Kolega. Dėkoju už siuntinį. Stebiuosi, iš kur galėjote 

surinkti tiek lėšų ir supirkti tiek daug retų dalykų. Juk tai ne 
mūsų didžiosios tėvynės gamyba. Dėkoju. Nežinau, kaip ga 
lesiu atsilyginti.

Tiesa, visa tai, kam galvojau panaudoti, dabar jau kaip 
ir atkrinta. Mano gyvenimas pasikeitė, kai su gydytoju Pet
ru Kalnėnu sukūrėme bendrą gyvenimą. Matyti taip likimas 
lėmė, kad mes susitikome, kai jis čia atvyko. Nors Karagan 
da lietuvių vis dar gausiai gyvenama, bet tiktai dabar susi
radau profesijos draugą, vientautį ir vienmintį.

Siuntinys mums abiems gerai pasitarnavo. Petrui net 
didžiosios bausmės stažas buvo eliminuotas. Mums leista ap
sigyventi šiapus Uralu, pagal mūsų pasirinkimą, tiktai neva
lia kalnų peržengti. Mes nutarėme vykti į Karsnojarską. Šį 
laišką rašau mums išvykstant. Karagandai sakome sudie. Pa
rašysiu iš Krasnojarsko.

Mano Petras — kietas, kaip titnagas. Tai man patinka. 
Aš taip pat užgrūdinta. Petras Jums parašys savo įspūdžių iš 
Sibiro. Mes tikimės ramesnio gyvenimo ir šeimos, nes turi
me atlikti pareigą tautai ir Tėvynei, kuri anais laikais mums 
davė aukštesnių idealų supratimą ir įžiebė kilnių siekių meilę.

Neužmirškite mūsų. Dėkingi
Monika ir Petras Kalnėnai.“

Barvainis perskaitė ir iš nustebimo susigalvojo. „Už 
Uralo — žemės galo, ne po savo šalį“. . . — jam lindo gal
von jau seniai įsigyvenusi mintis, kuri, lyg ledais prisirpęs de
besys, kabojo ant jo sąžinės visą laiką', kai rusai okupavo Lie
tuvą.

„Už Uralo — žemės galo“. . . Ir už ką? Už ką Balytė ir 
UŽ ką Kalnėnas ten turi kankintis? Kokia teise? Kokiu pa- 
grandu? Ar už tą žmonija kovoja? Ar tai yra rusų visom 
triūbom triūbuojamojo socializmo ir komunizmo tikslas — 
prievarta tremti pavergtos tautos žmones į katorgas už tai, 
kad jie myli savo tėvynę, tautą, kalbą? Ar tai tokis kuriamo
jo komunizmo idealas?

Barvainis galvojo ir tartum negalėjo rasti atsakymo. O 
gi pasąmonėje buvo aiški mintis: okupacija, prievartavimas ir 
tyčiojimasis iš pavergto žmogaus. Šlykščiau ir būti negali.

Pirmojo susitikimo su Šilgaliu, Barvainis parodė Baly
tės Jaišką.

— Taip gali atsitikti su kiekvienu iš mūsų, — samprota
vo Šilgalis.

— Tai žiauru. Tai peržiauru, kolega! Ir už ką mes ken
čiame? — nerimo Barvainis.

— Mes, šefe kenčiame už tą pat, už ką kenčia ir visa 
Lietuva — už troškimą laisvės, už savo teisių neišsižadėjimą, 
už norą ir teisę būti žmonėmis — laisvais žmonėmis. . .

— Bet tai neteisinga, tai žiauru, tai nežmoniška. . .
— Taip. Bet, manau, dar daug nutekės Nemunu tyro 

vandenėlio, kuris nuneš dar daug mūsų žmonių ašarų. . . ir 

kraujo. . .
— Tai sakyk, kolega, kaip gi reikia suprasti mūsų ta

riamąją valdžią, lietuviškąją komunistų partiją ir visą tą pro
pagandą, kurią visi jie susikibę varo apgaudinėdami ir mul
kindami mūsų žmones?

— Šefe, argi nesupranti tautos išdavimo darbo?
— Bet jie teisinasi, girdi — ar būtų geriau, jeigu vieto

je mūsų būtų rusai. . .
— Tai gi melagystė ir dar vienas apgaudinėjimas, nes 

juk už kiekvieno „lietuviškos valdžios” žmogaus stovi rusas. 
Lietuvis vadinamasis „ministras” — tai tiktai marionetė, ku
rią tampo ir diriguoja už nugaros oficialiai, kaip padėjėjas, 
stovįs rusas. . . Gi faktinai — jie gi, rusai, viską tvarko, vis
ką įsakinėja, pagal savo, ne mūsų, reikalus ir pagal savo pla
nus. Faktinai pas mus — rusų valdžia, su kuria kitaip ir ne
susikalbėsi kaip tiktai rusiškai. Vadinamose ministerijose tiktai 
žemesnieji tarnautojai dar retkarčiais kalbasi lietuviškai, o 
aukštesnėse administracijos pakopose — viešpatauja tiktai 
rusų kalba.

— Tai ir aš, kolega, anądien užėjau į paštą, tai tarnau
toja rusė, ir kitaip nekalba kaip tiktai rusiškai. ..

— Pro forma tiems rusams buvo neva įsakyta per dve
jus metus pramokti lietuviškai susikalbėti, bet kai praėjo dve
ji metai — praėjo ir reikalas jiems mokytis lietuvių kalbos, 
nes pagrindinis dabar uždavinys — rusifikacija. Už ką gi 
Kalnėną išvežė į Kazachstaną? Už tai, kad laikėsi kietai lie
tuviškai.

— Bet jis tylus ir santūrus žmogus. . .
— Taip. Bet jis kietas, kaip titnagas. Jis niekur ne

nusileisdavo, kur reikėjo išlaikyti lietuviškumą. Oooo! Oku
pantas gudrus! Jis nepaklusnius pažįsta iš veido!... Jam ne
reikia aiškinti. . .

— Tai, kolega, ar mes nesame kandidatai gauti „pu- 
tiovkas” į Sibiro „kurortus”? . .

— Nežinau, kaip jūs, šefe, bet aš tai tikriausiai.
— Hm. . . Tai kas daryti?
— Nieko nepadarysi. . . Jei nuspręs, kad reikia iš Lie

tuvos eliminuoti, vieton išvežtojo atgabenti ką nors iš „pla
čiosios tėvynės“, taip ir padarys. Nebent kur psaslėpti. . .

— Manote, kad nesuras?
— Visaip gali būti. Okupantas veikia paged planą. Jei 

neranda nužymėtoje vietoje, tai gali ir neišvežti. Taip buvo 
pirmosios okupacijos metu. Vokiečiams įsiveržus, buvo rasti 
sąrašai nuspręstų išvežti Sibiran, būtent, tų, kurių pirmojo ma
sinio išvežimo metu nebuvo radę. . . Ir dabar taip yra su jau
nimu: pirma išprievartauja įsirašyti į komjaunimą, o paskui 
jau, kaip organizacijos narius, išprievartauja „savanoriškai" 
išvažiuoti tai į plėšinius, tai pagelbėti broliškoms respubli
koms. . . Bet jeigu kas nuo to „savanoriškumo“ išsisuka, taip 
ir lieka neišvežtas. Žinote gi, kad Rusija yra valstybė, kuri 
laikosi netvarka. . . Tai dalinai ir mūsų laimė.

— Tai jau menka laimė, kolega. . .
— Aš tiktai šiaip sau tą sakau. O vis tiek juk mums ge

riau, kad Rusijoje nėra tvarkos. Su vokiečiais būtų gal pras
čiau.

— Na, ir vokiečius gi pažinome. Vokiečiai Hitlerio lai
kais buvo jau ne tie vokiečiai, kurie laikydavosi pavyzdingos 
tvarkos. Ir pas vokiečius viešaptavo korupcija, karjerizmas, 

pareigų iškeitimas į patogumus ir sauvalę. . . Bendrai, rusas 
bolševikas beveik nieku nesiskiria nuo vokiečio nacio.

— Gerai pastebėta. Tai atatinka ir mano stebėjimus ir 
nuomonę. Ir vieni ir kiti — gruobuonys. Tai tiesa. Bet. . . 
šefe, ar nemanote, kad mums, lietuviams, nereiktų būti dau
giau pažangiems šia prasme? Ar mes nesame perdaug apsi
leidę? Nusmukę? Be veržlumo?

— Gal ir taip. . . Bet kaip gi dabar perkelti veržlumą? 
Tas reikėjo daryti kai buvome nepriklausomi. . . Bet tada bu
vome perkonservatyvūs. Biurokratija ir autoritetizmas sken
do savo rūpesčiuose, o didieji tautos tiksali neįėjo į progra
mą. . .

— Gal taip griežtai negalima sakyti. Kas norėjo ir bu
vo gyvybinags, tas ir veikė. . . Ar tai nebus mūsų giliau sė
dinčios priežastys, kurias sukūrė rusų dar carinė okupacija?/ 
Rašto atėmimas? Mus užgulusi baudžiava ir po jos dvairnin- 
kų, vadinamų — ponų viešpatavimas?

— Ir tame yra tiesos. Bet vis dėlto kalčiausia mūsų in
teligentija, kuri faktinai juk nepajudėjo. . . Jei kas iš vadi
namų pramuštgalvių ir ryždavosi sūdrumsti tą nirvaną, tai ne
turėjo gairių, vedanč ų į tautos ateitį. Ilgainiui susidarė' būse
na, kurioje buvo auginami žmonės biją rizikuoti už idealus. 
Taip ir dabar yra — ta dvasia ir dabar gožia mūsų gyvenimą, 
— neatsiranda žmonių, kurie rizikuotų. . .

— O partizaninins sąjūdis? Ar tai ne tautos žmonių he
roizmo pasireiškimas?

— Žinoma. Bet gi jų tarpe, kurie neva valdižoje? Ko
dėl jie tokie lepšiai? Ar gi jie nemato, kad visa tauta prieš 
okupaciją?

— Čia gi atplaišos. Čia, kaip Sniečkus, juk ne lietuviai. 
Tai okupacijos tarnai. Ko iš jų gali norėti. . .

— Dabar jau, kaip sakoma, šaukštai jau po pietų. . .
— Su tuo nenoriu sutikti . Ir daabr mes galime ir turime 

daugiau veikti. . .
Taip ir liko neišspręstas klausimas. Bet kai po to Šilga

lis susitiko su Vassa, jai papasakojo apie gautą žinią, kad 
Kalnėnas jau Krasnojarske, Vassa gyvai susidomėjo. O Šil
galis lyg ką nujausdamas, pasakė:

— Tie keliai ir man gali būti skirti. . .
— O, jeigu taip atsitiktų, tai aš daktarą palydėčiau ir 

pati sugrįžčiau į savo tėviškę — Buriatiją. . . Tiesa, nelaimiu 
ga, kaip ir jūsų tėvynė. . .

— O vis dėlto išsiilgote?
— Man čia gera. Aš nemeluosiu. Bet tėvynė — lie

ka tėvyne. . . Kažkur skaičiau, kad samojėdas, išvežtas į pie
tus, visą laiką vis žiūri atsisukdamas į šiaurę, kaip kompasas... 
Ir aš. . . dažnai žiūriu į rytus. ..

— Taip, tėvynė visada ir visur tėvynė. . . Ir Adomas 
Mickevičius, išsiųstas į pietus ir Krymo, ir Akermano stepėse, 
gamtos grožio apsuptas, klausėsi balso... iš Lietuvos. . . Taip! 
Tėvynė — magiškas žodis. . . Nieku nepakeičiamas. . . Ypač 
barngus, jo netekus. . . Tas pat Adomas Mickevičius ir Pary
žiuje būdamas rašė: „Lietuva, tėvyne mano, tu — kaip svei
kata. Taše tiktai tą supranta, kas to netenka“... Taip. Tik
tai žmogus kartais sulaužo savo prigimtį' ir savo tėvyne pre
kiauja, kaip kokia preke. . .

Bus daugiau.
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PLOKŠTELĖS,
pavadintos „Mylėsi Lietuvą iš 
tolo“, išleido Amerikos Lietu 
vių Bendruomenės Čikagos 
apylinkė. Plokštelių galima 
gauti pas Augustiną Kuolą ad 
resu: 30 Riverside Cres., To 
ronto, Ont., telefonas: RO 9- 
6884. Stereo plokštelė 5 dol., 
HI-FI 4 dol.

SVARBU ŽINOTI VISIEMS
Kultūros Fondas su LB Švie 

timo Tarybos pagalba yra iš 
leidęs vadovėlius lituanisti 
nėms mokykloms: S. Jonynie 
nės Lietuvos Laukai V skyrius
— $3.00, A. Tyruolio Ten kur 
Nemunas banguoja VI skyriui
— 3.50, J. Plačo Gintaras 
VIII skyriui — $4.00, VI. Ja 
kubėno Liaudies Dainos du są 
siuviniai po — $3.00, Vit. 
Petravičius Gulbė Karaliaus Pa 
ti — $1.25.

Niekad nebus perdaug tobu 
linti savo lietuvių kalbos mokė 
jimą. KF-as, susitaręs su Lietu 
vių Kalbos Draugija, atgaivi 
no ėjusį Nepriklausomoje Lie 
tuvoje bendrinės kalbos laik 
raštį „Gimtąją Kalbą”. Turėda 
mas, ypač, galvoje kalbinės 
kultūros ugdymo reikalą, KF- 
as pasiėmė šio laikraščio leidi 
mo finansinę naštą. Žurnalas 
tikrai kultūringai išleidžiamas 
ir GK prenumerata tik $ 2.00 
metam.

Šalia Lietuvių Enciklopedi 
jos, prof. Vacį. Biržiškos Ale 
ksandrynas (3 tomai) bus vie 
na svarbiausių lietuvių tauti 
nės kultūros apraiškų naujojo 
je išeivijoj. ,,Aleksandryno” iš 
leidimas Kultūros Fondui tu 
rėš kainoti 15.000 dol. Jau iš 
leisti du tomai ir trečias pasiro 
dys prieš Kalėdas A. a. prof. 
Vacį. Biržiškos monumentalus 
(jo viso gyvenimo didžiausias 
darbas) lituanistikos mokslo ir 
lietuvių kultūros istorinis vei 
kalas Aleksandrynas. Tai do 
kumentinė medžiaga apie lie 
tuvių autorius. Visi trys tomai 
apims apie 1500 puslapių ir su 
rinkti duomenys apie 300 mū 
sų senųjų autorių. Pavienio to 
mo kaina 7.50 dol., o užsisa 
kius iŠ karto visus tris — tik 
15 dolerių.

Knygų užsakymus, Gimt. 
Kalbos prenumeratą ir aukas, 
kartu su atitinkamos sumos če 
kiu, prašome siųsti: Kultūros 
Fondas, Mr. Jonas Bertašius, 
2642 West 15th Str., Chicago 
8, Ill.

TARIASI ATRADĘ 
DŽIOKONDOS PASLAPTĮ

L. ir M., remdamasis tyri 
nėjimo duomenimis, įrodinė 
ja, kad Leonardo da Vinči 
garsusis Monos Lizos Džio 
kondos paveikslas, kurį turi 
Luvro muzėjus Paryžiuje, ne 
seniai rodytas Amerikoje, ne 
sąs da Vinči pieštas Džiokon 
dos paveikslas. Džiokondos 
paveikslas, da Vinči pieštas ir 
užbaigtas piešti jo mokinio 
Melci, jo ir pasirašytas, esąs 
Leningrado Ermitažo galeri 
joje ir vadinamas Kolombina. 
O Luvre esąs portretas, vadi 
namas Džiokonda, esąs herco 
go Guliano Mediči meilužės, 
bet taip pat da Vinči nutapy 
tas.

LAISVOJO PASAULIO 
LITERATŪRA,

1945 - 65 metų laikotarpio, 
esanti jau suplanuota išleisti 
kolektyviniu būdu. Jai rašo: 
J. Brazaitis, A. Vaičiulaitis, J. 
Kaupas, Nyka Niliūnas, R. 
Šilbajoris, V. Kulbokas, K. Os 
trauskas, J. Girnius ir K. Bra 
dūnas.

SERGA FAUSTAS KIRŠA
. .Rašytojui Faustui Kiršai, gy 
venančiam Bostone, padaryta 
sunki galvos operacija. Rašy 
tojas dabar pasveikimo stadi 
joje.
SERIJA PIGIŲ, BET GERŲ 

KOICERTŲ
Montrealio dienraštis „The 

Montreal Star“ ruošia vadina 
mus dolerinius koncertus. Vie 
nai serijai praėjus, duodama 
kita. Dabar paskelbta kai ku 
rių koncertų serija: spalio 14 
d. dirigentas Zubin Mehta ir 
sol. smuikininkas Menuchin, 
lapkr. 25 d. dir. S. Ozawa ir 
pianistas Cl. Arrau, sausio 24 
d. dirig. Z. Mehta ir smuiki 
ninkas I .Oistrach ir kovo 9 d. 
dirig. J. Pritchard ir sol. teno 
ras Renato Cioni. Visuose kon 
Gertuose Montrealio simfoninis 
orkestras pildo simfoninius da 
lykus. Visa bilietų serija vie 
nam asmeniui kaštuoja 4.60, 
dviem — 9.20, trim — 13.80, 
Keturiem — 18.40. Užsisako 
ma adresu, pinigais, čekiais ar 
money orderiu: The Montreal 
Star, Dollar Concerts, P. Q. 
Box 4005, Place d’Armes, 
Montreal, P. Q.

• Pianistas V. Bacevičius pa 
kviestas koncertuoti Graiki 
j on, kur duos 8 koncertus.

JANINA NARŪNĖ 
Dausuviečiui

Tu svajojai taip plačiai, globaliai, 
Savo tautą kėlei tarp tautų! . .
Ir išplėsti savo mažai šaliai 
Tu jieškojai žydinčių kraštų. . .

Troškai, kad tviskėtų Dausuva 
Palmių šlamančių pavėsyj, 
Kur skambėtų ir daina sava, 
Ir smuikeliai būtų pakelėse. . .

O, kad neužželtų tavo pėdos!
Liktų gyvas tavo žodis 
Širdyse, kur tiesų, tikrą kelią 
Dausuvon parodys.

(Prof. K. Pakšto trejų metų mirties sukaktuvėms paminėti).

DAILININKO
PAULIAUS AUGIAUS, 

liuksusinė monografija, kurią 
spaudai ruošia Vytautas Sau 
liūs ir dail. Algirdas Kuraus 
kas, bus tinkama dovana įvai 
riomis progomis. Užsisakykite 
iš anksto, nes spaudžiamas ri 
botas egzempliorių skaičius: 
6508 So. Talman Avė., Chica 
go 29, Ill., USA.
• Jau renkama P. Alšėno 
knyga „Pro geležinės uždan 
gos plyšį“.

Populiariausia Gilbert ir Sullivan muzikinė komedija Mikado 
bus matoma CBC TV spalio mėn. 2 d. (trečiadienį).

PIRMOJI LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ

Prieš 50 metų, 1913 m. va 
saros laikotarpiu Vilniuje bu 
vo surengta pirmoji lietuviš 
kos Dainos Šventė. Rengėjais 
buvo „Rūtos” draugija, kuri 
anais laikais apjungė daugelį 
žymesnių tame mieste gyvenu 
šių lietuvių.

Žymiausiais solistais toje 
šventėje buvo Kipras Petraus 
kas ir V. Polovinskaitė - Gri

Nukelta į 6-tą psl.
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DANGIŠKA
— Ar čia aukštai tai Vene 

ra? — klausė graži, jauna blo 
ndinė.

---- Ne, čia Jupiteris, — at 
sakė profesorius belaikydamas 
ją už rankos.

— Koks jūs mokytas, — 
stebėjosi mergina, kad galite 
iš taip toli net ir lytį pasakyti.

BŪTŲ LAIKAS
Po penkto rundo, sunkaus 

svorio boksininkas vos nusvy 
ravo iki savo kampo, nes buvo 
taip smarkiai priešininko ap 
daužytas. Jo treneris tad jam 
ir sako: „Žinai, muskuluočiau, 
aš turiu gerą idėją. Kitą sykį, 
kai tave priešininkas muš ir 
boksuos, imk ir pabandyk jam 
duoti atgal”.

YRA TEISYBĖ
Iš laikraščio žinių: „Ponia 

Žvirblienė iš teismo gavo sky 
rybas nuo savo vyro, kai įro 
dė, jog per visą jų vedybinį gy 
venimą jis yra su ja kalbėjęs 
tik tris sykius. Ji taip pat gavo 
teisę globoti savo tris vaikus”.

LAIKAS — PINIGAI
Vandentiekio mechanikas 

(plumberis), atvykęs tris va 
landas vėliau negu buvo numa 
tyta, teiravosi pas šeimininkę: 
„Kaip viskas einasi?”

Šeimininkė: „Viskas labai 
gerai. Jūsų belaukiant išmo 
kiau tarnaitę, kaip plaukti“.

NEAIŠKU
Mergaitė pirmą kartą savo 

gyvenime užlipusi ant arklio 
pajodinėti, nustebusi sako: 
„Kaip keista, niekad neįsivaiz 
duočiau, kad toks sutvėrimas 
prikimštas šieno galėtų būti 
toks kietas”.

TIK ERZINIMAS
Ponia: Aš įtariu, kad mano 

vyras flirtuoja su savo sekre 
tore.

Tarnaitė: Negali būti, aš ne 
tikiu. Jūs tą sakote, kad nori 
te, kad aš pavydėčiau.

Namai yra tokia vieta, kur 
žmogus gali laisvai kasytis, ne 
svarbu kur benieštėtų.

Jinai: „Tik pagalvok, Jo 
nuk, mums daugiau nebereikės 
langines uždarinėti, nes mes 
jau vedę”.

FILOSOFO ATSAKYMAS
Kartą į graikų filosofą Zeno 

ną (336 — 264 m. pr. m. e.) 
kreipėsi jo mokiniai, prašyda 
mi paaiškinti, kodėl jis, žino 
damas daugiau už kitus, visa 
dos abejoja atsakymų teisingu 
mu, nors jie mokiniams atro 
do aiškūs.

Filosofas lazdele nubrėžė' 
smėlyje du skritulius — didės 
nį ir viduryje mažesnį ir tarė :

— Didžiojo skritulio plotas 
— tai mano žinios, mažojo — 
tas, ką jūs įsisavinote. Kaip 
matote, aš iš tiesų turiu žinių 
daugiau negu jūs. Bet visa tai, 
kas neįeina į šiuodu skrituliu, 
neįsisavinu nei aš, nei jūs. Suti 
kite, kad didesnysis apskriti 
mas ilgesnis už mažąjį, vadina 
si, ir mano žinių riba su tuo, 
kas dar nepažinta, didesnė. 
Štai kodėl aš ir abejoju dau 
giau už jus.

Lietuviška patarlė irgi sako :
— Kuo giliau į mišką, tuo 

daugiau medžių.

DVIKOVA 
CHARAKTERISTIKOMIS

Kartą du vokiečių kompozi 
toriai — Ričardas Vagneris ir 
Robertas Šumanas — praleido 
drauge geroką valandėlę. Po 
šio susitikimo Vagneris paša 
kė:

— Puikus žmogus tas Šu 
manas, tik visą laiką tyli.

O Šumanas taip charakteri 
zavo savo kolegą:

— Vagneris man labai pa 
tinka, tik plepa be sustojimo.

MUZIKA OPERAI
Būdamas Drezdene, Betho 

venas kartą klausėsi kompozi 
toriaus Paero operos „Eleono 
ra“. Kai po spektaklio Paeras 
paklausė įžymiojo muziko, ko 
kios jis nuomonės apie jo kū 
rinį, Bethovenas atsakė:

— Jūsų opera man taip pa 
tiko, kad aš parašysiu jai mu 
ziką.

Ir jis žodį ištesėjo ---- „Ele
onoros“ siužeto pagrindu pa 
rašė operą „Fidelijo“.

Jei žmogus būtų pasilikęs sa 
vo urve, tai jam dabar nerei 
ketų urvų nuo atominių dul 
kių.

Daug žmonių turėtų nervų 
sukrikimą, jeigu jie tik žinotų, 
kad jie pajėgūs daktarui užsi 
mokėti.

R. LANKAUSKAS

TILTAS i JŪRĄ
Romanas.

16.
Pavasarį, laukdamas jos sugrįžtant, Kęstutis ruošė jai 

siurpryzą konservatorijos baigimo proga. Per keletą metų 
sutaupęs pinigų, jis pirko pianiną. Paninas buvo sunkus. Pra
kaitas išpylė jį, kol įnešė blizgantį instrumentą į kambarį. 
Darbininkas ir šoferis taip pat supluko. Sunkus ir brangus 
daiktas. Tačiau tai nieko nereškia. Šiandien ji atvažiuoja, 
Šiandien vakare į stotį ateis traukinys, iš kurio ji išlips.

Jis laukė stotyje. Brigita atvažiavo. Dar ne laikas jai 
pasakyti. Tegu ji pamato savo akimis. Tegu sušunka iš 
džiaugsmo.

— O, naujas pianinas! — aiktelėjo ji, įžengus į kambarį.
— Aš tau nupirkau, — tarė jis. Bet tai buvo aišku ir be 

žodžių. z
Ji stovėjo prie pianino, glostydama pieštais jo žvilgantį 

paviršių, paskui pakėlė' antvožą ir palietė klavišus.
Suskambo padriki garsai. Brigitos pirštai perbėgo kla

viatūrą, sustojo, ir kambary vėl pasidarė tylu. Ji atsigręžė ir 
tarė:

— Aš tau turiu kai ką pasakyti. . .
— Sakyk, — tarė jis, jausdamas, kad tai finalas.
— Aš myliu kitą žmogų: mums reikia išsiskrti.
Koks nuostabiai ramus buvo jos balsas.
— Kas jis toks?
— Dirigentas iš Švedijos. Mes kartu studijavom.
— Ak, taip, — tarė jis. —• Iš Švedijos. . .
Juodas pianinas kambario kertėje. Pianinas? Kaip jis 

panašus į karstą. Didelį ir gremėzdišką, kurį nešti labai sun
ku. Jo rankų delnai prakaituoti. Vadinasi, viskas. . . Finita 
la commedia! . . .

Po skyrybų Brigita ištekėjo už dirigento ir išvažiavo į 
Švediją. Didelė ateitis! Pasisekimas ir garbė! Koncertai po 
Europą. Praėjo metai; apie ją nieko nebuvo girdėti. Europa 
nekalbėjo apie jos garbę.

Keista, kad mus skiria tik jūra. Banguojanti, pilka Bal
tija. Keli šimtai kilometrų vandens. Ji — anapus Baltijos. 
Kur? Stokholme? Goteborge? O gal Paryžiuje arba Nicoje? 
Ne, dabar labai madingas Sent Tropezas. . . Ji tkriausiai Sent 
Tropeze. Pagaliau, kas žino. . .

Kopos buvo tuščios. Vėjelis šiureno smilgas ir gelstan
čius žilvyčių lapus. Kęstutis pasuko į' parką. Čia viešpatavo 
dar didesnė ramuma, ir tik iš jūros pusės atklysdavo pritilęs 

bangų šniokštimas. Parko takelių suoliukai buvo apkritę la
pais; nuo akacijos šakų nutįso žemėn šilkinis voratnklio siū
las, kurio gale kabojo besisukinėjantis skroblo lapas (lyg plo
nas varinis medalis), o ant jo šildėsi saulėje marga boružė. 
Kęstutis atsargiai praėjo pro šalį, kad neužkliudytų šito tra
paus gamtos kūrinio. Vienas neatsargus judesys — ir jo ne
beliks.

Žalsvo marmuro spalvos tvenkiny plaukiojo dvi baltos 
gulbės. Grakščiai išlenkusios kaklus, jos išdidžiai yrėsi per 
ramų vandenį. Jos praplaukė pro medinio tiltelio apačią į ki
tą tvenkinį; atrodė, kad dvi lengvos gondolos plaukia Vene
cijoje pro Atodūsių tiltą.

Parke dirbo dailininkai. Dailininkas su berete ir šaliku 
ant kaklo akvarėliniais dažais tapė tvenkinį. Dailininko išvaiz
doj buvo daug rimties ir pasitikėjimo. Viskas buvo daroma 
labai rimtai. Praeidamas pro šalį, Kęstutis žvilgtelėjo į jo 
etiudą. Velniai rautų, kaipgi jis tapo? Nevykę spalvų deri
niai, murzinas koloritas, pigus fotografinis natūralizmas. Etiu
das, žinoma, bus, bet meno jame nerasi ir su žiburiu.

Kodėl jis tapo, kodėl gaišta laiką ir gadina dažus? Ge
riau pintų krepšius; tuomet jo darbas turėtų kokią nors pras
mę. Šimtą kartų naudingiau pinti krepšius arba žiesti puodus, 
negu gaminti psiaudomeną. Nėra prasmės nusitverti teptuko, 
jeigu galvoje ir širdyje tuščia, jei nematai spalvų, jeigu tavy
je neliepsnoja fantazijos ugnis. Palikite gamtą ramybėje! Ji 
graži. Tad kam gadinti jos grožį?

Pakeliui į viešbutį jis išgėrė krautuvėje juodos kavos. 
Laikas dirbti. Bet ar galės jis? Gatvėje jį pašaukė kažkieno 
balsas:

— Ei Kęstuti!
Jis sustojo ir apsidairė.
Prie jo artėjo Henrikas. Iš architekto lietpalčio kišenės 

kyšojo bonkos kaklas.
—— Sveikas! — tarė Henrikas. — Kaip tu čia atsiradai?
— Atostogauju.
— Gana originalu.
— O ką tu veiki?
— Keistas klausimas! Treti metai sėdžiu šitame užkam

py, o jis klausia ką aš veikiu! Ha! Aplamai, dabar geriau. 
Gal prisidėsi prie mūsų? — Henrikas paplojo per bonką. — 
Skystimo yra.

— Ačiū. Kažkaip neturiu noro. . .
— Noras atsiras. Pagyventum čia kokius metus — tik

rai atsirastų. Taip, vyruti, čia tau ne sostinė su visomis šilto
mis užuovėjomis. Čia gyvenimas kitoks. Vėjas pučia tiesiai iŠ 
jūros. Aš geriu, tu geri, jis, ji geria. . . — Jis nusijuokė. Jo 
akys blizgėjo. — Užeik vakare. Štai šitame name aš gyvenu. 
— Jis parodė į naują trijų aukštų namą. — Devintas butas. 
Atsiminsi?

— Atsiminsiu.
— Vadinasi, laukiu vakare.
— Alkoholio atsinešti.
— Nepakenks. Alkoholis — mūsų brolis. Ne, aš skubu.
Jis nuėjo, — tiesus, pasitempęs, vienplaukis, atsagstytu 

lietpalčiu; jo kostiumas buvo madingas ir gerai pasiūtas; ba
tai taip pat buvo madingi. Kažkas jo išvaizdoje priminė jau 
pagarsėjusį jauną sportininką, kupiną jaunatviško pasipūti
mo. Jie susipažino prieš keletą metų, kai Henrikas baigė po
litechnikos institutą. Kęstutis džiaugėsi netikėtu susitikimu: 
visada malonu svetur sutikti pažįstmą žmogų. Jie nebuvo jo
kie draugai. Ne! Henriko laikysenoje Kęstutis visada įžiūrė
davo daug pozos ir nenatūralumo, bet jis stengėsi būti toleran
tiškas.

❖ jfc
Ant rašmojo stalo gulėjo tuščias rankraščio lapas. Pra

ėjo pusvalandis, valanda. Jis neparšė nė vienos eilutės^ Kam
barys skendėjo tabako dūmuose. Peleninė buvo pilna nuorū
kų. Nė eilutės. . . Kas taip nuteikė jį? Gamta? Jos tylus, iš
kilmingas ir spalvingas paradas, į kurį norėjosi žvelgti pro 
langą ir nieko negalvoti. Užmiršti visas diagnozes, hipotezes, 
mokslinius duomenis, savo išvadas.

Lauke jau temo. Jis trenkė ant stalo kotelį ir išėjo į gat
vę. Pilkose sutemose sužibo šviesos. Gatvės keitėsi. Kiek die
nos metu, apšviestos saulės, jos buvo aiškios ir pilnos ryškių 
spalvų, tiek dabar, paskendusios tamsiuose šešėliuose, — pa
slaptingos ir blausios. Vienatvė ir liūdesys ėmė vaikščioti va
kare šitomis gatvėmis; jų žingsnių nesigirdėjo, bet jie buvo 
visur, kiekviename šešėlyje. Bažnyčios bokšto laikrodis at
skaitė aštuonis dūžius, sviesdamas juos į tamsą, jų aidas išsi
sklaidė mėlyname šaltame danguje, kur mirksėjo blyškios 
žvaigždės. Rytuose tekėjo mėnuo: baltas, apvalus, blizgantis 
jis atrodė įstrigęs tarp nuogų medžių šakų, tarsi koks padauža 
vaikas būtų metės nikeliuotą skritulį. Lapai ant asfalto žvilgė- 
jo kaip balkšvos taftos skiautės.

Bokšto laikrodis išmušė ketvirtį.
Jis pajuto, kad negalės neužeiti pas Henriką, kad nega

lės negerti vyno. „Aš geriu, tu geri, jis, ji geria. . .” .Tai Hen
riko sąmojis. Nupirkti sauso vyno bonką? Viena bonka tik
rai pravers. Susas vynas gerai nuteikia; pasidarai linksmas, 
nerūpestingas, ir po to neskauda galvos. Taip, bonką raudo
no gruziniško vyno. O gal dvi? Paaiškės, kai šita bus išger
ta ; tada viskas paaiškės.

Užkandinėj buvo daug įkaušusių vyrų. Triukšmas ir 
stiklinių skambesys. Vienas darbininkas dainavo užkimusiu 
balsu, kitas vaikščiojo aplink stalą.

Jis nusipirko raudono sauso vyno.
Bus daugiau.
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NIAGAROS PUSIASALIS
ATVYKSTA „DAINAVOS”

Spalio mėn. 12 d. (šeštadie 
nį) St. Catharines ir Wellahdo 
lietuvių parapijų ruošiamos šv 
entės meninę programą atlikti 
atvyksta „Dainavos” ansamb 
lis, vadovaujamas S. Sodei 
kos.

Dainavos ansamblio aukštas 
meninis lygis yra gerai žino 
mas visiems lietuviams. An 
samblis šventei yra paruošęs 
puikų repertuarą.

Tad yra reta proga visiems, 
kas nori nors kelioms valan 
doms atitrūkti nuo mūsų ūką 
noto gyvenimo vargų ir pa 
skraidyti dvasios sparnais, at 
vykime į šį meno koncertą.

Laiko yra dar daug, todėl 
apsispręskime spalio 12 dieną 
minėtoje šventėje dalyvauti.

Laimingu supuolimu, tuo 
pat laiku, St. Catharinėje, Tė 
vų Pranciškonų koplyčios sa 

( Įėję vyks Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tary 
bos sesija.

Visi atstovai minėtame kon 
certe dalyvaus.

ANSAMBLIS IŠ ČIKAGOS
Taigi atvykę netik girdėsi 

me meniškai išpildomas mums 
taip brangias lietuviškas dai 
nas, bet turėsime progos susi 
tikti su įvairių Kanados lietu 
vių kolonijų atstovais.

Tenka didelė pagarba Tė 
vams Pranciškonams, kad jie 
sugeba ir pajėgia į taip mažą 
koloniją iškviesti iš toli, tokį 
didelį meninį vienetą kaip 
„Dainavos“ ansamblis.

Todėl neapvilkime jų pa 
stangų ir dalyvaukime iš arti 
mesnių ir tolimesnių Kanados 
bei Amerikos vietovių.

Šventė vyks visiems gerai 
žinomoje, gražioje Merritton 
Community Centre Hali, kur 
eilę metų buvo ruošiamos Vii 
niečių Joninės. Merritton yra 
St. Catharines priemestis.

Smulkesnes informacijas 
apie programą bei pačią šven 
tę bus paskelbtos vėliau, spau 
doje.

Tad iki pasimatymo, spalio 
12 d. Merrittono salėje.

Šventei ruošti komitetas.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

„NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ”

SUDBURY, ONTARIO
MINĖSIME TAUTOS ŠVENTĘ

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 4-to puslapio.

Mums, lietuviams, yra malo 1 d4 Žf6
nu pamatyti tas partijas, kur 2 Rf4 g6
mūsų šachmatininkas nugali 3 Žc3 d5
tarptautiškai pripažintą did 4 Vd2 Rg7
meisterį. 5 Rh6 0—0

Su malonumu stebėjome, 6 R:g7 K:g7
kai 1958 m. Kanados atvirame 7 f3? c5!
turnyre Winnipege mūsų meis 8 g4 cd
teris Povilas Vaitonis sutriuški 9 V:d4 Žc6
no žinomą Amerikos didmeis 10 Vd2 d4
terį Larry Evans. 11 g5 Žh5

Šiemet įvyko kita maloni 12 Že4 e5
sensacija: mūsų veteranas Ka 13 h4 Rf5
zys Škėma paklupdė ant kelių 14 Žf2 Vb6
kitą Amerikos didmeisterį — 15 Žd3 Žg3
Arthur Bisgnier. 16 Bh2 e4

Šioje partijoje Bisgnier pa 17 fe ĖŽ:e4
žedė debiuto principu: per 18 Vf4 Žb4
daug vaikščiodamas pėsčiais ir 19 Kdl Ž:d3
neišvystydamas savo figūrų. 20 ed V:b2

Šią partiją galima būtų pa 21 Bei Žc3-J-
vadinti „Nusikaltimas ir baus 22 Kel Bfe8-į-
mė”. Joje Bisgnier padaro 23 Že2 Ž:a2
šachmatinį nusikaltimą, o Škė 24 Bdl Bac8
ma įvykdo baudžiamąją ekspe 25 Bd2 B:c2
diciją; 26 B:c2 V:c2

Štai ta partija. 27 V:e5-į-
28 h5

Kg8
Žc3

Baltieji: Arthur Bisgnier. 29 Rh3 B:d2
Juodieji: Kazys Škėma. 30 Kfl VdlX

L. B. Valdyba š. m. rugsė 
jo mėn. 21 d., šeštadienį, uk 
rainiečių salėje, 130 Frood 
Rd., rengia Tautos šventės mi 
nėjimą.

Programoje: trumpa paskai 
ta, meninė dalis, šokiai, loteri 
ja.

Šokiams gros geras orkest 
ras, veiks turtingas bufetas. 
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

Kviečiame visus vietos ir 
kaimyninių apylinkių lietuvius 
nuo skaitlingiausiai dalyvauti 
ir pasikviesti svečių.

Sudburio L. B. Valdyba.

gaitienė. „Rūtos” draugijos 
chorui vadovavo muz. P. Ado 
mavičius.

Toji iškilmė praėjo labai se 
kmingai ir lietuvių tarpe šukė 
lė didelio entuziazmo.

NAUJAI UŽPLANUOTI 
LEIDINIAI

Prof. dr. Pranas Skardžius, 
Lietuvių kalbos ekcentologija 
(spaudai paruošta).

Pranas Pauliukonis, Lietu 
vos istorijos metodika (spau 
dai paruošta, ir mecenatas jau 
turimas: Lietuvių Tautinis 
Akademinis Sambūris).

Domas Velička (red.), Ko 
nspektinė lietuvių kalbos meto 
dika (spaudai paruošta).

Vincentas Liulevičius, Pa 
šaulio lietuvių istorija (spau 
dai paruošta).

Prof. dr. Petras Jonikas, 
Lietuvių kalbos fonologija ir 
fonetika (ruošiama spaudai).

Prof. dr. Jonas Balys, Lie 
tuvių liaudies pasaulėjauta. 
Tautosakinė studija lietuvių 
tautos charakteriui pažinti 
(ruošiama spaudai).

Pirmoj eilėj šie veikalai sku 
biausiai reikalingi neakivaizdi 
nio (korespondencinio) kurso 
studentams, kad jie galėtų išei 
ti instituto nustatytą lituanisti

kos mokslo programą ir įsiju 
ngti į lietuviškojo švietimo dar 
bą.

NAUJA DR. M. GIMBUTIE 
NĖS KNYGA

Dr. Marijos Gimbutienės 
naują mokslinę knygą „The 
Balts“ šiomis dienomis išleido 
Thames and Hudson leidykla 
Anglijoj (30 Bloomsburry St., 
London W—I, Gr. Britain).

Tai gražiai išleista 256 psi. 
su 79 paveikslais ir 11 žemėla 
pių knyga.

Be šitos šiomis dienomis 
svarbios mokslo knygos pasiro 
dymo, American Antropolo 
gist žurnalas šių metų Nr. 4 iš 
spausdino dr. M. Gimubtienės 
straipsnį The Indo Europeans 
Archiological Problems.

Marija Gimbutienė rugsėjo 
1 d. išvyko profesoriauti į Ka 
lifornijos universitetą.

Monika ir Pranas Lember 
tai surengė jai išleistuves.

PASIRUOŠIMAI PASAULI 
NEI PARODAI NEW 

YORKE
Pasaulinei Parodai lietuvių 

Muzikų K-to nariai: Alg. Ka 
čanauskas, A. Visminas, M. 
Cibas ir akt. K. Vasiliauskas 
lankėsi pas prof. K. V. Banai

| M. MAČIUKAS
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ j

Į SIUVĖJAS |
i AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS |
7 Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.f?
‘į Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. x

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

tį, su kuriuo aptarė Dainų 
Šventės repertuarą ir kitus su 
šia švente susijusius reikalus. 
Prof. K. V. Banaitis, kad ir bū 
damas silpnos sveikatos, gyvai 
domėjosi Dainų Šventės ir ki 
tais muzikinio gyvenimo klau 
simais.

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dainų Šventei sudaryta reper 
tuaro komisija, į kurią įeina: 
Prof. K. V. Banaitis, Prof. J. 
Žilevičius, VI. Baltrušaitis, M. 
Cibas, J. Čižauskas, Alg. Kača 
nauskas, M. Liuberskis, V. Ma 
maitis, K. Vasiliauskas ir A. 
Visminas.

Be vietinių New Jersey ir 
New Yorko chorų, pirmieji 
Dainų šventėje dalyvauti užsi 
registravo: Toronto mišrus 
choras „Varpas“, ved. St. 
Gailevičiaus, Watterbury Šv. 
Juozapo parap. choras, ved. 
komp. A. Aleksis, Bostono 
Šv. Petro parapijos choras, 
ved. komp. J. Kačinskas, Hart 
fordo lietuvių choras, ved. J. 
Petkaitis, Worcesterio lietuvių 
meno mėgėjų ratelio choras ir 
Šv. Kazimiero parapijos cho 
ras, kuriems abiems vadovau 
ja J. Beinorius ir Cambridge 
lietuvių Nekalto prasidėjimo 
parap. choras, ved. L. Vasiliū 
nas.

Šventės komitetas prašo, kad 
ir kti chorai nedelsdami regis 
truotųsi šioje šventėje dalyvau 
ti, kas labai palengvintų Dai 
nų Šventės komiteto darbą.

Reikia pastebėti, kad šios Dai 
nų Šventės auditoriją daugu 
moję sudarys vien tik svetim 
taučiai, tad turime gerai pasi 
ruošti ir kuo skaitlingiausiai jo 
je dalyvauti. M. D.
KRITIKUOJAMAS NE TIK 

LANKAUSKAS, BET IR 
SLUCKIS IR MIEŽELAITIS

Dvejuose „Literatūros ir 
Meno“ numeriuose (30—31) 
Z. Grigoraitis gerokai sukriti 
kavo ne tik Sniečkaus ir kitų 
pultą rašytoją R. Lankauską, 
bet ir iš pačių kritikų pasigedo 
principiškumo. Lankauskui 
dar kartą priminta, kad jis rū 
pinęsis daugiausia formos klau 
simais, o Sluckis išbartas dėl 
spaudoje ‘jo paskelbtų pasisa 
kymų literatūros klausimais. 
Jei Sluckis kūryboje išlaikąs 
aukso vidurį, tai publicistikoje 
blaškąsis, pagal Grigoraitį ske 
lbdamas per ankstyvas mintis 
apie „pasaulinę meninę kai 
bą“.

Dar liūdnesis esąs lenininės 
premijos laureato E. Mieželai 
čio ir kitų poetų polinkis kurti 
abstraktine, filosofine linija. 
Tai esti dabar Lietuvoje ku 
riančių poetų blogybė, kuriai 
pasidavęs ir pernai išleistame 
poezijos rinkiny E. Mieželaitis 
(„Autoportretas. Avioeski 
zai“). Esą blogai, kad kai ku 
rie kritikai tiek pas Mieželaitį, 
tiek pas kitus poetus radę ir

teigiamai įvertinę abstraktų 
grožio kriterijų. Tai nebeatitin 
ka Grigoraičio propoguojamai 
partinei linijai. E.

GALIMA IŠMOKTI DAU 
GIAU APIE KANADĄ

klausantis radio programos se 
rijos „Basic Canada“, veda 
mos profesoriaus Paul Fox, po 
litinių mokslų profesoriaus iš 
Toronto universiteto. Globoja 
ma Canadian Scene ir CBC, ši 
visa serija bus girdima šį rude 
nį CFMB Montrealio stotyse: 
CKCY, Sault Ste. Marie, Onta 
rio ; CHNO Sudbury ir CFAM 
Albertos Altonoj. (CS).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Janina Narūne. SUTEMOS. 

Dienoraštiniai posmai. Eilėraš 
čiai. Išleido Janina Pakštienė 
1963 metais Miami, Floridoje, 
USA.

DAŽNAI NEVYKĘS KNY
GŲ APIPAVIDALINIMAS

Valst. grožinės literatūros 
leidyklos vyr. dailininkas V. 
Bačėnas „Literatūros ir Meno” 
savaitraštyje (31 nr.) nusi 
skundė, kad vis pasitaiko nevy 
kušiai apipavidalintų knygų. 
Jo nuomone, į Lietuvoje lei 
džiamų knygų meną neturi pra 
siskverbti vad. socialistinio rea 
lizmo dailei „svetimos įtakos”. 
Esą pasitaiko net plagijavimo 
atvejų, be to yra pavyzdžių, 
kad knygos viršeliuose bei ilius 
tracijose gana ryški... užsienio 
dailininkų įtaka. E.

NERIMAS DĖL KOMUNIS
TINI O AUKLĖJIMO

Kaip sustiprinti komunistinį 
poveikį jaunajai kartai, apie 
tai Vilniuje, rugp. 17—18 dd. 
kalbėta rajonų ir miestų liau 
dies švietimo skyrių darbuoto 
jų bei prof, sąjungų pirminin 
kų pasitarime. Švietimo min. 
M. Gedvilas ir kiti pripažino, 
kad trūkumai formuojant ko 
munistinę jaunimo pasaulėžiū 
rą esą dideli, „skaudžiausi“. 
Pagal Gedvilą nemažoje mo 
kyklų dalyje žemas pažangu 
mas keliąs didelį nerimą. Kiti 
dalyviai pripažino, kad dėl mo 
kinių nepažangumo kalti ne tik 
mokytojai, bet ir darbo sąly 
gos, materialinė bazė. Blogi 
reikalai su gamybiniu moky

mu pastebimi Vilniuje — to 
kiam mokymui nei pagalbos, 
nei talkos neteikia Vilniaus 
grąžtų gamykla, konservų fab 
riko ir kitų įmonių vadovai. 
Lietuvoje dėstantieji pedago 
gai kritikuoti dėl to, kad jie 
esą nepakankamai gilinasi į 
dėstomąją medžiagą, pasiten 
kiną „objektyvistiniu ir apoli 
tišku žinių išdėstymu“. E.

KELIA NERIMĄ OPERŲ IR 
YPAČ BALETŲ 

TRŪKUMAS
. . Kompozitorių sąjungos par 
tinis sekr. V. Baumilas „Tie 
soje” susirūpino naujų operų 
ir ypač lietuviško baleto trūku 
mu. Esą naują baletą žiūrovai 
pamatys negreit ir vos „nusi 
mato viena kita opera”. Jaunų 
jų kompozitorių kūrybai Bau 
milas prikišo nepakankamai gi 
lų idėjinio turinio įprasminimą 
ir pernelyg didelį žavėjimąsi 
harmoninėmis bei tembrinėmis 
spalvomis. Jam pikta, kad vis 
dar nepavyksta sukurti popu 
liarios ir masiškos dainos apie 
„Leniną Partiją“. Visapusiš 
kai veikią Lietuvos muzikolo 
gai, nes per mažai nagrinėją 
dabarties problemas. Esą dau 
gelis kūrinių iki šiol tebeguli 
rankraščiuose, o ir išleidžiami 
mažai išplatinami. Baumilas 
pagaliau aiškiai niršta pastebė 
jęs, kad didelė dauguma mū 
sų kompozitorių kūrinių res 
publikoje atliekama labai re 
tai, o už jos ribų beveik ir ne 
pasigirsta. Nedavęs teigiamų 
rezultatų ir muzikos dėstymas 
vidurinėse mokyklose. E.

SKĘSTA
PRIE ŠT AR AVI MUOSE
Bolševikai skelbia koegzis 

tenciją ir kviečia bendradar 
biauti, bet štai „sekretorius“ 
A. Sniečkus „Tiesos“ 178 
(6227) nr. rašo: „Tur būt, ne 
bus perdėta, jeigu pasakysime, 
kad imperialistai ypač ieško 
spragų prasibrauti į jaunąsias 
Pabaltijo Tarybų respublikas, 
taip ir į Lietuvą. To siekti 
jiems uoliai padeda pabėgę į 
užsienį lietuviškieji buržuazi 
niai nacionalistai“. . . .

Taigi, viena puse burnos 
šaukia: bendradarbiaukime,
koegzistuokime, kita puse ko 
lioja: buržuaziniai nacionalis 
tai, nesibraukite! . .

| Baltica Investment Corp, p
| Autorizuotas kapitalas $ 120.000 ::
| J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
j Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. H
f: Už indėlius mokame 8% dividendą. «

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ir
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

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

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

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884

LASALLE AUTO SPECIALIST REG
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE. 

(Priešais „N. L.” Redakcijos) 
Tek: garažo 366-0500 

. namų 366-4203

Įvairūs

DRAUDIMAI
Vacys Zižys -

Įstaigos VI 2-1427. <
Namų 366 - 9094 į

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textiles
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
(30—40% žemiau rinkos kainų)

; . IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS^
• geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir
! moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
[ Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS _

; vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
; CH. KAUFMANAS
Į Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune
’ vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai.

Sunoco Service Station
SAV. L R U G 1 E N I U S

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.) 
TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

.. . 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

t ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117 — 6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.

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



6 PSL. r PRIKLAUSOMA LIETUVA 1963. IX. 18. — Nr. 38 (858)

VYTAUTAS PATAŠIUS

Lietuvių kovos su rusais 
už laisvę

1863 METŲ SUKILIMAS 
LIETUVOJE

SUKILIMAS UŽVERDA
Sukilimą išprovokavo rusų vai 
džia Lenkijoje. Pagal jos pa 
ruoštą planą, visas Varšuvos 
pajėgus, kariniai neramumus 
keliąs jaunimas turėjo būti vie 
nu metu susemtas ir išvežtas 
Rusijon priverčiamai karo tar 
nybai. Tai standartinė to meto 
rusų praktika palaužti neramu 
mams: dažnai net 13—14 me 
tų moksleiviai už dalyvavimą 
slaptuose būreliuose buvo ati 
duodami į kariuomenę (plg. 
Dluskis).

Rusų planui paaiškėjus, 
Varšuva sukilo 1863 metų sau 
šio mėnesį, gi vasario mėnesį 
sukilimas prasiveržė ir Lietu 
voje. Sukilimo komitetai Lie 
tuvoje žadėjo valstiečiams 
duoti jų dirbamą žemę nuosa 
vybėn, todėl Lietuvoje masiš 
kai sukilo valstiečiai. Lenkijo 
je sukilimas daugiau rėmėsi 
miestiečiais ir bajorais.

Sukilimas Lietuvoje prasi 
dėjęs per anksti, spontaniškai, 
neturėjo nė vieno karinio va 
do, nei paruošto veikimo pla 
no. Sukilimo organizacinis 
komitetas tiko paruošiamajam 
konspiraciniam darbui, bet tai 
nebuvo kariniai žinovai. Tin 
karnas vadas atsirado tik ko 
vo mėnesį — vykstąs į užsienį 
per Vilnių spęciale komandi 
ruote 37 metų amžiaus lietu 
viškos kilmės rusų generalinio 
štabo karininkas Zigmantas 
Sierakauskas. Šis gabus kariš 
kis jau 1845 metais studijuo 
damas Petrapilyje, buvo įsi 
traukęs į lietuvišką veiklą su 
tenykščiais lietuviais studen 
tais J. Geistaru, Oskierka, Bal 
tazaru Kalinausku, suorganiza 
vęs Lietuvių Jaunuomenės Są 
jungą su skyriais kituose uni 
versitetuose. 1848 metais įtar 
tas revoliucine veikla ir be 
įrodymų nubaustas atiduo 
dant į kariuomenę eiliniu.

Jis ne tik išsitarnavo kari 
ninko laipsnį, bet 1859 m. bai 
gė su pagyrimu Petrapilio gen. 
štabo akademiją. Dažnai ko 
mandiruojamas į užsienį, kaip 
abudžiamosios teisės eksper 
tas, turėjo progos sueiti į asme 
ninį kontanktą su rusu Herze 
nu, italu Garibaldi, lenkų ge 
nerolu Mieroslavskiu ir kitais

A. E. Me KAGUE, Q. C.

Barrister and Solictor

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

330 Bay Street.

revoliuciniais veikėjais. Būda 
mas artimuose santykiuose su 
valdančiais sluogsniais Petra 
pilyje, Sierakauskas bandė pa 
lenkti karo minister} Miliutiną 
ir kitus įtakingesnius asmenis 
(gen. Suvorovą) sušvelninti 
režimą Lietuvoje ir Lenkijoje 
ir suteikti autonomiją.

1863 m. kovo mėn. siunčia 
mas į užsienį, pasilieka Lietu 
voje. Sutikdamas vadovauti 
sukilimui, žinojo, kad sau pa 
sirašo mirties sprendimą. Jis, 
kaip ir kiti sukilėlių vadai, bu 
vo žinomas slapyvardžiu. Jo 
slapyvardis — Dolenga.

Sierakauskui atvykus, susi 
kristalizavo sukilimo planas 
bei perspektyvos.

Sukilimas išsiplėtė Lietuvo 
je, Gudijoje ir Lekijoje, nors 
šiuo metu daugiau partizani 
nio pobūdžio. Sukilimo pra 
džioje, Lietuvoje stovėjo apie 
6000 rusų kariuomenės. Buvo 
dedamos didelės viltys, kad 
rusų kariuomenė nenorės akty 
viai sukilimo malšinti. Revo 
bucinis judėjimas buvo gana 
plačiai paplitęs karininkų tar 
pe, tai parodė jau 1839 metų 
dekabristų sukilimas įvairiose 
įgulose. 1939 metais keli rusų 
karininkai Vilniaus įguloje 
bandė išvaduoti suimtą sukilę 
lį Simoną Konarskį, dėl ko pa 
tys sugauti turėjo smarkiai nu 
kentėti. Bakuninas iš užsienio 
ragino rusų kariuomenę nekel 
ti ginklo prieš sukilėlius. Pats 
Sierakauskas, kaip gen. štabo 
karininkas, žinojo nuotaikas 
karininkų tarpe Petrapilyje.

Tikėtasi aktyvios pagalbos 
iš užsienio. Buvo žinoma, kad 
anglų min. pirm. Palemroton, 
praktiškai vadovavęs anglų 
politikai dar Krymo karo me 
tu, labai palankiai nusiteikęs 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių 
atstatymui. Prancūzijos Imp. 
Napoleonas 111 ne kartą bu 
vo drąsinęs revoliucinius vei 
kėjus, 1854 metais kariavęs 
prieš Rusiją ir 1859 metais 
prieš kitą Lenkijos prispaudė 
ją — Austriją. Prūsija ir Aust 
rija taip pat iš vienos pusės 
kurstė sukilimą, norėdami nu 
silpninti Rusiją, bet iš kitos 
pusės leido rusams persekioti

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE 

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4%% iki 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 7% %.
Už paskolas ir — morgičius — 6% %. 

Paskolos mirties ir invalidumo atveįu apdraustos. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos: 

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, 

o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia h redaguoja: J. Lazauskas.
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

1000 kalėdinių siuntinių 
be uždarbio

Turėdami galvoje tą didžiulę paramą, kuria mes naudo
jomės praeitais metais, DAR KARTĄ (jau septinti metai) vi
siems lietuviams kaip dovana atiduodame savo uždarbį nuo 
1000 (tiktai) SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Kadangi mums prekybiniai metai buvo sėkmingi, tai esa
me pajėgūs pasiūlyti šių metų KALĖDINIAMS SIUNTI
NIAMS BE UŽDARBIO NAUJAS GEROS RŪŠIES EKS
PORTINES ANGLIŠKAS MEDŽIAGAS, specialiai mums 
gamintas, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES, patrauklesnes ir 
ŽEMESNĖMIS KAINOMIS negu ankstyvesniais metais.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro:
1) 4 jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar suk

nelei ir švarkučiui, žaliai balto, rausvai balto ar rudai 
balto

2) 3 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai
mėlyno ar juodo

3) 3 jardai poplino, balto
1) 1 pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 1 yra 
tikta $ 31.00 kanadiškais pinigais, įskaitant visus mokesčius. 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas siuntinys Nr. 1), 

kurį sudaro:
1) 8 jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams ar 2

suknelėms ir 2 švarkeliams, žaliai balto, rausvai balto ar 
rudai balto

2) 6 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai
mėlyno ar juodo

3) 6 jardai poplino, balto
4) 2 poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių 
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 2 yra 
tiktai $ 47.00, kanadiškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro:
1) 3% jardo gabardino ar vilnono 1 kostiumui, pilko, rudo ar

tamsiai mėlyno
2) 3 jardai paltinės medžiagos 1 vyriškam ar moteriškam

žieminiam paltui, gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai mė
lynos ar juodos

3) 4 jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kastiumui ar 1
suknelei ir švarkučiui, žaliai balto, rausvai balto ar ru
dai balto

4) 3 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai
mėlyno ar juodo

5) 1 pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 3 yra 
tiktai $ 58.00 kanadiškais pinigais, įskaitant visus mokesčius. 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4 (dvigubas siuntinys Nr. 3),

sukilėlius savo teritorijoje, nes 
ir jie patys turėjo užėmę len 
kiškų žemių ir baiminosi suki 
limo prieš save.

Bus daugiau.

PETICIJA JUNGTINĖMS. . .
Atkelta iš 3-čio psl.

ir netikėtai, nes žmonija yra 
įėjusi į gyvo kitimo laikotarpį, 
kuris nežinia ką gali atnešti. 
Todėl reikia būti pasiruoši! 
siems. Peticijos gi paruošimas 
bus reikalingas nemažai laiko 
ir darbo. Parašų rinkimas per 
visus kontinentus ir visas tau 
tas pareikalaus dar daugiau 
laiko. Todėl delsti negalima.

Jeigu kitos Lietuvos gelbė 
jimo iš sovietinės okupacijos 
instancijos nesiėmė šio uždlavi 
nio, tai Pasaulio Lietuvių fi
nes Seimas yra autoritetingas 
ir pajėgus, savo organizacijos 
dėka, atlikti šį nepaprastai 
svarbų uždavinį. Jeigu mes 
mokėsime gerai veikti, tai net 
patys vieni sugebėsime su Pe 
ticija prasiskverbti pro radio, 
televiziją, spaudą, visuomeni 
nes ir religines, kurios ypač 
mus gali paremti, organizaci 
jas ir tikrai pasitarnauti ne tik 
tai lietuvių tautai, Lietuvai, 
bet ir žmonijai, keldami lais 
vės ir humnaiškumo idealus!

Siūlau šią rezoliuciją. (Ji 
Seimo priimta) :

Antrasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas, įvykęs 
Tornote 1963 metų rugpjūčio 
31 ir rugsėjo 1 dienomis, iš 
klausės pranešimo apie Petici 
jos Jungtinėms Tautoms orga 
nizavimą, sumanymui pritaria 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Valdybai paveda dėl 
jos organizavimo ir vykdymo 
susitarti su atitinkamais lat 
vių ir estų organais, su diplo 
matais, Vliku, LL K-tu ir ki 
tais laisvinimo veiksniais.

J. Kardelis.

KREMLIUS PATIKSLINA 
SAMBŪVIO TEZES

Sovietai drauge su Maskvo 
je buvusiais vengrais paskelb.ė 
užsienio politikos gaires. Pažy 
mėta, kad 1. „taikingo sambų 
vio’’ (koegzistencijos) princi 
pas atitinka taikos ir visų kraš 
tų saugumo interesams, 2, Eu 
ropoję susidarytų nauja pade 
tis, jei vak. vokiečiai įsigytų

branduolinius ginklus ir rytų 
bloko kraštai būtų priversti 
griebtis naujų priemonių, 3. 
Vokietijos klausimas turįs būti 
išspręstas pripažįstant dvi siu 
verenines vokiečių valstybes. 
Vak. Berlynas turįs virsti „lais 
vuoju miestu”, 4. Vokiečių -
- prancūzų sutartis sudaranti 
pavojų Europos taikai, 5. Su 
tarus dėl branduolinių bandy 
mų sustabdymo, susitarimas tu 
rįs būti pratęstas tuo pačiu me 
tu pasirašius nepuolimo sutartį 
tarp NATO ir Varšuvos pak 
to kraštų, 6. Tarptautiniai rytų 
ir vakarų ūkio santykiai turėtų 
būti iš naujo persvarstyti pa 
saulinėje prekybos konferenci 
joje, 7. Kinija turėtų būt pri 
imta į Jungt. Tautas. (E).

Pagal Maskvos radijo pra 
nešimą, liepos 15 d. sovietų vy 
riausybė įsteigė naują organi 
zaciją — „Komitetą kultūri 
niams ryšiams su tautiečiais už 
sienyje palaikyti. Jo tikslas pa 
laikyti kontaktą su užsienyje 
gyvenančiais, iš dabartinės So 
vietų Sąjungos ribų kilusiai^ 
emigrantais. Pagal spaudos 
agentūrų pranešimus, komite 
tas ateisiąs į pagalbą tiems, ku 
rie „yra patekę į antisovieti 
nės propagandos įtaką ar tink 
lą”... Sovietai nurodė, kad mi 
nėtas komitetas sudarytas laiš 
kais kreipsis ne tik rusams, bet 
ir ukrainiečiams, baltarusiams, 
latviams, estams, lietuviams ir 
armėnams. Esą, jie visi pagei 
dauja artimesnių ryšių su tėvy 
nėmis. (Atrodo, kad Rytų Ber 
lyne buvęs vad. gen. Michailo 
vo — vėliau gen. Višnevskio
— komitetas, „Tėvynės Bal 
se” pasivadinęs „Kultūrinių ry 
Šių su užsenio lietuviais komi 
tetų“ dabar turės įsigyti kito 
kią iškabą).

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

kurį sudaro:
1) 6% jardų gabardino ar vilnono 2 kostiumams, pilko, ru

do ar tamsiai mėlyno
2) 6 jardai paltinės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems

žieminiams paltams, gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai 
mėlynos ar juodos

3) 8 jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams ar
2 suknelėms ir 2 švarkučiams, žaliai balto, rusvai bal
to ar rudai balto

4) 6 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai
mėlyno ar juodo

5) 2 poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 4 yra 
tiktai $ 93.00 kanadiškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.

Paprašiusiems pasiųsime ORO PAŠTU nemokamai visų 
medžiagų pavyzdžius į bet kurį pasaulio kraštą. NAUJIEMS 
KLIJENTAMS, jeigu jie paprašys, pasiųsime taip pat savo 
VISĄ ILIUSTRUOTĄ katalogą ir standartinių ir maisto siun
tinių kainoraščius.

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDAR
BIO gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mū
sų klijentas, ar kurios nors kitos firmos. TAČIAU MES NO
RĖDAMI prieš visus IŠLAIKYTI BEŠALIŠKUMĄ, ESA
ME NUSTATĘ, KAD Iš KARTO VIENAS ASMUO GALI 
UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP PO VIENĄ KIEKVIE
NO TŲ SIUNTINIŲ. Priiminėsime po $ 1.00 užstato iš tų, 
kurie norės užsitikrinti bet kurį mūsiškį kalėdinį siuntinį be už
darbio, ir lauksime galutinio užsakymo iki 8 savaičių.

Esame įsitikinę, kad jums aišku, jog bet kurioje kitoje 
firmoje už tokius kaip šie mūsų siuntiniai jūs mokėtumėte bent 
dvigubai tiek. Dėl to nedelsdami tuojau siųskite užsakymus, 
kad mes galėtume siuntinius pristatyti gavėjams Kalėdoms.

Kadangi daugelis mūsų klijentų užsakinėja mūsų kalėdi
nius siuntinius be uždarbio tuojau pat, kai tik pasirodo mūsų 
skelbimai, tai norime pasakyti, kad visiems savo kljentams 
(net ir tiems, kurie neprašo) pasiunčiame visų medžiagų pa
vyzdžius, kai tik išleidžiame siuntinius.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus arba nemo

kamai pasiunčiame kitą tokį pat siuntinį.
3. Sumokame visus mokesčius, dėl to- gavėjams Lietuvoje, 

sulaukusiems siuntinių, nieko jau nebereikia mokėti.
4. Siunčiame visas medžiagas tik pagal pavyzdžius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341, LADBROKE GROVE LONDON, W. 10 ENGLAND.

FILMO MENAS
THE STRIPPER

Visoms paauglėms mergai greit pamilstanti, bet neatsar 
tems verta pamatyti šį filmą, 

kuriame parodoma, kaip gali 
būti jaunystė ir grožis sutryp 
ta į purvus, jei nesisaugoma 
gudrių apgavikų, dažnai kai 
bančių apie meilė ir pasiseki 
mus.

Jauną, gražią ir gabią mer 
giną, vardu Lilia, įtikinamai 
atvaizduoja artistė Joanne 
Woodward. Vaikystėje ji ture 
jo gražių svajonių ir norėjo sa 
vo gabumais prasiveržti į see 
nos žvaigždes, iš pradžių jai 
sekėsi, ir gyvenimas atrodė vi 
liojantis ,daug žadantis. Bet, 
kai Lila grįžta į savo gimtinę 
ir į vaikystės prisiminimus su 
augusią mergina, ji, pati nepa 
jutusi, jau yra įklimpusi į nešv 
aria draugystę su pagyvenu 
siu, pinigą tevertinančiu vyru 
ir jau aptaškiusi savo vaikys 
tės svajones gyvenimo ratų 
purvais. Lila yra nuoširdi, at 
vira, entuziastinga, kiekvieną

giai vaikšto bedugnių pakraš 
tėliais.

Nedorasis vyras ją palieka 
ir vėl susiranda, nustumia ir 
prisitraukia, lyg kokį daiktą, 
kartodamas „Tu esi niekas, 
niekas!” Ir nieko nepagelbs 
ti per vėlai surasta didelė ir ty 
ra meilė :kartą paslydusi, mer 
gaitė slysta žemyn ir žemyn, 
vis labjau susipurvindama ir 
labjau niekinama net ir to, ku 
riam ji uždirba didelius pini 
gus.

Filmo pabaigoje Lila dar 
mėgina sukaupti savo valią ir 
gelbėtis pati, bet nėra daug 
vilčių, kad ji išsigelbės.

Filmas liūdnas, bet gera vai 
dyba ir problemos rimtumas 
žiūrovui neleidžia nuobodžiau 
ti; ir vėliau yra daug medžią 
gos mastymams bei išvadoms. 
Mažiems vaikams filmas butų 
dar nesuprantamas ir nenau 
dingas. Alė Rūta.

Įvairūs siuntiniai

Iš Kanados:
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 

paprastu ir nm nnŠtll Jūsų sudarytus ir apdraus 
Siunčiame ĮjuOIII tus įvairius siuntinius.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

S KYRIAl :
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. KALŪZA.
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HAMILTON
NAUDINGAS POSĖDIS

MOKSLAS IR TECHNIKA

Rugs. 4 d. skautų būkle, pa 
gyvinimui jaunimo veiklos, po 
sėdžiavo „Širvintos“ ir „Ne 
muno“ t-tų tuntininkai. Pasi 
baigus vasaros sezonui, kartu 
su mokslo pradžia, numatyta 
pagyvinti ir skautiškos veiklos 
barą. Tam tikslui atvejų t-tų 
apsistota prie konkurso prave 
dimo. Iš patirties, „Širvintos” 
t-to t-kė gražiai atsiliepė apie 
jos pravestas varžybas, išren 
kant kandidates į tautinę sto 
vykią. Sutarta skautiškus mi 
nėjimus vykdyti abiejų t-tų j ė 
gomis, kad būtų didesnis ben 
dradarbiavimas savo tarpe. 
Kaziuko mugę ruoš abu tun 
tai. Vasario 16 d. Minėjimui, 
yra paimtas gražus jaunimui 
vaidinimas, kuris bus bando 
ma įgyvendinti. Prieita prie 
bendros nuomonės, abiejų t- 
tų vadovybių bendri posėdžiai 
yra labai naudingi sukoordina 
vimui bendros veiklos.

Su nepasitenkinimu sustota 
prie vyr. skautų vadovybės 
skilimo, kas be abejo labai nei 
giamai atsilieps visam skautiš 
kos šeimos darbui. Nesutari 
mai viršūnėse, turi būti paša 
linti dar jiems neprasidėjus, 
nes nuo jų priklausys tolimes 
nis veiksmingas darbas. Ši ne 
gerovė, vienokiu ar kitokiu bū 
du, turėtų būti pašalinta nedel 
siant. V. P.
VAJUS TAUTOS NAMAMS 
126-toje savaitėje gavo pagal 
bos iš Toronto lietuvių sumo 
je $ 300 ir pasiekė $ 122,800. 
Nuoširdžiausia padėka Jonui 
Masioniui, kuris per St. Bakšį, 
įteikė čekį $100 ir kitą šimti 
nę pažadėjo įnešti vėliau. V. 
T., irgi iš Toronto, įstojo LN 
nariu su $100. Priiimkite LN 
v-bos vardu nuoširdžią pade 
ką!

Malonūs Toronto lietuviai! 
Hamiltone vykdomas lietuvis 
kas projektas, kokio pokario 
išeivija dar niekur laisvame 
pasaulyje nėra bandžiusi. Tai 
bus gyvas ir realus paminklas, 
išreiškiąs mūsų meilę savajai 
tautai. Padėkite jį įvykdyti. 
St. Bakšys ir kiti v-bos nariai 
ateisiančiomis savaitėmis kreip

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. 
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

Apatiniai-kojinės-T-marškin.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
ŠAUNIOS VESTUVĖS

Rugsėjo 7d. Irena Bružaitė 
ištekėjo už ukrainiečio p. Ni 
kolas Chipeska. Vestuvių ap 
eigas atliko kun. Stankewicz 
(gimęs Lietuvoje) lenkų R. 
Cath. St. Casimir bažnyčioje, 
baltoj ilgoj suknioj. Jaunąją

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas 

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y. 

sis pas Tamstas prašydami pa 
ramos. Padėkite Hamiltonui 
pastatyti reprezentacinius Lie 
vuvių Namus, stodami LN na 
riais.

VIRGINIJAI IR ALBINUI 
JURAIČIAMS

15 m. vedybinės sukakties 
proga rugsėjo 7 d. PP- Berzinš 
namuose didokas būrys jų ar 
timųjų surengė iškilmingą štai 
gmeną. Sukaktuvininkai yra 
mieli ir nuoširdūs mūsų kolo 
nijos nariai ir pažįstami vi 
siems hamiltoniečiams su savo 
puikia ir meniškai vedama fo 
to studija „Bella”.

Vaišių metu dar tikrai jau 
na ir gražią sukaktuvininkų po 
rą, auginančią jau 3 savojo 
lietuviško atžalyno, oficialiai 
LN v-bos vardu sveikino St. 
Bakšys, išryškindamas Jūrai 
čių būdo gerumą ir jų nuošir 
durną netik savo draugams, 
bet ir visiems lietuviškiems rei 
kalams. Kalbėtojas pažymėjo, 
kad Alb. Jūraitis yra vienas 
pirmųjų LN narių, įnešęs šim 
tinę dar tuo laiku, kada jų šei 
mos ekonominiai reikalai ne 
buvę labai stiprūs ir iki šiol iš 
tvermingai laikosi, nežiūrint 
to, kad LN darbas turi čia ga 
na daug priešininkų.

Šios staigmenos puiki inicia 
tore Erna Berzinš perskaitė vi 
su prisidėjusių pavardes ir pa 
kvietė ėdalyvius įteikti Jūrai 
čiams dovaną.

Vakaro eigą Alf. Šilinskas 
įdokumentavo spalvotame fil 
me.

Puikią vakaro nuotaiką vi 
są laiką svečiai patyrė iš šeimi 
ninkės p. Ernos Berzinš, kuri 
savo nuostabiai gražiu sopra 
nu, padedama susirinkusiųjų, 
išdainavo daugelį mūsų gražių 
ir populiarių liaudies dainelių.

Be hamiltoniečių pobūvyje 
dalyvavo iš Toronto pp. Rip 
kevičiai ir Baraučiukai.

Linkime šia proga Virg. ir 
Alb. Jūraičiams gražiausios at 
eities ir visokeriopos laimės, o 
Ernai ir Jonui Berzinš dėkoja 
me už iniciatyvą ir darbą, ruo 
šiant šį gražų sukakties pami 
nėjimą! Sk. St.

Jaunoji atrodė labai gražiai 
palydėjo tėvas p. Bružas. 
Bažnyčioj buvo daug žmonių. 
Vakare įvyko priėmimas New 
Slovak Legion Hall, Fort Wi 
lliam dalyvaujant per 300 
žmonių.

Priėmimas buvo gražus, va 
karienė skaniai pagaminta, ge 
ras patarnavimas. Orkestras. 
Šokiai.

Jaunoji pora ruošiasi apsi 
gyventi Kalifornijoj.

Lietuvių apylinkėj vardu 
nuoširdžiausiai sveikiname jau 
navedžius ir linkime geriau 
sios ateities. E.J.

Pažin k i me K an ad ą
NUO UPĖS KRANTO IKI VALSTYBĖS SOSTINĖS

Thos. H. Wiser
Tarsi pranašaudami ateitį 

Algonquin Indėnai kadaise 
šaukdavo savo vadų susirinki 
mus į vietą, kurioj šiandien 
valstybės centras. Žodis Otta 
wa yra kilęs iš vietinės indėnų 
genties Outaouas, kurie bastė 
si palei upę, kuri taip pat turi 
jų vardą.

Visa pietinė šios upės pusė 
buvo dykuma, kaip pulk. By, 
priklausąs karališkajam Inži 
nierių korpusui, stovėjo Chau 
dier Krioklių papėdėje. Jis su 
projektavo pirmykštę miesto 
vietą, kuri vėliau tapo Ottawa. 
Šiauriniame upės krante buvo 
maža prancūzų naujasėdija 
Hull. Pulk. By pramatė miš 
ko eksploatacijos galimybę 
upe ir „Great Kettle“, Chau 
diere Falls, krioklių panaudo 
jimą pramonės reikalams. Su 
žavėtas kalkinių uolų grožiu, 
jis regėjo miestą, gal net ir sos 
tinę.

Pusantro šimtmečio praėjo 
nuo to laiko, kai Caleb Bel 
lows persikėlė per upę iš Hull 
ir pastatė prieplauką ir krautu 
vę. Tai buvo 1809. Jį pasekė 
Ralph Smith, kuris pastatė rąs 
tų trobelę. Pamažu atsikėlė ir 
naujasėdžiai. Pati pirmoji bal

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS

Pirmasis rugsėjo mėn. sek. 
madienis buvo didelė diena 
K. R. Slyžių šeimoje, nes kri 
kštino antrąjį sūnų. Krikšty 
nų baliun naujuose moderniuo 
se pp. Slyžių namuose susirin 
ko apie porą dešimčių žmo 
nių, kuriuos šeimininkai labai 
gražiai pavaišino. Krikšto tė 
vais buvo artimi pp. Slyžių 
kaimynai ir draugai V. M. Poš 
kai. Šia proga laimingiems tė 
veliams palinkėsime visokerio 
pos laimės, o ypatingai išauk 
lėti savo jaunąją kartą gerais 
Kanados lietuviais.

NUSTOJOME GERO 
TAUTIEČIO

Rugsėjo mėn. pradžioje iš 
mūsų miesto į Hamiltoną, iš

KELIAMAS LAISVOSIOS
EUROPOS SIŲSTUVŲ 

PAJĖGUMAS
Muenchene veikiąs Laisvo 

sios Europos Radijas numato 
padvigubinti trumpomis ban 
gomis programų galingumą. 
Radijo (RFE) programos ski 
riamos kraštams rytų ir vidų 
rio Europoje. Pagal naują Ra 
dijo susitarimą su Portugalija, 
numatoma Portugalijoje pasta 
tyti keturius naujus siųstuvus 
(transmiterius) ir jų kiekvie 
nas turėsiąs po 250.000 vatų 
stiprumo. Ligi šiol Fed. Vokie 
tijoje ir Portugalijoje Laisvo 
sios Europos Radijas turėjo 
28 siųstuvus.

Būdinga, kad laisvojo pa 
šaulio radijo programoms truk 
dyti sovietai šiuo metu naudo 
ja 2.500 specialių siųstuvų - 
- trukdytuvų ir pagal amerikie 
čių apskaičiavimus, jų išlaiky 
mas atseinąs ligi 540 mil. DM 
(arba 135 mil. dol.) metams.

VANCOUVERIO UNIVER 
SITETO MOTERŲ KLUBAS
Britų Kolumbijos provincijoj 
pleči savo narų skaičių ir per 
ka Hycroft, gražų seną namą 
klubo reikalams. Klubas, dalis 
tarptautinės organizacijos, tu 
ri savo skyrius visuose miestuo 
se, pradedant nuo Viktorijos 
ir baigiant Halifaksu ir mielai 
priima nariais visas moteris, 
baigusias betkurį universitetą.

V. SIRIJOS GIROS 
ROMANAS

J. Lankutis „Tiesoje“ kny 
gos „Štai ir viskas” vertinime 
nurodė, kad prieš porą metų 
gerokai kritikuotas dėl romą 
no „Voratinkliai draikosi be 
vėjo” V. Sirijos Gira naujame 
kūriny pavaizdavo asmenybės Ottawos parlamento kalne yra Taikos Bokštas, kurio atminimų kambary yra altorius ir ant 
konfliktą su kapitalistine sant jo guli dvi storos atminimų knygos, kur yra surašyta 104,000 kanadiečių vardai — dviejų pa 
varka. Lankutis prikišo idėjinį saulinių karų aukos. Iškilmingos apeigos pagerbiant Kanados karuose žuvusius laikomos spe 
ribotumą ir knygoje rado pub cialėse ceremonijose ir ne tik Ottawoj, bet ir visose bendruomenėse visoj šaly Atminimo 
licistinius elementu®. Dieną — lapkričio 11d. (CS) Toronto Telegram Photo.

upe, per upės slenksčius į Mon 
trealį, iš kur buvo eksportuoja 
ma į Britaniją laivų statybai. 
Bytown‘o gatvės buvo pava 
dintos Wellington’o, garsiojo 
genorolo atminčiai; George

Kelių stoka izoliavo Byt 
own (pavadinta pagal pulk. 
By) nuo kitų nausėdijų. Ta 
čiau kada 1826 m. pulkininko 
Karališkajam inžinierių korpu 
sui buvo pavesta pastayti Ri 
deau kanalą, užsirašė tūkstan 
čiai darbininkų. Po dviejų me 
tų Bytown’e jau buvo 150 na 
mų ir 15 krautuvių... keturių 
metų bėgyje 1500 nuolatinių 
gyventojų. Jau tada miestas 
buvo tapęs svarbesniu centru 
už Hull.

Medkirtystės svarba iškilo. 
Didžiulės rąstų krūvos buvo 
plukdomos pasroviui Ottawos 
ta moteris šioj naujasėdijoj bu 
vo edinburgietė panelė Dalma 
hoj. Ji ištekėjo ir tapo plačiai 
žinoma ir mylima kaip moti 
na Firth. Tik po 1812 metų ka 
ro ši vietovė pradėjo panėšėti 
į miestą, kai kariai ir jų šeimos 
gavo žemės ir pradėjo ūkinin 
kauti. Jiems tiko ilgos šaltos 
žiemos ir karštos vasaros.

vyko tautietis Petras Čypas, iš 
gyvenęs čia apie 3% metų ir 
dirbęs „Algoma“ plieno fabri 
ko inžinerijos departamento 
raštinėje. Nors Petras yra gi 
męs Kanadoje, bet savo tėve 
lių pastangomis (jie gyvena 
prie Paris, Ont., farmoje) pil 
nai išlaikė lietuviškumą. Santy 
kiuose su kitais tautiečiais Pet 
ras buvo labai draugiškas, ma 
lonus ir paslaugus vyras. Mū 
sų miestą Petras apleidžia su 
tikslu užbaigti Hamiltono tech 
nologijos institutą, kuriame jis 
anksčiau studijavo, bet ligi 
diplomo dar trūksta dviejų eg 
zaminų.

Palinkėsime išvykstančiam 
viso geriausio, o ypatingai 
sėkmingai užbaigus studijas, 
vėl sugrįžti į mūsų miestą.

Korespondentas.

KAS YRA RADIO IR
Radiotelemetrija yra fizi 

nių, techninių ir kitokių dy 
džių matavimas iš tam tikro 
atstumo, matuojamuosius dy 
džius paverčiant elektriniais 
per radiją perduodamais signa 
lais. Radiotelemetrija taikoma 
įvairių procesų eigai stebėti, 
ypač judančiuose arba sunkiai 
pasiekiamuose objektuose, pa 
vyzdžiui, išbandant lėktuvus,

York ir Clarence karališkosios 
šeimos garbei.

Pabaigus Rideau kanalą, 
garlaivis ,,Pumper“ buvo pir
masis, kuris perplaukė 47 ka 
nalo šliužus. Pabaigus kanalo 
statybą, 2000 airių buvo atleis 
ti ūkininkavimui šioje apylin 
kėje.

1841 m. po Aukštutinės ir 
Žemutinės Kanados sujungi 
mo, dar daugiau emigrantų pa 
sipylė; sekančiais metais jų 
skaičius padidėjo iki 44,000; 
o 1847 — iki 90,000. Bytown 
irgi gavo savo dalį. 1855 m. 
pirmo mėnesio pirmą dieną, 
Bytown tapo Ottawa miestu.

Nors Montrealis, Quebeck’ 
as, Kingstonas ir mažasis Y or 
kas (Toronto) savinosi teisę 
būti jungtinės Kanados sosti 
ne, šį reikalą sutvarkė karalie 
nė Viktorija. Nors tuo metu 
Ottawa jau turėjo vandens ke 
liūs, keletą miesto pastatų ir 
puikų gamtovaizdį, tačiau 
miestas buvo dar neatbaigtas 
su neprižiūrėtais sodais ir blo 
gomis gatvėmis.

1859 m. vietinis kalkakme 
nis buvo atgabentas Parlamen 
to rūmų statybai. 12 ir 13 šm. 
Gotikos stiliaus, šie rūmai bu 
vo baigti po 6rių metų. 1867 
m. liepos 1 d. buvo iššautas 
101 patarnkos šūvis, gimė Ka 
nados Dominija su sostine Ot 
tawa.

Kasdien Peace ToWer nu 
skamba 43 varpai (nuo 10 iki 
22,400 sv.) per klinties uolas 
bei radijo ir televizijos siųstu 
vais per visą kraštą. Galutinai 
užbaigus Ottawos grąžinimo 
planą, šis miestas bus vienas 
iš vaizdžiausių visam pasauly, 
— toli gražu nuo paprastos 
nausėdijos paupėj išaugusios į 
Kanados sostinę.

BIOTELEMETRIJA
raketas, tiriant atmosferą ra 
diozondais, automatinėfnis me 
teorologijos stotims perduo 
dant žinias apie orą, taip pat 
automatizuotų įrenginių darbui 
kontroliuoti. Radiotelemetriją 
užtikrinantieji prietaisai vadina 
mi radiotelemetrine sistema. 
Matavimo punkte būna per 
duodančioji sistemos dalis, kon 
trolės punkte — priimančioji. 
Matuojamąjį dydį daviklis pa 
verčia elektriniu signalu, kuris 
sukelia radio siųstuvo virpesių 
moduliaciją. Todėl iš matavi 
mo punkto siunčiamas 
radijo signalas tampa tarytum 
matuojamojo dydžio „nešė 
j u“. Kontrolės punkte radijo 
imtuvo priimtasis signalas 
taip pakeičiamas, kad jo atneš 
tąją informaciją jau galima 
specialiais prietaisais užrašyti 
arba vizualiai stebėti.

Prasidėjus kosminei erai, ra 
diotelemetrija tapo ir organiz 
mo būvio įvertintoju.

Reikia paminėti, kad radio 
telemetrija organizmo būviui 
sekti buvo pritaikyta dar prieš 
kosminius skridimus, tyrimų 
metu, treniruojant kosmonau 
tus.

Taip gimė nauja mokslo at 
šaka biotelemetrija — tai fi 
ziologinių funkcijų perdavi 
mas iš astumo, panaudojant 
radiotelemetrijos metodus. 
Biotelemetrijos svarba labai di 
dėlė — ji įgalina labai tiksliai 
nustatyti gyvo organizmo re 
akciją į išorės dirgiklius. Žino 
ma, apie savo savijautą kosmo 
nautas gali informuoti ir pats, 
tačiau ta informacija visais at 
vėjais bus subjektyvi.

Biotelemetrija suteikė tiks 
liūs duomenis apie gyvo orga 
nizmo būvį visuose kosminio 
laivo skridimo etapuose. Bu 
vo gauti širdies kraujagyslių 
sistemos ir smegenų funkcijų, 
raumenų aktyvumo, kvėpavi 
mo pobūdžio, kūno temperatū 
ros, arterinio kraujo spaudi 
mo, kraujo prisotinimo deguo 
nimi laipsinio ir kitokie rodik 
liai. Šiam tikslui panaudojami 
labai įvairūs davikliai. Kai ku 
rie iš jų uždedami tiesiog ant 
atskirų kūno vietų, kai kurie 
įmontuojami į specialius tie 
siog ant kūno uždedamus 
marškinius arba į apsauginį 
skafandrą.
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KOS MOKINIŲ TĖVELIAMS
Mokslo metai pradedami 

pamaldomis Šv. Kazimiero ba 
žnyčioje rugsėjo 22 d., 11 vai. 
Uniformuoti mokiniai renkasi 
10.45 vai. ryto bažnyčios salė 
je organizuotam dalyvavimui 
pamaldose.

Naujų mokinių reigstracija 
ir pamokos pradedamos rug 
sėjo 28 d. 9 vai. ryto 3125 
Dandurand.

Informacija: 254 - 4678.
Mokyklos vedėja.

LABAI GRAŽIOS 
VESTUVĖS

Marijos D. Daukšaitės su 
Dovydu Girdžium įvyko šešta 
dienį, rugsėjo 14 d. Dalyavu 
jnat gražiam būriui artimųjų 
iš Montrealio ir iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių,' Šv. Ka 
zimiero bažnyčioje klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius iškilmin 
gomis apeigomis jaunuosius su 
tuokė. Mišių metu giedojo op. 
sol. E. Kardelienė. Jaunųjų 
asistoje buvo viešnia iš Čika 
gos Gražina Baliūnaitė ir jau 
nosios brolis, Daukša jnr. Baž 
nyčia buvo papuošta puikio 
mis baltomis gladiolėmis ir at 
rodė tikrai puošniai.

Po bažnytinių apeigų pp. 
Daukšų dideliuose ir erdviuo 
se namuose vyko vestuvių 
puota. Šampano taurę iškėlus 
linkint jauniesiems laimingo 
gyvenimo ir ilgiausių metų, 
vyko turtingai paruoštos vai 
šės. Prof. Dr. V. Pavilaniui ve 
dant tvarką. Jauniesiems ge 
riaušių linkėjimų pareiškė: Dr. 
V. Pavilains, kun. dr. F. Juče 
vičius, K. Smilgevičius, svečiai 
iš Filadelfijos pp. Mošinskai, 
iš New Yorko archit. A. Var 
nas, A. Gražys, E. Kardelie 
nė, dail. A. Tamošaitis, inž. I. 
Mališka, Dr. J. Šemogas, Dr. 
J. Mališka, J. Adomonis, inž. 
Zabiela, inž. Dargis, D. Nor 
keliūnas, p. Navikėnienė, inž. 
Giriūnas, J. Kardelis.
Iš Atlantic City dalyvavo p. 

Jasinskienė.
Salėje vyko šokiai ir buvo 

labai linksma nuotaika, ypač, 
kad dalyvavo gražus būrys 
jaunimo. O vyresnieji neatsi 
liko nuo jaunimo, todėl bend 
ra nuotaika buvo labai gera.

Pažymėtina, kalbos puotos 
metu buvo gyvos, su sąmojum 
ir visos išklausytos įdėmiai.

Po jų šeimininkas, Dr. St. 
Daukša, savo ir Ponios Dauk 
šienė's vardu dėkojo visiems 
už dalyvavimą ir pareikštus 
geriausius linkėjimus.

Jaunieji, apdovanoti gražio 
mis dovanomis, išskrido į' Eu 
ropą.

• Vedasi Benediktas Greibus 
su N. Kriščiūnaite.

DR. V. GIRIUNIENĖ
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

ADV OK A TAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER
B. A., E. C. L. 

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

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

LaSalle. DO 6 1570

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENI 
NIŲ MOKYKLŲ 

mokslo metai prasideda rugsė 
jo mėn. 28 d. Oficialus jų ati 
darymas prasidės šv.mišiomis 
Aušros Vartų ir Šv. Kazimie 
ro bažnyčiose sekmadienį rug 
sėjo mėn. 22 d. 11 vai.

Mokiniai prašomi būti susi 
rinkę 10 vai. 20 min.

P. Povilaitis, 
Kultūros Fondo Įgaliotinis.

LIETUVIŠKOJO MOKSLO 
METAI PRADEDAMI

šio rugsėjo mėn. 28 d., šešta 
dienį, abiejose šeštadieninėse 
mokyklose, o mokslo metų 
pradžios pamaldos bus Aušros 
Vartų bažnyčioje, rugsėjo 29 
d., sekmadienį. Kudirkos var 
do mokyklos Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, rugsėjo 
mėnesio 22 dieną. Mokyklos 
mokiniai ir naujieji mokiniai, į 
pamaldas ateina organizuotai 
su mokytojais. Prašomi daly 
vauti ir tėvai. Taip yra sutarta 
rugs. 12 dieną įvykusiame 
A V klebonijoje susirinkime, 
kuriame dalyvavo KLB Kultu 
ros Fondo pirm. dr. H. Na 
gys, KF įgaliotinis Inž. P. Po 
vilaitis, mokyklų Tėvų k-to 
pirm. H. Adomonis ir mokyto 
jai. Susirinkimą vedant KF 
įgal. P. Povilaičiui, išsiaiškin 
ta daug klausimų ir padaryti 
atatinkami nutarimai.

Montrealio lietuviai kviečia 
mi vaikus siųsti šeštadieniais į 
mokyklas. Toronto lietuvių, 
mokykloje jau yra 600 moki 
nių. Toronto lietuviai suprato 
didelį lietuviškųjų mokyklų 
svarbumą ne tiktai lietuviš 
kam, bet ir bendram savo vai 
kų švietimui ir auklėjimui ir sa 
vo vaikus į šeštadieninę mo 
kyklą siunčia visi. Montrealis 
neturi nusileisti ir į mokyklas 
gali dar daugiau siųsti vaikų.

Ypatingas dėmesys kreipia 
mas tų tėvų, kurių vaikai dėl 
įvairių priežasčių lietuviškai 
nekalba. Jie taip pat savo vai 
kus gali ir kviečiami siųsti i 
šeštadienines mokyklas, nes jų 
vaikai čia bus išmokyti kalbėti 
lietuviškai.

Visose mokyklose ir Kur 
suose mokslas prasideda vienu 
laiku ir tose pačiose patalpo 
se, kur buvo ir praėjusiais me 
tais.

Aukštesniuose kursuose šie 
met įvyks kaikurių pasikeiti 
mų, bet tai galutinai paaiškės 
šį ketvirtadienį po to, kai įvy 
ks Kursų mokytojų susirinki 
mas.

Pažymėtina, kad šiemet su 
■ eina 15 metų, kai Montrealy 
veikia šeštadieninės mokyklos 
ir 10 metų, kai veikia Kursai. 
Šita sukaktis bus kaip nors pa 
žymėta.

Visi tėvai, ar kieno vaikai 
kalba lietuviškai, ar nekalba, 
kviečiami savo vaikus siųsti į 
šeštadienines mokyklas, o tie 
vaikai, kurie praėjusį pavasarį 
baigė šeštadienines mokyklas, 
kviečiami į Aukštesniuosius Ii 
tuanistikos kursus, kurie vei 
kia gražioje prancūzų mokyk 
loję ties Aušros Vartų bažny 
čia, Dės Marschais ir Lauran 
deau gatvių sankryžoje.

• A. Jurijonas, užsukęs į NL 
redakciją, apsimokėjo prenu 
meratą, NL Mašinų Fondui pa 
aukojo 7 dol. ir domėjosi 
spaustuve. Ačiū.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir j .
• . , i* • I 2—-4 f 7““9 p. mketvirtadienį |
antradienį ir I ____

i.i* * I " • P» m.penktadienį |
trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA
1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel.: MU 1-2051
.' EFCE li*■■■' EfKuU'jZdL ii-j

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kapinių lankymas, šį sekm., 
rugs. 22 d., 3 v. pp., Visi ren 
kasi prie kapinių koplyčios, 
bus šventinami paminklai. 
Kviečiame pagerbti savo palai 
dotus artimuosius.

Šv. Onos dr-jos kortų parti 
ja įvyks spalio 26 d., 7 vai. 
vak. AV salėje.

Susiartinimo estų, latvių ir 
lietuvių vakaras bus spalio 19 
d., A V salėje.

Ville Emard lietuviams, ku 
rie čia gyvena, susisiekimas au 
tobusas su bažnyčia šiek tiek 
pagerėjo. Route 37 Jolicouer 
nuo Jogues prieina iki Anger 
ir Jolicoeur kampo. Route 78 
St. Remi aptarnaus Allard per 
Laurendeau gatvę, lieka 2 ma 
ži blokai iki bažnyčios.

Vėlinių vokeliai bus išsiun 
tinėti visiems.

10 dol. vajui aukojo K. Z. 
Giedraičiai, P. 1. Lukoševičiai 
po 10 dol.

Mokslo pradžia ir registrą 
cija bus rugs. m. 28 d., įprastu 
laiku tose pačiose mokyklos 
patalpose. Kviečiame mielus 
tėvelius, nuo kurių pasiryžimo 
ir pasiaukojimo daug priklau 
so, su nauja energija paadėti. 
Mūsų mokytojams ir naujam 
energingam Kultūros Fondo 
įgaliotiniui P. Povilaičiui daug 
sėkmės šiais mokslo metais.

RUOŠIAMAS BAZARAS
Lapkričio 3 d. NPM seserų 

vienuolyno rėmėjai rengia tur 
tingą bazarą. Kviečiami visi 
prisidėti fantais ir dovanomis. 
Iš anksto dėkoja

Rėmėjų Valdyba.
• Kapitonas V. Paukštaitis 
praėjusią savaitę buvo atskri 
dęs iš Europos į Kanadą ir čia 
laba igerai išlaikė su laipsniu 
susijusius egzaminus. Sekma 
dienį kapitonas atvyko pas tė 
vus į Montreal; Čia bičiulių 
buvo pasveikintas su pakilimu 
ir palinkėtas geriausios sėkmės 
tarnyboje, kuri jam labai ge 
rai sekasi.
• Bijūnaitė Lilija, 4-rius me 
tus mokiusis op. sol. E. Karde 
lienės Muzikos Studijoje, la 
bai gerai išlaikė egzaminus į 
devintą McGill konsenvatori 
jos kursą.
• Pp. Rukšėnai apsisprendė 
keltis į Kaliforniją. P.Rukšė 
nienė po atostogų jau nebegrį 
žo, o G. Rukšėnas sugrįžo Čia 
užbaigti reikalų ir po mėnesio 
ar daugiau išvyks galutinai.
• Pas pp. Girinius vieši iš Vo 
kietijos atvykusi p. Girinienės 
sesuo p. Sližaitytė.
• Po sunkios ligos, šešias sa 
vaites išgulėjusi ligoninėje, mi 
rė tautietė Marcelė Stumbrie 
nė, kuri palaidota šv. Jurgio 
kapinėse, anapus upės, per vie 
tinę bažnyčią. Užuojauta To 
mo Stumbrio šeimai ir artimie 
siems.

— Sukako 10 metų, kai Ru 
sijos diktatūros soste sėdi Niki 
ta Csruščiov.

ALLIANCE 
REALTIES INC. 

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAŠ 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

„LITĄ S”
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,25%. * Už asmenines paskolas imama [

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko- i 
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 
vai.; darbo dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius 

ir šeštadieniais.
Vakarais: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Kapinių lankymas šį sekma 

dienį, rugsėjo 22 d., 3 vai. 
Bus einamos kalvarijos ir po 
to pamokslas.

Grybų vakarienė šeštadienį, 
rugsėjo 28 dieną.

Rinkliava bažnyčioje sek 
madienį — 248 dol.

Išleistuvės pp. Vitkauskų, 
kurie išvyksta į Čikagą, įvyko 
šeštadienį. Dalyvavo per 100 
asmenų, linkėjusių išvykstan 
tiems laimingesnio gyvenimo 
Čikagoje.

ORGANIZUOJAMA 
LIETUVIŠKA RADIO 

VALANDĖLĖ
Montrealis ligšiol neturi lie 

tuviškos radio valandėlės. 
Daug kartų bandyta organi 
zuoti, bet vis nesėkmingai. At 
rodo, kad pasiėmus iniciaty 
vos Liudui Stankevičiui, valan 
dėlė pasiseks suorganizuoti, 
nes organizavimas gerai vyks 
ta. Kas būtų interesuotas ra 
dio valandėle pasinaudoti, 
kviečiami kreiptis į Liudą Sta 
nkevičių telefonu: 669-8834. 
© P. Federavičius, grįždamas 
iš Vokietijos, kur lankė savo 
tėvus, vėl buvo sustojęs Mont 
realyje ir, laukdamas lėktuvo 
į Winnipegą, pasidalino savo 
įspūdžiais su NL red. iš Euro 
pos. Būdamas Montrealy, p. 
Federavičius viešėjo pas pp. 
J. Blauzdžiūnus.
© Januška Petras, lankyda 
masis NL leidykloje, apmokė 
jo prenumeratą ir NL Mašinų 
Fondui nupirko šėrą. Ačiū. P. 
p. Januškos nusipirko naujus 
namus LaSalle ir netrukus per 
sikels gyventi iš Verduno į La 
Salle, kur jiems p. Ivanauskas 
stato moderniškus namus.

NETEKOME GERO 
LIETUVIO

Rugsėjo 11 d. palaidotas 
Stasys Sibitis. Aušros Vartų 
bažnyčia buvo pilna žmonių, 
kaip gerą sekmadienį. T. St. 
Kulbis atlaikė gedulingas mi 
šias, giedant trio ir pasakė at 
sisveikinimo žodį. Į kapines 
palydėjo ilga mašinų virtinė. 
Ant kapo sudėta gėlių. Visi ap 
gailestavo, kad St. Sibitis per 
anksti mirė. St. Sibitis buvo ra 
maus būdo, švelnus, sugyve 
namas žmogus, geras lietuvis 
patriotas. Su likusia našle Ge 
ne Sibitiene jis sukūrė gražią 
šeimą ir auklėja ją lietuviško 
je dvasioje. Abu jų vaikai, Da 
lia ir Antanas, išėjo lietuviš 
kas mokyklas ir Kursus, abu 
dalyvauja tautinių šokių gru 
pėje. Antanas daug padėjo ir 
NL, už ką esame dėkingi. Ap 
gailestaudami perankstyvą mir 
tį, reiškiame nuoširdžią užuo 
jautą anksti paliktai pp. Sibi 
čių šeimai ir jų artimiesiems.

VALLEE BLEUE SKI 
CENTRE INC.

vadovaujama P. Juodkoje, tu 
rėjo akcininkii susirinkimą, ku 
riame susiformavo kaip reika 
linga pagal Kanadoje veikian 
čias šėrų Co. taisykles ir duo 
sis registruotis valdžioje, kurį 
reikalą tvarko notaras J. Ber 
notas.

Ši b-vė nori apjungti kuo 
didesnį skaičių lietuvių, todėl 
ir sus-me buvo pageidaujama, 
kad akcininkai supažindintų sa 
vo pažįstamus su b-vėš vykdo 
maišiais Vai David darbais, 
kviečiant tautiečius ten pat ap 
silankyti, ypač šiuo metu, kuo 
met gausybė geriausios rūšies 
grybų. Pr. P.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS.

LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

DARBAS „PARAMOJE“ 
TOBULINAMAS

„Parama” Lietuvių kredito 
kooperatyvas Toronte, didė 
jant narių skaičiui ir tuo pačiu 
susirašinėjimui, įsigijo laiškų 
adresams rašyti adresografą. 
Prašome „Paramos“ narius, 
kurie yra pakeitę adresus, tuo 
jau pranešti „Paramai“ raštu 
arba telefonu LE 2-8723.

P. J. SMOLSKIS, 
ilgai ir pavyzdingai vedęs 
Pris. par. kioską, susirgo, bu 
vo operuotas ir pablogėjusios 
sveikatos buvo priverstas pasi 
traukti iš kiosko vedimo pa 
reigų. P. J. Smolskis--- nuošir
dus lietuvis kultūrininkas — 
kelis metus iš eilės mielai tai 
kino Nepr. Lietuvai, kas sek 
madienis pasiųsdamas PP. biu 
letenį, už ką p. Smolskiui nuo 
širdžiai NL dėkoja, linki gerai 
pasveikti ir būti veiksmingu lie 
tuviškosios bendruomenės na 
riu.

SPAUDOS KIOSKAS — 
apačioje, prie Prisikėlimo pa 
rap. salės didžiųjų durų, vėl 
pradeda veikti. J. Smolskiui 
sunegalavus, jį perėmė Petras 
Misevičius. Kaip iki šiol, taip 
ir ateityje kioskas turės lietu 
viškų knygų, žurnalų ir laikraš 
čių. Jame bus galima atnaujin 
ti spaudos prenumeratas. Taip 
pat jame gaunami įvairūs šeš 
tadieninės mokyklos reikme 
nys, kaip vadovėliai, sąsiuvi 
niai ir tt. Jame galima gauti ir 
lengvučių gražių skarelių įei 
nant į bažnyčią galvai pri 
dengti.

® Mirė Kazimieras Juodviršis. 
Velionis sirgo daugel metų. Iš 
mūsų parapijos palaidotas šv. 
Jono kapinėse.

PLB SEIMO METU 
Toronte Liet. B-nės Kanados 
krašto ir JAV C. V-bos ture 
jo bendrą pasitarimą, kuriame 
buvo aptarti III-sios JAV ir 
Kanados lietuvių dainų šven 
tės rengimo, praėjusios šokių 
šventės, jaunimo ir kiti abiejų 
kraštų bendruomenės liečian 
tieji klausimai.

A. GRAŽYS
atstovauja Tolhurst - Texaco 
aliejaus kompaniją, kuri dova 
nai išvalo krosnis (furnace), 
duoda dovanai patarnavimą, 
yra įrengusi kiekviename tan 
ke (oil truck), electronic com 
pu ter, kas įgalina aliejaus pri 
statymą visu šimtu nuošimčių 
garantuotą ir tikra. Suintere 
suoti skambinti 739-9328.

DU PENKETUKAI PER 
SAVAITĘ

Tiktai aštuonių dienų laiko 
tarpyje pagimdyti dveji pen 
ketukaki: vieni Venecueloje 
— 5 berniukai, kiti penki — 
JAV, bet čia 4 mergaitės ir

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate 
Board Nariai

3907 Rosemont Blvd. 
Tel. 722-2472 

Namai, žemė, paskolos.
P. Adamonis — RA 2-4735
P. Jasutis — .... LA 2-7879
M. Roth —............RE 7-9353

ROYAL GLOBE
LONDON - LANCASHIRE 

Draudžiama:
1. Gaisro atveju
2. Automobilii; nelaimės atve 

ju
3. Garantijos (Bonds) atveju
4. Nelaimingų atsitikimų 

atveju
5. Nuomų nustojimo ar preky 

bos sutrukdymo atveju
6. Vagystės, stiklų sudužimo, 

įvairių mašinų naudojimo 
atveju

7. Asmeniškų nelaimingu at 
sitikimų atveju.
Nėra draudimo, kurio 

Royal Insurance Co, Ltd. 
negalėtų duoti. 

Atstovas: —
ADAMONIS

INSURANCE AGENCY
3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722 2472
G. RUKŠĖNAS — 768-8640

Lite s-tos No. D-752.

| Dr. P. MORKIS
| DANTŲ GYDYTOJAS § 

& Vakarais ir šeštadieniais Z 
Z pag»l susitarimą. fr 

§ (1082 Bloor W„ Toronto) k 
y (į rytus nuo Dufferin Str )& 
y Raštinė: LE 4-4451. &

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS

tėvų susirinkimas bus š. m. 29 
d., sekmad., po paskutinių mi 
šių, Pris. parap. salėje. Šiais 
metais Mokyklos tarybos pir 
mininkas yra kleb. T. Placi 
das. Mokyklos vedėjas — Jo 
nas Andrulis.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS 
Katalikių Moterų draugijos 

pirmas poatostoginis susirinki 
mas bus ateinantį sekmadienį 
rugsėjo 22 d., po paskutinių 
mišių muzikos studijoje. Pas 
kaita, kavutė, einamieji reika 
lai.

T. Placidas išvyksta į centri 
nį pranciškonų vienuolyną da 
lyvauti provincijos vadovybės 
posėdžiuose; Torontan grįš 
šios savaitė's vidury.

T. Paulius buvo išvykęs su 
par. sportininkais į Clevelan 
dą. Šiąnakt T. Placidui ne 
sant, klebono pareigas laiki 
nai eis T. Paulius.

Choras šią savaitę repetuo 
ja atskirais balsais: antradienį, 
7.30 v. v. — moterys, ketvir 
tadienį, 7.30 vv. — vyrai. 
Ruošiami nauji dalykai Kris 
taus Karaliaus šventės minėj i 
mui. Visų choristų dalyvavi 
mas taip pat labai reikalingas.

Jaunimo choro repeticija 
bus šį penktadienį, 6.30 vai. v. 
Priimami ir nauji choristai nuo 
9 metų amžiaus. Vaikučiams 
išduodamos repeticijų lanky 
mo kortelės.

KREPŠINIO IR STALO 
TENISO

treniruotės pradedamos šį pir 
madienį. Laikinai treniruotės 
vyks sekančia tvarka : pirma 
dieniais ir trečiadieniais ---
berniukams ir vyrams; antra 
dieniais ir ketvirtadieniais — 
mergaitėms. Jauniausieji, 9, 
10, 11 ir 12 m., prašom atvyk 
ti į treniruotes tuoj pat po mo 
kyklos; vyresnieji — po 6 vv. 
Berniukai ir mergaitės norį tre 
niruotis krepšinyje ar stalo te 
nise, prašom ateiti tiesoig į sa 
lę virš minėtom dienom. Šach 
matų treniruotės vyks sekma 
dieniais po pamaldų.

vienas berniukas. Ir Venezue 
loję ir JAV gausias šeimas 
globoti apsiėmė valstybė.

Biblioteka bus atidara kas 
sekmadienį, po 10 ir 11 vai. 
mišių. Yra labai seniai paimtų 
ir negrąžintų knygų, malonėki 
te grąžinti.

REIKALINGAS 
geras juvelyras (jeweller). 

Skambinti: 842-6331.

REIKALINGOS SIUVĖJOS 
paltų siuvyklai.

Pastovus darbas, geras 
atlyginimas.

Susižinoti telef.: UN 6-9438.

NEBRANGIAI 
PARDUODAMAS 
pianinas, tinkamas 

pradedantiems skambinti. 
Teirautis vakarais DO 6-7257.

CRESCENT LAND CORP.
Agentas Romas Verbyla

LOTAI ANT EŽERO 
kranto, 43 mylio.s nuo Montre 
alio 16 modelių architekto 
planuotų vasarnamių. Vasar 
namių kaina nuo 1,750 ir aukš 
čiau. Be to investavimui žemė 
St. Hubert, netoli St. Helen 
srdos (1967 metų Pasaulinės 

parodos vieta).
Telef. 727-8601 ir VI 4-9254. 
Adresas: 6988—-1S Avė, 

Rosemount.
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