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f Politinių įvykių savaitė
NIKITA CHRUŠCIOV ATŠAUKĖ TURKIJOS KARĄ 

SU SYRIJA
Maskva paleido antrą žemes sa telitą su šunim

MASINU FONDO VAJUS^■r
„N. L.” Mašinų Fondo va atsiuntė ir NL Mašinų Fondui

Praėjusios savaitės Įvykiai 
supainiojo susikoncentiavu 
sius klausimus ties Syrijos-Tur 
kijos pasieniu. Rusijos užsie 
nių reikalų minister is Gromy 
ko visa burna Jungtinėse Tau 
tose rėkė, kad Turkija jau puo 
la Syriją ir jau
TREČIAS PASAULINIS KA 

RAS ANT NOSIES...
Tuo tarpu Chruščiovas ra 

miai sau su Bulganinu atvyko 
, Į Turkijos metinių sukaktuvių 

( banketą, ir visiems pareiškė, 
kad Turkijos - Syrijos kiausi 
mas visiškai nuvėsęs ir ten ka 
ras nenumatomas.. .

Ką tas reiškia? — Tas reiš 
kia, kad burbulinį triukšmą 
dėl karo kėlė ne Turkija ar 
Syrija, bet. . . Maskva. Kodėl 
MJaskva? — Todėl, kad jai tas 
BURBULAS BUVO REIKA 

LINGAS DĖL VIDAUS 
POLITINIŲ SUMETIMŲ.
Chruščiovui reikėjo kaip 

nors eliminuoti populariumą 
turintį maršalą Žuokvą. Tai 
k<td tautos ir kariuomenės dė 
mesį pririštų neva prie Trečio 
jo karo pavojaus ir, taip su 
drumstęs vandenis, pasinaudo 
tų, Chruščiovas ir sukėlė aliar 
mą dėl karo pavojaus. O kai 
Žukovas, Titui padedant, buvo 
nutrenktas, jau. . . karo pavo 
jaus nėra...

Atkreipkime dėmesį: Tito 
padėjo pašalinti Žukovą. Tito, 
aišku, Chruščiovo sąmokslinin 
kas. Užmaskuotas, nes vaidi 
nąs „neprigulmingą *...
KAS LAUKIA ŽUKOVO?

Šiandien dar sunku pasaky 
ti, bet kol kas nieko geia ne 
matyti. Viena aišku — Mali 
novskis Chruščiovo asmeninis 
draugas ir kruvinųjų valymų 
Ukrainoje bendraknminalistas. 
Bet Žukovas turi užnugarį. Pa 
skutinės žinios skelbia, kad 
Chruščiov buvo sušaukęs kari 
nes viršūnes ir iš jų pareikala 

. vo Žukovą pasmrekti, bet ka 
\ rinės viršūnės nesutiko to pa 

daryti. Tai yra reikšminga ir 
nebepavojinga. Bet tas nereiš 
kia, kad Nikita kitu ėjimu, per 
partiją, nepasmerktų Žukovo. 
Į Žttkuvo pasmerkimą įkinky 
tas visas partinis aparatas.
ŽUKOVAS KALTINAMAS 
napoleonizmu, atsieit — suma 
nęs pasidaryti kariniu diktato 
rium. Antra—Žukovas turėjęs 
užsimojimą panaikinti Kompar 
tiją. Tai jau vanduo ant parti 
nio malūno. Trečia, klaidingai 
Žukovas esąs garbinamas kai 
po karo nugalėtojas, nes karą 
laimėjusi kompartija... Čia jau 
duoklė „šlovingąja! *, kad ji Žu 

( kivui nesigailėtų pareikalauti 
' kulkos arba kartuvių... Grei 

čiausia, paskutinį žodį tars re 
voliucijos 40 metų garbei su 
šauktasis Rusijos Sovietas. Ži 
noma, Chruščiovas jame trium 
fuos, jeigu armija, kuri Žuko 
vui yra dėkinga už politrukų 
panaikinimą ir didesnį savaran 
kiškumą, nepadarys kokio ne 
tikėto pokšto...

Tuo tarpu Nikita didžiuojasi 
ANTROJO SPUTNIKO 

PALEIDIMU.
Lapkričio 3 d. sovietai palei 

do antrą žemės satelitą 1,120. 
29 svarų svorio į 1,056 mylių 
augštį. Šis sputnikas keliauja 
17,840 mylių greičiu per va 
landą ir žemę apibėga per 103. 
7 min.

Kas įdomu, kad šiame 
SPUTNIKE YRA IMONTU 

OTAS GYVAS ŠUVA,
Žinios, kurias satelito apa 

ratai perduoda, rodo, kad šuva 
gyvas ir jaučiasi gerai. Mano 
ma, kad po kiek laiko šuva at 
siskjrs nuo sputniko ir, kaip 
ne kartą jau jis padarė, nusi 
leis parašiutu. O tuo tarpu ru 
sai esą ruošiasi paleisti

SPUTN1KĄ | MĖNULĮ.
Pagyvensime pamatysime. 

Žinotina, kad antras sputnikas 
geriau matomas paprasta 
akim.

Sputnikas dabar yra sensa 
cija, kuri nustelbė ir Turkijos- 
-Syrijos karo skelbimo sensa 
cijas.
AMERIKA IŠRADO LABAI 

SVARBŲ GINKLĄ
Rusai labai giriasi prisigami 

nę labai daug povandeninių lai 
vų. Todėl, norint atsispirti lai 
vų užpuolimui, Amerika susi 
rūpino išrasti efektingą nuo 
povandeninių laivų — subma 
rinų ginklą. Dabar JAV oficia 
liai pranešė, kad toks ginklas 
jau išrastas. Tai yra povande 
ninė atominė bomba. Ji bus pa 
leidžiama iš lėktuvų, yra ne 
paprastai taikli ir veikia labai 
efektingai.

TRUMPOS ŽINIOS
— Turkijos parlamento 

rinkimus laimėjo demokratų 
partija su min. pirm. Menderes 
pryšakyje.

— Izraelio parlamente kaž 
koks pamišėlis metė bombą, ku 
ri sužeidė min. pirm. Ben Gu 
rion,’ užs. r. min. Meir ir dar 
du ministerius.

— Nasser apkaltino Saudi 
karalių išdavyste, kad jis tarpi 
ninkavo tarp Syrijos ir Izrae 
lio.

— Izraelio prezidentu per 
rinktas 5 metams Izhak Ben- 
Zvi.

— Atominis JAV laivas Na 
utilus plaukiojo prie Šiaurės 
poliaus.

— Indonezai pradėjo demo 
nstracijas už visos N. Gvinė 
jos prijungimą.

— Švedijos valdžią sudarė 
soc. dem. Erlandens.

— Paaiškėjo slapti rusų ca 
ro valdžios dokumentai, kurių 
16 dėžių po 500 svarų atsirado 
Amerikoje. Pasirodo, Rusijos 
pasiuntinys Maklakovas juos 
išsaugojo ir perkėlė iš Paiyžia 
us į Ameriką. Dokumentai svar 
būs. Jie dabar studijuojami.

— JAV ir rusai pradėjo de 
rybas dėl kultūrinių santykių, 
kuriuos pasiūlė JAV.

— Popiežius atidarė naują 
Vatikano radio stoti, pastatytą 
už 2,5 mil. dol.

Mūsų mielus choro narius 
VYTAUTĄ IR MILDĄ MURAUSKUS, 

liūdinčius dėl Lietuvoje mirusio tėvo-uoivio
A. A. VINCO MURAUSKO, 

nuoširdžiausiai užjaučia ir drauge liūdi
Aušros Vartų Parapijos Choras.

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu 
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus :

E. Gumbelevičius,
Vancouver, B. C.......... $ 5.00

Mūsų mielas bendradarbis, 
„Nepriklausomos Lietuvos" ir 
bendrai spaudos platintojas 
Vancouveryje, p. Gumbelevi 
čius, siųsdamas prenumeratą,

RELIGINĖ DEMONSTRA 
CIJA UŽ LAISVĘ IR TAIKĄ

Montrealio Kaidinolo J. 
Em. P. E. Leger iniciatyva 
sekmadienį Šv. Juozapo bazili 
koje įvyko didžiulė demonstra 
cija už likusiųjų už Geležinės 
užuolaidos tautų laisvę. Bazi 
lika, talpinanti apie 10 tūks 
tančių asmenų, buvo artipilnė, 
nors oras buvo labai nepalan 
kus, nes visą laiką lijo. Denio 
nstracijoje dalyvavo visos so 
vietijos pavergtos tautos, ta 
čiau dominavo vengrai, kurie 
vieni tiktai į baziliką atnešė 
savo tautinės revoliucijos ženk 
lu pažymėtą juodą vėliavą.

Labai įspūdinga buvo kryžių 
eisena. Kiekvienos tautybės pa 
rapijų klebonai nešė, Kristaus 
pavyzdžiu po didelį ir sunkų 
kryžių. Lietuvių kryžių nešė 
abiejų parapijų klebonai—kun. 
dr. Jonas Kubilius ir kuni 
gas Jonas Bobinas. Kry 
žiu eiseną užabigė kardinolas. 
Eisena prie didžiojo altoriaus 
atėjo viduriu bazilikos. Kry 
žiai buvo sustatyti prie altoria 
us ir Kardinolas pradėjo va 
karines mišias. Giedojo bcrmu 
kų choras. Pamaldų metu Kar 
dinolas anglų ir prancūzų kai 
bomis pasakė įspūdingą pamo 
kslą, kuriame pavergtiesiems 
ir pereskiojamiesiems prašė 
Dievą laisvės ir taikos.

A. STANKEVIČIUS I 
PIETŲ AMERIKĄ

Žurnalistas Alen Stankė-Sta 
nkevičius Kanados televizijos 
prancūziškojo sektoriaus ir 
„Le Petit Journal*’ redakcijos 
yra siunčiamas į Pietų Ameri 
ką — Braziliją ir Argentiną — 
pusei metų. Jis išvyksta su šei 
ma ir parduoda Ville Lasalle 
gražius namus ties Golfo lau 
ku. Iš P. Amereikos jis duos 
televizijos vaizdinių foto - re 
portažų. Atlikęs uždavinį P. 
Amereikoje, jis vyks Į Europą, 
kur turės padaryti televizinius 
pranešimus apie Pietų Ameri 
ką. Stankevičių šeima išvyksta 
po keliolikos dienų.

VĖLINIŲ DIENA 
MONTREALY

turėjo labai margą vaizdą, žiū 
rint tautybių įvairumo ir jų pa 
pročių savaimingumo. Lietuvių 
bažnyčiose vakare vyko gedu 
lingos pamaldos, bet žmonių 
šiemet tesusirinko nedaug. AV 
bažnyčioje gedulas buvo švie 
sus. Laikęs pamaldas klebonas 
pasakė literatūriškai paruoštą 
pamokslą. Muzikinėje dalyje 
komp. V. Kerbelio išpildytas 
nuotaikingas, švelniu gedulu 
nuspalvintas, kūrinys.
• Kvebeko katalikų ūkininkų 
suvažiavimas priėmė rezoliu 
cijas, kuriomis reikalauja sočia 
linio draudimo, mokyklų sujun 
gimo ir kitų reikalingų patvar 
kymų.
• P. Kuncevičius bedirbda 
mas susižeidė koją ir 
dr. Šegamogas turėjo sustžei 
dusį operuoti bei sutvarkyti.
DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ
jau Įpusėjo Šv. Antano Padu
viečio, sieninio kįlkno audimą,

/ Lietuvos \
i nacionalinė į
I k .1 lt 4 n"irzli i i

5 dol. aukų.
P. Skvarnavičius,

London, Ont..................$ 1.00
P. Skvarnavičius, siųsdamas 
NL prenumeratą, Mašinų Fon 
dui pridėjo dolerį.

Visiems vajaus dalyviams nuo 
širdžiai dėkojame ir prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
audos Bendrovės „Nepriklauso 
ma Lietuva" įgalioti vesti vajų;

P. Narbutas ir J. Kardelis.

SVARBUS SLA 123 KUO 
POS SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, lapkričio 10 
dieną, Aušros Vartų salėje tuo 
jau po pamaldų šaukiamas vi 
suotinis 123 SLA kuopos susi 
rinkimas, kuris yra svarbus, 
nes jamevisi kuopos nariai tu 
rėš balsuoti už narius į Centro 
Valdybos kandidatus sekančiai 
kadencijai, kuri tiunka dvejus 
metus. Prašomi dalyvauti visi 
nariai. Susirinkime kiekvienas 
užpildys nominacijų blanką. 
Be to, nariai prašomi susimo 
keti nario mokesčius, kam yra 
atėjęs laikas. Būtų labai gerai, 
kad nariai punktualiai susirin 
kę, būtų pasiryžę išklausyti 
Fin. sekr. ir Organizatoriaus 
M. Juodviršio pranešimo, nes 
jis šią, vasarą yra plačiai išsi 
aiškinęs SLA Centre visus rū 
pimus klausimus ir, be to, turi 
žinių apie naujas draudimo rū 
šis ir naują SLA vajų. SLA 
kuopos nariai maloniai prašo 
mi susirinkimui, kurių labai ma 
žai esti, paskirti bent pusvalan 
dį laiko, nes šis susirinkimas 
yra svarbus. Vis dėlto būkime 
pareigingi SLA nariai.

Kuopos Valdyba. 
VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS 

GRAŽIAI PASISEKĖ
Nors oras buvo visiškai nepa 

lankus, vis dėlto į KLM Dr- 
jos suruoštą vaikų Kaukių ba 
lių susirinko apie 200 vaiKų ir 
tėvų. Kaukių buvo nedaug, bet 
vaikams, atrodė, tas ir nelabai 
svarbu. Jie žaidė, krykštavo ir 
balium buvo labai susidomėję 
Po vaišių, visam baliniam su 
sirinkimui A. Stankevičius pa 
rodė kelis filmus, taikomus vai 
kams. Filmų vaikai žiūrėjo di 
dėlių susidomėjimu ir gyvai re 
agavo. Užbaigai p. Gabahaus 
kienė visiems padėkojo už gra 
žiai praleistą vakarą.

LATVIŲ PARENGIMAS
Latvių šalpos dr-jos „Dau 

gavas Vanagi", Montrealio 
skyrius, savo 7 metų gyvavi 
mo sukakties proga, lapkričio 
9 d., 7.30 vai. vakaro rengia 
vakarą: 405 Fairmont St. 
(kampas Hutchison), Gražio 
je ukrainiečių salėje. Gros mė 
giamas vokiečių orkestras. 
Įžanga — vyrams $ 1.50, mote 
rims $ 1.00, o moksleiviams pu 
sė kainos.
• Montrealio Majoru praeitą 
pirmadienį išrinktas senato 
rius Sarto Fournier, bet į Mies 
to Tarybą pateko dauguma jo 
priešininkų. Spėjama, kad jo 
majoravimo sąlygos nebus le 
ngvos.
• Studentas Otto Romas ke 
lias dienas stipriai sirgo azia 
tiniu gripu.
• Brandos atesatus gavo keli 
lietuviai — J. Vilimas, pp. 
Greibų sūnus ir dar keli. Jie 
ms šiomis dienomis atestatai 
įteikti iškilmingų ūktų metu. 
Jie tęsia mokslu i . ugštosiose 
mokyklose.
• Sprogus aliejau; tankui, su 
degė 4 Haule šeimos nariai.
C Sūnų ir Dukterų c. r-ja lapkri 
čio 10 d. rinks naują valdybą.

Pasaulio lietuvių sostinėje 
EDVARDAS ŠULAITIS 

DIDELIS MINĖJIMAS CHICAGOJE
Lapkričio 9—10 d. Chicago 

je įvyksta pirmutinis savo po 
budžiu minėjimas, kuriame bus 
prisiminta Lietuvos krepšinio 
pergalės 1937 ir 1939 metų Eu 
ropos krepšinio pirmenybėse. 
Minėjimas bus pradėtas lapkri 
čio 9 d., 2 vai. p. p. St. Ritos 
mokyklos salėje (prie 63-čios 
ir Claremont) ir čia bus jo ati 
darymas ir krepšinio žaidynės, 
dalyvaujant Toronto lietuvių 
rinktinei, New Yorko Liet. 
Atletų Klubui, Detroito LSK 
Kovui, Chicagos LSK Neriai 
ir ASK Lituanicai. Tos dienos 
vakare, 8 vai. bus pasilinksmi 
nimas su menine dalimi.

Lapkričio 10 d., 2 vai. p. p. 
toje pačioje salėje bus krepši 
nio žaidynių finalas ir krepši 
nio veteranų tarpusavio susiti 
kimas. Čia pasirodys buvę Lie 
tuvos rinktinės žaidėjai: Kriau 
čiūnas, Talzūnas, Budriūnas, 
Ruzgys, Puzinauskas, Andriu 
lis, Sorkus, Mažeika, Savickas, 
Lubinas, Jurgėla ir kt. Sekma 
dienio vakare, 6 vai. Jacy's sve 
tainėje įvyks minėjimo užbaigi 
mas iškilmingu banketu ir kre 
pšinio veteranų pagerbimu.
IŠVYKSTA Į MONTREAL!

Kun. Jonas Borevičius, S. 
J. jėzuitų vienuolyno vadovy 
bės paskyrimu .lapkučio mėn. 
viduryje išvyksta į Montreal}, 
kur eis jėzuitų namų vyresnio 
jo pareigas.

Būdamas Chicagije, kun. J. 
Borevičius pasižymėjo lietuvis 
koje veikloje, ypač daug dir 
bo su lietuvių jaunimu.
NAUJI LIGONINĖS RŪMAI

Spalio ?6 d. būvi prakasti 
pamatai naujiesiems Šv. Kry 
žiaus ligoninės rūmams, Kurie 
bus statomi šalia senųjų „Lith 
uanian Plaza" apylinkėje.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JOS MONTREALIUI

vajus vyksta sėkmingai. Jau 
gauti pirmieji mokėjimai. Kvite 
čiami 100 asmenų paremti šį 
vajų, įmokant po 5 dolerius. 
Mes juos numeruosime iš ei 
lės pagal {mokėjimus ir skelb 
sime sekančiuose NL numeriuo 
se iš eilės.

Be praėjusiame NL numery 
je paskelbtųjų, praėjusią savai 
tę įmokėjo po 5 dol. dar sekan 
tieji asmens: 11. Feliksas Jur 
gutavičius, 12. Jonas Adomo 
nis, 13. Viktoras Dargis, 14. 
Petras Lukoševičius, 15. Pra 
nas Rudinskas, 16. Albertas 
Norkeliūnas, 17. Domas Jur 
kus, 18. Jonas Adomaitis, 19. 
Ona Stankūnaitė-Vilemškienė, 
20. Juozas Lukoševičius, 21. 
Adomas Jocas, 22. Antanas Žu 
kas, 23. Jonas Malaiška, 24. 
Pranas Juodkojis, 25. Leonas 
Balzaras, 26. Povilas Jocas. 
Prašome atsiliepti daugiau.

Lietuvių Enciklopedijos tai 
kon įsijungia daugiau talkinin 
kų. Be NL red. ir Seimelio Pre 
zidiųmo Pirmininko, įnašus 
Liet. Enciklopedijai, skiriamai 
Montrealio trims didžiosioms 
įstaigoms — Miesto Bibliote 
kai ir abiems univeristetams— 
sutiko priimti ir KLB Kultu 
ros Fondo įgaliotinė p. J. Rim 
kevičienė, kurios adresas yra 
šis: 6423 Briand St„ Montical 
20, telef. PO 7-3285.
L. K. MOTERŲ DRAUGIJOS 
susirinkimas Įvyks kitą sekma 
dieni po pietų, tuojau po pa 
maldų blebonijos salėje.
• Laikraštis „Ilerald“, ėjęs 
nuo 1811 metų, užsidarė, po 
146 metu. i

• Braižybos kursai pradendan 
tiesiems buvo pradėti lapkričio 
5 d. Jaunimo centro namuose.
• L AS JA Valstybių vietinin 
kijos skyrių ir grandžių atsto 
vų suvažiavimas yra šaukiamas 
lapkričio 9—10 d.d. Chicagoje.
• Algirdas Avižienis išlaikė pa 
rengiamuosius egzaminus llli 
nois un-te daktaro laipsniui 
gauti.
• Tėvų jėzuitų statybos fondo 
vakarienė įvyks Jaunimo cent 
ro namuose, 5600 S. Claremont 
Ave. lapkričio 10 d. 5 vai. vak.
• Marquette parko BALfo V- 
tas skyrius nuo Šių metų pra 
džios iki spalio mėn. gavo pi 
niginių aukų 31,052.51.
• Brighton ir Marquette par 
kų lietuvių moksleivių rauti 
niai ansambliai jau pradėjo sa 
vo darbą.
• Petras Petrutis iš Windsor, 
Ont., kuris yra Vid. Vakarų 
Sporto Apygardos pirminin 
kas, Lietuvos krepšinio peiga 
lių 20 m. sukakties laimėjimo 
reikalais lankėsi Chicagoje.
• F. Kriaučiūnas, Z. Puzinas 
ir K. Savickas — hetuivai kre 
pšinio veteranai Lietuvos krep 
šinio pergalių 20 m. sukakties 
minėjimo proga kalbės per 
„Voice of America" į Lietuvą.
• Lapkričio 10 d. Sakalų sa 
Įėję įvykstančiame Naujienų 
rudeniniame koncerte dainuos 
pasižymėjęs lietuvis dailinin 
kas bosas baritonas Arnoldas 
Vokietaitis, O. Skeveriūtė Ste 
ponavičienė ir Pirmyn choras. 
Taip pat gros Simfonijos or 
kestras, diriguojamas Kazio 
Steponavičiaus.
• Savaitraščio Sandaros kon 
certas įvyko pereitą sekmadie 
nį Lietuvių Auditorijoje.

ŠALPOS KOMITETO 
PRANEŠIMAS

KLB Montrealio Šaipos Ko 
mitetas visiems praneša, 
kad šiuo metu yra labai dide 
lis skaičius lietuvių tremtyje, 
kurie yra nepaprastai sunkioje 
materialinėje padėtyje. Jų dau 
gumą sudaro ligoniai, vargan 
patekusių tėvų maži vaikai, se 
neliai, karo invalidai ir našiai 
čiai. Jų padėčiai sušvelninti 
Šalpos Komitetas skelbia žie 
mos šalpos vajų, prasidėjusį 
lapkričio 1 d., kurio metu au 
kos bus renkamos aukų lapais 
bei priimamos paštu.

Prašome aukoti visus.
Šalpos Komitetas.

KĄ MES MATYSIME 
rodomame filme 17 lapkričio P» 
rapijos salėje? Vis^ iutuvių 
veikimą Kanadoje ir Ameriko 
je. Kaip pavyzdžiui Lietuvių 
kongresas Montrealyje: pamal 
dos Jo Eminencijos Aušros 
Vartų bažnyčioje, subuvimas 
Chalet de la Montagne ir tt. 
Mūsų bažnyčios šventinimas, 
lietuvių kongreesas Niagara 
Falls, šokių dienos Chicagoje 
ir tt.
RUSAI RUOŠIASI MINĖTI 
sukaktuves nuo bolševikinio 
sukaktuves nuo bolševikinio 
perversmo ir apibūdinti sovie 
tinę vergiją per tuos 40 metų, 
kai ji įsigalėjo. Minėjimas įvy 
ks McGill salėje lapkričio 10 
dieną.
• Anglų kalbos kursai prade 
dantiems mokytis anglų kai 
bos pradedami lapkričio 5 d., 
7 vai. vakaro ir bus tęsiami ant 
radieniais ir ketvirtadieniais 
YMCA patalpose, 5550 Puik 
Avenue.
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Sveikame kūne sveika siela
DVIDEŠIMČIAI METŲ LIETUVOS SPORTINIO 

LAIMĖJIMO SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI 
portuoja Rusijos ir rusų vai
du. Tą įrodo kad ir pasaulinės 
sportynės, įvykusios Australi 
joje, kur kaikurie vedamieji 
Rusijos sportininkai buvo eks 
ponuoti ,kaip rusai, Rusijos sp 
ortininkai, nors jie ir buvo lie 
tuviai. Tas yra suprantama — 
okupantas visais laikais buvo, 
ir yra okupantas.

Minėdami sukaktuves, turi 
me konstatuoti reikšmingą fak 
tą. Amerikos lietuviai, visą lai 
ką būdami ietuvių ųtautos tei 
siu gynėjais ir kovotojais už 
Lietuvos valstybės nepriklau 
somybę, ir prie šio laimėijmo 
yra nepaprastai prisidėję. Be 
jų talkos Europos pirmenybės 
tikriausiai nebūtų laimėtos. To 
dėl ir krepšinio pirmenybių lai 
mėjimas primena mums parei 
gą būti dėkingiems Amerikos 
lietuviams.

Šis laimėjimas mums taipgi 
primena, kad ir dabar, nors ir 
gyvendami už tėvynės ribų, 
mes neturime prarasti budru 
mo bendrai, bet drauge ir spor 
tinio budrumo. Lodei yra mie 
la suminėti faktas, kad šiemet 
Toronto Vyčio klubo futboli 
ninkai yra Kanados futbolo 
čempionai. Bet šitokį laimėji 
mai mums ne tiktai suteikia 
pirmavimo svarbumą, jie ir įpa 
reigoja — remti tas jėgas, ku 
rios kelia lietuvio ir Lietuvos 
vardą ir garbę.

Bendrai, emigracijoj veiki 
mo sritys yra ribotos — tauti 
nė, kultūrinė ir ekonomine. To 
dėl tą mums visiems tenka au 
gštai vertinti ir stiprintis šiose 
srityse.

Kai džiaugiamės laimėji 
mais, kai pagarbiai minime nu 
galėtojus, turime pi įsiminti ir 
svarbiausi sporto tikslą — to 
bulinti fizines ir dvasines tau 
tos jėgas, formuojamas šūkiu: 
„sveikame kūne — sveika šie 
la“. J. Kardelis.

Profesorius Dr. Jurgis Kri 
kščiūnas yra dpskaičiavęs ir 
įrodęs faktais, kad Lietuva ne 
priklausomybės laikais yra pa 
dariusi didžiausią tų 22 metų, 
kada ji buvo savarankiška, eko 
nominę pažangą visame pašau 
lyje .

Bet nepriklausoma Lietuva 
nepriklausomybės laikais yra 
padariusi didelę pažangą ir ki 
tose gyvenimo bei veiklos sri 
tyse, be ko kita — ir sporto 
srityje.

1937 metai ypač buvo reikš 
mingi Lietuvos sportui. Tų me 
tų vasarą Lietuvos krepšinin 
kai iš Rygos, kurioje vyko Eu 
ropos krepšinio pirmenybės, 
atsivežė Europos krepšinio 
nu galėjoj© titulą.

Tai buvo didelis Lietuvos 
sporto laimėjimas, iškėlęs Lie 
tuvos vardą visos žmonijos aki 
vaizdon, o tuom pačiu išgarsi 
nęs ir Lietuvos valstybės var 
dą. Dar gražiau, kad ir sekan 
čias Europos pirmenybes, įvy 
kusias jau Lietuvoje po dvejų 
metų, laimėjo taip pat Lietu 
vos krepšininkai, kurie tuom 
įrodė, kad jų laimėjimas nebu 
vo atsitiktinis laimėjimas, bet 
yra tikras sportiškosios kultu 
ros vaisius.

Šiandien neminėkime entu 
ziazmo ir naujų pasiryžimų, ku 
riuos sukėlė šis laimėjimas, bet 
konstatuokime faktą, kokia da 
bar yra sporto padėtis Lietuvo 
je. Priešingai okupanto leidžia 
miems burbulams, Lietuvos 
sportas dabar supančiotas, pa 
vergtas ir merdi, kaip ir visas 
Lietuvos gyvenimas. Tiesa yra 
kieta, kaip plienas — ir sportui 
klestėti yra būtina laisvė. Ver 
gija ir sportą žlugdo.

Nėra nei kas kalbėti apie pa 
vergtosios Lietuvos vardą spor 
to srityje, nes okupantas nu 
graibo visa, drauge ir sportinę, 
tautos grietinėlę ir viską eks

SVARBIAUSIAS LIETUVIŲ IŠEIVIŲ 
BO LAIMĖJIMAS.

loję. Visi 
šeimomis 
šią organizuotą lietuvių armi 
ją, kuri yra reikšminga ne tik 
mūsų pačių tarpe, bet su ku 
ria skaitomasi ir šios šalies vi 
suomenėje.

SLA Pildomosios Tarybos 
atsišaukimas

Dabar SLA Pildomoji Tary 
ba, kurios priešakyje yra P. 
Dargis iš Pittsburgh Pa, paty 
ręs ir populiarus visuomenės 
veikėjas ir dr. M. J. Vinikas iš 
New Yorko, N. Y. jau ilgus de 
šimtmečius vadovaująs Susi 
vienijimui, paseklbė naujų na 
rių prirašymo vajų, į kurį kvie 
Čia visus patriotus lietuvius, ra 
gindami bendromis jėgomis 
dar labjau sustiprinti šią stam 
biausią ir pajėgiausią lietuvių 
organizaciją.

Savo atsišaukime SLA Pildo 
moji Taryba sako:

„Didžioji kova, kurioje turi 
dalyvauti visi lietuviai, nebaig 
ta. Todėl, SLA, kuri taip iš 
tikimai tarnauja savo tautai, 
kviečia visus lietuvius būti sa 
vo organizacijos nariais, tarpti 
Organizuotais kovotojais dėl 
laisvės, būti tautos gyvybės ne 
šėjais išeivijoje“.

SLĄ ypatingai svarbus ir 
jau 70 metų lietuvių visuorne 
nės augštai vertinamas todėl, 
kad savo nariams jis suteikia 
apčiuopiamą haudą. šio krašto

Mūsų išeiviai gyvendami pra 
džioje savo gyvenimo Ameriko 
je, palyginti sunkiose sąlygo 
se, nelengvai naujoje savo tėvy 
nėję galėdavo Įsikurti. Ju as 
meninis gyvenimas dažnai bū 
davo vargingas, taip pat ir be 
ndras veikimas tik pamažu da 
rė pažangą.

Bet pasiryžimo ir noro veik 
ti patriotinėje dirvoje mūsų 
žmonės visados turėdavo. Tai 
liudija ir 'gausi Amerikos lietu 
vių spauda ir daugelis didesnių 
ir mažesnių draugijų ir organi 
zacijų, kurios lietuviškos dva 
sios palaikyme suvaidino be 
galo didelį vaidmenį.
Plačiai organizuota lietuviška 

v veikla.
Bet kai pažvelgiame į visos 

Amerikos lietuvių darbus, gali 
me išskirti didžiausią lietuvių 
pastangoms sukurtą organizaci 
ją Susivienijimą Lietuvių Ame 
rikoje, kuris savo kuopas turi 
visose žymesnėse lietuvių ko 
lonijose ir apjungia įvairių pa 
žiūrų lietuvius patriotus bend 
ram savitarpinės pagalbos dar 
bui. Susivienijimas dar ypatin 
gai brangus todėl, kad jis vie 
nintelis sugebėjo sukaupti sta 
mbesnį kapitalą, kurį tvarko ir 
valdo patys lietuviai. 365 SLA 
kuopos, tai tinklas, kuris ap 
ima daugybę veikliųjų lietuvių, 
kurie taip pat reiškiasi ir kito 
kio pobūdžio lietuviškoje veik

SUTARTINO DAR

SLA nariai su savo 
sudaro gal tvirčiau

Ką Kanados bolševikai 
kalbėjo Lietuvoje

3. O DRAMBLIO TAI IR NEPASTEBĖJO...
„Gyvenate laimingai, gyve 

nate džiugiai“ — pasakė „dele 
gatas” A. Grinkus, rašo Tie 
sa 206 nr. Taip sovietų žmo 
nes įtikinėjo Stalinas, nors 
Chruščiovo teigimu, taip įtiki 
nedarnas, jis tūkstančiais sker 
dė tuos „laimingus“ žmones. 
Jeigu šis posakis — „Gyvena 
te laimingai, gyvenate džiu 
giai“ — ne Tiesos, lai Grinka 
us įsikaltas Rusijos bolševikų 
propagandinis trafaretas, nie 
ko bendra su tikrove neturin 
tis.

Be to, NL redakcijai jau iš 
antros vietos praneša, kad mii 
su „delegatams“ rodė „Potiom 
kino kaimus“. Anksčiau iš Šiau 
lių buvo žinių, kad „delegatų“ 
lankymosi dienomis Šiaulių 
krautuvės buvo artipilnės viso 
kių prekių pigiomis kainomis, 
o dabar iš Panevėžio apskrities 
pranešamos lygiai tokios pat 
žinios. Ar galėjo Kanados „de 
legatai“ susiorientuoti nepap 
rastai suktoje sovietinėje po 
litikoje, kur meluojama tiesiai 
į akis ir įtaigojama, kad tai yra 
visiška tiesa. Mes žinome, kad 
kanadiečiai tą ir matė ir patys 
patyrė. Tiktai įdomu, kodėl jie 
nepasako tiesos visiškai atvi 
rai? Ar taip jau prigrasinti, 
kad bijo pasakyti?

Atsilankius Dotnavoje, J. Le 
sevičius pasakė (Tiesa 207 
nr.) : „Mes, valstiečių vaikai, 
prieš 30 metų apleidome tėvy 
nę ne todėl, kad jos nemylėjo 
me, bet todėl, kad skurdas iš 
vijo mus laimės jieškoti svetur. 
O dabar, štai čia, mes matome, 
kad Lietuvos žemė galėjo iš 
maitinti žymiai daugiau gyven 
tojų, kad čia visi lietuviai gali 
gyventi laimingai ir pasiturin 
čiai“. Skurdo prieš 30 metų bu 
vo Lietuvoje, nes jai teko kel 
tis iš rusų okupacinio nualini 
mo ir karo griuvėsių. Bet J Le 
sevičius dabar Lietuvoje pama 
tė to skurdo nepalyginamai 
daugiau. Apie tai jam pasako 
jo jį pasitikę ir dzūkai. Ir jis 
pats gi, nekvailas, kaip jį pažįs 
tantieji sako, žmogus. Jis vis 
ką gerai matė. Todėl ir paša 
kė, kad negrįš Lietuvon, nes 
tokio „laimingo ir pasiturin 
čio“ gyvenimo Lescvičius iš to 
lo kratosi. Kodėl Lesevičius to 
ks nesąžiningas ir taip netei 
singai rašo?

Tiesa 211 nr. rašo: „Svečiai 
gėrėjosi kolūkio menines savi 
veiklos pasirdymu“... Atrodo, 
kad Lietuvos kolūkiuose nėra 
sunkių darbų, nėra iš viso dar 
bų, kaip šiame Černiachovskio 
vardo kolūkyje, kur pryšakin 
iškeliami ne darbininkai — ar 
tojai, melžėjos, liuobejos, bet 
meniniai saviveiklininkai. Ka 
žin, ar tiktai tie „saviveiklinin 
kai“ nebuvo atgabenti iš Vii 
niaus ar Kauno profesionalai?

Pareiškimų rekordą pasiekė 
torontietis A. Morkis, pareiš 
kęs: „Aš girdėjau, kad iš Lit 
tuvos į Kanadą pabėgę neką! 
tų žmonių žudikai didžiuoda 

gyvenimo aplinkybės reikalau 
ja, kad kiekvienas žmogus, ku 
ris rimtai galvoja apie savo ir 
savo šeimos ateitį, būtinai tu 
retų apdraudą. O SLA neturi 
pelno tikslų, jis veikia frater 
naliais pagrindais, tad sugeba 
duoti parankiausią ir būtiniau 
šią praktiniame gyvenime ap 
drauda. SLA Pildomosios Ta 

' rybos atsišaukime sakoma: 
! — SLA apdraudos geros, ge
, resnių nėra, SLA apdraudos 

pigios, pigesnių nėra.
> Atsakingi visuomenės veikė 

jai, kurie pasirašė minėtą atsi 
šaukimą, turėjo aiškų pagrin 
dą šitaip išsitarti.
Bendras visų mūsų rūpestis

Dabar belieka lietuvių vi 
suomenei pasinaudoti šiuo kvie 
timu. Suprantamas dalykas, 
jog daugumas lietuvių iš prin 
cipo šiam kvietimui pritaria. 
Ir tūkstančiai musų žmonių 
yra linkę įsirašyti į SLA. Bet 
vis tik iš praktinio patyrimo 
žinome, jog daugeliui reikia 
padėti susirasti tas duris, ku 
rios veda į savą lietuvišką or

miesi rodo iš lavonų išlupinė 
tus dantis. Iš pasigrobto aukso 
jie nori ten sukurti prabangų 
gyvenimą. Sunku įsivaizduoti 
tokių budelių niekšiškumą“.

Taip rašo Tiesa 216 nr. A. 
Morkis turi nurodyti lokius as 
menis pavardėmis, jeigu jis 
žino. O jeigu nežino, tai jis 
turi šitą bjaurų melą ir šmeiž 
tą atšaukti. Preišingu atveju 
A. Morkiui gali už tokį žiaurų 
šmeižtą atsakyti. KL Bendiuo 
menė jį užtai gali traukti teis 
mo atsakomybėn. Ir nereikėtų 
to praleisti. Tai yra bjaurus 
šmeižtas. Nebent pats A. Mor 
kis sau šįtą pasisakymą taiko.

S. Kuisis išvykdamas iš „Per 
galės“ kombinato pasakęs: 
„Mes patenkinti savo kelione. 
Tėvynėje pamatėme daug nau 
ja“ (T. Nr. 217). Kuisis paša 
kė teisybę. Dauguma Lietuvos 
žmonių pasakytų tą pat, jeigu 
kas jiems parodytų tą pat, kas 
buvo parodyta Kanados lietu 
viams. Jie to, ką matė kanadie 
čiai, tikrai nėra matę, todėl jie 
dar daugiau nusistebėtų, negu 
mūsų „delegatai“. Kaikuriose 
vietose lietuviai nusitebėjo, 
kad krautuvėse atsirado pre 
kių, kurių niekad nesti ir tokio 
mis kainomis, kokiomis jiems 
niekad neparduodama. Nedy 
vai, kad kartais reikia nusiste 
bėti ir mums, kurie visa tai 
patys esame išgyvenę ir savo 
kailiu patyrę. Mums, atvirai 
sakant, tikrai nuostabu, kad ir 
Šiauliuose ir tūlose Panevėžio 
apskrityje vietose, kur mūsų 
„delegatai“ lankėsi, buvo į kra 
utuves privežta prekių. Kaž 
kaip nesinori tikėti, bet kai jau 
iš kelių vietų tokios žinios pa 
duodamos, nelogiška netikėti. 
Tikrai įdomu. Netenka abejoti, 
kad mūsų „delegatams“ taip 
pat buvo daug kas įdomu.

„Delegatai“ daugelyje vietų 
ir daug kaitų pasakė, kad ma 
tę labai daug ir matę to, ko ne 
sitikėjo matyti.

Rusų garsus pasakėčių rašy 
tojas Krylov, stebėjęs pana 
šaus tipo žmones, kurie daug 
ką matė, parašė pasakėčią, ku 
rioje kalbasi du lusai. Vienas 
jų giriasi buvęs „kunskamero 
je“ — muzėjuje ir labai daug 
matęs: „kaziavkų, muškų, ta 
rakaškų“...

— O ar tu matei dramblį?— 
paklausė pokalbininkas.

— Ne... Dramblio aš ir nepa 
stebėjau... — atsakė nustebęs 
muzėjaus lankytojas.

Taip ir su mūsų „delega 
tais“. Jie daug, net labai daug 
matė ir stebėjosi tuo, ką matė, 
bet „dramblio“, atsieit, kad 
Lietuva okupuota, kad anot vi 
nipegiškio Radzevičiaus Lietu 
vos žmonės už visus vargus, 
skurdą, trėmimus į Sibirą ir ki 
tas nelaimes kaltę meta... oku 
pantui rusui.

Tat mūsų „delegatai“ daug 
ką matė, bet „dramblio“ — ne 
pastebėjo...

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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JUOZAS NEVĖŽIS

New York’as iš arti

ganizaciją.
SLA Pildomoji Taryba savo 

atsišaukime kreipias? į veikliuo 
sius lietuvius prašydama pade 
ti šiame svarbiame darbe. Jie 
pagrįstai nurodo, jog šis va 
jus, tai ne vienų SLA pareigu 
nu rūpestis. Šiuo svarbiu lietu 
viškų jėgų telkimo reikalu pri 
valėtų susirūpinti visi, kam ne 
svetimi lietuvybės išlaikymo 
darbai ir kas nori prisidėti 
prie didžiojo žygio, prie lietu 
vių tautos išlaisvinimo.

Kiekvienas SLA narys yra 
šios organizacijos dalinis šeimi 
ninkas. SLA nariai, veikdami 
SLA Konstitucijos ribose, gali 
pageidaujama kryptimi vairuo 
ti Susivienijimo darbus 
rinėje, visuomeninėje ir 
mo srityje.

Kai lietuvis pasidaro 
nariu, jis tampa didžiulės pa 
triotinės armijos organizuotas 
dalyvis.

SLA eina kartu su gyveni 
mu, todėl jo apdraudos paten 
kina daugumos reikalavimus.

Nukelta į 7-tą psl.

kultu 
švieti

SLA

Kai 6 rugsėjį saulė gęso ir 
St. Lawrent upėje žiburiai sk 
endo, sakiau Montrealiui su 
diev, o gal iki, palydėtas col. 
Brikio.

Šeštadienis saitu vėju rods 
linkėjo laimingos Amerikos, 
kai dar trys narsūs „mohika 
nai“ J. Nevardauskas, Naujo 
kas, Brikis, nuvertę įstatymų 
draudimo tvirtovę, kaip upė 
sulaužiusi užtvankas įlipę į ku 
pe, paskutinę minutę spaude 
dešinę ir linkėjo gero vėjo ir 
sėkmės!

Bematant atsidūriau ant 
Kanados - Amerikos sienos. 
Manyje degė netikėjimas: ne 
jaugi aš jau USA emigrantas... 
Ankstyvų rytą sveikino šiltas, j 
miegantis New Yorkas. Gra j 
nd Central susitvarkęs, leidau ' 
si New Jersey link, pas dėdę 
Parzel, kuris padarė net tre 
čius affidevitus. ;

Ilgai galvojau, kad Kanados ■ 
dol. šiuo metu augštesnis, bet 
Kanada per jauna su Amerika, 
kad jos pinigus imtų visur. Gi 
Amerika išdidi visumoje — 
darbų čia daug ir lengvai gali 
gauti, tik reikia žinot, ką gali, • 
sugebi ir kiek nori už tai, jei 
laimės nors kiek turi.

Jei Kanadoje netekus dar 
bo problema, tai čia jos visai 
nėra: pilni laikraščiai skelbi 
tnų, jįeškančių darbo jėgos. Čia 
didelės perspektyvos ir ofisų 
tarnautojams atlyginimai žemi. 
Šiandie spalio 15 d. New Yor 
ke dar tik švarkais vilki.

Iš viso, čia klimatas daug 
švelnesnis ir apie ausų nušali 
ina ar pirštines, niekas negai 
voja, nors drėgmės užtenka vi 
sad.

Lietuviai išsimėtę visose 
• iesto dalyse, ir naujieji ir se 
niau atvykę, įsikūrę gerai ir 
daugumas turi namus įsigiję, 
žiūrint žmogaus veižlumo ir 
laimės. New Yorke būtina tu 
rėti savo maišną, nes yra ir 
pigiau. Kai požeminiais 15 et. 
ir pavažiavus vėl 15 et., jeigu 
dar reikia autobusą imti, vėl 
15 et., kurio transferas geras 
tik vienam persėdimui arba vi 
sai netinkamas, jei kitos firmos 
autobusai.

žodžiu, bežiūrint doleris, 
kaip niekas.

Nenuostabu, kad taksi ma 
žai, ne centre New Yorko, bet 
nuošaliau, reikia taksi laukti, 
laukti ir nesulaukti.

Susisiekimo stotys ne arti ir 
retas laimingas esti prie jų, o 
keli blokai (kurie kaltais nema 
ži) skaitosi „netoli“.

Arba einantieji virš miesto 
traukiniai, žadina šalia gyve 
nančius, kaip žemės drebėji 
mas. Ir gyvena tūkstančiai 
prie jų, nes žmogus gali prie 
visko priprasti.

Ir pagalvoju, tai ne Montre 
alio 29 linija, tyliai linguojan 
ti.

Pristatymas prekių į namus 
iš krautuivų nėra madoje, nes 
daugumas turi mašinas, o jei 
neturi, — žiūrėk į dangų ir 
gailėkis Montrealio.

Į požeminius šimtai laiptų 
augštyn ir žemyn ir kojų man 
kšta įkyri, nors jos būtų svei 
kiausios.

Laikraščių, kaip šieno: išei 
na visą dieną po kelias laidas; 
pilni reklamų. Jų kaina 5, 10 
centų...

Elektriniai dalykai piegsni, 
kiek pigiau ne vilnoniai daly 
kai, automobiliai, gi maistas 
brangesnis. Darbininkam ma 
žiausias atlyginimas 1 dol, va 
landai, gi nedirbančiam vien

guogiui iki 36 dol. 
moka. Pensijos apie 
mėn. (žiūrint kiek 
dauigau, ar mažiau 100).

Lietuvių daugiausia susispie 
tę Villensburge rajone, Brook 
lyne, kur daugaiusia lietuvių 
bažnyčių ir klubų, klubelių, 
kur Lituanicos squar ir kuris 
laukia Dariaus ir Girėno pa 
minklo, kuriam pinigai surink 
ti. bet nėra vienybės, dėl ku 
rios New Yorko lietuviai netu 
ri nei padorios salės sau ir sa 
viems parengimams. -

Naujai atvykusiais stnteji ■ 
yra apsivylę dėl jų laikysenos.

Nenuostabu, kad į metinius 
„Vienybės” koncertus ai Stu 
ko radijo parengimą, nebesusi 
renka tie tūkstančiai, kurie an 
ksčiau užpildydavo sales.

Lietuvybę išlaiko lietuviškos 
parapijos, nes ir maišytos šei 
mos lanko jas, jų parengimus 
ir pamaldas.

Ir visur su išdidumu pasisa 
ko: I am Lithuanian — nors 
nemoka jau lietuviškai. Tačiau 
kai iškyla svarebsnės proble 
mos, kaip buvęs lenkų ultima 
tumas, nemokėdami lietuvis 
kai, nematę jos, — visi kaip 
vienas — eisim vaduot tėvų ša 
lies...

Ir trečios kartos vaikai, ku 
rių tėvai patriotai, išgirsti kai 
bant ir dainuojant kaip Great 
Neck p. Vainauskų 6 metų sū 
mis Poviliukas: „Ąš vyras, 
kaip pipiras, gerų tėvų vai 
kas...”

Senieji viens po kito miršta 
ir nešasi viską su savim, ką bu 
vo atsinešę lietuvybėje, gi likę 
dejuoja kodėl nebėra tos drau 
gystės, kurioje mes anksčiau 
gyvenom, kur ta nuotaika ir 
kur eina naujai atvykę, kurių 
vaikai nebekalba lietuviškai, 
kad nesugandintų „akcento“...

New York dangoraižiai už 
temdo saulę ir atsidūrus prie 
Wall Str., ar Broad, ar ant 5 
Avė, ar Rockfelerio pastatų, 
pagalvoji apie techniką ir kaip 
žemė išlaiko, išdidžią pasaulio 
sostinę New York, kai prisime^Į 
ni seną bakūžę, Lietuvos sodyM 
bas...

Su spalio mėn. pradžia bai 
gėsi lietuviški piknikai ir prasi 
dėjo parengimai salėse.

New Yorke giminės nuošir 
širdžiai, šiltai priėmė „nauja 
kurį“ ir jiems didelis ačiū.

Kai prie Apraiškos bažny 
čios pamačiau čia ištekėjusią 
Ireną Kibirkštytę - Vilgalienę, 
taip pasidarė sava, kaip iš Mo 
ntrealio.

Amerikos paskutinieji jvy 
kiai Little Rock, segregacijos 
reikalai, užpildė visus laikraš 
čius.
Visuomenė piktinasi, kad men _ 
ki įvykiai davė komunistiirtanw 
pasauliui gardaus juoko irw 
propagandos.

Rusų paleistas satelitas Am 
eriką išjudino, kad ir jie pa 
skubėtų ir kreiptų daugiau į 
apsigynimą dėmesį. Žinoma, ru 
sai iššnipinėjo gerai, kad už 
bėgtų Amerikai už akių!

Su kambariais ir butais, vi 
siškai skirtinga nuo Montrea 
ho — čia perdaug žmonių, gi 
dalis žmonių prabangiai gyVė

i na ir kambarių nenuomoja.
Dauguma stengiasi tik sau 

namelį, gi kurie nuomoja, ne 
skelbia viešai, kad neateitų neg 
ras ar portorikietis, kurių visi 
labai kratosi, o atsakyt bau 
džiama, tai tik per lūpas, per 
pažįstamus gali gauti ir suži 
noti. Per mėnesį laiko gavau

Nukelta į 7-tą psl.

j savaitę 
100 dol. 

uždirbai:
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Anapus geležinės uždangos
KO NORI CHRUŠČIOVAS?

Ką rinksime S.L.A. valdybon?
A. DEVENIENĖ Į SLA VICEPREZIDENTUS | LAIKO ILGIAU NEGU KITOS! |

„Reader's Digest" straipsnis 
pavadintas „Žudikas Kremlių 
je“, taip gražiai budina Chruš 
čiovo asmenybę ir taip gražiai 
išskaičiuoja visus jo griekus ir 
maudynes nekaltame kraujuje, 
kad net stebėtis reikia. Tačiau 
šiandien mums turėtų rūpėti 
kas kita — ko šiuo metu ši 
garsioji ir baisioji asmenybė— 
Nikita Chruščiov — nori?

Apie tai kalbama viename 
Hidžiuliame Kanados savaitraš 
tyje.

Vieną praėjusio birželio die 
.ą apie 300 žmonių, visi pati 

kimi ir geri komunistai, suplau 
kė į Kremlių iš kiekvieno So 
vietų Sąjungos kampo. Visi šie 
didesnieji

sovietų provincijų partiniai 
bosai buvo skubiai iššaukti 
Maskvon padėti savo vyriau 
šiam bosui Nikitai Chruščio 
vui susitvarkyti su galimais 

^raudonojo sosto varžovais. 
Praslinko net septynerios karš 
tii ginčų, kalbų ir debatų die 
nos, kol viskas buvo sutvarky 
ta. Pirmą kartą nuo Stalino mu- 
ties Maskva turėjo vieną vy 
riausįjį bosą ir valdovą, o tas 
vyras buvo kietai užgrūdintas 
komunistas, klastingas, gudrus 
ir labai mėgstantis vodką pa 
tsai Nikita Chruščiov. Penki 
vyrai iš vienuolikos asmenų vi 
sagalinčio politbiuro buvo iš 
mesti, o jų vieton buvo pasta 
tyti kiti — Chruščiovo patiki 
mi vyrai. Dabar politbiure ne 
buvo nė vieno, kuris galėtų gin 
čytis ar abejoti Chruščiovo žo 
džiais ar darbais. Tą lemtingą 
jį rytą ne tik Sovietų S-gos žm 
onės, bet ir visas pasaulis ga 
Įėjo savęs klausti: Kodėl įvyko 
tas valymas? Ką Nikita daro? 
Ko jis nori?

Gauti atsakymą į šiuos klau 
simus mes turime pažvelgti į 
Sovietų S-gą tokiomis akimis, 
kaip kad viską matė Nikita 
Chruščiov tą triumfo pilną ry 
tą, birželio 30 d.

Sovietų Sąjunga yra pavar 
gusi ir negaluojanti šalis, 
kenčianti daugybę įvairių ne 

dateklių ir skausmų.
Sovietų Sąjunga išaugo per di 
dėlė, išaugo pergreitai ir, aiš 
ku, neviskas buvo išmintingai 
daroma. Sovietinė pramonė iš 
plėsta pasakiškai, bet žemės 
ūkis buvo labai užleistas — ne 
užtenka net dirbantiems pakan 
karnai mėsos, nepakanka pieno, 
nepakanka sviesto.

Sovietų S-ga išandien turi 
apie 5 mil. vadovų, planuoto 
jų, inžinierių ir mokslininkų. 
Tačiau sovietų kompartija vis 
dar užsispyrusi, kad šie paren 
gti, išlavinti žmonės vykdytų 
įsakymus augštose vietose sė 
dinčių, riebiomis, bet dažnai 
tuščiomis galvomis, komunistų 
bosų.

Penki milionai technikų, 
inžinierių ir tris ar keturius 

kartus daugiau prityrusių kva 
lifikuotų darbininkų ir įvairių 
specialistų, kurie

jaučia, kad jie privalo būti 
bent patenkinamai atlyginti 
už jų įgudimą ir patyrimą— 

už jų darbą.
Jie nori turėti televizijos apa 
ratus, jie nori turėti bent dvie 
jų kambarių butus su atskiro 
mis virtuvėmis, jie nori geriau 
aprengti savo žmonas... Tačiau 
visagalė partija perdaug paima 
pinigų naujoms jėgainėms, už 
tvankoms, plieno fabrikams, o 
per mažai palieka geresniems 
drabužiams ir atskiroms šeimų 
virtuvėms...

Pagelbėdami supramoninti 
satelitinius kraštus ir Kiniją, 
sovietiniai valdovai sukūrė kaž 
ką negero ir nemalonaus sau 
patiems.

Dabartinė Vengrija, Lenki 
ja ir Rytų Vokietija taip pat 
turi didelę pramonę ir inžinie 
rius ir milionus kvalifikuotų 
darbininkų ir specialistų, ku 
rie jau ilgiau nepatenkinti ii 
gomis darbo valandomis, mažu 
atlyginimu ir nuolatiniu pašto 
viu garbinimu Kremliaus vai 
dovų, kurie permažai jiems 
duoda, permažai kreipia dėme 
šio. Praėjusių metų spalio mė 
nesį „nušoko dangčiai nuo puo 
du“ Lenkijoje ir Vengrijoje. 
Dar blogiau, tai, kad raudono 
sios Kinijos valdovas Mao Tse 
-tung skelbiasi esąs vyriausia 
galva ir raudonojo pasaulio 
planuotojas...

Visi šitokios rūšies ir pana 
šūs skausmai ir bėdos reikalin 
gi išsprendimo, o
nė vienas nežino, kas reiktų 
daryti ir koks tas sprendi 

mas turėtų būti?
Ar turėtų būti griežtesnė kont 
rolė, o gal mažesnė? Ar ture 
tų būti priimta kietesnė—griež 
tesnė linija su Vakarais ar švel 
nesnė — taikingesnė ir nuolai 
desnė?

Kada komunistinių provinci 
jų bosai birželio mėn. vyko į 
Kremlių, tai, ištikrųjų jie ne 
vyko išspręsti privatų ginčą 
tarpe Chruščiovo ir jo buvusių 
draugų. Greičiausia, kad jie vy 
ko Kremliun didžiulio ginčo 
— didžiųjų debatų paskutinei 
scenai. O tas ginčas — tie de 
batai buvo kaip tik reikalu — 
ką Sovietų Sąjunga turi toliau 
daryti. Gi nuo dabar šiuo rei 
kalu bus vykdomi Chruščiovo 
sprendimai, o ne Malenkovo ar 
Molotovo.

Taip mes priėjome prie klau 
simo — ko Nikita Chruščiovas 
nori. Niekas tiksliai nežino, 
kaip vyko tas didžiulis ginčas, 
tie didieji debatai. Tačiau Ni 
kitos pažiūros ir nuomonė yra 
daug kam gerai žinomi. Niki 
ta ne toks vyras, kuris laikytų 
savo reibiąją valgomąją uždą 
rytą.

Alena Devenienė
BALFO vicepirmininkė, b. 
VLIKo Vykdomosios Tary 
bos pirmininkė, kurios kandi 
datūra dabar iškelta į SLA 
vicepirmininkes, kaip patyru 
sios šios organizacijos veikė 
jos ir tolerantiškos asmeny 
bės, turinčios bėrų ryšių JA 

V visuomenėje.

New Havene š. m. spalio 
27 d. įvyko SLA 45 konieren 
cija, kurioje iš 16 kuopų daly 
vavo 7-nių kuopų atstovai-de 
legatai. Teisėtų atstovų buvo 
38 ir svečių 8. Svečių tarpe da 
lyvavo ir „Naujienų“ bei „Ne
priklausomos Lietuvos“ (Mo 
ntrealyje) korespondentas Kl. 
Prielgauskas. Konferencijos 
pirmininkas J. Trečiokas ir se 
kretorius Grantas gtažiai atii 
ko savo pareigas.

Ketvirtoji apskritis Connec 
tieut turi 16 kuopų ir labai da 
ug SLA narių. Konfcrencijon 
atsilankė SLA prez. P. Dargis 
ir sekr. Dr. M. Vimkas. Po 
prezidento gražaus žodžio, da 
ug paaiškinimų padarė dr. Vi 
nikas. Iš jo pranešimo matyti, 
kad SLA reikalai yra geri (fi 
nansiniai) tik reikia sustiprin 
ti naujų narių verbavimą tiek 
JAV, tiek Kanadoje. Reikia 
skubiai įtraukti naujus atei 
vius ir jaunimą, tiek gimusį 
Amerikoje, tiek naujai atvy 
kusius. Santariečiai ir soc. dem. 
pasiūlė p. A. Devenienę nomi 
nuoti į viceprezidentus. Suva 
žiavimo atstovai visais balsais

Iš visų Chruščiovo pasakytų 
kalbų ir pareiškimų, po to lem 
tingojo sekmadienio, vienas da 
lykas yra visai aiškus. Tai yra, 
kad Nikita labai susirūpinęs pa 
dėtimi Sovietų Sąjungoje. Jis 
nori šiek tiek iaiko, kad tik 
suprastų, kas darosi ir rastų 
sprendimą, rastų išeitį. Antra 
sis svarbus dalykas, tai Nikita 
mato reikalinga sumažinti, kiek 
tik galima, įtempimą, namie, 
raudonajame pasaulyje ir su 
Vakarais... Chruščiovas paro 

tam entuziastiškai pritarė.
Kaip jau buvo minėta, nau 

jas Pildomosios Tarybos kan 
didatų nominavimas baigiasi 
lapkričio gale. Todėl tenka kuo 
poms skubiai šaukti susirinki 
mus ir daryti nominacijas. Sei 
mas paliko senąją SLA apskri 
ties valdybą ir rev. komisiją. 
A. Devenienė yra labai popu 
liari ir reikia spėti, kad ji bus 
kaip viceprezidentas nominuo 
ta. Linkime jai sekinės.

Šia proga reikia priminti, 
kad šios fraternalės organizaci 
jos, pagal seną tradiciją, vado 
vybę sudaro srovių koalicija 
(tautininkai, santariečiai ir so 
cialistai). šis gražus tradicinis 
paprotys yra ne tiktai gražus 
lietuvių sugyvenimo faktas, 
bet ir labai naudingas SLA or 
ganizacijai, nes, visos srovės 
dalyvauja vadovybėje, tai ir 
darbas sklandesnis, ir rimtis vi 
sapusiška, ir nėra nukrypimų 
nuo tradicinės linijos — nei 
bendroje vadovybėje, nei lėšų 
panaudojime, žodžiu, SLA va 
dovybės koalicija yra ir gražus, 
ir naudingas, ir svarbus daly 
kas. Todėl tai visi, — atrodo 
tai yra daugumos SLA narių 
nusistatymas, — ir šiuose rin 
kimuose nori išlaikyti gražią 
tradiciją ir ateinančiuose rinki 
muose sudaryti visų srovių va 
dovybę. Tam tikslui yra pasiū 
lyta pati rimčiausia visų sro 
vių vadovybės sudėtis, už ku 
rią ir patirtina visiems geros 
valios tautiečiams patriotams 
paduoti balsus — ir nominuo 
jant kandidatus ir po to renka 
nt vadovybę. Šis sąrašas yra 
sekančios sudėties:

Prezidentas — V. Dargis,
Viceprezid. — A. Devenienė, 

.Sekreteorius — Dr. Vinikas,
Iždininkas — A. Čaplikas, 
Iždo globėjas — J. Valaitis, 
Iždo glob. — Adv. Bredis, 
Daktaras kvot. — S. Biežis. 
Gaila, kad kaikurios srovės 

būtinai nori dominuoti ir no 
rs ir be vilčių laimėti, bet būti 
nai iškiša vien savo partinius 
sąrašus. Tuom tiktai įnešama 
tūlo nemalonumo ir neišvengia 
mu priešininkų reakcijų.

Bet čia suminėtas sąrašas, 
apimąs visas sroves ir turįs ge 
rai patyrusių ir gerų patriotų 
veikėjų, neabejojama, surinks 
daugumos balsus. Kl. G.

dė gilų susirūpinimą dėl gink 
lavimosi lenktyniavimo. Gink 
lavimosi lenktynes, toji milži 
niškoji našta, daro sovietinę 
ekonomiją silpna per pakin 
kius... Tos pačios ginklavimosi 
lenktynės kelia karo baimę. 
Chruščiovas norėtų naujų „vir 
šūnių pasikalbėjimo — susiti 
kimo“ (kažko panašaus į įvy 
kusią Genevoje), kad tik šalto 
jo karo įtampa būtų sumažinta. 
Nikita taip pat reikalauja „ato 
minių — branduolinių atosto

DARBINES KOJINES
Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN- 
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra įvai- 
riausiu. Nesvarbu' 
kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias 
pirkinys už šią kai- 
ną.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS-10-4)|
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g9“-
Nikita nusileido Tito reikalą

vimui, kad rusai sustabdytų sa 
vo anti-jugoslaviškas intrigas 
Rytų Europoje.

Kas daryti su Kinijos Mao 
Tse-tung? Tas sprendimas 
irgi nuolatos kamuojaNikitą.

Šiais metais šis raudonosios Ki 
nijos valdovas staiga išlindo su 
nauja „prieštaravimų doktri 
na“. Šioji teorija įrodinėjo ir 
ginčijo, kad net komunistinėje 
valstybėje žmones gali nemeg 
ti savo valdovų. Visai neseniai 
Chruščiovas griežtai paneigė, 
kad toks dalykas būtų galimas 
Sovietų Sąjungoje. Tačiau 
Mao negali būti taip paprastai 
nutildytas. Molotovo patari 
mas buvo paprasčiausiai „nu 
kirsti žemyn“ šį raudonosios 
Kinijos valdovą. Chruščiovas 
irgi galvoja, kad toks laikas 
jau seniai praėjo. Tokiu būdu, 
galime tikėtis, kad Kremlius 
dabar turės pertvarkyti, ir per 
rašyti savo Kinijos politiką.

Nikita žino, kad sovietų pra 
monė nebus vadovaujama iš 
Kremliaus, bet iš 105 provin 
cijų centrų, bus vadovaujama 
sovietų technikų ir specialistų, 
tačiau partijos bosams bus pa 
liktas jų botagas.

Nikita neparodė nieko gra 
žaus ar malonaus, kada tar 
navo Stalinui, nei kada jis 
tvarkė reikalus su savo kon 

kūrentais.
Tačiau Nikita pasimokė iš įvy

> KNIT-GOOD!

kių Vengrijoje ir Lenkijoje, ir 
kitų ivsų pavojingų ženklų. Ni
kitai desperatiškai reikalingas 
laikas, o laimėti tą laiką jis nau 
dos ilgą kelią.

Sovietų Sąjungai būtinai rei 
kia atsikvėpti ir sumažinti vi 

šokią įtampą.
Tačiau nenustebkime, jei šia 
me procese Nikita padarys vie 
ną kitą laukinį ir nesupranta 
mą posūkį — žingsnį, nes nau 
jasis sovietų vyriausias bosas 
yra tokios rūšies vyras. Taip 
užbaigia angliškasis savaitraš 
tis apie Nikitos norus ir politi 
ką.

Garsusis „Time *, nagrinė 
damas sovietų politiką ir nau 
ją Nikitos artimiausią bendra 
darbi, neseniai vėl iškilusį A. 
Mikojaną, pabrėžia, kad Chruš 
čiovas dar tebeturįs galingą 
opoziciją ir kad

mirtina kova už valdžią, ku 
ri prasidėjo po Stalino mir 
ties, prieš ketverius metus, 

dar nepasibaigė.
Gi pats Mikojanas, dėl Chruš 
čiovo ankščiau duotų pažadų, 
kad greitu laiku sovietai prale 
nks Ameriką mėsos, sviesto ir 
pieno gamyboje, lankydamasis 
Vienoje privačiai pasisakęs: 
Aš žinau, kad pragyvenimo ly 
gis Vakarų Europoje yra tris 
kartus augštesnis negu sovieti 
nis, o Amerikos lygis yra tris 
kart tus augštesnis už Euro 
pos. Mes negalime pasivyti 

Nukelta j 6-tą psl.

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

RAŠO ILGAMETIS KLUBO VALDYBOS NARYS
IGNAS

2.
Teisėtu būdu išrinkus DL 

K Vytauto klubo valdybą, pra 
sidėjo rimtesnis veikimas. Iš 
JAV, kaip turinčių daugiau in 
'•eligentinių jėgų, buvo kviečia 
mi pranešėjai - Paskaitininkai, 
kaip advokatas Bagočius, re 
daktorius Grigaitis ir kiti, ku 
rių pavardžių visų jau neatsime 
nu.

Po Keblinsko pirmininkais 
buvo J. Kubilius, J. Kudlas, M. 
Andrijauskas. Viskas ėjo ge 
rai. Klubo narių tarpe buvo 
gražus bendravimas, o prie to 
jungėsi ir kiti Montrealio lietu 
viai, kurių skaičius augo. Šešta 
dieniais kluban nariai sueidavo 
su žmonomis, vaikinai atsives 
davo mergaičių, būdavo šokiai, 
o sekmadieniais darydavome 
koncertus, deklamacijas, mono 
logus sakydavome. Tai buvo 
mūsų kultūrinė ir susipratimo 
veikla.

Po Andrijausko buvau išrink 
tas aš. Aš tvarkiausi kitų, ma 
jio pirmtakų pavyzdžiu. Bet

SKIKAS
pirmieji mano žingsniai susidū 
rė su kliūtimis. Per advokatą 
sutvarkęs Likerių komisijos 
leidimo gavimą, kuris papras 
tai gaunamas gegužės 1 dieną, 
laukiu ir nesulaukiu. Kas da 
ryti? Su p. Pečkaičiu einame 
pas advokatą, ir pasirodo, kad 
prieš mus esąs Likerių komisi 
jai paduotas skundas. Esą Li 
kerių komisijoj advokatui pa 
sakyta, jog skundėjas pareiš 
kęs, kad Klube labai geriama, 
vyksta muštynės ir kad klubas 
nešvariai užlaikomas... Nuste 
bome. Kaip gi čia yra — Like 
rių komisija duoda leidimą gė 
rimams, o gerti negalima? Ad 
vokatas nusijuokė, ir sako:

— Nueikite pohcijon ir gau 
kite protokolą, kad skundas 
yra neteisingas, ir rpes skundė 
ją patrauksime atsakomybėn. 
Jis turės sumokėti nuostolius. 
Su Pečkaičiu einu į policiją ir 
prašau protokolo, bet policijos 
viršininkas sako:

— Aš tik ką raportą apie 
klubą pasiunčiau. Pas jus vis 

kas tvarkoje. Antras raportas 
man rašyti nėra kaip. Bet jei 
gu yra reikalas, tegul man pa 
skambina telefonu, aš paliūdy 
siu ir teisme, jeigu toks bus 
reikalingas.

Bet... kitą dieną pas advoka 
tą sužinome, kad skundėjas 
jau atsiėmė skundą... Man be 
liko nueiti į Likerių komisiją, 
sumokėti už laisnį ir jį parsi 
nešti. Bet kai artimiausiame 
mitinge viską paaiškinau, visi 
nariai suprato, kad tai yra skun 
das kun. Vyšnaiusko, kuris vie 
šai sakė, kad klubą išardysiąs. 
Nariai, padiskutavę teisman 
traukimo klausimą, dėl šventos 
ramybės nutarė bylos nekelti. 
Tokiam sprendimui pritariau 
ir aš, tiktai kviečiau narius lai 
kytis vieningai. Sakiau, kad gy 
vename laisvame krašte, kur 
kiekvinenam valia galvoti taip, 
kaip jis nori ir išmano.

Kai Lietuva atgavo nepri 
klausomybę, po Kanadą važinė 
jo adv. Bulota. Jis rinko Lie 
tuvai aukas, o p. Bulotienė — 
Žiburėliui. Klubas Lietuvai pa 
aukojo 100 dol. ir Žiburėliui 
25 dol., o atskiri nariai dar ats 
kiromis sumomis prisidėjo.

Neatsimenu kuriais metais, 
iš pareigų pasitraukė iždinin 
kas Jonas Girdauskas. Sunku 

buvo gauti iždininką, nes jam 
reikėjo 400 dol. kaucijos. Visi 
nariai prašė mane, kad aš tas 
pareigas pasiimčiau. Tat atsi 
sakiau pirmininko pareigų ir, 
įnešęs 400 dol. kaucijos, tapau 
iždininku, o pirmininku buvo 
išrinktas Petras .Norkeliūnas 
(dabar gyvenąs Rochesteryje).

Po P. Norkeliūno pirminin 
ku buvo išrinktas J. Prasaitis. 
Tais metais klubo namų savi 
ninkas atsisakė toliau nuomoti 
patalpas, nes jos esančios jam 
pačiam reikalingos. Prasaitis 
prašo mane jam padėti surasti 
klubui namus. Pradėjome j’ieš 
koti ir radome Delormier 104 
nr., prie St. Catherine E. Ka 
dangi tai buvo sena krautuvė, 
tai turėjome ją gerai atremon 
tuoti. Taip ir persikėlėme į nau 
ją vietą.

Anuomet klubas turėjo sa 
vo gydytoją ir savo advokatą. 
Tai buvo du broliai Handfel 
dai. Jie stengėsi klubui padėti. 
Jie patarė mums įvesti vad. 
kvartalinius narius, kurie klu 
bą gali lankyti įmokėję 25 cen 
tus per mėnesį. Taip atsirado 
daug narių ir ne lietuvių, kurie 
lankė klubą ir jį sustiprino fl 
nansiškai.

Lietuvai atsikūrus, kun. Vyš 
niauskas sugrįžo į Lietuvą. J 

jo vietą atvyko kun. Petras Va 
nagas. Kartą jis atėjo į klubo 
mitingą, gražiai visus pasveiki 
no ir paprašė bažnyčios dang 
čio dažymo reikalams paauko 
ti kiek galima. Klubas tam rei 
kalui paskyrė 100 dol. Klebo 
nas gražiai padėkavojo ir visą 
laiką klubui buvo palankus ir 
draugingas.

Kartą kilus dividendo klau 
simui, buvo nutarta šėrininka 
ms išmokėti dividendas, bet 
kadangi klubui reikėjo pinigų, 
tai buvo nutarta tiems, kurie 
turi galimus turėti 6 Šerus, di 
videndas išmokėti, o kas 6 šė 
rų neturi, dividendus perkelti į 
šėrų kapitalą. Taip klubas pa 
didino savo akcinį kapitalą. Šis 
klubo kapitalų padidinimo klau 
simas kilo todėl, kad klubui 
nuomoti patalpas atsibodo ir 
reikėjo įsigyti nuosavas. Na 
riai, kurie neturėjo išpirktų vi 
su 6 šėrų, buvo raginami iš 
pirkti ir, be to, verbuojami nau 
ji, prieš tai per Kvebeko vai 
džią padidinus Šėrų kapitalą li 
gi 90.000 dolerių. Tada klubui 
buvo duotas ir angliškas var 
das — Lithuanian Withold In 
dependent Club Company Li 
mited. Toks vardas liko lig 
šiol.

Po Prasaičio pirmininkais 

buvo išrinkti J. Gurinskas ir 
A. Janusas. Klubo nariai, ka 
dangi viskas gerai ėjo, susirū 
pino įsigyti nuosavus namus. 
Bet tam tikslui stigo kapitalo. 
Pradėta stipriau platinti serus, 
parduoti du sklypai žemės, nu 
matyti statyti namams, ir pra 
dėta jieškoti tinkamesni namai 
pirkti. Dar Janusui pirminin 
kaujant, išrinkta namų pirkimo 
komisija — S. Plioplys, J. Le 
vinskas ir L Skikas. Neleiįgva 
buvo išsirinkti namus —- tai 
vieta negera, tai nemai neįin 
ka. J. Plioplys, po ilgų įieško 
jimų, pagaliau iš kaž kur su 
žinojo, kad parduodami seni na 
mai ir du šalimais esantys sk 
lypai St. Catgherine East Nr. 
2159. Namai apačioje turėjo 2 
krautuves, o viršuje — 2. bu 
tus. Visa komisija nuėjo na 
mų apžiūrėti. Bet pasirodė, kad 
namus parduoda agentas ir pra 
šo 30,000 dolerių. Komisijai pa 
sirodė, kad perbrangu. Nutar 
ta susižinoti su namų savinin 
ke. Nuėję pas ją sužinojome, 
kad ji parduoda už 25,000 doh, 
ne už 30,000. Bet ir tą sumą 
pasiryžome numušti ir įtikinę 
jome savininkę, kad namas se 
nas, jam bus reikalingas dide 
lis remontas, tai sutiko atidno 
ti už 22,000 dol. (d, b.)
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JIE DISPONUOJA 100-TU MILIONŲ DOLERIŲ

Kanados Kultūros Taryba, kuriai pavesta ugdyti šio kraštomenas ir mokslas. Taryba turi 19 narių. Čia matome pirmi 
ninką ir tris narius: BrookeClaxton iš Ottawos, kuris yra buvęs Krašto apsaugos ministeriu; Vida Peenee iš Toronto 
— tautinio baleto ir opeios festivalio sąjungų vadovė; Edward P. Taylor Toronto verslininkas; E. MacMillan — bu 
vęs Toronto simfoninio orkestro dirigentas ir vienas iš žymiausių Kanados muzikų. Taryba gavo 100 milionų dolerių 

savo programai vykdyti.

Ką E. Kepa laite šoks

Kęstutis Račkus
HART HOUSE GALERIJOJE.

Jau ne vieną mūsų daihnin 
ką, besibodintį gana dusliu vie 
tiniu meno gyvenimu, patrau 
kė Paryžius — tradicinis meno 
pasaulio centras. Susipažinti su 
naujaisiais vėjais dailėje ir at 
sigaivinti dailininkų Mekos me 
ninėje atmosferoje, ten kurį 
laiką buvojo Tel. Valius, V. 
Bričkus, J. Bakys ir kt. Vie 
nas iš tokių naujausių klajūnų, 
K. Račkus, spalio 8 — 22 dd. 
Toronto universiteto Hart Hou 
se galerijoje, kartu su studijų 
draugu R. Coates, turėjo savo 
kūrinių parodą.

Kęstutis (rašosi George Kės 
tus) Račkus, gimęs 1927 m. 
Lietuvoje, yra prieškarinis at 
eivis. Jis mene studijas gilino 
Wayne u-te Detroite, Ontario 
College of Art Toronte, Ecole 
des Beaux Arts Paryžiuje ir, 
šalia to, dvejus metus studija 
vo pas Andre Lhote, kurio sti 
liumi Račkus yra visai persi 
ėmęs. Taip pat, piešdamas ke 
liavo po Europą ir tik neseniai 
sugrįžo į Kanadą.

Šis dailininkas jau kuris lai 
kas kai s usavo darbais reiš 
kiasi viešumoje. Pirmąją vieno 
asmens parodą turėjo 1954 m. 
Paryžiuje, po to 1956 m. dvi 
Ispanijoje. Taipogi jis dalyva 
vo visoje eilėje grupinių paro 
du Prancūzijoje, Ispanijoje, 
JAV ir Kanadoje. Lietuviškam 
žiūrovui K. Račkus pažįstamas 
iš Lietuvių Dailės Instituto ren 
giamų parodų Kanados Lietu 
vių Dienų metu. Dabar dailinin 
kas dar yra atstovaujamas Ag 
nes Laforte galerijoje Montre 
alyje.

Hart House buvo išstatyti 
13 tapybos ir 4 pastelės darbai. 
Visi tapiniai atlikti analytinia 

me stiliuje, daugumoje vibruo 
jančių spalvų tonacijoje. Skal 
dant paviršių į eilę kontrasti 
nių lygių spalvų plokščių, dai 
lininkui kai kui pavyksta at 
siekti gana gilią perspektyvą 
ir įdomiai dinamišką erdvę. Ki 
tur, tai nepavyksta ir išlieka 
ma dviejų dimensijų statikoje, 
kas, matomai, nėra dailininko 
intencija. Spalvų deriniai pro 
tarpiais sukelia švelnų skambė 
jimą ir permatomumą. Tačiau, 
kad ir geriausiai nusisekusiuo 
se darbuose, visgi Račkui dar 
sunku išlaikyti stiliaus vientisu 
mą — pagrindinę sąlygą meno 
kūriniui.

Račkaus vaizduojamas pa 
saulis nėra emocingas ar spon 
taniškas, bet ramiai išstudijuo 
tas ir perleistas pro kruopščią 
kūbistinės mokyklos prizme. 
Sakysim, jis pėdą mato kaipo 
trikampį, nors tai pilnai parei 
kšti ir nedrįsta ir turi jį apve 
džioti nedrąsia pagelbine lini 
ja. Bendrai paėmus, daiiinin 
kas dar daug kur dvejoja, ta 
čiau dar jaunam kūlėjui tai 
yra visai netūralu.

Nors ir vaizduodamas kon 
krečius dalykus — moteris, lai 
vus, gamtą —subjektu Račkus 
nėra perdaug suinteresuotas. 
Jo pirmas dėmesys yra tapybo 
je, ką patvirtina gausios „nu 
dų“ studijos. Jis tapo ne tą ar 
kitą moterį, bet pasirinktas mo 
delis jam tarnauja pirmiausia, 
kaipo priemonė grynai tapybi 
nių problemų sprendimams. 
Trumpai — jis nereiškia idė 
jos; tapinys yra tapiniu ir dau 
giau nieko. Ta prasme jis tę 
šia Cezanne tradiciją.

Pastelės piešiniuose mūsų 
dailininkas visiškai pasikeičia,

PO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS,

tautinių šokių vadovai susirū 
pino ir vyrų tautiniais drabu 
žiais. Šiuo metu jau dalis vy 
riškų tautinių drabužių išaus 
ta A. Tamošaitienės Dailės Stu 
dijoje (R. R. 1. Kingston, O.).
• Brooklyne gyvenantis muzi 
kas Julius Štarka, Liet. Ope 
ros chormeisteris, spalio 4 d. 
paminėjo savo 73 metų amžia 
us sukaktuves. Jis dar yra tvir 
tas ir darbingas. Linkime jam 
dar daug kūrybingų metų!
• Žinoma visuomenės veikėja, 
buv. VLIKO Vyk. Tarybos pir 
mininkė, A. Deveniene ateinan 
čiuose rinkimuose kandidatuo 
ja į Vice-Prezidento vietą SLA 
Pildomoje Taryboje. Reikia 
spėti, kad ši populiari visuoine 
nininkė rinkimų nominavimą 
laimės.

išskyrus nuotaiką, kuri išlieka 
tapiniu beasmeniškume ir rim 
tyje. Ir visai suprantamai, nes 
jis dirba kitoje medžiagoje, sp 
rendžia kitas nei tapybines pro 
blemas. Gana realistinio vaiz 
do atrinkti elementai suvokia 
mi esminiai, plačiai, tik kai 
kur nelemtai nukrypstama į de 
talizavimą. Čia jau spalvos har 
moningos, piešinys laisvas ir 
lengvas; design malonus, vie 
toj lapiniuose sąmoningai efek 
tui siekiamo grubumo.

K. Račkus yra vienas iš tų 
dailininkų, kurių darbų paslap 
tys žiūrovui neatskleidžiamos 
greitai ir lengvai, bet reikalau 
ja ilgesnio stebėjimo bei nuo 
širdaus jieškojimo. Tuomi Rač 
kus mums ir yra įdomus.

— apb —

PROFESORIŲ IR 
STUDENTŲ DĖMESIUI
Kaikurie pietryčių Azijos 

kraštai, kaip Burma, Indija, Pa 
kistanas, Vietnamas, taip pat 
Hong Kongas jieško proieso 
rių bei lektorių. Taip pat yra 
galimybė tuose kraštuose Ry 
tų studijoms — kalboms, isto 
rijai, filosofijai, archeologijai 
— gauti stipendijų.

Suinteresuoti profesūra ar 
stipendija tesikreipia į Lietu 
vos Laisvės Komitetą (Com 
mittee for a Free Lithuania), 
70 Fifth Ave New York 11, N. 
Y.
® Žinomo visuomenės veikėjo 
a. a. Venclausko našlė St. Jak 
ševičiūtė-Venclauskicnė, gyv. 
Waterbury, jau baigė 83 me 
tus. Ji yra pirmojo lietuviško 
vaidinimo Palangoje buvusi vai 
dintoja ir režisierė. Tai buvo 
prieš 58 metus!
• Žurnalistas Kl. Prielgauskas 
lankydamasis JAV Waterbury, 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su 
p. Venclauskiene apie Palango 
je įvykusį pirmąjį lietuvišką 
vaidinimą. Jo reportažas bus 
paskelbtas NL
• Didelio varpininko-demokra 
to Jono Vileišio sūnus Dr. P. 
Vileišis gyvena Waterbury ir 
verčiasi nekilnojamo turto (Re 
al Estate) pardavimu.
• Žinoma skautininke Emilė
Putvytė šiuo metu gyvenaHart 
forde, Conn, ir dirba vienoje 
stambioje apdraudimo įmonė 
je. Ji apgailestauja, kad turi 
maža laiko pasišvęsti skauty 
bei. Skautybė buvo ir liko jos 
pats mylimiausias darbas. P-iė 
E. Putvytė yra pati jauniausia 
Šaulių S-gos įkūrėjo V. Put 
vio duktė. KL G.

Šio lapkričio 9 d. ši
Išraiškos šokis yra menas, 

kuriame šokėjas ar šokėja ju 
desiajis kostiumo >/oima bei 
spalvomis ir muzikos garsų vi 
suma stengiasi pavaizduoti tai, 
ką išgyvena savo sieloje. Tai 
yra augštos rūšies menas, rei 
kalaujantis iš menininko dide 
lių sugebėjimų — iš žiūrovu 
susikaupimo. Elenos Kepalai 
tės duodamas rečitalis yra jos 
tautinio ir asmeniško gyveni 
mo vaizdavimas šokiu bei pa 
čios sukurtais kostiumais. Re 
čitalis pradedamas pagal Cho 
pin muziką dejonėmis. Tėvy 
nės ilgesys čia paaukojamas gi 
lia rauda, kurią žodžiais B. 
Brazdžionis išreiškė:

„Kas pavasari grįžta ten 
kregždutė 

Ir kas dieną grįžta ten mūsų 
dienos

— Vesk greičiau namo mūs 
našlaitę širdį

Tėviškės žemėn.“

„LITUANUS” VAJUS
JAV studentų leidžiamo ang 

lų kalba žurnalo paramos va 
jus vyksta gana sėkmingai. 
Jau sukelta daugiau kaip pusė 
užsibrėžto 1000 dol. sumos. 
Toronte prie Prisikėlimo baž 
nyčios surinkta 108 dol., prie 
šv. Jono 38 dol., prie Hamilto 
no bažnyčios 68 dol. Vajaus 
atidarymo kultūrinėje popietė 
je surinkta 61 dol. Ateitininkų 
krašto c. v. prisiuntė 50 dol., 
Lietuvių Namai 10 dol., Kūr.- 
savanorių sk. 10 dol., anksčiau 
dar 50 dol. aukavo akademikų 
skautų sk. Laukiama ir dau 
giau organizacijų atsiliepiant, 
nes buvo kreiptasi į 12 Toron 
to ir Hamiltono org-jas. Ten 
ka apgailestautis, kad kitose 
kolonijose, išskyrus Montreal} 
ir Wellanda, „Lituanus“ nėra 
do jokio atgarsio, nors ir bu 
vo kreiptasi į visas B-nes apyl. 
v-bas prašant įvykdyti vajų jų 
kolonijose.

NAUJA „ŠVIESOS“ 
VALDYBA

Sidnėjuje išrinkta nauja 
„Šviesos“ Sambūrio Australi 
joje regionalinė valdyba, H. 
Šalkauskas — pirm., K. Ankus 
— viep., A. Janavičius—sekr., 
J. P. Kedys — ižd., Vyt. Pata 
sius — narys. Kontrolės kom. 
sudaro, V. Saudargienė, H. 
Kmitas ir V. Saudargas. „Švie 
sa“ Sydnėjuje yra vienas di 
džiausiu lietuvių kultūrinio gy 
'venimo veiksnių, tolerantinė 
je dvasioje sugebančių į nuola 
tinius savo kultūrinius paren 
gimus sutraukti įvairių pažiū 
rų lietuvius. — rem.

šeštadienį Gesu Hali
Pagal to paties Chopin mu 

ziką sekančiame šokyje paro 
do, kaip neišpildomas ilgesys 
sunkioje tremtyje .virsta nu 
siminimu, kurį J. Aistis eilė 
raštyje išsakė:
„Be tėvynės brangios, be 

draugų ir be nieko
Alpsta mano širdis nejėgoj 

nuolatos —
Nykdama savyje nė žymės 

nepalieka, 
O tyla šiurpulinga nepaliauja 

kvatot“.
Jieškodarna sprendimo ir no 

rėdama pagelbėti savo kenčiarM 
čiam broliui, šokėja DebussjJ 
muzikos garsuose šoka nuosta 
biausią jos kūrinį „Viešpaties 
Angelas“. Šis šokis, kuriame 
šokėja yra varpo širdis, jo dū 
žiu skambesys ir Viešpaties 
Angelas, klausantis vienišasis 
didžioje gyvenimo gatvėje, pil 
nai suprantamas yra tik mums, 
kurie dar gerai prisimename 
dar tuos nuostabius vakaro 
maldos paskutinius varpo sk 
ambėjimus, kai jie mus lydėjo 
po dienos darbų ir vargų poil 
sin. Žalvario spalvos kostiu 
mas gyvai primena didįjį bo 
kšto varpą, jo širdį ir graudų 
„din-dan“.

Su Brahms muzikos garsais! 
šokėja pereina į platųjį pašau 
lį ir pirmiausia sutinka palauž 
tą moters gyvenimą, kurs tiek 
daug dabarties metu kelia rū 
pėsčio. Žiūrovas tai gyvai pa 
mato „Desitute“ šokyje su mas 
ke“.

Debussy muzikoje šokėja 
bando pavaizduoti kiekvieno 
dabarties žmogaus šridyje sly 
pinčią baimę ir netikrovę, ky 
lančią iš politinių kovų bei ato 
minės bombos grasinimo. Šis 
šokis pavadintas: baimė nežino 
mojo. Bijome, nes nežinome 
baisios ateities. Menininkas bet 
gi nepasilieka pesimizme. Jis 
jieško kelio į gražesnį gyveni 
mą ir todėl veda mus į vaikys 
tės laikotarpį. Susikaupusią 
tamsą išsklaido pagal Jakubė 
no muizką šokamas velniukas. 
Jis nėra piktasis velnias, tik 
išdykęs velniūkštis. Harthy mu 
zikos dėžutė. Khachaturian vai 
kystės vaizdai nuskaidrina nuo 
taiką humoru, jaunyste ir žais 
mingu.

Trečioje šokių grupėje, iš at 
siminimu šokėja veda mus į 
gamtą, į kosmos ir techniką. 
Tai moderniosios dvasios ap 
raiškų sritis. Čia pagal Bax mu 
ziką vaizduojama gamta ir jos 
grožis, pagal Bloch — lietus. 
Šokėja lietaus šokyje pakaito 
mis vaizduoja kritantį lietaus 
lašelį, vandens srovę ir bena 
mį lietingą naktį gatvėje.

P. Nemunaitis.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
Gavę žinią, kad kaimynystėje bastosi žandai ai, 

Akelaitis ir Balsio brolis Steponas iš Balsių pasitraukė 
' — pirmasis slapstytis pas kunigą Mackevičių, kitas 

namo, i Survilų dvarą, kur jis tainavo liokajum. Tuo 
tarpu Jokūbo Balsio kieme dar liko besikalbėdami vy 

* rai ir moterys, kurie tarėsi dėl baudžiavos panaikinimo 
ir dar besitęsiančių lažo prievolių. Toliau seka tekstas:

3.
Nespėjo dar kaimynai pasidalinti įspūdžiais, kaip į kie 

mą įpuolė Brazių Jonukas. Uždusęs jis vos galėjo žodį iš 
tarti:

— At... at-važiuoja...
— Kas atvažiuoja? Sakyk gi!
— Po-onas Skrodskis su kitu ponu.
Visi sujudo, sumišo, bet niekas nespruko slėptis. Net 

moterys ir mergaitės, susispaudusios į krūvelę, pasiliko be 
stovinčios prie gonkelių.

Ponas Skrodskis su savo juriskonsultu Jurkevičium su 
manė apžiūrėti Šilėnų kaimo laukus ir, sėdę į fajetonėlį, pa 
traukė keliu iš priešingos pusės į kaimiečių dirvas. Laukas 
ponams labai patiko: lygus, su mažu pakalnumu, gerai per 
eilę metų dirbamas, tinka bet kokiam javui, o svarbiausia, 
čia pat prie dvaro. Būtinai reikia šituos suskius neklauža 
das šilėniečius nukelti į pabalius, o jų valakus prijungti 
prie dvaro dirvų.

Apžiūrėjęs laukus, dvarininkas liepė vežėjui grjžti į 
dvarą per Šilėnų kaimą, nes norėjo pamatyti, kaip atrodo 
valstiečių trobos. Tik įvažiavę į kaimą, jie sutiko geltoną 
bričkelę. Du sėdėję bričkelėj nepažįstami vyrai Skrodskio 
nepasveikino. Vieno kiemo tarpuvartėj stovėjęs žmogus že 
rnai nusilenkė pravažiuojančiam ponui.

— Kaip vadiniesi? — šūktelėjo Skrodskis.
— Stašys, maloningasai pone.
— Sakyk, kas čia tokie pravažiavo manęs nepasveikinę?

— Tai Jokūbo Balsio brolis Steponas, pono Survilos 
liokajus. O antrasis, tur būt, koks dvariškis, pone.

Skrodskis piktai susiraukė:
— Gaila, kad nežinojau. Būčiau liepęs savo vežėjui 

juos botagu perlieti. Ko jie čia bastosi?
— Svečiavosi pas brolį Jokūbą, pone. Ten beveik visas 

kaimas susirinkęs. Tur būt, dėl lažo tarėsi.
— Važiuok ir sustok ties Balsio kiemu, — liepė Skiods 

kis vežėjui.
Sustojus ties Balsio kiemu, dvarininkas išlipo iš fajetono.
— Na, ponas Jurkevičiau, — kreipėsi jis į juristą, — pa 

lydėk mane į tą chlopų sueigą. Matai, kiek čia jų prisnin 
kę-

Pasiramsčiuodamas lazdele, jis oriai žengė pro vartė 
liūs, stambus, augštas, pakelta galva, priekin atsikišusia smai 
la barzdele. Jurkevičius nenoromis sekė paskui, dvejetu žin 
gsnių atsilikdamas.

Priėjęs artyn, Skrodskis permetė valstiečius akimis ir 
aštriu balsu paklausė:

— Kuris šito ūkio šeimininkas Jokūbas Balsys?
— Aš, pone, — atsiliepė senis Balsys, prasistumdamas 

į priekį ir lenkdamasis ponui.
— Kas čia pas tave per susirinkimas?
— Nieko, pone. Brolis buvo atsilankęs, tai ir kaimynų 

keletas užėjo.
— Survilos dvare kad man nebūtų jokių brolių nė gi 

minysčių! — suriko dvarininkas.
— Nežinojau, pone, — tyliai tarė Balsys.
— Buvo Įsakyta jums vakar su arkliais ir vežimais sto 

ti į dvarą. Dėl ko nestojote?
Kaimiečiai stovėjo panarinę galvas ir nieko neatsakė 

ponui.
— Dėl ko nestojote? — dar labjau pakeldamas balsą, 

suriko Skrodskis.
Po trumpos tylos į priekį iš šono žengė Petias. Ran 

koje jis laikė ąžuolinį baslį, kurį buvo pasiėmęs paspirti var 
tams, išvažiavus dėdei Steponui. Skrodskis ir Juikevičius 
Įtartinai apžvelgė tą augalotą, stiprų berną. Jis buvo vien 
piaukis. Nerūpestingai nuo kaktos nubraukti šviesūs plau 
kai, įžūlios akys, kietai sučiauptos lūpos ir kiek į priekį pasi 

davęs žandikaulis rodė berno jėgą ir atkaklumą. Jis atsist' 
jo vienu šonu į Skrodskį, kitu į kaimiečius taip, kad galėjo 
matyti ir juos, ir ponus. Jis stovėjo plačiai išskėtęs kojas, 
tartum įaugęs Į žemę, abiem didelėm, gyslotom rankom su 
ėmęs vėzdą.

Pasižiūrėjęs į valstiečius, kurių akys dabar buvo susmi 
gusios į jį, Petras kryptelėjo Į poną ir pabalo, iš lėto tarda 
mas žodžius:

— Vakar, pone, mes dėl to nėjom į darbą, kad dvi pas 
kutinės savaitės dienas niekad neidavom. Tas dienas mes 
dirbam savus laukus. O rytoj neisim dėl to, kad mus per 
toli varo, ir vėl visą savaitę. Naktys dabar dar šaltos ir žolės 
maža. Kur mes dingtume su jaučiais be pašaro ir maisto?

— Pašaro ir maisto jūs galit pasiimti iš namų kiek tik 
norit! Ne mano reikalas jus šerti! — rėkė Skrodskis. — La 
žo dienas aš padauginau dėl to, kad jūs kitų prievolių ne 
atliekat. Prievaizda ir vaitas tai žino.

— Netiesa, pone, — priešinosi Petras. — Mes atliekam 
viską, o jei ko dar neatlikom, tai ir laikas dar nesukako. Am 
ne teisybė, vyrai? — kreipėsi jis į kaimiečius.

— Taip!.. Teisybė!.. Tikra teisybė! — šaukė visi, pa 
drąsinti Petro žodžių.

— Kas tu per vienas? — suriko Skrodskis, žengdamas 
žingsnį į Petrą. — Tu kurstai maištą prieš mane!

Bet Petras nenusigando.
— Aš esu Petras Balsys, pone. Aš maišto nekurstau. 

Mes tik teisybės norime.
Tas žodis teisybė labjausiai siutino poną Skrodskį.
— A! Teisybės norit?.. Gerai!.. Aš tau parodysiu 

teisybę! Šimtą!.. Ne, du šimtus rykščių! Suimt!.. Surišti
Bet nenusigando Petras nė dabar. Niekas čia jo nesu 

ims ir nesuriš. Tad įžūliai prieštaravo ponui ir toliau:
— Ne, pone. Daugiau jūs mūsų nebeplaksite. Ir 

ciesoriaus gromatoj pasakyta, kad baudžiava panaikinama 
amžinai.

Skrodskis neišlaikė. Pliaukštelėjo lazdele per lakuotą 
savo bato aulą, apsisuko ir, lydimas Jurkevičiaus, nužingsnia 
vo į gatvę.

— Na rapucha prakeiktas, tau šitas veltui nepraeis, — 
prakošė pro dantis, ir ponas Skrodskis, šunų puolamas, iš 
dardėjo iš kaimo. (d- b.)
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RUDENS SEZONO BALIAUS LOTERIJAI
suruošto Mokyki Globos Ko 
miteto, aukavo pinigais, po 5 
dal.: Inž. P. Mažeika; po 2 
dol.: KaČergius, Dr. Šegamo 
gas, Janušauskienė, Rukšėnas, 
Šulmistrai, Budėnai, B. ir J. 
Lukoševičiai, Čeinišovas, Ši 
niūtė, Peteraitienė, Aukštaitė, 
Glaveckas, Gražys Juoz., Alb. 
Norkeliūnas, L. Skripka, Rut 
kauskai, Dalmotai, Vac. Kerbe 
lis; po 1.50 dol. P. Baršauskie 
nė, Juodkojai, Vasiliauskai; po 
1.25 K. Amrbazas; po 1 dol.: 
Umeras, Avižienienė, Zianka, 
Bunys, Bagdžiūnas, Vizgirdai, 
Vieraičiai, Gauriai, Tauterai, 
Vazalinskai, Kuncevičiai, Kuz 
ma, Linkonai, Otto, O. Stan 
kūnaitė, Adomaitienė, Ratavi 
čius, Balzaras, Burba, Jurkus,

Aid. Markūnienė, VI. Dreše 
ris, Vyšniauskas, Barauskas, 
Baršauskai, T. Stankūnaitė, Za 
vadskas, Balčiūnas, Manstavi 
čienė, Zabiela, Petrulis, Dre 
vinskienė, Liesūnaitis, Šeidys, 
Piešinienė, J. Lukoševičius, Pa 
laitis, Ivanauskienė, Zubas, 
Ališauskas, H. Adamonsi, Šiau 
čiulis, Urbonienė, V. Gudienė, 
Staskevičienė, Beleckas, Sho 
pas, Tomkevičius, Tamošaus 
kas, Grace Tylers, Čerkus, Va 
siliauskas, Dainienė, Meliaus 
kas, Rutkauskienė, Beleckas, 
Kalakauskas, Lukauskas, Z. 
Barysas, J. Blauzdžiūnas, Ra 
gaišis, J. Skripka, Gaputytė, 
Gaputis, Paukštaitif, Kiela, 
Yaunish, Lukošius, Dany, adv. 
Daukša, Siekis, Nomeikienė, 
Tubis, Gabalis, Cibienė, inž. 
Naginionis, Simonaviičus, V. 
Vasiliauskas, Linka, Mačiukas, 
Alb. Žukauskas, Alseika, Kir 
kilionis, Vaitkutis; po 75 et.: 
Strimas; po 50 et.: Repšys, 
Mickus, Garažas, Ambrozaitie 
nė, Janulionienė, Martinaitie 
nė, Girgauskas, Ver. Knystau 
tienė, Strausas, Gečienė, čeč 
kauskienė, Mikalauskas, Puk 
teris.

LIETUVOS KREPŠININKŲ 
SUKAKČIAI PAMINĖTI
1. Komiteto sudėtis. Įvykus 

kai kuriems pasikeitimams, ga 
lutinė komiteto sudėtis yra ši: 
Pirm. — Dr. S. Biežis; vicep. 
— S. Daunys; gen. sekr. — J. 
Vaičiūnas; sekr. — A. Lingy 
tė; varžybų vadovas — V. Ad 
amkavičius; spaudos - informa 
cijos vadovas — E. Šulaitis; iž 
dininkas — Z. Dailidka; na 
riai: A. Antanaitis ir A. Valo 
nis.

2. Komiteto adresas. Lietu 
vos Krepšininkų Laimėjimo 20 
metų sukakčiai paminėti Komi 
tetas, c. o. J. Vaičiūnas, 1216 
So. 49th. Avė. Cicero 50, 111., 
teler. TO 3-7327.

3. Minėjimo data ir vieta. 
Lapkričio 9—10 dienomis Chi 
cagoje. Krepšinio žaidynes vy

Daiktais aukavo: Vaišvilai, 
Maceliai, Ambrasienė, Maces 
taitė, 'Paunksniai, Leknickai, 
Jaseckai, Sutkaičiai, Tauterai, 
Šimkai, Kuncevičiai, Benžai 
čiai, O. Stankūnaitė, Adomai 
tis, I. ir P. Lukoševičiai, Teku 
tis, Žukas, Toliušis, A. ir B. Jo 
cai, P. Jocas, Šukys, Kalvaitis, 
Giriūnai, Kerevičiai, Girnienė, 
Dauderienė, Gatautas, Skaisgi 
ris, Juoz. Maičonis, Vapsys, Sa 
frončikas, Petrulis, Blauzdžiū 
nas, Krupavickas, M. Morkū 
nienė, Rasimavičius, Malaiška, 
Barteška, E. Mačionienė, Vaši 
liauskaitė, Petronis, Pacaus 
kas, Mikulėnas, Rupšienė, Rup 
šys, Pakulienė, Mickienė, Bur 
čikienė, Bulkienė, Išganaitienė, 
G. Kudžmienė,, Navikėnienė 
Gubusevičius, Keršys, Ambra 
zienė, Meksrūnas, B. Merke 
vičiūtė (pusmetini šukavimą), 
inž. Mažeika, Sabalys, Vesel 
kienė, Zinkevičius, Renkytė, 
Jancevičius, Mickus, Vasiliaus 
kas, Alb. Žukauskas, Budvilas, 
Oseika, Lukošius, Gurčinienė, 
Sarokas.

Visiems nuoširdus ačiū.

Globos Komitetas.
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CrissX Cross
(Patentuota 1945)

Prancūziškos kelnaitės
Specialiai pagamintos lengvam 
prilaikymui — patogus elasti 
nis liemens raištis — patentuo 
ti, patys užsisega, „C r i s s ir 
Cross“ priekis suteikia patogią 
išvaizdą — pagamintos iš pui 
kios rūšies šukuotos medvilnės. 
Lengvai išskalbiama — nerei 
kia lyginti. Ilgai nešiojasi. Tin 
ka prie Jerseys. (W-18-56)

Vaistai i Lietuvą, |
LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJA IR KITUS SOVIETŲ į.

KRAŠTUS $
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. į,

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis ©
per Janiną ADOMONIENĘ. ©

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me- X
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. ©
Užsakymai iš kitur priimami paštu. X

Siuntiniai pilnai apdrausti. X
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, ©

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. |
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I
s BELLAZZI-LAMY, INC I

PO 8-5151 7879 George St’ Ville Lasalle. I

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

© ©

Tel. PO.8-H35

VICTORIA 
CIONBRSl 
& DYERSCo

SPECIALIAI NUPIGINTA j 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ................0.95
Paltas (lengvas) . .0.95

Suknelė ................ 0.90
Skrybėlė ................0.85

ir t. t., ir t. t.
Paimam iš namų ir pristatome į vi«as Montrealio 
miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Liet, mv.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

PADĖKA
Ruošiant Rudens sezono ba 

lių daug darbo ir rūpesčio įdė 
ijo: b. Globos k-to pirm. p. 
Petrulis, pp. Žukienė, Aid. 
Morkūnienė, Kavaliūnaitė, Tu 
mėnienė, Išganaitienė, Navike 
nienė, Baltuoniene, Bujūnienė, 
Kudžmienė, Jakubaitytė, Siniū 
tė, Maceskaitė, Staskevičius, 
Kizerskis, Baršauskas, Zinke 
vičius, Žukauskas, Bujūnas, 
VI. Drešeris, Kalvaitis, Žukas, 
V. Drešeris, Peleckas, Dalmo 
tas, visuomenė duosniai aukavo 
loterijai, pinigais ir daiktais, 
„N. Lietuva“ ir „T. žiburiai“ 
skelbė kronikines žinias ir au 
kotojų sąrašus, atsilankiusieji 
parėmė lietuviškąsias mokyk 
las. Visiems reiškiame nuosir 
du lietuvišką ačiū.

Globos Komitetas.
• Žiema Montrealyje pasirodė 
pasirodė spalio 27 d. po pietų 
pirmuoju sniegeliu, pabirusiu 
netikėtai ir peranksti dar, nes 
dar tiktai baigiasi pats gražiau 
sis rudens laikas — saulėtos 
dienos ir daugiaspalviais lapais 
pražydusi augmenija.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SPAUDOS BALIUS,

per eilę metų tapęs tradiciniu 
ir didžiausiu metimu balium, 
yra paskirtas 1958 metų sausio 
25 dieną, šeštadienį, didžiau 
šioje ir patogiausioje Montre 
aly St. Louis gimnazijos salė 
je, esančioje City Hali ir Sher 
brooke kampe, ten, kur buvo 
ir pernai. Vises organizacijos 
maloniai prašomos tą datą re 
zervuoti Spaudos baliui ir tau 
tiečiai prašomi tą vakarą skir 
ti savajai lietuviškąja: spaudai. 
Salė jau išnuomota.

LAIMĖJIMO 20 METŲ 
KOMITETO PRANEŠIMAS
ksta Šv. Ritos mokyklos sa 
Įėję, vakaras — Lietuvių audi 
torijoje, krepšininkų pagerbi 
mo banketas — Jacy‘s restora 
ne.

4. Minėjimo programa.
a. Krepšinio žaidynės, dalyvau 

jant penkioms geriausioms 
Š. Amerikos lietuvių krepšį 
nio komandoms: Brooklyno 
LAK, ASK Lituanicai, Chi 
cagos LSK Neriai, Toronto 
LSK Vyčiui ir Detroito LS 
K Kovui;

b. 937-39 metų Europos krep 
šinio pirmenybėse dalyvavu 
siu Lietuvos rinktinės žaidė 
jų tarpusavio krepšinio žaidi 
mas;

c. Sportininkų vakaras su meni 
ne dalimi ir šokiais.

d. 1937-39 metų Europos krep 
šinio pirmenybėse dalyvavu 
siu Lietuvos rinktines žaidė 
jų pagerbimas-banketas.

Rengimo Komitetas.
DLK VYTAUTO KLUBO

sukaktuvės minimos lapkričio 
23 d. Tą vakarą klubas skelbia 
iškilmingą vakarienę.

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

AMLIT Builders Supplies Ltd.
6720 E. Henry Bourassa Blvd., Montreal North,

Naujas telefonas DUpont 1-0182, 
reikale šauk bet kokiu laiku.

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo 
sąlygomis čia galima gauti visas statybines medžiagas: 
visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, ply
tas, vinis, dažus, stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

Greitas pristatymas.

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

ant Jūsų nuosavo arba b-vės parinkto sklypo.
Statybos darbus atliks, AMLIT vadovybės rūpesčiu, 

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

LINDA Construction Co. Ltd.
Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

ir visais kitais statybą lieičaničais reikalais 
prašome kreiptis į naujos bendrovės raštinę:

5290—16th Ave. ROSEMOUNT. Tel.. RA 1-7524
arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo 

vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558.
AMLIT B-VĖS VALDYBA.

Mosklo - Technikos naujienos
IŠ KANADOS BUS PALEIS TA DAUG RAKETŲ

Kanada yra pakvietusi Jung 
tinių Amerikos Valstybių mo 
kslininkus dalyvauti Geofizinių 
mėtį programos vykdyme. Šiuo 
pakvietimu Kanada susitarė 
su JAV, todėl kaikurie Geofi 
žinių metų tikslai bus siekiami 

bendromis jėgomis.
Vienas iš didelių uždavinių 

yra tiriamųjų raketų siuntimas 
i augštybes. Kanadoje tam tiks 
lui yra parinkta prie Hudzono 
įlankos Fort Churchill vieta, 
kuri yra šiaurinių piošvaisčių 
— aurorų srityje. Iš Fort Chur 
chill yra numatyta pasiųsti į 
dangų 75 raketos, kurios bus 
trijų tipų.

Raketos bus aprūpintos ins 
trumentais, kuriais bus tiriami 
sekantieji dalykai: Saules ra 
diacija — ultravioletiniai spin 
dūliai, kurių atmosfera (supąs 
žemės rutulį sluogsnis oro) ne 
praleidžia, X spinduliai, dale 
lės, kurios sukelia šiaurės po 
švaistės, bus tiriama pati siau 
rėš pošvaistė; jonosfera ir jos 
reiškiniai (jonai yra elektriš 
kai persitvarkę atomai ar mole 
kūlės) ; kosminių spindulių ty 
rinėjimas; žemės magnetinis 
laukas; visi atmosferos siuogs 
niai — trofosfera, stratosfera, 
ozonosfera, ir egzosfera; bus 
aiškinama, kaip saules radiaci

ja iš molekulinio deguonio pa 
gamina ozoną; bus aiškinama 
si, kaip visi šitie reiškiniai kei 
čiasi metų laikais ir dieną bei 
naktį.

LABAI SĖKMINGI JAV 
RAKETŲ BANDYMAI

Žemės satelitams ar tarppla 
netiniams laivams iškelti iš že 
mės traukos lauko reikalingos 
raketos. Amerika gamina jų 
dvi rūšis; vienos jų iššaunamos 
tiesiai nuo žemės, kitos gi iške 
liamos balionais į skystesnio 
oro sluogsnius ir tada iššauna 
mos. Dabar oficialiai pranešta, 
kad abi raketų rūšys pagamin 
ti sisiškai pasisekė.

Iš baliono iššaunamoji raKe 
ta vadinama „Project Farsi 
de“. Balionas šią raketą iškė 
lė į 100 tūkstančių pėdų augš 
tį ir ten iššauta raketa pasiekė 
4,500 mylių augstį. Tai yra da 
ugiau, negu tikėtasi. Ši rakė 
ta, kaip numatyta, iškels dirb 
tinį Amerikos menui) ligi 4000 
mylių į augštį. Menulis bus 
1000 svarų svorio su instrumen 
tais.

Raketa, kuri iššaunama nuo 
žemės, vadinama Vanguard. Ji 
yra trijų laipsnių. Jos bandy 
mas taip pat puikiai pasisekė, 
nes pirmasis jos laipsnis, numa 
tytas 100 mylių, pralenktas 9 
myliom. Tat oficialiai praneš 
ta, kad JAV raketų, reikalingų

paleisti dirbtinius žemės paly 
dovus, bandymai pasisekė kuo 
puikiausiai. Kas mėgsta žiūrė 
ti televiziją, tas mate gražiai 
nufotografuotus šių raketų pa 
leidimo bandymus. Žemės sate 
litai numatyti paleisti 1958 rne 
tais, kurie yra geofiziniai ir ku 
riems tie bandymai taikomi.

AMERIKA NEPAPRASTAI
IŠTOBULINO RADARĄ
Amerikos General Electric 

bendrovė nepaprastai ištobuli 
no radarą. Anksčiau radaras 
galėjo sekti įvykius ir daiktus 
tiktai už pusantros mylios nuo 
tolio, o dabar jau gali sekti už 
viso tūkstančio mylių.

Šis ištobulinimas radai o su 
darė galimybę sekti sovietų 
daromus bandymus su raketo 
mis. Turkijoje pastatyta JAV 
radaro stotis seka sovietų Kras 
nyj Jar bazės, kuri yra už 725 
mylių į šiaurę nuo Kaspijos jū 
ros, darbus. JAV stebėtojai 
jau nustatė, kad iš Krasnyj Jar 
sovietai leidžia vidutinio tolu 
mo raketas už 1000 mylių į Ki 
zil-kum dykumą Turkestane, 
arti Afganistano, o tolimo to 
lumo raketas iš Krasnyj Jar 
leidžia per Sibirą Vladisvosto 
ko kryptimi, už 4000 mylių.

Dr. Roman Pniewski
į Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

\ TAUPYK, SKOLINKIS

s savo kredito kooperatyve

„LITAS”
i Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
į duodamos betkokiam geram tikslui.
į Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.
J „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje
; Banko kambary.
k Pirm. A. Norkeliūnas ........................
W©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

ĮOTBDE luxe dry cleaners!
ir/_6th AVENUE, LACHINE

Lietuviams nuolaida. ©
Sav.: P. RUTKAUSKAS. 3

S

RA 7-3120

H ME7-6727

Lietuviška moterį! kimvkla
;; DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- 
; PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
| 2544 CENTRE St., Montreal WEllington 5-3292

Amerikiečiai todėl pareiškė, 
kad veltui Chruščiovas per 
daug giriasi, nes amerikiečiai 
gerai žino, kad tai yra tiktai 
dar bandymai, kokius n jie 
daro sėkmingai.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

BAL TIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K-KlAUŠASirJ. Š1AUCIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.: H V 8-0162.

I PO 7-0211 Office: 727 Argyle »
•l PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d. Į
G e r a r d V i a u, sav.

f ANGLYS — MALKOS—KURO ALYVA lį
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TILLSONBURG-DELHI, Ont doje; D. Britanijoje ir Austrą 
lijoje — 1 svaras, o visur kitur

ŠIKŠNOSPARNIS“ TORONTE.
Punsko lietuviams ir „Litua 
nūs“ žurnalui.

Kūr. savanoris, Vyties Kry 
žiaus kavalierius A. Pabedins 
kas sunkiai serga ir turėjo svar 
bią operaciją. Guli Women’s 
Hospital.

LIETUVAITĖS PASIŽYMI
Šiemet į Toronto universi 

tetą istojuisos Vida Balsytė ir 
Liuda Kuolaitė tuoj buvo paim 
tos j savo fakultetų šūkininkes 
(cheerleeders). Abi jos gražiai 
pasirodė praeitą šeštadieni alų 
mnų sugrįžimo savaites futbo 
lo žaidime Varsity stadione, sk 
aitant torontiečius i laimėjimą 
prieš Londono un-to komandą.

RUOŠIAMASI SVEIKATOS 
savaitei 1958 m. vasario mėn. 
Kunigų komitetas posėdžiavo 
tuo reikalu praėjusią savaitę. 
Anglikonų ir Romos katalikų 
arkivyskupus atstovavo jų ku 
nigai. Jungtinės Liuter. Bažny 
čios Kanados Sinodo preziden 
tą atstovavo dr. Kavolis.

• Žemelytė Vaclava, mecoso 
pranas, gavo stipendiją ir tęsia 
dainavimo studijas Toronto 
konservatorijoje.
• Lietuvos Pranciškonų pro 
vincija Prisikėlimo parapijai 
Toronte paaukojo 4000 dol.

1958 m. sausio 18 d. Eatono 
Auditorijoje turėsime progos 
pamatyti J. Strauso 3-jų aktų 
operetę „šikšnosparnis“. Stato, 
Chicagos Lietuvių „Pirmyn“ 
choras, vadovaujamas muz. p. 
K. Steponavičiaus, dalyvaujant 
Metropolitain operos sol. p. A. 
Braziui.

SOLIDARUMO MOKESTIS
B-nės apyl. valdybos planin 

gai renkamas prie bažnyčių. 
Yra susimokėjusių už visą ei 
lę metų. P. Klimas sumokėjo 
už 7, V. Kviecinskas, C. Sin 
kevičius ir S. Ruibys už 5. Or 
ganizuotas solidarumo mokes 
čio rinkimas tęsis iki naujų 
metu.

KŪR. SAVANORIŲ EILĖSE
Buv. skyriaus nariui P. Jog 

minui mirus, jo šeimai, gyve 
nančiai Hamiltone, Toronto 
skyrius paskyrė 25 dol. pašai 
pą.

Toronto kūr.-savanoriai iš 
savo kasos paskyrė po 10 dol.

I I

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI |
Įvairaus dydžio ir įvairių kainų. Parduodu piinai ireng 

tus pelningus tabako ūkius. Kreipkitės pas: x
CHARLES POCIUS |

REAL ESTATE |

Tillsonburg, Ont. <6
Tel. Victor 2-3337. |

c

jbposvenaniejk
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SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE 
1423 Dufferin St., L E 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

— Moksleivių at-kų s-gos 
tradicinis talentų vakaras, įvy 
kęs šeštadienį, buvo gyvas ir 
gražus.

<3

ANAPUS GELEŽINĖS...
Atkelta iš 3-čjo pusi, 

amerikietiško gyvenimo stan 
darto (lygio), bet mes galime 
pasivyti Vakarų Europą jeigu 
mes sumažinsime ginklavimui 
si išleidžiamas sumas ir išvysty 
sime didžiulę užsienių preky
bą“. Kadangi A. Mikojanas 
yra labai sena sovietine lapė ir 
senas ekonomijos ekspertas, la 
bai nušvarinęs satelitinius kiaš 
tus po H-rojo pasaulinio karo, 
tai iš jo pareiškimo, kuriuo vis 
dėlto galime patikėti, galime 
padaryti dar daugiau ir toliau 
siekiančių išvadų. J. Skardis.

— Naujienų dienraščio rude 
ninis parengimas Įvyksta lap 
kričio 10 d. Sakalu svetainėje. 
NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA yra visų lietuvių vėliava, 

todėl visi ją skaitykime.

MEDŽIAGOS —
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

JKAMIENShl/
JANIQUE TRADING CO.

......i

835 QUEEN ST.W. ■ TORONTO 3 ■ FM 4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.Veda sktn. inž. J. Bulota. 

DALYVAUKIME KONKURSE!
kančių adresu: E. Vilkas, 
12601 So. Stewart Ave., Chi 
cago 28, Illinois.

Konkurso pabaigoje, lapkri 
čio 30 dieną, visi gauti balsai 
buvo suskaičiuoti ir tokiu būdu 
bus išrinkti geriausi šių metų 
straipsneliai ir gražiausia nuo 
trauka. Konkurso dalyvis (ar 
ba dalyviai), kurio atsiųsti pa 
vadinimai atatiks konkursą lai 
mėjusių straipsnių ir nuotrau 
kos pavadinimam, gaus akade 
minio Skautų Sąjūdžio Valdy 
bos paskirtą dovaną — 25 do 
lerius. Konkurso rezultatai bus 
paskelbti spaudoje, o geriausių 
straipsnių autoriai ir gražiau 
sios nuotraukos fotografas bus 
atatinkamai pagerbti ir apdo 
vanoti.

Neužmirškite, kad šis kon 
kursas baigiasi lapkričio 30 
dieną. Ta proga pranešama, 
kad dar galima gauti beveik vi 
sus šių metų M. V. numerius, 
o kaina ir 1958 metams lieka 
ta pati tik 3 dol. JAV ir Kana

Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadų, vadovių ir akademikų 
skautų ir skaučių laikraščio 
„Mūsų Vytis“ leidėjai nutarė 
paskelbti: „Geriausių šiais me 
tais „Mūsų Vytyje” atspaus 
dintų straipsnių ir gražiausios 
nuotraukos Konkursą“.

Sąlygos šiame konkurse da 
lyvauti yra labai paprastos, 
Reikia susirasti visus 5 šiais 
metais pasirodžiusius M. V. nu 
merius ir išrinkti tris jums ge 
riausiai patikusius straipsne 
liūs, po vieną iš visų trijų pa 
grindinių M. V. skyrelių: be 
ndrojo, vadovų ir akademikų. 
Be to reikia išrinkti 'gražiau 
šią nuotrauką. Tai atlikus rei 
kia pasiųsti savo sąrašėlį se
t-----  M ■ H >
Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

SIUNTINIAI Į LETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS. 
Naujas skelbimas su naujenybėm.

Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lie
tuvą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai 

tik per

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON), 

TORONTO, TEL. LE. 1-3098
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir 

kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu

mams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus 
ir kitas prekes.

DĖMESIO! dėl siunčiamų vaistų ir medžiagų iš Anglijos.
Nuo š. m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vais

tai siunčiami iš Anglijos, pavyzdžiui:
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 
30 a 1 gr..........................................................su muitu $
Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm................... ,
Penicillin in oil 1X10 cc 3 mil. u.........
Cardophyllin (Theophillin) 100 tabl. 0.2 
Multivitamin 500 tabl...............................
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.. . 
Serpasil 500 tabl. 0.1 ...............................
Serpasil 500 tabl. 0.25.............................
Vitamin B. Complex 250 tabl................
Phenobarbiton 500 tabl. 1 gr....................
Aspirin 1000 tabl.........................................
Digoxin 500 tabl............................................
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm..............
ir t. t. ir t. t*.

Siunčiame įvairius antibioticus: 
Aureomycin, (Achromycin, Chloromycetin, Crystamy- 
cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 
cin, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd
ro — Sterptomycine, Terramycin, Viomycin ir įvairias 

medžiagas ir instrumentus dantims taisyti.
Taip pat yra žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

DAR DIDESNĖ NAUJIENA:
Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kos
tiumams bei paltams naujų vilnonių juostelėmis medžia
gų pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: 
Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamuša
lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik
tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vie

nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai.
Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80. 

Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje 
Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant šį 
pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą).

Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka: 
švediškas elektrines siuvamas mašinas, 
38-nių modelių Hohner akordeonus, 
Moderniškiausias mezgimo mašinas, 
Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma" ir „Dixton“, 
Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius, 
Parkerius, 
Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų, 
Plaukams kirpti mašinėles, 
Skustuvus, 
Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus, 
Avalynę, 
Maistą, 
ir t. t. ir t. t.
Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. 
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne- 

\ viršijant nustatyto svorio.
Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siun

tinį Kalėdoms bei bernai.
Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon Str. E., pas P. V. 
Juraitienę, tel. JU 8-6686, priima užsakymus vaistams ir 

kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa
kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun- 

į tinius siųsti mums paštu.
; Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
[ Darbo valandos: į k
j Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
> Šeštaditniais — huo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

l Sav. A. K a I ū z a.
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M. D. MORTON,
B. A., EL. B.SIUN1INIAI LIETUVON

KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS
ORBIS SIUNTINIAI 22 SVARŲ SVORIO — 

TRUMPIAUSIAS PRISTATYMO LAIKAS 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje.

Siunčiame viską kas yra leistina. Kainos žemiausios.
Prekių kokybė augštos rūšies.

Kainos čia pažymėtos yra su muitu.
Siunčiame įvairiausios rūšies maistą pagal Jūsų pasirin
kimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siuničame 
mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, mil
tus, riebalus, vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, cuk

rų, saldainius, Šokoladą ir t. t.
plius pers.
$ 6.50 viso $ 21.90
„ 6.50 „ „ 12.95
„ 6.50 „ „ 24.40 

kg citrinų .... $ 1.50 
kg dz. aprikosų „ 1.90

' " ‘ 0.80
0.80 
2.75

Pav.: $
22 sv. taukų kiaulinių 15.40
22 sv. cukraus.........
22 sv. lašinių (storų) 

y2 kg kavos. . .$ 1.80 
% kg kakavos „ 1.95

kg šokolado „ 1.78
kg sviesto ..„2.65 
kg taukų ... $ 1.80 
kg bekono. .„ 2.60

6.45
17.95

1 
1
% kg ligų .........
% kg datulių .
1 kg riešutų miš 
kiti produktai iš mūsų 
kainaraščių.

Tekstilės medžiagos:
Vyriški kostiumai nuo $ 9.25 ir daugiau (už 3^2 vardo) 

medžiaga paltams nuo 9.45 ir daugiau (už 3% yardo) 
medžiagos suknelėms 4.45 (2% yardo dvig. pločio) 

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos (5 porom batelių) $ 18.30.
1 kg labai storų padų 4 mm $ 3.95.

Vyriški tufliai ar bateliai—dvigubų padų 
bile kokio fasono $ 12.90.

Moteriški bateliai bile kokio fasono $ 10.95.
Vaistai: $
Streptomycino 10 gr ... .2.60
Isoniazid (rimifon)

1000 t. 50 mg................ 4.60
PAS 500 tabl.........................3.50
Isopas (Rim. plius Pas)

1000 tabl............................8.25
Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. 0.80
Vit. B-12 6 amp................ 1.00

1
1
1

(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052 A Bloor St. W. Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

I
 A. E. McKAGIIeI

Barrister and Solicitor Ą 
Advokatas ir Notaras £ 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 £ 
201 Northern Ontario Bldg.£ 

330 Bay Street, $ 
TQRONTO 1, Ontario, x

Cortisone 50 t......9.50 ji:
largactil .......................3.00 ;;j
hydrocortisone 3X10 7.50 jlj
Glucose 100 c. c. ..1.85 !j;
ir daugelis kitų vaistų.

Siunčiame skustuvus ($ 4.50); special, žirkles 4.00; plau- ji; 
kam kirpti mašinėles 4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų; 5 plius 4 registeriu (su muitu) $215. j 
Šveicariškus laikrodžius.

Įvairius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 
1000 cigarečių Chesterfield ir 7 kg cukraus $ 24.50.

10 pokelių (200 cig.) $ 4.25.
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuvą pridėt 

dar $ 6.50, į Sibirą $ 7.90. <j
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas.

Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per 

ORBIS
298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810.

Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.)
Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. | 

Priimame užsakymus telefonu.

K==XK
Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Ad vokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081
'Cl-."... XX-’"...w--------VK---------TX

W. A. LENCKI. 
B. A., L. L. B. 

TEISININKAS — 

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Ave., Toronto 3, Ontario. :4

II Telefonas: LE. 6-5613. :<
DIREKTORIUS — A. L I ū D Ž I U S |

Įstaigos darbas atliekamas 2 atskiruose skyriuose: jjs 
L EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel): |

Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš c 
tų jvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų >j; 
tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti jįį 
nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų ii; 
biletai; Amerikos ir Kanados vasarvietėse vietų užsakymai,:!; 
žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai; jį 
ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas; :j 
asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto jį 

;,s persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame jį 
;į; rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš :įj 
jįj pat jūsų buto). jį

II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.
jį! Per šj skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE j; 
4 TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo ;į 
$ no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusiu virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

7.90
4.70 
1.00 
1.10 
2.80 
4.20
4.70

$ 11.10
1.70 
1.60 
1.70 
3.80 
4.60

$ 
$ 
$
$ 
$
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hamiAlton
HAMILTONO ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

Šiemet Hamiltono vysk. M. 
Valančiaus vardo šeštadieninė 
mokykla įžengė j devintuosius 
mokslo metus., {kurta 1949 m. 
daugiausia kun. dr. J. Tada 
rausko pastangomis, ji mūsų 
kolonijoje atlieka gražų lietu 
viską kultūrinį ir tautinį darbą. 
Ir kaip tinka vienai didžiausių 
Kanados kolonijų, joje mokosi 
(po Toronto) didžiausias jau 
nų lietuviukų skaičius, kūnų 

įmet įregistruota yra 162 
^pereitai smetais 132), taigi 
mokyklą lanko beveik 90% vi 
sų mokyklinio amžiaus vaikų. 
Tenka džiaugtis, kad šioje sri 
tyje Hamiltonas stovi pirmau 
jančioje vietoje visoje tremty 
je, nes pagal gyventojų % % 
Toronte ar Montrealyje moky 
klos turėtų būti bent dvigubai 
didesnės už dabartinę lankau 
čiųjų vaikų skaičių.

Mokykloje veikia šeši sky 
riai. I sk. yra dvi grupės: pir 
moję grupėje 44 vaikai, mok. 
VI. Kezys ir II-oje grupėje 28 
mokiniai mok. M. Kvedarienė. 
Antras ir trečias skyrius yra 
ujungtas (II-ame sk. 29 mo 

ainiai ir III-čiame 16 mok.) 
ved. mok. A. Mikalausko. Ket 
virtam*skyriuje mokosi 17 mo 
kinių, mok. A. Grajauskaitė. 
V sk. — 15 mok. ir mokyt. St. 
Juozapavičius, VI-tame sk. ran 
dame devynius mokinius, ku 
riuos moko mokyklos vedėjas 
J. Mikšys. Mokyklos kapelio 
nu yra kun. J. Tadrauskas.

Mokslas yra einamas pagal 
Kanados Krašto Kultūros Fon 
do švietimo skyraius nustatytą 
programą, kuri remiasi Lietu 
vos švietimo ministerijos nusta 
tyta programa, pritaikant ją 
šeštadieninių mokyklų dvasiai

ir bendrai — tremties gyveni 
mui.

Pirmojo skyriaus programa 
išeinama per dvejus metus, to 
dėl ir mokiniai turi lankyti tą 
patį skyrių dvejus metus, per 
keliant juos iš I-os grupės į 
antrą.

Mokyklos išlaikymui visi tė 
vai yra apsidėję mokesčiu. 
Kiekviena šėima moka 1 dol. į 
mėnesį, nežiūrint lankančiųjų 
vaikų skaičiaus iš tos pačios 
šeimos. Mokykla yra remiama 
daugiausia parapijos, KL li
nes, TF ir A-kų organizacijų. 
Už mokyklos patalpas nemo 
karna, tačiau yra atlyginamas 
mokyklos valytojas. Mokslo 
metų pabaigoje ar šv. Kalėdų 
proga mokytojai gauna simbo 
lines dovanas. Nuolatinai jie 
nėra atlyginami.

Mokykla ruošia iškilmingą 
mokslo metų užbaigimą, Kalė 
dų eglutę. Taip pat, su savo 
programa dalyvauja Motinos 
Dienos minėjime, Kristaus Ka 
raliaus Akademijoje, Mokyto 
jų Dienose ir kt. minėjimuose. 
Vienu žodžiu, šalia savo tie 
sioginio tikslo — pažinti mūsų 
gražiąją istoriją, geografiją, iš 
mokti lietuviškai rašyti ir skai 
tyti, išmokti lietuviškai pote 
rių, mokyklos auklėtiniai išei 
na dažnai į viešumą, pradžių 
gindami vyresniąją kartą, gra 
žiai išpildoma menine progra 
ma.

Sveikintina ir linkėtina Ha 
miltono atžalynui gražios atei 
ties. Jūsų bendradarbis, nore 
damas kiek daugiau skaityto 
jus supažindinti su mokykla, 
aplankė mokyklos vedėją, žino 
mą visuomenininką, J. Mikšį 
ir iš jo gavo keletą atsakymų į 
klausimus, kurie seka.

— Pone vedėjau, Jūs lietu 
viškoje mokykloje mokytojau 
jate jau 31 metus. Ar nepavar 
gote po tiek darbo metų?

— Nuovargis jaučiamas, 
ypač kada dar yra dirbamas tie 
sioginis, fizinis, daibas. Tačiau 
mokyklai paskyriau savo gyve 
nimą ir kiek jėgos leis, lietu 
viškos mokyklos neapleisiu, 
ypač čia, tremtyje, kada nutau 
tėjimui yra tiek daug pavojų. 
O mūsų jaunimas, mūsų atžaly 
nas — tai Lietuvos ateitis!

— Jūs nuo 1926 m. esate mo 
kytojas. Gerai pažinote N. Lie 
tuvos mokyklą, pažįstate ir 
tremties. Ar yra didelis skirtu 
mas?

— Be abejo, labai didelis. 
Lietuvoje mokslas, kaip ir čia 
kanadiškose mokyklose, buvo 
privalomas. Šeštadieninė mo 
kykla jokių represijų ar polici 
nių priemonių nesiima. Tai yra 
Tėvų laisva valia, tėvų tautinio 
subrendimo ženklas. Ir džiau 
giuosi, kad Hamiltono koloni 
joje jaučiamas stiprus lietuviš 
kas ąžuolas, kurio šakos ir ša 
kėlės plačiai matomos mokyk 
loję.

— Ar baigę VI sk. vaikai 
gali taisyklingai rašyti ir skai 
tyti lietuviškai?

— Ne visi. Bet kurie stip 
riau padirba, puikiai rašo ir 
skaito lietuviškai, taip pat turi 
pilnai žinių iš L/etuvos istori 
jos ir geografijos. Norėčiau dar 
pažymėti, kad keli vysk. M. 
Valančiaus mokyklos mokiniai 
yra laimėję konkursus, skelb 
tus Kultūros Fondo.

— Ar nereiktų, baigusiems 
šeštadieninę mokyklą, įsteigti 
Lituanistinius kursus?

— Būtinas reikalas. Moki 
niai baigę prieš kelis metus 
mokyklą, patys prašosi (!!!) 
juos įsteigti. Man atrodo, kad 
KLB Hamiltono ap. valdyba 
turėtų tuo reikalu susirūpinti. 
Mokyklos mokytojų posėdyje 
svarstėm šį reikalą, tačiau su 
sidūrėm su patalpų stoka ir mo

kytojų kadro sudarypio sunku 
mais. (Ar jau tokia apverktina 
padėtis? — K. B.).

— Jūsų linkėjimai Hamilto 
no jaunimui?

— Mano linkėjimai... Kad 
visi vaikučiai lankytų mokyklą, 
sustiprėtų lietuviškoje dvasio 
je, išmoktų skaityti ir rašyti 
lietuviškai, nes jų laukia dide 
lis darbas būsimoje N. L. Taip 
pat tiems, kuriems amžius lei 
džia, tedalyvauja lietuviškame 
Hamiltono organizaciniame gy 
venime, kaip skautų, sporto, 
ateitininkų, nes lietuviškos or 
ganizacijos, lietuvybės išiaiky 
mo, atlieka didelį darbą, skai 
tytų Eglutę, Skautų ,Aidą ir 
visuomet ir visur kalbėtų tarp 
savęs tik lietuviškai. To linki 
me iš širdies.

Padėkojęs už malonų pasi 
kalbėjimą, palinkėjau vedėjui 
J. Mikšiui ir visiems mokytoja 
ms sėkmės ir ištevrmės jų gra 
žiame darbe.

Kartu, paduodamas p. J. 
Mikšio antrašas tiems visiems 
tėvams, kurie yra neseniai at 
vykę i Hamiltoną ir savo vaikų 
dar neleidžia į mokyklą; J. 
Mikšys, 18 Barton St. W., tel. 
JA 9-8593. K. B.

J MONTREALĮ 
lapkrič-’o 15 d. su lietuviškais 
fimais išvyksta J. K. Žukaus 
kai ir K. Baronas. Filmai bus 
rodomi VA parapijos salėje.

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
Suvalkų trikampio lietuviams 
padovanojo St. Pilypavičius. 
Nuoširdus ačiū. Laukiame ir 
daugiau.

SPADOS LEIDYBA 
LIETUVOJE

„Lit. ir Menas“ patiekia to 
kių duomenų apie knygų ir lai 
kraščių laidybą Lietuvoje. 
1946 m. buvo išleistos 266 
knygos su 3.948.600 egz. tirą 
žu, 1950 m. — 1.073 knygos

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškoma Gražienė - 

- Žemrietaitė Stasė, duktė Ju 
liaus, gimusi Joniškyje 1922 
m. Atsiliepti: A. Gražys 5300 
—16 Ave., Rosemount, Mont 
real, P. Q.

— Jieškomas Blaževičius 
Henrikas, gimęs 1931 m. spa 
lio mėnesį 5 dieną Panevėžy, tė 
vų vardai Andriejus ir Adelė 
Blaževičiai. Anksčiau H. Bla 
ževičius gyveno šiuo adresu :
H. E. C. Hostel, Herst Mo 
noeux, Ehst Sussex, England.

Atsiliepti šiuo adresu: Lietu 
va, Panevėžys, Bijūnų g-vė 
No 17.

— Jieškomas Elinkevičius, 
atvykęs Kanadon 1950 — 51 
iš Anglijos. Jeigu kas žinotų 
apie jį, prašoma pranešti šiuo 
adresu: V. Laurinaitis, 14 Bru 
cedale W., Hamilton, Ont. Ca 
nada. Jam yra svarbių žinių.

— Jieškomas Kazys Kaliba 
tas, 30 m. amžiaus, kilęs iš Gu 
donių km., atvykęs Kanadon 
1949 — 50 m. Jieško jo moti 
na, gyvenanti Lietuvoje. Pra 
šomi pranešti Nepr. Liet, ad 
ministracijai 7 722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal 32.

su 8.144.400 egz., 1955 m. —
I. 852 knygos su 10.475.000 
egz. tiražu. Laikraščių 1956 m. 
ėjo 37, 1950 m. — 86 ir 1955 
m. — 121. Šitie skaičiai rodo, 
kad dar negreit okupacinė vai 
džia prisivys kad ir laikraščių 
skaičiaus, kuris buvo Nepr. Lie 
tuvoje.

Kaip leidžiamos rašytojų 
knygos, rodo šie skaičiai: Cvir 
kos išleista 57 knygos su 1.300. 
000 egz. tiražu, S. Neries 23 
kn. — 311.000 egz., Venclovos 
22 kri. — 166.000 egz., Mieže 
laičio 20 kn. — 511.800 egz. 
tiražu.

Naujų knygų šiemet išleis 
ta; kelionių knyga „Mes ma

NAUJIENA! ! !
Pinigai siunčiami į Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.
Pilnai garantuota 

ir oficialiai.
100 rublių .............$10.00
Persiuntimas ........ $ 5.00
Perlaidos didžiausia suma 
$ 50. Tačiau galite siųsti 

perlaidų kiek norite.
GRAMERCY

118 East 28th St., 
New York 16, N.Y., U.S.A.

Licensed and Bonded 
by N. J. State 

Banking Commission

1
 Hamiltono ir apylinkės lietuviai,

taupykite ir skolinkite* pas savus — 
TALKOJE

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
J: Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 

parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite
■f iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,
R Hamilton, 15 Homewood Ave.

M. MAČIUKAS Į 

VYRIŠKŲ IR |

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS į 
AUGŠTOS KOKYBĖS | 

RANKŲ DARBAS | 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

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

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEIair 4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

tėm Indiją“, Br. Buivydaitės 
„Stebuklingoji radasta“, Vi 
tulskio piešiniai „Vištytė ir 
gaidžiukas“, verstinis romanas 
„Vagonų šešėlyje", „Girių 
giesmė“. Dabar išleistas ii V. 
Mykolaičio - Putino romanas 
iš Lietuvos gyvenimo rusų oku 
pacijoje „Sukilėliai“, bet apie 
tai dar tylima.

SIUNČIAME VAISTUS
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E.,
Montreal. Tel. CR 2-1949

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
FREEDOM FOR LITHUA

NIA. „Lithuanian's Indepen 
dence Day in the Congress of 
the United States“. 39th An 
niversary, Feabruary 16, 1957. 
Excerpts from Proceedings of 
the United States Senate and 
House of Representatives in 
first seassion of the Eight-fifth 
Congress. United States Gover 
nment Printin Office, Washing 
ton, D. C., U. S. A.

SVARBIAUSIAS...
Atkelta iš 2-ro psi.

SLA taupomoji apdrauda, tai 
lyg būtų bankas, kur padėti 
pinigai nustatytu laiku grįžta 
apsidraudusiam, tik su tuo 
priedu, kad pilna apdraudos 
suma gali būti išmokėta kiek 
vienu metu, kai nelaimė atsi 
tinka.

Tad verta mums pažinti SLA 
nuostatus ir tuos praktiškai 
svarbius siūlymus, kuriuos šio 
vajaus proga SLA padarė.

J. Tartilas.
NEW YORK IS ARTI...

Atkelta iš 2-ro psl. 
kambarį ir tai antram augšte, 
nes pirmam augšte prabanga 
susirasti. Antras augštas skai 
tosi gerai, New York augštas 
ir žmonės pripratinti prie tre 
pų, 3—4 augšte ir t. t. Kainos 
augštesnės, žiūrint rajono.

Apsigyvenu tikroj,-demokra 
tijoj, New York didmiesty, kur 
pilna žmonių ir visi skuba, kur 
sukurtos visos laisvės, kur lais 
vės statula šneka : ateikite visi, 
kuriuos persekioja. . .

Aš menu kitą jauną, didžią 
šalį — Kanadą ir europietiška 
Montreal}. Pro New Yorko 
dangoraižius mintys mane ne 
ša prie St. Lawrence, prie Mo 
unt Royal Park LaFontaine, 
„Kur užaugau, iškentėjau, aš 
kančias visas...“ ir kur paliko 
atmintis ir daug, daug kas, kur 
ant Sherrbooke saulė leidosi 
gražiausiai...

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

? D. E. BELANGER 8c SONS
; 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS.
; 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

J. GRAŽYS

5 A. NORKELIŪNAS 1
č Commissioner of the Superior Court of Montreal w
5 &| MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

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

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. x
X 12 metų patyrimas. x

| Lietuviška Kirpykla |
$ 410 Murray Ave, Greenfield Park. $

Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus į
4 bei visokeriopus odos masažus.

Kreiptis tel. OR 1-8951 4
| Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. f

I VAISTINĖ į
I Guy ly Dugrė I
X 2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal. S
X Paruošia vaistus pagal receptus ir x

SIUNČIA LIETUVON g
| BEI SOVIETŲ RUSIJON g

LAIKRODININKAS - A ŪKS AK AUS h
A. ŽUKAS

; ; Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.; ;
;;;Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas. ■ > 

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.
; Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 

P ASIRINKIM Ą.
DARBĄ A T LIEKU 

SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltu* 

duodu gerom
sąlygom 

išsimokėti

S

| Adamonis ir Budriūnas
g „DISTRICT ESTATE BROKERS”
g Montrealio Real Estate Board Nariai
X 177 Sherbrooke St. W. PL 8501
| NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ
I PASKOLOS — DRAUDIMAS

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
D. N. Baltrukonis CR 6-5075
A. Markevičius OR 1-8951
F. YasutisLA 2-7879
F. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai.

J. Skučas RA 2-6152
V. Liesunaitis PO 7-6719
S. Rudnik VI 5-8864

A. Budriūnas RA 7-2690. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

C. Halpin Funeral Home Reg'd
KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVĖ

> 4500 VĖRDUN Are., Veidan.-------- Tel. PO 9-1193
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