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Politinių įvykių savaitė
„VRŠŪNIŲ” KONFERENCIJOS KLAUSIMAS TEBĖRA 

PAGRINDINIS TARPTAUTINIS KLAUSIMAS
Chruščiovas apie taiką sako: atiduokite mums visą Korėją, 
visą Laosą, Formozą tai laikinai nekariausime. — Nehru neut 
‘"durno supratimas: Kinijos komunistai veržiasi į Indiją, o 

neutralūs. — Fidel Castro pasinaudojo Amerikos terito 
rija nuversti Batisto diktatūrai, bet kai diktatūros priešai tą 
pat daro prieš Castro diktatūrą, tai jau negerai. — Vakaru 
konferencija bus Paryžiuje gruodžio 19 d. — Ką veiks oku 
puotoji Lietuva 1960metais, kad Rusija turėtų daugiau nau 
dos iš okupuoto krašto. — Kanada Jungtinėms Valstybėms 

duos natūralias dujas. —
Pirmoje praėjusios savaitės 

tarptautinės politikos dienot 
varkės vietoje tebesilaikė „vii 
šūnių“ konferencijos klausi 
mas.

Kanados užsieinų reikalų mi 
nisteris M. Green, lankydama 
sis pas Prancūzijos prezidentą 
De Gaulle, pareiškė, kad 
KANADOS VYRIAUSYBĖ 
PAGEIDAUJA „VIRŠŪNIŲ” 

KONFERENCIJOS
GREIČIAU, 

bet, kaip žinoma, ši konferenci 
ja jau yra nukelta į pavasarį, 
nes visi pripažįsta, kad jai rei 
kia pasiruošti.

Visų pirma Vakarai turi 
tarp savęs susitarti ir tuo tiks 
lu yra sutarta, kad 
VAKARŲ KONFERENCIJA 
PARYŽIUJE JVYKS GRUO

DŽIO 19 DIENĄ.
Joje paaiškės ir „viršūnių” 

konferencijos data, o gal dar ir 
vėliau, nes data reiks sutarti ir 
su Chruščiovu.

Ryšium su viršūnių konfe 
rencijos klausimu, Kremliuje 
dabar mitinguojantis Rusijos 
diktatūros komedinis „parla 
metas“, kuris turi teisę tiktai 
pritarti tam, ką diktatūrine vir 
šūnė padaro, Chruščiovo burna 
burnojo apie taiką. Anot Chru 
ščiovo, atiduokite mums pieti 
nę Korėją, visą Laosą, Formo 
zą ir komunistų agresijai nesi 
priešinkite, tai ir bus taika. 
Kol mums daugiau ko pri 
reiks.

Indijos premjeras
NEHRU JAU įSlTIKINO, 

KĄ REIŠKIA KOMUNTSTI 
NĖ TAIKĄ, 

kai jam atkakliai skelbiant ne 
utralumą, tuo neutralumu pasi 
naudojo Kinijos komunistai ir 
slenka į Indiją, grobdami Indi 
jos žemes ir šaudydami Indijos 
pasienių sargybas. Palauksime 
dar savaitę ir pažiūrėsime, kuo 
pasibaigs Nehru neutralumo 
nolitika.

Gana įdomi istorija atsitiko 
pU Kubos diktatorium Fidel 
Castro, Kaip žinoma, Castro 
sukilimą prieš Batisto di.ctatū 
ra pradėjo iš Jungtinių Valsty 
bių teritorijos. Ir tai buvo vis 
kas tvarkoje ir viskas gerai. 
Bet kai dabar
PRIEŠ CASTRO DIKTATO 

RĄ IŠ TEN PAT KYLA 
PASIPRIEŠINIMAS,

tai Castro kelia gvoltą ir, so 
vietiniu būdu, mobilizuoja 
smurtininkus prieš Ameriką. 
Jis suvarė didelį mitingą ir ja 

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KRAŠTO TARYBOS NARIAI MONTREALYJE, 

kurių išrinkta viso 7, (L. Bal lio žmonių, tai tartasi dėl kan
žaras, Tėv. J. Borevičius, J. 
Kardelis, St. Kęsgailą, F. Lu 
koševičius, L Mališka ir Pr. Ru 
dinskas), dalyvaujant Montre 
alio Lietuvių Seimelio Prezf 
diumo pirmininkui • J. Malaiš 
kai, sekmadienį buvo susirin 
kę pasitarti dėl būsimos Kraš 
to Valdybos sudarymo, kas yra 
pavedama Montrealio jcoloni 
jai. Kadangi KLB Krašto va 
dovybei sudaryti reikia dauge 

me kurstė minią prieš JAV. 
Vietoje to, kad padarytų demo 
kratinius parlamento rinkimus 
ir tvarkingai nustatytų tautos 
valios valdžią, tai jis iš minios 
reikalauja pritarimo žmonių 
žudynėms. Visi diktatoriai to 
ki: vietoje teisės, jie pasirenka 
sauvalę ir smurtą. Ir Castro 
tiktai kruvinomis skerdynėmis 
bando laikytis, kaip ir visi dik 
tatoriai, kurie nesiskaito su 
žmonių valia.

Panašiu būdu ir Maskva ei 
giasi, nes prievartauja paverg 
tais šalis ir jų žmones. Štai 
Kremliaus „parlamento“ posė 
džiuose

LIETUVAI DUOTAS 
UŽDAVINYS,

kuris Pravdoje taip apibūdin 
tas: „Lietuvos TSR didžjau 
sį išvystymą gaus mašinų sta 
tyba. Prietaisų gamyba pakils 
pusantro karto, radiotechnikos 
išdirbinių — 1,8 kartų. Organi 
zuojama šaldymo priemonių ir 
matematinių mašinų gamyba. 
Baigiama elektrotechnikos fab 
riko „Elfą“ ir pirmos eilės tele 
vizijos mazgų fabrikų statyba. 
Baigiama Kauno HES statyba 
sudarys galimybę žymiai page 
rinti respublikos aprūpinimą 
elektroj energija. Tolimesnį 
išvystymą gaus žemės ūkis, 
ypač pieno ir gyvulininkystės, 
mėsos ir bekono kiaulinmkys 
tės bei linų ūkis“.

Visūr Lietuva stovi o-je vie 
toje, per patį „respublikų“ vi 
durį, nes po Lietuvos savo ga 
mybos apimtimi lieka dar 8- 
nios „respublikos”, kurių tar 
pe ir Latvija su Estija.

Tuo tarpu
KANADA NUTARĖ DUOTI 

AMERIKAI NATŪRALIA 
SIAS DUJAS,

kurios iš Albertos kalnų pašlai 
čių eina vamzdžiais per Winni 
pegą į visą Kanadą. Nuo Win 
nipego nauja linija nuves Ka 
nados dujas į eilę JAV valsty 
ju.

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
140,000 DOLERIŲ

Pasirodo, kad lietuviai turi 
nemažą laimę loterijoje. Per 
nai 140,000 dol. laimėjo Ha 
miltone gyvenąs p. Tėvelis, o 
dabar iš 1 miliono ir 92 tūkstan 
čių dol., Kanados laimėtų bėgi 
mo lenktynėse, S. Jokubauskic 
nė, gyvenanti Denholm, Saskat 
chevan prov., taip pat laimėjo 
140,000 dol. Malonu pasvei 
kinti laimėtoją, kuri jau yra 
antra iš lietuvių tarpo.

didaty ir žmonių toms pareigo 
ms pakvietimo. Visiškas yra su 
tarimas, kad KLB Krašto vado 
vybė būtinai turi jungti ir atei 
vijos ir amžiaus kartas, tai ta 
prasme ir kalbėta apie kandi 
daturas. Todėl visi, kas bus 
kviečiami į Centro organus, 
prašomi kvietimus priimti.

Seimelio Prezidiumo pirmi 
ninkui pasisakius, kad sunkiai 
statomi kandidatai į Montrea

Naujienos iš pasaulio sostinės
VLIKO PILNATIES SPALI O 17—18 DIENOMIS 

PRIIMTOS REZOLIUCIJOS
Politinės padėties reikalu

VLIKas, išklausęs praneši 
mu dėl esamos tarptautinės pa 
dėties, konstatuoja:

1. Kad dabartinė Maskvos 
taikos ofenzyva yra paremta 
siekimu išgauti esamo status 
quo tarptautinį pripažinimą, 
nustatant Vakarų ir Rytų pa 
šaulio santykius vadinamos ko 
egzistencijos pagrindais.

2. Kad toks Maskvos sieki 
mų pabojimas būtų premija ag 
resoriui, nes esamoji padėtis 
Rytų - Centro Europoje, o kar 
tu ir Lietuvoje, yra sukurta 
Maskvos agresijos aktais;

3. Kad Maskvos siekimas pa 
remti santykius su laisvuoju pa 
šauliu vadinamos koegzistenci 
jos pagrindais yra paremtas pa 
šaulio padalinimu į dvi sferas, 
kur Maskvos sferoje esančioji 
dalis būtų išskirta iš bet ku 
rios Vakarų laisvojo pasaulio 
įtakos, o Vakarų sfera būtų pa 
likta atviram rungtyniavimui 
tarp sovietinio komunizmo ir 
laisvojo pasaulio ūkinių ir po 
litinių sistemų;

4. Kad Lietuvos pavergimas 
buvo įvykdytas dėl tariamo ko 
egzistencijos sąlygų nejvykdy 
mo iš Baltijos valstybių pusės, 
kaip tatai atvirai buvo išdėsty 
ta brošiūroje The Soviet 
Union, Finland and the Baltic 
States, Sovietų Informacijos 
biuro, išleistoje 1941 metais.

VLIKas, turėdamas galvoje 
šiuos šiandienos uždavinius, 
įpareigoja VLIKo Prezidiumą 
ir VLIKo narius, dalyvaujan 
čius kitų politinių organizaci 
jų veikloje, siekti, kad Lietu 
vos klausimas būtų įjungtas į 
bendrąją Antrojo Pasaulinio 
karo padarinių likvidavimo 
problemą, nes Lietuvos ir kitų 
Rytų ir Centro Europos paverg 
tųjų tautų nepriklausomybės 
atstatymas yra būtina sąlyga 
taikos, paremtos teisingumu. 
Ginklavimosi apribojimas pats 
savaime negali atnešti pašto 
viok taikos nepašalinus Antro 
jo Pasaulinio karo padarinių.

VLJKas reiškia pakartotiną 
iglų įsitikinimą, kad lietuvių 
tauta yra suvereninė savo likt 
mo sprendėja, ir kad todėl turi 
būti dedamos visos pastangos, 
kad būtų sudarytos sąlygos lie 
tuvių tautai laisvai pareikšti sa 
vo valią.

Santykių su lenkais reikalu
Vlikas, išklausęs pranešimų 

dėl santykių su lenkais ir ture 
damas galvoje, kad Lietuva ir 
Lenkija yra tapusios sovieti 
r.io imperializmo aukomis ir 
tai, kad Lietuvos ir Lenkijos 
nepriklausomybės atstatymas 
yra bendras šių abiejų tautų 
reikalas, laiko, kad lietuvių ir 
lenkų laisvinimo organizacijų 
bendradarbiavimas šiam tikslui 
riekti yra palaikytinas ir plėsti 
nas.

lio Lietuvių Seimelio narius, su 
sirinkimas pritarė pirmininko 
pasisakymui, kad ir pavieniai 
asmens, ir organizacijos yra 
kviečiamos būtinai duoti kan 
didatus. nes jų turi būti mažiau 
šia 30. Išreikštas pageidavi 
mas, kad į seimelį įeitų daugiau 
jaunimo, kinio Montrealis da 
bar turi pasigėrėtinai puikaus.

RUOŠKIMĖS BENDRUOME 
NĖS KRAŠTO TARYBOS 
SESIJAI MONTREALYJE

Montrealyje lapkričio 28— 
29 dienomis įvyks KLB Kraš 
to Tarybos sesija, kurip»~suva 

Į Lietuvos\ 
/ nacionalinė \ 
\ M-Miižvydo Į 
kbibliotek* /

Santykių su jaunimu reikalu
VLIKas, didžiai vertinda 

mas lietuviškos jaunuomenės 
darbus Lietuvos laisvinimo rei 
kalu ir jųjų pastangas kelti Lie 
tuvos ir lietuvio vardą, kviečia 
lietuvišką jaunimą dar plačiau 
įsijungti į Lietuvos neprikauso 
mybės atstatymo kovotojų bū 
rį-

VLIKas paveda VLIKo Pre 
zidiumui jieškoti būdų ir prie 
monių, kad lietuviško jaunimo, 
ypač studentų organizacijos, 
būtų įtrauktos į politinių prob 
lemų sprendimą ir vykdymą. 
Politinės konsolidacijos reikalu

VLIKas, išklausęs Vilniečių 
S-gos pranešimą apie jųjų pa 
darytas pastangas politinių gru 
pių konsolidacijai įgyvendinti, 
sveikina šias pastangas ir dar 
kartą pakartoja, kad politinių 
grupių konsolidacijos reikalas 
buvo ir yra VLIKo siekimų 
dienotvarkėje, ir todėl skatina 
visas grupes jieškoti būdų ir 
priemonių tokiai 'konsolidaci 
jai įvykdyti tikslu suburti vi 
sas gyvąsias pozityvines jėgas 
pagrindiniam siekimui jgyven 
dinti, būtent Lietuvos neprik 
lausomybei atstatyti.

Sveikinimas sportininkams
Lietuvių sportinio jaunimo 

pasireiškimai ir laimėjimai ta 
rptautinėje sporto arenoje yra 
teigiamas reiškinys ir tinkama 
priemonė Lietuvai garsinti.

Todėl VLIKas džiaugiasi ir 
didžiuojasi lietuvių sportiniu 
jaunimu, sveikina jį ir kviečia 
ateityje dar veikliau jiems 
įprastu būdu talkinti Lietuvos 
laisvinimo veiklą.

FIDEL CASTRO PAKVIETĖ 
VLIKO PIRMININKĄ

ATSILANKYTI J KUBĄ
VLIKo pirmininkas Dr. A. 

Trimakas neseniai pasiuntė 
kartu su JAV prieškomunisti 
nes Veiklos Komiteto atsto 
vais telegramą Kubos dabartį 
niam premjerui Fidel Castro, 
prašydami jį nepersekioti prie 
škomunistinių Kubos veikėjų. 
Jų tarpe yra žymių Lietuvos 
draugų. Į pasiųstąją telegramą 
buvo tuoj pat atsakyta taip 
pat telegrama. Fidel Castro ka 
bineto vyr-direktorius Dr. Ju 
an Orta savo telegrama kvie 
čia Dr. Trimaką atvykti kartu 
su pulkininku Charles Green, 
Jr. į Kubą įsitikinti, kad Fidel 
Cantro vyriausybė nesanti ko 
monistinė.

Nepaisant šio tvirtinimo, Ku 
bos švietimo ministeris pracl 
tą mėnesį vieton važiavęs į Pan 
-Amerikos konferenciją, buvo 
nuvykęs į Santiago de Chilo, 
kur kalbėjo viešame komunis 
tų mitinge. Šis, be abejo, ir dau 
gel kitų panašių faktų kelia pa 
grįstų klausimų, kurlink suka 
kai kurie Fidel Castro žmonės.

Eltos Infor.

žiuos iš visos Kanados atsto 
vai. Tai bus didelės dienos 
Montrealyje. Tarybos posė 
džiai yra vieši, todėl kviečia 
mi, kas tiktai nori, atsilankyti
lapkričio 28—29 dienomis i A. 
Vartų salę (1465 rue re Sevc, 
Montreal 20). Be to, Šio šuva 
žiavimo proga, lapkričio 28 die 
nos vakarą toje pačioje salėje 
įvyks didelis vakaras-baiius, su 
koncertine daimi, šokiais ir bu 
fetu. tDalyvaus visi Kr. Tary 
bos nariai. Tai bus gera proga 
Montrealio lietuviams pasima 
tyti ir naujai susipažinti su 
daugeliu Kanados lietuvių.

MUZIKAS KAZIMIERAS ŽIŽIŪNAS,
Šv. Kazimiero parapijos Montrealyje vargonininkas ir visuo 
menės veikėjas, kurio veiklos pagerbimas įvyksta šį šeštadie 
nį, lapkričio 7 dieną, 7 valandą vakaro Šv. Kazimiero pavapi 
jos salėje. Plaičau apie solenizantą trečiame šio NL numerio 

puslapyje.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

ATVYKO IŠ AUSTRALIJOS
Iš Sydnėjaus Čikagon nuo ras įvyks lapkričio 8 d. Lietu

lat apsigyventi atvyko vienas 
iš populiariausių Lietuvių spor 
tininkų Rimas Gašlūnas. Jis, 
ten begyvendamas, plačiai 
reiškėsi krepšinio, stalo teniso 
ir futbolo šakose. Kurį laiką 
jis treniravo Darvino miesto 
juodukų krepšinio komandą, o 
taip pat buvo ir jų vadovu. To 
kiu būdu vietinių gyventojų 
tarpe jis tapo gerai žinomas ir 
gerbiamas. Čikagon atvyko su 
žmona ir dviem dukrelėm ir ap 
sistojo savo tėvų namuose.

Prieš kurį laiką Čikagon at 
vyko kitas žinomas Australijos 
lietuvių sportininkas Stasys 
Darginavičius, kuris prieš ke 
lias savaites čia susilaukė šei 
mos prieauglio — sūnaus.

BANDITAI NUŠOVĖ 
LIETUVI

Praėjusią savaitę čia buvo 
nušautas tavernos savininkas 
Antanas Vaitekūnas, kada jis 
pasipriešino banditui, kuris no 
rėjo išimti pinigus iš kasos. 
Apiplėšime dalyvavo trys ban 
ditai, kurie nušovę Vaitekūną, 
apiplėšė kasą ir pabėgo. Vie 
nas iš jų po kelių dienų pasida 
vė policijai. Vaitekūnas buvo 
tik 42 metų amžiaus. Ameri 
kon jis atvyko prieš 3 metus.
• Sandaros savaitraščio vaka 

Po to, sekmadienį bus iškil 
mingas posėdis, į kurį ypač 
kviečiami visi montrealiečiai.

Visi tarybos nariai, kurie at 
vyks į Montreal), ir bus reika 
lingi nakvynių, maloniai pra 
šomi iš anksto pranešti j. Ma 
laiškos adresu (1034 Manning 
Ave, Verdun-Montreal) savo 
pageidavimus, o Montrealio lie 
tuviai jam gi prašomi pasKam 
binti (PO 7-7507), kas svečius 
sutinka pas save priimti nakvy 
nės.

LIETUVOS KARINOME 
NĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
nukeltas viena savaite vėliau 
ir įvyks ne lapkričio 29 dieną, 
kaip skelbta, bet gruodžio 6 
dieną toje pačioje McGee salė 
je ir tuo pačių laiku. Nukelia 
ma todėl, kad lapkričio 29 die 
ną Montrėalyje vyksta Kana 
dos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos suvažiavimas, 
kuris lapkričio 29 dieną, 12 va 
landą Aušros Vartų salėje tu 
rėš iškilmingą posėdi, į kurpiaus tikslams. Tai yra jaunimo 
kviečiami atsilankyti visi Mont gerų darbų savaitė, nes Kana 
realio lietuviai. dos Raudonasis Kryžius šel

Šiais metais, Lietuvos Ka pia 25 kraštus, reikalingus pa 
riuomenės šventės minėjimą galbos.

vių Auditorijoje. Programą iš 
pildys Cicero taut, šokių grupė 
„Žilvitis“, sol. Brazis, sol. Alvi 
ra Giedraitienė, sol. Genovaitė 
Mačy t ė ir kiti menininkai.
• Čikagos Liluanicos futbolo 
klubo futbolininkai užbaigė šių 
metų pirmenybių sezoną. Jie 
savo paskutinėse lungtynese, 
įvykusiose spalio 25 d., įveikė 
meksikiečių Necaxa vienuoli 
kę 6:0. Lituanica iš 14 turėtų 
rungtynių laimėjo 10 ir 4 su 
žaidė lygiomis, kas jai atnešė 
I-ją vietą. Sekančiais metais ji 
žais major lygoje. Čikagos 
Bridgeporto futbolininkai lai 
mėjo meisterio vardą Il-je di 
vizijoje ir įžengė į I-ją divizi 
ją, kurioje šiemet žaidė Litua 
nicos komanda.
• Sol. J. Krištolaitytė dainuos 
Čikagos Varpininkų Filisterių 
draugijos rengiamo koncerto 
baliuje lapkričio 21 d.
• Čiurlionio ansamblis išpildys 
programą „Draugo" 50 m. su 
kakties koncerte, įvykstančia 
me lapkričio 15 d. Marijos 
Aukšt. mokyklos salėje.
• Dambrauskai Henrikas ir Ri 
ta-Marija atvyko iš Austroli 
jos ir apsigyveno Čikagoje. 
Henrikas yra inžinierius o Ri 
ta — slaugė.

ruošia sudėtinis iš trijų organi 
zacijų sudarytas komitetas, bū 
tent: Liet. Kariuomenės Kūrė 
ių-Savanorių S-gos Montrea 
lio Skyr., Atsagos karių „Ra 
movės" Montr. skyr. ir Kata 
liaus Mindaugo Montrealio 
Šaulių Kuopos. Sudarytąjam 
komitetui pirmininkauja šie 
met iš eilės atsargos karių pir 
mininkas J. Adomaitis.

ONA IR LEONAS Z 
ČEČKAUSKAI

spalio 11d. savo namuose gr?. 
žiai atšventė savo artimųjų 
draugų ir pažįstamų tarpe 10 
metų vedybinę sukaktuvių die 
na. ,

Prie gražiai papuošto stalo 
sukaktuvininkams buvo sūdai 
nuota ilgiausių metų. Sukaktu 
vininkai gavo vertingas ir gra 
žias 
mai

dovanas, o svečiai linki
pabaliavojo. Dalyvis,
SAVAITĖ YRA KANA 

DOS JAUNIMO
savaitė skirta Raudonojo Kry

ŠI
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Argentinoje jau pavasaris NIAGAROS PUSIASALIS
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Okupacija slegia Lietuvą
VLIKO SESIJA DAUG IŠAIŠKINO

Šiemetinė Vliko sesija, įvy 
kusi spalio 17—18 d. d. New 
Yorke, ypač pasižymėjo išsa 
miomis studijomis apie padėtį 
okupuotame krašte ir apie besi 
keįdifcnčias tarptautines poli 
tines sąlygas, kiek jos paliečia 
Lietuvos laisvinimo reikalus.

Nemaža svečių, kurie lankė 
si vasarą Europoje, suteikė ži 
nių, iš kurių galima susidaryti 
gana aiškus vaizdas apie mūsų 
žmonių dabartines gyvenimo 
sąlygas okupuotoje Lietuvoje 
ir apie jų galvoseną. Žmonių 
gyvenimas tebėra sunkus. Kas 
dieninių prekių atsiradą krašte 
kiek daugiau, bet jos yra men 
kos kokybės. Tos prekės atei 
na žymia dalimi iš kitų sovie 
tinių respublikų. Lietuvoje ga 
minami produktai yra geresni, 
bet jų didžioji dalis, kaip taisyk 
lė, yra išvežama į Sovietų Są 
jungą ar į kitus Azijos bei Ai 
rikos kraštus. Į ten yra kreipia 
ma visa Maskvos ūkine ofenzy 
va. Jos tikslas išstumti Vaka 
rus iš turėtų tuose kontinen 
tuose rinkų. Ta pačia politika 
Sovietai tikisi palaužti Vaka 
rų įtaką neutraliuose kraštuo 
se, o ilgainiui net įsiveržti į 
pačių vakariečių vidaus rinkas 
ir suduoti jiems smūgį. Šiam 
reikalui Maskva negaili nieko 
ir įtempia visas savo jėgas so 
vietinei pramonei išplėsti, kad 
turėtų ką eksportuoti. Gyven 
tojai tuo būdu turės dar ilgai 
laukti ligi gaus visų jiems rei 
kalingų prekių. Dėl šių pat 
priežasčių mūsų žmonės oku 
puotajame krašte turi gaminti 
ne sau, bet svetimiesiems, kad 
parėmus sovietihės ekspansi 
jos planus.

Dar sunkesnės yra morali 
nes sąlygos, kurios faktinai 
kausto visą gyvenimą, supan 
čiotą ir apipintą, kaip voras 
apipina savo tinklais pagautą 
musę.

Baisus yra sovietinės politi 
kos suktumas ir melagingu 
mals, viską verčiant augštyn ko 
jomis, viską įpavidalinant i 
„naujos socialinės santvarkos” 
rėmus, kai tikrasis tikslas yra 
tiktai okupacija ir okupuoto 
krašto išnaudojimas.

Sunkios yra ypač moralinės 
sąlygos tų žmonių, kurie vra 
priversti kalbėti ir elgtis prieš 
savo isitikiinmus. Ju būsena 
ypač baisi, nes okupantas savo 
mintis dėsto tiktai jų vardu, 
jiems negalint pasipriešinti.

Dėl visų šitų moraliniu ir me 
džiaginių sąlygų žmonės vra 
nusistatę prieš pavergėjus. Mū

Laiškai Redakcijai
Didžiai Gerb. p. Redakto 

riau, 
prašau Tamstos patalpinti že 
miau duotą pareiškimą Jūsų re 
daguojamam laikrašty „Nepri 
klausoma Lietuva".

Pareiškimas.
Liečia: VI Kanados Lietu 

vių Dienos Org. Komiteto pa 
sisakymą, „Pasisako L. D. 
Org. Komitetas“ tilpusi „Ne 
priklausoma Lietuva“ š. m. spa 
lio mėn. 7 d. Nr. 41(655).

VI Kanados Lietuvių Die 
nos Org. Komiteto vardu pa 
skelbtą pasisakymo tekstą aš

Yearly Subscription Rales:
Canada .............................$ 5.0C
America & S. America. .$ 5.5C 

sų tautiečiai jaustųsi laimingi, 
jei pasiektų savo kraštui didės 
nio savarankiškumo. Šios nuo 
taikos tačiau erzina rusus oku 
pantus komunistus, kurie vi 
sur įžiūri lietuvių nacionalisti 
neo tendencijas ir „nukrypi 
mus” nuo Maskvos linijos. To 
kie dalykai, kaip gamybos pla 
nu neįvykdymas, gamybos sp 
artinimas vietos reikalams ten 
kinti, nepaslankumas propa 
gandoje už darbo jėgos isveži 
mą į Kazakstaną ir kitas sri 
tis, savų specialistų palaiky 
mas prieš rusus, nesuradimas 
atėjūnams ,butų ir reikalavi 
mas, kad jie išmoktų lietuvių 
kalbą, laikomi nacionalistine 
tendencija, dėl kurios ne vie 
nas mūsiškių yra nukentėję. Iš 
tikrųjų tai yra vien gynimasis 
nuo rusų antplūdžio ir jų domi 
navimo, stengiantis visais bū 
dais pagerinti savo žmonių bū 
vi ir išlikt savame krašte. 
Bet tai nepaprastai sunki prob 
lema, nes okupantas vien tuo 
spaudimu laikosi.

Kultūriniai mainai su užsie 
niais yra antra sovietij priemo 
nė skinti sau kelią į ekspansi 
ją. Sovietų okupuotuose kraš 
tuose tie mainai pasireiškė „ru 
sų kultūros“ brukimu, o užsie 
ny jais siekiama patraukti žmo 
nių simpatijas sovietinei siste 
mai ir sudaryti pranašumo au 
reolę prieš laisvąjį demokrati 
nį pasaulį. Chruščiovas, lanky 
damasis Amerikoje, tai ne kar 
tą pakartojo, net įžūliai tvirtin 
damas, kad komunizmo yra 
ateitis. Kultūrinių mainų tiks 
lai ir kenksmingumas labai aiš 
kiai matomi iš to paprasto fak 
to, kad rusų supratimu tie mai 
nai turi tarnauti tik Sovietų 
ekspansijos tikslams. Kremlius 
turi daug galimumų beveik 
nevaržomai savo tendencin 
gaiš, komunistine ideologija nu 
dažytais, kūriniais veržtis į 
Vakarus. Tuo pat laiku sovie 
tai neįsileidžia nieko iš Vakarų 
laisvosios kūrybos, kuri palies 
tų sovietinę sistemą ar dialek 
tinį materializmą. Iš to tenka 
daryti išvada ir vengti Sovie 
tų propagandos pinklių. Net 
ir Maskvos agentėlis - pastum 
dėlis Zymanas, lankydamasis 
New Yorke, pareiškė, kad jie 
(komunistai) įsileisią į paverg 
tąją Lietuvą tik tokius veika 
lūs, kurie jų supratimu nebus 
jiems prieštaraujantieji. Iš sa 
vo pusės Zymanas siūlė maina 
ms grynai komunistinius vei 
kalus. Tat apie pasikeitimą lais 
va kūryba nėra ir kalbos.

sužinojau tada, kai jau buvo iš 
siųstas redakcijai.

Minėtom mintims k-to pasi 
sakyme spaudoje aš nepritariu 
ir mano nuomone turėjo būti 
pasisakymas pasirašytas ne vi 
so k-to vardu, bet atskirų komi 
teto narių, kurie išdėstytoms 
pareiškime mintims pritarė.

Tuo pranešu, kad su minėtu 
pasisakymu nieko bendro ne 
turiu.

A. Pilipavičius
K. L. B. Hamiltono Apylinkės 
Valdybos ir VI Liet. Dienos

Org. K-to Kasininkas.

Šiemet, kaip ir kitais metais, 
buvo numatyta linksmai ir iš 
kilmingai sutikti pavasarį, bet 
tragiškai žuvus V. Jusaičiui ir 
B. Juozaičiui, visa kolonija pa 
skendo liūdesyje ir iškilmin 
giau pavasaris sutiktas tebuvo 
tik Dr. J. Basanavičiaus L,ie 
tuviu Centre, Buenos Aires.
Žmonių, ypač jaunimo, buvo 
daug ir pagal tradiciją jvyko 
pavasario karalaitės linkimai. 
Rinkimų rezultatus komisijai 
paskelbus, paaiškėjo, kad Pa 
vasario Karalaitės titulas teko 
Vandai A. Zienkaitei, o prince 
siu — Hildai šeštokaitei ir Zu

Taip pat pavasaris buvo su 
tiktas ir pas atskirus lietuvius, 
kurie užmiesčiuose tuii įsigiję 
didesnius žemės plotus su par 
kais bei vandens baseinais. Pra 
monininkas J. Čikštas rugsėjo 
20 d. sutikdamas pavasarį, su 
rengė vaišes lietuvių tautinių
šokių ansambliui pagerbti. Tai 
labai sveikintinas J. Čikšto ges 
tas.

Tą pačią dieną J. Kriščiūno 
parke vyko linksmas pavasario 
sutikimas, kuriame dalyvavo 
labai didelis būrys lietuviško 
jaunimo. Jaunimas liko dėkin 
gas J. Kriščiūnui už leidimą 
naudotis puikiais parkais.

LIETUVIŲ CENTRUI 
33 METAI.

Spalio 10 dieną dr. J. Basa 
navičiaus Lietuvių Centras at 
šventė savo 33 metų gyvavimo 
sukaktį. Tenka pastebėti, kad 
daugiausia į Argentiną lietu 
vių pateko 1925-30 metų lai 
kotarpyje. Anksčiau buvo ne 
daug ir organizacinis veiki 
mas nebuvo toks gyvas. Per 
33 metus Lietuvių Centras su 
gebėjo išlaikyti savo užsibrėž 
tą kryptį, t. y., nenueiti nuo 
tautinio patriotinio kelio. Visą 
laiką žadino lietuviškumą ir 
meilę viskam lietuviškam. Ta 
savo veikla dabar baigia jam

Spaudos apžvalga
DR. J. KAŠKAITIS JDOMIA

Ir ne tiktai įdomiau, bet ir 
drąsiau, atviriau. Matyt, kad 
kriminalinė jo prigimtis jam su 
teikia ir daugiau drąsos. Rei 
kia pripažinti, kad Kaškaitis 
pastebi ir trūkumus, nors juos 
ir vynioja į sovietinės okupan 
tinės vatos apvalkalą.

Štai keli J. Kaškaičio konsta 
tavimai:

Viešbutis be išviečių
Dr. Kaškaičiui besilankant 

Telšiuose, teko pasinaudoti 
viešbučiu, bet...

„Telšiuose „Žemaitija“ vieš 
butėlik dar tebėra tik ant grei 
tųjų padarytas, stoka vietų ir 
išviečių“.

Kur daktaras atliko išvieti 
nius reikalus, jis nerašo...

Matyt, tokia yra okupanti 
nio stiliaus statyba. O juk „bur 
žuazijos” laikais nė vieno vieš 
bučio be išvietės Lietuvoje ne 
buvo.
Irstanti ir netaisoma Lietuva

Dr. Kaškaitis nuvyko į gim 
tinį Vėdarų kaimą, Dusetų vi., 
Zarasų ap. Ir ką gi jis ten ra 
do?

„Buvo pats tas darbymetis, 
nenorėjau trukdyti laukų dar 
bo‘...

Taigi, svečio nelaukė ir ne 
priėmė. Bet, pasivaikščiojęs 
per vienkiemius, daktaras pa 
stebėjo:

„Kito pirkelė tebėra senutė, 
reikėtų naujos, bet stoka ir 
statomųjų medžiagų ir laiko. 
Maždaug taipo pat dalykai vy 
ksta ir Dvirėžiuose, tarp Ju 
žintų ir Dusetų“.

Tėviškė ir giminės Kaškai 
čio nepriėmė. „Kaip šuva ma 
šąlą kandęs”, Kaškaitis nudū 
mė į Miroslavą, bet ir čia ne 
kas, nors

„Patogumų čia daugėliau, 
negu kaime“.

Kaškaitis nesako, kokių pa 
togumų, bet ir be to aišku, nes 
jų tiktai „daugėliau", bet vis 
tiek mažai, žinoma — perma 
žai, ypač Amerikos išlepintam 

įimti statydamas jbuiįdus rū 
mus, kurie amžinai liudys kar 
tų kartoms apie pirmuosius ir 
sekančiuosius Lietuvių Centro 
veikėjus.

Minėjimas buvo pradėtas 
Įvairių lietuviškų organizacijų 
atstovų sveikinimais. Po to, 
buvo suvaidinta linksma kome 
dija „Moters kerštas”. Vaidini 
mą režisavo nuolatinis Argen 
tinos lietuvių scenos ' veikėjas 
Alf. Karosevičius. Gana gerai 
savo roles suvaidino Vyt. M i 
siūnas, Elv. Sprindytė, M. But 
kūtė, N. Koženiauskaitė ir S. 
Kisieliūtė.

JAUNIMAS LIGONIŲ 
ŠALPOS DARBE.

Lietuvių Centro jaunimas tu 
ri sudaręs specialę komisiją, 
kurios tikslas — rūpintis ir 
remti tuos lietuvius ligonius, 
kurie neturi savo artimųjų ir 
yra visų pamiršti. Tam tikslui
lėšas sukelia rengdami pobū 
vius ir vaišes. Į tą Lietuvių 
Centro jaunimo vykdomą šal 
pa atsiliepia daugelis lietuvių 
ir aukoja nemažomis sumomis. 
Pav.: J. Kriščiūnas aukavo 749 
pezų, K. Kunigonis 500 pezų, 
J. Račelienė 200 pezų ir pan.

TREMTIES METŲ 
KOMITETAS.

Nors Argentinos Vyriausy 
bė užimta savo vidaus sunku 
mų problemomis, bet nepamir 
šo ir JAV prezidento paskelb 
tų „Tremties Metų“. Yra suda 
rytas specialus komitetas, į ku 
rį garbės pirmininku pakvies 
tas Argentinos prezidentas dr. 
Arturo Frondizi, o garbės na 
riais Dr. D. Taboada, vidaus 
reikalų ministeris dr. A. Vito 
lo ir Dr. M. D’hers.

„Tremties Metų“ Vykdomo 
jo Komiteto prezidentu išrink 
tas Dr. R. Rodrigues Araya. 
Kiekviena tauta turi savo ats 
tovus. Lietuvius atstovauja A. 
Mičiūda. L. Kančauskas.

U RAŠO Už DR. MARGERJ 
buržujui ir miesčioniui, koks 
yra Kaškaitis.

O vis dėlto Kaškaitis teisiu 
gesnis už Margerį.

PAOLKOS
Sunku mums rasti žodžių, 

kad galėtume padėkoti visie 
ms, kurie surengė mums neti 
ketą šventę — mūsų 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu 
ves. Nuoširdžiausia mūsų pa 
dėka rengėjams už jų didelį 
darbą už visas pastangas ir ne 
paprastai gražias dovanas. Dė 
kojam pp. Bagužiams, pp. Že 
maičiams, ypač ponioms — p. 
Bagužienei ir p. Žemaitienei, 
kurios daug darbavosi. Taipgi 
brolienei ir broliui Vitams, p. 
Milašienei ir sesei Elenutei.

Gili mūsų padėka AV klebo 
nui Gerb. T. Borevičiui už ma 
lonius linkėjimus. Taip pat 
Gerb. T. Aranauskui ir Gerb. 
T. Kulbiui. P. A. Navickui už 
gražų programos pravedimą ir 
linkėjimus, p. Žemaitienei, svei 
kinusiai mus rengėjų vardu.

Taip gi dėkojam visiems, ku 
rie taip maloniai vaišino sve 
čius prie stalų. Pp. Reiteriams 
ir jų augintinei dukrelei, P. Va 
zalinskienei, pp. Žemaičių dūk 
rai Poniai Elenutei ir Edvar 
dui.

Dėkui P. V. Vilimui ir p. Pet 
-roniui, ' l<urie linksmino sve 
čius gražia muzika.

Taip pat dėkojam mūsų kri 
kšto dukrai Danutei Bagužy 
tei, sviekinusiai mus telegrama 
iš New Yorko ir N. L-vos re 
dakcijai už pareikštus mums 
linkėjimus per laikraštį. Ir vi 
siems, kurie kuo nors prisidėjo 
prie šių sukaktuvių mums su 
rengimo — savo darbu, žodžiu 
ir atsilankymu. Gilus mūsų dė 
kingumas pasiliks mūsų širdy 
se iki mes būsim gyvi.

Ačiū visiems.
Bronė ir Pranas Vitai.

Š. m. Lapkričio mėn. 14 d. St. Catharine’s mieste, 
Slovakų salėje (Welland - Page gatvių kampe)

Liet. Veteranų „Ramovės” S-gos, Niagaros Pusiasalio 
skyrius 

ruošia

LIET. KARIUOMENĖS 41 metų ĮSIKŪRIMO
MINĖJIMĄ

Programoje: 6 vai. Oficialioji dalis ir
Pono Pr. Saladžiaus paskaita.
7 vai. Toronto Lietuvių „Varpo“ ciioro koncertas.
Po koncerto šokiai, grojant geram orkestrui.
Veiks turtingas bufetas ir gausi loterija.
Pradžia 6 vai. vakaro.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

Valdyba.

NIAGAROS PUSIASALIO PABIROS
Pasirodo mūsų Pusiasalio piršto nepajudinam. Kodėl L.

pilna visur. Dalyvavo L. Dien. 
rengimo populiarinimo darbe, 
kaip to kad maloniai prašė ren 
gimo Komitetas. O Wellando 
„Pelėda“, kaip matome buvusi 
įsivėlusi į tikrą kovą už Hainil 
tono Lietuvių Namus. Na tai 
tikras siurpryzas mums pusiasa 
liečiams. Bent vieną kartą „Pe 
leda“ tikroje pusėje!

Gali rašyti Dienos Rengėjai 
spaudoje kokius tik nori padės 
tymus ir kokias tik nori filoso 
fijas, bet Lietuvių Namai tiek 
Hamiltone, tiek visame Pusią 
salyje vistiek bus visų lietuvių 
širdis, o tų namų kūrėjams au 
tomatiškai visos nuodėmės bus 
atleistos.

Ar nekuriame mes Kanados 
ir Pasaulio bendruomenės? 
Kaip tad be namų?

Sako — biznių namai, jokios 
naudos lietuviams.

Nepasėjom dar, o jau pjauti 
norim — štai kas. Be biznio 
dvasios šiuose kraštuose mes

SAULT Ste. MARIE, Ont.
MŪSŲ GYVENIMO ĮVAIRENYBĖS

Vargino mus savo „alpiu 
karštumu“ tvanki vasara, ku 
rią rugsėjo :nėn. pakeitė labai 
lietingas ruduo. Dabar laukia 
me žiemos, nes jau ir pirmasis 
sniegas iškrito.

Visas lietuviškosios koloni 
jos gyvenimas vyksta po seno 
vei. Tiems tautiečiams, kurie 
dažniau „ant kumpo“ susime 
ta, tas laikas netaip nuobodžiai 
slenka. Gi tiems, kurie mažiau 
garbina dievaitį Bachą ir nuo 
visokių draugysčių ir pobūvių 
šalinasi, tai yra malonumas 
žiūrėti į smarkiai augančias 
santaupas ir puoselėti gražias 
svajones apie aprūpintą senat 
vę.

Pats didžiausias musų mies 
te įvykis, tai yra kunigo A. Sa 
bo vizitas ir Valdybos ruošia 
mas Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimas.

Nesant mūsų mieste lietuvio 
katalikų kunigo, mūsų tautie 
čių dvasinius reikalus labai 
gražiai aptarnauja kun. A. Sa 
bas, kuris atvyksta net iš už 
200 mylių esančio Sudburio 
miesto.

Paskutinis kun. A. Sabo vi 
zitas, nusitęsęs 2 dienas, buvo 
paskutinę savaitę prieš Visų 
Šventę. Sekantį kartą Kun. A. 
Sabas prižadėjo atvykti prieš 
Kalėdas.

Mėgsta mūsų tautiečiai pa 
silinksminti, bet ir bažnyčion 
nueina.

Bet yra ir tokių, kurie prie 
„Jehovos liudininkų” prisira 
šė. O atsiranda net ir tokių, ku 
rie savo tėvų kalbos jau atsi 
žada. Todėl, tautiečiai nemo 
ko savo vaikų lietuviškai na 
muose, neleidžia vaikų šešta 
dienio mokyklon ir su savo vai 
kais jau kalbasi angliškai. Ge 
ra, kad tokių mūsų tarpe ma 
žai pasitaiko.

Mūsų valdyba rengia Lietu 
vos Kariuomenės šventės mi 
nėjimą, kuris įvyks lapkričio 
21 dienos vakarą ukrainiečių 
salėje.

Darbų reikalai mūsų mieste 
labai pasitaisė, jei palyginkime 
su praėjusiais metais. Vietinis 
anglų kalba dienraštis rašo, 

Namams to negalima, bent kol 
į balną įlips? Aišku, nėra na 
mų be dūmų. Taip ir čia. Išny 
ks dūmai ir namai liks.

Ir kas nuostabiausia — da 
ug hamiltoniečių neatvyko į jų 
pačių Dieną! Ir S. Bakšys, pa 
sirodo, nebuvo. Ką darė S. Bak 
šys ir kiti tuo metu likę na 
mie?

Iš viso to kilo barniai. Maty 
ti, atėjo laikai pabarti vieni ki 
tus, apšviesti už save tamsės 
nius, pamokyti. O gal tai Liet. 
Namams reklama?
Bet tai tik viena antra Hamil 

tono pabira. Niagaros Pusią 
salis myli visą Hamiltoną, di 
džiai gerbia ir žavisi jų L. Na 
mais, kurie galingi ir tvirtai 
stovi Main ir King gatvių kam 
pe. Tai jau ne žodžiai, bet dar 
bai. Širdys puikių Hamiltono 
lietuvių!

Spaudžiame jūsų lietuvišką 
ranką, broliai! Motiejus.

kad miesto 23 pramones įmo 
nės šiuo metu turi 12562 dar 
bininkus, t. 1139 daugiau kaip 
pernai šituo pačiu laiku. Mūsų 
miesto didžiausioji darbovietė 
turinti per 6000 darbininkų, 
kur ir dauguma mūsų tautie 
čių dirba, plieno fabrikas „Al 
goma“, šiemet priėmė daug 
naujų darbininkų iš kitur atvy 
kusių. Šiuo metu čia darbas 
vyksta pilnu tempu, nes ame 
rikiečiams plieno darbininkams 
streikuojant, dalis užsakymų 
pakliūna ir j mūsų fabriką. 
Plienas iš mūsų miesto pasie 
kia Detroitą ir net Youngstow 
na, Indianoje. Kai kurie tautie 
čiai dirba be laisvų dienų, o pa 
sitaiko ir tokių išimčių, kad tu 
ri dirbti net po 16 valandų.

Nuo rugsėjo mėnesio vėl vei 
kia šeštadienio lietuviškoji mo 
kykla, kurią jau kelinti metai 
veda tautietis J. Skardis. Ka 
dangi ir mokytojui tenka be 
laisvų dienų dirbti, tai jį ret 
karčiai pavaduoja Tautos Fon 
do atstovas VI. Mockus ar vai 
dybos pirmininkas A. Vana 
gas. Mokyklą šiemet lanko 16 
vaikų, nors galėtų būti žymiai 
didesnis skaičius.

Sekančiais metais per St. Ma 
ry upę skiriančią „dvynukus“ 
miestus — mūsų miestą ir Mi 
čigano Sault Ste, Mane statysi 
tiltą, kuris kaštuosiąs apie 2o' 
mil. dol. Šiam reikalui pinigus 
jau organizuoja ir planus ren 
gia Mičiagno valstybės ir Ont 
gia Mičigano valstybės ir Ont 
ario provincijos vyriausybės.

Korespondentas.
• „Neues Deutschland“ (Ber 
lin) kom. SĖD. organas, rug 
sėjo 15 d. nesidangstydamas 
išdėstė sovietinio tipo komunis 
tų pažiūrą į teritorinius Euro 
pos klausimus. Girdi, Kas nori 
taikos, turi be rezervų pripa 
žinti dabartinę teritorinę pade 
tį. E.
• Vilniuje viešėjo Pekino Dai 
lės instituto dėstytojas daili 
ninkas - grafikas U Biduanas. 
Svečią ypač sužavėjo Vilnius 
savo architektūrinių ansamblių 
grožiu. Jis surinko nemaža me 
džiagos apie lietuviškąją dailę.
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Chruščiovas ir Amerikos 
darbininkai

Čia patiekiamas veik ištisinis Chruščiovo pasikalbę 
jimas su Amerikos darbininkų sąjungų atstovais, po ku 
rio Chruščiovas buvo pasinešęs bėgti į Rusiją, nebaigęs 
Amerikoje vizito. Šitas pasikalbėjimas yra tuo svaroes 
nis, kad Rusijos spauda — Pravda šio pasikalbėjimo iš 
tisai neįdėjo, o tiktai atpasakojo savo žodžiais ir su savo 
tiskais komentarais. Sovietijos diktatoriui Amerikos 
darbininkų sąjungų atstovai pastatė aiškiausia iš visų 
amerikonų klausimus ir apie taiką bei nusiginklavimą ir 
apie darbininkus.

DĖL APSISPRENDIMO LAISVĖS 
sifikaciją į jūsų propagandą 
per visą pasaulį.

Chruščiov: Pasakyk man, 
kur aš tai sakiau. Vengrija tu 
ri savo nuosavą konstituciją ir 
įstatymus ir laisvai vystosi.

Knight: Kodėl rusai įsikišo 
į Vengriją?

Chrušičov: Tai nebuvo įsiki 
Šimas. Tai buvo kontrrevoliu 
cija. Valkatos ir chuliganai, ku 
rie gavo ginklus iš užsienio, 
paėmė valdžią Budapešte. Ir 
valdžia prašė
ir mes suteikėme, ir 
mi didžiuojamės tuo 
ku nuopelnu. Jei ne 
būtų ten fašizmas!

Reuther: Ar Nagy
šistas? Aš manau, kad jis 
vo komunistas?

Chruščiov: Nemaišykite
daiktus su nešvarumais! (dis 
kusijos per stalą). Ar mes jau 
išsėmėme Vengrijos klausimą?

Carey: Mes tik palietėm tai; 
mes tikrai tai neišsėmėme. 
(Phillip’s iškėlė klausimą apie 
radio kliudymą Laisvosios 
ropos ir Amerikos balso).

KAS KA MĖGSTA 
VALGYTI.. .

Chruščiov: Ką tamsta

Knight: Mr. pirmininke, jau 
man prireikė laukti gana ilgai, 
kad gaučiau žodį, o aš noriu 
vykdyti mano demokiatines 
teises ir patiekti du klausimus. 
Tamsta pakartotinai padarei 
pareiškimus apie piliečio apsi 
sprendimus ir tautos laisvę 
nuo pašalinių įsikišimų.

Mes sutinkame su jumis dėl 
tų abiejų principų. Tačiau mes 
negalime suprasti kai jūs sako 
te, kad palaikote vokiečių tau 
tos teises, abiejų — Rytų ir Va 
karų — pačiai apsispręsti dėl 
susijungimo, — kaip tamsta 
įsivaizduoji tą galimybę vokie 
čių tautai pačiai apsispręsti, 
jei tamsta esi prieš laisvus ir 
demokratinius balsavimus vo 
kiečių tautos šituo klausimu?

Mano antras klausimas yra 
— atsižvelgiant į tamstos pa 
reiškimus, palaikančius tautos 
laisvą apsisprendimą ir nesiki 
Šimą į vidaus reikalus kitų tau 
tų ir tamstos pareiškimus, pa 
laikančius taikingą koegzisten 
ciją, — kaip tamsta suderini 
tuos pareiškimus su brutaliu 
karišku užgniaužimu vengrų 
laisvės kovotojų sovietų kari 
nėmis pajėgomis?

Chruščiov: Kapitalistai, aiš 
ku, ištreniravo keletą tikrai ge 
rų kadrų. Savo mintis aš išrei 
kšiu garsiai. Ar tamsta žinai 
kai ką apie Vokietiją? Ar tams 
ta tenai esi buvęs Vokiečių 
demokratinė respublika bazuo 
jasi geriausiais pagrindais. Ten 
nėra privatinės nuosavybės pro 
dukcijos priemonėje.

Knight: Jeigu tai yra ant 
geriausių demokratinių pagrin 
dų, tai jie neturi bijoti demok 
ratinių rinkimų,?

VIENOS PARTIJOS 
SISTEMA

Reuther: Rytų Vokietijoje 
yra tik vienos partijos sistema. 
(Daugelis balsų susipainioja j.

Knight: Kodėl jūs priešina 
tės demokratiniams balsavima 
ms Vokietijai sujungti?

Chruščiov: Tai nepriklauso 
nuo manęs, bet nuo abiejų Vo 
kietijų.

Knight: Bet jūs įjungiate ru

mūsų pagalbos 
mes tuo 
karžygiš 
mes, tai

buvo fa
bu

E u

M

J? J

(Canadian Press, CSj.

Planas yra ruošiamas dar 
vieno vidaus vandens ke 
lio įrengimui, kuris būtų 
tinkamas prekybos reika 
lams tarp Montrealio ir 
New Yorko. Pirmutinis 
uždavinys Kanados sekto 
riuje būtų pagilinti Riche 
lieu upę tarp jos įtako į 
St. Lawrence upę ir Cha 
mplain ežero. Paveiksle 
matome minister) pirmi 
ninką J. Diefenbakeri be 
diskutuojantį projektus su 
pramonininku Eduard Si 
mard iš Sorel, Quebec, lai
ke kelionės Richelieu upe.

stačias, pademonstravo kloti 
niškai savo nuomonę apie „can 
-can“, kurio jis buvo liudmin 
kas Holywoode laike repetici 
jos būsimam filmui „can-can“. 
Jis pasuko savo užpakalį į sta

„ . nori -4o pusę, pasilenkė, užvertė sa
turėti pietums? (Žiuri į Philli 
P’a).

Phillip: Gal būt jautienos 
kepsnį (roast beef). /

Chruščiov. Aš barščius. Jūs 
turit malonumą ir toliad su jau 
tienos kepsniu ir aš su bars 
čiais.

Reuther: Bet jūs prirašote 
ir reikalaujate barščių visiems!

Chruščiov: (Apsistodamas
10.22 P. M.). Jeigu Jūs neskai 
tote, ką aš pareiškiau, ko aš ga 
liu tikėtis?

Reuther: Jūs siūlote daugiau 
prekybos. Kaip jūs galite prieš 
tarauti laisvam minčių pasikei 
timui?

CSRUŠČIOV ŠOKA
KANKANĄ...

Chruščiov: Kaipo dirbančių 
jų klasės galva, aš noriu apsau 
goti darbininkus nuo kapitalis 
tų propagandos. (Šiame punk 
te, nelauktai Chruščiov vis

Day) kalbos šiais metais vaka 
rų Berlyne? Aš siūlau jums pa 
skelbti tą kalbą.

Chruščiov: Mes skelbiame 
tik tas kalbas, kurios priside 
da prie draugiškų santykių ta 
rp šalių.

Reuther: Tai buvo mažiau 
šia 600.000 darbininkų, kurie 
girdėjo mano kalbą Vakarų 
Berlyne ir aš esu tikras, kad 
mano kalba buvo mažiau pro 
vokatoriška, nei Gegužės Die 
nos kalbėtojų rytiniame Berly 
no sektoriuje.

Cavey: Aš manau, kad pir 
mininkas dalinai atsakė į klau 
simą, dalyje savo atsakymo 
spyros - Skaurus’ui. Tuo tar 
pu Skourus mažai žino apie Su 
vienytų Amerikos Vastybių ne 
darbo problemas.

Reuther: Uninizmo kovos is 
torija Suv. Amer. Valst. yra 
specifinė. Aš pats esu šautas 
ir muštas, kritikuotas reakcio 
nierių spaudos, kaipo Maskvos 
agentas, o iš jūsų puses kaipo 
Wall Street liokajus.

Chruščiov: Be aštrumų, aš 
norėčiau paklausti jūsų, kodėl 
mes negalime prieiti prie bend 
ro suartėjimo? Mes tačiau gal 
vojame skirtingai. Mes apgai 
lestaujame jus.

Reuther: Mums nereikia Jū 
su apgailestavimo.

Curran: Gal būt žodis,, kurio 
jis norėjo—„simpatizuojame”. 
Pasigailėjimas yra blogas žo 
dis. Mes pasigailėjimo nenori 
me.

t

i

i

Trans Kanados kelias artinasi prie užbaigimo. 
Vis dar yra prošvaistės vakariniame New Bruns 
wick ir Quebeco rytų šiaurėje, virš Superior eže 
ro, ir Rockie kalnuose, bet yra netolima diena, 
kada motorizuoti keleiviai galės važiuoti nuc vie 
no Kanados krašto ligi kito pačiu moderniskiau 
siu plentu. Keliavimas Trans - Kanados plentu 
per augštuosius kalnus Rockie yra nelengvas, 
sunkus darbas yra kelio pratiesinimas — uolų 
laužymas. Įvairūs kelio sektoriai besitęsią nuo 
Atlanto vandenyno ligi Pacifico yra beveik baig 
ti, bet trys tarpai dar reikalingi įtempto darbo. 
Čia rodomi įrengimo darbai prie Trans-Kanados 
plento kalnų Rockie sektoriuje. (CS).

dar

vo švarką ir imitavo „can-can‘

Tai yra šokis, kuriame mer 
gaitės pakelia savo sijonus. Jūs 
žiūrite į tai, mes ne. Tai yra, 
ką jūs vadinate laisve, laisvė 
mergaitėms parodyti savo už 
pakaltus. Mums tai yra porno 
grafija. Kultūra žmonių, kurie 
nori pornografijos, tai yra ka 
pitalizmas, kuris daro mergai 
tęs tokiomis. (Chruščiov vis 
dar stačias tai kalbėdamas).

Philips: Ar ponas pirminin 
kas mano, kad įstatymo keliu 
mergaitėms turi būti uždrausta 
kelti sijonus ir rodyti užpaka 
liūs? O kodėl tamsta taip čia 
darai, jei esi priešingas?

Chruščiov: Tai turėtų būti 
įstatymas, draudžiantis mergai 
tems rodvti savo užpakalius, 
moralinis įstatymas.

Carey: Aš ^al būt nematy 
siu tai... Aš gal būt nenorėsiu 
tai matyti...

Chruščiov: Jūsų vaikai eis, 
kad pamatytų tai. . .

Reuther: Gal būt tai buvo 
kvailas filmas — tai buvo kvai 
la tas rodvti Tamstai. Bet tai 
neturi nieko bendra su mūši’ 
klausimu, kodėl negali būti 
laisvo nuomonių pasikeitimų 
tarp mūsų kraštų?

Chruščiov: Kodėl jūs nenori 
te su mumis prekiauti? Dešre 
liu skonis visuose kraštuose 
tas pats. (Chruščiov prisiminė 
Georgij A. Žukovo pareiškimą 
ipaudos konferencijoje apie 
1 ultūrinius mainus).

Carey: Aš paskaitysiu tą 
spaudos pareiškimą ir as esu 
tikras, kad visi mūsų kolegos 
padarys tą patį.

Satyukov: (Pravdos redak 
torius). Mes atspausdinome 
Pravdoje in extenso Reuther 
io pareiškimą nedarbo konfe 
rencijoje Washingtone. Mes ne 
pakeitėme nė vieno žodžio, 
bet tuo pačiu laiku New Yorko 
laikraščiai sakė, kad tai buvo 
raudona schema. Mes atkirto 
me vėl Pravdoje, kad tai nebu 
vo susitarimas tarp mūsų ir 
Reutherio. Amerikos Balsas to 
netransliavo. Jeigu jis būtų tai 
daręs, mes tikrai 
kliudę.

Reuther: Ne, Jūs 
nekliudę dėl to, kad 
Šimas apie nedarbą 
į mumis. Bet kodėl jūs tai ne 
darėt, ne paskelbėt mano gegu 
žės pirmosios dienos (May ateivis tuo laiku savo specialy vo ir koncertuose.

nebūtume

būtumėte 
tas prane 
atsilieptų

Bus daugiau.

Kazimiero Zižiūno

LENKIJA GYVENA D1DE 
LĘ MEDŽIAGINĘ IR 
MORALINĘ KRIZĘ

Gomulkai paėmus valdžią į 
rankas, per pasaulį paleistas 
gandas apie visokeriopai page 
rėjusį Lenkijos gyvenimą. Ta 
čiau objektyvūs užsienių apau 
dos atstovai duoda tikrų žinių.

„New York Herald Tribun“ 
atstovas Rowland Evans iš 
Varšuvos aprašo Lenkijos vi 
daus trūkumus. Jis juos sūri 
kiuoja į keturias grupes:

1. Didelis maisto trūkumas. 
Nežiūrint to, kad 1956 m. drau 
ge su Gomulkos atėjimu buvo 
panaikinta 90 proc. kolchozų, 
ūkininkai, nors ir daugiau pa 
gamina kaip kolchozuose, bet 
pakankamai maisto produktų 
nepagamina.

2. Nepaprastai esąs išsiplė 
tęs gripštukavimas, nuslepi 
mas, išmetimas į šalį ir visoks 
kitoks gėrybių grobstymas, o 
paskui tarpusavis jomis keiti 
masis. Darbo boikotavimas. Di 
džiausios pastangos mestis 
prie privatinių darbų — ir iŠ 
šalies uždarbiauti. Žmonės šia 
me reikale esą labai solidarūs 
ir elgiasi pagal patarle: „Ran 
ka ranką plauna“.

3. Nepaprastai augštas gimi 
mų skaičius. Nors kasmet pa 
daroma apie 200.000 abortų. 
(Valstybė už šias operacijas 
apmoka), smarkus gyventojų 
prieauglis galįs visai nušluoti 
suplanuotojo ateinančio septyn 
mečio visą produkciją.

4. Nuostabus palinkimas gir
tuokliauti. Visur rėkte rėkia 
girtuokliavimo vaizdai ir pada 
riniai. Degtinė ir chuliganiz 
mas, su visomis kitomis iš jų 
einančiomis pasekmėmis, ap 
ėmęs visą kraštą. Kor.

K. BOGOS VARDO 
MUZĖJUS

L. ir M. praneša, kad dabar 
kilusi mintis didžiojo mūsų kai 
bininko K. Būgos gimtajame 
Pažiegės vienkiemyje (ne kai 
me), tuose namuose, kuriuose 
gimė, augo ir ilgesnį laiką kai 
bininkas gyveno, įsteigti biblio 
teką. Tam tikslui švietimo mi 
nisterija užprojektavusi 1960 
metais atremontuoti namą ir, 
be bibliotekos, vieną kambarį 
paskirti K. Būgos memoiiali 
niam muzėjui.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

35 METŲ VARGONINKAVIMĄ IR VISUOMENINĘ 
VEIKLĄ MININT

K. Žižiūnas gimė 1895 metų 
kovo 3 d. Panevėžio ap., Ra 
mygalos vals. Naujastebcikių 
kaime, vidutinio ūkininko šei 
moję. 1907 m. baigė Nauj-Se 
nu Stebeikių pradinę mokyklą. 
Visą augimo laikotarpį gyve
no prie tėvų ir dirbo tėvų ūky 
je. Nors tėvas buvo pasiryžęs 
Kazimierui duoti augštesnį 
mokslą, bet motinai nepritaria 
nt, Lietuvoje daugiau pasimo 
kyti neteko. Kazimieras šeini 
oje buvo vyriausias; dar turėjo 
brolį Petrą, jau mirusį Lietuvo 
je ir seserį Barborą — Šalins 
kienę, dabar gyvenančią Los 
Angeles, Cal., taipgi turėjo tris 
brolius ir vieną seserį antro; 
motinos; dabar gyvenančius

1913 metų rudenį atvyko Ka 
nadon ir pastoviai apsigyveno 
Montrealio mieste. Iš karto te 
kę dirbti įvairių darbų, darbe 
lių ir už menką atlyginimą. Ka 
zimieras daug laiko negaišda 
mas pradėjo mokintis muzikos, 
kuri jį labai viliojusi. Pradžio 
je mokėsi privatiškai, vėliau 
įstojo „National Conservatory 
of Music”. Sėkmingai baigęs 
Konservatoriją, įgijo vargoni 
ninko specialybę. Trejus metus 
mokėsi anglų kalbos suaugu 
siu kursuose.

Išmokęs muzikos, priklausė 
tuo metu Montrealy veikusiam 
lietuvių benui, vadovaujamam 
Mykolo Bužo. Grojo instru 
mentais: pianinu, kornetu ir ar 
monika. 1922 m. su gerais pa 
žymėjimais baigė „Montreal 
Technical School“, bet kaipo taipgi retkaičiais pasirodyda

1927 metais K. Žižiūnas ve 
dė Kazimierą Vaitkutę, jų šei 
ma turi dvi dukreles — Pran 
cišką ir Onutę ir sūnų Andriu 
ką. Abi dukros yra ištekėju 
sios, sūnus nevedęs ir gyvena 
pas tėvus.

K. Žižiūnas yra parašęs kom 
poizcijų, daugiausia mišriam, 
chorui; 1. Jaunos mintys, 2. 
Sielos ruduo, 3. Vytas karys, 
4. Spindulėlis, 5. Į darbą, 6. Tė 
vynei, 7. Į Talką, 8. Štai pava 
saris, 9. Nebėki, broleli, 10. 
Giesmė „Ant šienelio“, išleis 
ta JAV parapijų chorų dainos 
draugijos, 11. Velykų giesmė,
12. Omni Die solo su choru,
13. Lapams krintant — solo,
14. Augi pas močiutę — solo,
15. Meilės galas — solo, 16. 
Šlama šilko vėjas, 17. Agubnė 
lė žydi — duetas, 18. Kalėdų

bės darbo negaudamas, tuo 
amatu nesinaudojo, (tais lai 
kais ateiviai buvo vietinių dis 
kriminuojami, neapkenčiami), 
o įstojo siuvyklon, išmoko pro 
isytojo amato ir tą darbą tebe 
dirba.

1923 m. rudenį, pradėjo Šv. 
Kazimiero parapijoje vargonin 
kauti. Užėmęs vargonininko 
vietą, ir jausdamas diaesnį įsi 
pareigojimą, griebėsi organi 
zuoti stipresnį chorą ir daugiau 
reikštis visuomeninėj veikloj. 
Po 1926 m. jau turėjo gana 
skaitlingą ir išlavintą chorą, 
kuris buvo išmokytas giedoti 
kelias mišias ir daugelį bažny 
tinių giesmių ir kai kada bu 
vo girdimas ir per Montrealio 
radiją, daugiausia per CHLP balsai, išleista Muzikos Žinių, 
stotį. Taipgi Lietuvos Neprik 
lausomybės, Vasario 16 minė 
jimo proga eilę metų jo vado 
vaujamas choras dainuodavo 
per Montreaio radiją. Žiemos 
sezlonais dažnai bažnytinėje sa 
Įėję būdavo rengiami koncer 
tai, kur vaidinimams daugiau 
šia vadovaudavo Elena Ban 
džiūtė, o muzikinę dalį išpildv 
davo K. žižiūnas su savo cho 
ristais. Turėjo ir vyrų kvarte 
tą, kuriame dalyvavo, V. Ka 
jeckas, V. Bubelis, K. Jasiunas 
ir F. Brazauskas, kurie Mont 
realio lietuvių buvo labai mė 
giami. Jie buvo nuvykę koncer 
tuoti
1935 m., buvo suorganizavęs 
chorą mergaičių, kurios kaip 
lakštingalos giedodavo bažny 
čioje per devintos vai. mišias,

ir torontiečiams. Apie

Visi šitie kūrinėliai yra at 
spausdinti ir išleisti, tiktai 12, 
13, 16 ir 17 dar tebėra rankraš 
tyje.

žodžiu, per visą savo 35 me 
tų vargoninkavimą, K. Žižif. 
nas nuoširdžiai tarnavo Die 
vui, tautai, parapijai ir visai 
lietuvių visuomenei, todėl mi 
nint jo 35-6 metų įtempto vi 
suomeninio darbo sukaktį, ma 
lonu jį sveikinti kaipo gerą pa 
triotą lietuvį; gerą kataliką: 
gerą draugą; gerą visiems nuo 
širdų linksmo būdo žmogų. .

Pabaigoje tenka jam atei 
Čiai palinkėti; ištvermės ir pa 
sisekimo visuose jo darbuose; 
laimingos ateities, stiprios sv 
eikatos ir ilgiausių metų!

Minėjimas įvyks 1959 m. lap 
kričio 7 d., 7.30 vai. vak. Šv. 
Kazimiero par. salėje, 3426 
Parthenais St. Inic.
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VYT. SIRVYDAS.

Dienojant neišdienojo
L AR GI TAIP BUVO?

Kipro Bielinio „spaudos 
draudimo laikų atsiminimus” 
(knygą „Dienojant”) malonu 
j rankas paimti, nes gražūs vir 
Sėliai, gera popiera, aiški spau 
da, o turinys turi rodyklę, kad 
ir ne geriausios, vėliausios ma 
dos (Biržai, pavyzdžiui, sako 
ma, minimi 34 kaltus, bet paro 
doma tik puslapis, ne tema). 
Bet pirmasis Pratarmėje teigi 
mas, būk „spaudos uždraudi 
mas palietė dvi mūsų tautos 
kartas, sustabdydamas visoke 
riopą(?) jų pažangą“, skaityto 
ją verčia pečiais patraukti. Ne 
labai panori sutikti ir su sekan 
čiais teigimais. Girdi, „uždrau 
dimo priežasčių tenka jieškoti 
ir Lietuvos feodalinės santvar 
kos visuomenėj ir luomų san 
tykiuose“. Dvarininkai (auto 
rius pasakoja) „apatinius šiuo 
gsnius gramzdino i beteisę 
baudžiauninkų padėtį“ (tų bau 
džiauninkų pdsė, rodos, buvo 
taip vadinami „karališki,’) ir 
šie pasidarę „bevaliai ir vis 
kam abejingi“ (o kaip su 1830 
ir 1863 metų sukilimais?), to 
dėl „šiam smurtui nesiprieši 
nę“. Sako: „Baudžiavos ūkio 
santvarkai savaime(?) atėjo 
galas“ — ji turėjo „išvirsti į 
laisvąjį (kapitalistinį) ūkį“, 
kurio sąlygos, girdi, „apatinių 
sluogsnių nebevaržė“ ir viešu 
mon galėjo veržtis jų reikalai 
ir siekimai.

Šitokiai mūsų visuomenės 
sociologinei istorijai kažkodėl 
nesinori patikėti. Spauda, ro 
dos, buvo uždrausta ne dėl to, 
kad Lietuvoje buvo „feodali 
nė“ dvirininkų ir baudžiaunin 
kų ūkio santvarka, bet kad ca 
ro valdžia, kuri Lietuvą 1795 
metais okupavo, paketo seną 
Lietuvos kungaikštiją skaityti 
grynai rusų, ne bendros Lietu 
vos-Lenkijos valsytbės buvu 
siu kraštu (dėl to ir perkrikšti 
no jį pirma „Litovskaja gube’- 
nija“, o vėliau į „Sievero-zapad 
nyj kaj“). Pats Bielinis vėliau 
vienoje vietoje sako: „Inž. A. 
Macieįauskas savo byloje prieš 
caro biurokratus teisme įrodi 
nėjo, kad spaudos lotynų rai 
dėmis draudimas yra adminis 
tracinis sauvaliavimas, siekia 
nt krašta surusinti“ (p. 135). 
Uždraudimui tauta pasirodė 
ne bevalė, bet pasipriešino 
knygnešiais ir kovomis Prųsuo 
se, Amerikoje ir tarptautinėje 

scenoje per Paryžiaus Pasauli 
nę Parodą 1900 metais. Bau 
džiavai ne savaime galas atėjo, 
bet caro Aleksandro II mani 
festu. Spauda buvo uždrausta 
baudžiavą jau panaikinus. Tai 
gi, istorija, rodos, nepateisina 
nė vieno Bielinio „atsimini 
mo“. Tolimesnis knygos skai 
tymas sukelia apgailavimą, 
kad autorius nepasitarė su jpra 
tusiu rašytoju, kuris būtų pa 
dėjęs turinį ir kalbą apdoroti. 
Knyga, tiesa, būtų pusiau su 
plonėjusi, bet jos istorinė ir Ji 
teratūrinė vertė būtų padvigu 
bėjusi.

Apie Garšvius sako: „Į tą 
kaimą laikas nuo laiko iš visų 
pusių suvažiuoja draudžiamų 
lietuviškų knygų platintojai, 
čia gauna jie draudžiamų raš 
tų ir su jais išsiskirsto". Kodėl 
ne: „Laikas nuo laiko čia šuva 
žiuoja iš visur draudžiamų kny 
gų platintojai, jų pasiima ir iš 
siskirsto?”1) Arba apie mokyk 
lą Jelgavoje: „Paruošiamoji 
klasė buvo mokyklos kieme ir 
pątalpinta atskirame namely 
je” (p. 123). Ar ne dailiau bū 
tų: „Paruošiamoji klasė buvo 
atskirame namelyje mokyklos 
kieme“? Vietoje gremėzdiško: 
„Čia jau būdavo saugiau,, nes 
nei mes, nei žmonės mūsų ne 
pažindavome vieni kitų“, (p. 
135) tiktų: „Čia jau būdavo 
saugiau, nes žmonės ir mes 
vieni kitų nepažinome“. Štai, 
sakinys: ,,detaliai(?) pardavi 
nėdavo spalgenas“ (p. 178). 
Tokių literatiniai (taisyklių 
gai bus — literatūriškai. NL. 
red.) neapdirbtų sakinių pilna 
knyga, todėl ji it pasakų ožys: 
pusiau skusta, pusiau lupta, ar 
ba kaip autoriaus gimtinio na 
mo stogas: „šiaurės pusėje de 
ngtas išilginėmis lentomis, pie 
tų — šiaudais“, (p. 15).

Recenzentai (kaip Pr. Pau 
liukonis „Darbininke“) jau iro 
dė autoriaus nevisai pagrįstus 
sprendimus apie mūsų dvasiš 
kijos vaidmenį. Bet ir kitais da 
lykais autoriaus Išvados toli 
gražu su žinomais faktais ne 

Ksiderina. Pavyzdžiui, sako: 
„Lietuvių tautos atbudimą ir 

') „Laikas nuo laiko“ — rusi 
cizmas — vremia ot vremeni. 
Lietuviškai ta rusiška tirada 
išreiškiama vienu žodžiu — 
„kartkartėmis“. N L red. 

jos visuomenės sudarymą labai 
daug(?) lėmė išeivių legalio 
sios organizacijos Rygoje, Lie 
pojoj, Jelgavoj, Petrapilyj ir 
Odesoje” (p. 165). Davinių 
(duomenų. NL red.) tepaduo 
da apie Rygą ir jie nekokie: 
1914 m. vienintelė legali Lietu 
vių Pašalpos dr-ja teturėjo 1, 
000 narių, nors Rygoje jau 
1900 metais gyveno „kelios de 
šimtys tūkstančių” lietuvių 
(dr-ja įkurta 1894 m.). Augi 
mas, taigi, nepasižymėjo spar 
tumu. Sako: „Tautiškai susi 
pratę jos vadai buvo savimi pa 
tenkinti, jautė save radę ir ne 
suvokė reikalo eiti į tolimes 
nius priemiesčius“, kur daugu 
ma tų tūkstančių lietuvių gy 
veno. Kur čia ta lemianti įta 
ka,

Įdomus ir autoriaus būdas 
iš faktų išvadų darytis. Pavyz 
džiui, sako: „Matyti, tai buvo 
bevaikiai žmonės, nes kambary 
je vaikų nesimatė“ (p. 65). Al
ba: „Visuomeninių nuotaikų, 
kaip visoje Lietuvoje, taip šia 
me krašte (Panevėžio apylinkė

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

DARBINĖS KOJINES
Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra įvai
riausių. 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)

je) nesijautė jokių“ (p. 107). 
Šį sociologinj dalyką autorius 
pastebėjo būdamas 8 metų ber 
ninku. Kitoje vietoje sako, Lie 
tuvos valsčiaus caro valdžia pa 
vedusi įvairius mokesčius iš 
rinkti, gyventojus surašyti, su 
daryti naujokų sąrašus, paskirs 
tyti kelių taisymo prievolę. 
Miestelių gi cenzuotoms valdy 
boms buvo pavesta palaikyti 
tvarką, o bajorai turėdavę savo 
reikalams seimelius, paskiitam 
vadui vadovaujant. Iš to au 
torius sprendžia: „šly kštesnio 
okupacinio režimo sunku ir įsi 
vaizduoti“. Visai nesunku — 
sovietinis, nuo kurio net pats 
autorius bėgo.

Štai dar keistų išvadų pavyz 
lys: nužvelgtą į revoliucionie 
rių Rolavą rusų sargybiniai 
1907 metais areštuotą sušau 
dė, teisindamiesi, jis siekęs „pa 
bėgti“. Bielinis čia išplaukia su 
išvada: „tokių krikščioniškos 
(?) moralės faktų nestigo“ (p. 
362). Jei reiktų įrodyti, kur 
krikščioniška moralė liepia 

Nnkelta į 5-tą psi.

kultvrwWkko^ika.
PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI „SELECTED 

LITHUANIAN STORIES”
„Selected Lithuanian Sto 

ries” jau baigiama spausdinti 
ir netrukus bus atiduota rišyk 
lai. Tikimasi, kad prenumerato 
riai šią knygą gaus pirmoje 
gruodžio pusėje. (Prasmin 
giausia dovana saviems ir sveti 
miems).

Knygos turinį sudaro šie au 
toriai: „Charles Angoff ,,Intro 
duction“; Juozas Brazaitis 
„Lietuvių novelės ir apysakos 
apžvalga”; Vincas Kudirka 
„Lietuvos tilto atsiminimai“; 
Jonas Biliūnas „Brisiaus ga 
las”; Šatrijos Ragana „Irkos 
tragedija“; Antanas Vienuolis 
„Paskenduolė“ ir „Užkeikti 
vienuoliai“; Vincas Krėvė „Sil 
kės” ir „Gilšė“; Ignas Šeinius 
„Dar kartą už geležinės uždan 
gos“; Jurgis Savickis „Raudo 
ni batukai“ ir „Kova“; Juozas 
Grušas „Kelionė su kiūtimis”; 
Vytautas Alantas „Povandeni 
niai burbulai“; Vincas Ramo 
nas „Agotos skarelė“; Antanas 
Vaičiulaitis „Auksinė kurpaJ 
tė“; Jurgis Jankus „Velnio ba 
la“; Nelė Mazalaitė „Nežino 
mas kareivis“; Petrts Cvirka 
„Kiškis“; Stepas Zobarskas 
„Monsinjoro suoliukas“: Vik 
toras Katiliškis „Duobkasiai“; 
Algirdas Landsbergis „Graiki 
jos vėjas“ ir Aloyzas Baronas 
„Sugrįžimas“.

Knygos spausdinamas ribo 
tas kiekis, taigi visi, kurie no 
ri ją įsigyti, prašomi paskubin 
ti užsisakyti, nes tiktai tie kny 
gą tikrai gaus, kurie užsiprenu 
meruos ne vėliau kaip lapkri 
čio 15 d. šiuo adresu: Stepas 
Zobarskas, 85—37 87th St., 
Woodhaven 21, N. Y. USA. 
Kaina — 5 dol. Ten pat dar ga 
Įima įsigyti antrąją papildyta 
„Lithuanian Folk Tales” lai 
dą, kurios kaina 4.50 dol.

KNYGA APIE PABALTIJO 
VALSTYBIŲ KŪRIMĄSI
The Herald Tribune naujų 

knygų sąraše paminėjo ir „The 
Formation of the Baltic States 
— 1917-1920”, kurios autorius 
yra Stanley W. Page. Veikalą 
išleido Hat vai d Press, jo kai 
na $4.50. Stanley W. Page pro 
fesoriauja City College. Anks 
čiau New York University 
Press išleido jo knygą ,,Lenin 
and World Revoliution”.

Pabaltijo valstybėmis Profe 
sorius Page susidomėjo, kada 

jis ruošė disertaciją Harvardo 
Universitete ir temą pasirinko 
Pabaltijo valstybes.

Dr. Page dažnai lankydavo 
si Lietuvių Informacijos Cent 
re ir augštai vertino Dr. Jurgė 
los patarimus.

Mr. Suput rašo: „Autonaus 
šaltiniai išimtinai semti iš ru 
sų, prancūzų, vokiečių, ir ang 
lų. Jis pats nebūdamas Pabal 
tijo kilmės, išlaiko lygį, ką kul 
tūros antropologai vadina pa 
sisavinimu. Tuo siekimu jis bri 
lijanitškai pasirinko medžiagą 
savo temai. Jo daugšaliai bib 
liografiniai šaltiniai bus nau 
dingi tiems, kurie tuos klausi 
muš .toliau studijuos.

MENININKŲ LAIMĖJIMAI
Jaunas Sydnėjaus dailinin| 

kas Leonas Urbonas už paste 
lės poveikslą „Motina“ laimė 
jo 1959 m. Mosman meno pre 
miją. Tatai buvo V. R. Sau 
dargienės motinos portretas. 
Toje pačioje parodoje Henri 
kas Šalkauskas už piešinį buvo 
atžymėtas „Highly Commen 
ded“.

LIETUVOJE ATSIRADĘS 
HUMORISTAS

Tikra humoristinė kūryba 
yra menininko kūryba, kuri lie 
tuviams niekad nesisekė. Da 
bar Lietuvoje išleista Petro 
Skodžiaus satyros ir humoro 
knyga „Atsiknojusi lentelė“, 
apie kurią atsiliepiama, kad ji’ 
esanti parašyta talentingai.

FILHARMONIJOJE 
KATEDROS VARGONAI?
Lietuvos Filharmonija turi 

vargonus, kurie yra garsiojoje 
buv. Miesto salėje, kurioje 19 
05 metais vyko Didysis Vii 
niaus seimas. Ligšiol neteko 
užtikti, iš kur tie vargonai pa 
imti, nors nesunku buvo spėti, 
kad jie greičiausia yra paimti 
iš uždarytos Vilniaus archika 
tedros - bazilikos. Dabar Tie 
sa įdėjo priė tų vargonų sėdin 
čius svečius iš Čekoslovakijos 
ir Balį Dvarioną. Nors visi var 
gonai nematomi, bet iš klaviatū 
ros (dviejų manualų) galima 
spėti, kad tai yra Vilniaus ka 
tedros vargonai. Tai yra elekt 
riniai vargonai, bet ne patys 
moderniškiausi, nors palyginti 
— geri vargonai, gal geriausi 
visoje Lietuvoje.

BORIS PASTERNAK

Daktaras ŽivagoC7
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

PENKIOLIKTOJI DALIS — PABAIGA
38.
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Buvo pilka sekmadienio diena. Krosnių dūmai kilo ne 

stulpais virš namų dangčių, bet sruveno juodomis srovelėmis 
iš langų, j kuriuos, nežiūrint draudimo, vis dar gyventojai ve 
dė skersinius vamzdžius. Miestų gyvenimas vis dar nesitvar 
kė. Mučnoj miestelio gyventojai vaikščiojo kaip nesiprausę 
murziai, sirgo furunkulioze, stingo, peršaldinėjo.

Sekmadienį Markelo Ščapovo šeima buvo namie ir visa 
drauge. Ščapovai pietavo prie to stalo, ant kurio anais laikais, 
kai duona buvo normuojama kortelėmis, rytais vos auštant, 
žirklėmis karpydavo korteles visų namų gyventojų, jas sortira 
vo, rišo į rišuliukus pagal kategorijas ir nešė į kepyklą, o po 
to, sugrįžę, dalino duoną gyventojams. Dabar visa tai jau bu 
vo nuėję į praeitį. Mitybos registraciją pakeitė kiti atsiskai 
tymo būdai. Prie šito stalo dabar su apetitu valgė, net ausys 
lepsėjo — kramtė, čepsėjo.

Pusę kiemsargio kambario užėmė didelė rusiška kamba 
rio viduryje stovėjusi krosnis su nukarusiu nuo jos apklotu. 
Prieškambaryje kyšojo veikiančio vondentiekio kranas. Kam 
bario pasieniais buvo nutiesti suolai su dėžėmis ir gėrybių mai 
šais po jais. Kairiąją pusę užėmė virtuvinis stalas. Virš jo 
prie sienos buvo pritvirtinta indauja.

Krosnis kūrenosi. Kiemsarginėje buvo karšta. Priešais 
krosnį atsiraičiusi rankoves ligi alkūnių, stovėjo Markelio 
žmona Agafija Tichonovna su ilgom šakėm, kurios stumdė kro 
snyje indus. Jos veidas dažnai buvo apšviečiamas krosnies 
liepsnų ir aptemdomas verdančiųjų puodų garų. Nustūmusi 
puodus į šalį, iš už jų ji ištraukė ragaišį, akimirka pervertė ir 
vėl pašovė, kad paskrustų. Į kambarį įėjo Jurij Andrejevič 
Živago su dviem kibirais.

— Skalsa!
__Prašome jūsų malonę. Sėsk, būsi svečias.
— Ačiū, — pietavau.
__ Žinome mes tavo pietus. Sėstum ir užvalgtyum karš 

to. Ko kratais. Bulvės keptos. Kepsnys su pšeno.
__ Ne, tikrai, ačiū. Atleisk, Markei, kad dažnai einu, bu 

tą tau šaldau. Noriu daugiau vandens prisinešti. Išvaliau Ii 

gi blizgėjimo Sventickių vonią. Visą pripildysiu, ir į bakus 
prinešiu vandens. Dar gal penkis, gal dešimt kartų ateisiu 
ir tada jau ilgai neateisiu ir neįkyrėsiu. Dovanok, prašau, 
kad vaikščioju. Be tavęs neturiu kur kitur užeiti.

— Pilk kiek tiktai nori, negaila. Sirupo nėra, o van 
dens kiek tiktai nori. Dovanai imk. Neprekiaujame.

Už stalo visi prajuko.
Kai Jurij Andrejevič atėjo tretį kartą penkto ir šešto ki 

biro, tonas jau pakito ir kalba nuėjo kitaip.
— Žentai klausia, kas toks? Sakau —- netiki. Bet tu 

semk vandenį, neabejok. Tiktai ant grindų nelaistyk, varna. 
Matai, slankstį aplaistei. Apledys, ne tu dalba ateisi nu 
mušti. Ir duris sandariau uždarinėk, žioply, -—iš lauko trau 
kia. Taigi, pasakoju žentams, kas tu toks esi, bet netiki. Kiek 
dėl tavęs pinigų išleista! Mokeisi, mokeisi, o kokia nauda?

Kai Jurij Andrejevič užėjo penktą ar šeštą kartą. Mar 
kel apsiblausė.

— Na dar kartą ateik, o daugiau basta. Reikia, brolau, 
ir saiką žinoti. Čia tau Marina užtarėja, mūsų mažiausioji, 
o tai aš nepažiūrėčiau, koks tu garbingas mūrininkas, ir du 
ris užrakinčiau. Ar atmeni Mariną? Štai ji, gale stalo, juodu 
tė. Matai, paraudo. Neskriauskite jo, sako, tėveli. O kas 
tau kliudo? Centriniame telegrafe Marina telegrafiste, kitas 
kalbas supranta. Jis, sako, nelaimingas. Dėl tavęs nors ir 
į ugnį, taip tavęs gailisi. Lyg aš tau esu kuo kaltas, kad tu 
neišsidavei. Nereikėjo į Sibirą bėgti, namus pavojingu metu 
palikti. Patys kalti. Štai mes visą šį badmetį, visą šią bai 
tųjų blodaką iškentėjome, nepajudėjome, ir seveiki likome. 
Pats save kaltink. Tonios neišsaugojai, užsieniuose bastosi. 
Man kas. Tavo reikalas. Tiktai ne užsigauk, aš tave paklau 
siu, kam tau tiek daug vandens? Gal tu apsiėmei kiemą ap 
lieti, kad užšaltų? Ech tu, kaip ant tavęs ir pykti, vištos veis 
lė.

Vėl už stalo sukvatojo. Marina nepatenkintu žvilgsniu 
visus peržvelgė, paraudo, kažką jiems pradėjo išmėtinėti. Ju 
rij Andrejevič išgirdo jos balsą ir nustebo, bet dar nesuvokė 
jo paslapties.

— Daug namie valymo, Markei. Reikia apsiliuobti. Grin 
dys. Kaikas reikia išskalbti.

Už stalo pradėjo stebėtis.
— Ir ne gėda tau šita kalbėti, ne tai kad dirbi, kiniška 

tu skalbykla!
— Jurij Andrejevič, jūs leiskite, aš jums pasiųsiu dūk 

terį. Ji jums paskalbs, pavalys, pataisys. Tu dukrele jo ne 
bijok. Matai, į kitus nepanašus, koks delikatnas. Muselės 
nenuskriaus.

— Ką jūs, Agafja Tichonovna, nereikia. Niekad nesu 
tiksiu, kad Marina dėl manęs teptųsi, brudintųsi. Kokia ji 
man juodadarbė’ Apseisiu pats.

— Jums tai brudintis galima, o kodėl man ne? Koks jūs 
nesukalbamas, Jurij Andrejevič. Kodėl atsisakote? O jeigu 
aš pas jus užeisiu į svečius, argi mane išvarysite?

Iš Mairnos galėjo būti dainininkė. Ji turėjo švarų, dai 
nuojantį balsą, augštą ir stiprų. Marina kalbėjo tyliai, bet 
labai girdimu balsu, kurs tartum nuo jos skyrėsi. Jis ro 
dos sklido iš kito kambario. Šis balsas buvo jos apsauga, 
angelas sargas. Moteries su tokiu balsu nesinorėjo nuskriaus 
ti, jai nemalonumą padaryti.

Nuo šio vandens nešiojimo tarp Marinos ir daktaro už 
simezgė draugystė. Ji dažnai pas jį užeidavo padėti jam šci 
mininkauti. Kartą ji pasiliko pas jj ir nesugrįžo į kiemsar 
ginę. Taip ji tapo trečia, ir metrikinėje apylinkėje neužre 
gistruota, Jurijaus Andrejevičiaus žmona, neišsiskyrus su 
pirmąją. Pasipylė vaikai. Tėvas ir motina Ščapovai ne be 
išdidumo dukterį pradėjo vadinti daktariene. Markei niurz 
gė, kad Jurij Andrejevič su Marina nesutuokti.

— Na ir ko tu? Apkvaišai? — prieštaravo žmona. — 
Kaip gi galima, kai Antonina gyva? Dvipatystė?

— Tu pati kvaila, — priešinosi Markei. — Ką į i'onką 
žiūrėti. Tonkos kaip ir nėra. Jos neužtars bet koks įstaty
mas.

Jurij Andrejevič kaikada pajuokaudavo, kad jų susiarti 
nimas buvo romanas iš dvidešimties kibirų, kaip esti romą 
nai iš dvidešimties dalių. Marina atlaidi buvo daktarui dėl 
jo keistumų, apsileidimo, niurzgimų ir kitų keistenybių. 
Jos pasiauokjimas ėjo dar toliau. Kada jie dėl jo kaltės 
įkrisdavo į bėdas, heturtą, ji, kad nepaliktų tomis sunkiomis 
dienomis vieno, mesdavo tarnybą, kur ją vertino ir biangi 
no ir todėl po pertraukų vėl ją noriai priimdavo. Paklusda 
ma daktaro fantazijai, ji išeidovo su juo į kiemus malkų 
pjauti. Kaikurie NEPo laikais praturtėję spekuliantai ir ar 
ti valdžios stovėjusieji meno ir mokslo žmonės, pradėjo ap 
sirūpinti patogumais. Kartą vienas toks, į kurio butą Jurij 
Andrejevič su Marina nešė malkas, įsigilinęs buvo į skaity 
mą ir net nepakėlė akių į malkų pjovėjus, o už jį su jais 
kalbėjosi šeimininkė.

„Į ką gi ši kiaulė taip įsigilinusi?“ — pagalvojo dakta 
ras ir pasidomėjo — praeidamas žvilgterėjo per petį į susi 
domėjimo objektą. Pasirodė, kad tai yra Jurijaus Andrejevi 
vičiaus Živago knygelės, ilšeistos dar Vašiai besimokinant po 
ligraifjos VCHUTe. Daugiau bus.
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MŪSŲ ^SPORTĄ S'
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVIAI IR RUSUS PAMOKINA
Nepriklausomos Lietuvos 

gražią sportinę tradiciją ir dva 
šią, sąmoningai okupantas „ne 
išrovė su šaknimis“. Pajungę 
mūsų sportinį gyvenimą komu 
nistinės sistemos propagandai, 
jis šaukte šaukia apie „dide 
liūs” Lietuvos sporto laimėji 
mus, „įsijungus” į Sov. Sąjun 
gos tautų narių tarpą. Tačiau 
tikrovė yra kita. Lietuvių spor 
tininkų atsiekimai ir jų užskai 
tomi laimėjimai SS yra tamp 
riai surišti su prieškariniu lai 
kotappiu. Užtenka paimti tik 
dvi sporto šakos, kurios drebi 
no Europos ir pasaulio didžių 
jų valstybių sportinius sostus 
— tai krepšinį ir stalo tenisą.

(Tr šiandieną, juk prieškariniai 
įeisteriai, kaip Dzindziliaus 

kas, Nikolskis, Duškės, Vitar 
taitė-Balaišienė, nešioja SS sp 
orto meisterių vardus, išpopu 
barinę stalo tenisą visoje Sov. 
S-goje. Užtenka paminėti Duš 
kęsą, kuris jau 1941 m. pabė 
gęs su raudonąja armija iš Lie 
tuvos, Maskvoje rengė pirmus 
stalo teniso turnyrus; užtenka 
paminėti veteranu mokinius— 
Saunorį, Paškevičių, kurie vy 
ksta į įvairias SS vietoves mo 
kyti ir trepiruoti ruselius sta 
lo teniso.

Taigi, kada atsiranda SS gar 
bės reikalas, šie jaunieji stalo 
tenisininkai, su raidėmis CCCP 

fl Tėvynės Balsas talpina tik 
'nuotraukas su užrašu „Lietu 

va“, tuo tarpu vilniškis „Spor 
tas“ visiškai nesivaržo patai 
pinti lietuvių sportininkų nuo 
traukas su CCCP raidėm) ant 
savo krūtinių ir gina „plačią 
ją šalį“ įvairiuose tarptauti 
niuose susitikimuose.

LAIMĖJIMAI MASKVOJE
Taip įvyko ir Maskovje, di 

deliame turnyre, kada lietuviai 
iškovojo dvi pirmas vietas, nu 
galėję ne tik rusus, bet ir ru 
munus su vengrais. Ypatingai 
gražiai pasirodė A. Saunoris. 
Pusiaubaigmėje, kaip rašo pa 
vergtos Lietuvos spauda, jis su 
žaidė geriausią savo gyvenime 
partiją prieš rumune Popescu, 
trūkusią 1 
nugalėjo.

Iš kitos 
laimėjimų 
vačį, Retį ir Novikovą) pateko 
kaunietis R. Paškevičius. Tad 
turnyro meisterio vardas spren 
džiamas tarpe lietuvių! Ir čia 
vilnietis A. Saunoris dar kartą 
pademonstravo augštą žaidimo 
lygi. įveikdamas SS meisterį 
R. Paškevičių 21:19; 21:14: 

2:21; 21:16. Abudu lietuviai

laimėjo ir vyrų dvejetą. Jų ko 
va prieš rumunus buvo labai 
dramatiška, nes paskutiniame 
rate, rumunai vedė net 12:1, 
tačiau mūsiškiai ne tik kad iš 
lygino, bet ir setą baigė savo 
naudai — 25 :23. A. Saunoris, 
žaizdamas su este, pateko į 
baigmę, tačiau pralaimėjo miš 
riai rumunų porai. Vienu žo 
džiu. stalo teniso turnyre, ypač 
vyrų grupėje, aiškiai domina 
vo

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jj patys, 

{rašykite i plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokių salei, naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

''Home Recording Service) 
4044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.

vai. ir 10 min. ir ji

pusės, j baigmę (po 
prieš rumunus Ko

TAISAU 

televizijos ir radio aparatus. 
Darbas garantuotas. 
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

lietuviai.

SUVAŽIAVIMAS 
ROČESTERYJE

Lapkričio 14—15 d. d. Ro 
česteryje šaukiamas ŠALF 
ASS sporto klubų atstovų ir 
šproto darbuotojų suvažiavi 
mas, kuriame bus apsvarstyti 
mūsų tremties sporto reikalai. 
FASK-tas remdamasis ŠALF 
ASS narių registracijos duo 
menimis, Kanados Sporto Apy 
gardai nustatė sekantį klubų 
atstovų skaičių: Sakalas — 2, 
Vytis — 4, Aušra — 4, Kovas 
—2, Tauras — 2. Kanados SA 
apygardą atstovauja trys vai 
dybos nariai. Tokiu būdu. Ka 
nadą suvažiavime turėtų atsto 
vauti 15 asmenų delegacija. Vi 
siems jiems jiems linkime sėk 
mės. sporto, darbuose, prive 
dant augščiausiąji organą ir pa 
ti tremties sportą prie tinkamo 
lygio.

I VI IK’lO REZOLIUCIJA 
SPORTO KLAUSIMU.

VLIKo sesijoje New Yorke, 
pasiūlius V. Baneliui, A. Ka 
siūlaičiui ir K. Baronui, buvo 
primta rezoliucija, sveikinanti 
mūsų sportuojantį tremties jau 
nimą, jo einamame, gražiame, 
kelyje. Malonu, kad ir vyrės 
nės kartos atstovai supranta 
sporto reikšmę šiandieniniame 
gyvenime.

ATSIDĖJĘ RUSINA 
LIETUVĄ

Kaip „anais gerais laikais“, 
kai Lietuvą okupacijoje laikė 
carinė Rusijos valdžia, taip da 
bar sovietinė Rusijos valdžia 
atsidėjusi rusina Lietuvą, tik 
tai diktatūrinė Rusija žiaures 
nėmis priemonėmis, „dar ge 
resniais sovietiniais laikais“.

„Lit. ir Menas“ skilia daug 
dėmesio ir atsidėjęs palaiko 
Lietuvos rusinimą. Štai pasku 
tiniame numery tas laikraštis 
rašo apie rusų dramą Vilniuje, 
kur Lietuvos okupantas vis 
daugiau impregnuoja rusišku 
mą. O ir neva lietuviškuose te 
atruose rusų dalyvavimas vis 
didėja, Žinoma, tuo pačiu iš 
stumdamas iš Lietuvos lietu 
vius. Nes kur sėdi rusas ar ru 
sė, ten lietuvis jau negalės 
būti.
• Suėjo 100 metų kai Bara 
nausko sukurtas „Anykščių ši 
lelis“. Anykščiuose, kur poetas 
yra gimęs, tos sukatuvės bu 
vo paminėtos.

$ Verdun PO 6-5641 |
$ HICKSON GROCERY |

Salus ir maisto produktai^
U Pristatymas nemokamai
V . v('' 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas v*

DIENOJANT...

Atkelta iš 4-to pusi, 
areštuotus sušaudyti, autoriui 
tektų 99 metus su devyniais 
penktadieniais prakaituoti—ir 
tai nerastų!

II. KAM AUTORIUS RAŠĖ?
Kasžin, ar autorius planavo, 

kuriems mūsų skaitytojų šiuo 
gsniams atsiminimus rašyti? 
Jaunimui, suaugusiems, darbi 
ninkams, inteligentams, senie 
ms, vyrams, moterims, ar vi 
siems išsyk? Susidaio įspūdis, 
kad ištikrųjų rašė pats sau pa 
siskaityti, nes tik tada pasitei 
sina adatų skaldymas vežimui 
prikrauti. „Dienojant“ temai 
juk maža tetarnauja Jelgavos 
miesto istorija (p. 132), „sun 
ki artilerija“ prieš liaudies pa 
protį, arklį pavogus, mišias 
Šv. Antanui užpirkti (p. 134), 
niekuo nežymi per 3 puslapius 
nutęsta ruoša vykti į Rygos 
gimnaziją (p. 140—142), rusų 
„zemstvų“ istorija (p. 172— 
175), padrikuisai ilgi kelių į Ry 
gą aprašymai (p. 185—202), 
„dvasiški apdūmojimai“ apie 
„kanapinių“ atlaidus (p. 290- 
299), Latvijos istorija (p. 290 
-299), žvilygnis į rusų juoda 
šimčius (p. 373), apmąstymai 
rusų-japonų karo (p. 364-369), 
nekalbant apie būrų karą Pie 
tų Afrikoje. Daugelis mūsų 
esame buvę piemenukai ir žino 
me visas „linų mūkas“ ir že 
mės ūkio darbus, todėl ilgi ir 
literatūriškai neapdirbti Bieli 
nio šių dalykėlių atpasakoji 
mai tik jam vienam tegali būti 
įdomūs. Kyla įspūdis, kad, iš 
tikrųjų, autoriaus atsiminimai 
skurdi medžiaga, todėl krauna 
ma viskas į laivą, kad nenu 
skęstų. „Dienojant” tema pasi 
lieka be auklės.

Ir, ištikrųjų, kuo 22 metus 
(ima 1883 — 1905 metų laiko 
tarpį) atgyvenęs šešias gimna 
zijos klases baigęs jaunuolis 
gali lietuvį skaitytoją nustebiu 
ti ir patraukti, kai ne literatas, 
kokiu buvo Levas Tostojus sa 
vo („Dietstvo", arba Aksako 
vas, savo aplinkos ir jaunatvės 
atsiminimais? Bielinis Biliūnu 
mūsų literatūroje juk niekur ne 
sižymėjo. Jo atsiminimams me 
džiagą sudarė: geografine ap 
linka, šeima, giminės ir sutik 
tieji žmonės, tėvas Jurgis (pra 
mintas „knygnešių karalium“, 
„ministru“ ir net „Lietuvos ka 
ralium"), Garšvių „organizaci 
ja“, Rygos lietuvinai, ir lietu 
vių socialdemokratų veikla Ry 
goję. Šiems dalykams auto

2 0 0 0 Kalėdinių siuntinių be uždarbio 
Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga padėkoti įvairiuose pasaulio kraš 
tuose gyvenantiems lietu ziams už tą ypatingą paramą, kurio* mes esame sušilau 
kę per šiuos metus. Reikšdami savo nuoširdžią padėką, kartu mes vėl grįžta 
m e prie savo tradicijos, įsipareigodami visiems lietuviams pasiūlyti kaip dovaną be 
uždarbio 2000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duomenis, tam reikalui sudarėme 
kuo naudingiausius šitokius 2 skirtingus KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUN 
TINIUS:

KALĖDINI SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
To

3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
% jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui,
3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
pora vyriškų vilnonių kojinių,
pora moteriškų žieminių kojinių.
kalėdinio siuntinio Nr. 1 kaina tiktai

$ 40.00, įskaitant visus mokesčius.
Svoris 11 svarų.

KALĖDINI SIUNTINĮ
13 jardų vilnonės
3 jardai vilnonės
10 jardų
10 jardų
kalėdinio

2)
3)
4)
To

NR. 2 SUDARO:
medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, 
medžiagos paltui, 
pločio pamušalo,
medžiagos 3 moteriškoms ar 6 vaikiškoms suknelėms,

dvigubo
sunkios
siuntinio Nr. 2 kaina yra tiktai

$ 79.G0, įskaitant visus mokesčius.
Svoris 22 svarai.

Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra eksportinės rūšies su „Made in 
England“ įrašu ir pasirenkamos šitaip:

1)

2)

kostiumams — dvigubais ruožiukais arba lygios tamsiai mėlyna, arba ruda 
arba pilkšva,
paltams — tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna, žalia arba kupranugario 
spalvos,
suknelėms — dideli taškai mėlyname, rudame arba gelsvame dugne.
reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, kuriuos mes siunčiame oro paštu

3)
Tuojau
į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS gali užsisakyti kiekvie 
nas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar ne. BET NORĖDAMI VI 
SIEMS DUOTI PROGOS PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖME, KAD VIE 
NAS ASMUO IŠ KARTO GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 TO 
KIUS SIUNTINIUS (KIEKVIENOS RŪŠIES PO VIENĄ). Taip pat pnimine 
sime po 1 dol. iš tų, kurie nori užsitikrinti sau KALĖDINĮ BE UŽDARBIO SIUN 
TINI, bet galutinio už sakymo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

MES GARANTUOJAME
1) Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2) Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą 
tokį pat siuntinį.
3) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, kad gavėjai Lietu 
voje, sulaukę siuntinio, nebeturėtų jau nieko primokėti.
4) Siusime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pagal jų aprašymą ar re 
miantis pavyzdžiais.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
1A, Hunt Street 
London, W. 11 
Gt. Britain.

rius, tiesa, pritrupino brangių 
trupinių 376 puslapiuose, bet 
juos sugaudyti turi, tartum, 
meškere į ežerą mesti, nežino 
damas, kiek ilgai teks nuobo 
džiai laukti iki lydeka pasika 
bins. (Daugiau bus).

• Lietuvos Valst. leidykla Vii 
niuje išleido knygą „Klasė ir 
klasių kova”, kurioje kritikuo 
jamos „buržuazinės - naciona 
listinės” pažiūros Į klasių ko 
vą. Leidykla netrukus išleisian 
ti knygą „Rasizmas ir eugeni 
ka buržuazinėje Lietuvoje“. 
Ruošiama taip pat visa eilė ate 
istinių leidinių.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LITUANUS, 1959 metų 
Vol. 5, No. 3. Šis numeris svar 
bus ir vertingas, duodąs kita 
taučiams žinių apie lietuvius 
ir Lietuvą. Įdėta: prof. K. Pa 
kšto išsamus straipsnis apie 
Lietuvos ribas; J. Kario strai 
psnis apie senovės lietuvių pre 
kybą; Dr. K. Klimo apie lietu 
vių ir sanskrito kalbas; V. 
Trumpos apie literatūros ir me 
no socialistin; realizmą; be to, 
duota poeto 11. Radausko eilė 
raščių vertimų ir tt.

AIDAI, 1959 m. Nr. 8. Įdo 
mus turinys, o visas numeris 
iliustruotas montrealiečio dai

„ lininko Vytauto Remeikos dar 
I bu atvaizdais.

• Šių metų Nobelio literatūros 
premija paskirta italų poetui 
prokomumstui Quasimodo, esą 
tikslu atsverti Pasternako, 
kaip antikomunisto, premijai.

KOSTUI KORSAKUI 
50 METŲ

Lit. ir Menas Kosto Korsa 
ko sukaktuvėms paskyrė Šim 
kaus, Butėno ir kt. straips 
nius, o rusų keliolika rašytojų, 
Korsaką tituluodmi „Kostai 
Pranovidiau”, (Atsiuntė sveiki 
nimų. Bet būdinga: kaip Justo 
Paleckio, sulaukusio 60 metų' 
amžiaus, nepasveikino Nikita 
Chruščiovas, taip Kosto Korsa 
ko neposveikino oficialiai Ru 
sijos rašytojus atstovaujanti S 
SSR rašytojų orgąnizaci ja... 
Kinus, net „atsimetėlį” Tito, 
oficialiai sveikina Chruščio 
vas, o jų rašytojus oifcialiai 
sveikina Rusijos rašytojų 
gainzacija, bet... lietuvių 
sveikina! Tai yra būdingas 
siškas oficialumas; kaip gi 
vergėjas sveikins pavergtąjį?! 
Ar dar Margeriui neaišku, kad 
Lietuva rusų pavergta?

or 
ne 
ru 
pa

I
 Vietoj rašymo - pasikalbėkite 

su savo artmaisiais!
Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus. I 

Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 
jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.

Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti:

Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą j nedūžtamą: 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

neišskiriant nei vaikų. ■

Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų ! 
namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50.

HI-HI RECORDING STUDIO

(Home Recording Service)
4044 Ontario St. East,Montreal, P. Q. LA 6-7521.

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus, 
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 

Ižd. E. GriganaviČiūtė RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville LaSalle

M MACIUKAS

DO 6-9343

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

MEDŽIAGOS

KOKYBĖS 
DARBAS

AUGŠTOS 
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

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

J.A.V. gydytojai ir jų veikla
4.

LIETUVYBĖS ALIARMUOJ 
ir mūsų priedermės

Turėtume imti pavyzdį iš žy 
dų, kurie keliolika šimtmečių 
kentėjo netekę savo tėvynės, 
bet išlaikė savo tautybę.

Kur begyventum, kad ir 
šiam gerovės krašte, privalom 
būti ištikimi savo tautinei be 
ndruomenei ir laikytis mūsų 
Draugijos įstatų: ne tik daryt 
pažangą medicinoj ir rūpintis 
savo profesiniais reikalais, bet 
dirbti savo krašto atvadavimui 
ir savo vaikus išauginti lietu 
vių dvasioj, kas yra sunkiausia 
problema. Amerikos lietuvių 
kolonijos auko ir klestėjo kol 
buvo nesuvaržyta emigracija, 
būtent, iki Pirmo Pasaulinio ka 
ro. Tarp Pirmo ir Antro pašau 
linių karų, kada buvo beveik 
sustabdyta emigracija iš Lietu 
vos, pasireiškė J. V. lietuvių 
kolonijų žymi asimiliacija ir 
nutautėjimas. Vyresnės kartos 
žmonės, gimę Lietuvoj, prare 
tėjo, nuseno, išmirė, o tautinia 
me darbe jie sudarė lietuvybės 
gvardiją. Jie buvo patys sau 
niausi jos veikėjai, apie juos ga 
Įima pasakyti kaip apie Napole 
ono gvardiją, kad jie miršta, 
bet nepasiduoda. Pirmoji ir vė 
lesnės kartos jau gimusios Ame 
rikoj, tokio supratimo ir išti 
kimybės Lietuvos reikaluose 
neparodė. Iš jų tarpo tik labai 
retai išeina pasišventę ir uolūs 
lietuvybės veikėjai. Atvykimas 
apie 30,000 lietuvių tremtinių 
po Antrojo pasaulinio karo 19 
49-50 ir vėlesniais metais su 
teikė tik laikinio pagyvėjimo 
lietuvių kolonijom, bet nepasto 
viai. Negalim reikalauti, kad Ii 
kę pavergtoj tėvynėj kovotų ir 
žūtų partizanais, eitų į Sibirą 
ir būtų ištikimi savo tautai, 
kuomet mes patys neduodant 
tam pavyzdžio, nerodom imuni 
teto asimiliacijai ir nutautėji 
mui. Jei šiam krašte nesuge 
bam iš mūsų vaikų padaryt 
sau įpėdinių lietuvybės darbui 
(ne tik biznio), tai esam „vie 

nos kartos“ tauta ir nepajėgiam 
išlaikyt „tautinio nemirtingu 
mo", kaip žydai, ir lietuvybė 
Amerikoj neturi ateities, kaip 
namas statomas ant smėlio. 
Reikia parbėžti, kad ne tik ru 
siškas despotizmas naikina 
mūsų tautą, bet ir amerikonų 
laisvė ir gerbūvis pavojingi 
mūsų tautinei egzistencijai, 
nes užliūliuoja ir užmigdo mū 
sų sąmonę iki tokio laipsnio, 
kad užmirštam mūsų šventa pa 
reigą visur ir visuomet būti ir 
išlikti lietuviais.

Ameirkoį gimęs lietuvių iau 
nimas, išėjęs angliška mokyk 
lą, nesulaikomai skęsta ameri

ANTI BŪKLĖ AMERIKOJ 
savo tautos atžvilgiu, 
konėjimo katile ir iki šioliai ne 
pajėgėm jo sulaikyti. Tas pavo 
jus gresia ir čion atvykusiam 
iš tremties mūsų jaunimui. 
Esamos parapijinės mokyklos 
su lituanistikos skyrium yra 
persilpnas ginkas sustabdyti 
asimiliacijai. Jauna amžium 
Lietuvių Bendruomenė iki šiol 
buvo užimta kitom problemom 
tik ne lietuvių mokyklom ar jų 
steigimu, o tai būtų viena iš 
svarbiausių priemonių kovoje 
su nutautėjimu. Gelbstint jau 
nimą, jam reikia daugiau tau 
tinių mokyklų, kurių turim tik 
pradines, o augštesnio tipo ne.

Jaunimas mūsų ateitis, todėl 
šitas klausimas aktualus kiek 
vienam iš mūsų ir A. L. G. S- 
ga turėtų susidomėt šita prob 
lema ir paskirt premiją, jei kas 
parašytų knygą tema; Apie lie 
tuvybės nykimo priežastis 
Amerikoj, kodėl lietuvybė neiš 
gyvena toliau vienos kartos ir 
neleidžia giliau šaknų šioj že 
mėj ir kokios priemonės būtų 
naudingos kovoj su greitu ma 
siniu nutautėjimu: ar lietuvių 
mokyklos, ar koki kursai, ar pa 
dedant jaunimui daugiau bend 
rauti savybėj vasaros, skautų 
ir kitose stovyklose, kas be 
veik atstoja piršlybos biurus. 
Jaunimas apsisprendžia vesti 
kai lanko augštesnę mokyklą 
ar kolegiją ir jeigu nėra savo 
tautos partnerio, tai nevengia 
rinktis svetimtautį-tę; o

SUDARYMAS MIŠRIOS 
ŠEIMOS TAI BEVEIK IŠ 

KRITIMAS IŠ SAVO 
BENDRUOMENĖS.

Tokioj knygoj turėtų būt pa 
liesti ir kiti klausimai, pvz., 
kiek būt racionalu lietuvybės 
išlaikymui Honduras kolonijos 
steigimas, jeigu K. Pakštas 
kaip Mozė nuviliotų ten dalį 
mūsų tautiečių iš Amerikos 
tirpstančio katilo. Aš paliečiau 
šitą prolbemą, nes manau, kad 
ji aktuali ir gydytojams.

Pranešimų medicinos temom 
mes dažnai girdim kitose vieto 
se, nors anglų kalba. Bet nie 
kas iš svetimtaučių mums ne 
kalbės ir nešvies, ką turim da 
ryti, kad ilgiau ištvertų sunkią 
ir kaip dabar rodos beveik be 
viltišką kovą už lietuvybės iš 
laikymą šiam krašte, j. V. asi 
miliuoja tautas, įskaitant ir lie 
tuvius, dar greičiau už Rusija. 
Amerikos lietuviai yra beveik 
tik vienos kartos tauta, jų čia 
gimę vaikai yra iki 90% ašimi 
liuoti ir nutautę. Čia pasiekia 
ma rezultatų (be prievartos) 
greitesnių ir įspūdingesnių, ne
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į SIUNTINIAI
$ LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
$ per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

$ Visų rūsių siuntiniai pigiausiomis kainomis

I
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.Siuntiniai pilnai apdrausti.Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 

v Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940.
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Marche Off?) Lasalle
7585 Edward St. LaSalle

Šviežia mėsa, alus, įvairiausia groserija, 

nemokamas pristatymas.

Kas savaitę kas nors nauja
dovanai ar už menką kainą.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis.
t

Mosklo - Technikos naujienos
MITYBOS KLAUSIMU.

Garsiosios Mapo Klinikos 
Amerikoje konsultantas, žy 
mus med. gydytojas proi. dr. 
Walter C. Alvarez kartą yra pa 
sakęs, kad apie 75% visų ligų 
mumyse atsiranda dėl neteisin 
go maitinimosi (jo labai dažni 
straipsniai dienraštyje „The 
Hamilton Spectator“). Kaip 
matyti iš jo pasakymo, maistas 
-mityba užima labai svarbią vie 
tą žmogaus gyvenime. Kiekvie 
na tauta turi savo atskirą vir 
tuvę, atskirą maisto gamybos 
būdą bei receptus. Taigi ir 
mes, lietuviai, turime savo ga 
mybos būdą, receptus, bei sko 
nį. Valgome įvairiai: vieni dau 
giau naudojame mėsą bei jos 
gaminius, kiti linkstame arčiau 
vegetarų — daržovinio bei pie 
niško maisto, ir dar kiti prie 
rūgštaus bei saldaus, žodžiu, 
valgome taip, kaip kam patin 
ka, kaip kam kas skanu. Ki 
taip pasakius, tenkinam savo 
gomurio reikalavimus. Bet ar 
dažnas iš mūsų pagalvojame ir 
paklausiame savęs: „Taip, tai 
yra skanu, bet ar gera ir nau 
dingą mano sveikatai?” Tai va, 
čia ir yra tas klaustukas.

Gyvendami Lietuvoje, dau 

gu bolševikinė Rusija laimi 
smurtu ir prievarta. Man atro 
do, kad mūsų tėvynės išvada 
vimui ir tautos ateičiai didžiau 
sios reikšmės turėtų, jeigu dė 
turn visas pastangas stiprinti 
savo tautines pozicijas šiam 
krašte ir rūpintumės, kaip ga 
lint ilgiau sulaikyti mūsų di 
džiausios kolonijos nutautėji 
mą. Su baime kartais galvoju, 
kad Amerikos lietuviai, temdą 
mi Lietuvos išlaisvinimą iš Ru 
sijos jungo, patys anksčiau ga 
Ii nutautėti ir sutirpti negu 
Lietuva bus išlaisvinta.

Bus daugiau. 

CBC televizijos aktoriai Leslie Nielson ir Ann Wedgeworth 
vaidybos momentu.

gumoje maitinomės svygiais 
maisto gaminiais. Konservuo 
tas maistas buvo „nemadoje“, 
gal ir iš viso nebuvo reikalo 
tokį naudoti. Nes gyvenome ki 
tokiose sąlygose negu čia. Mū 
sų maistas buvo svygus ir tuo 
pačiu maistingas.

Tada dar mažai girdėjom ir 
iš viso gal nesidomėjom taip 
vad. vitaminais ir jiems pana 
šiais dalykais. Kai tuo tarpu 
šiame kontinente mažiausioj 
maisto krautuvėlėj ar vaistinė 
lėj tau „po kojom pinas” vita 
minai. Net ir ant duonos kepa 
lėlio mes skaitome užrašą: „Vi 
tamin enriched bread“. Kadan 
gi šiame krašte labai plačiu 
mastu maistas konservuojamas 
ir naudojamas, kuris, kaipo to 
ks, yra pusiau miręs, maistin 
gurno atžvilgiu, todėl ir deda 
mi įvairūs „prieskoniai“, jo pa 
gerinimui bei pagrąžinimui ir 
skonio pataisymui, įvairių che 
mikalų formoje.

Net paėmus ir Lietuvos orą 
ir tas buvo daug švaresnis, ne 
gu kad čia turime. Nesvarbu, 
kur begyventum:' farmoje ar 
mieste. Juk Lietuvoje neturė 
jome ne tik ūkiuose, bet ir 
miestuose tokios didelės me 
chanizacijos, tiek automobilių 
ir jiems kuro stočių, nuo kurių 
kiekviename žingsny jauti ben 
žino „aromatą“.

Tikiu, kad dar niekas nepa 
miršo mūsų didmiesčio mielojo 
Kauno, kas jame gyveno, su jo 
Mickevičiaus slėniu, Ąžuoly 
nu, A. Panemune! Ir ji palygi 
nūs su šio krašto kuriuo nors 
didmiesčiu, tai buvo švarus, ra 
mus ir gražus kampelis gyven 
ti. Kad ir užklysdavo kada ko 
ks dulkių debesėlis, tai ir tas 
buvo švarus ir grynas kaip 
krištolas. Rodos, į skrandį ir 
akmenėlių galėtum prisidėti, 
tai ir tuos „sumaltų” be jokių
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CRISS ACROSS 
(Potent.d' *1945) 

Prancūziškos kelnaites

k Pagamintos švelniam prilaiky- 
»mui - elast. juosmuo, patent. 
Sipati užsidaranti „CrissxCross” 
?anga suteikia patogią išvaizdą 
»- iš puikios kokybės šukuotos 

medviln. Lengvai skalbia
►> si - nereikia lyginti. Pat 

var. Tinka prie Jerseys.

vitaminų ir kitų priedų, ir tai 
rodos, būtum „sveik’s ir drūt's 
kaip ąžuol’s prie Nemunėlio“.

Šiame kontinente, anglų kai 
boję, turime apsčiai literatūros 
sveikatos ir mitybos klausi 
mais. Bet tai nevisiems dar pri 
einama dėl kalbos nepakanka 
mo mokėjimo. Tačiau lietuvių 
kalboje tokie dalykai labai re 
tas svečias. Todėl, gal būt, ir 
nenuostabu, jei mumyse Rai
tais kyla klausimas, kiek gi vi 
taminų turi kiauliniai riebalai, 
lašiniai ir panašiai?

O, vis dėlto pažvelgus į mū 
sų spaudos skelbimų skyrių, 
ačiū Dievui, turime nemažai 
medicinos žinovų - gydytojų, 
o kita dalis dar „pasislėpusi“. 
Tad, jeigu nėra savanorių, tai 
gal galėtų p. p. Redaktoriai 
„mobilizuoti“, gražiai papiašy 
darni vieną bei kitą iš paminėtų 
žinovų, kurie mums galėtų pa 
rašyti vieną, kitą rašinėlį mū 
sų spaudoje, kaip turėtume tei 
singiau maitintis, ką geriau vai 
gyti, ką mums duoda vitami 
nai ir panašiai. Ir, kad parašy
tų be „augštosios matemati 
kos“, taip, kad skaitydami sa 
vaja kalba, galėtume išsiversti 
be žodynėlių. O, mes, skaity 
tojai, jų patarimais pasiuaudo 
tume ir būtume jiems už tai la 
bai dėkingi. Z. Pulinauskas.
STADIONAS SU ATIDEN 

GIAMU STOGU
Pitsburge statomas stadio 

nas, kuris giedros metu galės 
būti atviras, o lietaus — už 
dengtas. Tai bus apvalus pas 
tatas, uždengtas daugiau kaip 
138 m skersmens kupolu, po 
kuriuo bus futbolo aikštė, bė 
gimo takai, tribūnos.

Kupolas, pagamintas iš ne 
rūdijančio plieno, susideda iš 
8-nių sektorių. Du sektoriai ne 
judami, o kiti 6, reikalui esant, 
specialiais bėgiais gali būti nu 
stumti po nejudama stogo da 
limi. Atidengus stogą, virš da 
lies tribūnų susidaro savotiš 
ka uždanga, o stadionas būna 
atviras. Šis pastatas bus baig 
tas statyti 1960 m.

VAMZDŽIAI IŠ 
VINIPLASTO

Metaliniai kanalizacijos bei 
vandentiekio vamzdžiai greit 
rudy ja, išeina iš rikiuotės. Juos 
montuoti nepatogu, labai bran 
giai kainuoja senų metalinių 
vamzdžių keitimas naujais.

Vladimiro ir Ochtos labri 
kuose pradėti gaminti vamz 
džiai iš plastmasės—viniplas 
to. Jie labai stiprūs, visiškai ne 
rūdyja. Be to, šie vamzdžiai, 
palyginti, nepaprastai lengvi 

— lyginamasis storis 1,38 — 

1,4; jie atleiko dešimčių atmos 
ferų slėgimą ir žymiai ilgiau 
tarnauja už metalinius vamz 
džius.

Viniplastinius vamzdžius 
daug lengviau bei paprasčiau 
montuoti. Esant 130" temper/ 
turai, jie suminkštėja, lengva*, 
galima juos sulenkti bet ko 
kiti kampu. Nesunku tokiems 
vamzdžiams padaryti sriegius. 
Viniplastą galima nudažyti, 
bet kuria spalva, todėl pačių 
vamzdžių dažymas nereikalin 
gas — jie parenkami pagal šie 
nu spalvą.

Neseniai Maskvoje, Naujo 
siose čeremuškose atiduota 
eksploatuoti namas, kuriame 
visi kanalizacijos bei vanden 
tiekio vamzdžiai pagaminti iš 
viniplasto. Šiai eksperimenti 
niai statybai sanitariniai - tech 
niniai įrenginiai buvo sumon 
tuoti tiesiog fabrike. Juos beli 
ko tik sustatyti. Tokiu būdų 
smarkiai sutrumpėjo minėtųjų 
darbų atlikimo laikas.

Taip pat, pasirodo, viniplas 
tinius vamzdžius aglima panau 
dot? požeminiam dujotiekiui.

I
 A. NORKELIŪNAS |

Commissioner of the Superior Court of Montreal
MONTREAL ENTERPRISES REG'D. LVISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. w12 metų patyrimas. X

IRFDĮiPE luxe dry cleaners!
117—6th AVENUE, LACHINE |

įME7“6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

I
 STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON |

Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos v
mašinos, laikrodžiai ir kt. X

p e r $

Lithuanian Trading Co. London, England. &

Montrealyje Atstovas

Aug. MYLĖ |

991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. X

Tel. UN 1-1176. $
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

John Drainie kasdien per 
CBC radiją duoda 15 minu 
čių pasakoijmų. Čia jis ma 
tomas su savo 4 vaikais.

l Dr. Roman Pnievvskl \ 
p! Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
I Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC I
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai ! I 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. ; Į
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č 1 U L 1 S 

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

Lietuviams nuolaida. H
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. j!
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H AAAI KOMITETUI
Hamiltono Liet. Namų V-ba J. D. „N. L.” 44 nr. spalio 28 

ir Kontrolės Komisija š. m. spa d. rašo: „Reikia patikslinti 
lio 11d. posėdyje nutarė pain spaudoje kartojamą neteisingą

ATSAKYMAS VI CANADOS L. D. ORGANIZACINIAM

VLIKO PADĖKA 
HAMILTONIEČIAMS

PASLAPTINGAS ŽMOGUS
HAMILTONE

VLIKo pirmininkas dr. A. 
Trimakas, per sesijoje dalyva 
vusi hamiltonieti K. Baroną, 
prašė perduoti visai Hamilto 
no lietuvių kolonijai nuošir 
džiausius sveikinimus ir pade 
ką už vietos lietuvių taip stiprų 
rėmimą mūsų laisvės kovos. Ir 
sesijos uždaromoje kalboje pir 
mininkas nurodė pavyzdingą 
Hamiltono koloniją.

SPORTO KLUBO KOVAS 
visuotinis susirinkimas, išrin 
ko du klubo delegatus i ŠAL 
FASS suvažiavimą Ročestery 
je, lapkričio 14—15 d. d. Jais 
vra pirm. K. Stanaitis ir J.

pdraitis. Aptarti ir kiti klu 
no reikalai. Nusiskųsta, kad į 
rengiamus Sporto klubo pobū 
vius, mažai atsilanko berniu 
kų, o atėjusios mergaitės, pri 
verstos yra nuobodžiauti. Vy 
rai, susirūpinkime!

Anoniminis telefoninis pra 
nešimas apie įvykstantį gaisrą 
Sov. Sąjungos ambasadoje Ot 
tawoje Hamiltono dienraščiui 
„Hamilton Spectator“ ir vie 
tos CHML radio stočiai (gaiš 
ras po kelių valandų įvyko!) ir 
vėl spalio 23 d. tam pačiam 
dienraščiui paskambinimas, kri 
tikuojant Sov. Sąjungos amba 
sadoriaus Amasap Arautunian 
pareiškimą, kad gaisras buvo 
labai menkas — vietos polici 
jai sudaro daug rūpesčių sura 
dime to paslaptingo asmens. 
Telefonu jis pareiškė: „dvi 
lengvos maišnos sudegė ir tuo 
pačiu dar įrodė, kad rusai čia 
nėra pageidaujami asmenys“. 
Taip pat tas paslaptingas žmo 
gus dienraščiui pareiškė, kad 
atvykęs iš Toronto į Hamilto 
no McMaster universitetą pas 
kaitos laikyti ambasadorius A. 
Aroutunian nėra tikras amba

$ A. I. 1 O DŽIUS, B L.. I

i c
Viešasis Notaras
(Notarv Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai.
Morgičiai.

įstaiga: JA 7 5575;
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East,
Hamilton.
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sadorius, bet ambasados propa 
gandos vedėjas S. Gorila. Tik 
rasis ambasadorius ir Gorilov 
yra labai panašūs, tačiau Arou 
tunian niekuomet iš Toronto 
neišvyksta ir sėdi užsidaręs am 
basadoje. Paslaptingas žmo 
gus kalba ne anglišku akcen 
tu, tačiau juo pradedama tikė 
ti, nes pranešimas apie įvyk 
siantį gaisrą Ottawoje tapo 
faktu. K. B.

REKOLEKCIJOS VA
parapijoje buvo nuo spalio 18 
iki 25 d. Jas vedė svečias iš Či 
kagos kun. Garšva.

formuoti visuomenę dėl VI Ka 
nados L. D. Org. Komiteto vie 
šo pareiškimo, tilpusio „Tėviš 
kės Žiburiai” Nr. 41—509 ir 
„Nepriklausoma Lietuva“ Nr. 
41—655, straipsniu, „Lietuvių 
Dienos Reikalu”.

VI Kanados L. D. Org. Ko 
mitetas, kaltindamas Liet. Na 
mų pirmininką St. Bakšį, nepa 
tiekė jokių įrodymų, todėl L. 
Namų V-ba laiko juos nerim 
tais ir atmeta.

St. Bakšys, polemizuodamas 
spaudoje, mūsų nuomonę nore 
jo įtikinti šios šventės rengė 
jus, kad L. Dienos sekmadienio 
koncertui būtų panaudota Lie 
tvių Namų kino salė ir kad na 
rių ir v-bos didžiausias noras 
buvo, parodyti Liet. Namus iš 
kitur atvažiavusiems tautiečia 
ms.

VI Kanados L. D. Org. Ko 
mitetas, kaltindamas St. Bak 
šį, jog... „Komitetas buvo truk 
domas“, pašiepiamas ir šmei 
žiamas, o jo atskiri nariai tero 
rizuojami žodžiu ir anonimi 
niais laiškais“. Liet. Namų V- 
bai ir spaudai nepatiekia jokių 
faktų. Namų v-ba juos laiko ne 
pagrįstais ir juos atmeta.

Netiesa, kaip tvirtina L. D. 
Org. Komitetas, kad Liet. Na 
mų idealas turi paklusti St. 
Bakšio užgaidoms, nes L. Na 
mų v-ba vadovaujasi demokra 
tiniais principais ir visus reika 
lūs sprendžia balsų dauguma.

VI Kanados L. D. Org. Ko 
miteto patarimas St. Bakšiui 
pasitraukti iš L. N. V-bos p-ko 
pareigų yra už jo kompetenci 
jos ribų. L. Namų V-ba St. 
Bakšiui reiškia pilną pasitikėji

I
I TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. | 
| Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš r 
? 7% iki 50% turto vertės. cIndėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa. t

t Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. » 
> vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
! įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-557 5. Sekmadieniai si 2—2 J 
’ vai. p. p., Parapijos bibliotekoje. 58 Dundurn St. N. 

h Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ,

LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U. S. S. R

Dėmesio!
VAISTAI Iš EUROPOS VALSTYBĖS 

ATPIGINTI NUO 10% IKI 4 0%. 

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp. ” -** 
vaistų katalogą Nr. 2.

mą.
Iš savo pusės L. Namų V-ba 

siūlo visiems VI L. D. Org. 
Komiteto nariams istoti i 7 
Namus nariais (kurie jais dar 
nėra) ir sekančių metų visuo 
tiniame narių susirinkime iš 
rinkti pirmininku tokį asmenį, 
koks patiks.

Baigdami, mes konstatuoja 
me faktą, kad Liet. Namai nuo 
pat jų kūrimosi pradžios ture 
jo priešiškai nusistačiusių tau 
tiečių, kurie jų kūrimąsi sten 
gėsi stabdyti, bet didžioji dalis 
kolonijos ir apylinkių lietuvių 
šiai idėjai nuoširdžiai pritaria, 
ką gerai įrodo skaitlingas nau 
jų narių įstojimas, ypač pasku 
tiniais mėnesiais.

Šia proga v-ba kreipiasi į vi 
są lietuvišką visuomenę su pra 
švmu stoti nariais ir paskubin 
ti įsigijimą tokių namų, kurie 
patenkintų visus mūsų tauti 
nius reikalavimus.

LN Valdyba (parašai). 
LN Kontrolės K-ja (parašai).

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

LAIKRODŽIUS ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame 
paprastu ir oro paštu Jūsų sudaryti ir apdrau 

stus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai la 
bai geros rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairių 

kitų prekių.
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 

medžiagas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai 
būsite patenkinti.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. JA 8-3098,
SKYRIAI :

ATSAKYMAS J. D.
Haimltono korespondentas

Lietuviai advokatai
NEIMAN. BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors,

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

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

I
A.E. McKAGLE

Barrister and Solicitor į 
Advokatas ir Notaras Į 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 į 
1008 North Ontario Bldg. į

330 Bay Street, 2TORONTO 1, Ontario, j

k—~~~XX-'- - ~xx 1 - '.•>
Lietuvio Advokato Įstaiga

105 Ci nnon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

62 Richmond St. West 
(Kamp. Bay ir Richmond) 

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2-2585

St. Bakšio žinutę... 1953 m. is 
kilmingam akte - koncerte par
duota 1023 programos. Tai yra 
prasilenkimas su tiesa, nes bu 
vo parduota 1203 progiamos“.

Sk. St. savo straipsnyje „VI 
Lietuvių Diena Hamiltone”, iš 
spausdintame „T. Ž.” Nr. 13 š. 
m., kurio duotus davinius aš 
patikrinau ir spaudoje naudo 
jau, nurodo ir šaltinį, kur gali 
kiekvienas pasitikrinti, būtent, 
„TŽ” 1953 m. spalio 8 d. Nr. 
40.

Pone J. D.! Atsiverskite mi 
nėtų metų ,.TŽ” 40 nr. 4-tą 
puslapį ir ten rasite: „3. Už 
parduotas programas - leidinė 
lį rugs. 6 d. 1023 po 1.25 dol.“

Apyskaita, pasirašyta J. Kši 
vickio ir VI. Antanaičio, todėj 
ji skaitoma oficialiu dokumen 
tu. Kas yra B-nės V-bos bylo 
se visuomenė nežino o spaudą 
skaito tūkstaničai. Si mano 
tvirtinimą p. J. D., galite pasi 
tikrinti „TŽ” Redakcijoje, ar 
ba pas mane, 38 Stanley Avė., 
nes aš tą numerį turiu. Jūs sa 
vo žinutėje rašote: „Koks tiks 
las mažinti dalyvių skaičių ir 
klaidinti visuomenę“. Aš gi iš 
jsavo pusės Tamstos klausiu: 
koks tikslas mane visuomenės 
akyse be jokios mano kaltės 
šmeižti, kaip „neteisingą“ ir 
kad tai mano „prasilenkimas su 
tiesa“.

Lietuvių Namų darbe turiu 
pernešti tiek neteisingų ir blo 
gos valios žmonių pilamų ant 
mano vargšės galvos paplavų, 
kiek retas kuris kitas. Tik pra 
dėjęs LN organizuoti, buvau 
oficialiai pakaltintas nesąžinin 
gurnu Tautos Fonde platinant 
knygas. Kiek vėliau Liet. Na 
mai vienoje oficialioje vakarie 
nėję buvo oficialiai konstatuo 
ti, kaip netikinčiųjų o ja. Šį ru 
denį opozicija mane užataKa 
vo visais sunkiais ginklais ii pa 
reikalavo iš LN v-bos p-ko pa 
reigų pasitraukti. Dabar J. D. 
nors truputi vėl bando Įgnybti. 
Norėčiau visiems atsakyti mū 
sų rašytoji Butlerio romano 
antrašte:

„Už ką“? St. Bakšys.

PASKUTINIS PRIEŠ 
KALĖDAS 

pasilinksminimas yra rengia 
mas sporto klubo lapkričio 28 
d. Royal viešbutyje. Savaitę 
prieš vietos ateitininkų kuopa 
mini savo gyvavimo dešimtme 
tį. K. B.

KRISTAUS KARALIAUS 
minėjimą spalio 25 d. pravedė 
vietos ateitininkai. Paskaitą 
skaitė dr. A. Šapoka, pažymė 
damas, kad lietuvių tauta kar 
tu švenčia ir Rūpintojėlio šven 
tę, kad ir be karūnos, tačiau 
taip artimą kiekvienam lietu 
viui katalikui. Meninę progra 
mos dalį išpildė sol. V. Veri 
kaitis, akomp. p-lei Skrinskai 
tei, Hamiltono Tautinių šokių 
grupė ir ateitininkų deklamaci 
jos. Minėjime dayvavo apie 
150 asmenų, kurie sudėjo dol. 
80,62 aukų. Minėjimą vedė vi 
cepirm. St. Virbickas. (Maža 
pastabėlė: ar nevertėtų lietu 
vių kinui nupirkti prie pianino 
specialę kėdę? Atsisėdus akom 
poniatoriui net ant trijų kė 
džių, sudėtų viena ant kitos, 
gaunasi nelabai estetiškas vaiz 
das).
• Mirė vyresnės kartos ateivis 
a. a. Antanas Daubaras. Pala; 
dotas spalio 26 d. per Hamilto 
no AV parapiją.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

* txt xtnnttttimtttttttnttmmmmtw *■
DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832 L
PRANO BARAUSKO

DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Cres.,

ii Toronto 9, Ont.

r O NT o
TORONTO APYLINKĖS RINKIMINĖ KOMISIJA 

SKELBIA
rinkimų, įvykusių spalio 25 d., 
Į KLB Toronto apylinkės ta 
rybą, pasekmes. Pagal balsų 
daugumą išrinkti į tarybą pir 
mieji 25 asmens:

Kun. Ažubalis Petras 
Simanavičius Algis 
Dr. Anysas Martynas 
Matuseivčiūtė Izabelė 
Bubelis Augenijus 
Vaštokas Romas 
Šalkauskas Stasys 
Gustainis Jonas 
Tamašauskas Liudas 
Čuplinskas Augenijus 
Dūda Al.
Butkevičienė Soiija 
Manglickas Kazys 
Vaidotas Vaclovas 
Krivickas Jonas 
Saplys Bronius 
Buntinas Bernardas 
Sonda Vladas. 
Bačėnas Vincas 
Sendzikas Vytautas 
Adomavičius Leonas 
Lukošius Kostas 
Mažeika Juozas 
Petrulis Mikas 
Imbrasas Petras 
Kazlauskas Vladas 
Baltrušis Antanas 
Masionis Jonas 
Navagrockis Jonas 
Baziliauskas Leonas 
Ožolas Kazys 
Urbonas Giliaras 
Jackus Benediktas

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KOMITETO 

atsišaukime } parapijiečius be 
ko kita sakoma:

„Kaip kiekvienam parapijos 
komitetui, taip ir mums dau 
gaiusia tenka talkinti parapijos 
ekonominių reikalų tvarkyme.

Vienas iš pačių nemaloniau 
siu dalykų yra tai, kad parapi 
jiečių aukos dar ir dabar neiš 
laiko parapijos. Tiesiog net ne 
patogu prisipažinti — esame 
beveik 1,400 šeimų, o nepajė 
giame padengti parapijos kas 
dieninių išlaidų. Tai yra todėl, 
kad tarp parapijiečių, kurie la 
bai sielojasi parapijos reika 
lais, turime nemažą skaičių to 
kių, kuriems parapija mažai te 
rūpi arba visiškai nerūpi. To 
išvadoje, salė turi mokėti ne

tik parapijos skolas, bet ir ge 
rokai prisidėti prie parapijos 
išlaikymo. Savaime supranta 
ma, tiek Jūs, tiek komitetas 
džiaugiamės, kad turime tokią 
pelningą ir sumaniai adminis 
truojamą salę, bet mes negali 
me pamiršti, kad parapijos iš 
laikymas yra tiesiaginis para 
pijiečių reikalas. Tai yra kiek 
vieno susipratusio paiapijiečio 
savigarbos reikalas!

Tiesa, mūsų parapijos sko 
los eina žemyn šuoliais. Kaip 
prisimenate, praėjusius metus, 
neskaitant nuošimčių, mes jų 
sumokėjome virš 38 tūkstančių 
dol. Gi šiais metais, jau dabar, 
iki rugsėjo mėn. galo, taip pat 
neskaitant nuošimčių, skolų 
esame sumokėję virš 40 tūks 
tančių dol. Bet tenebūna šis pa 
sidžiaugimas klaidingai supras 
tas! Ne parapijiečiai, bet sale 
numokėjo tas skolas“.
LIETUVIŲ NAMŲ SURUOŠ 
TAS POBŪVIS - BALIUS

spalio 17 d. praėjo jaukioje 
nuotaikoje. Meninę dalį išpil 
dė dar mažai girdėta, bet dai 
nos mene toli pažengus soliste 
J. Sriubiškienė, padainavusi 
tris dainas ir muz. Stasio Gai 
levičiauls vadovaujamas vyrų 
kvartetas, padainavęs 5 dainas 
ir dvi bisųi. Solistei ir kvarte 
tui akomponavo muz. St. Gai 
levičius. Solistei J. Sriubiškie 
nei buvo įteiktos dvi rožių puo 
kštės: Viena L. Namų, kita jos 
prietelių.

Šiam pobūviui Valdybos na 
rėš E. Jurkevičienės rūpesčiu 
sudarytas ponių kulinaiių būre 
lis buvo parengęs net du bufe 
tus su skaniais užkandžiais, ti 
kėdamos sulaukti daug svečių. 
Tačiau įdėtas darbas ir sudary 
ta meninė programa nebuvo 
visuomenės tinkamai įvertinta. 
• Jaunimo klubo šokiai Pr. pa 
papijoje daromi kiekvieną sek 
madienį, 7.30 vai. vak. Visas 
lietuviškasis jaunimas maloniai 
kviečiamas. Jaunesnieji pasi 
linksminime dalyvauja iki 10 
vai,, o vyresnieji — iki 11 vai. 
Greitu laiku planuojamas vie 
šas didesnio mąstelio jaunimo 
pasirodymas.

LONDON, Ont.

Agentūra “GINTARAS”
(K. KUDUK1S)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Čia gaunamos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai, 
ir atvirutės. Parduodami įvairūs vokiški radio aparatai 

ir patefonai. Philko firmos televizijos aparatai.
ŽYMIAI ŽEMESNĖS KAINOS KAIP KITUR.

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
4 vai. po pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. r.

SUDBURY, Ont.
PARDUODAME NAMĄ

Sudbury, 66 Whittaker St. — 
netoli Spruce St. 4 šeimų 2 po 
2 kambarius. Pajamų $3,000 į 
metus. Prašome $ 19,000, gry

nais $ 6,500. P. Adamonis. 
District Estate Brokers 
17 7 Sherbrooke St. W.

Montreol, P. Que. VI 2-8501.

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas Tamošiūnas 

Vtyautas, gimęs 1905 m. Ra

guvos valč., prieš karą gyvo 
nęs Winnipege. Jieško jo moti 
na, esanti Lietuvoje. Rašykit 
šiuo adresu: A. Aleliūnas, Box 
98, Forget, Sask., Canada.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
| „P A R A M A”
$ Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—

X Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. ,
x Darbo valandos:
| Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir Sy2—9 v. vak.
v Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ;
$ Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. J
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ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 7 DIENĄ IR ŠĮ SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 8 DIENĄ ŽYMUSIS LIETUVIS PASAULINIS KELIAUNINKAS DAN KURAITIS 
AUŠROS VARTŲ SALĖJE, 1465 RUE DE SEVE, COTE ST. PAUL,

rodys filmus
iš Rusijos, Lietuvos, Azijos, Afrikos ir Europos

IR PATS DUOS PAAIŠKINIMŲ APIE SAVO KELIONES 
PO SOVIETŲ RUSIJĄ, LIETUVĄ, EUROPĄ, AZIJĄ IR 

AFRIKĄ.
VISUS TUOS KRAŠTUS MATYSIME BE PROPAGAN 
DOS, NES FOTO APARATAS PERDĖM YRA OBJEKTY

VUS IR UŽFIKSUOJA TAI, KAS Į JO EKRANĄ

PATENKA.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI IR SAVO AKIMIS PA

MATYTI, KAIP ŽMONĖS GYVENA SOVIETŲ SĄJUN

GOJĘ, LIETUVOJE, AZIJOJE, AFRIKOJE IR 
EUROPOJE.

Šeštadienį filmų rodymo pradžia 7 valandą vakaro.
Sekmadienį filmų rodymo pradžia 3 vai. po pietų.

35 LDD KUOPA MONTREALYJE.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ IR SEKMA DIENI ŽIŪRĖSIME 
DON KURAIČIO FILMŲ

iš Lietuvos, Rusijos, Europos, Afrikos ir Azijos
Dan Kuraitis iš Čikagos at 

skrenda šį savaitgalį ir Mont 
realio lietuviams parodys fil 
mus iš savo kelionių. Jis yra 
daug keliavęs ir visur savo ke 
lionėse daręs nuotraukas fil 
mams. Iš jo kelionių aprašy 
mo mes žinome, kad sunkiau 
šia jam buvo filmuoti dabartį 
nės Rusijos gyvenimo faktus, 
sovietinius vaizdus. Vis dėlto 
Dan Kuraitis, keliaudamas per 
Rusiją, yra padaręs daug fil 
minių nuotraukų, kurias jam 
pasisekė atsivežti į Ameriką ir 
čia iš to padaryti labai įdomius 
filmus. Dan Kuraitis taipgi 
yra perkeliavęs dideles sri 
tis Afrikoje, Azijoje, Europo 
je ir ten yra daug nufilmavęs. 
Taigi jis turi įdomių filmų ir 
iš Lietuvos.

Foto-kamera nemeluoja, tat, 
ką ji parodo, yra tikras daly
kas, ne propaganda. O p. Dan 
Kuraičio filmai yra dokumen 
tiniai filmai, paimti iš natūra 
lauš gyvenimo, ne iš dabartį 
nių ekranų, kaip meniški fil 
mai. Tat bus labai įdomu pažiū 
rėti jų ir jų uždokumentuotų 
faktų.

Filmų rodymas suskirstytas 
i dvi dienas, nes šeštadienį dau 
gelis tautiečių dalyvaus Šv. Ka 
zimiero parapijos vargoninin 
ko K. žižiūno veiklos pagerbi 
mo vakarienėje. Tat, kas nega 
lės filmų pamatyti šeštadienį, 
galės pamatyti sekmadienį. O

ryto banko patalpoje. Kviečia 
mi taipgi Kredito ir Revizijos 
Komisijos nariai.

INITIUM SEMESTRI
Montrealio lietuviai studentai 
ruošia lapkričio 27 d., 8.30 vai. 
vakaro Aušros Vartų salėje. 
Plačiau sekančiame NL nr.

Don Kuraičio filmus verta pa 
matyti kiekvienam lietuviui. 
Kas atsilankys, nepasigailės, 
nes tai yra autentiški, jo pačio 
pagaminti filmai, ir, be to, yra 
unikaliniai filmai, nes tokių lig 
šiol dar neteko matyti.

Plačiau žiūrėkite viršuje 
skelbimą.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

SEIMELIO
rinkimų komisija paskutinę sa 
vaitę laukia iš Montrealio lietu 
vių kandidatų į Montrealio Lie 
tuvių Seimelį. Galima siūlyti 
iki 30 asmenų sąrašą ir pavie 
niams asmenims. Ši savaitė 
yra paskutinė, nes ateinantis 
sekmadienis, lapkričio 8 diena 
(imtinai) yra paskutinis ter 
minas patiekti kandidatus.

Kandidatus pasiūlyti ir in 
formacijų gauti prašoma kreip 
tis į rinkimų Komisijos pirmi 
ninką J. Ladygą adresu: 100 
Dawson Street, Dorval, P. Q., 
arba telefonu ME 1-5397.
ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK 

LŲ TĖVŲ KOMITETO 
POSĖDIS

Šaukiamas lapkričio 8 d., 
tuojau po pamaldų, A. V. pa 
rapijos saleje. Kviečiami daly 
vauti buvusieji ir naujai išrink 
ti nariai. Tėvų Komitetas.

„LITO” VALDYBOS
posėdis įvyks šį sekmadienį, 
lapkričio 8 d., 8 vai. 30 min.

ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 7 D. 7 V. V.
POLISH ALLIANCE SALĖJE

644 BARTON ST. EAST, HAMILTON,

A. GUSTAIČIO

į SEKMINIŲ VAINIKAS

g

REŽISUOJAMAS E. DAUGUVIETYTĖS-KUDABIENĖS 
TALKININKAUJANT

HAMILTONO TAU! INIŲ ŠOKIŲ GRUPEI, 
VADOVAUJAMAI P. G. BREICHMANIENĖS.

PO SPEKTAKLIO 
ŠOKIAI - BUFETAS - LOTERIJA.

PRADŽIA PUNKTUALIAI. H> >>AUK|JRAS..

<1

DR. J. S E M O G A 5 
Office S441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 
šeštadienį 11 — 1 p. m. 
arba pagal susitarimą. 
Namų tel. PO 6-9964

| Dr. A. O. JAUGELIENĖ
K Dantų Gydytoja
a 1410 Guy St., I a. 11 kamb.
| WE 2-6662; namų PO 8-8096

DANTŲ GYDYTOJAS j 
| D r. J. M A L I S K A | 
8 Pacientai priimami iš &
X anksto susitarus $ 
x 9 a. m. — 10 Į>. m. x 
$išsky. antrad.: iki 6 v. p. m. g 

5441 Bannantyne, $ 
Į? (kampas Woodland) «
| Tel.: PO 8-4547 
$ Namų : PO 8-0496

u Nosies, gerklės ir ausų z 
specialistas ir chirurgas :į;

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E. 

UN 1-8933

FANTŲ LIETUS BAZARUI N. PR. SESELIŲ NAUDAI 
SKELBIAMAS LAPKRIČIO 8 D.

o pats bazaras lapkričio 15 d.
Nekalto Prasidėjimo Seselė 

ms paremti bazaras lapkr. 15 
d. Seselių namuose, 1450 rue 
de Seve.

Šios rūšies parengimas mū 
sų kolonijoj bus pirmas. JReika 
linga visų nuoširdi talka ir pa 
galba, kad bazaras būtų įdo 
mus ir praeitų su pasisekimu.

Norim šiame bazare įrengti 
vieną stalą visokių namų gami 
nių: uogienių, vaisių košių, kon 
servų, vaisinio pyrago ir t. t. Ti 
kime, kad kiekviena šeiminin 
kė atras atliekamą indelį ir šių 
gėrybių.

Lapkričio 8 d. — sekmadie 
his — „fantų lietaus“ diena. 
Visi, kurių nespėtume aplanky 
ti, nuoširdžiai prašome savo nu 
matytą fantą atnešti į seselių 
namus (1450 De Seve) arba 
paskambinti bet kuriam Sese 
lių Rėmėjų Būrelio valdybos 
nariui: I. Lukoševičienė, DO 
6-12103. F. Intienė — PO 8- 
9971, M. Šcmogienė — PO 6- 
9964, J. Ladyga — ME 1-53 
97, B. Staškevičius — PO 9-15 
57.

i Daugelis montrealiečių jau 
buvo aplankyti rinkėjų, kiti 
patys atnešė savo auką. Visie 
ms priklauso nuoširdi padėka: 
pp. Rutkauskienė, Jokubauskie 
nė, Dauderienė, Matulienė, 
Čečkauskienė, Dahnantienė, 
Čipkienė, Toliušis, Sakalienė, 
Gaputytė, Bulota

liška, Lapinskienė. Aukotojų 
yra ir daugiau, jų tarpe ii įvai 
rios kanadiečių krautuves ir 
įmonės parodžiusios daug dos 
numo.

Šis bazaras rengiamas vienų 
metų sukakčiai paminėti Sese 
lių įsikūrimo naujuose namuo 
se. Tikime, kad visi savo auka, 
o lapkričio 15 dieną savo atsi 
lankymu prisidės prie šios su 
kakties paminėjimo.

N. Pr. Seselių Rėmėjų 
Būrelis.

LIETUVIŲ PREKYBOS
B-vės, London, England ats 
tovas Montrealy Aug. Mylė 
praneša gerb. klijentams, kad 
yra gauti naujų medžiagų pa 
vyzdžiai „Standartiniam siun 
tiniam“ pasiuntimui namiškia 
ms į Lietuvą ir į kitus Sovietų 
užimtus kraštus.

Dviejų rūšių siuntiniai vadi 
narni „Kalėdiniai". Bendrove 
siunčia be uždarbio.

Įsitikinsite, paskambinę UN 
1-1176 kasdien po 5 p. m., sa 
vaitgaliais visą dieną.

„Lithuanian Trading Com 
pany“, England.

Aug. Mylė.
991 St. Elizabeth Str. 

Montreal, P. Q.
Žiūrėkite, bendrovės ir mano 

skelbimus „N. L-je“

TORONTO „VARPUI“ 
SEPTYNERI METAI

T. L,, chorui „Varpas” spa 
iio mėnesį suėjo 7 metai nuo 
įsikūrimo dienos.

Tam įvykiui atžymėti lap 
kričio mėn. 7 d. Prisikėlimo pa 
rapijos salėje, „Varpas“ ruošia 
koncertą - balių.

Programą išpildys Toronto 
vyrų kvartetas, vad. muz. St. 
Gailevičiaus, kuris pasirodys 
visiškai su nauju repertuaru.

Varpiečiai kviečia gausiai at 
silankyti j šį sukaktuvinį pa jusiu nepapildžius naujais, gra 
rengimą.

Į KANADĄ PERKELS VISA 
TREMTINIŲ STOVYKLĄ

Kaip žinoma, JAV ir Kana 
doje yra paskelbti tremtinių 
metai. Vyriausybėms globoja 
nt, JAV ir Kanadoje iš visuo 
meninių ir socialinių orgainza 
cijų yra sudaryti tam tikri ko 
mitetai, kurie rūpinsis tremti 
nių globa ir apgyvendinimu. 
Toks komitetas yra sudarytas 
ir Toronte, į kurį buvo kviečia 
mi tautinių grupių atstovai, jų 
tarpe ir lietuviai. Šiomis dieno 
mis torontiškėje anglų spaudo 
je pasirodė žinutė, kad tas ko 
mitetas daro žygių vieną Vo 
kietijoje esančią tremtinių sto 
vykią su joje esančiais apie 200 
tremtiniais pergabenti j Kana 
dą ir čia socialių organizacijų 
globoje juos apgyvendinti.

Įdomu išgirsti iš mūsų vei 
ksnių, kurie, be abejo, kvieti 
mu pasinaudojo ir dalyvauja 
to komiteto posėdžiuose, koks 
lietuvių skaičius Į tą numatytą 
atgabenti tremtinių grupę įei 
na.

• Primename, kad šio sezono 
Montrealio Spaudos balius pa 
skirtas vasario 20 d. slovakų 
salėje.

SUDARYTA GRAŽI TAUTI 
NIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Mok. P. Sadauskienės, o vė 
liau mok. V. Torutos vadavau 
jama skautų tautinių šokių gru 
pė „Gintaras“ savo pasirody 
mais gražiai reprezentavo Lie 
tuvą kanadiškoje visuomenėje 
ir jų pasirodymai iš kitų tauty 
bių tautinių šokių išskirtinai tu 
rėdavo didžiausį pasisekimą. 
Tačiau, kelioms poroms suku 
rus šeimos židinius, o tokių iš 
grupės buvo net 4 poios ir išė

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

VI 2-9958

Dr.E.Andriikaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

’. G. RFCTRIC R'd. 
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

žiai užsirekomdavusiai grupei 
grėsė likvidavimosi pavojus./ 
Apylinkės valdyba, jausdama' 
tautinių šokių grupės didelį įna 
ša mūsų kultūriniame gyveni 
me, ryžosi ją atgaivinti ir gru 
pę paimti savo globon. Valdy 
bos pirm. L. Tamošausko pa 
stangomis beirstančią grupę pa 
vyko atgaivinti ir papildyti 
naujomis jaunuomenės jėgo 
mis, sudarant 14 porų. Dabar, 
mok. V. Torutos vadovaujama 
grupė Liet. Namuose kas sek 
madienį uoliai ruošiasi naujie 
ms pasirodymams.
• Naujai išrinktos Apylinkės 
Tarybos posėdis, kuriame bus 
renkama Apylinkės Valdyba 
ir revizijos komisija, numato 
mas šaukti lapkričio 14 d. L. 
Namuose.
• Kariuomenės šventės proga 
lapkričio 21d. šv. Jono parapi 
jos salėje kūrejų-savanorių ruo 
šiamas pobūvis-balius, dėl tarn 
tikrų kliūčių nukeliamas į kitą 
šeštadienį, būtent lapkričio 28 
dieną.
• J. Šileikis pereinant gatvę bu
vo kliudytas neatsargiai važiuo 
jančios mašinos ir jam sulaužy 
ta ranka. Pabuvęs kelias die 
nas ligoninėje, gydosi namuo 
se. /
• Penktadienis yra pirmasis^ 
mėnesio penktadienis, skirtas 
Kristaus Dieviškosios Širdies 
garbei. Šv. Mišios tą dieną bus 
ir vakare 8 vai. (AV).

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, •

B. A., B. C. L 
Suite 205

1168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026

Res.: 40 Lafleur, 
ft LaSalle, tel. DO 6-1570

t*5 Gaputytė, Bulota. Vieraičiai, 
Gustainis, Burbos, Siniai, Va 
zalinskai, Linkonai, Tauteriai,

» Jurkienė, Aniolauskai, Nagys, 
; Povilaitis, Z. Lapinas, Dr. Ma

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L.
215 St. James West, 
. 7 augštas.

A V 8-3115.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją j Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus: medžiagas, odą 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 
ir kita. Siuntiniai garantuotai 

apdrausti. Teirautis
A. Kavaliūnas, WE 2-3709 

arba HU 6-1479

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis................ LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793 
A. Budriūnas . . . .RA 2-8035 
P. Adamonis  RA 2-2472 
P. Baltuonis........... LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . .HU 1-2957
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Star, La Press.

Juozas Gražys
: siuva naujus ir taiso senus 

kailinius paltus.
Didelis kailių pasirinkimas.;

Darbas sąžiningas ir 
pigesnis negu kitur.
3365 Masson St., 

Montreal.
Tel. RA 1-6005.

T A U P Y K, SKOLINKIS kredito kooperatyve

• Tel.:
1 Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeiiūnas. RA 7-3120
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.
zszv~___________ -_______________ .T..

IMMIGRATION & TRAVEL 
AID

W. S. Skalski
3654 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, tel. VI 5-0771

Mūsų patarnavimai; vertimai 
Įvairių dokumentų — ypač lie 
tuviškų, tvirtiinmai parašų, 
afidevitai, testdmentai, senat 
vės pensijos, bįznio sutartys, 
Inc|ome Tax, atlįvietimai šeimų 
išužjūiio, emigracija į USA.

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko
ČESNAKAS 

YRA JUMS SVEIKA
PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ką dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir sustiprinančia ga 
lia. Česnakas yra natūralus 

tiseptinis vaistas, kuris \ 
apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ver 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio ir reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų paleng 
vintojo. Gryna Česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruoto 
je formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
kas) yra be kvapo ir be skonio 

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
lį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės padė 

ti. Jūs iš tikrųjų būsite 
patenkinti taip padarę.
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