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Sovietai painioja visus reikalus

NE

CHRUŠČIOVAS BANDO TAIKIU BŪDU LAIMĖTI 
PAVERGIMĄ, BET 22 SUVAŽIAVIMAS LABAI 
SUMAIŠĖ BOLŠEVIKŲ KORTAS IR SMEGENIS

Ir Lietuvos bolševikai turi bėdų dėl Stalino nuvertinimo. 
Sovietai Indokinijoje tęsia karą.

CHRUŠČIOVAS tebepainioja 
■litinius žmonijos reikalus, 

oet ir pats įsipainiojo, kaip mu 
sė voro tinkle, nors jis pats 
bando būti tuo voru, į kurio 
tinklus musės atskristų pa 
čios...

22-sis bolševikų suvažiavi 
mas Maskvoje neliks be pasek 
mių ne tiktai Rusijoje, kurios

ŽMONĖS PRADEDA 
ATGAUTI SĄMONĘ 

ne tiktai susipratimo, bet ir bai 
mės prasme. 22-sis bolševikų 
suvažiavimas pastūmėjo Rusi 
jos žmones ir viso pasaulio boi 
ševkus - komunistus apsigalvo 
ti ir įvertinti tą santvarką, k iri 
ne tiktai nesugeba užkirsti ke 
"o baisioms blogybėms, bei jas 
ar puoselėja. 22-sis komsm’a 

žiavimas Maskvoje įrodė, kaa
BOLŠEVIKŲ . KOMUN1S 

TŲ SANTVARKA YRA — 
TIKTAI SUPUVUSI, 

BET IR BAISI 
bei nepaprastai pavojinga. 
TOGLIATTI, Italijos komu 
nistų vadas, pasipiktino, kad 
prie tokių dalykų prileista, ku 
rie darosi bolševikų valdomo 
je Rusijoje. Žinoma, taip pa 
galvos ir daugelio kiaštų ko 
munistai, kurie buvo suvažiavę 
j Maskvą. 
STALINO, kuriam Rusijoje ir 
satelitiniuose kraštuose pastaty 
ta šimtai paminklų, šimtai jo 
vardu įmonių, šimtai gatvių, 
— visa dabar naikinama. Sta 
liningradas jau pervardytas i 
Volgogradą. Griaunami Stati 
nui pastatyti paminklai (ar boi 
ševikams gaila žmonių prakai 
tu ir badmiriavimu išleistų mil 
žiniškų sumų pinigų tiems pa 
minklams...). Ir 
LIETUVOS BOLŠEVIKAI- 
/PASTŪMDĖL1AI GAVO

NAUJŲ RŪPESČIŲ, 
nes Vilniuje ir Kaune reikia 
pakeisti Stalino vardu pavadin 

•s gatves, keisti iškabas, keis 
mokyklų, kolūkių ir kt. pa 

vadinimus. Ir besmegeniai žino 
nes, kokių komunistai prisivi 
liojo, turės pagalvoti, ko gi 
vertas toks režimas, kuris pri 
leidžia tokias baisias klaidas? 
TROCKIO reabilitavimas jau 
pastatytas į dienotvarke. O 
kiek tą trockininkų „sklok “ 
sudarė „trubelių“!... 
UŽMAČIOMS, kurias turi Ru 
sijos diktatūra, vykdyti reikia 
drumsti pasaulinę rimtį, todėl 
ji veikia visais frontais.

Berlyne ji koncentruoja Va 
karų dėmesį, Indokinijoje ve 
da karą prieš laisvas to pusią 
salio valstybes—Vietnamą, La 

ą, Kambodžą ir planuoja 
Hrieš Tailandą ir kitas. Bet 
kai ten viskas rieda pagal Mask 
vos planus, tai Sovietai bando 
Vakarams dar daugiau sudary 
ti rūpesčių, ir vienas tokių 
kutiniu laiku yra

MASKVOS ŽYGIS J 
SKANDINAVIJĄ. 

Pradeda^ntĮ* Suomija, kuri 
puolama kaip silpniausia. 
VAKARAI tuo tarpu vis 
nesusigieda. Nors šis procesas 
vyksta, bet viskas eina dar taip 
lėtai, kad Maskva vis dar turi 
iniciatyvą savo rankose ir 
saulinę politiką veda sau 
lankiausiais keliais. 
AMERIKOS nusistatymo

palankesnių pasekmių: jau Ber 
lyno klausimas aprimo. Bet 
tiktai tvirtas visų Vakarų susi 
giedojimas duotų visai rimtų 
pasekmių.

VAKARŲ EUROPOS 
PERSITVARKYMAS —

ekonominis ir po jo sekąs poli 
tinis, — žada duoti labai rinitų 
pasekmių. Šito išsigando Ru 
sijos diktatūra ir griebiasi nau 
jų žygių eliminuoti nepageidau 
jamas sau pasekmes. Dėl to 
ir megatoniniai A bandymai, 
dėl to ir agresija Indokinijoje, 
dėl to ir žygis į Skandinaviją. 
ANGLIJOS įsiliejimas į Euro 
pos bendrą rinką.
VOKIETIJOS pasiryžimai rim 
tai apsiginkluoti ir viduje susi 
konsoliduoti,
(PRANCŪZUOS rimti žygiai 
tslpningai persitVarkyli, ir ai 
statyti ne tiktai savo stuburkau 
lį, bet ir paremti Europą, — vi 
sa tai, nors ir eina lėtai, bet vis 
dėlto teigiama kryptimi basi 
vystą, —
PASAULINĖMS RUSIJOS 

UŽMAČIOMS SUDARO 
DIDŽIAUSI RŪPESTI.

Todėl Rusijos diktatūra rimtai 
galvoja apie karą. Jeigu ne da 
bar, tai tolimesnė ateitis gali 
būti Vakarų naudai. Bet ar 
Rusijos diktatūra drįs išsiplės 
ti į Trečią Pasaulinį katą, kuris 
būtų atominis, tai tiktai ji pati 
žino,. ‘Chruščiovui, įsivaizda 
vusiam ne tiktai Rusijos dikta 
torium, bet ir ,,viso pasaulio 
komunizmo kūrėju“, nuo tokio 
apsvaigimo gali ateiti ir pamiši 
mas, kaip savo metu kad buvo 
su Napoleonu, arba Hitleriu. 
Budėti čia reikia labai atidžiai.

KITOS ŽINIOS
— Nehru, viešėjęs pas Ken 

nedy, pareiškė, kad jis susita 
rė ir dėl A bandymų ir dėl In 
dokinijos.

— Karalienė Elzbieta II lan 
kosi Ganoje, kurios preziden 
tas Nkrumah bolševikuoja ii 
pats sau jau pasistatė pamink 
lų. Dėl ko susilaukė net aten 
tato prieš paminklą.

— Ottawoje įvyko demons 
tracijų priešais Sovietų atsto 
vybę, reikalaujant nutraukti 
atominius bandymus.

K Burmietis U. Thant išrink 
tas JTO gen. sekretorium.

— Rusija tebetęsia atomi . 
nius bandymus ore, del ko su 
daro labai daug radioaktyvių 
dulkių, kurios nuodija žmones. 
Anglijoje nustatyta, kad piene ' 
labai padaugėjo ladioaktyvaus 
jodo.

— Savana Puma outarė su ’ 
daryti Laoso koalicinį kabinę 
tą, bet bolševikai trukdo susi 
tvarkymą.

— Vietnamo valdžia papra 
šė tarptautinę kontrolinę komi 
siją padaryti tyrimą, nes sovie 
tų lėktuvai pastoviai gabena į 
Vietnamą ginklus.

— Turkijos prezidentas gen. 
Gursel kabinetą pavedė sudary 
ti buv. prešidenlui Inonu.

— Rusijos diktatūra kelia 
maištą Albanijoje ir nori pri 
versti albanus paklusti Mask 
vos diktatui.

— Filipinuose ir Portugal! 
joje vyksta priešrinkiminė kam 
panija.

— Molotovas su žmona nu 
gabentas iš Vienos į Maskva; 
juos lydėjo keli atstovybės vai 
dininkai enkavedistai.

pas

už

dar

pa 
pa

su 
tvirtėjimas, tačiau, tuojau buvo 
pajauskas ir Vakarams davė

KAS NAUJA KANADOJE
IMIGRACIJA J KANADĄ SUMAŽĖJO 

Lietuvių šiemet įvažiavo 71.
12,500,000 dol., kuriuos Argon 
tinos geležinkeliai išmokės per 

su puse metų.

KANADOJE 18,200,000 
GYVENTOJŲ

Apytikiiai skaičiai,

metų ket
7b, estų

vokiečių 5,151, len

ONTARIO MINIS 
PIRMININKAS

Oficialus Imigracijos minis 
terijos biuletenis už du arešda 
liūs metų rodo, kad naujų atei 
vių j Kanadą skaičius žymia’ 
sumažėjo, lyginant su praėju 
siais metais. Per tris ketvirčius 
metų šiemet į Kanadą įvažia 
vo 56,168 asmens, kai pernai 
per tą laiką įvažiavo 83,873. 
Lietuvių per tris metų ketvir 
čius įvažiavo 71 asmuo, kai per 
nai įvažiavo 60. Paskutinį me 
tų ketvirtį lietuvių 
23 asmens.

Latvių per tris šių 
virtadalius įvažiavo 
39. Italų emigrantų tuo pa 
čiu laiku įvažiavo 11,202, ang 
lų 10,735, 
kų 1,946.

NAUJAS
TERIŲ
sudarė minister ių kabinetą.
Ilgametis, nuo 1949 metų, 

Ontario valdžios pirmininkas 
Leslie Frost atsistatydino ir 
vieton savęs į pirmininkus pa 
siūlė naują konservatorių lydė 
rį John Fobertsą, kuris ir suda 
rė naują Ontario provincijos 
ministerių kabinetą. Iš tikrųjų 
kabinete liko visi buvusieji mi 
nisteriai, išskyrus min. be port 
felio J. Root, ir įėjo du nauji 
— L Haskett ir Ch. Naughton.

MAŽIAU PARDUOTA 
PASKOLOS LAKŠTŲ

Per paskutinę savaitę par 
duota paskolos lakštų už 412 
mil. dolerių, kai pernai tuo pat 
laiku buvo parduota už 6 mil. 
dol. Tačiau Finansų ministeris 
tikisi, kad pardavimo skaičiai 
pakils, nes ne visi batikai dar 
prisiuntė žinias.

ARGENTINA PERKA 
GARVEŽIUS

Argentinos ambasadorius 
Peluffo pasirašė su Montrealio 
Locomotive Woraks Co. pasta 
tyti Argentinos geležinkeliams 
70 dizelinių garvežių už 14 
milionų dolerių. Federalinė vy 
riausybė suteikė kredito

9

kurie 
gauti iš gyventojų surašymo 
biuro, rodo, kad dabar Kana 
doje yra apie 18 mil. ir 200 tū 
kstančių gyventojų.

Tirščiausia gyvenama Onta 
rio provincijoje (6,020,163), 
Quobeco (5,077,399) kitose 
provincijose po mažiau gyvena 
ma.

MAŽAS KVIEČIU 
DERLIUS

praėjusieji metai prerijų pro 
vincijose, kuriose sėjami kvie 
čiai, davė menką derlių. Šie 
met gauta tiktai 240 milionų 
bušelių, kai pernai buvo gauta 
dvigubai daugiau. Po 1937 me 
tų šių metų deilius yra pats 
menkiausis.

NAUJA BASKTCHEVANO 
VALDŽIA

Provincijos pirmininką T. 
Douglasa išrinkus Deuiokrati 
nes partijos lyderiu, jis is vai 
džios pasitraukė. Jo vieton iš 
rinktas S. Ltoyd, kuris sudarys 
naują Saskatchevano provinci 
jos vyriausybę.

REIKIA REAGUOTI DĖL 
„KOOPERATININKŲ” 
CBC radio pranešimu į Ka 

nadą atvyksta sovietų kaip 
ten sakoma, „kooperatinio ju 
dėjimo" delegacija stebėti Ka 
nados kooperatyvų ve’klą. Mū 
su atatinkami asmenys, ypa 
tingai kooperatininkai turėtų 
reikiamose įstaigose reaguoti ir 
spaudoje paaiškihti, kas tie 
sovietiniai koperatyvai, nes čio 
nykščiai neskiria laisvų Kana 
dos ir kitų kraštų kooperatyvų 
nuo sovietų valdžios 
krautuvių, tdi yra; 
valdžios įstaigų.
• Kooperatyvų s-gos 
je veikėjai praėjusį savaitgalj 
posėdžiavo Montrealyje.

laikomų 
grynai

Kanado

įvažiavo’

Atvykimas į Montreal} iš 
Lenkijos Birutės Jurgiūnaiics, 
kuriai atvykimo sąlygas sudarė 
Petras Peleckas, buvo proga 
Montrealio lietuvių Mindaugo 
vardo šaulių kuopai padaryti 
šaunų jiems priėmimą, nes P. 
Peleckas yra veiklus tos kuo 
pos narys.

’ Parengiman 
pusantro šimto 
užpildė DLK 
apatinę salę.
vedė šaulys p. Kalvaitis. Jis Šia 
nepaprasta proga pakvietė dau 
gelį asmenų pareikšti tuoktis 
pasiryžusiems po žodį ar svei 
kinimą. Kalbėjo Dr. V. Giiiū 
nienė, A. Gražys, kuopos pirm. 
St. Barauskas, A. Navickas,
A. Kavaliūnaitė, Klubo pirm. 
J. Džiaugis, Seimelio prez. pir 
mininkas A. Norkeliūnas, J. 
Kardelis ir kt. Visi gražiai įver 
tino P. Pelecko lietuvišką nuo 
širdumą. atsidavimą artimo pa 
galbai, žmoniškumui ir lietuvis 
Jcvjmui. Naujoji ^nontrealietė,
B. Jurgiūnaitė, buvo pasveiKin 
ta ir pagirta kaip drąsi mergai 
tė, kuri pasiryžo atvykti į Mont 
realį, Jaunosios pores garbei

.susirinko apie 
žmonių, kurie 
Vytauto klubo 
Vakaro tva.ką

PRIEŠVESTUVINĖS PAGERBTUVĖS 
ir iš Lenkijos atvykusi lietuvaitė 

buvo sugiedota ilgiausių 
ir pareikštos 
jauni asmens sukurs gražią 
šeimą, kuri bus gera Montrea 
lio lietuvių kolonijos dalyvė ir 
lietuvybės palaikytoja.

Verta pažymėti gražų Klubo 
pom. pareiškimą, p. Džiaugis 
kvietė visus Montrealio lietu 

užĮnirš|is įrraeiiies ne 
sklandumus, paduoti vieni ki 
tiems rankas ir eiti drauge, stip 
rinant lietuviškus židinius, ku 
rių tarpe u Klubas turėtų tu 
rėti ir gražią tokiems priėmi 
mas salę.

Parengimas buvo gražiai pa 
ruoštas, visi svečiai buvo pui 
kiai pavaišinti, o jaunajai po 
rai visų vardu įteiktas sidabii 
nių peilių - šakučių ir arbatos 
setai.

NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS PARENGIMAI
Jau nustatyti ir sales išnuo 

motos: NL 20-ties metų <ukak 
tuvių minėjimas gruodžio 2 
dieną (paskutinis šeštadienis 
prieš Adventus) ir NL Span 
dos balius 1962 metų kovo 3 
dieną (Užgavėnių šeštad.enis).

metų 
viltys, kad abu 
sukurs

MAŠINŲ FONDO VAJUS
Galima nuoširdžiai past Povilas Liaukevičius, 

džiaugti, kad tėvai, suprasda MacGregor, Manit.. $20.00 
mi savo vaikų lietuviškąją pri^ Eleonora Vaupšienė, 
gimtį ir visa širdim norėdami Montreal, P. Q..........$10.00
juos palaikyti lietuviškoje bendJwrjuozas Žakevičius, 
ruomenėje, Įrašo „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ Bendrovės da 
lininkais ir rėmėjais. Tokių gra 
žiu gestų yra parodžiusios jau 
kelios šeimos. Bene pirmieji sa 
vo jaunimą įrašė pp. Bersėnai, 
po to pp. Ramūnai, pp. Ado 
mavičiai. Tat jau turime gražų 
būrį jaunų NL šėrininkų, iš ku 
rių ir Tėvai ir NL bendrovė ti 
kiši išaugsiant gražaus lietuviš 
ko jaunimo, jau iš pačios iau 
nystės glaudžiai surišto su 
lietuviškąja spauda. Malonu 
būtų, jeigu ir daugiau Tėvu 
savo vaikus jungtų prie lietu 
viškosios spaudos.

Praėjusią savaitę NL Maši 
nu Fondas susilaukė šių įpiau 
kų:
Domininkas Norkeliūnas,

Montreal, P. Q. . . .$20.00

Montreal, P. Q...........$ 5.00
Viso per savaitę gauta

įplaukų ........................$55.00
M. F. ligšiol buvo $ 6,460.00 
paskut. s-tę gauta $ 55.uO
Dabar M. F. yra. .$ 6,515.00 
M. F. užplanuota $15,300.00 
NL Mašnių Fondui

dar trūksta . . . .$ 8,485.00
Malonius tautiečius, o ypač 

NL skaitytojus, maloniai pra 
šome Mašinų Fondą papild', ti 
iki užplanuotos sumos 
neįmanoma 
vės mašinų 
tis.

Visiems 
nuoširdžiai 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Ntprik 
lausoma Lietuva" Valdyba

be ko 
pakeisti spaustu 

ir pagerinti laikraš

vajaus dalyviams 
dėkojame ir prašo

per deimantines sukaktuves. 
Amerikos lietuvių rašytojų dr- 
ja neteko savo valdybos pirmi 
ninko.
VL1KO SESIJA IR AKTUA 

LŪS EUROPOS 
KLAUSIMAI

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
K-to šių metų sesija įvyks lap 
kričio 25—26 dienomis New 
Yorke. Į sesiją šį kaitą yra 
kviečiamas iš Europos VLIKo 
Vykd. Tarybos pirm. J. Gler.i 
ža, kuris referuos apie Euro 
pos nuotaikas ir poliškos eigą, 
okupuotos Lietuvos dabartinę 
padėtį ir pastarųjų laikų Įvy 
kius. Apie savo kelionę po Eu 
ropą ir patirtas nuotaikas pra 
neiš VLIKo ^visumos de.'ega 
tams grįžęs į Ameriką Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. Si 
dzikauskas, ypač apie savo pa 
sikalbėjimus Londone, Pary 
žiuje, Bonoje.
II PASAULIO LIETUVIŲ 

SEIMAS
II Pasaulio Lietuvių Seimas 

numatomas šaukti 1963 m. — 
tikriausia vėl Amerikoj, kur 
1958 m. įvyko Pasaulio Lietu 
vių Seimas (New Yorke).
® LaSalle'je netoli Zoolcgi 
jos sodo, puešais 10 Avė, utį 
daryta didžiulė universalinė 
krautuvė Mon-Martre, kuri gau 
šiai lankoma, ją aptarnaujant 
net specialiems autobusams. Ap 
link krautuvę vyksta vietos 
tvarkymas.

Naujienos iš pasaulio sostinės
MIRĖ VIENYBĖS REDAKTORIUS

poetas Juozas Tysliava.
Šeštadienį didįjį New Yor 

ką aplėkė staigi žinia, kad štai 
giai, širdies smūgiu, mirė \7it 
nybės redaktorius poetas ir žur 
nalistas Juozas Tysliava.

Juozas Tysliava į Ameriką 
atvyko -po I Pasaulinio karo, 
prieš tai trumpą laiką bandęs 
dirbti „Lietuvos Žiniose“. Ame 
rikoje jis įsijungė į Vienybę ir 
jai paaukojo visą savo gyveni 
mą, sumaniai ją vesdamas ir 
savo sugebėjimais patraukda 
mas prie jos skaitytojus, i am 
tikslui jam patarnavo gabi žur 
nalistinė, aštraus bei šma’kš 
taus pobūdžio, plunksna, kaip 
ir nemažas žinių bagažas. Savo 
metu, dar Lietuvos nepriklau 
somybės atsikūrimo laikais J. 
Tysliava buvo vienas modernių 
jų poetų, Amerikoje tačiau di 
džiąją darbo dalį skyręs žurna 
listikai.

J. Tysliava mirė lapkričio 11 
dieną, 4 vai. po pietų. Naktį 
iš penktadienio į šeštadienį ga 
vo šrdies smūgį ir buvo nuvež 
tas į ligoninę, kur ir mirė. Pa 
šarvotas pp. Tysliavų namuo 
es, kur antradienį, lapkr. 14 
d., 8 vai. vakaro atsisveikini 
mas, o laidotuvės per kremą 
toriumą trečiadienį, lapkr. 15 
dieną.

J. Tysliavos asmenyje lietu 
viai neteko vieno žymiųjų mo 
dėmių poetų, gabaus žurna 
listo, sumanaus redaktoriaus, 
sugebėjusio Vienybę pervesti

RAŠO F.DV. sULAITiS
FUTBOLININKAI LAIMĖJO

jami Slasiūnaičių filmų studi 
jos pagaminti ar išnuomoti lie 
tuviški filmai. Tą patį savaitga 
lį vyko ir IV-sios Čikagos liet, 
krepšino žaidynės dėl gen. kon 
šulo dr. P. Daužvardžio tau 
rėš. Lapkr. 11 <1. tuoj pat bu 
vo surengtas ii Operos balius, 
skirias lėšų sul .linini „Aidos” 
pastatymui. Lapkr. 12 d.- nema 
žas būrys žmonių klausėsi Lie 
tuvos Vyčių choro su solistais 
P. Bičkiene ir Al. Braziu, kon 
certo.

DIDELIS SUSIDOMĖJI 
MAS S. NARKELIŪNAITE

Žurnalistės S. Narkeliūnai 
tės filmas ir pranešimas apie 
Lietuvą į Čikagos Dariaus - Gi 
rėno salę sutraukė arti 1,000 
žmonių. Įvyko 2 seansai, iš ku 
rių į pirmąjį pritrūko vietų.

Daugumos nuomonė apie šią 
programą, žinant visas aplinky 
bes, buvo gera. Tik įspūdį šiek 
tiek sugadino klausimai.

LIETUVIAI ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖSE

Povilas Tautvaišas gyn« 
čempiono vardą Illinois šach 
matų pirmenybėse, kurios bai 
gėsi lapkričio 5 d. Čikagoje. Šj 
kartą jam ne kaip sekėsi ir jis 
dalinosi III—VIII vietas su 
kitais 6 žaidėjais. P. Tautvai 
šas 6 partijas laimėjo ir 2 pra 
laimėjo. Tokį pat rezultatą pa 
siekė ir Pr. Šalkauskas.

Čikagos Lituanicos futbolo 
komanda laimėjo I vietą „Na 
tional Socer” lygos I divizijos 
pietų grupėje ir sekančiais me 
tais žais augštojoje — „major" 
divizijoje.

GAUSU (PARENGIMŲ
Šiuo metu Čikagoje yra pats 

didžiausias lietuviškųjų paren 
girnų derlius. Lapkričio 4 d. 
įvyko pianisto A. Kuprevičiaus 
koncertas. Tą pačią dieną buvo 
atidaryta įvairių tautybių dai 
lininkų meno paroda Jaunimo 
Centre esančioje Čiurlionio ga 
lerijoje.

Lapkr. 11 ir 12 dd. Liet 
Auditorijoje buvo demonstruo

----------- --- - • -

Organizacijos maloniai prašo 
mos tas datas rezervuoti savo 
laikraščiui, o tautiečiai prašo 
mi tas datas prisiminti ir būti 
tų pareigimų dalyviais.

VIENUOLIŲ BAZARAS
sekmadienį buvo, kaip atrodo, 
sėkmingas, nes po pamaldų i 
vienuolyno patalpas ouvo pri 
sirinkę labai daug žmonių, ku 
rie bandė lošti „rulete“, bandė 
traukti iš gausybės šulinio“, 
pirkosi įvairių daiktų ir vaiši 
nosi kava ir pyragais.
• Inž. V. Šipelis buvo išvykęs 
į Torontą sporto reikalais, ir 
ten atstovavo Montrealio spor 
liniukus.
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Lietuvių Enciklopedijai
ARTĖJANT PRIE PABAIGOS

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
1962-IEJI METAI — MAIRONIO METAI

^Prasidediį šimtieji Maironio metai. Kaip juos pa 
minėsime ir kaip įamžinsime?“

Šis žmonijos istorijoje netu 
rjs precedento darbas vertas ir 
būtinai reikalings ypatingo dė 
mesio.

Tai yra didelis išeivijos už 
simojimas, reikalaująs daug ir 
sunkaus darbo, didelio ryžto ir 
pasiaukojimo.

Juozas Kapočius, kuris šį su 
manymą iškėlė, kuris Lietuvių 
Enciklopedijos leidimą suorga 
nizavo ir visu ryžtingumu ją 
leidžia, yra vertas, jeigu ture 
tume. Nobelio premijos. Visų 
kultūrininkų premija -am pri 
klauso, kaip uždirbta dideliu 
darbu ir lietuvišku, garbingu, 
užsimojimu ir užsispyrimu.

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dejas prenumeratoriams beveik 
nesiskundžia, tiktai retkarčiais, 
kai ateina finansinės apyvartos 
dienos, paaimnanuoja, ir vėl 
griebiasi organizuoti lėšas — 
tai sukombinuoja vasarvietę, 
tai parduoda namus, tai per 
vargus '.organįliuoja savąją 
spaustuvę, nes savoje spaustu 
vėje daug pigesnis ir parankes 
nis darbas. Ir taip tęsia Lietu 
vių Enciklopedijos leidimą.

Negi leidėjas kapituliuos 
prieš nepaslankų ir nejautrų 
prenumeratorių, kai jau dvide 
šimt trys tomai išleisti ir kai 
beliaka gal tiktai enciklopedi 
jos ketvirtadalis beišlcisti?! L 
darbas tęsiamas.

Darbas įėjęs į rimtus bėgius 
ir įsibėgąs vis tvirtėjančiu žin 
gsniu.

Kas pradžioje abejojo, jog 
Lietuvių Enciklopedija nepri 
lygs kitoms enciklopedijoms, 
šiandien jau yra įtikintas, kad 
Ši enciklopedija, savo bendra 
ja dalimi nieku nežetnesnio ly 
gio, kaip žymiosios enciklope 
djjos, o lietuviškųjų reikalų 
atžvilgiu yra — vienintelė visa 
me pasaulyje.

Netgi „pažangiausia“ vaidy

Laisvai Redakcijai
Didžiai Gerbiamas Redakto 

riau,
Savo pareigą „N. L-vai“ at 

liksiu, — siunčiu su šiuomi 30 
dol. — dvidešimt Šerams, o de 
šims prenumeratai.

Gražu būtų matyti, kad tie, 
kurie dar nėra prisidėję, lai pa 
darytų šiais metais. Ypatingai 
kreipiuosi į vakarų Kanados 
lietuvius. Kaip matytis, kad iš 
čia gana mažai yra pirkusių šė

Spaudos
GYVYBINIAIS

Visai natūralu, kad Lietuvos 
ir lietuvybės klausimai mūsų 
spaudoje pirmauja. Daugumu 
klausimų, kuriais mes rašome, 
vis turime prieš akis pagrindi 
nius savo klausimus — Lietu 
vos ir lietuvybės. Galimas da 
lykas, kad dėl jų opumo ir kai 
kuriais atvejais trapumo, mes 
ir pasikarščiuojame ir aštresnį 
žodį pasakome. Tačiau, neno 
rint tame įžiūrėti kokios ypa 
♦ingos tendencijos, klausimai 
nesunkiai išsiaiškinami.

Neabejotina tiesa, kad „visų 
pirštai lenkti į save“ ir dėl to 
niekas pretenzijų nereiškia. 
Bet visai jau kitas klausimas ky 
la, kai pasimojama „savo marš 

mosi sistema ligšiol nesugeba 
dar išleisti enciklopedijos, kai 
Lietuvių Enciklopedija jau ei 
na prie pabpigos.

Bet, kas ypač įsidėmėtina, 
Lietuvių Enciklopedija bus ob 
jektyviausia, kiek tiktai sąly 
gos leidžia prieiti prie šaltinių, 
kai ’Lietuvoje okupanto enci 
klopedija, jeigu ji kada nors 
ir pasirodys, — mes jau iš an 
ksto žinome, — bus tiktai der 
gimo viso, kas yra ar buvo 
lietuviška. Okupantinė enciklo 
pedija bus lietuvių tautos ir lie 
tuvių žmonių šmeižėja ir nie 
kintoja. Ir iš šios pusės Lietu 
vių Enciklopedija ateičiai tu 
rėš nepaprasto svarbumo. Atei 
ties žmogus, — mokslininkas, 
politikas, visuomenininkas, — 
turėdamas po ranka Lietuvių 
Enciklopediją, turės rimtą šal 
tinį vertinti praeičiai, kurią fa 
natiškiausiu užsispyrimu dergs 
ir niekins Lietuvos okupantas 
Tat Lietuvių Enciklopedija na 
stos kelią ir tai aklai >r fanatiš 
kai propagandai, kuri pasiryžu 
si lietuvių tautą suniekinti ir 
padaryti rusų pastumdėlė.

Visa tai mus visus įpareigo 
ja Lietuvių Enciklopediją ver 
tinti visu rimtumu ir atidumu. 
Mes, prenumeratoriai, esame 
atsakingi už jos laimingą užbai 
girną. Leidėjas nieko daugiau 
nei nereikalauja, nei prašo, o 
vien tiktai primena, kad reikia 
sąžiningai apsimokėti prenume 
ratą.

Atiduokime leidėjui pagar 
bą kaip leidėjui ir atlikime sa 
vo eilinę pareigą — neuždels 
darni apsimokėkime prenume 
ratą.

Lietuvių Enciklopedija tik 
rai, kaip kai kas sako, yra iš 
eivijos paminklas, kuris išliks 
ilgiausius metus. Garbė jo sta 
tytojams!

J. Kardelis.

rus. O kaip gražu, kad kas sa 
vaitę gauni „N. L.’’ šu gausybe 
žinių savo kalboj.

Savos spaudos reikalingumą 
visi gerai suprantame. Ne kartą 
buvo apie tai rašyta. Taigi, vy 
rai ir moterys, į darbą su $10 ir 
20, o gal ir daugiau, kas gali, pa 
judinkime savąją spaudą.

Daug sveikatos ir sėkmės Jū 
su darbuose.

P. Liaukevičius.

apžvalga
KLAUSIMAIS

kimus“ ginti kito sąskaiton, kai 
neatsižiūrima jokių principų, 
kurie iškilmingai skelbiami.

Nors lietuviai yra visokių pa 
žiūrų, tačiau, išskyrus bolšcvi 
kus, kuriems dabartinė padėtis 
Lietuvos yra geriausia it be ma 
žiausių preikaištų, visi kiti į 
įeikalą nežiūri partinėmis aki 
mis. Ne, mes žiūiime Lietuvos 
reikalų akimis.

Tas tiesa, kad įvairių Maš 
tų valdžios, kurios visada yra 
partinės, ne vienokių principu 
laikosi, bet tiktai bolševikiškos 
valdžios šutai ia su Maskvos 
diktatūra ir jos klusniai laikosi. 
Kitų gi valstybių valdžios į ki 
tas valstybes žiūri ne savo par

Bernardas Brazdžionis

Maironio — didžiojo tautos 
dainiaus ir atgimimo pranašo 
šimtmetį (gimęs 1862 m. spa 
lio mėn. 21 d.) visa Pasaulio 
Lietuvių B-nė privalo tinka 
mai paminėti. Šį didvyrį pa 
gerbdami, drauge stiprinsime 
mūsų tautinę gyvybę ir kultu 
rinj sąmoningumą. Tegu su 
teiktų šita sukaktis mums kuo 
daugiau atgimimo, tegu gyviau 
mus visus pajudintų. Mums gi 
šiandien taip stinga idealizmo, 
entuziazmo ir pasitikėjimo sa 
vimi.

Tuo tikslu Pasaulio Lietu 
vių B-nės Valdyba visu broiiš 
ku nuoširdumu kreipiasi į visų 
kraštų, apygardų bei apylin 
kių valdybas ir kiekvieną lietu 
vę bei lietuvį:

1. Tegu 1962 metai bus Mat 
ronio Metais,

2. 1962 (Maironio) metais 
visoje Pasaulio Lietuvių B-nė 
įe turi sukilti jubilėjinė nuotai 
ka ir akcija.

3. Visuose kraštuose — ta: 
yra kiekvienoje apygardoje ir

Paskutinės datos 
kalėdiniam oro paštui 

į Europą
Kad jūsų artimieji ir draugai užtikrintai laiku gautų kalėdinį 

paštą, Pašto Įstaiga pataria išsiųsti oro pašto laiškus ir 
siuntinius nevėliau šių datų:

ORO PAŠTO SIUNTINIUS................GRUODŽIO 8 D.
ORO PAŠTO LAIŠKUS ............... GRUODŽIO 10 D.

Saugaus jūsų kalėdinio pašto pristatymo užtikrinimui, 
atsiminkite:

Rašykite ištisą adresą 
DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINAMOMIS RAIDĖMIS.

RAŠYKITE SPAUSDINAMOMIS RAIDĖMIS 
adresą siuntinio išorėje ir viduje ir nepamirškite savo adreso. 

Visada užlipykite pakankamai pašto ženklų. Tam užsitikrinti, 
pasverkite pašto įstaigoje visus jūsų oro pašto laiškus bei 

siuntinius.

Būtinai užrašykite pilną pavadinimą tos valstybės, kur yra 
siunčiama. Krašto pavadinimą rašykite angliška rašysena. 

Tolimesnei informacijai kreipkitės į artimiausią pašto įstaigą.

MŪSV^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

NAUJAI IŠRINKTAS FASKAS
ŠALFASS Centrinė rinkimų 

komisija, Bostone, skelbia FAS 
Ko rinkimų duomenis. Rinki 
muose dalyvavo 199 JAV ir Ka 
nados lietuviai sportininkai iš 

tinio nusistatymo laikydamo 
sios, bet žiūrėdamos bendro 
reikalo. Jeigu jos paremia tei 
singus mūsų reikalavimus, mes 
netikriname jų politinio paso.

Panašiai mes žiūrime ir į bet 
kokią spaudą. Oporlunistinė 
savanaudišką spaudą mes taip 
pat vertiname. Ir čia daž.ia; 
principai nesiderina su faktiniu 
nusistatymu.

Taip yra ir taip laikysimės 
ir ateityje: į reikalus žiūrėsime 
ne partiniu, ne sroviniu (nors 
tas turi savo reikšmę), bet Lie 
tuvos ir lietuvybės akimis.

(,,Drauge“, 1961.X.21.) 
apylinkėje — nedelsdami tuoj 
pradėkime intensyviai ruoštis 
dideliems ir, kiek beišgalint, 
įspūdingesniems Maironio nu 
nėjimams. (Akademija, Mairo 
nio dainų koncertas, paskaita, 
deklamacijos, jo dramos pasta 
tymas ar inscenizacijos etc.).

4. Kiekvienas laikyKime sa 
vo pareiga uoliai talkininkauti 
bei dalyvauti ruošiamuose Mai 
ronio minėjimuose.

5. Maironio metais įsigyki 
me ir pakartotinai įsiskaitj ki 
me jo raštus: ypač „Pavasario 
balsus" ir „Jaunąją Lietuvą".

Brangios mūsų tautos, myli 
mos tėvynės bei nelaimes aky 
vaizdoje būtinai ir pridcrr.mu 
būdu paminėkime Maironio 
100 metų sukaktį! Testiprina 
vėl Maironis lietuvio viltį ir 
tikėjimą į tėvynės aušrą bei 
naują pavasarį. Tešviečia mu 
ms Maironio dvasios bei kury 
bos heroika, idealizmas ir tėvy 
nės bei laisvės meilė.

■Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

624 galėjusių balsuoti. Teisėtų 
balsavimo lapelių buvo pripa 
žinta 192. Už Clevelando kan 
didatų sąrašą pasisakė 121, o 
už Chicagos — 71. Į naująjį 
FASKą, su būstine Clcvelande, 
išrinkti pagal gautus balsus šie ’ 
Elvyra Vadopalienė - Šikšniu 
tė (109 balsai), Algirdas Biels 
kus (105), Jaunutis Nasvytis 
(J04), ’ Algirdas Nasvytis 
(101), Vytautas Jokūbaitis 
(91), Juozas Kijauskas (68). 
Kazimieras Karalis (62). Kan 
didatai: Laimutis Klimas (51) 
ir Algis Penkauskas (45). Į 
FASKo revizijos komisiją iš 
rinkti pagal Chicagos sąrašą: 
Zigmas Degutis (50), Riman 
tas Dirvonis (50) ir Jonas De 
gutis (46). Kandidatai: Petras 
Baltramonas (44j ir Edvardas 
Šulaitis (42).

K. Merkis, CRK p-n.as.

Truputis papildymų ir pataisų
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJAI 

RAŠO PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA
12.
Ne prieš 1863 m. sukilimą, 

bet po sukilimo stoję univers: 
tetan trys suvalkiniai filologai 
(kaip ir prieš tai J. Koncevi 
čius) — Andrius Botyrius, Pet 
ras Markūza ir Jurgis Miklaše 
vičius, susitarę su šiauliškiais 
medikais Gabr. Petruliu (Pet 
ruievičium) ir Aug. Paškevi 
čium, dar Pranciškum Šim 
kum Šimkevičium (ir kt. 1896 
m. užmezgė Maskvoje slaptą 
lietuvių studentų kuopelę, ne 
tiek pasireiškusią bendiu veitei 
mu, kiek — filologai — rinko 
pasakas ir dainas) 1876 m. bai 
gęs mokslus, vasarą Botyrius 
nuvežė savo tėviškėn, vėliau 
kalbotyroje pasireiškusius, fa 
kulletinius draugus Fortunovą 
ir Millerį, kurie, jo padedami, 
surinko dainų ir pasakų ir 1872 
m. — deja, maskoliškomis rai 
dėmis išspausdino), o kiti kuo 
pelininkai vėliau labjau ar ma 
žiau tepasireiškė (pav. dr. Paš 
kevičius) praktikinėje lietuviš 
koje veikloje.

Grąžinus tą kuopelę į 1869 
—1870 m., atsargiau tenka 
kalbėti, jog „po 1863 sukilimo 
liet, studentų veikla apsilpo”, 
nes kad ir nebuvo pastovios 
kuopelės, bet ir prieš baigda 
mi universiteto mokslus nevie 
nas Maskvos studentas lietuvis 
— dar prieš 1880 m., kuriais 
str. autorius maskviečių veiklą 
atgaivina — šiuo ar tuo lietu 
viškai pasireikšdavo. Nepa 
mirškime jog dar 1875 m. -bai 
gęs fizikos matematikos moks 
lūs, o 1879 m. mediciną Vin 
cas Picteris ne tik dėl lietuvy 
bės su lenku kirtosi, bet i.- drau 
gavo su Jonu Basanavičium (o 
veiiau pagarsėjo literatūroje), 
čia 1873 — 1879 m. ne uk eju 
siu medicinos mokslus, bet ir 
rinkusiu dainas (mano tėvas 
Antanas, studentavęs 1875 — 
1880 m., jam suteikė savo su 
rinktas dainas, deklamavo lie 
tuvišką „Margerio“ vertimą ii 
tt.), susirašinėjusiu su petrapi 
liečiu Petru Vileišiu lietuviškų 
knygelių spausdinimo reikalu 
(į tą reikalą buvo įtrauktas ir 
mano dėdė medikas Jonas Bir 
žiška, studentavęs 1871—1876 
m.); Bas. buvo net parengęs 
Abėcėlę ir jau spaudoje pasi 
reiškęs. Sueidavo ir daugiau 
lietuvių.

Nesikišdamas į 1880—1910 
m. Maskvos Lietuvių Studentų 
dr-jos veiklos str-je apibūdini 
mą, kad ir bendroką, bet ir ga 
na platoką (gaila, kad neiš 
vardyta pirmininkai, kaip Bru

JUOKDARIAI...
„SUNKOS

Mizara: Draugas Antanai, 
kad tu žinotum, aš jau nežinau 
nei kas daryti, nei kas rašyti, 
nei kas sakyti... Tarp mūs kai 
bant, mūsų Nikita iškrėtė to 
kią kiaulystę, kad nėra kur ir 
akių padėti... Ką susitinku, vi 
si iš mūsų juokiasi. . ,

Bimba: Teisybė, Rojau... Ir 
aš jaučiuosi, kaip durnius per 
visą pilvą... Nugi prakeiktas 
(tiktai tu brolau — ša!..) pats 
gi Stalinui šoko ir tarnavo, 
pats ukrainiečius murdė, pats 
jo dūdoms turavojo, ir kai da 
bar atsisėdo į raudonąjį sostą, 
pradėjo ant to „viso pasaulio 
darbininkų vado, tėvo ir mo 
kytojo“ joti!.. Įsivaizduoji!!!

Mizara: Antanai, lyg tu ne 
žinai, kad mirusį visada galima 
spardyti ir joti... Ne gi atsikels 
ir negi įsakys jam šoKti trepa 
ką. . .

Bimba: Vis dėlto, Rojau. įsi 
vaizduok tu save jo vietoje!..

Mizara: Ką čia įsivaizduok, 
— juk mes visi tokioje pade 
ty, kaip Stalinas... Kuo gi mū 
su padėtis geresnė, kai visi 
pirštais bado?.. Anava, iš 
Montrealio man rašo draugas 
Juozas: Sako Mantriole mūsų 
draugai nenori tikėti, kad Niki 
ta Staliną išmetė iš mauzolė 
jaus ir kažkur pašovė į Kicrn 
liaus kokį ten pečių... Kaip 
juos ten įtikinsi dabar...

Bimba: Yes, drauge, velnias 

nza, Ralys, Šlapelis, Jonynas, 
neminima technikų pasitrauki 
mas iš dr-jos, dar gal vienas 
kitas įvykėlis) ir po to, kai 
1907 m. pats baigiau universi 
teto mokslus, ne ką bežinoda 
mas apie tolesnę dr-jos veik 
lą, nesugebu kuo str. pasako 
jimą bepapildyti, tik viena vis 
dėlto pažymėsiu. Kaip galima 
buvo nutylėti (ypačiai Mask 
v<fs ‘ateitininkus Splhčiai atžy 
mint su Bizausku,! Dovydai 

čiu ir kitais) maskvinė imciaty 
va „Aušrinę“ 1910 m. kuriant 
ir beveik ligi I Pasaulinio karo 
ją redaguojant (nuo 9 4 m. 
petrapiliečių redaguota)! O 
gi Stasys Šilingas, Romas By 
tautas, Petras Klimas, J. Pa 
pcckys, Staje Naginskas ir ki 
ti." Tik ir vietinė maskviečių 
studentų Dr-jos veikla su Rap. 
Skipičiu, Tadu Petkevičium ir 
kt.?

31) Meysztowicz Aleksan 
der Michal Marian (XVIII, 
1959 m.) — caro rūmų kamei 
hero titulą gavo dėl dalyvavi 
mo Kotrynos II paminklą 
1904 m. Vilniuje atidarant, 
del to patekęs į smerkiantį da 
lyvius, jų terpe kelis Meištavi 
cius (Meysztowiczow zgraja), 
eilėraštį, jog ,,w blašku twoich 
bialych spodni wschodzi nowa 
era“. 1909-17 m. buvo ne 
(Valstybės) Dūmos, tik Valsty 
bės Tarybos Petrapilyje atsto 
vu.

Bus daugiau.

LIETUVIAI DAINAVO IR 
ŠOKO MASKVOJE

Kom. partijos suvažiavimo 
baigiamajame koncerte, drau 
ge su visų sovietinių republikų 
meno kolektyvais, pasirodė ir 
iš Lietuvos atvykęs V. Bartuse 
vičiaus vadovaujamas studentų 
meninis kolektyvas. Pradžioje 
kolektyvas atliko šokį „Kepuri 
nę“, drauge chorui dainuojant 
sveikinimo žodžius suvažiavimo 
„garbei“. Toliau ansamblis sku 
dučiavo Pr. Tamošaičio „Vove 
raitę“ ir rusų kalba choras su 
orkestru atliko Muradelio dai 
ną „Buchenvaldo varpai“. Kon 
certo baletmeisteris J. Gudai 
tis - Gudavičius pastatė naują 
šokį, pavadinęs „Draugystės 
juosta“. Pabaigoje ansamblis 
padainavo „Liepsnokite sir 
dys“ (poeto J. Marcinkevičiaus 
žodžiai ir Balsio muzika). Dar 
buvo parodytas ir filmas apie 
Lietuvos gamtą, naujas slaty 
bas ir jubilėjinę dainų šventę.

ČĖSAI“. ..
ten davė Nikitai daryti tokį 
trubelį...

Mizara: Ką ten trubelį! čia 
visa velniava! Aš negaliu nei 
miegoti, nei ant kojų stovėti, 
ir negaliu žmonėms pasirody 
ti...

Bimba: Ką ten pasirodyti... 
Mane ne tiktai pirštais bado, 
bet susitikę pašonėn ir nykštia 
varo... Sako, tu, drauge, buvai 
ir Vilniuje ir Maskvoje ir mu 
ms atvežei įsakymus, kuriuos 
išmokei kalbėti: Josif Vissari 
novič Stalin — yra viso pašau 
lio darbininkų vadas, tėvas, 
mokytojas...

Mizara: Ai, nustok, Anta 
nai! Man kaip peiliais tie įsaky 
mai širdį veria... Tiek daug 
įsidėta (pastangų, Įkol ištiki 
muosius išmokėme kalbėli, o 
dabar... reikia jau kitus kalbė 
ti... Prakeikimas!

Bimba: Kaip tu manai, kur 
Staliną padėjo?

Mizara. Nu kur gi dės žmog 
žudį, Antanai?! Į kartuves...

Bimba: Ach!.. Ale kaip cus 
dabar su Trockiu ir trockinin 
kais...

Mizara: Ai, neminėk... aš bi 
jau ir pagalvoti... Skloka!..

Bimba: Rojau, aš daugiau 
nebegaliu kalbėti... Gal tu turi 
valerijono lašų?..

Mizara: Ir man reikėtų va 
lerijono...

Bimba: Ach, sunkūs čėsai!..
Mandrapypkis.
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Pavergtųjų bylą ginant
TURIME PADVIGUBINTI BUDĖJIMĄ IR VEIKLĄ 

(Pasikalbėjimas su Vacį. Sidzikusku, Lietuvos Delegacijos 
pirmininku spec. PET sesijoje Paryžiuje, spalio 18—20 dd.)
po Pavergtųjų Europos Tau 

tų spec, sesijos Paryžiuje, pirm. 
KC Sięizikauskas ,'sutiko pasi 
dalinti mintimis apie pasibaigu 
šią sesiją ir atsakė į šiuos „E 
I.” redakcijos pateiktus klausi 
mus:

— Pirmininke, koks buvo 
svarbiausias sesijos sukvietimo 
Paryžiupe tikslas ir kodėl ji bu 
vo sušaukta Paryžiuje?

— Ji buvo sukviesta ryšiam 
su kasdien aštrėjančia europi 
ne krize. Toks ar kitoks Berly 
no krizės, kuri tikrumoje yra eu 
ropinė krizė, išsprendimas gali 
ilgesniam laikui paveikti Euro 
pos, taigi ir šiandien sovietų p i 
vergtų Vidurio ir Rytų Euro 
pos valstybių, likimą, šiuo rim 
tu, net, manyčiau, kritišku mo 
mentu mes laikėme sa* o parei

a susirinkti Europoje ir kreip 
tis į laisvos Europos valstybių 
vyriausybes, parlamentus ir tau 
tas. Sesija įvyko Paryžiuje alsi 
žbelgiant į istorinį Prancūzijos 
sostinės vaidmenį mūsų žemy 
nui.

— Tokie klausimai buvo pir 
moję eilėje išryškinti sesijoje?

— Darbotvarkėje buvo šie 
trys klausimai: Pavergtos tau 
tos ir Europos laisvė; Paverg 
tos tautos ir Europos apjungi 
mas, ir Dabartinė padėtis ir ten 
dencija Vidurio ir Rytų Euro 
pos kraštuose.

Pirmuoju klausimu diskusi 
jos vyko pilnaties posėdžiuose, 
lose dalyvavo visų delegacijų 
itstovai. Lietuvos delegacijos 
vardu gražią ir turiningą kalbą 
pasakė prof. J. Baltrušaitis, ei 
nąs diplm. Lietuvos atstovo Pa 
ryžiuje pareigas. Kiti du klau 
simai buvo gyvai diskutuoti ko 
misijose, po to referuoti pilna 
tyje, kuri priėmė komisijų pa 
siūlytas rezoliucijas ir nutari 
mus.

— Kas iškelta priimtose 
zoliucijose?

— Vienbalsiai priimtoje 
litinėje rezoliucijoje PET
mas kreipiasi į Vak. Europos 
valstybių vyriausybes, parla 
mentus ir tautas, kad jos sutar 
tų ir paskelbtų Europos apjun 
gimo ir taikos programą, pa 
grįstą tautų apsisprendimo tei 
se; kad konferencijoje su So v. 
S-ga reikalautų mūsų devynių 
valstybių nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymo; kad Jungt. 
Tautose jos reikalautų pripazi 
nimo teisės laisvai apsispręsti 
sovietų pavergtoms valstybėms 
ir pagaliau, kad į Jungt. Tautų 
pilnaties susirinkimo darbotvar 
kę būtų įrašytas toks klausi 
mas: pavergtųjų Vidurio ir Ry

re

po 
sci

tų Europos tautų teisė laisvais 
rinkimais išsirinkti tautines vy 
riausybes ir pasirinkti socialinę 
sistemų, kokią jos nori.

Europos apjungimo rezoliu 
cijoje (PET seimas pabrėžia, 
kad dabartinis Europos padali 
nimas iš vienos pusės sudaro 
rimtą grėsmę, gi iš kitos nuro 
do į Vid. ir Rytų Europos svar 
bą, jos įnešą europinei kultūrai 
ir reikalą išlaikyti pavergtosios 
Europos dalies kultūrines ver 
tybes, ragina sudaryti bendrus 
organus Europos apjungimo 
problemoms studijuoti. Be to, 
Seimas reikalauja teisingo ir iy 
gaus Vid. ir Rytų Europos vals 
tybių traktavimo Europiniame 
sąjūdyje.

Trečiuoju klausimu — pade 
tis ir tendencijos pavergtuose 
kraštuose — PET Seimas vien 
balsiai priėmė Lietuve? delega 
cijos pirm. V. Sidzikausko pa 
ruoštą ir Seimui patiektą ra 
portą. Jo tikslas — paneigti ne 
teisingus ir tendencingus tvirti 
nimus bei išsklaidyti kai kieno 
puoselėjamas iliuzijas, esą: 1. 
Mūsų kraštuose vykstąs po Sta 
lino mirties „liberalizacijos“ 
procesas, nešantis daugiau lais 
vės gyventojams ir daugiau sa 
vaimingumo kraštams, 2. Su 
mažėjęs ar visai dingęs ekono 
minis mūsų kraštų išnaudoji 
mas ir vietoje jo osvietų eko 
nominė parama ir 3. Bet aoks 
Rytų — Vakarų įtampos atos 
lūgis teigiamai atsiliepiąs mūsų 
kraštuose, nešąs jiems daugi -u 
laisvių ir gerbūvį. Raportas pa 
tiekia tikrą dabartinės padėties 
pavergtuose kraštuose vaizdą.

PET Seimas taip pat vien 
balsiai priėmė V. Sidzikausko 
patiektą atsišaukimą į paverg 
tąsias tautas. Jame suglaustai 
suminimi sesijos Paryžiuje dar 
bai, pavaizduojama laisvojo pa 
šaulio politika, Chruščiovo pa 
stangos papirkti pavergtuosius 
didesnio gerbūvio ir komunisti 
nės utopijos po 20 metų paža 
dais. Atsišaukimas baigiamas 
šiais žodžiais: „Istorija nėra so 
vietų pusėje. Kai vakariečių va 
lia ginti laisvę prilygsta jūsų va 
liaį atsikovoti laisvę, sovietai 
bus priversti nusileisti, prsitrau 
kti ir grąžinti mūsų kraštams 
laisvę“. v

PET Seimas be to pasiuntė 
telegramas didžiųjų Vakaru 
valstybių ar vyriausybių galvo 
ms ir priėmė protesto rezoliu 
cija prieš sovietų atominius ban 
dymus.

— O kaip Tamsta žiūri į da 
bartinė tarptautinę padėtį ap 
lamai ir pavergtųjų kraštų situ 

Nukelta į 6-tą psl.

7. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai 'draikės be vėjo
Romanas

49.
Abu kurį laiką patylėjo. Po to jis burbtelėjo:
— Bet ir toli jūs gyvenat.
— Jums sveika pasivaikščiot.
— Kol aš jus palydėsiu, gali nebūt jau autobuso.
— Grįšit pėsčias.
— O jei ne?
— Kaip tai ,,jei ne“?
— Jei pasiliksiu pas ius?
— Manau, kad nepasiliksit. Man tai jau nebeįdomu. 

Krautuvininkas užmušė manyje bet kokį romantikos pradą.
— Jūs kalbat labai mokytai.
— Ąš ir esu mokyta. Akušerės irgi gali būti mokytos.
— Iki šiol nebuvau tokios sutikęs.
— O ta sesuo, kuri dėl jūsų nusinuodijo? Ji, tiesa, ne aku 

šėrė, bet mes juk vidurinysis medicinos personalas, mažai tarp 
savęs skiriamės.

Barvainis patraukė ranką, norėdamas išsilaisvinti r.uo 
Adomėnienės; jis padarė tai instinktyviai, nepagalvodamas, 
kad tai nemandagu. Adomėnienė jo nepaleido; jos pirštai įsi 
spaudė į jo raumenis. Jis juto jos pirštus, o jinai juto, kaip jo 
raumenys įsitempė ir vėl atsileido.

Jiedu vėl ilgokai patylėjo. Po to pasakė vėl jis:
— Vadinasi, ir jūs tai žinote?
— Visi apie tai kalba.
— Joks žmogus nesižudo dėl kito žmogaus, o tik dėl sa 

nežiauri. Man nusibodo būti žiauriai. Užeisit?
— Žinoma. Norit įrodyti, kad ėst t nežiauri?
— Atvirkščiai, kad esu žiauri. Nežiūrėkit į mane kaip Į 

daiktą, mano mielas, nieko iš to neišeis. Kalbamės tiesiog kaip 
žmogus su žmogum. Jei norit, vadinkit tai žiaurumu.

— Pati taip apibūdinot.
— Pasakiau jūsų minčių kategorijomis.
— Vėl mokytai kalbat Adomėniene.
Jie įėjo į buto vidų.

M A E T

Mokykimės

z

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIU

visais patarnavimais, kuriuos teikia bendruomenė jums kaip savo
i

nariui —

— jeigu mokėsite anglų ar prancūzų k., jūsų kvalifikacijos ir jūsų

patirtis įgaus didesnę vertę jūsų darbdaviui — —

daugelyje darbo rūšių jūsų kilimas priklauso didele dalimi nuo

cūziškai —

techniškais kursais pagerinti jūsų darbo sugebėjimą — —

lietybę —

KODĖL NEUŽSIREGISTRUOTI ŠIANDIEN?

52-15

ŠIAI IR KUO GERIAUSIAI KALBĄ 

JŪS GYVENATE — T. Y. ANGLŲ Al- 

YRA GYVYBINĖS REIKŠMĖS JŪSŲ 
DOJE.

h
K

CANADA

sugebėjimo sklandžiai kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai, ar pian-

— mokėdami angliškai ar prancūziškai, jūs lengviau pasinaudosite

— mokėjimas anglų ar prancūzų k. yra būtinas įsigyti Kanados pi

ANGLŲ AR PRANCŪZŲ K. VAKARINIAI KURSAI YRA DUODA

MI DAUGUMOJE VIETOVIŲ. NOR ĖDAMI GAUTI APIE TAI INFORM A- 

CIJŲ, KREIPKITĖS Į VIETINĖS MOKYKLOS VEDĖJĄ, ARTIMIAUSIĄ 

PILIETYBES BEI IMIGRACIJOS PAREIGŪNĄ, JŪSŲ KUNIGĄ BEI PA

STORIŲ AR Į ŠĮ LAIKRAŠIĮ.

angliškai ar prancūziškai
NIEKO NĖRA JUMS SVARBESNIO KAIP IŠMOKTI KUO GREIČIAU- 

TOS BENDRUOMENĖS. KURIOJE 

PRANCŪZŲ K. ŠIS UŽDAVINYS 

PASISEKIMUI IR LAIMEI KANA-

— mokėdami prancūzų ar anglų k., jūs galėsite daug lengviau įsi

gyti draugi;, atlikti reikalus krautuvėse ir įstaigose ir pasinaudoti

„Štai čia jie gyveno, — tarė sau mintyse Barvainis; 
ūmai jis. pajuto gilią, buką, maudžiančią neapykanta Viktori 
jai. — Čia žaidė Nijolė ir Gedukas. Čia jie sirgo tymais čia 
vęs paties.

— Nesuprantu.
— Nieko jūs nesuprantat, Adomėniene. Ir ji nuodiiosi 

ne dėl manęs. Pametė ją vyras.
— Nes ji prisipažino, kad turės nuo jūsų vaiką.
— Kas tai žino?
— Gal žino, gal spėlioja. Jūs tikras, kad tai netiesa?
— Ne. Ir tai blogiausia, Tik ji ne nusinuodijo, o apsi 

nuodijo. Ji gyvens. Ji net greit išsirašys iš ligoninės.
Jie vėl tylėjo.
— Štai ir mano namai, — tarė Adomėnienė. — Čia gyve 

no jūsų žmona su mano vyru.
— Kam jūs tai sakot?
— Jums tai skaudu?
— Tur būt, taip.
— Sakau, nes esu žiauri. Adomėnui irgi buvau žiauri. 

Dėl to jis mane ir metė. Gal, jei nebūčiau buxusi žiauri, jis ne
būtų susidėjęs ir su jūsų žmona.

— Nutilkit.
— Jei jums nepatinka, galit nesiklausyti. Bet dabar aš 

Viktorija gyveno su Adomėnu“.
Jis dar pagalvojo: ,,Aš net dabar nekenčiu Adomėno, 

taip, taip, taip!“ Ir tuoj pat jis ėmė nekęsti savęs. „Gerai man, 
gerai, gerai, ir labai puiku, ir dar kartą nuostabiai žavinga, kad

Ellen L. Fairclougl, 
Pilietybės ir Imigracijos Ministru

likau vienišu durnium!“
— Išgersit arbatos?
— Taip. Ir ką nors prie arbatos. Aš jau išalkau
— Žinoma. Ko norėtumėt?
— Vis tiek. Man nesvarbu kas, by tik skanu h 

daug. Taip sakydavo kažkas iš Sienkevičiaus romano *’**
— Oho! Vadinasi, jūs kažką skaitėt?
— Ne. Girdėjau iš Pileckio.
— O kas tas Pileckis?
— Gydytojas.
— Ir skaito?
— Nesistenkit būti sąmojinga. Duokit verčiau tą savo 

batą. Beje, ar jums neatrodo, kad mes kalbamės labai kval 
lai?

— Mes kalbam kaip žmonės, kurie neturi po kojomis tvir 
to pagrindo, — tarė Adomėnas. — Paskutiniai mohikanai se 
nojo gyvenimo atplaišos. As net be ironijos, drauge daktare 1- LiTt įnirs mirtlTo irs.s i___ __ 11. .

kelio, jei...
-------j— • — - ------------j vjo- vllil

Ir, tur būt, taip ir nupūs tas gyvenimas mus nuo
— Jeigu kas?
— Nerandu palyginimo. Aš juk tik akušerė, 

mane įsispoksojot?
— Nesitikėjau iš tamstos tokių rimtų kalbų, 

bata?
— Verda.
— Kol ji išvirs, bus jau vėlyba naktis.
— Arba ankstyvas rytas.
— Karlą lokiu laiku esu prasiskėlęs gaivą.

Ko jūs taip

Kur jūsų, ar

Jūs neturit
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Pažinkime savo istoriją.

Vilniaus universiteto profeso
rius caro pasmerktas mirti

JOACHIMAS LELEVELIS 
100-ąsias mirties metines minint

Daug įžymių žmonių vardų 
susiję su Vilniaus universitetu. 
Moksl/iinko ir visaomenininko 
J. Lelevelio pažiūroms lemia 
mą įtaką taip pat turėjo Vii 
niaus universitetas, kuriame jis 
mokėsi, o vėliau dirbo. Apie 
tai J. Lelevelis laiške broliui sa 
ko kad, jam atvykus čia inoky 
tis... ,,Vilnius garsėjo moks 
lais ir politika“.

Jaunasis J. Lelevelis dar stu 
dijų metais ėmė domėtis moks 
liniu darbu. Parašė istorinį dar 
bą „Žvilsnis į Lietuvos praei 
tį". O baigęs universitetą, kuri 
laiką labai domėjosi antikinės 
geografijos istorija ir išleido 
dvi knygas, kurios jį išgarsino 
kaip stambiausią, H. Humbold 
to žodžiais tariant, geografijos 
istorijos tyrinėtoją.

J. Lelevelį su nepaprastu en 
tuziazmu sutiko jaunimas, kai 
jis 1821 m. pradėjo vadovauk 
istorijos katedrai. Tai išreiškė 
savo eilėrašty ir didysis poetas 
A. Mickevičius. Profesorius ne 
tik puikiai skaitė paskaitas, ku 
lias noriai lankė įvairių specia 
lybių studentai ir Vilniaus vi 
suomenė, bet dalyvavo pažan 
giose filaretų-f ilomatų diaugi 
jose, buvo jų vadovas ir idėji 
nis įkvėpėjas. 1824 m. J. Lele 
veils buvo pašalintas iš univer 
siteto. Gyvendamas Varšuvo 
je, J. Lelevelis pradėjo ruošti 
sukilimą. Prasidėjus rep.xsi 
joms prieš sukilėlius, jis sku 

ALFONSAS GRICIUS
Egzotika

Ateina ji, pakvipus orchidėjom, 
Virpėdama karščiu žalsvų naktų, 
Ir išsidraikę jos plaukai juodieji 
Banguoja amžinųjų vasarų taktu. 
Prie šniokščiančių kaskadų pasilenkus, 
Apjuasus liemenį vaivorykštės skara, 
Ji paslaptingais pirštais renka 

Srovės dugne nugrimzdusias žaras. 
Ir jom uždegusi nakties žibintą, 
Kai susilieja su žeme keliai, 
Ji ima šokt žvaigždynams švintant 
Ties lotosų spalvingais tvenkiniais. 
Ir šviesiai žydros erdvės sėda, 
Barstydamos būrius drugių širmų, 
Į juos įmintas vasarose pėdas, 
Sumišusias su arfų ošimu.
O toliuose dienų spindėjime įkaitę, 
Prinokę besišypsančiom akim 
Dainuoja jai sultingi vaisiai, 
Jos milžiniškuos soduos puldami. 

(Iš naujai išleistos poezijos knygos „Pažadinti sfinksai").
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Dėmesio Kanados lietuviams
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių kny/a, 
kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų 'al
kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant- : 
rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikri«>ą, 
kas jis yra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir- : 
tais drobės apdarais. Kama $ 1. Užsakymus siųskite šiuo 
adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA.
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biai turėjo pasitraukti į užsie 
nį. Vos J. Lelevelis pasiekė Pa 
ryžių, caro teismas nuieisė ji 
pakarti, o turtą, kurį sudarė 
knygos, konfiskuoti.

Paryžiuje, o vėliau Bnuselj 
je, nors ir labai skurdžiai gy 
vendamas, J. Lelevelis įetmp 
tai dirbo mokslinį darbą. Jis 
teisingai kėlė naują istorijos su 
pratimą, į pirmą vietą iškelda 
mas liaudies vaidmenį. Visą 
laiką rinko kartografinius že 
mėlapius ir atlasus. Šis neįkai 
nojamas mokslo lobis jo valia 
šiandieną saugomas Vilniaus 
universitete. Jo istoriniais vei 
kalais naudojosi A. Gercenas 
ir kt.

Ir gyvendamas emigiacijo 
je, J. Lelevelis liko žymiu vi 
suomeniniu veikėju. Greit Pran 
cūzijos vyriausybė su caro am 
basados pagalba padarė išva 
dą, kad tai „...neramus ir aut' 
ringas žmogus, galįs pakenkti 
piancūzams ii emigrantam.*“.
J. Lelevelis turėjo pasitraukti 
;š Paryžiaus. šešias savaites 
pėsčias, apsirengęs darbininko 
drabužiais, jis ėjo Belgijos šie 
nos link. Apsigyveno Briusely 
je. Čia pas jį lankėsi S. Ko 
narskis, Z. Sierakauskas, A. 
Gercenas. Čia J. Lelevelis su 
sipažino ir bendradarbiavo su
K. Marksu ir F. Engelsu. 184 7 
m. jis įstojo į „Internacionali 
nę Demokratinę Draugiją“.

(Šv.)

KULT ŪRWE#KRCWI KA JIE DALYVAUS FELIKSŲ PAGERBIMO PARENGIME
1961 M. LAPKRIČIO 18 D. ŠV. KAZIMIERO 

SVETAINĖJE
PRADEDAMAS ORGANIZUOTI II KULTŪROS 

KONGRESAS
JAV ir Kanados Lietuvių II 

-am Kultūros Kongresui p . 
ruošti Komiteto posėdis įvyko 
š. m. spalių mėn. 29 d. Kultu 
ros Fondo Pirm. J. Švedo bu 
te, Ciceroje. Šiame posėdyje 
dalyvavo: P. Gaučys, B. Bab 
rauskas, P. Maldeikis, A. Ku 
rauskas, J. Švedas, V. Jakubė 
nas ir Kanados Kultūros Fon 
do atstovas L. Balzaras. Posė 
din neatvyko: M. Krikščiūnas 
ir J. Jasaitis.

Pirmasis posėdis buvo šauk 
tas spalio 8 d. Jaunimo Centre, 
bet jis neįvyko, nes nebuvo kvo 
rūmo.

Posėdį sukvietė J. Švedas, 
kvietė priimti jo patiektą 5 
punktų dienotvarkę, ir pradėti 
konkretų darbą.

Patvirtinus pasiūlytą dienot 
varkę, išrinko: Kongresui pa 
ruošti k-to pirm.: IJ. Gaučį, 
Mokslų sekcijos vadovu P. 
Maldeikį, Muzikos V. Jakubė 
ną, Rašytojų B. Babrauską, K- 
to sekret. L. Balzarą.

Meno sekc jos vadovu buvo 
kviečiamas A. Kurauskas, bet 
jis negalėdamas, pažadėjo ar 
ūmiausiu laiku toms pareigoms 
surasti tinkamą asmenį. Posė 
džio dalyviai įsipareigojo suras 
ti tam darbui talkininkų, kurie 
bus kooptuoti K-to sudėtin, nes 
diskusijų metu paaiškėjo reika 
las steigti dar dvi sekcijas, bū 
tent:

Jaunimo sekcija: Konstatuo 
ti, ką yra pasiekęs mūsų jauni 
mas šiame krašte baigęs augs 
tąjį mokslą ir surasti piiemones 
ir kelius, kad tasai mūsų jauni 
mas nenutoltų nuo savo tautos 
ir jos siekių.

Bažnytinę sekciją: Bažny 
čios rolė savo tautybės išlaiky 
mui yra didelė, nes sudaro dir 
vą reikštis tautiniam savitumui. 
Šiuo metu kai kuriose JAV lie 
tuviškose parapijose šis reika 
las yra liūdnoje padėtyje ir tu 
ri būti surasti keliai ir pricmo 
nės šiam skauduliui pašalinti.

Kongreso vieta ir data: Kon 
gresui data parinkta 1962 m. 
rugsėjo 3 ir 4 dienos. Patalpų 
nusistatyta jieškoti talpinančių 
ne mažiau 1000 žmonių. Sekei 
jų posėdžiai numatyti Jaunimo 
Centre.

Kongreso tikslas:
a) Konstatuoti ką esame pa 

siekę kultūriniuose dirvonuose:
b) Išryškinti, kas dar turi bū 

ti padaryta, kokiomis priemonė 
mis ir kas tai turi atlikti.

Platesnis kongreso tikslų api 
būdinimas bus plačiau paliestas 
sekančiuose informaciniuose 
pranešimuose.

Sumanymai: Papildžius K- 
to sudėtį, bus sudaryta komisi 
ja, komiteto veiklos statutui iš 
diibti. Sekantis posėdis numa 
tytas š. m. lapkričio m. 18 d. 
7.30 vai. vakaro Jaunimo Cent 
re. L. Balzaras, K-to Sekret.

NL red. turi konstatuoti ap 
gailėtiną faktą, kad Pirmojo 
Kultūros Kongreso organizato 
riai spaudai neskyrė jokios rei 
kšmės ir Kongreso eigoje spau 

dai nelengvai pasisekė iškovoti 
savo vietą, — taip, atrodo, da 
ro ir Antrojo Kongreso organi 
zatoriai, spaudą laikydami ne 
vertu dėmesio veiksniu..., nors 
be jos, atrodo, nei pats Kongie 
sas negalėtų įvykti.

DAILININKO JONO 
NORKAUS PASISEKIMAS

Montrealietis dail. J. Nor 
kus, nupiešęs Montreaiyje baž 
nyčiai rytų apeigomis, kurią 
lanko ir žymus skaičius lietu 
vių, paveikslų, labai didelį už 
sakymą turėjo iš So. Bridge 
Mass., kur praėjusią savaitę 
pritaikydamas darbus bažnyčio 
je dirbo. Jis ten rumunų bažny 
Giri nupiešė altoriaus Įrengi 
mui per 30 paveikslų. Apie 
tai bus plačiau parašyta.

150 METŲ F. L1SZTO 
SUKAKTIS

Spalio 22 d. suėjo lygiai 150 
metų kai yra gimęs žymus veng 
rų kompozitorius ir garsus pia 
nistas virtuozas Franz Li.-.zt (iš 
tariama — List).

F. Lisztas savo laikais buvo 
laikomas labai žymiu novato 
num, mūsų laikų terminu sa 
kant — modernistu. Kaip kom 
pozitorius, Listas ir dalar pla 
čiai naudojamas koncertuose. 
O savo metu su koncertais jis 
yra apvažinėjęs visą Europą ir 
visur turėjęs didžiulį pasiseki 
mą. Liszt, kaip ir tų laikų gar 
susis smuikininkas Paganini, 
buvo laikomas vienu iš fenome 
naliųjų muzikų.

DAILININKAS 
PABLO PICASSO

susilaukė 80 metų amžiaus. I ai 
yra vienas judriausių, ispanų 
kilmės, bet gyvenąs Paryžiuje. 
Gal tai vienas garsiausių daili 
ninku, dėl kurio buvo susivar 
žę ir politikai. Kadangi Pikaso 
yra labai modernus, net ekstra 
vagantiškas dailininkas, tai Sta 
linas su savo chruščiovine kh 
ka jį buvo pasmerkę, kaip ,,at 
gyveną“. Bet Pikaso tada nu 
piešė taiką skelbiantį paveikslą 
ir pareiškė sovietijai simpatiją. 
Tada Stalinas jam įteikė savo 
premiją ir pradėjo jį garbinti, 
kaip dailininką. Bet Picasso iš 
krėtė pokštą — jis nupiešė Sta 
liną „pikasišku“ būdu, tai tas 
vėl sukėlė prieš jį bolševikų 
audrą.

Picasso kūryba, kurioje per 
80 metų jis išgyveno kelis lai 
kotarpius, kiekvienam atiduoda 
mas savo gabią duoklę, veikė 
ir kitus dailininkus ir bendrąją 
tapybos įaidą.

Picasso, minėdamas 80 metų 
sukaktuves, turėjo „apžvalgi 
nę“ savo darbų parodą ir buvo 
rodomas per televiziją. Ir tele 
vizijoje jis buvo „pikasiškas“ 
Daugelio jo darbų eilėje yra 
puikių kūrinių, bet yra ir pokš 
tiškų, menkos vertės, bet bran 
ginamų tiktai todėl, kad tai yra 
Picasso kūriniai. . .

Sol. A. Paškevičienė.

VITRAŽŲ DARBŲ PARODA
Maskvoje, Architektūros ins 

tituto patalpose, atidaryta fa 
rybų Lietuvos dailininkų - vit 
ražistų darbų paroda. Šią pirmą 
ją tokio pobūdžio dailės paro 
dą organizavo Lietuvos daili 
ninku s-ga.

Parodoje išstatyti nauji tiys 
dailininko A. Stoškaus vitra 
žai. Šiuose vitražuose jdomiuo 
se tiek kompoziciniu sprendi 
mu, tiek ir spalviniu atžvilgiu, 
parodomas įvairių profesijų 
žmonių darbas ir poilsis. Dail. 
K. Morkūnas, be savo anksty 
vesnių kūrinių „Mūza“, ,,Ry 
tas“ ir kitų, parodoje ekspo 
nuoja vitražą, pasakojantį apie 
Pirčiupio tragediją, o dail. S. 
Kazimieraitis vaizduoja istori 
nius 1863-iuosius metus. Kol 
ūkiniam gyvenimui pavaizduo 
ti darbus paskyrė dailininkai
S. Ušinskas ir A. Galeckas. 
Dailininkė R. Krukailė sukūrė 
ciklą vitražų, kuriuose parodo 
laimingą vaikystę.

Į vitražo parodos atidarymą 
išvyko LTSR Dailininkų s-gos 
atsakingas sekretorius K. Bog 
danas, Vilniaus Valstybinio dai 
lės muzėjaus direktorius P. Gu 
dynas ir dailininkai — parodo 
je išstatytų kūrinių autoriai.

IŠRINKTA L. ŽURNALIS 
TŲ S-GOS DETROITO SK.

VALDYBA
šios sudėties: Pirm. tėv. dr.
T. Žiūraitis; vice-pirm. \?l. 
Mingėla; sekr. P. Januška; ižd. 
M. Sims; narys J. Kriščiūnas.

Žurnalistai, spaudos bendra 
darbiai, norį šio skyr. veikloje 
dalyvauti, prašomi pareiškimus 
siusti: Rev. Dr. T. Žiūraitis, 
O. P. 775 W. Drahner Rd. 
Oxford, Mich. Valdyna.

| sūa
x Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik 
x raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 
$ Eina peikti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S
$ 1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
$ Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alfonsas Gricius. PAŽA 

DINTI SFINKSAI. Poezija. 
48 psl. Kaina $1.50. Išleido 
„Lietuvių Dienos" (išleidimą 
iinansavo kun. J. Kučingis), 
4364 Sunset Blvo., Hollywood 
29, Clif.

Tai yra trečias A. Griciaus 
poezijos rinkinys (I—Žetnė ir 
žmogus, II — Tropikų elegi 
jos). Rinkinyje yra du skyriai: 
Užkeikti chorai ir Peisažų įlan 
kos. Autorius suteikė savo kny 
gai stiprią formą ir sukūrė eg 
žolinę nuotaiką. Fantastiški 
miškai, gigantiškos upės, ru 
dens nokturnai, po miestą klai 
džiojančios gitaros, slaptingos 
jachtos — visa tai iškyla pne" 
skaitytoją kaip dingusių pašau 
lių liepsnos, virpėdamos iliuzi 
jų sapnais.

Dr. Pr. Gaidamavičiaus. DI 
DYSIS NERIMAS. Žvilgsnis 
jieškančion žmogaus širdin. Ap 
lankas dail. V. K. Jonyno, ilius 
tracijos J. Dagio, A. Mončio, 
M. K. Čiurlionio ir E. Bar 
lach. Immaculata. Putnam, 
Conn. 1961 m. 300 psl., kaina 
$2.50.

Turinyje šie skyriai: Nerami 
prigimtis, Nerimas Dievop, Ne 
rimo drama, Išpildymas, Pra 
radimas. Knyga kultūringai i’ 
leista. Tai jau trečia to palies 
autoriaus knyga — iš minčių pa 
šaulio.
* Poetė Elena Tumienė, pio 
fesoriaujanti Southern Califor 
nia universitete ir Immaculate 
Heart kolegijoje, šiuo metu pa 
kviesta dėstyti pasaulinę litera 
turą Los Angeles County me 
no institute.

draugo, kuris dėl jūsų pavyduliautų?
— Sakiau jau, kad romantiškos istorijos man neberūpi. 

Aš jau turin tikslą: baigti mediciną. Gydytojo diplomas. Ir aš 
sumelavau, kad neturiu pagrindo po kojomis: aš pradedu jį 
atgauti. Žinot, kada žmogus vaikšto tvirtai po žemę? Kai žino, 
ko siekia.

„Ji kalba vėl visai rimtai, — pagalbojo Barvainis. — Įdo 
mu, kad tada ji darosi gražesnė. Pirma moteris — gražesnė 
tada, kai rimati kalba; bent pirmą tokią matau“.

— O kai pasiekia tai, ko jis siekė? — paklausė jis.
— Tada vėl turi ko nors siekti.
— Jūs tik dabar sužinojot?
— Tur būt, ne. Tačiau visi mes vaikštom tarp daugybės 

tiesų ir šalia tiesų ir jų nepastebim. O sielojamės dėl kliūčių, 
kurias patys sau pasistatom. Štai karo ir pokario laikotarpiu 
net ir lokių problemų kabutėse sau nekeldavom. Dabar, Kai 
galit patogiau keliauti traukiniu, net su prabanga, ar keleivin’u 
lėktuvu nuskristi į kokį nors Rokiškį ar Kupiškį, kai krautuvės 
lūžta nuo dešrų, mėsos, pieno produktų, kai galit nusipirkti oui 
kų dulkių siurblį, šaldytuvą, skalbimo mašiną, pagaliau — pa 
sisiūdinti kelnes dvidešimties centimentrų pločio, imate pats 
sau nuodyti gyvenimą.

— Vadinasi, siūlot nepriteklius?
— Ne. Siūlau ko nors siekti.
— Basiai jau knygiškai prabilot, Adomėniene.
— Tai nieko blogo. Sakiau juk, kad dabar ir mes, akuše 

rėš, skaitom. Ai, arbata jau seniai užvirė, tur būt, išbėgo.
Ant stalo atsirado skanaus pyrago, sviesto, Rambyno sū 

rio, uogienės. Arbata buvo stipri ir labai aromatiška.
— Na, o ko man patartumėt siekti? — paklausė Barvai 

nis, užbaigęs pirmą ir belaukdamas antro puodelio.

■— Susigrąžinti šeimą. Taikytis su žmona.
— Bet jūs to nedarėte savo praktikoje.
— Oi, kaip gailiuosi dabar! Be to, mes ir vaikų neturė 

jom. Visai kitos aplinkybės.
Barvainis vėl atsiduso:
— Ne pirma jūs man sakot. Nieko iš to neišeis. Aš niekad 

negalėčiau jai dovanoti.
— Galit sau nedovanoti, bet susitaikykit. O vėliau ii 

dovanosit. Gal ir supras atleis jums kokią nuodėmę.
— Įdomu, — pasakė Barvainis. — Įdomu. Vakaneniau 

ju pas didžiausią savo priešo našlę, kuri pataria ^man taikytis 
su moterim, paviliojusia jai vyrą.

Daugiau šita tema jie nebekalbėjo. Barvainio nuotaika 
buvo sugadinta. Jis pamiršo net, kad Adomėniene graži ir pa 
naši į Lilę. Jis pamiršo net, kad jau gili naktis, o priešais jį— 
tolimas kelias per visą miestą. Jis pamiršo viską ir buvo laimio 
gas, kad viską pamiršo, o iš tikrųjų nepamiršo nieko ir galvo 
jo apie Viktoriją ir apie save, ir kad reikia taikytis ir grįžti prie 
savo vaikų, ir kad reikia susitvarkyt su darbu Klaipėdoj, ii 
ten nuvažiuot, ir parvežti daiktus, ir paskui pervežti šeimą. Iš 
Palangos į Klaipėdą. Tik į Klaipėdą, ir tik ne į Vilnių. Kodėl?

Į tai neatsakė jam nei užmigę namų langai, nei budinčios 
danguje žvaigždės, nei upė, nei tiltas, nei medžiai, nei lova jo 
kambaryje, nei sapnas, nei jis pats. Tomas Barvainis, medic' 
nos gydytojas, nei Lilė, kuri jam šypsojosi iš sapno glūdumos, 
nei Boreikaitė, kuri negalėjo jam šypsotis, nes jis sugriovė jos 
laimę ar bent buvo mėginęs griauti.'.'.

Su realia Boreikaite jis susitiko po poros dienų, lankyda 
mas jos palatą. '

Išvengti to susitikimo Barvainis negalėjo jokiu būdu. Tą 
parą jis budėjo jau paskutinį kartą šioje ligoninėje, o budinčio

įvykę, lyg tai natūra 
Ii oablvškusi ir nusil

gydytojo pareiga aplankyti visus ligonius.
— Labas, Kastancija, — pasakė jis jai taip paprastai, lyg 

būtų tik vakar išsiskyrę, lyg nieko nebūtų 
lu, kad ji, šios ligoninės sesuo, pati čia gu 
pusi.

— Labas vakaras, daktare.
— Kaip dabar jaučiatės?
— Puikiai, daktare.
— Atrodote dar nekaip... Kastancija, — jis atsisėdo jes 

kojūgalyje. — Kastancija, aš nemoku parinkti tinkamų žo 
džių, suprtantat, aš nemoku. . . — Jis užsikirto, mintys ja>- 
nutrūko, o Kastancija tylėjo, pagaliau jis vėl sumezgė mint 
— Jūs neturite supratimo, kaip aš džiaugiuos, kad jūs sveiks 
tate!

— Nereikia, daktare. . .
— Aš blogas žmogus, Kastancija. Aš sakau ne tam, kad 

įrodyčiau esąs savikritiškas ar panašiai. Iš tikrųjų esu blogas 
žmogus, bet man rodosi, kad žmogus keičiasi, kad jis tampa ar 
dar blogesnis, ar kiek geresnis. Jūs suprantat, ką aš noriu pa 
sakyti Kastancija?

— O kam jūs visa tai sakot, daktare?
— Barvainis paėmė ją už rankos.
— Kastancija, aš juk viską, viską žinau. . . Jei ne tai, kad 

aš noriu grįžti pas. . . Aš noriu susigrąžinti sau vaikus, Kastan 
cija. Jei ne tai, aš. . .

— Pasisiūlytumėt mane vesti?
— Jūs pasakėt tuos žodžius labai ironiškai, bet tai gryna 

tiesa.
— Viską jau pasakėt?
Barvainis patraukė pečiais, patylėjo ir atsakė: 

Bus daugiai).
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Mosklo - Technikos naujienos
SENOSIOS PRŪSŲ SODYBOS LIEKANOS EŽERE

Vienas svarbiausių mūsų ga 
dynės radinių rytinėje Europo 
je buvo užtiktas senųjų prūsų 
žemėje, prie Pasaigės upės, 
Pulakių ežere, kuris yra į ry 
tus nuo Alenšteino. Ten po 
vandeniu rasti likučiai prūsų 
sodybos, egzistavusios 2,400 
metų prieš Kristų.

.Archeologai ėmėsi kompli 
kuoto darbo nusausinti tų vie 
tą, kad joje būtų galima atlikti 
nuodugnius tyrinėjimus. 1 as 
buyo atlikta pirmiausia iške 
liant aplinkui cementinius vo 
lūs, o paskui išpumpuojant van 
denį.

Vėliau nuo dugno buvo nu 
imtas dumblas ir pasiekti 
dybos pagrindai. Atkasinėjanv 
giliau, 
grudų, kiaulių 
šukių ir Įvairių naminių Įran 
kių, bei keramikos pavyzdžių.

Visa tai liudija, jog senoji 
lietuvių giminė prūsai jau pus 
trečio tūkstančio metų piieš 
Kristų buvo išvystę augštą ei 
vilizaciją. Tą pnpažįsta lenkų 
ir švedų mokslininkai, kurie to 
jiau tęsia atkasmėjimus toje 
vietoje.
• Antano Škėmos raštų išleidi 
mo fondui įnašus prisiuntė D? 
iia ir Raimundas Mieželiai $50. 
dr. ’P. G. Luomons $10, Sta 
sys Džiugas $5. Santaros — 
Šviesos Federacija $100. J.Gry 
bauskienė $5, Studentas $1. 
Lietuvių visuomenė, norinti pa 
dėti išleisti raš. A.Škėmos kury 
bą, įnašus prašąma siųsti Fon 
dui adresu: Dr. Jonas Valaitis, 
2547 W. 45th St., Chicago 32, 
111.

VORAS - BAROMETRAS
Kodėl voras kartais tupi pa 

čiame savo lizdo vidury ir pi 
na aplink save tankų voratink 
lį, o kartais jis išeina iš lizdo, 
rezgia naujus tinklus?

Pasirodo, voras daro vora 
tiklį priklausomai nuo tam tik 
rų atmosferos reiškinių, ir iš to 
galima spręsti apie orą. Jeigu 
voras tupi viduryje — bus lie 
taus, jeigu jis vedžioja toli nuo 
voratinklio centro naujas lini 
jas — laukiama giedros.

Kokiu būdu voras atspėja 
orą? Jo jutimo organai nepa 
prastai jautrūs. Dar esant gied 
rai, jie pajunta didėjantį drėg 
mės kiekį ore. Tai vorą ir pri 
verčia tupėti lizdo vidury. Tie 
patys jutimo organai praneša 
gyvūnui ir apie artėjančią gied 
rą. Vadinasi, voras yra savotiš 
kas barometras.

RESTORANAS VIRŠ 
TARPEKLIO

Kalifornijoje, netoli Oklen 
do (JAV), pinigingiems tyro 
oro ir stiprių įspūdžių mėgė 
jams pradėtas statyti restora 
nas virš gilaus tarpeklio.

Projekto autoriai — architek 
tai Lukmenas ir Kadvelederas 
sukūrė keistos formos, bet įdo 
mios konstrukcijos stiklinį - ge 
Ižbetoninį pastatą, susidedantį 
iŠ dviejų atskirų korpusų. Au 
gštutinis korpusas stovi ant kra

so

rasta suakmenėjusių 
kaulų, puodų

nto prie autostrados, o žemuti 
nis yra permestas per tarpeklį 
ir trimis atramomis „įsikibęs" į 
jo krantus. Abu korpusai su 
jungti keltuvu (funikulieriu 
mi).

MAŽYLIS TRAKTORIUS
Šį Anglijoje pagamintą trak 

torių du žmonės gali pakelti ir 
pernešti iš vienos vietos į kitą. 
Jis sveria tik 137 kg. Nežiūrint 
i mažus traktoriaus matmenis, 
nykštukas gali vežioti krovinius, 
arti, akėti, be to, atlikti įvairius 
kitus smulkius žemės ūkio dar 
bus.

PRIEŠ AUTOMOBILIŲ 
KATASTROFAS

Prieš automobilių katastro 
fas, kurias sukelia neblaivūs 
vairuotojai, kovojama įvair'au 
siais, kartais labai keistais ir sa 
votiškais būdais. Anglijoje ir 
Švedijoje paplito prietaisai, ku 
rie „tiria“, ar sugeba vairuoto 
jas toliau važiuoti. Automobilis 
tas meta monetą, kuri nukrinta 
ant specialaus prietaiso dugno 
ir tuo pačiu momentu įjungia 
skambučio kontaktus. Išgirdus 
skambutį, vairuotojui reikia nu 
spausti mygtuką. Skalė paio 
do, kaip greitai žmogus reaga 
vo į skambutį. Prietaisas nebe 
grąžins monetos, jeigu žmogaus 
reakcija yra alkoholio sulėtin 
ta. Tai tikrai įdomus metodas, 
tačiau saugiausia, atrodo, visis 
kai negerti alkoholio prieš va 
žiuosiant automobiliu.

AIDAI 1961 m. spalio mė 
nėšio nr. 8.
ŠILDYMAS INFRARAUDO 

NUOJU ŠVITINIMU
Kai kuriose šalyse pradėta 

taikyti pramonės įmonėse infra 
raudonąjį šildymą, kuris gauna 
das degant dujiniam kurui spe 
cialiuose beliepsnio tipo kerami 
niuose degikliuose. Patalpos 
įšyla nuo infraraudoname spėk ‘neVandamTTėmėfapyjey, 
tre eancios spindulinės šilu 
mos. Sistema gali būti centrinė 
su spindulinės šilumos srautu, 
nukreiptą į visą grindų plotą, 
atskirus ruožus arba vieną dar 
bo vietą. Taip pat galima pa 
statyti kompaktišką perstatomą 
įrengimą. Šiuo atveju balionas 
su skystomis dujomis yra kartu 
ir stovas, ant kurio pritvirtintas 
lankstus metalinis vamzdis, jun 
giantis balioną su'degikliu — ši 
luminių spindulių šaltiniu.

Tokio šildymo įrengimo kai 
na nedidelė, jis sumontuojamas 
greit, nebereikalingos katilinės, 
šildymo sistema nepriklausoma 
nuo statybinių konstrukcijų. Be 
to, eksploatacijos išlaidos nedi 
dėlės, įrenginio aptarnavimas 
nesudėtingas. Veikiant spindu 
limam šildymui, nesusidaro kon 
vekcinių srovių, kurios padeda 
dulkėms ir bakterijoms sklisti.

Švitintuvai gerai derinasi su 
dienos šviesos lempomis. Jie 
gali būti panaudoti ir gatvėje, 
kur vyrauja temperatūra že 
miau nulio.

Infraraudonasis šildymas pa 
sižymi geromis savybėmis ir 
daugeliu atvejų yra nepakeičia 
mas.

Filmų menas
THE HONEYMOON MACHINE 

vo išsiskyrusius tėvus, kurie 
siskirdami jas pasidalino.

Ši tematika filme puikiai 
vystyta. Artistė Hayley Mills 
dvigubiame abiejų mergaičių 
vaidmenyje parodo savo nepa 
prastus vaidybinius gabumus ir, 
galima įsakytą, savo dinamiš 
kurnu pripildo visą filmą. Ji 
taip puikiai sugeba sukurti kon 
servatyvios. Bostone motinos 
augintos dukters tipą ir taip gy 
vai atvaizduoja judrią Texas 
valstybėje tėvo augintą dukrą, 
kad’ši jos dviguba vaidyba tik 
rai yra įspūdinga ir visiškai 
reali. Motiną vaidinanti Mau 
n t h* O’Harra neslepia savo 
raudonplaukės temperamento.

Filmas yra pilnas abiejų dvy 
nukių iškrėstų juokų. Jiedvi su 
sitarusios stengiasi išardyti tė 
vo vedamą romaną su kita mo 
terimi ir siekia suvesti bendram 
(gyvenimui savo! (išsiskyrusius 
tėvus. Šių planų pasisekimas 
neabejotinas, nes jųdviejų no 
ras labai stiprus, pilnas nuo
širdumo ir pasiryžimo. Filmas 
yra vertas visiems pamatyti.

LIETUVIŲ FONDO
organizacinėms 
ms 
Dr.
Dr. 
Dr.
J. Kuprionis 10 dol.

Ankstyvesniame paskelbime 
apie aukas įvyko klaida. Dr. 
A. ir B. Čiuriai paauKojo 20 

bet ne Di. A. ir B. Čivai 
buvo paskelbta.
Fondo I. O. L. Komi 
dėkingas už aukas.

,Šip filjnasį neatsilieka nuo 
daugelio kitų panašių komedi 
jų savo siužeto kvailumu ir bu 
moro tuštumu. Tačiau vis dėl 
to reikia pripažinti, kad jame 
iškeltoje tematikoje pasitaiko 
originalumo ir gerai pataikyto 
sarkazmo momentų. Mašina 
„Max” yra augštosios matėm? 
tikos skaičiavimo ,.elektroninės 
smegenys“. Ši mašina vartoja 
ma kariškame laive apskaičiuo 
ti iššautų raketų tiksliai į žemę 
grįžimo vietai. Kai laivas ap 
sistoja Venecijos uoste, trys 
šio laivo karininkai sugalvoja 
pasinaudoti šia mašina azarti 
niuose lošimuose prie ruletės. 
Jie prožektoriais siunčia į laivą 
savo klausimus ir iš ten gauna 
tikslii^i apskaičiuotus atsaky 

mus. Aišku, kad jiems lošimas 
vyksta puikiai, be jokios klai 
dos, iki tuos prožektorių signa 
lūs pastebi laivo admirolas. Jis 
tuos signalus palaiko rengiamu 
sabotažu ir sukelia ant kojų vi 
są savo laivo štabą. Incidentas 
plinta, kol pasiekia net tarp 
tautinės plotmės krizę, sujau 
dindamas ir sovietus, kuriems 
nepasiseka suprasti siunčiamų 
žinių.

Filmas triukšmingas, gyvas 
ir sukeliąs nemažo juoko. Tm 
karnas visiems. (11).

ROMANOFF AND JULIET
peter Ustinov pritaikė savo 

pagarsėjusi teatro vaidinimą 
filmo ekranui. Šis tarptautinės 
politikos ir meilės farsas šiek 
tiek primena pernai pašilo 
džiusį britų filmą „Themouse 
that roared“. Šį kartą dėme 
sys atkreiptas į Jungtines 
Tautas ir varžybas tarp Ame 
rikos ir Sovietų. Parodoma, 
kaip maža, niekam nežinoma 
ir niekuo nepasižymėjusi "vals 
tybėlė, kažkur Europoje (net

turi 
savo balsu nulemti Jungtinių 
Tautų sprendimą svaroiu poli 
tiniu klausimu. Tos valstybė 
lės ministeris (Peter Ustinov) 
susilaikė nuo balsavimo, nes 
nesuprato sprendžiamo klausi 
mo. Dabar, kai jo balsas tapo 
lemiantis tam sprendimui, tiek 
JAV, tiek Sovietų blokas mė 
gina jį patraukti į savo pusę 
Iš šitų pastangų vystosi daug 
gražaus juoko.

Filmas baigiasi puota, ku 
rios metu abiejų šalių ambasu 
doriai planuoja bendrą gegu 
žinę. Pasirodo, kad meijė gali 
padaryti stebuklus 
tautinėje

THE
Apie dvi mergaites, kurros. 

susitikusios vasaros stovykloje 
ir išsikalbėjusios, sužinojo, kad 
jos
Tada juodvi nutaria suvesti sa-

politikoje.

PARENT

net tarp

TRAP

yra seserys — dvynukės

iš

ir technikinė 
išlaidoms padengti aukojo: 
Antanas Razma 100 
Rimvydas Sidrys 50 
Vytautas Tauras 10

dol.,
dol., 
dol..

dol., 
kaip

L.
tetas

!
ME7-6727 I

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117 —6th Avenue, LACHINE. L
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A. NOKKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal , 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) !
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. |
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Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kaufman’s WcoUens&Textiles 
3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 

Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiem.-' 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kanu) 
, Importuojame iš Anglijos

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. 
kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiu!j pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi) *. 

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

CH. KAUFMANAS
I’uv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas

SUDBURY, Ont.
SUDBURIO APYLINKĖS TAUTOS FONDUI AUKO 

JUSIU SĄRAŠAS
A. Gatautis. Viso suaukota 
$167.50.

$13 J. Remeikis; $10 J. Vai 
čeliūnas; po $7: Si. Jackus ir 
P. Venckevičius; po $ 5: J. 
Dženkaitis, K. Balčiūnas K. 
Poderis, I. Bružas, P. Semežys, 
A. Raškevičius, J. Mikalajū 
nas, K. limas, P. Mazaitis, V. 
Grinius, J. Bataitis; po $3: J. 
Jasinskas, A. Juozapavičius, 
A. Indriulaitis, P. Gustas, P. 
Griškonis, L. Kulnys, J. Stan 
kus, M. Pranskūnas, kun. A 
Sabas, P. Jutelis, Pov. Jutelis, 
A. Valaitis, V. Bružas; po $2. 
50: P. Šipelis; po $2. J. Mar 
tižius, J. Stepšinskas, j. Valau 
čius, V. Šedreika ir K. Baro 
nas; po $1: J. Paulaitis, J. 
Kraučeliūnas, J. Kručas, J. Ski 
landžiūnas, A. Lapėms, J. Jo 
naitis, P. Liutkus, M. Vildis ir

Tautos F-do atstovybė Ka 
nadoje nuoširdžiai dėkoja A. 
Raškevičiui už suorganizavimą 
Tautos Fondo aukų vajaus, at 
silankant Į namus, o taip pat vi 
siems Sudburio apylinkės lietu 
viains už aukas pavergtos Tėvy 
nės vadavimo reikalams.

T. F-do Atst. Kanadoje.

©Dail.'A. Vaikšnoro tapybos 
darbų paroda 1 lie Women's Ci 
ty Club, Bulkley Building, bu 
vo atidaryta nuo spalio pra 
džios iki lapkričio 7 d.
• Stepo Zobarsko novelių rin 
kinys angliškai 1 he M akar of 
Gods išeina iš spaudos.

SEg

ŠisTaip prieš 40 metu atrodė radio instrumentai ir taip vyrų m- vaizdas rodo, kaip 
1920 metais bokso čempionas Jack Dempsey (antrasis iš 
kaii ės) kalbėjo iš Montrealio radio studijos.

Dr. Roman Pniewski |
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. » 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistrs. « 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $

KELI AZ2I-L AM INC
g DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. |

8 įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų reniai, | 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

; mrrn m u ■ n u ■. ■. m n utį: “

įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys II. Žižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tel.: įstaigos Vi 2-1427; namų LA 3-1084

M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

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

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Reikalu Vedėjas D N. Baitrukonis, CR 6-50.75.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. š I A U C I U L I S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6 3884.
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Pažinkime kaimynus Laisvoji tribūne.

Piršlybos ir draugai
LENKAI IR UKRAINIEČIAI

Perskaičius š. m. Dirvos 117 
-m nr. inicialais V. Š-a prisiden 
gūsio, vedamuoju( ?!) įdėtą, 
str nį ,,Priešų užtenka, o drau 
gų mums reikia", prisiminė 
anas čigonas ankstyvą rytą ėjęs 
per švygiai apsnigtą lauką su 
reikalu pas kaimyną. Prašvitus, 
grįždamas savo paties pėdomis 
namo, stebisi: „— Na, ir aš, ga 
Įima sakyti, šiek tiek klišas, bet 
čiai tai jau visai klišas ėjęs!.."

Ir ištikrųjų, jei autorius i: ne 
klišas, tai jo peršamos mintys 
visai klišos.

Štai V. Š-a savo vedamą 
taip pradeda: „Mūsų istorinė 
praeitis draugų atžvilgiu, mums 
buvo nedėkinga. Ir net iki pa 
Čių paskutiniųjų dienų! Su len 
kais į kalbas neleido Vilnius..."

Netiesą skelbi, pone V. Š e, 
ne Vilnius „į kalbas neleidj“, 
bet lenkų klastingumas, žiauru 
mas bei' visos kitos retai kurioje 
kitoje tautoje pasitaikančios 
bjaurios savybės. Užtenka tik 
prisiminti Suvalkus — ant sta 
to kryžius, o po stalu* baigiamas 
galąsti peilis! Ar užmiršime len 
kus, atsiminę anais metais grą 
žintus mūsų belaisvius, beveik 
j žmones nepanašius (gal kas 
skaitytojų turį mums lenkų grą 
žintų gyvų lavonų foto - nuot 
rauką, padarytą Kauno gelež. 
stoty — vertėtų ją parodyti 
piršliams draugystės su len 
kais!).

Nuo belaisvių lenkai absoliu 
Čiai viską 'nurankiojo, daugu 
mai net milines atėmė, nors jau 
buvo apyžiemis. Geresnius rū 
bus bei apavą pakeitė skarma 
lais. Tai lietuviams ir ukrainie 
čiams ant Zbručo, o ką bekalbė 
ti apie vokiečius, kai ištisais da 
liniais 1918 m., grįžtančius iš 
Ukrainos, žygiuojančius per 
Lenkiją vien baltiniuos palik 
tus, ant sienos šiuos paskutinius 
atėmė ir nuogus paleido. Vado 
viouose man buvo likusi vien 
apatinių marškinių apikaklė, 
su kuria praparadavau visą va 
sąrą... Laimingesnis buvau, nes 
utėlėms nebuvo kur įsikibti bei 
blokėms dieną laikytis. O mais 
tas... Halerio „kanarkai“ buvo 
iš Prancūzijos atsivežė didžiu 
lėmis statinėmis arklieną, tai su 
puvusioji buvo sušeriama belais 
viams. Ir tai tęsėsi ištisais mė 
nesiais, gi Amerikos YMCA be 
laisviams atsiunčiamais produk 
tais lenkai patys gardžiavosi.

Negi viską aprašysi laikrašti 
niame straipsnyje... Gana to, 
kad užsienio R. Kryžiaus atsto 
vai privertė lenkus iškelti be 
laisvius iš Vadovicų i Kališą, 
nes vien nuo žiuikių marvos, 
patys lenkų sargybiniai sulipda 
vo į skardines būdeles ir kopė 
čaikes paskui save įsitempdavo. 
Paskutinę grupę belaisvių suso 
alinus Vadovicuose į vagonus, 
žibalu buvo apipurkšti visi sto

liniunu:u:!nmitiĮitnuntW!itu»im
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5. Ont
Tel Ohce WA 4-9501 

Res BE 3-0978
lūiuiimittnnntnnuuuuiiB»tr tnrnt
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Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNI*
Advokatas — Notarai*

vykios pastatai ir padegti su vi 
sais parazitais.

Siūlytina p. V* Š-a sugretinti 
šį blankų, nes ne pilną, bet vis 
dėlto klaikų vaizdą su gyveni 
mu lenkų, juos internavus 1939 
metais — apgyvendino kuroi 
tuose, geriausiuose buv. dvarų 
centruose. O maitino..., lyg pe 
niūkšlius! Bet už tai dar ir da 
bar lenkų spaudoje lietuviai len 
kiškų įmantrumu koliojarni. 
Vienu žodžiu, reikia savo nuo 
savu kailiu patirti, kas tai yra 
lenkas, o tik paskui „piršlybo 
mis" pramogauti.

Štai ukrainiečių visu dainių 
visur dainuojamoji dūmą: „Hy 
ne slava bat’kivščyny, nemaje 
de ditys’ :vyrostajut’ nechreš 
čenni kozac’kiji dity. Kochajut’ 
šia nevinčanni, bez popa chova 
jut’, zaprodana žydam vira — 
v cerkvu nepuskajut“”. (Lietu 
viškai, pažodžiui: — Nyksta 
garsas garbingos tėvynės, nėia 
kur gyventi — auga nekrikšty 
ti kazokų vaikai; myiisi nesu 
tuokti, be kunigo laidojami — 
užparduotas žydams tikėjimas, 
bažnyčion neįleidžiama (lenkų 
bajorai užparduodavo žjdams 
smuklininkams raktus nuo baž 
nyčių ir tie plėšdavo kiek no 
rėdami).

Dirvos toje pačioje laidoje 
juodu ant balto įkirsta: ,,—Pa 
matęs sieną Berlyne, aš buvau 
ne tik sukrėstas, bet ir visiškai 
prislėgtas...” Taigi, žmogus, 
kaip‘anas Tomas, tik patyręs 
tikrovę, susijaudino ir „persi 
mainė“. Bet jis vis dėlto tiek 
naivus, kod jam net sugretini 
mo nerasi----kai jis kitur girde
jo atpasakojant anas už „Ce 
mentinės sienos“ sukombinuo 
tas baisybes, jis netikėjo, o da 
bar jis pats jau prisiekia vaiz 
duosiąs lyg Jerichono trimitą ir 
trimituosiąs — „Viską ką ma 
čiau, aš papasakosiu savo kraš 
to jaunimui!” Jis pasakos vi 
sai -Afrikai, jis dabar jau įsiti 
kinęs, kad visi juo patikės... 
Koks slogus naivumas!

Nemažiau naivus (o gal iš 
tiesų lenkų tipiškas draugas!) 
man atrodo V. Š-a piršdamas 
lietuviams lenkuose jieškoti 
draugų. Pirmiausia oatartina 
bent susipažinti su lietuvių - len 
kų „santykiavimo” istorija, ant 
ra, ir svarbiausia, būtina pažin 
ti save, savo „veidą“ — ėriu

Naujas suknelės fasonas.

kams jieškotis vilkų gaujoje 
draugų. . . Nesąmonė. Pirmiau 
reikia susirasti savo prarastąjį 
veidą, tada ir draugų turėsim
— su beveidžiais niekas nedrau 
gaus, ypač lenkai.

Va, jei mes patys anais me 
tais būtume užėmę savo sosti 
nę, o internuotuosius lenkus bū 
tume „pavaišinę“ laip, kaip jie 
mus visais laikais „vaišino“, tai 
šiandieną jie su mumis visai ki 
taip kalbėtų, gal net patys pnš 
tusi draugais.

V. Š-a
— mūsų 
mas joje 
Dundulio 
nedainuosime! 
niaus nenurimsim), 
kų nenugirstas ir nealzymėtas 
faktas.

Kas-gi su bailiais skaitysis!?
O štai V. Š-a „piršlybas“, An 

tano' Trimako „susiartinimo" 
žygius, kun. Vaišnio „pamoks 
lą“ Vilniaus dienos minėjimo 
proga Čikagoje bei pačio minė 
jimo lyriškai minorinį turinį su 
gretinkime su (mūsų istorinių 
ir tikrų draugų!) nusistaty 
mais, kuriuos pareiškė „Ukra 
jinske Žyttia“ redakto'ius Teo 
dir Kurpita čikagiškių lenkų ta 
pačią spalio 15 dieną masinia 
me mitinge gruobuoniškų už 
mačių proga:

„Prijojo ulanai langelį...“ Šį 
savaitgalį mūsų miesto gyven 
tojai turės savotiškai prašrnat 
naus pobūdžio politinę pramo 
gą — čikagiškiai lenkai tuo 
šiasi mitingui, kuriame reika 
lauš Amerikos valdžią prijung 
ti prie Lenkijos... Lvivą ir Vii 
nių, atseit, nelenkiškus miestus 
ir nelenkiškas sritis ir tokius 
objektus, kurie dabar užgrobti 
Sovietų. . . Klausimas, kuo 
protauja amerikoniški lenkai, 
kai jie visomis išgalėmis siekia 
priversti Ameriką prie aiškaus 
nusikaltimo ir, svarbiausia, iš 
gauti tokio nusikaltimo patvir 
tinimą! Kas šiandieną, išski 
riant amerikietiškus lenkus, no 
retų matyti Lenkiją su nelenkiš 
kais žemių plotais bei nelenkiš 
kais gyventojais?

Šių dienų pasaulyje, Versa 
lio sutarties autorių nevykęs lip 
dinys jau niekam nereikalingas. 
Bet iki šiai dienai komunistinei 
Varšuvai Amerika buvo lyg tas 
dosnusis Mikalojus — teikė jai 
visokeriopą pagalbą, ypač pa 
skolų (ir tai, greičiausia, negrą 
žinamų!) pavidalu jau aiti pu 
sės biliono dolerių. O ką Ame 
rika už tai gavo? Gi Mikolaiči 
ką ir netoli pusbilionio prieš 
amerikinių puolimų iš rapac 
kių, gomulkų bei panašių ko 
munistinių gaivalų. Reikia gi 
neužmiršti, kad anie raudonieji 
gaivalai tik ta amerikoniška pa 
rama tunka ir kad čia tai gula 
stamboka našta mokesčiu mo 
kėtojams (va kur reikia mi’.io 
ninių parašų protestui!) ir dar, 
kčid Chruščiovo nurodymu tie 
raudonieji gaivalai 
žioptelėjimu spjaudo 
kos veidą.

Prisiminkime, kad 
nė Lenkija visą laiką 
mokratijoms rūpesčio

neseka lenkų spaudos 
kiekvienas Krustelėji 
atsiliepia. Pvz., dr. 
su Kreivėnu — mes 

(Mes be Vii 
n-ako len

NEKILNOJAMO TURTO 
PARDAVIMAS

Parduodant nekilnojamą tur 
tą, dažnai susiduriama su agen 
tu, ir su taip vadinamu: „Ex 
elusive sales agreement“ pasira 
šymu. (T. y. davimas teisės tik 
tam vienam agentui — įstaigai 
parduoti savo turtą tam tikram 
laikotarpiui).

Nenagrinėdamas šio doku 
mento visų strapsnių, noriu at 
kreipti dėmesį į vieną stiaipsnį, 
dar vis praktikuojamą kai ku 
rių agentų, — taip xadinamą 
.„Automatic renewal clause" 
(Automatišką atsinaujinimą jni 
nėtam laikotarpiui, jei laiškas 
nebūtų pasiųstas keletą dienų 
piieš galiojimo užsibaigimą).

Dažniausiai šis straipsnelis 
būna atspausdintas smulkesnė 
mis raidėmis, negu visas apra 
šymas, ir kai kurių agentų yra 
paaiškinamas kaip net paLngvi 
nimas, girdi, jei ir toliau norėsi 
parduoti — nereikės mums vėl 
iš naujo rašyti.

Kas gi atsitinka daugumoje?
Pavyzdžiui susitarimas pada 

romas 60 dienų su automatišku 
atsinaujinimu. Būna, kad agen 
tas per šį laikotarpį turi gali 
mybę objektą parodyt, ir par 
duoti. Būna ir taip, kad per 60 
(dienų, neparduodama. Gerai, 
jei savininkas prisimena, ir lai 
ku pasiunčia agentui laišką. Bet 
jeigu tokio laiško nepasiunčia 
— susitarimas vėl įsigalioja. 
Dažnai vėliau nė didesnės par 
davinėjimo akcijos jau nerodo 
ma. Ir ne retu atsitikimu po ke 
lių mėnesių tas pats objektas 
atiduodamas kitam agentui par 
duoti, ar savininkas pats par 
duoda.

Tokiu atveju pirmutinis agen 
tas atsiunčia pareikalavimą su 
mokėti 
mas su 
nant iš 
mo.

Yra 
kalavimų net po pusantrų me 
tų nuo pasirašymo dienos. Bū 
na nemažai nemalonumų.

Berods net visų Kanados 
agentų, priklausančių vietos 
Real Estate Board, o tuo pačiu 
ir National Board šitokio auto 
matiškai atsinaujinimo straips 
nio susitarime nėra. Tai reišk’a, 
kad susitarimas yra tik tam lai 
kui, kuriam pažymėta.

/Patartina labai ant susitari 
mų, kurie turi automatišką atsi 
naujinimo straipsnį, nesirašyti.

P. Adamonis, 
Nekilnojamo Turto Pardavimo 

ir Draudimo Agentas.

St. CATHARINES, Ont.
KRISTAUS KARALIAUS GARBEI 

29 d. vietos parapijos 
vadinamoje vienuolyno

spalio 
dabar 
koplyčioje buvo surengtas iš 
kilmingas minėjimas. Paskaita 
buvo J. Matulionio, kuris be to 
prisiminė ir šių dienų politinę 
padėtį. Jis nurodė, kad dabar 
pagyvinta rusinimo komunijtų 
taktika stato mūsų tėvynę i di 
delį pavojų ir amerikiečių šie 
kiniai nieko gero nežada. Tad 
visi lietuviai turi stipriau susiriš 
ti ir sukaupti daugiau jėgų 
prieš paruošiant jaunimą.

Minėjimas buvo pradėtas iš 
kilmingomis pamaldomis, ku 
rias atlaikė pats klebonas tė 
vas Barnabas ir užbaigtas kon 
certine dalimi iš Buffalo p. S? 
kienei sugiedojus dvi giesmes 
lietuviškai ir vieną lotyniškai.

GABUS LIETUVIS
Spalio 21 d. vietos anglų 

laikraštyje „The St. Cathari 
nes Standard“ įdėta žinutė, 
kad Raymond Vilbiicaitis iš 
šio laikraščio mokyklinio am 
žiaus konkursiniamfo jaunimo 
skyriaus, taip vadinamo „Ask 
Andy?“ yra laimėjęs World 
Book Enciklopedijos komplek 
tą.

kiru straipsniu paaiškina, kad 
Raymond Vilbikaitis 14 metų 
amžiaus šiam skyriuje yra jau 
antrą premiją laimėjęs. Pirmą 
sykį jis laimėjo Homond’s Na 
ture atlasą. Jis yra Lakeport 
Secondary School 10 skyriaus 
pasireiškęs gabumais mokinys. 
Dabartinis jo mokslo pažymys 
yra 80 nuošimčių. Paeina iŠ 
lietuviškos Šeimos, gimęs Vo 
kietijoje ir 1950 metais su tė 
vais atvykęs į Kanadą. Rašo, 
kad ši dovana jam duos galimu 
mą pagerinti savo turimą na 
niuose laboratoriją ir padidinti 
biblioteką.

Toks gražus spaudos atsilie 
pimas džiugus yra kiekvienam 
lietuviui.

SLA 278 KUOPOS 
SUKAKTIS

Spalio 21 d. vietos 278 kuo 
pa paminėjo SLA 75 metų su 
kaktį. Buvo atvykęs iš New 
Yorko SLA prezidentas P. 
Dargis. Minėjimas bu-'o pnva 
tinio pobūdžio ir jame dalyva 
vo per šimtas asmenų, kuopos 
narių ir kviestų svečių ir visų 
vietinių organizacijų atstovai. 
Po visų kalbų sveikinimų ir lin 
kėjimų užbaigta iškilmės pasi

Taip gi tas pats laibiaštis ats linksminimu.

VANCOUVER, B.C.
VANKUVERIS GIMĖ PIIEŠ 75 METUS

Rašo Thomas H. Wiser.
Per dvidešimt penkerius me 

tus mažas kaimelis vardu „Bar 
rard Inlet“, kur dabar stovi 
Vankuveris, kovojo už ištiki 
mą plačioj dykynėj prie Ra 
miojo vandenyno kranto. Per 
25 metus tūkstančiai ateivių pakomisiją, nes susitari

juo irgi yra galioje i«ei keitė siaurą įlanką į didžiulį Ra 
automatiško atsinaujini

tekę matyti tokių parei

124 Galley Ave.

Toronto 3, Ont. 
Telefonas EM 2 2585

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

kiekvienu
į Ameri

prieškari 
buvo de 
bei kom

promitacijos versme. Tautinių 
mažumų persekiojime Lenkija 
sumušė visus rekordus. Antise 
mitizmas ten bujojo augščiau 
šiame laipsnyje. Žymiai anks 
čiau negu hitlerininkams gimė 
mintis steigti konelagerį Dacho 
ve, lenkai tokį jau turėjo Bere 
zos Kartuzkoje.

Taigi tik apytikriai štaip at 
rodė lenkų apdainuojamoji 
,Polska Chrystusova“ (Kristaus 
žemė), „pšedmūže chšescianst 
va“ (krikščoinybės prietiltis) ir

miojo vandenyno uostą ir Kana 
dos geležinkelių sistemos galuti 
nę stotį. Šiais metais Vancouve 
ris švenčia 75 metus nuo savo 
gimimo.

Brighouse, Hailstone ir Mor 
ten nežinojo, statydami savo 
namus 1859 metais, kad vieną 
dieną Vaucouveiio ovidešun 
ties keturių augštų namas Na 
rine pastatytas stovės toj vie 
toj. Jie buvo pirmięiį būsimo 
miesto gyventojai. Jie pilko 
550 akerių žemės, mokėdami 
po vieną dolerį už akerį.

Burrard Inlet pirmiausiai bu 
vo panaudotas kapitono Geor 
ge Vancouver 1792 m. birželio 
m. Jis jieškojo šiaurinio kelio į 
Aziją. Po keturiasdešimties me 
tų buvo atrastas prie Lraser 
Valley auksas, visokie jieškolo 
jai pradėjo vykti juros keliais, 
raiti, geležinkeliais ir pėuti. 
Miestai aplink pradėjo dygti 
prie lentpjūvių Burrard Inlet, 
paskui prie Moodyville, Gran

„natehnienie naroduv“ (žmoni 
jos įkvėpėja)... Šiandieninė 
„Liaudies Lenkija“ ne giažiau 
atrodo: raudonasis Rapackis 

Nukelta į 7-tą psl.

ville ir Hastings Townsite. Ka 
da įlanka buvo jzoliuota nuo 
kitos Kanados, prasi”dėjo mc 
džio prekyba su Australija. I'er 
penkerius metus, tarp 18t4 m. 
ir 1869 m. prekyba padidėjo. 
Nors kaimelis žydėjo, bet jo gy 
ventojų 1882 m. buvo tik 90C 
asmenų. Bendruomenė augo la 
bai lėtai.

Britų Kolumbija prisijungė 
prie Kanados 1871 m. sūdaiiu 
si sutartį, kad trans-kentinenta 
lis geležinkelis bus pradėtas sta 
tyti laike dviejų melų ir bus 
baigtas per dešimt metų. Šeše 
ri praslinko, ir nieko nebuvo pa 
daryta. Britų Kolumbija grasi 
no atsimesti nuo Fonfederaci 
jos, bet min. pirm. J. A. Mac 
donald reikalą pajudino. Vie 
nas iš svarbiausių argumentų bu 
vo, kad geležinkelis, kaštuojąs 
daug pinigų, turėjo sutrumpin 
ti kelią iš Didžiosios Britanijos 
į pietų - rytų Aziją.

Kur turėjo būti geležinkelio 
pabaiga, nebuvo aišku. Buvo iš 
rinktas Esquimalt ant Vanku 
verio salos. Vėliau pereita prie 
uosto Moody (Moodyville). 
Galutinai 1878 m. gegužės m. 
23 d. buvo išrinktas Granville. 
Tūkstančiai žmonių metėsi į Šią 
sritį ir žemės kaina kilo. Brig 
house, Hailstone ir Morten via 
dar laikė žemę, kurią pirko 
prieš 27 metus. Jų ilgas lauki 
mas apsimokėjo.

Geležinkelio pagalba Britų 
Kolumbija pradėjo augti lygiai 
su visa kita Kanada ir Vanku 
verio ateitis kaip didžiojo m'es 
to ir uosto buvo patikrinta.

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ii USSR.

(iro įtikiu Jū8ysudarylus*faPdraus- 
" Melo III tus įvairius siuntinius.

pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

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

Tel. EM 4-1394 EM 4 ĮJOS. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Sheet,

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Siunčiame
paprastu ir

Turime
laip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONL^S,

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. g-y 10 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hiu. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

PAVERGTŲJŲ BYLĄ GI...
Atkelta iš 3-čio psl.

aciją ypatingai?
— Tą padėtį aš laikau esant 

rimtą. Ji sudaro grėsmę, bet 
drauge atveria ir daugelį gali 
mybių. Berlyno krizės išspren 
dimas gali sustiprinti pavergtų 
jų viltis, bet gali ir suduoti sn ū 
gį visai laisvinimo politikai. 
Ypač opi šiuo požiūri yra Pabal 
tijo valstybių padėtis. Turime 
padvigubinti budėjimą ir veik 
lą. (Elta).

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v 
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10*v. r. ligi 1 V. p. p. 
>«c«c»»oooooooooo»e»ooocroocoooeeee—————
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HAMILTON
Šeštadienį, lapkričio 18 d.

Slovakų salėje, 1406 Barton St. E., 
HAMILTONO ŠALPOS FONDAS 

ruošia grandiozinį šokių vakarą —

RUDENS BALIŲ
Programoje dalyvauja žinoma balerina 

ALDONA PUSDEŠRYTĖ 
ir

C. CORK, 
Kanados meisterė „baton“ šokyje.

Šokiai grojant Benni Ferri orkestiui. 
Bus turtinga loterija, veiks baras ir 

bufetas su karštais užkandžiais.
MALONIAI KVIEČIAME VISUS HAMILTONO IR 

APYLINKIŲ LIETUVIUS ATSILANKYTI IR 
SMAGIAI PRALEISTI VAKARĄ.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Hamiltono Šalpos Fondas.

HAMILTONO ŠALPOS FONDAS,
baigdamas metinį lėšų telkimo 
vajų, ruošia didelį rudens balių, 
kuris įvyks š. m. lapkričio 18 
d. 7.30 vai. vak., slovakų salė 
je, 1406 Barton St. E. Kviečia 
me visus Hamiltono ir apylin 
kių lietuvius atsilankyti. (Pla 
čiau apie šį balių skaityk skel 
bimą šiame puslapyje).

Šio baliaus loterijai po bran 
gų staliuką paaukojo notaras 
A. Liūdžius, kurio įstaiga yra 
Hamiltono centre, 20 King E.,

Bolskis, sav. Concession _ga 
.žo, 430 Cancession St. (ant 

kalno) ir L. Gasiūnas, jav. Har 
bor Motors garažo, 395 Went 
worth St. N. Nuoširdžiai dėko 
jame. Šia proga kreipiamės į 
Hamiltono lietuvius, prašyda 
mi paaukoti loterijai fantų. Ku 
rie jų turite, praneškite bet ku 
riam Šalpos Komiteto nariui ir 
mes paimsime iš namų.

Hamiltono Šalpos Fondas. 
JAUNA BALETO ŠOKĖJA

Milda Pusdešrytė Hamilto 
no lietuvių ir iš viso lietuvių 
scenoje mažai žinoma asmeny 
bė. Tačiau angliškoje visuo 
menėje jau spėjo gražiai užsi 
rekomenduoti kaip talentinga 
šokėja. Nuo 1958 metų ji jau 
kasmet dalyvauja grup. balete 
Toronto parodoje, taip vad. 
Grand Stand Show. Tokią gru 
pę sudaro apie 50 šokėjų. Į ją 
patekti ne taip lengva, turint 
galvoje, kad į konkursinius eg 
zaminus suvažiuoja iš visos 
Kanados, dalis ne tiš Amen 
kos baleto studijų mokinės. 
Tais pačiais 1958 metais vie 
tos anglų dienraštis ilgame ra 
Šinyje didžiavosi, kad Hamilto 
no miestas galėjo duoti net iris 
šokėjas! Mes taip pat džiaugia 

>s ir didžiuojamės turėdami 
nors vieną tautos atstovę iš vi 
sos Kanados ir tikimės, kad jos 
dėka ateityje ir Lietuvos vardas 
ne kartą nuskambės pasaulio 
spaudoje.

A. L I 0 D 2 I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas n 
visi kiti notariniai reikalą* 

Teisiniai pataliniai.
MorgiČiai

įstaiga: JA 7-5575; 
Namų. FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton. 

Po parodos visada panele 
Milda yra kviečiama pasirody 
ti ir televizijos piogramoje su 
12 šokėjų grupe. Dalyvavo lo 
ronto, Montrealio, Detroito ir 
kit. Amerikos miestų TV pro 
gramose ir visuomet kaip cent 
nnė baleto figūra. Žinomąjai 
artistei M. Dietrich Milda pa 
darė labai gerą įspūdj.

Mūsų tautietė jau nuo 8 me 
tų amž. pradėjo baleto stud; 
jas. Čia baigusi mergaičių gim 
naziją, 1960 m. pradėjo studi 
juoti kalbos meną (Speech 
Art.). Kar. Muz. Konservato 
rijoje Toronte, kartu tęsdama 
ir baleto studijas. Šalia paminė 
tų labai domisi ir studijuoja 
vaidybą - dramą. Vienu metu 
Hamiltono radio ir TV. stoty 
je buvo pakviesta dramos ak 
tore. Tačiau laiko stoka nele 
do ilgiau dirbti. Ta pati pne 
žastis neleido ir lietuvių sceno 
je dažniau pasirodyti.

Š. m. lapkričio mėn. 18 d., 
Hamiltono Šalpos Fondas ruo 
Šia parengimą vargstantiems 
tautiečiams sušelpti. Jame pre 
gramos dalį atliks ir p-lė Mil 
da pašokdama baleto - solo šo 
kių. Atsilankę turėsime progoi 
ją pamatyti.

Tad linkime gražaus pasise 
kimo lipti pakopomis ir pa 
siekti pačias jų viršūnes mūsų 
talentingąjai tautietei Mildai 

Z. P.
PRANEŠAME LIETUVIAM 
S ARCHITEKTAMS, 
kad 1962 m. planuojame pra 
dėti ir užbaigti Tautos Namų 
Hamiltone statybą, kuri be 
sklypo kainuotų apie $300,000.

Lietuviai architektai, norį 
oaimti šių namų planavimo dar 
bus, maloniai prašomi siųsti sa 
vo pasiūlymus LN v-bos p-kui 
Si. Bakšiui. 38 Stanley Avė, 
Hamilton, Ont. Tel. JA 9- 
4662. Pradiniuose siūlymuose 
prašome nurodyti honorarą, 
skaitant nuošimčiais nuo rango 
vui sutartos kainos, ir kiek at 
scitų preliminariniai planai, rei 
kalingi morgičių gavimui, vi 
šuoliniam LN narių susirinki 
mui, apsvarstymui.

Norintieji gauti smulkesr 11 
informacijų, prašomi kreiptis 
augščiau nurodytu adresu.

Tautos Namų apytikrė apim 
tis planuojama ši:

1) Pagrindinė salė 800 vie 
tų, pritaikyta sportiniams reika 
lams, reikalui esant padaloma 
į dvi.

2) Lietuviška seklyčia - bi 
blioteka,

3) Klubui patalpa 80 vietų 
su šoniniais, televizijos, biliar

nuHftUTT^TTTTnnntrntTrrrtrtTnrrTnnttnttnttttnntitTtttttTntttTftnttnttnrnnrr* 
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 50% turto vertės. 
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ' vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575

do ir kortų kambariais.
4) 12 alėjų bowlingui pacal 

pa (be įrengimų).
5) Bankui patalpa 2-jų kam 

barių ir notarui raštinė.
6) Mažoji salė apie 200 vie 

tų.
7) Nuo 2 iki 4 kambarių po 

60 v. organizacijų reikalams ir 
šeimyniniams pobūviams.

8) Virtuvė (viena ar dvi) ir 
valgykla.

9) Raštinė ir sargui butas,
10) Visos kitos patalpos, rei 

kalingos viešąjam pastatui.
Tautos Namams sklypas yra 

Hamiltono miesto centre — 
Forguson ir Hunter g-vių pietų 
-vakarų kampas, 326 pėdų ii 
gio ir 150 p. pločio su maža is 
karpa jo pietvakariniame kam 
pe, bendro ploto per 47,000 
kv. pėdų. Pastatas privalo tu 
rėti šalia savęs vietos atatinka 
>mr«m skaičiuj mašinų pasta 
tyti.

Hamiltono Lietuvių Namų
Valdyba.

LN V-BOS POSĖDIS
įvyko lapkr. 8 d., v-ba svarstė 
ir išnešė šiuos nuosprendžius:

1) Patvirtino Čiurlionio ans 
koncerto apyskaitą. Iš jo gau
ta pajamų 1,304.45 dol. ir ture 
ta išlaidų 735.98 dol. Pelnas 
568.47 dol. Ši suma paskirsty 
ta sekančiai: 100 dol. įnešti 
LN B-vei, kaip nuomą už salę 
ir 468.47 dol. įnešti į LN Kul 
tūros Fondą.

Visa eilė v-bos narių parciš 
kė apgailestavimą, kad ne dėl 
mūsų kaltės neatvyko „Gran 
dinėlė“ ir nutarė viešai visų 
koncerto svečių atsiprašyti.

2) Šio mėn. 25 d., šeštadie 
nį, Knights of Columbus salė 
je, 222 Queenston Rd. ruošia 
mi LN šokiai su trumpa mūsų 
jaunimo išpildoma programa. 
Be Hamiltono jAunųjų meni 
ninku, joje dalyvaus gabi akor 
deonistė Birutė Bogušytė is St. 
Catnarines. V-ba kviečia ir pra 
šo visus LN narius ir visus tau 
kiečius skaitlingai Jį parengi 
mą paremti, padidinai „(,'ur 
liono“ duotą pelną iki apva 
lios tūkstantinės.

3) V-ba patvirtino naujai 
įstojusių ir papildomai įnešu 
šių LN narių sąrašą, nr. 34. Pa 
gal jį LN gavo nuo š. m. lie 
pos 28 d. iki spalio 23 d. 4,300 
dol. ir nuo birž. 1 d. iki spalio 
23 d. pasitraukusiems nariams 
grąžino 1,400 dol.

4) Patenkino sp. klubo Ko 
vas prašymą sumažinti salės 
nuomą, lapkr. 5 d. rodytiems 
S. Narkeliūnaitės filmams, nuo 
50 dol. iki 25 dol.

5) Paskelbti spaudoje kiei 
pimąsi į lietuvius architektus, 
kurie būtų (suinteresuoti pasi 
imti Tautos Namų planavimą.

6) Finansiniuose reikaluose 
St. Bakšys prašė visus v-bos na 
rius surasti bent po 2 alyvos 
užsakymus per LN Kultūros 
Fondą.

LN prižiūrėtojui K. Gru 
dzinskui nuo š. m. gruodžio 1 
d., pagal jo prašymą, pakėlė 
algą 5 dol. mėnesiui. Dabar jis 
gaus pinigais 145 dol., butą 50 
dol. vertės, kurą, šviesą ir te 
lefoną.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 
30-je savaitėje davė 600 dol. 
ir nuo jo pradžios 35,200 dol. 
Nuoširdi padėka pp. Bubnia 
ms, įrašiusiems savajį jaunimą 
— Loretą ir Niną. Pp. Enskai 
čiai įrašė sūnų Algirdą ir Jo 
ną, o nuoširdi Monika Kane 
vienė įnešė šimtinę savo pro 
anūko M. S tuko vardu. Pov 
Mikalauskas įstojo nariu irgi 
su 100 dol. Visiems nuoširdus 
ačiū!

ALYVĄ PER LN KULTO 
ROS FONDĄ

užsisakė S. Urbonavičius ir J. 
Butkevičius. Už juos gauta 35 
dol.

NAUJAS LIETUVIS 
VERSLININKAS,

J. Švabaitis nusipirko ant kai 
no gazolino stotį su valgykla. 
Jo adresas 1395 Upper Gage, 
tel. 383-5321.

J. J. Švabaitis kviečia visus 
lietuvius užsukti pas jį benzi 
no, alyvą pakeisti ar užkąsti. 
Taip pat jis atlieka įvairius ma 
šinų pataisymus.
VASARIO 16 G-JAI REMTI
K-jos ruoštas spalio 1 d. Liet. 

Namuose St. Pilkos rečbalis - 
<- l^oncertasį /dalyvaujant sol. 
L. Šukytei ir sol. V. Verikai 
čiui, savo programa buvo av.gš 
to lygio, bet piniginiame rezul 
tate davė 90.68 dol. nuostolio, 
neskaitant nesumokėtų 40 dol. 
už LN salę. K-ja kreipėsi į L. 
N. v-bą su prašymu už salę mi 
nėtam koncertui nuomos neim 
ti.

LN GRAŽUSIS 
RUDENS BALIUS

ruošiamas lapkr. 25 d. Olym 
pia orkestras iš Toronto, ved. 
Alb. Ripkevičiaus, duos išimti 
nai lietuvišką šokių muziką. 
Jaunimas atliks trumpą progra 
mą. Žodžiu šis vakaras yra ne 
eilini,s ir kiekvienam atsilan 
kiusiam patiks. Be to, verta pri 
siminti, kad Tautos Namų įsi 
gijimas reikalingas visų mūsų 
paramos, tad kitą savaitgalį vi 
si planuokime jame dalyvauti.

Sk. St.
VILNIAUS DIENA

Ši diena, šiais metais Toron 
te ir Hamiltone paminėta lap 
kričio 5 d. Iškilmės pradėtos 
parapijos bažnyčioje pamaldo 
mis, kurias laikė Dr. J. Tada 
rauskas, pasakęs gražų tai die 
nai pritaikintą pamokslą. 2 v. 
pp. Lietuvių Namų kino sale 
je susirinko apie 200 žmonių, 
norėjusių išgirsti Salomėjos 
Narkeliūnaitės 45 min. paskai 
tos ir valandos laiko filmo iš 
Vilniaus, Kauno ir jos gimtinio 
kaimo S'alamiankos bei vieti 
nio bažnytkaimio Mielagėnų, 
vaizdais. Šis filmas pagamintas 
laik^ apsilankym^ Lietuvoje 
ir nėra perdaug nusisekęs, nes 
daugiau yra surištas su jos as 
meniškais reikalais, bet tas jai 
dovanotina, nes kaip ji yra pa 
reiškusi, kad jis nebuvo daro 
mas viešam parodymui. Žiūro 
vų tarpe buvo matyti atvyku 
siu ir iš kaimyninių kolonijų, 
kaip St. Catharines ir Niagara 
Falls.

Ta proga noriu hamiltonie 
čius pagirti už gęrą tvarką. 
Kiek esu buvęs vietovių retai 
kur pasitaikė, kad koks nors 
minėjimas apsieitų be vaikų 
triukšmo, o nekuriose vietose 
tą atsivestų vaikų išdykavimą 
tėvai skaito įprastu natūraliu 
dalyku, visai nekreipia dėme 
šio ir nesvaibu, kad kartais ir 
tam pačiam triukšmautojų tė 
vui tenka tik dalį programos 
išgirsti. Bet pasirodo Hamilto 
nas to „gerumo“ apsisaugojo. 
Tą patyriau asmeniškai per 
Vilniaus Dienos minėjimą pa 
sitaikius atsisėsti tarp kelių šei 
mų, kurie buvo atvykę su sa 
vo vaikas ir labai nustebau, 
kaip pamačiau, kad tėvų per 
spėti vaikai sėdėjo apie valan 
dą lail^o (per paskaitą) ra 

miau negu kiti suaugusieji, o 
dar įdomiau buvo, kaip išgir 
dau, kad vaikai su tėvais ir 
tarp savęs kalbėjosi lietuviškai. 
Už tai hamiltoniečiams tenka 
pagyrimas ir garbė toms šei 
moms, kurios, turi tokius ge 
rus auklėtojus!

St. catharinietis.

KAI KURIE LIETUVOJE 
IŠĖJĘ LEIDINIAI

Lietuvos Istorijos šaltiniai. 
Išėjo jau trys dideli tomai, au 
imą įvairius laikotarpius.

Jono Kauneckio „Prelatas 
Olšauskjs’’, pažymėta „doku 
mentinė apybraiža“.

J. Kauneckienūs „Kauno zo 
ologijos sodas“. Tai yru zoo 
logijos sodo ir jame esančių gy 
vulių aprašymas.

T. Butkaus „Trumpai apie 
tarybų Lietuvą“ — propagan 
dinis iliustruotas leidinys, kokių 
Lietuvoje išleidžiama daugybė, 
nes propaganda sovietijoje sto 
vi pirmoje vietoje.

PIRŠLYBOS IR DRAUGAI
Atkelta iš 6-to psl. 

reikalauja pripažinti Liaudies 
Lenkijai vokiškas sritis, kad 
lenkai nebaudžiami galėtų nai 
kinti vokiečius, o baltasis An 
dersas reikalauja ukraiuietiškų, 
baltgudiškų ir lietuviškų sričių 
bei miestų, kad juose įsteigus 
konclagerius ir visokių grabs 
kių nurodymai?, galėtų naikinti 
įau dar laisvoje Lenkijoje ne 
apkęstus tautinius elementus.

Aš visiškai nelinkęs ginčyti 
lenkams logiškumą apetitui į

LONDON, Ont.
DARBŲ REIKALAI

Londone, kur veik nėra sun 
kiosios pramonės ar kitų dides 
nių įmonių, visada žiemai arti 
nantis, sunkiau būdavo su dar 
bais, ypač vyrams. 1 ačiau, šie 
met, atrodo, padėtis tiuputį ge 
resnė, nes mieste vyksta kele 
tas didesnių statybų ir tur būt 
ten darbas nesustos nė žiemą. 
Šiuo metu lietuvių bedarbių 
kaip ir nėra.

GRAŽUS PARENGIMAS
Londono lietuvių skautų rė 

mėjų būrelis lapkričio 4 dieną 
davė visiems londoniškiams 
tikrai gražų parengimą. At 
kviestas iš Detroito dramos me 
gėjų sambūris, vadovaujamas 
režisorės Z. Arlauskaitės - Mik 
Šienės, puikiai suvaidino T. 
Brandon 3 veiksmų komediją 
„Karolio teta“.

Nors parengimas buvo ne 
blogai išreklamuotas ir oras tą 
vakarą tikrai puikus, bet pub 
likos erdvioje miesto Dbliole 
kos auditorijoj, galėjo būti 
daugiau. Ypač, atrodo, remti 

jiems svetimų žemių plotus. 
Šiuo jų „logiškumu“ turėtų pa 
smaguriauti humoristiniai žui 
nalai bei cirkiniai klounai, kaip 
smagiausi mėgėjai tokių poiili 
nių patiekalų. Badnnriui negi 
neleisi svajoti apie viskuo per 
pildytą kaimyno klėtį, bet jam 
negalima leisti į ją įsiiaužit, sy 
kiu kitiems įkalbant būti tokio 
įsilaužimo dalyviais, kaip šiuo 
atveju Amerikos valdžiai. Tam 
yra baudžiamasis kodeksas ir 
bausmėms atlikti vietos.

Lenkai apie Lvivą turi vieną 
kartą visiems laikams užmirš 
ti, nes Lvivas, kaip savo laiku 
teigė Edenas, yra salelė ukrai 
nietiškoje jūroje ir Ukraina ne 
rezignuos. Ir, iš tiesų, mes, uk 
ra|niečlai,. nereziknuosime. Mes 
ryt pačią dieną prisiminsime ir 
prisistatysime lenkams su .nū 
sų Lemkivščina, RiašrVščina, 
Jaroslavščina, Cholmščina bei 
kitomis sritimis. Tai mūsų ši i 
tys ir Kerzono linija pjaustys 
mūsų dvasinę visumą ak. . . iki 
pradžios sekančio karo. Ir te 
gul bus visiems žinoma — tik 
rų tikriausiai mes savo sritis at 
siimsime, nes šiandieninė U k 
raina, tai ne senkevičinės „Lau 
kinės stepės“ — ji dabar suge 
bės savo pasiimti. Ir pasiims. 
Pasiimsime sykiu su savo kai 
mynais sąjungininkais, į kurių 
sritis lenkai taip pat kėsinasi 
(mano pabrėžta, kad galop 
praregėtų mūsiškiai vadinamie 
ji politikai, kur ir kas lietuvių 
draugai!—JDČ.). O mes d au 
gų turėsime iš visų pusių, nes 
iš visų pusių lenkus supa aukos 
jų politinio žlibumo bei „nio 
carstvinių“ raupsų nepagydo 
ma liga.

Sekmadieninį lenkų mitingą 
mes galime paryškinti eisena 
buvusių kalinių Berezos Kar 
tuszkos, Švento Kryžiaus, Ra 
vičo bei kitų dešimties kalėji 
mų, kurie pūliuojančiomis žaiz 
domis dvokė ant Žečpospoli 
tos kūno.

Juk gali ateiti motinos, ku 
rių vaikai lenkiškų teismų Iš 
karstyti už tautiškai revolluci 
nę veiklą, gali ateiti seserys, ku 
rių broliai žuvo lenkiškos poli 
cijos šūvių krušoje, gali atei 
ti vaikai, kurių tėvai sykiu su 
motinomis lenkų buvo nugala 
byti lenkiškos pacifikacijos lai 
kais...

Jei jau iš Amerikos valdžios 
bus reikalaujama „spraviedli 
vosci’ų, tai to teisingumo rei 
kalausime visi sykiu.

Manau, kad lenkai geriau 
padarytų, jei, vietoje sau pa 
tiems demonstravę savo politi 
nį neišmintį, įsijungtų į Mask 
vos pavergtų tautų bendrą an 
tibolševikinį frontą ir pirm da 
rant pastangas atimti ukrainie 
čiams Lvivą, visas savo išga 
les kauptų atsimti iš Maskvos 
savo Varšuvą bei Krokuvą!

Apie Lvivą gali kalbėti tik 
ukrainiečiai, bet jokiu būdu ne 
lenkai, net ir ne galva aors ir 
stipriausios pasaulyje valstybės.

Londoniškiai „ulonai“, atjo 
ję į Čikagą atsiimti rytinius 
„kresus“, galėtų pasitenkinti 
gerais pietumis Šermano hote 
lyje ir tuo pačiu užbaigti savo 
pakvaišėliškos programos eili 
nį žygį „sunaikinti ukrainie 

nas buvo parengimo tikslas: 
gautas pelnas paskirtas ruošia 
mos Kalėdų eglutės reikalui.

Malonu, kad skautų rėmėjų 
būrelis kartu gražiai taikiniu 
kauja ir šeštadieninei mok-lai. 
Kalėdų eglutės paruošimas 
skautukams, mokiniams ir vi 
siems kitiems tautiečių vaiku 
Čiams reikalauja nemaža triū 
so ir lėšų.

LJNKSMAVAKARIS
KLB Londono Apyl. valdy 

ba gruodžio 2 dieną — šešta 
dienį — Londone, Queen’s pai 
ko Administracijos pastato sa 
Įėję ruošia labai smagų links 
mavakarį. Pradžia 7 vai. 30 m.

Veiks turtingas bufetas, gau 
si laimėjimais loterija. Pažy 
mėtina, kad šokiams gros lie 
tuvių studentų, iš Clevelando, 
orkestras, kuris žavės visus lie 
tuviškos muzikos ir dainų ai 
dais.

Laukiama gausaus tautiečių 
atsilankymo.

L. E-tas.

čius“, kad ine snebūtume ver 
Čiami kartoti Vinstono Čerčilio 
žodžius iš jo „Antrojo Pašau 
linio Karo Istorijos”, būtent: 
,,— Lenkai tikrai yra verti ža 
vėsio, kai yra pasipiktinę ar 
pralaimėję, bet begėdiškai 
smulkmeniški pergalėje. Kil 
niausi iš kilnausių, sykiu per 
nekyg dažnai įkūnija niekšiš 
kiaušius niekšus. Ir visdėlto vi 
sais laikais buvo dvi Lenkijos: 
viena kovojanti tiesos vardan, 
kita — šliaužiojanti ropliu ne 
garbėje ’ir nedorybėje“.

Nuo savęs pridėsiu — su ku 
ria iš tų Lenkiją mums lieka 
draugauti, kai... blogis dažniau 
šiai nurungia gėrį! O mūsų 
„politikai“ vis dar tebegalvoja 
važinėti „piršliais"..., ir kai čia 
pat turime senus kaimynus 
draugus - ukrainiečius.

Š. m. 15 spalio (kai mūsuo 
se buvo minima Vilniaus die 
na, o tas „minėjimas“ visai ati 
tiko vadinamąjį „keturnedėlį“, 
tik be „kodylo“, nes patys or 
ganizatoriai bei vykdytoiai at 
rodė jau kvėpuoja tuo pačiu 
„kodylu“) čikagiškiai lenkai, 
atsikvietę iš Londono savo se 
nuką generolą Andersą (prieš 
tai konferavusį su prezidentu 
Kenedžiu!), masiniame mitin 
ge priėmė rezoliuciją Vilniaus 
bei Lvivo ir jų sričių Lenkijai 
atgavimo reikalu. Čia patieksiu 
tos rezoliucijos mus liečiančias 
ištraukas:

„15 spalio 1961 m., susirin 
kę masiniame mitinge..., var 
dan teisybės ir vardan tikros 
taikos, apeliuojame į laisvąjį 
pasaulį, atskirai į Jungtines 
Amerikos Valstybes su prezi 
dentu Kenedžiu priešakyje 
(tai, aišku, Anderso „konferen 
cijos“ su prezidentu išdava — 
(JDČ), kadi Rusija butų pri 
versta pasitraukti iš Lenkijos 
ir kad Oderio - Nysos siena 
būtų pripažinta bei patvirtinta 
Lenkijos naudai. . . — . . .Sy 
kiu susirinkusieji pagrįstai ir 
tvirtai tikina, 1. id ienk.,1 tauta 
negali pripažinti užgrobimą Ry 
tinių Žemių.............. Šių faktų
akyvaizdoje susirinkusieji gi 
lia itiki, kad dabartinės politi 
nės situacijos išdavoje, a.gims 
Lietuva ir Nepriklausoma Len 
kija, kuri savo vienomis aprėps 
Lvivą ir Vilnių su sritimis“.

Atrodo ir naiviausiems mū 
sų poltikams turėtų būti v i s 
kas aišku, ypač, kad nese 
niai prezidento seserys apvaži 
nėjo visą Lenkiją su Varšuva 
bei Krokuva kaip savotiškais 
atiakcijos punktais, kad gen. 
Andersas, prieš atvykdamas 
pas prezid. Kenedį, „konfera * 
vo“ su kunig. Radvila, vedusiu 
prezidentienės seserį (žinoma, 
ir su tą viešėjusiomis preziden 
to seserimis „konferavo“'*, kad 
šiam mitingui vadovavo popu 
liarusis kongresmanas Roman. 
Pucinski. Ir tt„ ir lt.

Šiandieną perskleiskit ukrai 
niečių visą periodinę spaudą — 
mirgėta triirgfl- panašiais į I. 
Kurpitos protestais, o mūsų 
spaudoje..., arpą, visiška tyla, 
arba, kaip V. Š-a Dirvoje, 
„ubagų dvasioje’:’" pasireiški 
mai.

Jonas D. Čėsna.
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MOKT^REAL S. Aneliūno
administruojama

kviečia visus lietuvius studentus
Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga

i
INITIUM SEMESTRI, 

kuris Įvyks
penktadienį, lapkričio 17 d., 8 vai. vakaro

Aušros Vartų ’Parapijos salėje.
Bus vaišės. Gros orkestras.

„NEPRIKLAUSOMOS LIE TUVOS” DVIDEŠIMTŲJŲ 
SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS

Tautiečiams primename, kad 
gruodžio 2 dieną, paskutinį šeš 
tadienį prieš Adventą, Šv. Ka 
zimiero parapijos svetainėje 
įvyks „Nepriklausomos Lietu 
vos“ dvidešimties metų sukak 
tuvių minėjimas. Bus trumpa 
akademija, kurios metu 10 mi 
nučių kalbės apie spaudą inž. 
J. Bulota; po to bus trumpas 
koncertas, kuriame dalyvaus 
op. sol. E. Kardelienė sa moki 
niais — D. Barteškaite, N. jau 
niūte ir jaunas smuikininkas 
Emilius Knystautas; po to bus 
vakarienė, ir užbaigai šokiai, 
grojant orkestrui. Visi tautie 
čiai maloniai prašomi atsilanky 
ti į savojo laikraščio svarbias 
sukaktuves.

LIETUVOS KARIUOME 
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

MNOTREALYJE
Įvyks lapkričio 26 d. 5 vai. 

p. p. AV salėje. Minėjimo pas 
kaitai pakviestas iš ČikagdŠ bu 
vęs Lietuvos Krš. aps. ministr* 
ris gen. S. Dirmantas.

Minėjimo programoje auti 
ko dalyvauti sol. G. Čapkaus 
kienė. Tikimasi, kad progiamo 
je dalyvaus ir A V parapijos 
choras ir taut, šokių grupė.

Montrealio lietuviškoji visuo 
menė maloniai prašoma minė 
jime dayvauti ir savo aukomis 
paremti tremtyje esančius L:e 
tuvos laisvės kovų veteranu.! 
invalidus.

Taip pat prašoma Montrea 
lyje esančių lietuvių organ? 
zacijų tą dieną iškilmingose 
pamaldose dalyvauti su savo vė 
1 lavomis.

„TAURO” SPORTININKŲ
Lapkričio 19 (sekmadienį) 

5 vai. vakaro Aušros Vartų 
salėje įvyks „Tauro“ sporto 
klubo narių ir jų bičiulių susi 
rinkimas.

(Programoje numatoma; Fd 
mas, valdybos pranešimas ir 
šokiai. Įėjimas laisvas. Naria

Dr V GIR-IUNIF.NĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5852; namų RA 1-0656
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Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir Į 
ketvirtadienį Į ; 7—9 p. m
antradienį ir Į
penktadienį " Į * 4 p. m.
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. M ALISKA 

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

No ties, gerklės ir aurų 
specialistas ir chirurgą*

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

VI 2-9958

f
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r.E.A ndr ukaitisl 
>56 SHERBROOKE E. | 

Tel.: LA 2-7236 

ms dayvavimas būtinas. Sve 
čiai — maloniai kviečiami.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rūpestingumas lietuviškuoju 
jaunimu bei jojo reikalais yra 
viena svarbiausių pareigų he 
tuvybės išlaikymo darbe. Šia 
proga yra pravartu mums vi 
siems susirūpinti, kad lietuvis 
kasis jaunimas praleistų gali 
mai daugiau laiko lietuviškoje 
jam malonioje aplinkoje.

Privilegija. Kaip yra mato 
nu kiekvienam parapijiečiui di 
džiųjų švenčių proga — Kalė 
dose ir Velykose rasti jam jau 
rezervuotą jaukią vietelę savo 
parapijos bažnyčioje. Šia pri 
vilegija bei malonumu pasinau 
doti galime sąlyga tapti mūsų 
bažnyčioje vieno suolo funda 
toriumi. Suolo fundato>rus į no 
ka, galima ir dalimis, parapi 
jai tik 200 dol. Ir tuo jis laimi 
sau ir savo šeimai šią malonią 
privilegiją. Laisvų suolų dar 
yra. Šiuo reikalu prašome kreip 
tis į kun. kleboną.

Bažnyčios dažymui bei re 
montui aukojo: Eleonora 
Vaupšienė $25, Ona Ūsienė, 
D. ir B. Jurkai, E. ir O. Augū 
nai po $20, A. Salalienė, D. 
Linkonas, Vi. Škuda, P. Kere 
vičius, Br. Abramonis, J. Vie 
raitis, Ig. Bytautas, J. Kinde 
ris, K. Rimkevičius. Br. Nied 
varas, J. Gorys, P. Girdžius, 
St. Sibitis, Ig. Pakulis, P. Sty 
ra, J. Vizgirda, J. Gudas ir J. 
Sinius po $10: V. Stankevičie 
nė, V. Visockis, J. Grigaliūnas 
ir p. Gegužis po $5.

Stud. R. Otto, treniruoja 
jaunučius krepšininkus.

Krepšininkai seniorai, iunio 
rai ir mergaitės treniruojasi žai 
dimų centre kiekvieną šeštadie 
nį 3—6 v. pp., LaSalls, kam 
pas 9 Avė ir Central. Treniruo 
ja mūsų klubo treneris prof. D. 
Potvine.

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N D. G., Montreal.

HU 1-8437 -

Dr A. O. J AUGELI ENĖ
Dantų Gydyto i* 

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

I
 ADVOKATAS |

STASYS DAUKŠA, LL. D. 5 
4 Notre Dame St. E.

Suit- 901 |
| UN 1-8933 }

ADVOKATAS
JOSFFH P MILLER, 

B A . R C L 
Suite 205 

168 Notre Dame St E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064 |

Resid : 40 Lafleui 
LaSalle. DO 6 1570

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

B - A Service Station
pradės veikti

š. m. lapkričio 22 dieną.
Vieta: 3444 St. Antoine Street West 

ir Brewster Street kampas
(4-ta gatvė į vakarus nuo Atwater Avenue).

Vykstantiems iš vakarų, (Cote St. Luc, N. D. G. ect.j 
St. James gatve, sukti kairėn į Brewstei.

Tel.: WE 2-1726.
Be reguliaraus Service Station patarnavimo, bus daromi 

motorų tune-ups, elektriniai ir mechaniniai taisymai 
(įskaitant automatines transmisijas).

Sekite nuolatinį skebimą.

HAMlftLTOM
LATVIŲ NEPRIKLAUSO MYBĖS ŠVENTĖ

Hamiltono latvių koloniją 
sudaro apie 1.500 asmenų. 
Šiais metais jie yra pasiruošę 
ypatingai paminėti savo Nepn 
klausomybės šventę. Tuo tiks 
lu išleido -keletą leidinėlių ang 
lų kalba ir daromi žygiai pa 
tekti vietinėn anglų spaudon.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Klubo šėrininkų susirinki 
mas, turėjęs įvykti lapkri 
čio 19 dieną, 2 vai. po pietų 
Klubo patalpose. Šis susirinki 
mas bus labai svarbus, nes bus 
statomi kandidatai į klubo v- 
bą.
Pašalpinės klubo draugijos na 
rių susirinkimas įvyks lapkričio 
5 dieną, 2 vai po pietų.

Bedmintono žaidimas mūsų 
parap. salėje prasideda sekantį 
trečiadienį, 7 vv. Jam vadovau 
ja R. Otto ir Pr. Montvila.

Kalėdosime: Tėv. Borevi 
čius, LaSalle: pirm. 9 Avė, 
Central., antr. ir treč. Broad 
way; ketv. George, penkt. Ed 
ward. Tėv. Pečkys: Ville Em 
ard. pirm. Victor Hugo, antr. 
Le Prohon, treč. Woodland, 
Emard, ketv. Springland nr. 
1472-1828, penkt. Springland 
likutis. Tėv. Kulbis: Verdun. 
Fayole, Foch, Stephens, Ro 
land, Valiquette, AHard, Ri 
verciew ir Richard.
• Kortų vakaras bus Aušios 
Vartų salėje gruodžio 2 d., 7 
vai. vakaro.

ARCH Realties Rd.
Pr. Ručinskas, HU 1-2957 

2415 Paik Row East N. D. G.
Ville LaSalle, naujas dup 

leksas 5% kamb., centr. šit 
dymas, garažas, viršus išnuo 
motas už $120.00. Kaina $26, 
500.

Ville LaSalle, naujas dup 
leksas, 4—5 kamb., elektr. Ši. 
dymas, garažas. Išnuomotas $ 
85.00 ir $90.00. Kaina$22,000. 

Juozas Gražys 
kailių siuvėjas

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, A V 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

Minėjimas įvyks lapkričio 18 
d. 5 v. v. Centenary United 
Church patalpose. Main Str. 
W. Programoje jungtinis To 
ronto, Hamiltono ii Brantor. 
choras. Po programos šokiai 
Royal Connaught Hotel. V.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kun. Jonas Bobinas sekma 
dienį išėjo į General ligoninę, 
kur jam numatoma daryli ope 
racija.

Fejiksinių popiečio kavutė 
įvyksta šį sekmadienį, lafkr. 
čio 19 d., 4 vai? po pietų Šv. 
Kazimiero parap. svetainėje. 
Ruošia Montrealio ateitininkai 
ir KŲMD Rosemounto ratelis. 
Koncertinėje dalyje dalyvauja 
solistai A. Paškevičienė ir A. 
Keblys.

Aukojo bažnyčios reikalams 
Dom. Norkeliūnas 25 dc-1., A. 
Einikis 20 dol., J. Šimkus ir 
J. Oscila po 10 dol.

Rinkliava bažnyčioje — 151 
dol. 69 et.

Bazaras, kurio reikalais pir 
madienį tarėsi Parapijos komi 
tetas, ruošiamas lapkričio 24- 
26 dd. Atidarymas penktadie 
nio vakare.

Šv. Elzbietos dr-jos šventė 
šį sekmadienį, lapkr. 26 d. 
© Advokatas Dr. St. Daukša 
vėl išvyko į Toronto, kur turi 
lietuvių vedamą bylą.
• Pp. J. J. Adomoniai šeštadie 
riį turėjo šaunias namų įkurtu 
ves.

PALIKTA KNYGA 
„Sūnus Palaidūnas“ A. V. »a 
Įėję, po mokyklų baliaus. Ma 
lonėkite paskambinti J. Žitkui, 
DA 2-1681.

AIŠKINTOJA Iš RANKOS 
IR PATARĖJA

Skaito iš rankos Mrs. Allen. 
Viskas laikoma paslaptyje. 
Atdara nuo 9 vai. ryto iki 

9 vai. vakaro.
3622 Park Ave. Apt. 1.

INŽINIERIŲ IR ARCHITLK 
TŲ DRAUGIJOS

Toronto sk. vrbos posėdyje 
pirmininku perrinktas J. Sli 
žys. Šiais veiklos metais numa 
tyta suruošti metinį balių ku 
rioje nors iškilmingesnėje vie 
toje; taipogi dar prieš Kalėdas 
turėti susirinkimą - alutį su dis 
kusijomis profesiniu klausimu, 
o kitąmet arbatėlę su paskaita 
bei kita programa. Be to, vai 
dyba darys žygių organizaci 
jos profesiniam orumui sustip 
ri.

SOLIDARIZUOJA SU 
STREIKUOJANČIAIS

[Didžiausiam Kanados vieš 
bučiui Royal York iškėlus sa 
vo darbininkus skriaudžiančius 
reikalavimus, jau nuo pavasa 
rio vyksta streikas ir visas di 
džiulis pastatas dabar yra ap 
juostas pikietuotojų. Viešbutis 
visgi veikia, prisisamdęs streik 
laužiu. Viešoji opinija šį savi 
ninku, Canadian Pacific gele 
žinkelių b-vės veiksmą, bend 
rai paėmus, smerkia ir viešbu 
tis dėl to nustoja daug verslo 
organizacijoms atšaukiant ten 
ruošti numatytas konvencijas, 
balius ir pan.

Toronto sporto klubas Vy 
tis Royal York’e eilę metų ruoš 
davo sukaktuvinius balius, ku 
rie pasižymėdavo šaunumu. Šie 
met lapkričio mėn. turėjęs įvy 
k ii vytiečių balius buvo at 
šauktas, nes nenorima remti 
darbininkų išnaudotojų ir lau 
žyti streikuotojų linijos, nors 
tas Vyčio sportinikų sprendi 
mas buvo padarytas nemažo 
piniginio nuostolio karna.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

PAMALDOS
Toronto Lietuvių Evangeli 

kų Susivienijimo parapijos pa 
maldos su Šv. Komunija įvyks 
lapkričio mėn. 19 dieną 1 vai. 
po pietų, Grace Lutheran 
Church, 1424 Davenport Rd.

Pamaldas laikys kun. P. Da 
gys. Visus kviečiame dalyvau 
ti. Valdyba.
© Vytautas Gruodis, anksčiau 
gyvenęs P. Amerikoje ir Otta 
woje, susižiedavo su visuome 
nininkų, Vyt. Meilaus, vienin 
tele dukra Dalia. Sutuoktuvės 
žada įvykti dar šiais metais.

© D. ir A. Norkeliūnai lankėsi 
NL redakcijoje ir D.Norkeliū 
nas senj. NL Mašinų Fondui 
įdavė 20 dol. Ačiū nuoširdžiai. 
* Sės. Felicija šį savaitgalį lan 
kėši Montrealyje, dalyvavo ba 
zaro organizavime su Seselių 
Perdėtine.
© P. Keršulis išsikelia į Jung 
tines Amerikos valstybes.

Reikalingas
SALES MANAGER

kalbantis angliškai ir š’ek tiek 
prancūziškai.

The Mutual Aid Society Ine., 
4503 Market St., Montreal.

Tel. 526-1603-4-5.

Mrs. BLAKE 
europietė spėjėja 

pasako praeitį, dabartį ir 
ateitį. Atsako į visus klau 
simus. Jei turite rūpesčių ar 
sergate — būtinai pasima 
tykite su ja. Ji nuims sun 
kiąją naštą nuo jūsų skau 

dančios širdies.
Atdara 9 a. m. iki 9 p. m. 
3487 Notre Dame St. W 

Tel. WE 3-6011.
Aut. 36 stoja ties durimis.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. ME 1-0882

I
 Raštinė: LE 4-4451 n

Dr. P. MORRIS i j
DANTŲ GYDYTOJAS ; ;
Vakarais ir šeštadieniais [ [ 

pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4.1 i 
(į rytus nuo Dufferin St.) I •

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Praėjusio sekmadienio, lap 
kričio 15 d. rinkliavoje suauko 
ta — $622.16.

įPirmos komunijos pamokos 
prasidės gruodžio mėn. pradž.

Bazaras Toronto Vaikų Na 
mų naudai bus gruodžio 2 d. 
Visus maloniai kviečiame prsi 
dėti dovanomis ir fantais.

Lapkr. 19 d., 5 vai. pp. Pri 
sik. par. Katalikių Moterų dr- 
ja rengia savo veiklos penkme 
tį. Sukakties paminėjimas bus 
parapijos salėje. Programoje 
bus p. Ramūnienės paskaita 
ir sol. J. Sriubiškienės dainų 
ir arijų koncertas. Be to, bus 
kuklios vaišės. Įėjmas niemoka 
mas ir aukos nerenkamos,

Lapkr. 25 ir 26 dd. iš Čika 
gos atvyksta LSKARO vyių 
krepšinio ir mergaičių tinkli 
nio komandos. Ta proga Auš 
ros tėvų — rėmėjų būrelis ren 
gia didžiulį susipažinimo vaku 
rą, į kurį visi iš anksto kviečia 
mi. Gros Benny Ferri orkestr.

Aušros žinios: sekm. Aušra 
Sr. — latvių M. Sr. ir Tridents 
Jr. — estų Jr. Church lyga — 
šį penktadienį, 7.30 vv. Ryer 
son P. S. — Aušra Inter. — 
St. Chris. C. Y. O. mergaičių 
— šį ketvirtadienį, 8 vv, Bloor 
Coll. — Aušra Jr. — St. Sta 
nislaus. Stalo teniso lyga — 
šį ketvirtadienį, 8 vv. Broad 
view YMCA — Aušra II — Y. 
9 Dail. G. Račkiu ruošiasi sa 
vo darbų parodai, kuci turėtų 
įvykti sausio mėnesį Moos ga 
lerijoje Toronte.
9 Skulptorius ir keramikas J. 
Bakis turi daug užsakymų Či 
kagoje, kur šiuo metu ir pralei 
džia daugiausia laiko juos pil 

dydamas bažnyčioms ir ki 
tiems pastatams.

NAUJAS LIETUVIS 
VERSLININKAS

P. Zizas Molson ir Bourbo 
niere gatvių kampe atidarė ke 
pyklą, kurioje galima gauti vi 
sokios duonos, saldumynų ir, 
kas ypač svarbu, lietuviškai pa 
gamintų tortų. Tautiečiai, už 
sukite pas savo tautietį, nes vi* 
dėlto neužmirškime šūkio „Sa 
vi pas savus“.

LABAI GRAŽIŲ ŠUNIUKŲ, 
Sky terrier veislės, galima gauti 

kreipiantis į p. Vilkelienę, 
1016 Belle Ville, St. Vincent 
et Paul arba telef. NO 1-1261, 

po 6 vai. vakaro.
« '-M....W '
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

Maisto krautuvė.
(Isskyrus alų ir šviežią mėsą). 
Vetdune, lietuviams gerai ži 
noma savo produktais ir pel 
ningumu. Inventorius $9,000, 
o prekės $4,000. Apyvarta sa 
vailėje $1,200. Parduodama už 

$ 14,000.
P. A d amoni* RA 2-2472.

tratmsmmmumMNMomNNNNNM
K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS

I
 Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltu*.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.3365 Masson St., 

Montreal.

TeL RA 1-6005.ifiiiiiiiiMmmmniHinniiiiwmtMi
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