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minime sekančius vajaus daly 
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labai dėkingi-
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Visiems vajaus dalyviams
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių

Susirūpinimas Skandinavijoje
SOVIETUOS AGRESIJA IŠPLEČIAMA Į SKANDINA 
VIJOS KRAŠTUS. NAUJOS SOVIETŲ KOMBINACI 

JOS DĖL BERLYNO. JAV TVIRČIAU IR RYŽTI KAS NAUJA KANADOJE

Viso per savaitę gauta $55.00 Spaudos Bendrovės „Ntprik 
Mašinų F-de buvo $ 6,515.00 lausoma Lietuva“ Valdyba.

Naujienos iš pasaulio sostines
JUOZO TYSLIAVOS PALAIKAI,

NGIAU NUSISTATO.
Dominikonų respublika grįžta į demokratinę santvarką. Kon 
go tebėra nesantaikos būseno je. Albanijoje išimties stovis.

Berlynas dar stipriau
ERAMUMAS ir įtampa, ku 

ri dabar viešpatauja visame Že 
mės paviršiuje, tai vienur, tai 
kitur sprogdama j stambesnį ži 
dinį, nieko gera nežada. Ši 
įtampa ir nerimas, kurį kelia 
kraštutinumui, iš vienos pusės 
sovietinė diktatūra, iš kitos na 
cionalistiniai nesaikingumai, ro 
do, kad

VISA TAI TURI PRASI 
VERŽTI KUO NORS DI 
DĖSNIU IR STIPRESNIU, 
kas duotų tūlam laikui atoslogį 
ar stambesnį jėgų persitvarky 
mą ir kokį nors, kieno nors do 
minavimą.
KRAŠTUTINUMAI žlugdo

Įsas gerąsias žmonijos pastan 
gas. Kolekjivizmui, kuris reiš 
kiasi nuo seniausių laikų, atei 
nančių iš 2000 metų praeities, 
kliudo diktatūros tironija ir ne 
siskaitymas su žmogaus asme 
nybe ir jo valia, o demokrati 
jai kliudo neprotingos kapita 
lizino nenoras skaitytis su rea 
lybe, kuri 
REIKALAUJA VISŲ ŽMO 
NIŲ LYGYBĖS SIEKIMO.

Pagrindiniu varikliu tačiau 
dabar yrą užsimojęs bolševiz 
mas, kurio diktatūra negali iš 
aiįaikyti be nuolatinio kėlimo 
nerimo ir dirbtinio skelbimo 
sau pavojaus, kai faktinai pzvo 
juje yia demokratija, netunn 
Ii visiškai rimtų ir nuoširdžių 
gynėjų. Šaltasis karas ir yra esą 
mos įtampos rezultatas, kuris 
tačiau amžinai negali nusitęsti 
ir turės kuo nors rimtesniu už 
sibaigti.

MASKVA aiškiai didina 
įtampą. Jos agresija, dabar nu 
kreipta į Skandinavijos kraštus, 
yra naujas rimtas įtampos židi 
nys, sukėlęs tuose kraštuose di 
dei|į susirūpinimą. Natūralu, 
nes jąu yrą Pabaltijo vąlsty 
bių vavyzdys, 
SUOMIJOS prezidentas, ga 
us Maskvos grasinimų raštą, 

kuris buvo aptartas užsienių rei 
kalų ministerių, dabar
VYKSTA PAS CHRUŠČIO 

VĄ TARTIS.
Šis susirūpinimas nesiriboja 

vi£n| Suomija, kuri yra pir 
masis Maskvos taikinys, — pa 
vojus gresia visai Skandinavi 
jai.
NORVEGIJOS užsieniu reiica 
lų ministeris taip pat vyksta į 
Maskvą. Kuo pasibaigs šis pa 
vojingas „piligrimažas“, netru 
kus išgirsime. Dabar mums įdo 
mus klausimas,
KAIP J NAUJUS MASKVOS 
AGRESIJOS KĖSLUS REA

GUOS VAKARŲ 
VALSTYBĖS?

Vieną jau gerą reiškinį rei 
kia konstatuoti, kad Vąšingto 
nas jau pareiškė tvirtesnį ir ryž 
tingesnį nusistatymą: Vietna 
mui pažadėjo viešą paramą. J. 
A. V. taip pat ryžtingai pasiel 
gė pasiųsdama paramą Domi 
nikos respublikai. Bet dėl Skan 
dinavijos... tyla!
DOMINIKOS respublikos pre 
zidentas Balager, remdamasis 
JAV karo laivų kaimynyste, lu 
rėjo drąsos pareikšti, kad Do 
minikoje tironija daugiau nepa 
sireikš. Truillo, nužudytojo ti 
rono broliai, norėję, įsėsti į 
nužudytojo sostą, pavaryti ša 
lin. Bet,

AR SKANDINAVIJAI

atsitveria nuo Vakarų.
ATEIS VAKARŲ 

PAGALBA?
Tame glūdi labai opus ir la 

bai subtilus šių dienų klausi 
mas. Jeigu Vakarai rimtai rea 
guos, taika bus išgelbėta, bet 
jeigu vakarai supasuos, viena 
Suomija, žinoma, .neatsilaikys, 
o po jos seks Norvegija ir Šve 
dija, Danija, kol Vakarai galų 
gale vis vien neišlaikys... Tat 
šiomis dienomis bus išspręstas 
labai jautrus klausimas, 
ADENAUERlS, tapęs koalici 
nės vyriausybės prmininku. sku 
ba į Vašingtoną ne vienas, bet 
su nauju užs. reik, ir karo mi 
misteriais. 'Žinoma, jiems pir 
moję eilėje rūpi Vokietija ir 
Berlynas, bet reikia manyti, 
kad jie negalės nepaliesti ir 
Skandinavijos klausimo, nes

TAIKOS IŠLAIKYMAS 
EUROPOJE YRA PAGRIN 

DINĖ TAIKOS IŠLAIKY 
MO ŽMONIJOJE SĄLYBA.

Ne be tam tikro ryšio buvo 
ir P. Korėjos prezidento ke 
lionė į Vašingtoną. Nes dabai 
taiką išlaikyti galima tiktai glo 
balinėmis pastangomis.
REIKŠMINGAS faktas: Kai 
Vakarai tvirčiau pareiškė imsi 
statymą dėl Berlyno, jau 
MASKVA SIŪLO NAUJAS

DĖL BERLYNO 
KOMBINACIJAS: 

siūlo sudaryti naują sutartį, pa 
gal kurią Bei lyne Vakarams bū 
tų garantuotos laisvo priėjimo 
teisės, o Maskva gautų teisę su 
rytine Vokietija sudaryti taikos 
sutartį... Bet ar gi Vakarai gali 
kibti į taip nepatikimą rneške 
rę ir nesugrįžtamai išeiti iš Ber 
lyno?
GIZENGA, gavęs centrines 
Kongo valdžios vicepirminin 
ko pareigas, užsimojo.
PAVERŽTI VISĄ KONGO 

KOMDIKTATŪRAI.
Jis, sutikęs būti viceministe 

riu, vis dėlto šiaurinio Kongo 
nesujungė su visu Kongu, o, pa 
Suraudodamas padėtimi, pasi 
mojo uždėti savo diktatūrą .1 
sam Kongo. Pirmiausia stvėrė 
si paveržti Kivų provinciją, ku 
ri yra į šiaurę nuo Katangos. 
Čia jis užpuolo Jungtinių Tau 
tų dalinį, nužudė 13 italų laku 
nų. Todėl JTO gen. sekr. T. 
Thant turėjo įsakyti JTO ka 
riuomenei griebtis jėgos ir at 
statyti padėtį. Dar nežinia, kuo 
tas pasibaigs, bet yra faktas, 
kad

MASKVOS AUKLĖTINIS 
KONGE SUDARO 

PAVOJŲ.
Bendrai, Konge Jungtinėj 

Tautos neparodo tvirtesnio pa 
siryžimo nustatyti tvarką ir

SAVAIMINGAS reiškinys yra 
Chruščiovo užsimojimas nu>ai 
nikuoti ne tiktai Staliną, bet ir 
visą staimizmą, kuriuo yra užsi 
angažavę visi Europos komu 
nistai. Jie dabar pastatyti į la 
bai keblią padėtį. Jie padaryti 
visiškais pastumdėliais. Mask 
yos diktatūros pašliaužini.iis 
Todėl

VAKARŲ KOMUNISTAI 
PERGYVENA KRIZĘ.

Ir Italijos Togliatti ir Pran 
cūzijos Thorez atsidūrė kvai 
lių padėtyje, kurie netenka jo 
kio pasitikėjimo savo komban

NAUJA VALSTYBINĖ 
PASKOLA

Finansų ministeris Fleming 
pareiškė, kad dar šį mėnesį bus 
paskelbta 525 mil. dol. valsty 
binė paskola, kurio pajamos 
bus panaudotos apmokėti dvi 
ankstyvesnes valstybės pas<vo 
las.
SUNKUMAI SU ANGLIJA

Anglijos nutarimas prisidėti 
prie Europos rinkos, tiesiogiai 
paliečia Kanadą. Dėl to Aug 
lijoje yra susirūpinimo. Tuo 
tikslu dabar Europon yra išvj 
kęs Finansų ministeris Fle 
ming, kuris tuo klausimu taria 
si su De Gaulle.

DARBO ŽMONIŲ 
VIENYBĖ

Windsore Assumption Uni 
versity suorganizavus Ameri 
kos - Kanados santykių Įclausi 
mu seminarą, Kanadis daibo 
unijų atstovas Jodoin pareiškė, 
kad Kanados darbo žmonės 
siekia vienybės su JAV darbo 
žmonėmis, nes visi darbo reika 
lai taip vystosi, kad artimi san 
tykiai tampa būtini. Jokio na 
vojaus, kad vieni kitiems dik 
tuotų, nėra. Panašiai pasisakė 
ir JAV darbo unijos atstovas 
L. Woodcock.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDV. ŠULAITIS 

JAUNIMO CENTRE KON CERTUOS 
MONTREALIEČIAI

Šį šeštadienį, lapkričio 25 d.. 
Jaunimo Centras ruošia iškil 
mingą subuvimą, kurio metu 
koncertinę dalį išpildys iš 
Montrealio atvykę, solistė Jo

keti, kad vakar jie skelbė Sta 
liną visos žmonijos vadu, o 
šiandien jie jį skelbia žmogžu 
džiu ir didžiausiu piktadariu, 
tironu? Ir jie, kaip komvadai, 
gali būti užtai pavaryti iš savo 
postų... Ypač, kai dabar pašau 
line spauda pradeda skelbti Ci 
tatas iš difirambinių Chiuščio 
vo kalbų, pasakytų Stalino gar 
bei... Tat, kompartijoje vysto 
si didelė krizė. Bet ar mokės 
Vakarai išnaudoti šią tikrą kom 
partijos krizę, reikia labai su 
abejoti.

KITOS ŽINIOS
— Jungtinių Tautų saugu 

mo tarybos skirtoji komisija F 
tirti Lumumbos nužudymą, pa 
darė išvadą, kad už tai kaltas 
esąs Kongo prezidentas Kasa 
vubu, nes jis Lumumba atida 
vęs Katangai ir negalėjęs neži 
noti, kad ten jis bus nužudytas.

— V. Vokietijos atstovas ai 
šauktas iŠ Maskvos, nes jis per 
žengė savo kompetencijas.

— Nixonas prisipažino, kad 
jo srovės valdžia padariusi 
daug klaidų.

— Rytinio Berlyno valdyto 
jai, naktį lyjant, sudaužė Stall 
no paminklą ir, nuplėšė emali 
nes lenteles su užrašu Stalino 
prospektas, pakėlė — Karolio 
Markso prosp.

— Rytų Berlyne pradėtas 
gpleži^lės ^ižpangos sustiprini 
mas.

— Komunistiniais kanalais 
Chruščiovas paleido gandą, 
kaip jis nugalėjo Beriją - — iš 
mušęs jam iš rankų levolverį 
ir po to jį griebęs jėga... At 
seit Chruščiovas — herojus...

— Vokietijos miestas Stalin 
stadt pakeistas į Eisenstadt.

— JAV prez. Kennedy pa 
reiškė, kad JAV sieks taikos, 
bet neaukos tam demokratinių 
principų.

— Magapagal laimėjo prezi 
dento rinkimus Filpinuose.

— Albanijos diktatorius Ho 
xa pareiškė, kad Chruščiovas 
todėl koneveikia Albaniją, kad 
jam jau dviem atvejais nepasi 
sekė priversti satelitus pritarti 
jo antialbaniškai politikai. Al 
banijoje vis dėlto įvestas išim 
ties stovis, nes Maskvos agen 
tai kelia neįimą.

— Venezuela nutraukė dipl.

nė Pauliūtė ir aktorius - dailiu. 
Juozas Akstinas. Šiuo parengi 
mu yra nemažas čikagiečių su 
sidomėjimas.
JAV (LIETUVIŲ STUDEN 
TŲ S-GOS SUVAŽIAVIMAS

XI-sis JAV Liet. Studentų 
S-gos suvažiavimas įvyks Pa 
dėkos Dienos savaitgalyje1— 
lapkričio 23—26 dd. Čikagos 
Morrison viešbutyje. Bus orga 
nizacinių reikalų svarstymai ir 
paskaitų, jų tarpe — G. Gedvi 
los — „Trakų pilis, aras ir 
svetimieji žemėje“. Susipazini 
mo vakaras — šokiai įvyKs lap 
kričio 24 d., o suvažiavimo ba 
liūs, lapkričio 25 d. tame pačia 
me viešbutyje. Meninėje daly 
je pasirodys jauna solistė iš 
Kanados L. Šukytė, akompo 
nuojant M. Motekaičiui ir jau 
nas pianistas Ailvydas Vasaitis.
0 Prof. Matui Krikščiūnui šie 
met- sueina 75 m. amžiaus. Ta 
proga jam yra rengiamas su 
kaktuvinis pagerbimo pobūvis. 
* Vera Zavadskienė iš Winni 
pego, Kanadoje, atvažiavo pas 
savo dukterį Čikagon ir čia za 
da ilgesnį laiką pasisvečiuoti. 
Ji yra viena iš Kanados lietu 
vių senųjų ateivių veikėja.

ILGIAUSIŲ METŲ!
(Reportažas iš Toronto)
Olimpijos orkestras baigia 

nuotaikingą, kažkur su žydriuo 
ju Dunojumi nubangavusį vai 
są ir paploję šokėjai skirstosi. 
Puošnios ponios ir geiai apsi 
rengę vyrai patenkinti, gyvai 
šnekučiuodami grįžta į savo vie 
tas prie įvairiais gėrimais ir 
troškintais kopūstais su dešrelė 
mis apkrautų stalų. Gerai iš 
blizgintose salės grindyse be 
veik atsispindi baltai apdengti 
stalai ir juos apsėdę giedriai oe 
sišypsantys žmonės.

Šį vakarą čia susirinko daug 
svieto. Visi net nebetilpo erd 
vioje salėje ir turėjo susispausti 
kavinėje. Susirinkusiųjų tarpe 
daug naujų, nematytų veidų, 
bet daug ir pažįstamų ai sc 
niai beregėtų bičiulių. Beveik 
visų papilnėję veidai, kai ku 
rie net neatpažįstamai pašto 
rėję ir, kaipo taisyklė, visi su 
gilėjančiais brendimo bruožais. 
Gyvenimas nepaprastai skuba 
su džiaugsmais ir rūpesčiais, ne 
žiūrint, kad tarpstame turtin 
game krašte, sočiai pavalgome, 
važinėjame luksusinėmis maši 
nomis ir perkame po kelintus

gausiai vainikais apkrauti, lap 
kričio 16 d. 2 vai. po pietų iš 
gražios jo rezidencijos ir Vie 
nybės redakcijos busto ligos ei 
lės aukotomobilių lydimi, iške 
liavo į Freeh Pond krematori 
jų. Tyli fisharmonijos muzika 
juos sutiko ir juos iki ugnimi 
liepsnojančios degyklos palydė 
jo. Muzika buvo nutraukta pa 
skutiniuoju žodžiu, kurj gimi 
nės ir šeimos vardu tarė velio 
nies svainis A. Vaivada. Jo žo 
dis buvo gražus ir prasmingas 
suderintas su velionies posto žu 
džiais „Gaudžia varpai... ’ Kai 
bėtojas pasakė, kad ii žmogui 
atsiskiriant iš Čia niekas nepra 
žūna, o tik naujai prasidedą. 
Jeigu vienas gyvenimo siūlas 
nutruksiąs, tai kiti naujai susi 
mezgą ir čia piasidedąs naujas 
gyvenimas.

P. Vaivada prašė susirinku 
siuosius, kurių buvo per šimtą 
asmenų, skirstytis iš tos koply 
čios ne su ašaromis, bet su šyps 
niu lūpose, ir jis manąs, kad ve 
lionis Juozas to tikrai norėtų, 
jeigu jis tik pasakyti galėtų.

Šis ruduo gausus mirtimi 
New Yorke. Vienas pę kito iš 
kiito savo mirtimi ar aulo ka 
tastrofos ištikti spaudos žmo

nės. Neseniai t. y. rugsėjo 11 
dieną1 buvo palaidotas levy 
nės redaktorius M. Vasii, tą pa 
Čią dieną auto katastrofoje 
krito dažnas Vienybės redakto 
riaus pavaduotojas rašytojas 
Antanas Škėma, Metmenų ir 
Varpo redakcinių kolektyvų 
narys Jurgis Jakštyris, net ir 
jaunutė Judita Audėnaitė, nors 
dar redaktoriaus darbo nepra 
dėjusi, bet lygiai prieš mėnesį 
SLA jaunimo komisijos ouvo 
išiinkta redaguoti prie Tėvynės 
išleidžiamajam jaunimui skiria 
majam priedui Atžalynas. O 
lapkričio 11 dieną nuo staigaus 
Širdies smūgio krito ir spau 
dos milžinas laikraštininkas, re 
daktorius, rašytojas, poetas ir 
platus visuomenininkas Juozas 
Tysliava. Vos du mėnesiai ir 
kiek netekome.

Tai be galo sunkiai ikrinoja 
mi nuostoliai ištiko mūsų siips 
tančią spaudą, jei prie jų oridė 
sime nelabai seniai mirusius 
Margučio redaktorių B. Dir 
meikį ir Tėv. Žib. redaktorių 
A. Šapoką. lenką visu baisa 
kreipti į jaunuosius, kad jie 
rimtai susirūpintų ir nieko ne 
laukdami stipriau imtųsi ir pa 
mėgtų spaudos darbą.

Kor.

FELIKSINĖS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

doje. Kas ir kaip jais gali pati ryšius su Kuba. namus.

Ateitininkų ir KLKM Rose 
mounto būrelio iniciatyva ir pa 
stangomis lapkričio 19 d. šv. 
Kazimiero parap. svetainėje 
ouvo suruošia Feliksų švente, 
pagerbiant parapijos adnuuis 
tratorių kun. Dr. Feliicsą Juče 
vičių, drauge ir visus Feliksus,

Kiek aprimus, pavilgius be 
džiūstančias lūpas ir laukiant 
sekančio šokio, nuo scenos pra 
byla visuomenininkas J. Straz 
das. Jis pasveikina atėjusius 
svečius į sportininkų ir SLA 
parengimą. Trumpu žodžiu nu 
šviečia šių organizacijų reikš 
mę ir pasidžiaugia, kad savo 
tarpe turime SLA įkūrėjus — 
Oną Indrelienę ir Viktorą Da 
gilį. Tai išgirdę žmonės ploja. 
J. Strazdas pateikia dar vieną 
staigmeną: p. Indrelienė šven 
čia savo gimtadienį. Vėl ploji 
mai ir pakilus visai salei pasi 
girsta griausmingas „Ilgiausių 
Metų!“ Orkestrui pritariant, 
linkėjimai kelia lubas erbviai 
Prisikėlimo parapijos salei.

Visiems nuoširdžiai sveiki 
nant šią mielą, reto gerumo ii 
nuoširdumo moterį, kažkaip 
prisimenama pirmosios dienos. 
Tuomet tik išsikėlus į naująją 
žemę, nieko nepažįstant, be 
veik nemokant svetimos kai 
bos, kiekvienas patarimas, ge 
ras žodis ar parodyta pagelba 
paliko neišdildomą įspūdi- To 
kie žmonės daugiausia buvo 
ankstyvesnių ateivių tarpe, ku 
rie patys pergyvenę, mielai iš 
tiesė pagelbos ranką naujiems 
atėjūnams.

Viena iš tokių buvo p. Ind 
relienė, kuri kiek galėjo pade 
jo, priglaudė ir globojo naujo 
kus. Buvo atvejų, kad vieniša 
mergaitė, tėviškės ir artimųjų 
ilgesio vedama, dažnu atveju, 
rasdavo nusiraminimą ir moti 
nišką globą p. Indrelienės as 
menyje.

Griausmingiems linkėjimams 
nurimus, salėje pasirodė trys 
rrtoterys ir gerąjai moteriai įtei 
kia didžiulę, spalvotais kaspi 
nais aprištą dovaną. O Rypke 
vičiaus Olimpija pradeda groti 
tango „Naturno“. S. P.

kurie buvo susirinkę į gausų ir 
labai gražiai praėjusį subuvi 
mą. Jį iniciatorių vardu atida 
rė Dr. V. Ginriūnienė ir vesti 
paprašė Joną Lukoševičių, ku 
ris kvietė .sveikintojus, keisda 
mas juos su solistais.

J. Lukoševičius sumaniai ir 
gražiai vedė visą subuvimą.

Sveikinimus kun. Dr. F. Ju 
cevičiui pareiškė inž. Ga.ga 
sas Parapijos K-to, Stp. Kęs 
gaila KLB Kr. V-bos, A. Nor 
keliūnas KLB Montrealio Sei 
mėlio Prezid., p. Astrauskienė 
Šv. Elzbietos dr-jos, p. Gruč 
kūnienė Šv. Onos dr-jos, p Ge 
čienė su dviem mokiniais mo 
kyklų vardu, J. Piečaitis Skau 
tų, B. Pūkelevičiūtė Liet. teat 
ro, kun. dr. Dobrovolskis Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje, 
J. Kardelis Nepr. Lietuvos >e 
dakcijos, oper. sol. E. Karde 
lienės ir savo vardu, o Dr. Gi 
riūniene, užbaigdama visus svei 
kirtimus, iniciatorių vardu. Dau 
guma kalbėtojų pasidžiaugė, 
kad atėjus j vvlovavima nau 
jiems žmonėms visur pradėjo 
reikštis nuoširdesnis Montrea 
lio lietuvių bendravimas ir su 
gyvenimas, todėl į ateiti žiūri 
me viltingiau. Kun. Dr. Felik 
sui Jucevičiui linkėta daug gra 
žios sėkmės.

Labai simpatingai pasirodė 
solistai — A. Keblys ir A. Paš 
kevičienė solo dainomis ir due 
tais, palydimi p. Siegrist. Abu 
solistai padainavo po 2 dainas 
ir biso po vieną ir du duetus. Jų 
dainavimas publikai patiko. 
Abu solistai parodė gražaus su 
gebėjimo ir matomos pažan 
gos. Jie apdovanoti rožėmis.

Kun. dr. F. Jucevičius dėko 
damas už gražų parengimą, pa 
sisakė norįs pirmąją Kanadoje 
lietuvių parapiją padaryti pu 
mąja visoje šiaurės Ameiiko 
je. Jis pabrėžė, kad be Šv. 
Onos, Šv. Elzbietos ir kt. diąu 
gijų sunku būtų išsiversti.

Kun. Jucevičiui įteikta dova 
nų ir po 100 dol. Šv. Elzbietos 
ir šv. Onos draugijų.

Buvo lloterija,. šokiai, gra 
Žios vaišės. Subuvimas buvo 
kultūringas ir gražiai praėjo.
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Čia trumpoje santraukoje, 
nesigilindamas i smulkmenas, 
pamėginsiu nupiešti labai dide 
lio mastelio paveikslą su toli 
mos praeities, dabarties ir spė 
jamos — galimos ateities vaiz 
du.

Kadangi aš noriu rašyti lais 
vai, tai ir pareikštas kartais per 
aštrias minais ar išsireiškimui 
prašau palikti mano asmeniš 
kai atsakomybei.

Jokių pėdsakų, iškasenų ar 
kitokių įradymų nėra, kad ko 
kia kita rasė ar tauta po-* ledy 
nų laikotarpio būtų gyvenusi 
Lietuvos ribose.

Baltai buvo ramūs, nesiūs, 
savo tikybą gerbianti ir .nylm 
ti, puikūs medžiotojai ir vėliau 
žemdirbiai. Ilgą laiką jie gyve 
no neįžengiamų gilių atskirt'. 
Jau (devintame įir gr<tciausia 
anksčiau šimtmetyje po Kris 
iš vakarų kaimynai germanai 
baltus pradeda puldinėti 
Po kelių šimtų metų užtruku 
šių kovų jie nugali Prūsus. A' 
kakliai jie puldinėja ir terioja 
Lietuvą, įsigali Latvijoj. Tik 
mūsų Didysis Vytautas, gabiau 
sias tų laikų karvedys ii poli 
tikas, surinkęs augštaičių, žj 
maičių, sūduvių, kuršių pulkus, 
pagelbimas savo sąjungininkų 
lenkų, rusų bei totorių raitė 
iių pulkų, viso nemažiau 14— 
16 tūkstančių kariu, prie Žal 
girio 1410 m. liepos mėn. 25 
d. sumušė, kuone iš visos v aka 
rų Europos, germanams j pa 
gelbą atėjusius riterius su visa 
galingųjų germanų — vokie 
Čių kryžiuočių ir kalavijuočių 
Jungingeno vadovaujamų to 
kio pat dydžio gerai ginkluotą 
armiją.

Vytautas Žalgiryje sustabdė 
vokiečių ,,Drang nach Osten"
— slinkimą į Rytus, keliems 
šimtams melų, iki mūsų laikų, 
I-jo pasaulinio karo.

Deja lietuvių priešų skai 
čius vis didėjo. Po Jogailos už 
kurinių vedybų su lenkų Jad 
vyga, kelius šimtus metų jie iš 
buvę mūsų sąjungininkai, greit 
pradėjo kėsintis į mūsų gyvy 
bę iš vidaus: infiltraciją, per 
mūsų dvarponius ir bažnyčią 
mūsų lenkinimą - nutautinimą. 
Puldinėjo ir daug kartu mus te 
riojo ir mūsų kaimynai švedai, 
kur lietuviai Stodavo kovon 
dažnai su keleriopai gausesniu 
priešu ir juos išvaikydavo bei 
nugalėdavo.

Sustabdė Vytautas ir Euro 
pos baubą — iš Azijos beslen 
kančius totorius ir juos pavertė 
mūsų iki šių dienų bendro Ilki 
mo draugais.

Betgi pats klastingiausias, vi 
suomet pats pavojingiausias, 
aziatiško atkaklumo ir žiauru 
mo, daug kartų buvęs ir visuo 
met dėdamasis mūsų draugu, 
pamažu į mūsų valstybę slinko 
Šiaurės rytų pulaukinis . rusas.

Per šimtmečius nuo Vitenio
— Mindaugo — Algirdo laikų 
lietuviai nesuskaitomose kovo 
se kovėsi su rusais, juos vis 
atstumdinėjo, net užvaldė jų 
plotus, padėjo apsiginti nuo jų 
totoriams, ukrainiečiams bei gu 
dams. Šiose kovose kažkaip 
nejučiomis iš visų pusių slavų 
apsupti, su jais susiliejo — iš 
nyko jotvingiai. Habsburgų- 
-vokiečių, švedų ir ypatingai 
rusų per šimtmečius puldinėja

ma, su kvaila veto teise, dvar 
ponelių valdoma, silpnėjo len 
kų - lietuvių unijinė valstybė. 
Galiausiai ją pasidalino Aust 
ro-Vengrija. Vokietija ir Rusi 
ja.

1795 m. po paskutinio pada 
linimo. Didžioji Lietuva atite 
ko Rusijai. Taigi prieš 165 mc 
tus užgęso savaranki Lietuvos 
— Lenkijos valstybė, nusigink 
lavo paskutinis laisvos Lietu 
vos tų laikų karys — per šimt 
mečius buvęs jos laisvės sar 
gyboj.

Užėjo sunki, tamsi, žiauri ir 
ilga letuvių priespaudos naktis.

Jei mūsų dvarponiai ar kuni 
gaikščiai sulenkėjo ar surusė 
jo, tai lietuvių grynoji šaka — 
liaudis atlaikė visas vidines ir 
išorines ligas — priešus. Nei 
Sibiro trėmimai, nei kazokų na 
gaikos, nei korikai Muravjovai 
nenutildė lietuvių sielą išreiš 
kiančių dainų, jų troškiąją ir 
viltį būti vėl laisvu, pasiryžimą 
išvyti visus į jo protėvių žemelę 
ntslinkusius ir niekuomet ne 
prašytus atėjūnus rusus.

Gimė Donelaičiai, Valančiai, 
BtiTanauskai’, Vileišiai, Kudir 
kos, Maironiai ir Basanačiai. 
Kad ir uždrausta, bet mūsų 
knygnešių dėka žydėjo spau 
da. Gimė „Varpas“ ir „Auš 
ra”.

Artėjo I-jo Didžiojo karo pa 
baiga, braškėjo galingojo kei 
zerio Vokietija — revoliucinin 
kai nukirto Rusijos caro gal 
vą. Lietuva dabar nutrypta ii 
alinama vokiečių, buvo tyko 
ma iŠ vidaus ir iš visų pusių. 
Lietuva budo! Pasigirdo lais 
vės trimitas, susirinko mūsų 
garbingieji vyrai su Basanavi 
čium priešakyje ir 1918 m. va 
sario 16 Vilniuje paskelbė Lie 
tuvai laisvę ir nepriklausomy 
bę. Nuaidėjo pirmieji laisvi him 
no aidai: „tu didvyrių žeme“, 
„Lietuviais esame mes gimę— 
Lietuviais norime ir bū<!“

Deja, vokietis delsė ir nesi 
traukė. Susiformavo KolčaKo- 
-Avalovo — Bermonto gerai 
ginkluotas gaujas viduje. Len 
kas tykojo mus iš pietų, nusku 
rusios ir išbadėjusios rusų-bol 
ševikų gaujos veržėsi ir slinko 
iš rytų.

Dabar Lietuva visiškai atbu 
do — atsikėlė ir griebėsi gink 
lo. Pirmąjį laisvos Lietuvos ka 
riuomenei 1918. XI. 23 dienos 
įsakymą atskubėjo tūkstančiai 
kūrėjų - savanorių ir jie pirmie 
ji sudarė kovos vienetus ir grū 
mesi kaip liūtai. Pagaliau gimė 
ir Lietuvos kariuomenė su Min 
daugo, Algirdo. Vytenio, Kęs 
tučio, Butigeidžio, Vytauto ir 
kitais pulkais. Jie sulupo Kol 
čekus — bermontininkus, išpra 
šė vokiečius, išdulkino ir išvijo 
driskius bolševikus - rusus, ap 
lupo ir išvijo pasalūnus lenkus.

Tik alijantų dėka teišsigeioė 
jo iš jų nagų pats Želigovskis 
su visa jo armija. Šauliai partt 
zanai vėliau išprašė prancūzus 
ir iš Klaipėdos. Tik klastinga 
sis lenkas su aliantų (daugiau 
šia lenkų suklaidintų prancū 
zų) pagalba pasigrobė trečdali 
Lietuvos su sostine Vilniumi.

Likusioji Lietuva su Klaipė 
dos kraštu žydėjo savo atgimi 
mo dienos. Augo gražėjo, mo 
kinosi, tobulėjo, gražiai sugyve

Nukelta į 3-čią psl.

J. A. V. ir Kanados Lietu didžiuoti tik ten gyvenant eji RAŠO PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA
vių II-jam Kultūros Kongre 
sui paruošti Komiteto sekreto 
rius L. Balzaras paskelbė spau 
doje pirmąją informaciją, ku 
rioje pasakyta, jog minimas Ko 
mitetas nutarė Kongresą šauk 
ti Chicagoje 1962 mt. rugsėjo 
mėn. 3 ir 4 dienomis. Kitaip 
tariant, numatytoji Kongreso 
data — 1962 m. liepos mėn. 1 
—2 d., pakeista j tų pat met i 
rugsėjo mėn. 3—4 d. Dėl šio 
Komiteto nutarimo noriu pa 
reikšti šias kelias pastabas:

1. JAV Lietuvių Bendruo 
menes Centro V-bos ir PLB 
Kanados Krašto V-ba jau, 
maždaug, prieš metus laiko bu 
vo sutarta, jog II-sis JAV ir 
Kanados Lietuvių Kultūros 
Kongresas bus šaukiamas 1962 
m. liepos 1—2 dienomis Clii 
pagoję. Šią datą pasiūlė JAV 
Lietuvių B-nės Centio V-ba. Ši 
data buvo patvirtinta ir pašau 
lio Lietuvių B-nės V-bos, JA 
V Lietuvių B-nės Centro V- 
bos, P. L, B. Kanados Kiašto 
V-bos, JAV Liet. Kultūros 
Fondo, Kanados Liet, Kuitū 
ros Fondo bendrame posėdy 
je, įvykusiame š. m. balandžio 
mėn. 29 d. Toronte.

2. JAV ir Kanados Lietu 
vių II-jo Kultūros Kongreso 
data ir vieta buvo parinkta 
kartu su II-ja JAV ir Kanados 
Lietuvių Tautinili Šokių šven 
te. Dabar perkėlus Kultūros 
Kprjgrpso dątą į rugsėjo mėn. 
3 ir 4 d-, nprųažąm skaičiui tau 
tiečių teks dviejų mėnesių lai 
kotarpyjė vykti dukart į Ch> 
cagą, Susidarys sunkumų gauti 
laisvas dienas darbovietėse ir 
teks mokėti dukart kelionės iš 
laidas. Mūsų tautiniu šokių Šo 
kėjai suvažiuoja į Chicagą ne 
vien tam, kad jais galėtu pasi

lietuviai, bet kad i T autinių Šo 
kių Šventę suvažiuotų be šo 
kėjų ir kiek galint didesnis mū 
sų tautiečių skaičius.

3. Jau devinti metai, kai Ka 
nados lietuviai Darbo dien»»s 
savaitgalyje ruošia savo trad: 
cinę Kanados Lietuvių Dieną. 
Ateinančiais metais, KLB Kiaš 
to Tarybos nutarimu, ji įvyks 
ta rugsėjo mėn. 3 — i d. d. 
Windsore. Į Kanados Lietuvių 
Dienas suvažiuoja ne mažas 
skaičius tautiečių ir iš JAV. At 
einančiais metais, Kada Kana 
dos Lietuvių Diena ruošiama 
prie pat JAV pasienio išalia 
Detroito), ypač didesnis skai 
čius jų laukiamas. Dabar. šaU 
kiant tuo pat metu Kultūros 
Kongresą Chicagoje. dauge 
iiui teks apsispręsti, kur va 
žiuoti — ar į Windsorą, ar į 
Chicagą. Išdavoje — nukentės 
ir kultūros Kongresas ir Ka 
nados Lietuvių Diena.

4. Vienintelis rnotjyas KuĮ 
tūros Kongreso datos nukeli 
mui į rugsėjo mėn, 3—4 d- tik 
karštas oras, paprastai liepos 
Pradžioje vaiginąs Chicagos gy 
ventojus. Tačiau dvejų Dainų 
Švenčių praktika yra parodžiu 
si. jog nežiūrint ir didelių karš 
Čių, tūkstančiai tautiečių tomis 
dienomis suvažiuoja į Chicagą 
Nemanyčiau, j.ig kaiščiai atbai 
dytų Kultūros Kongreso daly 
vius, kurių posėdžiams 1000 
vietų salę, kaip Komiteto pla 
nuojama. galima išnuomoti ir 
vėsinarrją.

Tai turėdamas galvoje, siu 
lau dar kaitą persvarstyti Ku! 
tūros Kongreso dątą,

Stp. Kęsgailą.
1577 Rue de Seve,
Montreal 20, P. Q. Canada,

32) Michalkevičius 1. Keži 
mieras Mikalojus (XVIII, 
1959 m.) — 1910 m. paoaigo 
je išspaudė kun. J. Tumą-Vaiž 
gantą iš „Vilties“ redakcijos ir 
iš Vilniaus vyskupijos. 19i7 X 
27 pasirašęs 44 Vilniaus lenkų 
v tikėju vokiečiams memoria 
lą, kad Lietuva drauge su Len 
kija sudarytų bendrą valstybę, 
o Vilniaus lietuvių veikėjams 
liepos mėn. į tai atsakius laš 
tu, ku: buvo numatoma sava 
rankiška ir nepriklausoma Lie 
tuvos valstybė, 4 Vilniaus kuni 
gus lietuvius, drauge su kitais 
pasirašius šį raštą. Michmkevi 
čius nubaudė, šalindamas is V ii 
niaus kun. J. Bakšį ir kun. 1. 
Brazį, atėmė iš kun. J. Kuktos 
(būs. Kaišiadorių vysk.) para 
piją (teapsigynė nuo 1914 m. 
karo pradžios Vilniuje apsigy 
venęs Suvalkų gimn. kapeli- 
nas kun. J. Stankevičius). 192/ 
m. apsilankęs Nepriklausomo 
je Lietuvoje ir Kaune pas prof. 
Igną Jonyną suėjęs su tuo pat 
kun. Tumu, Zigmu Žemaičiu 
ir M. Biržiška, M. kėlė tostą, 
„kad visi me* dar sulauktum* 
Vilniaus grįžimo Nepriklauso 
mai Lietuvai“. Vilniuje mnda 
mas 1940 II 16, kad ir neil 
gam jis jau buvo to sulaukę--.

33) Mickevičius - Kapsukas 
Vincas (XVIII, 1959 ra.). Tur 
tingų tėvų, tad — Kapsuko ter 
minu—buožės sūnus, kaip Alek 
sa Angarietis, Leonas Pruseika 
(Alb. Vabalas) ir daugelis ki 
tų mūsų smarkių komunistų. 
Dėl K. neatsargumo nukentėjo 
Marijampolės gimnazijos mo 
Rytojas Vincas Staniškis, iškel 
tas iš ten Lomžos gimnazijon 
(jo sūnus, motinos sulenkintas 
ir virtęs endeku, Nepriklauso 
moję Lenkijoje buvo Varšuvos

LaisKai Redakcijai
Mielas Redaktoriau,
O vis neiškenčiu, ir norėčiau 

mūsų diskusijas pabaigti šiuo 
paskutiniu pareiškimu. Prašau 
jį patalpinti artimiausiame ..Ne 
priklausomos Lietuvoj' nume 
ryje.
NEI STEBĖTOJAS MATĖ, 
NEI DALYVIS GIRDĖJO 
(Atsakymas į jų teigimus „Ne 

spalio 25 d.)

Nereiktų nei man rašyti, nei 
*kaitytojųs gaišinti, redakciją 
varginti, jei p. Stebėtojas ir p. 
Dalyvis po savo viešais pareiŠ 
kimais dėtų ir savo pavardes. 
Tada jie daug akyliau stebėtų, 
atydžiau klausytų ir atbulai laik 
rašty nerašytų.

Reikalas sukasi apie taria 
iną mano pareiškimą JAV L. 
B. Tarybos suvažiavime, „kad

Nukelia į 7-lą psl

Planuokite 
savo Kalėdų paštų dabar
Venkite susigrūdimo. . . sekdami sekančiu* paprastus 

patarimus:

Patikrinkite savo adresų sąrašą, kad nebūtų netikslumų.

Nusipirkite iš anksto pakankamai pašto ženklų.

Pasirūpinkite pakankamai pokavimo bei vyniojimo 
medžiagos.

Paruošdami paketėlius išsiuntimui, atspausdinkite siuntėjo 
bei gavėjo adresus siuntinio viduje ii viršuje.

Pasverkite siuntinius artimiausioje pašto įstaigoje n 
užlipinkite reikiamą kiekį pašto ženklų.

PASKUTINĖ IŠSIUNTIMO DATA

VIETINIAM PRISTATYMUI YRA

GRUODŽIO 17-oji.

seimo atstovu). 1898 m. paša

lintas iš Seinų kunigų seminari 
jos, dėl savo amžiaus K. nei 
gimnazijon nebepateko nei 
brandos atestatui neprisirengė. 
Berno universiteto paskaitose 
trumpai ir retai tesilankydavo 
laisvuoju klausytoju. Bylos rei 
kalams, kalėjimo palengvini 
mui ir pabėgimui iš Sibiro daug 
padėjo mūsų politinis Raudona 
sis Kryžus su Fel. Bortkevičie 
ne ir Fil. Hrincevičiūte prieky 
je; iš Vilniaus Komercijos Ban 
ko F. Bortkevičienės jo reika 
tams skolintus pinigus gavo dar 
garantuoti Jonas Vileišis ir M v 
kolas Biržiška. Kairiosios lietu 
vių visuomenės iauvo smerkia 
mas, kai 1919 m. Vilniuje jis 
suimdino Fel. Bortkevičicnę ir 
nuvarydino įkaitu Maskolijon. 
Iš kalėjimo „Visuomenei' siun 
tęs straipsnių, šiuos išspausdi 
nūs protestavo, sakydamasis 
ptieš jos kryptį, neteisingai 
ėmęs ją laikyti partijos likvida 
tore. Be partinės propagandos 
raštų, linkęs buvo ir į literatu 
rinę kritiką, kurioje pasireiškė 
lengvu stiliumi, bet ne giliu tu 
riniu. Okupacinė bolševikų 
valdžia 1955 m. pavadino Kap 
suko vardu Vilniaus universite 
tą, nors su universitetiniu rno 
kslu jis nieko bendra netuiė 
jo ir tiktai po to, kai Lietuvos 
Valstybės Taryba 1918 II 5 
nutarė atgaivinti 1832 m. mas 
kolių valdžios uždarytąjį V>1 
niaus universitetą, ją pasekė, 
1919 m. kųvo mėn. Kapsuko 
pirmininkaujama Lietuvos - Gu 
dijos sovietinės respublikos vy 
riąusybė, po mėnesio lenkų iš 
vyta, ir universitetas jų jau 
buvo įsteigtas Stepono Batoro 
univ. vardu. Mariampolėje K- 
ui teišėjus 4 klases, M. inst. bol 
ševikų pavadintas jo vardu.

Bus daugiau.

MŪSŲ ^SPORTAS

Neseniai įsisteigęs Delhi sau 
lių būrys spalio 15 d. įvykdė 
3-čias Ontario grupinio .r indi 
vidualaus šaudymo pirrneny 
bes. Pirmenybės įvyko Eden, 
Ont. Jose dalyvavo Delhi ii 
Toronto šauliai, bei St. Catha 
lines ramuvėnai. Taip pat gau 
sus būtys stebėtojų iš įvairiu 
vietovių. Nežiūrint blogo oro 
rungtynes piaėjo 3U pasiseki 
inu ir geioj nuotaikoj.

Komandiniam šaudyme I- 
mą vietą laimėjo Toronto, 2-rą 
Delbi šauliai. Individualiniame 
Šaudyme geriausiai pasižytnė 
jo B. Savickas, J. Budrevičius 
(abudu iš Į pronto) ir A. Au 
gustinavičius (DelhiJ. Pažymė

Mizara; Antanai, ar tu dar 
vis negali užmigti?..

Bimba: Neištrivočiau, drau 
ge Rojau... Tiktai pamišlyk...

Mizara: Ką čia mįslyti... 
Mes gi ne albanai, ir ne čuinai, 
ir ne titininkai, kad mįslytu 
me... Mums mįslyti nereikia ir 
nevalia. Mes turite 
pildyti, -

Bimba: Lengva 
„įsakymus pildyti“., 
tas aklas įsakymų pildymas ir 
yra mūsų bėdų priežastie, drau 
gas Rojau?

Mizara: Tarp mūs šnekant, 
Antanai, juk tas Nikita prakeik 
tai supainiojo reikalus ir mus 
pastatė durnių vieton...

Bimba: Kaip tu manai, ko 
kian patvorin Išmetė Stalino inu 
miją?

Mizara: Patvorin... O kur 
gi dėti tokį galvažudį ir razbai 
ninką?

Bimba: Prakeiktas, kaip jis 
sumufino mus ne tiktai prieš 
visą svietą, bet ir prieš tuos gi 
prakeiktus dipukus... Šėtonai, 
atvažiavę Amerikon, jie rėkte 
rėkė, kad Stalinas ne darbinin 
kų vadas, bet plėšikas, razbai 
ninkas ir žudikas, o mes gi šven 
tai tikėjom, kad jis darbininkų 
vadas. O dabar ir Nikita suko

nu

VEDA KAZYS BARONAS
ŠAUDYMO PIRMENYBĖS

tina, kad šie trys šauliai ne vien 
tik lietuvių, bet ir kanadiečių 
tarpe už gerą šaudymą yra ga ■ 
vę daug prizų.

Po šaudymo, šaulio C. Ru 
gieniaus bute laimėtojams bų 
vo įteiktos dovanos, pasidalin 
ta įspūdžiais ir aptarti šaudy 
mo sporto reikalai ateity. J. Z.

TORONTO AUŠRA
B-C lygoje Aušia Sr. pra 

laimėjo Andys 60:66; Chuich 
lygoje Aušra Inter, nugalėjo 
University S. II. 87x69; C. i. 
O. lygoje Aušra M. pralaimėjo 
Corpus Christi 13x26; stalo te 
niso lygoje Aušra I nugalėjo 
Vytis III 6x4 ir Aušra II 
galėjo Black Beais III 7x3.

13.

JUOKDARIAI...
POKŠT — KEBERIOKŠT!..

tą pat, ką seniai žinojo ir 
ms sakė dipukai...

Mizara: Matai, draugas, 
ne kas gi kitas, liktai plėšikas 
Stalinas susidėjo su razbainin 
ku Hitleriu ir abu bendrai veik 
darni, pasidalino ir Lietuvą... 
Atvirai sakant, lai gi tikri plė 
šikai — imperialistai... Jie gi 
abu susitarė ir karą sukėlė...

Bimba: Mielas Rojau, tu
man pasakyk atvirai, kai Ro 
juje išgyvenai per pusę metų, 
— tai gi Nikita visą laiką Sta 
linui turavojo, jį šlovino ir x isą 
svietą ragino jam paklusti...

Mizara: Ach, Antanai, nu 
tilk... Kai aš pasiimu „Lais 
vės” komplektą, tai mane pra 
deda krėsti drugys, — kiek 
ten panegirikų Stalino garbei 
prirašyta... Kiek jam 
prigiedota!..

Bimba: Rojau, gana, 
ne „Vilnies“ komplektas iš pro 
to varo...

Mizara: Antanai, saugokis, 
kad apopleksija neužmuštų... 
Nikitos pokštai mus j kapus 
nuves...

Bimba: Kaip toje Vienuolio 
komedijoje: Pokšt ir kebe 
riokšt!..

Mizara: Ne juokai, drau 
gas...

įsakymas 
draugas Antana'!

pasakyti
O ar ne

m u

juk

himnų

Ir ma

Mandrapypkis.
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MŪSŲ LAISVĖS ŽIBURĖLIS
Atkelta iš

no su visais kaimynais, išsKy 
rus lenkus. Gamino ir pardavi 
nėjo išteklius, piekiavo su vi 
sais kraštais. Lietuvis vei 22 
metus džiaugėsi laisve, savo 
protėvių aisčių prakaitu ir krau 
ju nuo amžių aplaistytam kraš 
te.

Lietuvis nusiprausė nuo sve 
tiinybių, atlietuvino saio gra 
žiąją indoeuropiečių seniausią 
baltosios rasės kaibą, visose sri 
tyse pasivijo ir daugelį Euro 
pos valstybių, net pralenkė. 
Mokyklose švietėsi per 400.U00 
jaunimo. Lietuvos apsaugoj bu 
dėjo šauni, gerai apmokyta ir 
moderniai apginkluota kaiiuo 
menė, pavojaus atveju galinti 
sumobilizuoti apie % miliono 
kariuomenės eiles praėjusių ka 
rių. Lietuva žydėjo ir niekam 
nekliudoma sekė ir stebėjo be 
spartinančią II-jo Pasaulinio ka 
ro audrą.

* * *
Kasgi atsitiko, kad mes pa 

čioje pradžioje 2-jo pasaulinio 
karo taip greit suklupom, taip 
greit nubyrėjo Laisvos Lietu 
vos žiedai? Kodėl gi mūsų tė 
vai ir net, tūkstančiai tada, pa 
lyginamai dar jaunų su rusų 
bolševikais kariavusių karių, 
jiems be šūvio, beveik be pro 
testo pasidavė.

Kodėl gi mūsų generolai i.- 
pulkininkai, kurie gerai oaž’nn 
ir visi kariavo prieš bolševikus, 
mums iškovoję nepriklausi my 
bė — jie dabar neprotestavo7

Kodėl gi mūsų valstybės vy 
rai su A. Smetona priešakyje, 
gerai pažinoję bolševikus, mu 
ms įsakė nekelti ginklo — pa 
siduoti?

Kodėl gi šauliai - partizanai, 
kurių eilėse buvo kelios dcšim 
tys tūkstančių, (42.000), išgir 
dę bolševikų ultimatumą, ne

Kodėl gi pagaliau bažnyčios 
skubėjo į susirinkimo punktus? 
nesuskambino varpais, kad pa 
kvietus tikinčiuosius pastoti ke 
lią bedieviškąjam siaubui? 
Reiktų dar daug daug tokių 
kodėl pasakyti.

Akys raibsta ir galva svaigs 
ta, kai panori į visus šiuos klau 
simus pateisinamai atsakyti.

Matėm įvykius, kaip viskas 
dėjosi. Turėjome gražaus, štai 
jau 22 metus, laiko visą tai ap 
svarstyti, pasverti, pasiginčyti, 
surasti atsakymą.

Būtų per ilga ir gal net be 
prasmiška visa tai čia kartoti 
ar patiekti savo nuomonę.

Vis dėlto išvadą galima pa 
sidaryti.

Hitleris, visokiausiomis kom 
binacijomis įkopęs į valdžią, pa 
skubomis ruošėsi revanšo ka 
rui, galima sakyti prieš visus. 
Ir jam sekėsi, nes be bolševikų 
Rusijos, visi kiti miegojo. Pav., 
Prancūzija mažino palaipsniui 
savo kariuomenę, Anglija se 
niai buvo jau nusiginklavusi. 
Stalinas, kaip ir visa bolševiki 
ja, savo tikslų juk niekuomet

2-ro psl.
nepakeitė: nesiskaitant su prie 
monėmis žengti pirmyn pašau 
lio užvaldymui. USA, tas mie 
guistas milžinas, dar daugiau 
migdėsi neutralumu. Pagaliau 
prancūzas Hitleriui atidavė Saa 
ro kraštą; Austrija pasidavė be 
smūgio; atėjo ir garsusis Miun 
chenas; be cmūgio pasidavė ir 
Čekoslovakija. Ką jau be kai 
bėti, kad mes kuone su šypse 
na Hitleriui atidavėm Klaipė 
dą... Atėjo eilė ir Lenkijai. Vi 
sa tai mes matėm ir vieningai 
ramiai sau laukėm, anot musų 
Adomo Mickevičiaus Vėlinių: 
Cicho wszędzie, glucho

vvszędzie, 
Co tu bendzie, co tu bendzic?! 
Visur tylu, visur tuščia, — 
Kas gi bus čia - kas gi bua čia*!

Žinoma tada, 1939 rugsėjo 
mėn., mes nežinojom, kad dvi 
didžiausios plėšikų, Hitlerio ir 
Stalino, bandos slaptai susitarė 
ne tik pasidalinti Lenkiją, bet 
numatė ir plėtimosi zonas, bei 
įtakos rimas į visą pasaulį.

Tiesiog reikia stebėtis, kad 
vokiečiai neiškentė ir mums ge 
rokai ir geru laiku pravėrė sa 
vo kortas — pasiūlė kartu už 
pulti Lenkiją ir atsiimti Vilnių. 
Kaip tik nuo čia ir prasidėjo 
mūsų didžioji nelaimė — klai 
da.

Mes dvidešimt metų suka 
vom: ,,Mes be Vilniaus nenu 
riįmsŽm“;, kūrėbti Vilniui va 
duoti sąjungas; rinkome au 
kas; mūsų visa jaunimo kart.* 
įsivaizdavome Vilnių kaip Lie 
tuvos stebuklingą šventyklą, ap 
suptą šventvagių lenkų.

Mūsų jaunesnių galvose ne 
buvo jokių abejonių prie pir 
mos progos Vilnių atsiimti.

Ir koks nelabasis mūsų va 
dus tada apsėdo? Kodėl tada 
taip išpopuliarėjęs, tiesiog visų 
lietuvių iyg išganymu laiko 
mas, po tokių triumfališkų 
Vokietijoje vizitų - priėmimų, 
gen. Raštikis nieko nedarė?

Argi mums nebuvo aišku, 
kad mes vieni negalim likti tarp 
tokių dviejų pajudėjusių milži 
nų ramūs ?

Tiesa, Lietuvos atstovas Ber 
lyne, pulk. Škirpa, darė ką ga 
Įėjo, bet jo mūsų vyriausybė 
neklausė. Buvo ir jam prita 
riančių. Buvo nemaža vyrės 
nių mūsų vadų pritariančių Vii 
niaus atvadavimui. Deja, rr.es 
jaunesni, įsakymo žygiuoti nesu 
laukėm.

Atsitiko taip, kad mes nepa 
sinaudojom vokiečių mums pa 
siūlyta proga. Nėjom atsiimti sa 
vo šventos tiesos Vilniaus.

Galėjom tai padaryti ir be 
vokiečių, lygiai taip, kaip ru 
sai — geriausiu mums momen 
tu — laiku pajudėti ir dar prieš 
rusus užimti 1920 metų mūsų 
sutartimi pasirašytas ribas.

Taip atgautu Vilnum gale 
jom priešintis ir bolševikų įgu 
lų įvedimui ir yra tikra, kad

Nukelta į 6-tą psl.

K
i

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

50.
— Tur būt, kad viską.
— Dabar gi leiskit man kalbėti. Už jūsų aš niekada ’<e 

tekėčiau! Niekada, suprantat? Iš kokios gi žvaigždės atkly 
dot jūs dabar į Žemę? Ir nejau jūs manote, kad aš čia atsi 
dūriau todėl, kad jūs manęs nevedėt? Aš jumis nusivyliau 
štai ir viskas, ir savim nusivyliau, nes maniau, kad jus myliu, c 
pasirodė... — Ji nutilo, užsimerkė ir susiėmė galvą rankomis.

— Ir aš vadinuos budintis gydytojas, — su karteliu tarė 
Barvainis. — Aš net pamiršau, kad jūs dar silpna.

— Aš nesilpna, daktare. Klausykit: aš nusivyliau dar vie 
nu žmogum. Jūs nepažįstat jo, niekada ir nepažinsit. Jis ma 
ne vedė. Aš jam viską papasakojau dar prieš vedybas. Aš pa 
sakiau jam, kad turėsiu vaiką. Ir vis dėlto jis mane vede. Ne 
iš labdarybės, kaip jūs kad gal darytumėt, o iš meilės — taip 
jis sakėsi, ir aš juo tikėjau. Man labai reikėjo meilės, labai.

— Kastancija, šiuo metu jums rekailingas poilsis...
— Klausykit, Tomai. Ir štai jis ėmė man priekaištauti. 

Ir aš supratau, kad tai netikra meilė. Argi priekaištauja žmo 
gus, jei tikrai myli? Mes ir išsiskyrėme. Ne jis mane pametė, 
kaip giidėjau šnekant, o išsiskyrėme. Be jokio pykčio. Ir man 
buvo taip sunku vienai, be meilės, vienų vienai, kad aš... Na ir 
viskas. O dabar stipri aš kaip niekada. Tai jos silpnas, ne aš. 
Ir vaiką išauginsiu be jūsų pagalbos, ir, jei klaus apie tėvą. . ,

— Kastancija, nereikia! Palikim tuos pokalbius kitam 
kartui!

— Nebus progos mums, daktare. Aš viską ir pasakiau. 
Beveik viską. O gal ir daugiau, negu viską. Dabar aš iš tik 
rujų pavargau. Ačiū, kad aplankėt. Ir eikit jau, daktare, ei 
kit. . .

Barvainis atsistojo.

52-15

KLAUSOMA L I® T U V A

CANADA

Mokykimės
angliškai ar prancūziškai

NIEKO NĖRA JUMS SVARBESNIO KAIP IŠMOKTI KUO GREIČIAU

SIAI IR KUO GERIAUSIAI KALBĄ TOS BENDRUOMENĖS. KURIOJE 

JŪS GYVENATE — T. Y. ANGLŲ AR PRANCŪZŲ K. ŠIS UŽDAVINYS 

YRA GYVYBINĖS REIKŠMĖS JŪSŲ PASISEKIMUI IR LAIMEI KANA

DOJE.

ŠTAI KELETAS PRIEŽASČIŲ

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

gyti draugų, atlikti reikalus krautuvėse ir įstaigose ir pasinaudoti 

visais patarnavimais, kuriuos teikia bendruomenė jums kaip savo 

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

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

cūziškai —

— mokėdami angliškai ar prancūziškai, jūs lengviau pasinaudosite 

techniškais kursais pagerinti jūsų darbo sugebėjimą — —

— mokėjimas anglų ar prancūzų k. yra būtinas įsigyjant Kanados
k t

pilietybę —

ANGLŲ AR PRANCŪZŲ K. VAKARINIAI KURSAI YRA DUODA

MI DAUGUMOJE VIETOVIŲ. NORĖDAMI GAUTI APIE TAI INFORMA

CIJŲ, KREIPKITĖS Į VIETINĖS MOKYKLOS VEDĖJĄ, ARTIMIAUSIĄ 

PILIETYBES BEI IMIGRACIJOS PAREIGŪNĄ, JŪSŲ KUNIGĄ BEI PA

STORIŲ AR Į ŠĮ LAIKRAŠTĮ.

KODĖL NEUŽSIREGIS1RUOTI ŠIANDIEN?

/

/ Ellen L. Fairclou gh

Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

— Greičiau sveikit, Kastancija. Poryt manęs ligoninėj 
jau nebebus. Paduokite man ranką? Atsisveikint?

— Žinoma, žinoma, Tomai. — Ji tvardėsi, kad nepravirk 
tų. — Jūs nekreipkit į mane dėmesio, tai nervai. — Ji užlaikė 
jo delną ilgėliau, negu reikėjo, ir pašnibždėjo: — Aš džiau 
giuos, kad turėsiu vaiką, Tomai. Aš iš pat pradžių džiaugiausi 
Buvo viena silpnumo akimirka, ir laimė, kad taip baigėsi. O 
jis irgi gyvens.

— Kas jis*?
— Vaikas. Daktarė Vainbaum sakė. Jis irgi gyvas. Da 

bar gi eik. Eik, Tomai!

XXXII
— Na ir susitikimas! Na ir susitikimas! — sušuko Pstše 

meneckienė, džiaugsmingai puldama Viktorijai į glėbį.
— Kaipgi jūs čia, kolege, atsiradot?
— Išsprukau atostogų. Žmogus privalo juk pailsėti.
,.Neilgai dirbi toj ligoninėj, ir atostogos tau nepriklausy 

tų, bet gavai, matyt, neapmokamų“, — pagalvojo VtKtorija >r 
pasakė:

— Geriausias poilsis — tai Palangoj. Gerai, kad čia at 
važiavot. Nijole, Gedukai, toliau nuo atramos!

Jie stovėjo jūros tilto gale ir žiūrėjo į dangų: saulė turėjo 
nusileisti į jūrą, bet iš vakarų atslinko debesys, ir saulė įsmu 
ko į juos. Žmonės, nepatenkinti, kad neįvykdyta vakaio pro 
grama, išsiskirstė po vasarnamius. Ant tilto liko tik didžiausie 
ji saulėlydžio entuziastai, o taip pat tie, kuriems namie buvo

dar nuobodžiau, negu ant tilto.
— Kokie gražūs vaikai. — pagyrė Pstšemeneckienė 

Į koki gj pliažą vaikščiojat, daktare? Nejaug! į moterų BU 7" 
kiu dideliu berniuku?

— Į jokį, — atsakė Barvainienė. — NevaikŠt 
pliažą. Dirbu iš ryto, priešpiet ir dieną. Poliklinik'a ir ligoninė 
Gydytojai Palangoj nesiilsi. Tunu galvoj tuos, kurie čia dirb 
pastoviai. a

— Kaip gaila, kad prapuolė jūsų specialybė, __ Pstšemc
neckienės balsas suskambėjo labai užjaučiamai, ir Viktorija tai 
supykino. — Būtumėt gera endokrinologė.

— Visa tai manęs nedomina, — atkirto Viktorija, — vi 
siškai. Gydyt nutukusias bobas, kurių hormonai sutrikę? Ne, 
neįdomu.

— O mes vakar matėm ruonį. — pasigyrė ledukas.
— Jūros liūtą, ne ruonį, — pataisė Nijolė.
— Ne liūtą, o šunį. — nenusileido brolis. __ Mama, ar jū

los šuo ir yra ruonis?
— Gedukai, toliau nuo atramos. Nijole, paimk jį už 

rankos. Kolege, jūs dar pasiliksit? Mes jau einam.
— Eisiu ir aš, ko gi man pasilikti.
Netoliese tilto, urgzdamas ir leisdamas dūnųj kamuolius, 

grįžo j namus žvejų motorlaivis. Jūra buvo rami, vienas balas, 
o gal net štilis. Ant baltų kopų leidosi vakaras. Tolumoje tir 
po raudonas bažnyčios bokštas. Motorlaivis nuplaukė toliau, 
ir vėl tapo tylu. Kartais supliuškėdavo vanduo, kai į jūrą jbėg 
davo vėlyvas vandens mylėtojas; kartais iššokdavo žuvis, kai

au į jokį



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1961. XI. 22. — Nr. 46(764)

DR. J. DEVEIKĖ

Stryikauskis Motiejus
PIRMASIS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVOS ISTORIKAS

KULTU R LV E#KRCW IK A
J LITERATŪROS BIČIULIUS

Gyvendami neabejotinai ne 
paprasčiausioje gadynėje, ko 
kią kada žmonija pažinojo, 
nuolat kalbėdami apie atomo 
ir kitus ar lai gamtos, ar žmc 
gaus išminties prajovus, besi 
baimindami ir net protestų ne 
pagailėdami, įsivaizduojame to 
limus ar net ir artimus piae' 
ties laikus, kaip ramius, pašto 
vius, lyg kažkokių užuovėjų 
apsaugotus.

Taip galvodami ir vertmda 
mi praeitį užmirštame, kad kie 
kvienai žmonijos kartai, jos gy 
venamasis laikotarpis buvo vi 
sai nepaprastas, nes visad dau 
giau pažangus negu tas, kuri? 
me gyveno tėvai arba prote 
viai.

O žiūrint istoriko akimis at 
gal ir jieškant šiokių tokių pa 
ralelizmų su mūsų laikais, be 
ne pats artimiausias mums bus 
šešioliktasis amžius. Ano metu 
susisiekimo priemonėms — tai 
nepaprastos erdves amžius, vi 
sas, vos atrastas Amerikos že 
mynas, norą gal kiek mažiau 
žinomas net negu šiandien Mė 
nulis, vylioja; natūialūs uostai 
lyg laukia atvykėlių, tada, kai 
tikrieji to žemyno, gyventoji! 
daugiau jų bijo nei laukia. Tas 
amžius nuostabus visais atžvil 
giais, kiek politiniais, tiek kari 
niais, o ypač religinais suKrė 
tima». Nuostabus tas amžius 
ir savo dvasiniais polėkiais, 
kaip ir savo niekšingumu. Iš 
skyrus dabartinės technikos, 
nieko jam netrūko is to, kas 
gali būti gera ar negera žmo 
gaus pagaminto ir kas yra ge 
ar bloga žmogiška prasme. 
Liuteris, Kalvinas yra to am 
žiaus vaikai, kaip didžioji ang 
lų Elzbieta Pirmoji, Jonas Žiau 
rusis Maskvoje, trys Lietuvos 
Statutai yra irgi XVI-jo am 
žiaus išdava, kaip Ignas Lojo 
la arba Melanchtonas.

Žmonių judrumas tame am 
žiuje irgi buvo nepaprastas, ir 
jam pavaizduoti tetarnauja niū 
sų pirmojo ir vis dar didžiau 
šioj o istoriko gyvenimas.

Stryikauskis gimė 1547 m. 
Lenčicoje, kaip pats rašo, bajo 
riška prigimtis ir labai silpna 
sveikata neleido užsiimi' ūkio 
aiba kitais sunkiais darbais, tad 
mokėsi. Prieš išvykdamas Kro 
kuvos universitetan jau turėjo 
du labai pavojingus jo gyveni 
mui, net jo gyvybei pergyveni 
mus. Vos būdamas pelikei ių 
metų nuskendo. Negreit iš van 
dens ištrauktas, visas pamėly 
navęs buvo pašarvotas. Žva 
kių kvapas, tėvų aimanos, šven 

t Dėmesio Kanados lietuviams | 
LAIKAS PRISIARTINO

T Antras Šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių kny-'i, II; 
; ; kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų 'ai- ;į; 
;į; kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant- Įįl 
I I rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikri«bą, II; 
Ii; kas jis yra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir- 
T tais drobės apdarais. Kaina $ 1. Užsakymus siųskite š:uo Iii 
T adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA. IĮ;

A. Tamošaitienė. Pabirusios spalvos.
Dailininkė Anastazija Tamošaitienė, kurios paroda Čikagoje 
turėjo didžiulį pasisekimą. Nepriklausomos Lietuvos Mašinų 
Fondo vajui skiria gražiausį tautinį apsirengimą ir savo 

paveikslą.

tos giesmės ir glaudus varpų 
skambėjimas, visa tai, dideliam 
visų nustebimui, jį prikėlė. Jis 
ėjo keturioliktuosius metus, kai 
didelis varpas jam nukrito ant 
galvas, išgulėjęs be žado visą 
savaitę, kėlė, bet dėl išgąsčio 
ar dėl sukrėtimo, visad mykčio 
jo kalbėdamas. Bet mokėsi ge 
rai ir nuvykęs Krokuvon, uni 
versitetą baigė gana greit. Po 
to keliavo Italijon ir pakeliui 
visa, kas tik buvo galima, ap 
lankė. Greičiausia tos kelionės 
metu pagilino savo žinias bra; 
žyboje ir paišyboje, tapdamas 
labai geru kartografu. Grjžęs 
namo, dėstė Krokuvoje grama 
tiką ir lotynų kalbą. Bet meg 
damas už vis labjaU keliones ir 
negalėdamas vietoje nusėdėti, 
išvyko Lietuvon, kur atvyko 
apie 1572 metus. Nors atrodo 
gana menkos išvaizdos ir dar 
menkesnės sveikatos, greičiau 
šiai, kaip kartografas ir piešė 
jas Duvo priskirtas prie Viiebs 
ko pilies, kuriai jau daugelį me 
tų vadovavo Gvagnini.

Stryikauskis iš karto nepap 
rastai Lietuvą pamilo, lankėsi 
visur kur tik galėjo, o jo tvir 
tinimu laiko veltui negaišiojo, 
,,Sugebėdamas sujungti tarny 
bą karui ir mūzai“. Lankyda 
mas ir valstybės ir atskirų didi 
kų pilis, darydamas jų planus 
ir aprašymus, anot jo „pagal 
visus geometrijos ir kosmogra 
fijos reikalavimus“. Domėjosi 
archyvais, kurie jo tvirtinimu 
turėjo būti turtingi. Vien met 
raščių dvylika matė, dabar vie 
ną teturime, visi žuvo. Būda 
mas Vitebske galėjo ir maskvi 
nės teritorijos nemažą dalį pa 
žinti. Ir net laimingai du syk 
pabėgo iš Maskvos nelaisvės. 
Šitų visų kelionių pasėkoje su 
rašė savo pirmąjį veikalą ,,Eu 
ropinės Sarmatijos aprašymą“. 
Ir po to Lietuvos istorija jojo 
„Kronika“ pavadinta.

Bet vis tos neramios dvasios 
pagautas, jau 1574 m. aoleido 
porai metų Lietuvą, Krokuvo 
je dalyvavo Henriko III-jo vai 
nikavimosi iškilmėse, kurias 1? 
bai gražiai eilėmis aprašė.

Kai vyko amba ;ada j Turki 
ją ar pats pasiprašė, ar buvo 
jos tikru nariu nežinia, bet vis 
tos neramios dvasios stumia 
mas kuo daugiausia pažinti, kuo 
daugiausiai pamatyti, atsirado 
Turkijoje. Vėl du syk jam giė 
sė mirties pavojus. Bet Šįkart, 
mūsų laimei, tuos įvykius ap 
rašė. Pirmą kartą, matyt, Kur 
nors liko vienas ir buvo turkų 
pagautas. Vežė jį iš Galatos į

Antano Škėmos raštams iš 
leisti fondo organizacinė ko 
misija, giliai vertindama tra 
giškai žuvusio rašytojo Antano 
Škėmos įnašą į lietuvių litera 
tūrą, ryžtasi išeisti kiek gali 
ma pilnesnę jo raštų laidą. 
Tam yra reikalinga literatūros 
bičiulių talka.

Mes tikim, kad lietuvių lite 
ratūros bičiuliai ir Antano Škė 
mos žodį branginą skaitytojai 
supras jo visų raštų paskelbi 
mo svarbą tiek šiandieniniam, 
tiek ir ateities skaitytojui.

Kreipiamės į Jus, tikėdami, 
kad ir Jūs norėsite savo įnašu 
įsijungti į Antano Škėmos raš 
tų išleidimo fondą.

Joks įnašas nėra per kak 
lūs, joks įnašas nėra per dide 
lis. Juos prašome siųsti šiuo ad 
resu: Dr. Jonas Valaitis, 254 7 
West 45th St., Chicago 32, Ill.

Antano Škėmos Raštams Iš 
leisti Organizacinė Komisija;

Konstantinopolį, kaip pats sa 
ko, du turkai vergjon parduo 
ti. Žinodamas, kad turkai netu 
ri teisės su savim ginklų turėti, 
pagavęs tretįjį irklą liepė jiems 
irtis į tą pusę, kur buvo saviš 
kiai, taip ne jis, o turkai pakliu 
vo nelaisvėn ir net buvo mir 
ties bausme nubausti. Kitą kar 
tą, kai dėl didelių bangų, lai 
vas apsivertė, jis išsigelbėjo 
plaukimu. O kai vėl nutolęs 
nuo savųjų nuklydo ir pakliu 
vo į plėšikų rankas ir .adusi 
dar be to priešo žemėje, lai 
mingai nuo pirmųjų pabėgęs, 
nepakliuvo priešams į ranKas 
ir laimingai namo parkelia-. o.

Grįžęs Lietuvon ilgai ne už 
truko, bet vyko į Prūsus. Pa 
keliui buvo penkiasdešimties 
plėšikų užpultas ir vėl išsigel 
bėjo, net nė labai sužeistas. U.ž 
tat kai dar kartą plėšikai jį už 
puolė, tai, jam besiginant, jį la 
bai sukapojo. Neabejotinai jis 
paminėjo tik svarbiausius įvy 
kius, nes baigdamas savo gyve sididžiavimas.

Vladas Adamkavičius, Antanas 
Gustaitis, Marius Katiliškis, Ju 
iius Kaupas, Vytautas Kavolis, 
Algimantas Kėželis, Algirdas 
Landsbergis, Algimantas Mac 
kus, Henrikas Nagys, Kostas 
Ostraskaus, Jonas Valaitis.

• Antano Škėmos raštu išleidi 
mo fondui įnašus prisiuntė dr. 
A. Razma $2C, A. Butaitė $10, 
Z. Mereckis $10, G. Karnaus 
kienė $2.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
rodo savo šokių meną ir žavi 
taip amerkiečius ir taip vokle 
čius. Ji yra dažnai kviečiama da 
lyvauti jų parengimuose. Pasi 
traukus iš gimnazijos keletui se 
nu šokėjų, grupė kiek susilpnė 
jo. Šiuo grupės „krizės“ metu 
išdygo 8 jaunesniųjų mergaičių 
grupė, kuri savo grakštumu ir 
tempu viršija beveik vyresniuo 
sius senus šokėjus.

nimo aprašymą priduria: „ma 
tyt kam nors geresniam arba 
Respublikos (t. y. abiejų su 
jungtų 'valstybių Lietuvos ir 
Lenkijos) labui buvau nuo dau 
gelio kitų nelaimių ir pavojų 
išgelbėtas.

Jo „Kronika“ buvo Kara 
liaučiuje išspauzdinta 1582 m. 
Yra žinių, kad jisai ten vyko, 
norėdamas prižiūrėti spauzdini 
ma. Bet po to, dingsta apie jį 
visos žinios. Neabejotina, jei 
gu būtų buvęs gyvas būtų dar 
grįžęs Lietuvon.

Taip 1582 metus galima 'ai 
kyti jeigu ne fizinės, tai bent 
intelektualinės mirties metais 
to didelio erudito, vargu ar 
gyvenusio daugiau negu trisde 
šimt penkerius melus. Paliko 
nemaža veikalų jau išspauzdin 
tų, dalis jų yra visai žuvusi, net 
XIX-me amžiuje nebuvo žino 
mi, bet užtat Kronika šiandien 
yra kiekvienoje didesnėje na 
šaulio bibliotekoje ir yra jos pa

INFORMACIJA APIE LIE 
TUVĄ IR LIETUVIUS

Lithuania and Lithuanians
Tokia antrašte neseniai pa 

sirodė nauja knyga. Knygą pa 
ruošė dr. Jonas Balys. Išleido 
Lietuvos Tyrimo Institutas ir 
Frederick A. Preager leidykla 
New Yorke. Iš eilės antrasis 
Lietuvos tyrimo Instituto lei 
dinys, pažymėtas Studia Litua 
nica II. Spaudė Lietuvių Enci 
klopedijos spaustuvė Boston, 
Mass.

Knygos turinyje yra laisvaja 
me pasaulyje esanti lietuviškoji 
bibliografija. Yra ne tik tai, kas 
lietuvių kalba apie Lietuvą pa 
rašyta ir bet kuria kita kalba. 
Surašytos ne tik Lietuvą lie 
čiančios knygos, bet ir žymes 
niuose žurnaluose įdėtieji strai 
psniai apie Lietuvą ar lietuvius. 
Viso labo p. Baliui, pavyko su 
rankioti 1182 vienetai, plato 
kai po pasaulio bibliotekas iš 
mėtyti.

Atrinktinė bibliografui kny 
goję suskirstyta į XII skyrių, 
kurių yra: bendroji dalis, že 
mės aprašymas, gyventojai, is 
torija, religija, teisė, valstybė 
ir politika, ūkis, socialinės są 
lygos, menas, mokslas ir švieti 
mas, kalba ir literatūra. Paga 
liau autorių ir pavadinimų in 
deksas.

Kiekvienas į knygą įtrauk 
tas dalykas — knyga ar straips 
nis — yra nurodytas kurioje 
bibliotekoje ir kokiu ženklu vra 
paženklintas. Kitaip sakant, 
kiekvieno dalyko yra pilnas ad 
resas ir norinčiajam nesunku 
yra susirasti.

Šiai bibliografinei knygai pa 
sirodžius, ji pasieks daugelį bi 
bliotekų ir bus užkimšta ligi šio 
lei buvusi spraga rasti šalti 
nius apie bet kurį Lietuvą lie 
čiantį klausimą. Ji patarnaus vi 
siems, kas tik kokiu nors Lie 
tuvos klausimu domėsią. O tie, 
kurie sau artimesnėse bibliote 
koše šios knygos nerastų, veitė 
tų pareikalauti ją įsigyti, krei 
piantis arba į Frederick Prae 
ger, Ine., 64 University Place 
New York 3, N. Y., arba j Lit 
huanian Research Institute, 
Ine., 29 W 57 Str., New York 
19, N. Y. Knygos kaina $5.

J. A.
PIRMA LIETUVIŠKA 

FOTO STUDIJA 
HOLLYWOODE

Pačiame Hollywoodo cent 
re, 6671 Hollywood 28, Calif. 
40 metų veikusi Foto Studija 
Flatte, vasario 1 dieną perėjo 
lietuvio L. Kančausko nuosa 
vybėn.

Los Angeles ir apylinkių lie 
tuviams p. Kančauskas duoda 
20% nuolaidos. Tel. HO 
9-8097.

I IE Tautinės, demo kratinės minties mėnesinis lietuvių laik Ą 
$ raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, V
g Eina penkti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBBLIS $ 
$ 1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA. |
£ Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. $

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
DIR. PROF. DR. L. GRO 

N1UI 65 METAI
suėjo rugsėjo 11 d. PLB Vo 
kietijos Krašto Valdybos ir 
gimnazijos mokytojų kolekty 
vo iniciatyva jubiliatui pagero 
ti suruoštas pobūvis Huetten 
feldo vienoje svetainėje. Pager 
bime dalyvavo gausus būrys 
jubiliato bendradarbių — mo 
kytojų, visa PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba, liet, darbo 
kuopų ir JAV armijoj tarnau 
jančių Amerikos lietuvių atsto 
vai bei liet, visuomenės veike 
jai. Fa proga pasakyta visas de 
sėtkas sveikinimo kalbų.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
STATISTIKA

Po atostogų naujai įstojusių 
į gimnaziją skaičius siekia 12. 
Jų tarpe viena mokinė iš JAV 
ir vienas mokinys iš Anglijos. 
Šeši mokiniai dėl įvairių sume 
timų į gimnaziją neatvyko. 
Bendras mokinių skaičius po 
vasaros atostogų yra toks pat, 
kaip ir baigiant mokslo metus 
prieš Velykas, — būtent 105. 
Berniukų yra 20-čia daugiau, 
kaip mergaičių.

Mokytojų skaičius papildy 
tas vienu anglų kalbos mokv 
^oju. Mokslas eina jau visu 
tempu.

LIETUVIŠKAS ANTIHIT 
LERINIS FILMAS

„Heimatstimme“ praneša. 
Lietuvoje yra pagamintas nau 
jas lietuviškas antihitlerinis fil 
mas, pavadnimu „Kanonada“, 
kurio premjera įvyko Vilniuje 
Jame pavaizduojami nacių žia 
urumai viename kaime prie Ne 
muno. Manuskriptą parašė Vy 
tautas Rimkevičius ir muzikines 
jėgas davė Vilniaus konservato 
rija.

ATSIŲSTA (PAMINĖTI
„KARYS“. Jau išėjo iš spau 

dos lapkričio mėn. „Kario“ nr. 
9(1376). Šiame nr. įdėti šie ra 
šiniai: Pr. Alšėno — Vėlimų 
mintys. Dr. K. R. Jurgėios — 
Kpt. Aleksandras Bielaski-be 
leckis, lietuvis, Amerikos pilie 
tinio karo karžygis. Trimito — 
Piimas už nepriklausomybę žu 
vo partizanas. V. — Roosevcl 
tas su Stalinu sunaikino Balti 
jos valstybių nepriklausomybę. 
Z. Raulinaičio — Aisčiai kari 
nės istorijos šviesoje. J. A. 
Skirkos — Dievogalos miškų 
gėlė. Priedas: Šaulė Tremty 
je, žinios ir kt. „Kario“ adre 
sas: 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N. Y. U. S. A. 
Kaina metams 6 dol.

Walter L. Gordon. TROUB 
LED CANADA. The need 
for new domestic policies. Me 
Cieliand and Stewart Ltd. 
134 pusi.

tais jūros pakrašty suskardėdavo merginų juokas., — pakraš 
Čiu, kur tik siekė akis, tebevaikštinėjo vasarotojai.

— O aš gyvenu Kęstučio gatvėj, — vėl tarškėjo Pstšenic 
neckienė. — Aš su vyru. Gal kada aplankysit?

— Ačiū, — atsakė Viktorija. Ji nepaklausė nei numerio, 
nei vilos pavadinimo. Ji galvojo: „Nejaugi ta plepi moteris 
eis su manim visa Basanavičiaus gatve? Tur būt, ne. Ji pa 
suks Daukanto gatve į dešinę. Bet vis tiek dar tolimas kelias“.

— Gyvenu Kęstučio septyni. Septintas numeris. Labai 
patogus kambarys, moderniški baldai. Kokia plati spinta! O 
tokios patogios lovos nesu užtikusi visoj Palangoj.

— Gal būt, — murmtelėjo Viktorija. — Bet ir patogioj 
lovoj gali pasitaikyti bent viena blakė.

— Įsivaizduokit, nė vienos! Jūros oras joms, matyt, ne 
patinka. Nesu girdėjusi apie bla-.es Palangoj. — Ir Ūmai nei 
iš šio, nei iš to ji pridūrė: — O mano vyras beprotiškai mane 
įsimylėjęs.

Smėlis girgždėjo po jų kojomis. Tiltas likosi užpakaly. 
Jie ėjo ištiestomis lentomis, bet smėlio buvo tarp lentų ir virš 
lentų, ir kurpelėse, ir tarp pirštų.

— Gedukai, kurgi tu? Nijole, paimk Geduką už rankos.
Gedukas jau buvo ant kopos. Nijolė bandė jį nutraukti 

žemyn.
— Leiskit man pažiūrėti į jūrą! — gynėsi Gedukas. — 

Vakar mačiau ten ruonį.
— Jūros liūtą, — pataisė Nijolė. — Dabar jau tamsu, 

ir iš taip toli nieko nesimato.
— Matosi jūra, — priešinosi Gedukas. — Mama, Nijolė 

melagė.
— Kokie gražūs vaikučiai, — atsiduso Pstšemeneckienė.

— O jūs turit gerą butą?
— Neblogą, — atsakė Viktorija ir pagalvojo: „Kada gi 

toji moteris liausis kalbėjusi“.
— A, teisybė, juk jūs pasikeitėt butais su akušere'. Ji da 

bar dirba mūsų ligoninėj.
— Žinau, — nukirto Viktorija. — Žinau, kad dirba.
— Taigi, kad dirba. Ji buvo, kaip tai oasakius, jūsų vyro 

žmona?
— Nijole, Gedukai! Pasakykit tetai labanakt. Mes suk 

sime dabar } kairę.
— Ir jūs nebijot dabar ten eiti? Ten juk nieko nėra.
— O ko gi man bijoti? Plėšikų juk nėra. Pagaliau aš ir 

nebaik.
Pstšemeneckienė nieko neatsakė, bet iš jos sudelsimo Vik 

torija suprato, kad ji nori palydėti. Tačiau kelias buvo nuoša 
lūs, abiejose jo pusėse augo tankūs medžiai, o tolėliau abipus 
driekėsi nedidelis miškelis. Pstšemeneckienė pasirinko Basa 
navičiaus gatvę, kuria defiliavo vasarotojų poros.

— Labąnakt! — šūktelėjo Pstšeneneckienė Viktorijai.— 
Aš užmiršau jums pasakyti, kad daktaras Barvainis atvyksta 
gyventi į Klaipėdą!

Take tarp medžių buvo visiškai tamsu, tik viršuje pilka 
vo dangaus rėželis, o po kojomis balsvai švietė smėlis.

„O vis dėlto nejauku, — mąstė Viktorija, tačiau jai buvo 
gėda pačiai prieš save. — Aš pasakiau juk, kad esu nebalti“; Ii 
paėmė Nijolę ir Geduką už lankų; tarp vaikų jai buvo drąsinu.

„Reikia grįžt atgal, — vėl tarė sau mintyse Viktorija, — 
gali pasitaikyti kelyje girtas žmogus, gali išgąsdinti kiškis, š’kš 
nosparnis, paukštis, net niekas. Net niekas gali mus išgąsdinti“.

Ir ji ėjo, laikydama vaikus už rankų, į priekį, o medžiai 

glaudėsi už jos ir priešais ją, bet matė ji tik tai, kas buvo prie 
šaky, neatsigrįždama atgal. Jie priėjo tiltuką. Čia buvo švie 
siau — medžiai pasiliko užpakalyje. Priekyje vėl buvo me 
džiai, gal net tankesni; čia buvo vėl tamsiau. Iš kairės pusės 
švietė kopos. Viršum pilkavo dangus. Apačioje po tiltuku 
-uodavo Ronžė. Buvo labai tylu, ir jūros ošimo beveik nes'gir 
dėjo; gal tik gerai įsiklausius, iš toli ateidavo tylus vandenų 
atodūsis. Tačiau čia, apačioje, tekėjo upokšnis ir girdėjosi, 
kaip vanduo trinasi į krantus, gal į tilto polius, o gal ir i d ’p 
no akmenis.

— Mama, ar tiesa, kad tėtė atvažiuos pas mus? — pa 
klausė Nijolė.

Viktorija krūptelėjo. Nijolės žodžiai taip netikėtai su 
drumstė tylą, kad Viktorija privalėjo krūptelėti. Gal net vė 
žiai, ropoją Ronžės dugnu, krūptelėjo, nors nežinia, ar Rnnžės 
vėžiai turi ausis.

— Tėtė gali sau neatvažiuoti, — pareiškė Gedukas. — 
Mama, ar yra laumių.

— Nėra laumių, sūneli. Kas tau dabar atėjo į galvą?
— Nijolė man skaitė pasaką apie laumes. Jos maudosi 

mėnulio šviesoje ir upėje, o paskui užkutena žmones.
— Nekalbėk nesąmonių, nieko aš tau neskaičiau. — iš 

sigynė Nijolė. — Mamyte, aš noriu, kad atvažiuotų tėtė.
— Girdėjai juk, kad atvažiuos į Klaipėdą, jei tai tiesa, — 

nenoriai pasakė Vliktorija. — Į Klaipėdą — tai ne pas jus.
— Į Klaipėdą — tai pas mus. Jei tėtė nenorėtų pas mus, 

tai jis nevažiuotų į Klaipėdą. Kodėl tu, mama, pasakei „pas 
jus“, o ne „pas mus“?

— Ak, palik mane ramybėj, vaikeli.
Bus daugiau.
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lietuviai
Belgija

BELGIJOS LIETUVIŲ 
ŠVENTĖ

Spalio 8 d. PLB Belgijos 
Krašto V-ba, vadovaujama 
energingosios pirm. St. Domi 
naitytės - Baltus, suruošė įspū 
dingą šventę su koncertu, pa 
maldomis, loterija, paskaitom 
ir banketu.

Į šventę sugužėjo per 80 Lie 
žo, Vervier, Limburgo, Charle 
roi, Maestricht ir keletas iš Ola 
ndijos lietuvių su vaikais ir jau 
nimu. Konservatorijos studen 
tė p. Spies (Bronė Gailiūte) 
atsivežė Maestrichto miesto 
operetės dirigentą ir puikų te 
norą olandą, su kuruo padaina 
vo keletą lietuviškų dainų due 
tų ir solo.

Iš Vokietijos taip pat atvy 
ko penki lietuviai, kurių tarpe 
Amerikos lietuvis iš Los Ange 
les Dr. Valančius. Pastarasis 
įkaitė paskaitą tema „Istori 
jos malūnas ir Lietuvos liki 
mas“. Kalbėtojas savo labai 
gyvoje kalboje, Įspūdingai pa 
įvairintoje Maironio ir Biaz 
džionio poezija ir humoru, nu 
rodo, kad istorijos malūnas 
mala ir griauna imperijas, nuo 
sostų verčia imperatorius ir 
diktatorius, nuvers ir raudonuo 
sius carus. O mūsų tautoje glū 
di jėgos, kurios pabus kada 
nors, kaip miegantis liūtas.

Gražiai padeklamavo po 
nios Pauliukonienė, Baltus ir 
maža mergytė (jos tėvelis mi 
ręs, mamytė bulgarė puikiai 
kalbant i lietuviškai su visais 
vaikais).

Belgijos ir Olandijos lietu 
viai (iš viso apie 300) ncblo 
gai įsikūrę, dirba daugiausia 
Valonijos anglių kasyklose, pa 
sižymi nepaprastu vaišingumu 
ir gyvai domisi lietuviškais su 
buvimais.
Argentina.

PAGERBĖ SCENOS 
DARBUOTOJĄ

,.Mirta Činčibiraitę“, Alton 
sui Karosui - Karosevičiui re 
žisuojant, ir pačiam vaidinant, 
buvo pastatyta Lietuvių Cent 
ro saliono scenoje. Po vaidini 
mo ALC vicep. Alf. Ruplėnas 
įteikė A. Karosevičiui pazymė 
jimą jo 30 metų be pertraukos 
darbuotės tos dr-jos scenos 
mėgėjų eilėse. Alf. Karosevi 
čius pradėjo vaidinti 1931 me 
tais.

BERISSO „NEMUNO“ 
MINĖJIMAS

„Nemuno“ 52 metų veiklos 
ąukaktis paminėta ,dr-jos tia 
muose. Publikos buvo pilna sa 
lė. Skaitlingai dalyvavo Beris 
so lietuviai. Dviem Pullmanais 
buvo atvykę SLA ir ALC eks 
kursantai.

LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

’Prieš 20 metų tapo paga 
mintos pirmutinės lietuviškos 
plokštelės Argentinoje. Tai 
„A. L. Balso“ leidyklos pastan 
gomis Columbia Odeon čia iš

veikia visur
leido Kipro Petrausko ir Onos 
Kaskas plokštelių reprodukci 
jas. .Muzijco V. Rimavičiaus 
dėka gimė šv. Cecilijos choro 
plokštelės. Paskui, bendromis 
pastangomis, pianistui Andriui 
Kuprevičiui vadovaujant, paga 
mintos Dainos Ansamblio cho 
ro plokštelės. Dr. Basanavi 
Čiaus vardo Argentinos Lietu 
vių Centras išleido Aitvarų 
kvarteto įdainuotas plokšteles. 
E. Runimienė ir O. Deveikie 
nė išleido savo duete lietuvis 
kas plokšteles. Išėjo ir Muškė 
tų polka. M. P. Zavickienė ir 
Ona G. Ožinskienė lietuviškų 
dainų plokštelėsna įdainavo. 
Dabar vėl pasirodė nauja plo 
kštelė — Kur Bakūžė šamano 
ta ir Visur tyla.

Australija
ORGANIZACIJŲ POSĖDIS

Įvyko Canberros apylinkės 
valdybos ir visų organizacijų 
atstovų posėdis. Aptarti orga 
nizacijų bendradarbiavimo. 
Mūsų Pastogės rėmimo, C. Ž. 
Biuletenio ir kiti reikalai. Taip 
pat buvo nutarta pajudinti lie 
tuviškos salės Canberroj staty 
dinimosi reikalai. Tam tikslui 
iš visų organizacijų jau išrink 
ta po atstovą, kurie rūpinsis 
minėtosios salės statybos reika 
lais.

CENTRINIŲ NAMŲ 
SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus Centrinių namų 
Redferne akcininkai buvo susi 
rinkę aptarti padėties, kai ne 
susitarta su Bankstowno Dai 
navos valdyba dėl bendro Syd 
nejaus Lietuvių Centro įsigij: 
mo.

Apsvarsčius reikalą ir klau 
Simą išdiskutavus, buvo priena 
prie nuomonės, kad šie Sydnė 
jaus lietuvių namai laikytini ir 
toliau, juos pagrindinai praple 
čiant pagal Tarybos pateiktąjį 
projektą. Tarybai buvo suteik 
tai teisė pakeisti Liet. Namų įs 
tatus, pritaikant juos pilnatei 
šio klubo padėčiai, užtraukti 
reikalingą paskolą ir įrengti 
juos taip, kad viršuje būtų ge 
ra salė, o apačioje klubas - vai 
gykla su keletą parankių kam 
barių skaityklai ir kitokiai kul 
tūrinei veiklai.

BAIGĖ AUGŠTUOSIUS 
MOKSLUS

Vytautas Inkratas įgijo ,,Ba 
chelor of Commerce“ dipio 
mą. Gimė 1926 m. Kybartuo 
se. Gimnaziją baigė Vokieti 
joj — Kaselyje. Į Australiją 
atvyko 1949 m. 1953 m. įstojo 
į Sydney Technical College — 
komercinę mokyklą, kurią ir 
pabaigė.

Stankevičius - Stasa gimė 
1940 m. Vilniuje. 1950 m. at 
vyko j Australiją. 1952 m. įsto 
jo į Parramatta Higr School. 
Gavęs mokytojų koledžo sti 
pendiją, 1958 m. kol. Stasa 
įstojo į Sydnėjaus universite 
to humanitarinių mokslų fa 
kultetą. Algis Stasa baigė tris 
geografijos kursus, tris ekono 
mijos, du senovės istorijos ir 

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

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

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Su Zotique) ; j
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7*3120. o

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

vieną filosofijos, šiais metais 
įsigydamas Bachelor of Arts 
diplomą.

BANKSTOWNO
„Švyturio“ ansamblis šiuo 

metu gyvai repetuoja tautinius 
šokius „Dainavos“ saleje. Tau 
tinių šokių vadovai — V. Šu 
tas ir M. Cox’ienė.

„Atžalos“ teatro gru^ė kruo 
pščiai repetuoja S. Čiurlionie 
nės - Kymantaitės keturių vei 
ksmų dramą „Aušros Sūnūs“. 
Veikalą režisuoja S. Skorulis.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ 

FILMAI
Sąryšyje su Brazilijos jvy 

kiais, susidomėta A. L. Balso 
leidėjų pergabentais Brazilijos 
lietuvių gyvenimo filmais. Po 
lietuviškų filmų buvo parodyta 
keletas kultūrinių filmų, kaip 
tai Hawajaus Universiteto cĮlo 
ro ekskursija po Japonijos kul 
tūros centrus, Hawajaus kultu 
rinis ir ekonominis kilimas ir po 
ra filmų iš JAV gyvenimo.

LIETUVIS LAKŪNAS
Zdislovas Koronkevičius 

Šiuo metu skraido netoliese — 
Port Pirie (S. A. Air Taxis 
Ltd.).

Atlikdamas darbo sutartį 
Queenslando girininkijoj, sku 
biai mokėsi angliškai ir kas 
savaitgalis važinėjo į Brisbanę 
(apie 50 mylių) mokytis skrai 
dyti. Ten įsigijo ir privataus 
lakūno licenziją. Komercinio 
piloto licenziją įsigijo Adelai 
dėje 1955 m. Pradžioje skrai 
dė Robby’s Aircraft Co., kur 
jo pagrindinis darbas buvo trą 
šų barstymas, tačiau tris mene 
sius skraidė scintilometru aprū 
pintu lėktuvu, jiešk idamas 
uranjaus bei torijaus, o taip pat 
ir naftos Simpsono dykumoje. 
Vėliau buvo išsiųstas 8 mene 
siams į Centrinę Australiją ve 
žioti keleivius ir prekes, o taip 
pat atlikti sudėtingus žvalgyti! 
nius skraidymus, jieškant nike 
lio Gibsono dykumoje. 1957- 
1959 m. Muir Aviation Dar 
win lėktuvais gabeno keleivius 
ir prekes iš Darvino j įvairias 
misijas, išblaškytas įvairi-se 
Australijos dykumose, į valsty 
bines čiabuvių stotis, kasyklas, 
galvijų ūkius. Jo keleiviais bu 
vo milionieriai ir ubagai, čia 
būviai, nusikaltėliai, raupsuo 
tieji ir net lavonai.

Iki šiol Koronkevičius jau 
turi išskraidęs 3.500 valandų, 
atseit, beveik penkis mėnesius 
yra išbuvęs ore.

SUVAŽIAVIMO REIKALAI
Apylinkės valdyba Lietuvių 

Namuose buvo sukvietusi Ade 
laidės lietuviškas organizaci
jas pirman pasitarimui būsimo 
’Krašto Tarybos suvažiavimu 
ir Meno Dienų reikalais. Pasita 
rime apsvarstyti principiniai 
klausimai ir atitinkamų komi 

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. ;į 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistes, <į 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. •
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BELLAZZI*-L AMY, INC

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. :
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. j 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

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

sijų sudarymas. Adelaidėje lau 
kiama apie 400 svečių.

Lenkija

LVK D-JOS PASTANGO 
MIS VARŠUVOJE 

surengta paroda, kurioje buvo 
eksponuotos knygos išverstos 
iš lietuvių į lenkų k., lietuvių 
liaudies menas — audiniai. Pa 
rodoje pasirodė dailininkai St. 
Gaida ir Kazys Švainovskis. šis 
pastarasis parodė akvarelinę ta 
pybą ir grafiką, o Gaida pe«za 
žus aliejine tapyba. Liaudies 
meno, eksponatai parodoje bu 
vo paimti iš gyventojų, Suval 
Kijos lietuvių. Audinių spalių 
deriniai pasižymėjo subtilumu, 
raštas — įvairumu ii kruopš 
Čiu išpildymu. Trečiame para 
dos skyriuje parodyti grožinės 
literatūros vertimai į lenkų kai 
bą — P. Cvirkos, J. Baltušio, 
V. Mykolaičio - Putino, J. bi 
liūno ir kt. knygos.

Vėliau paroda iš Vai šūvis 
buvo pergelta į Seinus ir ją g? 
Įėjo aplankyti ne tik Seinų ir 
Suvalkų sričių gyventojai, bet 
ir žmonės iš įvairių Lenkijos 
vietovių. Parodoje lankytojų 
skaičius kasdien sekė ligi šim 
to ii visi išeidavo patenkinti, su 
sižavėję lietuvių dzūkų dar 
bais. Paroda buvo proga ir to 
liau gyvenantiems pažinti lietu 
vių liaudies talentą ir kūrybi 
nės dvasios tobulėjimo raidą 
Parodai pasibaigus buvo pa 
skirtos premijos eksponatų sa 
vminkams. Pirmoji premija 
paskirta Antanui Macekoniui 
iš Seinų ir Kaz. Švainovskiui 
iŠ Varšuvos. Lenkijos lietuviai 
deda pastangų surengti ir dau 
giau panašių paradų.

Vokietija
GAL ATSIRASTŲ PAS1TU 
RINT1 ŠEIMA, KURI GA 

LĖTŲ PAREMTI 
INVALIDĄ?

Vokietijoje, Schongau - Le 
ch, Tannenhof 16, gyvena vi 
siškas invalidas — ligonis An 
tanas Puidokas. Jam yra nu 
pjautos abi kojos, išimti ne tik 
dantys, bet ir dantų kaulai, su 
gadinta širdis ir viduriai. Vie 
na koja vėl pūliuoja ir dar 
reikės patrumpinti. Jis yra lie 
tuvis patriotas, dalyvavęs 
Klaipėdos sukilime 1923 m., 
kariavęs prieš bolševikus, o da 
bar yra visų apleistas ir vieni 
šas.

ŠVEICARIJOS RADIOFO 
NO REPORTERIS 

GIMNAZIJOJE
Į Vasario 16 gimnaziją Ba 

zelio radiofono studijos bend 
radarbis Dr. T. Arnold atšilau 
kė paruošti reportažą iš PLB 
Vokietijos Bendruomenės ir Va 
sario 16 Gimnazijos gyvenimo. 
Jis turėjo gana ilgą interview su 
direktorium apie šios gmniazi 
jos atsiradimą, tikslą, jos išiai 
kymo šaltinius, atlyginimus etc.

I
 SIUNTINIAI LIETUVON

per 
Kaufman's Woollens &Textiles 
3997 ST. LAWRENCE BVD TEL. Victor 2-5319 h

Iš čia pasiusite išimtinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kalnu) 
Importuojame iš Anglijos 

geriausias angliškas vilnonėj medžiagas vyr. ir mot.

kostiumams ir suknelėms. ;

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. į 

Priimame užsakymus 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANASBuv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas ■

Amerikos J. Valstybės.
PROFESORIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
1961 m. spalio 29 d. Čikago 

je, Jaunimo centro namuose 
(5620 So. Clarmont) įvyko 
Lietuvių profesorių dr-jos Ame 
rikoje visuotinis narių suvažia 
vimas, kurį atidarė v bos pir 
mininkas prof. M. Krikščiūnas.

Pastarajame laikotarpyje mi 
rė šie LPDA nariai profeso 
riai: Teodoras Daukantas, Ka 
zimieras Oželis, Kazimieras 
Pakštas, Vladislovas Šilkarskis, 
Steponas Stankus ir Karolis Žal 
kauskas. Mirusiuosius narius su 
važiavimo dalyviai pagerbė su 
sikaupimo minute.

Pirm. M. Krikščiūnas padarė 
išsamų v-bos dvejų metų veiki 
mo pranešimą, išryškindamas, 
kad v-bos nariai, ypač pirm, ir 
vicepirm. veikliai dalyvavo įvai 
rioje lietuvių tautiškai kultūri 
nėję veikloje. V-ba rūpinasi pa 
remti lietuvių kultūrines įstai 
gas. 1954 m. v-bos pastangų 
mis LPDA pasidarė Lituanisti 
kos instituto, o 1961 m. Lietu 
vos tyrimo instituto amžinuo 
ju nariu, kiekvienu atveju įneš 
dama po 100 dol. v-bos pirm, 
dalyvauja Lituanistikos institu 
to gi obos komitete, Kultūros f- 
de, Lietuvių b-nės (LB) centr. 
švietimo taryboje ir LB apygar 
dos švietimo komisijoje, atsto 
vaudamas 1.PDA, kuri sudaro 
savarankę Lietuvių b-nes apy 
linkę.

Toliau pirm-kas nušvietė, 
kaip vykdomi paskutinio LP

Be to, reporteris užfiksavo gar 
sinėje juostoje įvairius momen 
tus iš moksleivių pamokų, per
traukų ir dainavimo. Taip pat 
buvo atskirų pasikalbėjimų su 
mokiniais. Medžiaga bus po ku 
rio laiko perduodama per Švei 
carijos ’Beromuenster radiufo 
ną. Tai yra gražus šveicarų mos 
tas lietuvių atžvilgiu.

Šveicarijos įstaigos ir visuo 
menė yra daugiausia suteikusi 
aukų Vasario 16 gimnazijos 
sklypui ir rūmams jgyti (inž. 
Stankaus vajaus metu 139,000 
DM.).

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYS! ĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tel.x įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084
xmuxxxmxmxuxxuxxxuux:mmimm:x:m:x:x;u:x:xx:m:::t:u:;nu;;:umnm:u&

Baltics Investment Corp.
Ąutortzuota* kapitalas $ 120.000

| prez J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.
fžd E. Griganavičiūcė. Telef. RA 7-4097. J'

Reik.ibi Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE t

B Al TiC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai

L ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. L
S SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS į' 
! yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida.

V Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
f Montreal, P. Q. Tel.: DO 6 3884.

DA suvažiavimo nutarimai. Bi 
bliografinį veikalą buvo numa 
tyta išleisti dar šiais metais, bet 
del technikinių sunkumų n ben 
dradarbių trūkumo jo išleidi 
mas užsitęsė. Tame darbe dau 
giausiai v-bai padėjo narys pro 
fesorius V. Maciūnas, sudary 
damas Filadelfijos universiteto 
bibliotekoje esamų lituanistiką 
liečiančių daugiau negu ketu 
rių tūkstančių veikalų kartote 
kinį sąrašą. V-ba akyliai seka 
ir kitomis kalbomis pasiiodan 
čiuose veikaluose tolerantin 
gus ar nedraugiškus pasisaxy 
mus prieš lietuvius.

Pagaliau pirm, nurodė, kad 
sulėtėjo ypač jaunesniųjų ana 
demikų įsjungimas į LPDA ir 
išreiškė viltį, kad jaunieji lietu 
viai akademikai supras, jog nuo 
jų prisidėjimo ar neprisidėjimo 
priklausys iš viso ne tik LPDA 
tęstinumas, bet ir naujosios kai
tos sąsaja su Lietuvoje ugdy 
ta ir atsinešta tautine kultūra.

Iš piniginio pranešimo pa 
aiškėjo, kad v-ba pakartotinai 
nors kukliomis pašalpomis su 
šelpė pavo amžiumi pažengu 
sius neturtingus narius ir lietu 
vių 16 Vasario gimnaziją. Re 
vizijos komisijos protokolas pa 
rodė, kad LPDA piniginiai rei 
kalai ižd. prof. St. Dirmanto ve 
darni tvarkingai ir lėšos tikslin 
gai sunaudojamos.

V-bos suorganizuotas knygy 
nas per šiuos dvejus metus ga 
vo didesnį kiekį knygų iš Bal 
tirnorės lietuvių knygyno ir iš 
mirusio nario prof. Jurgio Čiur 
lio žmonos 14 inžinerijos moks 
lo veikalų.

V-bos teikimu suvažiavimus, 
atsižvelgdamas į nuopelnus lie 
tuvių tautai, pakėlė LPDA gai 
bes nariais šiuos profesorius: 
Viktorą Biržišką, Steponą Ko 
lupailą, Matą Krikščiūną, Jo 
ną Šimoliūną ir Stasį Diiman 
tą.

Pagirdamas buvusios v-bos 
veiklą, suvažiavimas padėkojo 
visai valdybai, ypač jos pirm.

Nukelta į 6-tą psl.
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NIAGAROS PUSIASALIS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 23-ji yra tikrasis 
mūsų kariuomenės gimtadienis. 
Tai šviesi ir garbinga diena. 
Daugiareikšmė, daugiaprasmė. 
Toji diena visada simbolizuoja 
mums laisvės ilgesį, siekimą, 
atkakliausią kovą ir nuolatinį 
budėjimą. Laisvė ir kova, ka 
rys ir nepriklausomybė - inte 
graliniai, nedalomi dalykai. 
Tai nėra tik praeitis, bet dabar 
tis ir ateitis. Todėl ir Lapkri 
čio 23-ji yra žuvusių, mirusių, 
gyvųjų ir tebekovojančių ka 
rių diena. Šią sukaktį mūsų tau 
ta mini būdama okupantų pa 
vergta, todėl jauskime pareigą 
tęsti šios garbingos šventės mi 
nėjimą, nežiūrint koks būtų ii 
ą*m.s’ išsilaisvinimo kelias, vii 
ties atgauti laisvę lietuvis me 
kad (nenustos. Laisvės troški 
mas ir jos siekimas yra prigim 
tas - natūralus kiekvieno pa 
skiro žmogaus ir tautos pas- 
reiškimas. Tos Dievo įkvėptos 
žmogaus savybės niekas mums 
negali nei atimti, nei užginčyti. 
Daugiau iniciatyvos, aktyvumo 
rodykime kovodami dėl Lietu 
vos laisvės. Niekada nepamirš 
kime kilniųjų ir šventų įsipa 
reigojimų Tėvynės atžvilgiu. 
Tatai mus skatina ir šaukte šau 
kia:

1. Didinga, graži ir garbin 
ga mūsų protėvių mums palik 
ta istorija;

2. Mūsų tautos pavergimo 
laikmečio knygnešių tautos ža 
dintojų, vargo mokyklos. Auš 
ros ir Varpo vyrų mums įkvėp 
ta lietuvybė ir laisvės dvasia;

3. Nepriklausomybės kovų 
dalyvių aukos sudėtos ant Lie 
tuvos aukuro 1918-20 m.;

4. Dvidešimt su viršum ne 
priklausomo gyvenimo metu 
mūsų tautos pasiekti laimėji 
mai ryškiai sako, kad mūsų Tė 
vyne gali klestėti ir jaustis lai 
minga tik laisva būdama.

5. Mūsų tautos kankinių pra 
lietas kraujas nacių kacetuose, 
sovietų mirties stovyklose: Si 
bire, o taip pat — Červenėj, 
Praveniškėse, Rainiuose, Pagi 
ryje, Panevėžyje ir daugelyje 
kitų vietų;

6. Mūsų tautos ir jos paiti

>■*.*.*»
Lietuviai advokatai 

NEIMAN. BISSETT 
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Rloor ir Y-mge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ohce WA 4-9501 

Res BE 3-0978

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. Al KSNIS
Advokatas — Notaras

124 Galley Ave.

Toronto 3, Ont. 
Telefonas EM 2 2585

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

Tel. EM 4 ,394 EM 4 
1008 Northern Ontario Bldg 

330 Rav Sheet, 

Taupyk ir skolinki*
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.

zanų kiaujas, pralietas ir lieja 
mas ligi šios dienos.

Šitokia prasme, šitokiais jau 
smais ir mintimis lapkričio 23- 
sios dienos proga lietuvių ve 
teranų s-gos ,.Ramove“ nuošir 
džiausiai sveikina visus tautie 
Čius-es ir linki visada pasilikti 
ištikmais ir kovojančiais savo 
Tėvynės sūnumis ir dukromis.

Lapkričio 23-os dienos minė 
j imas įvyks Niagaros pusiasa 
lyje lapkričio 25 d. 6.30 vai. 
vak. slovakų salėje, Weiland- 
-Page gt. kampe, St. Cathari 
nes, Ont.

‘Programa: minėjimo atida 
rymo žodis skyriaus pirm. J. 
Grigo, invokacija Tėvo B. Mi 
kalausko, paskaita Ltn. Z. Pi 
liponio ir meninė dalis, kuria 
špildys TL Choras „Varpas“ 
vadovaujamas muz. St. Guile 
vičiaus. Po minėjimo dalies su 
buvimas, veiks bufetas su šiltais 
ir šaltais valgiais, gėrimais n 
turtinga loterija.

Lapkričio 26 d. 10 vai. .y 
to, 75 Rolls Ave., St. Cathari 
nes, Ont., pamaldos už žuvu 
sius ir žūstančius kovotojus dėl 
Lietuvos laisvės.

Maloniai prašome visų lietu 
vių minėjime dalyvauti is art: 
miausių ir ^tolimesnių apyllin 
kių.

Minėjimą ruošia ir visų apy 
lįnkių malonius tautiečius-tės 
jame dalyvauti nuoširdžiai pra 
Šo
Niagaros Pusiasalio Ramovėnų 

Valdyba.

PROFESORIŲ SUVAŽ...
Atkelta iš 5-to psl. 

ir vicepirm., už atliktus darbus 
ir nutarė, kad nauja v-ba: baig 
tų išspausdinti lituanistikos bi 
biiografijos knygą, suiatensy 
vintų naujų narių verbavimą, 
tęstų aktyvią paramą lietuvių 
kultūrinei veiklai > jieškotų ke 
lių lietuvių priaugantį jaunimą 
įtraukti į lietuvišką kultūrinį 
gyvenimą.

Numatydamas v-bes veiklos 
padidėjimą, suvažiavimas nuta 
rė padidinti v-bos narių skai 
čių nuo 5 iki 7 asmenų ir iš 
rinko sekantiems dvejiems me 
tarn's valdybą: Matas Krikš 
čiūnas, Stasys Dirmantas, Jo 
nas Šimoliūnas, Motiejus Nas 
vytis, Krist. Gudaitis, Bronius 
Vitkus ir Petras Mačiulis. Re 
vizijos komisija: V. Manens, 
K. Paukštys ir P. Čepėnas.

Suvažiavimui v-ba, vadovau 
jant vicepirm. prof. St. Dir 
mantui, suorganizavo retų bei 
vertingų lituanistinių knygų pa 
rodą.

Kaikurių LDA narių ponios 
suvažiavimui suruošė kavute, 
užkandžių organizavimui pnsi 
dėjo ponios; Elzė Gudaitienė, 
Aldona Gudaitytė - Žibienė, Ši 
maitienė ir Irena Bačkienė.

Dr. K. Gudaitis
LPDA V-bos korespondentas.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

MOŠŲ LAISVĖS 
ŽIBURĖLIS

Atkelta iš 3-čio psl.
Hitleris dar Prancūzijos nenu 
galėjęs, būtų neleidęs Stalinui 
mus užpulti, ypatingai, kad 
mes būtume buvę, kad ir prieš 
mūsų norą, bet realūs jų abie 
ių sąjungininkai. Mes būtume 
sustiprėję ir militariškai, ir ge 
ografiškai, na ir žinoma mora 
liškai pasaulio akyse.

Net ir 1940 birželio ultima 
tumui būtume galėję n i jr - 
šmti, o greičiausia jo būtų vi 
sai nebuvę arba visai kiton os 
formos.

Po šitos mums nedovanoti 
nos klaidos, po vienintelės, sa 
kyčiau, galimybės mums išlikti 
laisviems, nors kad kaip ir šuo 
mių kančiomis, reiktų visai ki 
tą istoiijos lapą atversti, kurio 
antgalvę mes dar gerai prisime 
name: „Vilnius mūsų, o Lie 
tuva rusų"! Man tiesiog koktu 
prisiminti tą mūsų brangiosios 
laisvos Letuvos paskutinių ir 
tik 9-nių mėn. agoniją. Stali 
no bolševikija žaidė su mumis 
ir dar tęsia iki dabar, pasaky 
čiau ne kaip katė su pele, bet 
kaip hiena su mūsų jau tūkstan 
čiais nužudytų ir tebcžudoinų 
būsimų lavonų. Nulenkus gal 
vą čia man matosi mūsų Karo 
muzėjaus parašytas devyzas— 
„Tas laisvės nevertas, kas negi 
na jos!“ Pasiteisinimui ir gal 
vilčiai neužmirškim, kad per 
100 milionų vidurio europiečių 
tas pačias kančias kentėjo ir 
dar tebekenčia ir visas pašau 
lis jau mato, kad tai daro rus 
kis - bolševikas.

Taip lietuvis mokėjo ir nore 
jo laisvę ginti. Nei viena kita 
tauta neparodė tokio sponta 
niško vieningumo ir atkaklu 
mo, kaip kad ir bolševikų nu 
trypta ir iškankinta 1941 vasa 
ros Lietuva.

Nežiūrint, kad lik per J 2 me 
nėšių pirmos bolševikų „juk 
draugiškos“ okupacijos, tik ką 
žydėjusios Lietuvos struktūra 
buvo sugriauta, apveista augš 
tyn kojomis. Nežiūrint, kad 
bolševikai sistematiškai ir be 
perstojo ugdė mūsų vadus, ar 
sukišo į kalėjimus viso apie 12 
tūkstančių geriausių Lietuvos 
sūnų. Nežiūrint, kad pagal Hit 
lerio - Stalino Pabaltijo pasi 
dalinimo sutartj, mus apleido 
apie 17.000 vokiečių ir jais vie 
nokiu ar kitokiu būdu privertu 
šių apie 18,000 lietuvių

Nežiūrint, kad bolševikai oir 
želio 14—i 6 dd. kaip gyvulius 
užkaltuose vagonuose išvežė 
apie 40,000 geriausių Lietuvos 
žmonių. Nežiūrint, kad visi se 
nieji ir greitomis įrengti kalėji 
mai ar koncentracinės stovyk 
los buvo prikimštos sausakim 
šai geriausių Lietuvos sūnų. Pa 
galiau, nežiūrint, kad subolše 
vikinta ir sistematingai benai 
kinama buvusi puiki apie 20 
—25 tūkstančių Lietuvos ka 
riuomenė beturėjo tik kelius 
pulkus bolševikų politrukų iš 
visų pusių apsuptus ir praknš 
kai išstumtus už Lietuvos gal: 
mo gynimo ribų.

Nebuvo jau nei generolų, 
nes jų keli ėjo su bolševikais, 
kaip pav. Vitkauskas ar Kar 
velis, o kiti buvo arba jau nu 
šalyti, arba kalinami, arba kur 
nois saugomi vietinių komunis 
tų ar rusų. Nebuvo ir tautos va 
do A. Smetonos su visais jo mi 
nisteriais.

Ir vis dėlto kai 1941 birže 
lio 22 Kauno, Vilniaus, Šaulių 
ir kituose aerodromuose supys 
kėjo pirmosios vokiečių bom 
bos, lietuviai, kaip vienas, šoko 
dar kartą iš Lietuvos vyti to 
lietuvio smauglio bolševiko. Jie 
nuogomis rankomis puolė tų 
driskių keliolika Lietuvoje sto 
vėjusių divizijų ir pirma išplėšę 
iŠ jų ginklus juos mušė ir su 
lupė taip, kad daugumas jų ne 
suspėjo ir pabėgti iš Lietuvos. 
Pilnos pakelės liko užkimštos 
apverstų ar apsprogdintų bol 
ševikų tankų ar sunkvežimių.

Per nepilnas šešias dienas 
Lietuva vėl buvo laisva ir ji 
jau turėjo laikinąją vyriausy 
bę, o vokiečių kariuomenė be 
veik be mūšių su bolševikais, 
pražygiavo per Lietuvą į ry 
tus.

Taip, lietuvis mokėjo ginti 
ir apginti laisvę. Ir tegul viso 
kie propagandininkai nesako, 
kad tai buvo buržujų ar lietu

N epą vėluoki t e!
SIŲSKITE SIUNTINĮ DABAR

Turime garbės pranešti, kad mūsų anksčiau skelbti 1000 KALĖDINIŲ SIUN
TINIŲ BE UŽDARBIO jau išparduoti ir išsiųsti; ir, nors gauta daugiau užsakymų 
dėl šių siuntinių šį metą, negu kad buvo paskirta, Lietuvių Prekybos Bendrovės vado
vybė nutarė išsiųsti visus iki šiol gautus užsakymus.

Žiūrint, kad gausūs skaičiai užsakymų ir klausinėjimų vis dar gaunami, Bend
rovė nutarė paskirti dar 1000 bet PASKUT INIUS Kalėdinius Siuntinius be uždarbio.

KALĖDINI SIUNTINI NR. 1 sudaro:

1. 3 % jardų vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui, tamsiai mėlynos,
rudos ar pilkos:

2. 4 jardai skalbiamo aksomo suknelei ar moteriškam kostiumui, žalio, šviesiai ar
tamsiai mėlyno:

3. 3 jardai poplino marškiniams ar bliuzei, balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 36.00.
Kalėdinė kaina be uždarbio už siuntinį Nr. 1 yra tiktai — $ 29.50 įskaitant vi

sus mokesčius.

DVIGUBĄ KALĖDINI SIUNTINI NR 1 sudaro:

1- 6i%jardų vilnonės medžiagos vyr. ar mot. kostiumui, tamsiai mėlynos, rudos ar 
, pilkos:

2. 8 jardai skalbiamo aksomo suknelei ar mot. kostiumui, žalio, šviesiai ar tamsiai 
mėlyno:

3. 3 jardai poplino marškiniams ar bliuzėms, balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 66.00.
Kalėdinė kaina be uždarbio už siuntinį, dvigubą, Nr. 1 yra tiktai — $ 57 40 

įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINI SIUNTINI NR. 2 sudaro:

1. 3%jardų vilnonės medžiagos vyr. ar mot. kostiumui, tamsiai mėlynos, rudos ai 
tamsiai pilkos;

2. 3 jardai vilnonės medžiagos mot. ar vyr. paltui, mėlynos, rudos, tamsiai mėlynos
ar žalios;

3. 4 jardai skalbiamo aksomo suknelei ai mot. kostiumui, žalio, šviesiai ar tamsiai
mėlyno:

4. 4 jardai gėlėto nailono suknelei ar 2 bliuzėms, daugiaspalvio’

5. 3 jardai1 poplino marškiniams ar bliuzei, balto.

Normalo šio siuntinio kaina yra $ 62.00.
Kalėdinė kaina be uždarbio už siuntinį Nr. 2 yra tiktai — $ 55.00 įskaitant vi

sus mokesčius.

KALĖDINI SIUNTINI NR. 3 sudaro:

1. 6%jardų vilnonės medžiagos 2 mot. kostiumams, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos:

2 6%jardų vilnonės medžiagos 2 vvr. kostiumams, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos:

3. 8 jardai skalbiamo aksomo 2 suknelėms ar mot. kostiumams, žalio, šviesiai ar tam
siai mėlyno:

4. 4 jardai gėlėto nailono, daugiaspalvio, suknelei ar 2 bliuzėms’

5. 3 jardai poplino marškiniams ar bliuzei, balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 101.60.
Kalėdinė kaina be uždarbio dėl siuntinio Nr. 3 yra tiktai — $ 79.00 įskaitant 

visus mokesčius.

Paprašius mes oro paštu nemokamai siusime medžiagų pavyzdžius į bet kurį 
pasaulio kraštą.

Mes garantuojame:

1 Kiekvienas siuntinys bus pristatytas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą 

siuntinį.
3. Apmokėsime visus mokesčius, dėl to gavėjai Lietuvoje, sulaukę siuntimo, nieko 

nebeturės primokėti.
4. Medžiagas visas siusime tiktai pagal Ipavyzdžius.

ŠIS YRA MŪSŲ PASKUTINIS SKELBIMAS ŠIAIS METAIS 
tad linkime visiems mūsų klijentams —

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAI MINGŲ NAUJŲ METŲ

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
341 Ladbroke Grove,

London, W. 10.
England.

vių fašistų - nacionalistų dar 
bas. Ne, tai padarė liaudis, visi 
lietuviai. Ir jie staiga tapo visi 
generolais, o jų vardas buvo su 
kilėlis partizanas. Jie lietuviškai 
sulupę tą amžiną Lietuvos va 
gį, skriaudiką ir žmogžudį rusą 
bolševiką.

Deja, nėra dar buvę kvailes 
nių diplomatų,- negu Hitlerio 
vokiečiai. Sunku istorijoje su 
rasti didesnį ir galingesnį psi 
chopatą ir beširdį masinį žmo 
gžudį, greičiau tautažudį, koks 
buvo Hitleris.

Vieton padėkos už netikėtą 
spontanišką pagelbą, vieton sa 
vanoriškai leidus susiformuoti 
ir panaudoti nemažiau % milio 
no pabaltiečių armiją prieš bol 
ševikus, hitlerininkai išvaikė 
mūsų susidariusią tautinę vjįr 
riausybę, gaudė patriotus, šau 
dė juos fortuose ir prie sienų, 
žudė koncentravimo stovyklo 

se, rinko visokius avantiuris 
tus prisiplakėlius ir kūrė šiaudi 
nes, būk savivaldybes, kad len 
gviau išnaudojus ar sugaudžius 
stipresnius patriotus. Žodžiu, 
tik kitais būdais, negu bolševi 
kai, bet vistiek smaugė ir naiKi 
no lietuvių tautą. Ir vėl Lietu 
va ir lietuvis karys liko be vii 
ties, be draugų ant kelio tarp 
susigrūmusių jo amžinų smaug 
lių kolosų — rusų ir vokiečių.

Karui jau baigiantis, kada 
jau aiškus buvo Hitlerio anni 
jos iikmas ir vėl lietuviai ka 
riai, šiokiai tokiai vilčiai išbieš 
kus, spotaniškai pakluso ir ma 
siškai ruošėsi ir stojo į gen. 
Plechavičiaus organizuojamą 
lietuvišką armiją. Vien tik Vii 
niaus karininkų registracijos 
puhkte 1944 žiemą savanoris 
kai užsirašė per tūkstantis bu 
vusių Lieuvos kariuomenės Ka 
rininkų. Laukėm nekantrauda 

mi pašaukimo vėl į ranką pa 
imti ginklus, pastoti į tėvynę be 
atplūstančiam rusui bolševikui 
kelią. Bet ir tada greit paaiši 
jo iškvailėjusio Hitlerio užm.. 
čios. Ir reikia pasakyti. Kad 
gen. Plechavičius puikiai ir su 
maniai išlaviravo ir neleido vo 
kiečiams surinkti Lietuvos ka 
hus --bendroms žudynėms už 
Hitlerio interesus, taip kaip at 
si tiko su Varšuvos gynėjais len 
kais, kai Stalinas juos sukurstė, 
o paskui 3 mėn. laukė, kol tuos 
gynėjus vokiečiai sunaikino.

Bet lietuvis, ar buvęs laisvos 
Lietuvos kaiys ar partizanas 
nenuleido rankų. Slaptai orga 
nizavosi ir viešai kovojo su 
antrą kartą atšliaužusia į Lietu 
vą raudonąja armija. Jų buvo 
visur ir karui besibaigiant ir po 
karo 1945 jie faktiškai valde 
Lietuvą — ištisi apskričiai bu

Nukelta į 7-tą psl.
•m. ■■■ *
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LTOiVHAAAI^ LIETUVIŲ NAMAI HAMILTONE
Maloniai kviečia visus tautiečius atsilankjti į

LN nariai jauski 
šiame parengime

visiems atsilankiu

NUOTAIKINGASIS LIET.
NAMŲ BALIUS 

jau šį šeštadienį, lapkr. 25 d. 
Jo metu mūsų jaunimas duos 
trumpą ir įdomią programą. 
Pirmą kartą Hamiltone išgirsi 
me liet. Olimpia orkestrą. To 
vadovas Alb. Ripkevičius pa 
ruošė specialų Hamiltonui lie 
tuviškos šokių muzikos reper 
tuarą.

Baliaus pelnas skiriamas 1 au 
tos Namams, kurių statyba vi 
isiį rimtumu (planuodama atei 
nančiais metais, tad visi tautie 
Čiai, o ypač 
me pareigą 
dalyvauti.

LN v-ba
siems iš anksto nuoširdžiausiai 
dėkoja! Sk. St.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Vysk, 

vių šešt. 
nių tėvų 
rinkimas 
26 d., sekmadienį, tuojau po 
pamaldų, 12 vai., Aušros Var 
tų parapijos salėje.

Dienot^arkėjĮei: pranešimai, 
tėvų k-to rinkimas ir kiti ak 
tualūs mokyklos reikalai.

įprašome visus mokyklą lan 
karčių mokjnių tėvus būti 
nai atsilankyti. Stengsimės su 
sirinkimo neužtęsti, kad nesi 
trukdytų jūsų brangus laikas. 
Tėvų k-to pirm, ir mok. v-jas.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
PAMINĖTA

Hamiltoniečiai kariuomenės 
šventę kasmet mini, kaip dide 
lį įvykį Nepriklausomoje Lie 
tuvoje ir jos vaidmenį, atsia 
tant Lietuvos valstybę. Jei ne 
būtume turėję kariuomenės, tai 
nebūtume galėję iškovoti Lie 
iuvai laisvės. Komunistai jau 
1918-19 m. būtų pavergę mus. 
Lapkričio 4 d. Hamiltone įny 
ko minėjimas Knights of Co 
lumbus salėje. Paskaitą skaitė 
Lietuvos Šaulių s-gos vadas 
pulk. Pr. Saladžius. Meninę da 
lį atliko Rochesterio Lietuvių 
choras vadovaujamas J. Ado 
maičio. Vėliau visi gražiai pri 
siminė lietuvius, kurie šiandien 
yra išblaškyti po platųjį pašau 
lį. Didelė jų dalis žuvo partiza 
ninėse kovose, 
me. Jie buvo 
gerbti.

PIRMAS
Hamiltoniečiai iki šiol gale 

jo džiaugtis nepaprastai gražiu 
oru: saulėta, šalta ir sausa. Net 
perdaug sausa. Kai kuriems 
ūkininkams jau pradėjo trūkti 
vandens. Seniai jau nebelijo. 
Tik staig alapknčio 8 d. po pie 
tų iškrito pirmas sniegas (3— 
5 inčų). oras gerokai atšalo ii 
jau du kartu naktį buvo tiK 20 
—25 F. Laukiama greit tikros 
žiemos.

M. Valančiaus lietu 
prad. mokyklos moki 
visuotinis metinis susi 
šaukiamas lapkričio

Sibiro ištrčmi 
atitinkamai pa

SNIEGAS

A. L 1 0 D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai pataliniai.
MorgiČiai.

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

Hamilton.

JAUNIMAS LAUKIA 
PARAMOS

Praeitą žiemos sezoną, po 
nios Stosienės suorganizuoti ir 
globojami lietuviškojo jaunimo 
šokiai, atrodo, reikėtų nepa 
miršti ir šiais metais. Nors bu 
vo trumpas sezono laikas, bet 
buvo jaučiama lietuvių ja mimo 
susibūrimo teigiama įtaka. Bu 
vo tokių lietuviukų, kurie netu 
rėjo jokio bendro su lietuviš 
komis organizacijomis, bet to 
kių šokių dėka, įstojo į Letuviš 
kas organizacijas ir pradėjo 
reikštis lietuviškoje veikloje. 
Tai jau yra didelis įnašas į mū 
sų bendrą tikslą: išlaikyti jau 
nimą lietuvšku.

PofĮios Stosienėsl sveikatai 
pradėjus daugiau šlubui ti, 
šiais metais jos geri norai, atro 
do jau nebebus galima panau 
doti. Labai gaila, kad peranks 
ti nuoširdi jaunimo glooėja pa 
strauikia iš taip reikal'ngo dar 
bo baro, bet su tuo reikia skši 
tytis ir už jos įdėtą darbą tau 
tos reikalams, jai priklauso mū 
sų nuoširdi padėka. Tuo pačiu, 
kreipiamės į jaunesnes mamy 
tęs, kurios galėtų tą darbą tęs 
ti, susitarus su mūsų parapijos 
klebonu dr. J. Tadarausku dėl 
salės, buvusius jaunimo šokius 
atgaivinti. Reikia tikėtis, kad 
šiam tikslui, mūsų jaunimo glo 
bėjas, kun. dr. J. Tadarauskas, 
iš šabo pusės mielai sutiks prisi 
deti, o už praeitų metų jo pa 
tankumą, tariam nuoširdų lie 
tušišką ačiū. V. P.

HAMILTONO ŠALPOS 
FONDO BANKETO,

įvykusio 1961 m. spalio 7 d., 
apyskaita:

Pajamos ........... $384.00
Išlaidos ............ .$349.10
Banketo pelnas . $ 34.90.
Dėkojame visiems atsilankiu 

siems.
Hamiltono Šalpos Fondas.

TAUTŲ FESTIVALIS.
Spalio 28 d., 8 vai. vak. vie 

tos Delta Collegiate auditor! 
joje įvyko Hamiltono jungti 
nis tautų festivalis - pasirody 
mas. Jame dalyvavo 11 tauty 
bių. Kiekviena tauta galėjo pa 
rodyti tris savo tautinius daly 
kus: šokius, dainas ar muziką. 
Lietuviams atstovavo taut, šo 
kių grupė vad. P. Breichma 
nienės. Jie pašoko Givatarą, 
Gaidį ir Čigonų gyvenimą. Gai 
dys susilaukė iš svečių daug 
šiltų aplodismentų.

Lenkai išėjo su didžiausia 
šio pasirodymo grupe. Sceno 
je pasirodė net 80 pr. mokyk 
los taut, drabužiuose mokinių 
ir pabaigai choras apie 35 as 
menų.

Po programos mokyklos ka 
feterijoje vyko pasivaišinimas 
tautų paruoštais skanėstais ir 
kava. Ten pat vyko ir parodė 
lės. Tačiau jos nepasiekė nori 
mo tikslo, nes patalpos tam 
buvo labai ankštos ir svečiai, 
išbuvę apie 4 vai. salėje, tuoj 
visi skubėjo 
Kavute i rpo 
nes jau buvo

Ruošiant _
mus, reiktų pasirinkti kiek an 
kstyvesnį laiką ir erdvesnes 
patalpas. Z. P.

IŠSIKĖLĖ Į FLORIDĄ
Mūsų kolonijos tautietis 

S. Zavackis, artėjant žiemai 
šalčiais, persikėlė į šiltąją Flo 
ridą, So. Miami. Linkime sėk 
mės ir sveikatos Amerikos pie 
tuose. Kor.

prie skanėstų su 
to tuojau namo, 
vidunaktis.

tokius parengi

P- 
su

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.

Tel. JA 7-5575
< > Antradieniais ir penktad:
< ’ 20 King St. E. Room 13.

RUDENS BALIŲ 
kuriame mūsų jaunimas išpildys trumpą programa 

— Margarita Klevaitė ir Rimas Klevas 
duos kelis jungtinius šokius;

Birutė Bogušyte 
iš St. Catharines ir

Vytautas Beniušis 
iš Hamiltono

išpildys keletą solo dalykų akordeonu.

Šis nuotaikingas balius įvyks
Knights of Columbus salėje, 

222 Queenston Rd.
Šokiams gros lietuviškas OLYMPIA orkestras iš Toronto, 

vedamas
Alb. Ripkevičiaus.

Šokių pradžia 7 vai. 30 min.
Jaunimo meninė dalis 9 v. — 9 v. 45 min.
Veiks bufetas, loterija ir staliukų loterija.

| Įėjimas $1.50
Studentams $0.75

Hamiltono Lietuvių Namų Valdyba.
»

X

MŪSŲ LAISVĖS ŽIBURĖLIS
Atkelta iš 6-to psl.

goslavija ir be jų moka komu 
nistiškai gyventi, arba štai pvz. 
mažutė Albanija išprašė ruskių 
povandeninius laivus iš jų pa 
kraščių, tai reiškia, kad ir alba 

, niečiai moka pas save komunis 
tauti, ką jau bekalbėti apie Ki 

. niją. Žiūrėk, ir lenkai vis savi 

. stovesni darosi. Ateis eilė ii 
kitiems.

i Man buvo ir yra labai ido 
mu sekti ginklų pažangą ir šau 
dybos — balistikos tobulėjimą. 
Viena, kas yra neįprastai nuos 

: tabu, tai ginklų nuostabus to 
■ bulėjimas ir jų labai greitas pa 
i senimas.
i Atominė bomba yra tikrai 
l baisus dalykas, bet gal ir išga 
i nymas, nes globalinio - visuo 
• tinio karo atveju abi kariaujan 

čios pusės bus priverstos nau 
! doti/ taktines 'atomines bom 

bas. Tai beveik yra la;das, kad 
i globalinio karo nebegali būti.

Kaip aksioma, t. y. neginčy 
i tina tiesa yra, kad visos paslap 

tys išeina aikštėn ir kad visos 
išrastos mašinos iš pradžių es 

; ti labai brangios ir tolydžio 
taip jos ištobulėja, suprastėja, 
atpinga, kad kiekvienas jau ga 
Ii ją įsigyti. Tas pats atsitiks ir 
su atomine bomba.

Bet kas įdomiausia ir maio 
niausią tai, kad kai atsirado šau 
tuvas, tai nuo amžių vedamą 
tarp mažo ir silpno, bei stip 
ruolio milžino karių nelygią ko 
vą sulygino.

Atominė bomba nebe atski 
rus karius sulygino, bet dide 
les ir mažas armijas arba aiš 
kiau, mažutes ir dideles vals 
tybes.

Vis dėlto bijau užbaigti šį sa 
vo rašinį tokiomis gražiomis 
paveikslo spalvomis. Yra daug 
pavojų, kad bolševikinė rusų 
imperija pamažu vis slinks pir 
myn ir daeis to taško, kad bet 
koks karas tikrai nebebus įma 
nomas, į tokį tašką, kaip kad 
ir mes pabaltiečiai 1940 buvom 
davaryti: arba stoti į savižudiš 
ką — prieš šimteriopą priešą, 
kovą, arba pasiduoti. Taip mes 
ir padarėme ir net labai prastai 
pasidavėme, laiku neišvežę auk 
so ir devizų neišplukde į už 
sienį, su ginklais prikrautų lai 
vų, neišskrisdinę mūsų aviaci 
jos, pagaliau nepasitraukę su 
visa vyriausybe. Didžiausias pa 
vojus glūdi pačiuose ameriko 
nuošė ir iš dalies mumyse pa 
čiuos, nes nuo šitos valstybės 
žingsnių priklauso ir bolševikų 
likimas — ar jie bus sustabdy 
ti, ar ir patys amerikonai už 
savo nedovanotiną apsileidimą 
sakyčiau beregiškumą ir gal 
dar teisingiau neprotingumą, 
pataps ir be karo pavirs bolše 
vikų imperijos dalimi.

Tas didysis pavojus pi aside 
da tavernose, amerikoniškuose 
filmuose, „beisbole“, „rug-by“ 
ir kvailose televizijos progra 
mose.

Tas didysis pavojus ir yra ta 
me, kad toks gumą bekramtąs 
amerikonas ir beveik nieko dau 
giau nežinąs kaip apie ,,beis

vo jų žinioje ir jie vaikščiojo 
laisvai uniformuoti — tikėjos. 
Amerikos pagalbos!..

Deja, jie tada nežinojo, kad 
Rooseveltas juokomis Jaltoje 
1943 Stalinui nurašė Pabalti 
jo valstybes, o Trumanas 1945 
Potsdame dar ir patvirtino. Šį 
kartą lietuvis karys - partiza 

. nas liko tikrai vienas iš visų pu 
i šių apsuptas bolševikų. Bet vis 

turėdamas vilties kibirkšteię — 
pagalbos iš Amerikos, tęsė žiau 
rią ir nelygią kovą prieš oku 
pantą - imperialistą rusą bolše 
viką, toliau. Čia mes turime gy 
vą liudininką ir lietuvių parti 

• zanų 1944-45 m. kovų pagelbi 
ninkę, slaptų radio pranešimų 
klausytoją bei vertėją. Bolševi 
kai sugrįžę iš vokiečių fronto 
praėjo sistematišlcą lietuvių 
karių partizanų negailestingą 
naikinimą. Jie naikino ir tuos, 
kurie jų nuomone galėjo būti 
lietuviais patriotais. Jie išžudė 

■ tūkstančius lietuvių jaunimo 
žvėriškiausiomis priemonėmis. 
Jie pūdė miesteliuose ir pakelė 
se pamestus lavonus, likusius 
masiškai trėmė Sibiran.

Mums čia beliaka tik nulenk 
ti savo galvas už žuvusius did 
vyrius.

Būkime tikri, ir dabar Lietu 
voje dar yra partizanų ir ru 
sas bolševikas tikrai jų prisibi 
jo, nes ateis laikas, kai tas orga 
nizuotas vagis ir tautažudys lė 
ks iš Vidurio Europoj į savo 
rytus. Būkime tikri, ne vien lie 
tuviai jam pastos grįžimo kelią 
ir paprašys ataskaitos.

Aš asmeniškai be galo nore 
čiau dagyventi ir gyvenu tik, 
galima sakyti, dėl dviejų daly 
kų: 1) ką žmogus nuskridęs
ant kitų planetų pamatys ir 2) 
ir kaip bolševikai bus vejami 
ir lėks iš Europos. O, kad tas 
įvyks, tai yra tik laiko klausi 
mas.

Aš tiesiog džiaugiuosi, kad 
taip greit atėjo laikas, kad ir 
tiems, kurie mus juokaudami 
pardavinėjo, darosi riesta. 
Džiugu, kad laisvaisis pasaulis 
puikiai pamatė, ką reiškia coi 
Ševikai komunistai. Puikiai na 
matė, 
šiame 
je.

Yra _ 
kurie liudija, kad vakarai to 
liau vienysis ir ginkluosis ir ne 
beįeis daugiau niekur komunis 
tų imperijai plėstis, o tai reikš 
pradžią bolševikų imperijos ga 
lo. Žinoma, tai gali tęstis gana 
ilgai, betgi, šiame atominiame 
amžiuje viskas keičiasi gana 
greit. Jei bolševikams reiida už 
sienio stočių trukdiklių, tai 
reiškia — blogai yra paa juos. 
Jei jiems reikia mūrinių ir įeiek 
.trintu kpygliuotų sienų, kad 
savo žmones nuo bėgimo sulai 
kytų, tai liūdnesni pas juos rei 
kalai yra.

Jei jie besiskelbdami taikos 
čempionais, pradėjo bumpsėti 
atomines bombas, (kad kitus 
„pastrošytų“), tai reiškia, kad 
jų pačių kinkos dreba. Blogai o.
ruskeliams yra, kad pvz., Ju bolą“, filmus, televizijas, kvai

kokia grėsmė ių laukia 
atominių bombų amžių

daug džiugių reiškinių.

»

Išvestiniai augalai ir gyvu 
lia1 dabar ne naujiena. Žmogus 
gamtą pertvarko 
norą ir sumanymus, 
remdamasis dirbtinės 
principu, yra išvedęs 
jų augalų ir gyvulių, 
karvių, arklių, šunų 
vulių veislės — tai žmogaus kū

pagal savo 
Žmogus, 
atrankos 

daug nau 
Įvairios 

ir kt. gy

lūs ,,sqizus“, savo „caką“, na 
ir streikus — gali išrinkti dar 
menkesnį prezidentą su visais 
jų senatoriais, negu, kad mes 
jau turėjom 
paskutiniųjų 
Rooseveltas, 
linui atidavė 
ropą su apie 
manas, apmėtė Japoniją ato 
minėmis bombomis ir padalė 
pradžią komunizmo įsigal ėji 
mui Kinijoje ir atkariautą Š. 
Korėją užleido raudoniesiems.

Gal net dar pavojingiau bu 
vo ir su Eisenhoweriu: jis ne 
apdairiai visą laiką glėbesčiavo 
si su Chruščiovu ir nei piršto 
nepajudino kai lenkai ir vokiu 
čiai pajudėjo prieš ruskius, ku 
rie tada dar atominių bombų 
ir neturėjo. Ką jau bekalbėti, 
kad jis neišgirdo Vengrijos tei 
sėtos vyriausybes pagelbos 
šauksmo ir galutinai Vengriją 
užleido raudoniesiems. Neoa 
dėjo jis ir prancūzams bei ki 
tiems ir didelę dalį Indokinijcs 
rup 'suiaisaiuopner optapiad 

prasčiau padarė, kad savo pa 
šonėje — Kuboje leido įsigale 
ti raudoniesiems. Per 8 metų 
valdymą raudonieji dideliuose 
plotuose įsitvirtino, sustiprėjo 
gerokai ir be perstojo paslinko 
pirmyn.

Dar tik 9 mėn. kaip Kenne 
dy prezidentauja, o jau du ge 
roki „kniksai“ padaryti: nepro 
tingas Kubos bakstelėjimas ir 
leidimas per Berlyną išvesti šie 
ną. Tiesa, jis parodė lyg ir at 
sparos, bet kol kas pervėiai ir 
permažai.

Visa laimė, kad amerikonas 
nebegali būti neutralus, nes jį 
bado iš visų pusių.

Kita laimė yra tai, kad vaka 
rų Vokietija nepalyginamai 
sparčiau eidama pirmyn negu 
Rusija, greit bus stipriausias 
NATO kumštis, bei rado bend 
rą kalbą su Prancūzija. Angli 
ja pagaliau suprato, kad ji ne 
bėra sala ir vandenys jau nebe 
apsaugo ir jos likimas toks pat, 
kaip Vokietijos ar Prancūzijos.

Jau vien šitos tiys stuburi 
nėsEuropos valstybės eida 
I. ns kai Iii, yra pajėgios su 
stabdyti ruskių slinkimą. Kad 
tik amerikonai nors kiek būtų 
protingesni, tai tų bolševikų 
tik šipuliai liktų.

Mieli broliai lietuviai, mtuų 
laisvos tėvynės žiburėlis neuž 
gesęs, nors ir šviečia gana toli. 
Mes nebevieni artinamės prie 
jo. Daug rusiško imperialisto- 
-bolševizrno sutryptų tautų — 
milionai žmonių eina šalia mū 
sų. Visos imperijos žuvo žus 
ir bolševikų. Visi melai ir ap 
gavimai išeina aikštėn, baigia 
jau išeiti ir bolševikų kėslai ir 
melai. Tiesa, visuomet nugale 
jo melą. Meilė ir žmoniškumas 
vistiek nugalės šėtoną - bolše 
viką.

Mūsų laisvės žiburėlis uždeg 
tas tūkstančių didvyrių, apvai 
nikuotas ilgos ir garbingos isto 
rijos — laisvės kovų. Tas lais 
vės žiburėlis ir dabar prižiūri 
mas, gerai užsimaskavusių mū 
sų partizanų. Tą laisvės žiburė 
lį prašvytinsime mes patys, jei 
neužmiršime savo kalbos, pa 
pročių, jei mūsų vaikai pasiliks 
lietuviais. Tas laisvės žiburėlis 
tikrai neužges, nes už jį tiek 
daug kraujo pralieta ir tiek 
daug kančių patirta.

Tas laisvės žiburėlis negaii 
užgęsti, nes jį prižiūri jau mi 
lionai už jo žibėjimą, bolsevi 
kų - ruskių nukankintų aukų.

Tas laisvės žiburėlis visuo 
met degė ir degs, nes jį prižiū 
ri mūsų piliakalniuos, proseue 
lių kapuos ar Sibiro taigose tū 
kstančiai tėvynės meilę paaukc 
jusiu didvyrių.

Tas laisvės žiburėlis tai mū 
sų dabar kankinama numylėta 
tėvynė Lietuva!
Lietuvos kariuomenės atsargos 

t kap. J. L-tas.

nusistebėti kelių 
veikla. Liguistas 
juokaudamas Sta 
visą vidurinę Eu 

100 mil. gyv. Tru

viso 
veis

Mosklo - Technikos naujienos
NAUJAS IŠVESTINIS ŽVĖRELIS

rinys. Taip pat daugybe 
kių medžių, krūmų, gėlių
hų taip pat yra žmogaus išves 
ta .

Paskutiniu laiku yra išvesta 
nauja kailinio gyvulio veislė. 
Naujas kailinis žvėrelis pava 
dintas Mūra.

Mūra turi gana neįprastą 
kailį. Jo spalva labai įvairi. Ji 
gali būti mėlyna, atlasiškai 
juoda, safirinė, balta, auksinė, 
šinšilo arba ruda.

Žvėrelio kailis tankus, Šere 
liai neilgi. Jie primena šermo 
nėlio kailį, tačiau nepalygina 
mai stipresni,.

Drabužis iš muros kailio pui 
kiai laikosi. Mūra turi dar vie 
ną ypatybę — po keturių me 
nešiu amžiaus jos kailiukas jau 
yra tinkamas gamybai. Be 
kailis vienodas bet kuiiuo 
tų laiku.

Tačiau 
žvėrelis 
neseniai, 
žvėrelių augintojas Ž. Kring 
somas daugiamečio kryžmini 
mo būdu jį išvedė is įvairių- 
Aliaskos, Azijos, Afrikos ir 
(Pietų Amerikos graužikų. Mu 
ros pirmtakų pavadinimus žvė 
relių augintojas laiko paslapty 
je-

Naujo žvėrelio liemens ii 
gis 25—30 centimetrų. Patelė 
per metus atveda 30—40 vai 
kų.

į Paltui maždaug reikia 250- 
300 kailiukų.
ISTORIKŲ IR GEOGRAFŲ 

SUVAŽIAVIMAS
VOKIETIJOJE

Rugsėjo 9 d. Goslare įvyko 
16-kos kraštų istorikų ir geo 
grafų suvažiavimas, kuriame 
buvo nutarta iki 1937 metų Vo 
kietijos sienas žymėti de jure ir 
de fakto, o po to įvykusius pa 
sikeitimus — tik de fakto.

LAIŠKAI REDAKCIJAI. ..
Atkelta iš 2-ro psl.

Liet. Kunigų Vienybės suvažia 
vimas nutaręs lietuvius vaikus 
mokyti maldų ne lietuviškai, o 
angliškai“. „Nepr. Lietuvos” 
rugsėjo 27 d. aš tai paneigiau, 
bet Stebėtojas pasikviečia Da 
lyvį talkon ir spnlio 25 d. ma 
ne ir pagiria ir vėl nuplaka, me 
ta šešėlį mano atminčiai.

Tiesai išiyškinti nejieškau 
kokio trečio ,,Praeivio“, bet pa 
prašiau patį to suvažiavimo la 
bai stropų prezidiumo sekreto 
rių p. Vytautą Kamantą, auto 
ritetingai nušviesti šį reikalą, 
patikrinus suvažiavimo užra 
šus.

Čia, p. V. Kamantai leidus, 
cituoju ištraukas iš jo laiško: 
„Protokole niekur nėra, kad 
Jūs (kun. L. Jankus) būtumėt 
teigęs apie kokį nors Lietuvių 
Kunigų Vienybės suvažiavimo 
nutarimą katekizmo reikalu... 
Jūsų atsakymas (,,Ncpr. Lie 
tuvoje“), (Stebėtojas stebėjo, 
bet negirdėjo) labai tiksliai at 
pasakojo Jūsų žodžius, pasai.y 
tus JAV LB Tarybos sesijoje“.

P. Vyt. Kamantą pirmą kar 
tą savo amžiuje pamačiau La 
rybos suvažiavime, jis mane su 
žavėjo savo atida, kruopštumu 
ir darbštumu suvažiavimo eigą 
registruojant, Todėl jo užrašų 
tikslumas nėra abejotinas, jo 
teigimas turėtų užjaigti ši ts dis 
kusijas, kurios lietuvybės išlai 
kymui neturi jokios vertės. 
Priešingai, jaunesnieji vien del 
to gali nuo mūsų kalbos nusi 
gręžti, jei mes, suėję į LB augš 
čiausį rinktinį organą, JAV L. 
B. Tarybą, nebesuprantame 
vienas kito, nors visi lietuvis 
kai kalbame, augštus mokslus 
dar Lietuvoje ir lietuviška: Dai 
gėme.

Aš ir vėl norėčiau pakartoti, 
kad esu įsitikinęs, jog tikyba 
turi būti mokoma ta kalba, ku 
rios tikintieji reikalauja o ne 
panaudojama svetimos kalbos 
brukimui ar savosios išlaiky 
mui. Tačiau vėl teigiu, kad ir 
Kunigų Vienybė ir lietuviai ku 
nigai nori, bet ne visada gali, 
ir tikybos srityje savo kalbos 
išlaikymo paisyti.

Iš diskusijų rašto turiu pasi 
traukti dar ir dėl to, kad anoni 
mai nėra partneriai tikrai pa 
vardei, nors jie būtų ir geriau 
si mano draugai.

Kun. L. Jankus.

keisčiausia, kad 
„sukurtas“ 
Vakarų

to, 
m»

šis 
visiškai 

V okietijos
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MoWT|REAL
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
minėjimas įvyks š. m. lapkričio mėn. 26 d. 

11 vai.
iškilmingos pamaldos, Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero 

bažnyčiose.
5 vai. p. p.

Auušos Vartų salėje minėjimo aktas.
Buv. Lietuvos krašto apsaugos ministerio 

prof. gen. St. Dirmanto 
paskaita.

Meninę programą atliks
sol. G. Čiapkauskienė.

Skautų Vyčių Tautinių šokių Grupė, 
vad. J. Piečaičio,

Aušros Vartų Parapijos Choras, 
ved. A. Ambrozaičio.

Įėjimas laisva auka, mokiniams ir vaikams — nemokamas.
Rengėjai.

“95” APATINIAI

LABAI SVARBU VISIEMS MONTREAL1ECIĄMS 
ŽINOTI,

kad gruodžio 2 dieną, 7 vai. ^a 
karo bus minimos „Neprikl. 
Lietuvos“ 20-ties metų sukak 
tuvės. Tai didelė mūsų laikraš 
čio šventė — mūsų visų lietu 
vių tautinio susipratimo ir sa 
vo tautos palaikymo įrodymas. 
Visi tą dieną skirkime šioms su 
kaktuvėms, kurios bus įdomios 
dar ir tuo, kad tą vakarą ture 
sime trumpą, bet įdomią aka 
demiją, su inž. J.Bulotos paskai 
ta; koncertinę dalį, kurioje pa 
sirodys op. sol. E. Kardelienė 
su savo mokiniais — N. Jau 
niūte ir D. Barteškaite ir jau 
nu smuikininku E. Knystaulu. 
Po to bus vakarienė, kurią pa 
ruošti sutiko viena žymiausių 
šeimininkių ir po to šokiai, gro 
jant orkestrui. Iškilmė įvjks 
Šv. Kazimiero parap. svetainė 
je. Visi tautiečiai nuoširdžiai 
prašomi NL minėjime daiyvau 
ti. Plačiau bus sekančiame N L 
nr-yje.

SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA 

LIETUVA”
valdybas susirinkimas saukia 
mas šį ketvirtadienį, lapkričio 
23 d., 8 vai. vakaro NL redak 
cijoje.

LIETUVOS KARIUOME 
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

MNOTREALYJE
Įvyks lapkričio 26 d. 5 vai. 

p. p. AV salėje. Minėjimo pas 
kaitai pakviestas iš Čikagos bu 
vęs Lietuvos Krš. aps. minist'* 
ris gen. S. Dirmantas. 
choras ir taut, šokių grupė.

Monlrealio lietuviškoji visuo 
menė maloniai prašoma minė

jime dayvauti ir savo aukoms 
paremti tremtyje esančius L'e 
tuvos laisvės kovų veteranus 
invalidus.

KLB MONTREALIO 
LIETUVIŲ SEIMELIO 

rinkimai Montrealyje ir jo apy 
linkėse skelbiami š. m. gruo 
džio 10 dieną, sekmadienį. 
Kandidatų sąrašus ir rinkimų 
tvirką paskelbs Rinkimu komi 
sija. Visi Montrealio ir apyiin 
kių lietuviai, neturį savo KL B- 
dalinių, kviečiami rinkimuose 
dalyvauti visi.

KLB ML Seim. PreziJ.
DLK VYTAUTO KLUBO 

REIKALAI
Nominacijos į valdomuosius 

organus, sekmadienį praėjo gra 
žiąi, Valdyba liko ta pati, tik 
tai Šėrų sekretorius M. Gudas 
gavo konkurentu p. Bohamier. 
Bus nauja revizijos kor.ųsįją ir 
direktoriai. Daugelis siUiomų 
kandidatų atsisakė. Plačiau ki 
tame NL nr-je.
1NŽIN1ERIŲ-ARCHITEKTŲ 

SUSIRINKIMAS
Inžinierių susirinkimas Įvyks 

šį penktadienį 8 v- V. A ’/• 
klebonijos posėdžių kambary 

j e. Serfs'
Visi nariai, bei jų žmonos 

kviečiami dalyvauti.
Žada atsilankyti ir svečias 

gen. buv. ministeris S. Dirman 
tas.
• Serga. Ponia Stankevičienė 
■r gydosi Dr. J. Šemogo pdežiū 
roję., Lachinės ligoninėje.

Apsimoka pirkti 
„95 ’ PENMANS, 
nes tai laikys dau
giau metų, augščiau- 
sios rūšies apatiniai 

baltiniai išausti iš 
geriausių merino siū
lų, garantuoja jurns 
apsaugą ir šilumą. 

Beveik 90 metų pa
tyrimo šiame darbe 

garantuoja jums, 
kad tai puikūs ga- 
Įniniai. Išausti, kad 
laikytų, nesąvrbų, 

kiek kartų prosysite 
Vyrams ir berniu
kams, pagamintų 
unijos kostiumų, 

marškinių ir kelnių.
GARSŪS 

nuo 1868 metų 95-FO-6

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird. 
7-5552; namų RA 1-0656.

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

H U 1-8437

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kalėdosime: Tėv. J. Borevi 
čius, LaSalle. Pirm. Champ 
ląįn Ęlv. LaSalle Blv. ; antrrad. 
Lafleur, Moųette, Ęedąid, 
Bourbonnais; Ireč. Stratūyie įr 
Stirling; kelvirt. River Side. 
33 Ave., 37 Ave., 39 Ave, 40 
Ave: penkt. 43 Ave, 68 Ave. 
Tėv. St. Kulbis: Verdun. Go 
din. Brown, Manning, Moffat, 
Beatty, Qsbqrn, Woodland ir 
Argyle gatvės,

Suaukotą parapijos reikąlą 
ms 239,20 dol. ir berniukų su 
tanoms apmokėti 123.31 dol.

Kviečiame visus į mūsų pa 
rapijos šaunią metinę vakarie 
nę, šį šeštadienį, lapkr. 25 d., 
7 vai. vak,

Bažnyčios dažymo bei 
monto reikalams aukojo po 20 
dol. Dr. J. Šemogas, A. Gau 
rys, J. Paunksnis; po 1Q doj. 
A. Ptašinskas, K. Toliušis, A. 
Čerkasaitė, J. Jasekas, A- Su>»i 
jonas, J. Gaurys, J. ValenČiū 
nas, I. Sirevičius, A. Franevi 
čius, L. Jurijonienė, A. Snap 
kauskas, J. Bulota, V. Gyvis: 
po 5 dol. P. Meškinis, A. 
tūlis, O. Nauckūnienė, V. 
nilįauskas, V- Žitkus ir A. 
vaitis.

Sekmadienį, Lietuvos Kąriuo 
menės minėjimas. 11 vai. iškil 
mingos pamaldos už žuvusius 
karius

re

Ma
Da

Kai

Dr. A. O. JAUGLLiENf.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir Į 
ketvirtadienį | 2"4 = 7"9 P m

antradienį ir I 
penktadienį Į 2 4 P" m‘

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582.
snu::nntttnnttttrnnnm-.nntntntttt:

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

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA. LL. D
4 Notre Dame Si E.

Sint* 901
UN 1-8933

Anh Realties R'd.
Pr. Ručinskas, HU 1-2957 

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybos ir 

pramonės įmonės. Premijos UŽ 
naujų klijentų nurodymą, 

Sąžiningas ir greitas 
patarnavimas.

Pr. Rudinskas, HU 1-2954.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. M A L I 5 K A 

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

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

I
 ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St E.

UN 6-2063 u UN 6 2064 ftRcsid : 40 Lafleut
$ LaSalle DO 6 1570

NOTARAS

Dr.E.Andr u kaitis
956 SH*RBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

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

215 St. James West, 
7 augstas.

Tel.: AV 8-3115.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bažnyčiai rinkliava davė 
162.15 dol. ir aukavo L. Grige 
lis 25 dol.

Užsakai paskelbti Petro Pe 
lecki su Birute Jųrgiūnąilc ir 
Irenos Bružaitės su J ,Proko 
piak.

Surašymas tikinčiųjų, kaip 
ir kitose parapijose, taip pat 
įvykdytas.

šv. Elzbietos dr-ja atšventė 
savo globėjos, Šv. Elzbietos, 
šventę.

Eazaras skelbiamas lapri: 
24 — 25 ir 26 dd. Pradžią pep 
ktadienį 6 vai. vakaro; šešta 
dienį nuo 1 vai. pp., sekmad-e 
nį visą dieną. Veiks bufetas.

DVI MIRTYS
Lapkričio 14 d. mųė Kaži 

rrlieras! RadzevičjuK, vilasa(ie! 
tis, palaidotas 18 d,

Lapkričio 15 d. mirė Berną 
dėtą Savickienė, palaidota 
d,

SAVI PAS SAVUS
Montrealiečiams lengva

išsukti į St. Antoine g-vę iš At 
water. P. Aneliūnas, kaip ge 
ras mašinų specialistas, ne tik 
tai patarnaus gazolinu, bet ir 
nuoširdžiu patarimu ir reikalin 
gą technišką pagalbą. Visada 
apsimoka užsukti pas savo ląų 
tietį, kuris visokiu atveju yra

18

bus

S, ANELJŪNO 
B-A BREWSTER 

SERVICE STATION
3444 St. Antoine St. W. 

Tel. WE 2-1726 
Elektriniai, mechaniniai 

taisymai. 
Automatinės transmisijos.

Atidaryta 7 A. M. — 10 P. M. 
Sekmadieniais 10 — 12 ir 

1 — 10 P. M.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Taisau ir remodeliuoju senus
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. Bankas veikia: šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penkiadieniais 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

PAVYKĘS PARENGIMAS
SLA ir „Vyčio" bendras ba 

liūs sutiaukė apie 500 svečių. 
Prie šio parengimo pasisekimo 
savo darbu daug prisidėjo pp. 
Rickevičienė, Dranseikiene, Si 
monaitytė ir Rickevičiūtė. Prie 
bufeto pasidarbavo pp. Paulio 
nis, Dovydaitis, Kriaučiūnas ir 
kt. Baliaus metu buvo pagerb 
ta SLA veikėja p. Indrelienė 
ir „Vyčio" sportininkė, Kana 
dos meistrė p. Sabaliauskaitė. 
NEPASTEBĖTA SUKAKTIS

Neseniai sukako K. Šapocki 
no 25 sportinės veiklos metai. 
Pradėjęs savo darbą Lietuvoje, 
Šiaulių „Gubernijos“ klube, tę 
sė jį ir Kanadoje, kur ilgą laiką 
visą Toronto sportinės veiklos 
naštą vilko ant savo pečių. Su 
sidarius tinkamoms sąlygoms, 
jis įkūrė parapijinį „Ausros" 
klubą ir buvo pirmuoju jo pir 
mininku. Jokia svarbesnė spor 
tinė šventė be jo neapsieina. 
Švenčiame visokius guptadje 
nius. vardadienius, tačiau š>o 
žymaus sporto darbuotojo su 
kaktis, kažkodėl, praėjo nepa 
stebėta.

SPORTO SRITIS
„Vyčio“ mergaitės savo pir 

mąsias rungtynes pjieš Sb He 
len’s laimėjo 26:15, tačiau ant 
rąsias prieš St. Basil's praiai 
mėjo 23:37.

„Vyčio“ komandoje žaidė 
Čirvinskaitė, Jonynaitė, Ren 
kauskaitė, Supronaitė, Linke 

vičiūtė, Ražauskaitė, Kybartai 
tė, Vaičeliūnaitė, Žolpyte, Bil 
kštytė, Kruminaitė ir Žėkaitė.

PRANEŠIMAS 
SOCIALDEMOKRATAMS

šių metų, lapkričio 26 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų, L. 
Namuose yra šaukiamas Kana 
dos Lietuvių Socialdemokratų 
Toronto skyriaus narių susi 

rinkimas.
Nariams bus siunčiami pa 

kvietimai asmeniai, bet jeigu 
dėį ąųtrąšų Įietikslumo, ar kitų 
priežasčių, kvietimas nepasieks 
visų narių, tai prašoma šiuo 
pranešimu pasinaudoti ir į susi 
rinkimą atvykti. Sekretorius, 

ne tiktai savų srities specialia 
tas, bei ir savo žmogus, kuris 
daugiau padarys, negu bet ko 
ksj specialistas. Žiūrėkite jo 

skelbimą NL-je.

PARDUODAMAS 
dupleksas Manning Ave., 

Verdun. 5 ir 4% kambariai, 
{garažai?. Naujas aliejinis ši! 
dymas apatiniam augštui. 
Naujos geležinės, ornamenti 
nės geležies balkonų aptvaros 
ir tvorelė. Visi kambariai nau 
jai dažyti. Viršutinis augštas iš 
nuomotas $70 mėnesiui. Savi 
ninkas gali apsigyventi apati 

niam augšte ar nuomoti už 
$ 55 mėnesiui, 
Kaina $ 19,500.
Tel. PO 6-7496

Mrs. BLAKE 
europietė spėjėja 

pasako praeitį, dabartį ir 
ateitį. Atsako J 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.

JUNGTINIS VAKARAS 
ruošias SLA 236 kp. ir ,,Vy 
tis“ klubo ir įvykęs lapkr. 11 
d., kaip visada sutraukė gau 
sios publikos į salę ir nraėjo 
linksmoj nuotaikoj. Vakaro lo 
terija, kuri atnešė apie 120 oal. 
pelno, pavyKo labjausiai dėka 
užsispyrusių pardavinėtojų po 
nių Dronseikienės ir Rickevi 
čienės, ir taip pat rėmėjų, p. Ka 
lūžų ir Margio dovanų.

Vakaro metu po J. Strazdo 
nuoširdaus žodžio visa salė su 
stojus, sudainavo „Ilgiausių 
metų“ p. O. Indrelienei, šven 
čiančiai 60 m. amžiaus sukaktį. 
SLA ponių rūpesčiu jai buvo 
įteiktos vertiogos dovanos.

Vytiečiai viešai atžymėjo 
savo narę, Kanados čempionę 
p. E. Sabaliauskaitę.

Vakarą pravedė St. Jokūbai 
tis, kuris nepailstamai kruta l»e 
tuviškos veiklos baruose, ir ten 
ka džiaugtis, kad jis nominuo 
jamas kandidatu iš Torori'o bū 
simuose SLA Pild. Taiybos rin 
kimuose į vicepirmininko pos 
tą. sp.

AR NEVERTA 
PAGALVOTI?

Toronte Šiuo metu vyksta 
vajus sukelti dideles pinigų su 
mas angliškų katalikiškų mo 
kyklų statybai ir išlaikymai, ku 
rioms Kanados valdžia ne 
daduodanti pakankamai lėšų. 
Kiek teko girdėti, bažnytinė 
vyriausybė nustatė Prisikėlimo 
parapijai (sukelt^ $300,000 ir 
Šv. Jono Kr. parapijai $45,000, 
kurie turėtų būti išrinkti per 3 
metus. Parapijų ir katalikiškų 
organizacijų pareigūnai renka 
pasižadėjimus, pagal kuriuos, 
įsipareigojęs mūsų tautietis tu 
rėš mokėti sutartą duoklę kas 
savaitę.

j Dažnas tautietis, būdamas 
geras katalikas, nedrįsta atsisa 
kyti ir pasirašo pasižadėjimą, 
bet jis nepasvarsto, ar ši di 
džiulė rinkliava lietuviams yra 
naudinga ar ne?

Mūsų spaudoje apie šią ak 
ciją nebuvo rašyta ir atrodo 
niekas nenori šio klausimo vie 
šumon kelti ir visuomenė apie 
tai maža ką težino. Galima su 
piasti mūsų kunigų pastangas 
šias sumas iš parapijiečių išrink 
ti, nes kunigai, kaip Bažnyti 
nei vyriausybei subordinuoti 
privalo savo vyriausybės klau 
syti,

Nors mes lietuviai esame 80 
% katalikai, bet vis tik del 
šios akcijos verta pagalvoti.

Kai savo tautinėms ir lietu 
vybės išlaikymo institucijoms, 
ir net savo mokykloms, sunkiai 
surenkame keletą šimtiniu, tai 
angliškoms mokykloms palai 
kyti rengiamės duoti šimtus tū 
kstančių?

Angliškos mokyklos niekuo 
met nepadės lietuviškumo pa 
laikyti, priešingai — jos lietu 
vių vaikus greičiau nutautins.

Kiekvienas lietuvis gali su 
prasti, kad jškolektavimas iš 
lietuvių didelių sumų angliš 
kiems tikslams remti, žymiai 
silpnina pastangas išlaikyti sa 
vo tautines institucijas ir pačią 
lietuvybę. Lietuvis katalikas 
t.. . ■ — 1 m ■■ ........... *« ■

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 liherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

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

$ 14,000.
TAISAU IR DAŽAU 

lengvas mašinas. 
Lietuviams nuolaida

Skambinkite telef. DU 9 0571.
V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882

P. Adamonis RA 2-2472.

S

-K______j

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu,

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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