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me atsiliepti daugiau tautiečių.
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Spaudos Bendrovės „Ntprik
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PABALTIJO MEMORAN 
DUMAS JUNGTINĖMS 

TAUTOMS
Estų, latvių ir lietuvių diplo 

matiniai atstovai Washingtone 
Įteikė jungtinį memorandumą 
J. T. Pilnaties pirmininkui ir vi 
sų nekomunistinių J. 1. naru 
delegacijų pirmininkams.

Memorandume išdėstyti so 
vietų nusikaltimai prieš PabrJ 
lijo tautas ir prašoma iškelti so 
vielų kolonializmo klausimą vie 
šumon, kad tuo pagelbėtų Pa 
baltijo kraštams suteikti laisvo 
apsisprendimo gainnyoę.

sveikinda 
d Affaires 
nepriklau 

proga, pa 
niekad ne 

okupacijos.

JAV VALSTYBĖS SEKRE 
TORIUS PASVEIKINO 

LATVIUS
Dean Rusk raštu 

mas Latvių nharge 
Washingtone 43-čių 
somybės sukaktuvių 
brėžė, jog U. S. A. 
pripažino Latvijos
Jis taip pat išreiškė viltį, kad 
latvių tautos svajonės tapti lais 
va, turės išsipildyti.

— Kuba pradėjo rėkti, kad 
JAV veržiasi į Dominiką, bet 
šios prezidentas atsakė, kad J. 
A. V. laivai atplaukė jo pa 
kviesti Dominikos laisvei ginu.

KANADA, J. Diefenbakeriui 
vadovaujant, iškyla tarptautinė 
je arenoje kaip viena objekly 
viausių ir atviriausių tautų lai®, 
vės gynėja, ypač išryškindama 
tautų apsisprendimo teisę ir ko 
lonializmo klausimą iš esmės. 
MINISTERIO PIRMININKO

J. DIEFENBAKERIO 
PAREIŠKIMAS 

padarytas lapkričio 23 dieną lo 
ronte, dalyvaujant apie 10,090 
žmonių Parodų salėje suorga 
nizuotas 29 Kanados mažumų 
tautų, yra tas 
^PAREIŠKIMAS, KURIS 

NUMATO FORMUOTI
TAUTŲ ATEITIES 

SANTYKIUS, REMIANTIS 
OBJEKTYVAUS TEI 

SINGUMO PRINCIPAIS.
Tai, galima sakyti, yra w‘e 

nintelis savo požiūriu pareiški 
mas, kuris Kanadą iškelia į pir 
niaujančias žmonijoje pozici 
jas.
J. DIEFENBAKER, kalbėda 
mas dešimčiai tūkstančių žmo 
mų, kurie atvyko pagerbti Ka 
nados ministearį pirmininką ir 
Ponią, pareiškė šias mintis-

Sov. Sąjunga dedasi prispau 
stųjų ir kolonizuojamųjų tau 
ų užtarėja, kas iš tikrųjų yra 

visiškai netiesa, jeigu atsižvelg 
sime į faktus, nes ištiktųjų 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ YRA 

VALSTYBĖ, KURI 
NEDUODA LAISVĖS 
DAUGELIUI TAUTŲ;

yra valstybė, kuri pavergė dau 
gelį laisvų tautų ir jų nepriklau 
somų valstybių.

Kanada, — kalbėjo Diefen 
baker, — yia valstybė neturiu 
ti jokių kolonijų; valstybe, ku 
rioje daugybė etninių grupių su 
daro darnią šeimą. Jis pats vra 
pirmasis ministeris pirmininkas, 
kuris nekildina savęs nei iš ang 
lų, nei iš prancūzų. Jo gyveni 
mo tikslas esąs suformuoti ta 
kią valstybę, kurioje etninių 
grupių gausumas ir įvairumas 
gautų visiškai savo išraišką.
TAUTŲ ĮNAŠAS KANADOS 

GYVENIME YRA 
MILŽINIŠKAS.

Milžiniškas ne tiktai kultūri 
nėję plomėje, bet ir laisvės ide 
alų įtvirtinime.

Tautų laisvės siekis yra vi 
jSuotinisi. Kolonizmas nesideri 
na su laisvės idealais.
KANADOS VYRIAUSYBĖ 
YRA PASIRYŽUSI ARTI 

MIAUSIOJE J. T. SESIJOJE 
IŠKELTI SOVIETINIO 

KOLONIZMO 
PASMERKIMĄ.

Triukšmingas Sovietų pasi 
sakymas prieš kolonizmą fak

Svarbus pavergtųjų užtarimas
KANADOS VYRIAUSYBĖ 1PASIRYŽUSI JUNGTINĖSE " 

TAUTOSE IŠKELTI VISU PLATUMU 
KOLONIALIZMO KLAUSIMĄ.

Vakarai pagrindinai tariasi dėl bendro fronto prieš Rusijoj 
diktatūros agresiją.

Į Chruščiovo antistalinizmą atsiliepė lenkai. 
Čekų stalinistai griauna Stalino paminklu. . .

tinai yra siekimas pridengti 
rovę ir būtent — sovietinį
lonizmą. Nes tuo tarpu, kai nuo 
1945 metų 37 kraštai su 850 
milionų gyventojų, buvusių Va 
karų valdžioje, gavo laisvę ir 
nepriklausomybę, tuo pat metu

RUSUOS KOLON1ZME 
KENČIA VERGIJA PER

96 MILIŪNAI 
GYVENTOJŲ.

Kai Vakarai milionams
tų suteikė laisvę ir nepriklauso 
mybę. Sovietų Rusija milžiniš 
kus teritorijų plotus, apgyven 
tus ne rusų, tebelaiko savo ko 
lonizme, Azijos ir Kaukazo sri 
tyse, kurias Rusija pagrobė au 
kstyvesniais laikais. Pagrobė 
karinės jėgos pagalba. Dešim 
tys tūkstančių tų kraštų gyven 
tojų ištremti tikrai mirčiai. Be 
atodairos išnaudojami jų krač 
tų turtai ir kiekviena pastanga 
apsaugoti savo turtus ir savo 
teises brutališkai trypiama. Dar 
caro laikais daugelis augšt .s 
kultūros kraštų buvo pavergti 
ir sovietų tebelaikomi pavergi 
me.
FAKTŲ KALBA yra įtikina 
ma, nes yra tikra. Štai, Sovie 
tams 
1939 
veržė
1940 I

susitarus su vokiečiais, 
m. raudonoji armija įsi 
į rytinę Lenkiją, o
METAIS ĮSIVERŽĖ

ESTIJĄ, LATVIJĄ IR 
LIETUVĄ,

taipgi ir į Rumuniją, užgrobda 
ma Besarabiją. Karines jėgos 
ir policijos pagalba šie kraštai 
paversti kolonijomis ir padary 
ti Rusijos provincijomis. Tais 
pat tikslais ir tais pat metodais 
1919 metais likviduota Ukrei 
nos nepriklausomybė.
SOVIETŲ valdžia ir jos atsto 
vai įtaigoja, kad šitie kraštai pa 
tys prašėsi priimami į Sovieti 
jos sudėtį. Tai absurdas. Ar is 
torija žino bent vieną nepriklau 
somą, demokratinę, turinčią 
augštą kultūrą valstybę, kuri 
laisva valia pasiduotų žemes 
ries kultūros valstybės okupaci 
jai, pasiduotų kitos valstybes 
nelaisvėn?
JOKIA VALSTYBĖ PAŠAU 
LYJE PATI NEPASIDAVĖ 

OKUPACIJAI,
Nepasidavė pavergimui ir iš 

naudojimui ir Rusijos paverg 
tos valstybės.
OKUPACIJA pasiekiama tik 
tai jėgos pagalba. Taip padarė 
ir Sovietų Rusija, okupavusi 
per 150 tautų ir eilę laisvų vak 
tybių. Sovietai pavergtoms tau 
toms ir dabar neduoda laisvės. 
Bet

KODĖL SOVIETINIS 
KOLONIZMAS TURI BŪTI 

NELIEČIAMTS,
jeigu kitų valstybių koloniz 
mas jau baigiamas? Jungtinėse 
Tautose nėra vienokio piie šie 
klausimo priėjimo. Kanada šį 
klausimą kels visuotiniu būdu 
niekeno kolonializmui neduo 
dant jokių pirmenybių. Kolo 
nizmas ir lieka kolonizmą.

Sovietų pavergtuose kraštuo 
se nėra nei žodžio laisvė®, nei 
organizacijų, nei darbininkų są 
jungų, — viskas yra valdžios 
ir vienos partijos priklausomy 
bėję.

SOVIETAI OPERUOJA 
LAISVĖS ŠOKIU VISKĄ

KANADOS AEROJUNGI 
NYS NATO KOVOS 

DALINIUI
Kanados krašto apsaugos mi 

nisterija pranešė, kad Kanados 
lėktuvų dalinys, esąs Sicilijoje, 
įjungiamas } NATO junginį, 
skirtą staigiam veikimui ir susi 
dedantį iš JAV, DB, Olandi 
jos, Belgijos ir V. Vokietijos da 
linių. Dabar šis junginys papil 
domas ir Kanados vienetu. Šis 
junginys neturi atominių kovos 
priemonių.

— 35 valstybių atstovai su 
virijiko Genevoje tarst'is dėl 
bendros rinkos ir prekybos.

PAVERGTI SOVIETINEI 
NELAISVEI.

Todėl, Kanados vyriausybė 
yra pasiryžusi sekančion J T se 
sijon įnešti rezoliuciją. kuri 
smerktų sovietinį kolonizmą.

Diefenbaker pasisakė, kad 
tais klausimais, kuriais kalbėjo, 
jis gerai informuotas ir kad jis 
gerai apsipažinęs su etninių gru 
pių spauda, nes kas savaitę jis 
gauna apie ją pranešimus.

Baigdamas savo pareiškimą, 
J. Difenbaker dėkojo Kanados 
tautų mažumoms, kad jos Ka 
nadai atvėrė akis į objektyvią 
tiesą ir suorientavo Kanados 
žmones tais klausimais, kurie 
liečia gyvenimą ir reiškinius už 
geležinės uždangos. 
ANTISTALINIZMAS, Chiuš 
čiovo paskelbtas efektingai iš 
metant Stalino lavoną iš Mask 
vos mauzoliejaus, rieda per sa 
telitus. Įdomiausia, kad dabar

ANTISTALINIZMA 
VYKDO. .. STALINISTAI.

Taip atsitiko rytinėje Vokic 
tijoje ir taip, ypač tragiškai, 
yra ir Čekoslovakijoje, kurioje 
ypač buvo energingas ir veik 
lūs stalinistas Novotny. Jis Pra 
hoje pastatė milžinišką Stalino 
paminklą. Ir dabar. . . jį atsidė 
jęs sutriuškino. . .

Nemaloniausias antistaliniz 
mas yra Gomulkai. Užsienio 
lenkai jį pradėjo bombarduoti 
memorandumais

DĖL KATINO
ŽMOGŽUDYSČIŲ...

Jeigu Stalinas buvo žmogių 
dys, kuris išžudė milionus žmo 
nių. dėl ko jis pasmerktas, tai 
gi tas pat Stalinas išžudė apie 
12,000 lenkų karių, kurių apie 
8,000 rasti Katyne. Taigi, drau 
gas Gomulka, pasirūpink, kad 
Ši masinė žmogžudystė būtų 
taip pat pasmerkta. . . Ką G., 
mulka darys, dar nežinoma. To 
kių bylų dabar atsiras daugiau 
dar. Trockio nužudymo Dyla 
visų pirma.

Bet
AR CHRUŠČIOVAS 

GERESNIS UŽ STALINĄ?
Štai paaiškėjo faktas, kad

Dor

KAS NAUJA KANADOJE
GINČAS DĖL DANGORAI 

ŽIU AUGŠČIO 
MONTREALYJE 

„Canadian Imperial”,
Chester g-je, 43 augštų teigė, 
kad jų dangoraižis augščiausis, 
o ,,Royal“, statomas Place Vi’ 
le Marie, turįs 42 augštus, kad 
jis augščiausis, nes je augštis 
615 pėdų, kai pirmojo —- 610 
nėdų. H-1 ginčo metu paaiškė 
jo, kad Viktorijos aikštėje šia 
tomas dangoraižis bus 51 augs 
to... Jis kolkas ir bus augščiau 
sias ne tiktai Kanadoje, bet 
ir visoje Bratanijos bendruome 
nėję.

Crhuščiovas taip pat verčiasi 
žmogžudystėmis. Vokietijos 
saugumas jau susekė ir pagavo 
Banderos žudiką.

Pasirodė, kad
BANDERA NUŽUDYTAS 

MASKVOS AGENTŲ, 
kaip ir buvo spėjama. Dar }do 
miau, kad Banderą nužudyti 
įsakymą davė dabar komunistų 
centran išrinktasis Aleksandr 
Šelepin, buvęs tada sovietų šni 
pų viršininkas... Susektasis ir 
suimtasis Bogdan StašinsKi vis 
ką išpasakojo Vokietijos tardy 
tojui. Jis ne tiktai 1959 m. nu 
žudė Stefaną Banderą, bet ir 
1957 m. nužudė Levą Rebetą. 
Žmogžudystėms jis naudojęs 
sovietų konstrukcijos specialų 
revolverę, kuris vietoje kulkų 
naudojęs ciano - kalio užtai 
są.. .
VAKARAI, kaip aiškėja, vis 
dar tęsia derybas del bendro 
nusistatymo Berlyno ir bendrai 
Maskvos agresijos atžvilgiu. 
Tuo tiksi i

VAKARŲ DIDŽIŲJŲ 
PASITARIMAI, 

vykdomi gana įtemptai; 
Adenaueris lankėsi pas Kenre 
dy. čia de Gaulle pas Macmil 
laną, čia atvirkšti vzitai. Atr.< 
do, kad sutariama Berlyno kli 
usimo nesieti su visos Vokieti 
jos klausimu, kaip ligšiol buve 

Tuo tarpu
BERLYNE TEBEVYKSTA 
GELEŽINĖS UŽDANGOS 

STATYBA, 
ir nesusipratimai.

— Katanga kovoja 
rankiškumą? Ir kodėl 
priversti ją pasiduoti

— Susirūpinimas 
vijoje neatslūgsta. Tiktai Nor 
vegija tvirtai atsakė, kad V. 
Vokietija yra jos sąjungininkė. 
• Jaunimo Centro, Tėvų Jėzų 
itų vadovaujamų namų, parė 
mimui rengiama vakarienė lap 
kričio 26 d. didžiojoje salėje. 
Čia programą atliko Kanadoje 
gyveną lietuviai, sol. J. Pau 
liūtė, akt. J. Akstinas ir čikagie 
tis F. Strolia.

čia

uz sava
JT nori
Kongui;

Skandina

MONTREALIO LIETUVIU INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ

skyriaus susirinkimas įvyko S- 
ges pirm. prof. inž. St. Daman 
tui atsilankius Montreaiyje, Ka 
nuomenės šventės proga AV 
posėdžių salė buvo pilna sky 
liaus narių su žmonomis. Šiam 
skyriui dabar pirmininkauja jau 
nas inžinierius, baigęs speoa 
lybės mokslus Montrealio 
Gili universitete, A. Pusaraus 
kas. Atidarydamas susirinki 
mą, skirtą svečiui, s gos pirmi 
ninkui, pagerbti, n sicikiad t 
mas PLIAS pirmininką, p. Pu 
Sajauskas labai įdomiai prisi 
minė leituvišką padavimą ap,e 
laumes, kurios gimusioms kūci, 
kiame pabučiavimu SKirsto ta 
tentus, o kviesdamas subuvimo 
vedėju inž. Giriūną, pacitavo 
H. Radausko eilėiaštį. Inž. Gi 
riūnas, pasiėmęs vadovavai-.'. 
pakvietė inž. Stankevičių pada 
ryti pranešimą apie skyriaus 
veiklą nuo jo susikūrimo pra 
džios. Veikla pradžioje buvusi 
intensyvesnė ir sklandesne, nes 
inžinieriai gyvenę miesto cent 
re ir lengvai susisiekdavę bei 
susirinkdavę. Dabar daugume® 
įsigiję savo namus, dažniausia 
kur nors užmiesčiuose arba jo 
pakraščiuose, todėl ir susirinki 
mai pasunkėję. Taipgi buvę 
sėkmingi keturių tautų inžinie 
rių susrinkimai — lietuvių, lai 
vių, estų ir lenkų, bei ir jie ii 
gainiui sumenkę ir dauar nėra 
dažni, kaip kad anksčiau būda 
vę. Vis dėlto PLIAS Montrea 
lio skyrius gyvuoja ir atalinka

" mai turimomis sąlygomis vėl 
į kia. Narių skaičius gausėja iš 
į jaunimo, kuris Montiealio augš 
, tosiose mokyklose baigia inzi 

nerijos bei architektūros moks 
lūs. Tokių yra jau gražus bū.e 
lis. Turėta ir vienas nuostolis, 
nes mrė inž. Kriaučionis, kurio 
atmintis, pranešėjo siūlymu, pa

. gerbta
Inž.I riaus 

matin.
— pasveikinti ir pagerbti ilga 
mėtį Letuvos universiteto pi o 

’ fesorių ir paskutiniu metu Tech
nikos fakulteto dekaną. V. Da 
nys prisiminė studentavmo iai 
kus ir ypač pabiėžė prof. Dir 
manto tolerantiškumą, nors 
kaip profesorius, p. Dirmantas 
buvęs vienas iš stipriai reikalau 
jaučių. Inž. J. Bulota prisimi 
nė įdomesnius momentus iš Ge 
odezinės praktikos vykdymo. 
Inž. Giriūnas perskaitė gražų 
sveikinimą.

Svečias, inž. St. Dirmantas 
plačiai apibūdino PLIAS veik 
lą, suminėdamas ne tiktai Cent 
io veiklą, bet ii skyrius, ne tik 
tai Amerikos kontinente, bei 
ir kituose kraštuose. Buvo pri 
siminta ir praeitis su rūpesčiais 
ir maloniais momentais. Prote 
sorius išskaičiavo buvusius ben 
dradarbius ir pasakė, kur jie da 
bar yra. Kaikurie jų Sibire, ki 
ti pasitraukę į Vakarus, treti ir 
dabar dėsto universitete. Pr< . 
St. Dirmantas suminėjo daugy 
bę faktų, kurių neįmanoma čia 
suminėti, platokai aptarė PLI 
AS reikalus, žurnalo leidimą ir 
kitus šiai organizacijai rūpimus 
reikalus bei klausimus. Dėl to 
subuvimas buvo gyvas ir nusi 
tęsė po vidunakčio. Inžinierių 
žmonos paruošė labai geras vai 
šes ir gražiai šeimininkavo, — 
tat vakaras praėjo labai geroje 
ir jaukioje nuolaikoje.

LIETUVOS KAR1UOME 
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

MONTREALYJE 
šiemet praėjo geroje formoje ir 
buvo įdomus.

Sekmadienį lietuvių Dažny 
čiose vyko dienai pritaikytos

susikaupimo minute.
V. Danys, Ottawos skv 
įgaliojimu, atvyko su 
j. Jurėnu j šį subuvimų

pamaldos, kurių melų kariai ir 
Šauliai dalyvavo su vėliavomis 
ir garbės sargybomis.

5 vai. po pietų AV salėje, 
susirinkus žymiam kiekiui tau 
tiečių, vyko akademija, kurią 
vedė Šaulių būrio pirm. Lr. Ba 
rauskas. Atidaręs minėjimą, jis 
pakvietė susirinkusius susiKaup’ 
mu ir maldos posmu pagerbti 
kovotojus už tautos laisvę ir 
teises; po to jis pakvietė gar 
bes prezidiuman b. Lietuvos 
krašto apsaugos min. gen. Si. 
Dirmantą, abiejų parapijų kle 
bonus, J. Borevičių ir F. Juče 
vičių, KLB Kr. v-bos pirm. 
Stp. Kęsgailą, KLB Montrea 
lio Liet. Seimelio Prezid. pirm. 
A. Norkeliūną ir vyčio oideno 
kavalierius p. Januškevičių, p. 
Šitkauską ir p. Viliušį.

Gen. prof. St. Dirmantas po 
to skaitė paskaitą apie Lietu 
vos kariuomenę visais Lietuve® 
nepriklausomybės laikais. Pas 

kaita buvo ilgoka, bet gausiįdo 
miais faktais, kurių paprastai 
netenka girdėti ir, bendrai 
imant, — įdomi. Nors ji itžltu 
ko apie dvi valandas, bet bu 
vo gyvai išklausyta ir nuošir 
džiai priimta.

Meninėje dalyje Tautinių šo 
kių grupė, vedama J. Fiečai 
čio, gražiai pašoko 4 tautinius 
šokius, palydima G. Latvaičio 
akordeonu, ir sol. G. Capkten 
kienė, palydima pianistės, pa 
giedojo 4 lietuviškas dainas u- 
biso penktą. Jai įteikta gėlių

Br. Barauskas, padėkojęs pu 
skaitininkui ir meninės progra 
mos dalyviams, o taip pat gi 
publikai už atsilankymą, pa 
kvietė visus minėjimą užbaru 
J autos Himnu.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS VAKARIENĖ
šeštadienį buvo labai sėkminga, 
nes vakarienė, vadovaujant Po 
niai E. Vaupšienei, kuriai atsi 
/dėjusi talkino Ponia Intienė 
ir didelis Ponių ir Panelių bū 
rys, buvo puikiai paruošta, ge 
ro skonio ir gražios formos; 
žmonių į vakarienę susirinko 
daug; veikė turtinga loterija ir 
..Laiųnės (šulinys**; 'atsilankiu, 

šieji visi buvo geroje nuotaiko 
je, tat ir Klebonas Tėv. J. Bo 
revičius buvo patenkintas. Prie 
viso to buvo jaunimo orkest 
ras, kuriam vadovavo, kaip kle 
bonas pristatė 
rius P. Piešina. Vakarienė bu 
vo tiek sėkminga, kad pritrū 
ko iš anksto paruoštų stalų ir 
ių kiekį teko p įpildyti. Į vake 
rienę atsilankė -j Čikagos atvy 
kęs prof. St. Dirmantas. iš 
New Hawen Petras Vaškys ir, 
be to, būrelis parapijos bičiulių 
prancūzų.

PROF. ST. DIRMANTAS
atvykęs į Montreal} skaityt' pa 
skaitos Liet. Kariuomenės šven 
tėję, savaitgalį buvo AV sve 
čias. Per tą savaitgalį Prof. St. 
Dilinamas aplankė Neprikl. 
Lietuvos redakriją, dalyvavo 
Montiealio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų sky riaus susirinki 
me, apžiūrėjo Montreaiio mies 
to įdomybes, aplankė savo pa 
žjstamus, bičiulius, kolegas ir 
dalyvavo Lietuvos karinome 
nės minėjime.
• Vaškys Petras iš New Ha 
ven lankėsi pas motiną ir brolį 
Montrealy ir N. L-vai paauko 
jo 10 dol. Nuoširdus ačiū!
• Lukoševičiai, Jonas ir Bro 
nislava išskrido trim savaitėm 
atostogų į JAV pietus.
• Lietuvos kariuomenės šven 
tės minėjimas Čikagoje Įvyko 
lapkričio 26 d.

kompozito
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YPATINGAS METAS
„NEPRIKLAUSOMOS LIE TUVOS“ 

DVIDEŠIMTMEČIO PROGA

Truputis papildymų ir pataisų
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJAI 

RAŠO PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA

Šią savaitę Kanados lietuvių 
savaitraštis „Neprklausoma Lie 
tuva“ mini dvidešimtąsias savo 
amžiaus sukaktuves. Tai yra 
reikšmingos sukaktuvės dauge 
iiu atžvilgių.

1940 metais sovietinis rusų 
agresorius užpuolo Lietuvą ir 
karine jėga ją okupavo. Po ui 
timatumo, panaudojęs klastą 
apgaulę, melą ii smurtą, teisino 
savo agresijos žygdarbį. Bet 
niekas tuo nepatikėjo ir niekus 
tuo netiki. Stalinistas gi Molo 
tovas, raudonąjai armijai besi 
veržiant į Lietuvą, per Mask 
vos radio atviru smurto ciniz 
mu paskelbė: Vakarų im 
perialistai iš Rusijos atplėšė Šie 
vero - zapadnyi krai, tai da 
bar mes jį atsiimame. Bet lie 
tuviai labai gerai, kaip ir rusai, 
žino, kad tai yra melas, nes lie 
tuviai, ilgus amžius turėję sa 
vo valstybę ir gyvenę nepri 
klausomai, buvo kaimynų — 
rusų ir vokiečių — užpulti ir jų 
gyvenamosios teritorijos pasi 
dalytos. Mažąją Lietuvą pasi 
grobė vokiečiai, o Didžiąją Le 
tuvą rusai. Labai gražiai tą sa 
prato ir Kanadoje gyveną lietu 
viai.

Reaguodami į Tėvynės ne 
laimę, kuri sudarė didelį mora 
linį smūgį, Kanados lietuviai 
visi, kaip vienas žmogus, su 
kruto ir visi susitelkė į viena or 
ganizaciją — Kanados Lietu 
vių Tarybą, kuri pagrindiniu 
tikslu sau pasistatė — kovoti už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso 
mybę. Siam tikslui siekti instru 
mentu sutarė pasirinkti laikius 
tį, nes laikraštis yra vienas stip 
riaušių kovos įrankių. Neveltui 
ir JAV prezidentas buv • nuo 
monės, kad lietuvių tauta tuo 
fenomenali, kad savo laisvę ir 
valstybins nepriklausomyuę at 
kovojo spaudos pagalba.

Kad Kanados lietuvių laik 
raštis tikrai tam tikslui buvo 
skirtas, rodo jo vardas — „Ne 
priklausoma Lietuva“. Tai vi 
sų lietuvių vėliava. Kanados 
lietuvių jautrumas šiam 
ikslui yra sutapęs 
su Lietuvos lietuvių jautrumu, 
nes okupacijos laikais, kai ne 
buvo jokio Lietuvos ryšio su 
Kanada, ir Lietuvoje ėjo tuo 
pat vardu pogrindinis laikias 
tis, taip pat „Nrpriklausoma 
Lietuva“, kuris buvo bendrinės 
lietuvių kovos organizacijos už 
Lietuvos- nepriklausomybę — 
Vliko oficiozas. Tai yra reiKŠ 
mingas sutapimas!

Nepaprastai reikšmingi fak 
tai yra ir bendrinės organizaci 
jos,-Kanados Liet. Tarybos,-su 
darymas, ir „Nepriklausomo  ̂
Lietuvos” laikraščio išleidimas, 
{rodąs Kanados lietuvių šamo 
ningumą, pasiaukojimą savo 
tautai ir pasiryžimas padėti iais 
vės netekusiai tautai atgauti vi 
sa, kas okupacijos buvo pagrob 
ta. Šie faktai yra verti augslo 
įvertinimą ir didžiausios pagar 
bos.

Bet žiūrint į ateitį, negalima 
guostis vien praeities darbais. 
Tai buvo tikrai gražu ir ver 
tinga. Tačiau gyvenimas vra 
toks, kad reikalauja nuolatinės 
pažangos. Todėl ir „Nepriklau 
soma Lietuva“ tuo susirūpinu 
si. Tuo tikslu yra vedamas Ma 

šinų Fondo vajus. Jo tikslas— 
įsigyti ofseto mašinų komplek 
tą ir „Nepriklausomą Lietuvą" 
padaryti leidykla, kuri galėtų 
spausdinti ne tiktai vieną laik 
raštį, kaip dabar kad yra, bet 
kad galėtų spausdinti ir kitus 
laikraščius bei žurnalus, ii ga 
lėtų leisti knygas, o taipgi ir 
daryti kitus spaudos darbus, ko 
kius tiktai prireikia. Įsigijus oi 
seto komplektą, laikraštis būtų 
atspausdinamas per vieną die 
na, o kitos savaitės dienos būtų 
panaudotos kitiems, kemerei 
niams, darbams, kurie duotų 
Spaudos Bendrovei pelno. Tat, 
Spaudos Bendrovė „Nepriklau 
soma Lietuva“, pasitikėdama 
Kanados lietuvių, o taipgi ir 
kaimynų — JAV lietuvių — 
sąmoningumu ir pasiaukojimu 
savo tautos tikslams bei jų šie 
kimui, — vykdo vajų ir kviečia 
bei prašo visus tautiečius tei 
giamai atsiliepti į šį užsimoji 
mą.

NL Mašinų Fondas jau tu 
ri per 6,000 dolerių, lai vra ar 
ti pusės to, kas užplanuota. Jei 
gu visi mūsų laikraščio prenu 
meratoriai Mašinų Fondui pa 
skirtų po 10 dol., iras yra visai 
nesunku, tai mes nuo Naujų 
Metų jau turėtume naujas ma 
šinas ir skaitytojams duotume 
'visai kitokios išvaizdos laik 
raštj, kuris visiems būtų ir 
gražesnis ir malonesnis paimti 
į rankas. Tat, mielus „Nepri 
klausomos Lietuvos“ skaityto 
jus — visus — kviečiame ir 
prašome dėtis į Mašinų fondo 
vajų. Savo gi naudai.

Be to, pasinaudojant „Ne 
priklausomos Lietuvos" dvide 
šimtmečio jubilėjumi, skelbia 
me ypatingą lengvatą naujiems 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
prenumeratoriams. Kas užsisa 
kys „Nepriklausomą Lietuvą“ 
gruodžio ir sausio mėnesiais 
tas laikraštį gaus už pusę kai 
nos, t. y. už 2 dol. 50 Ct. me 
tams. Tai liečia naujus prenu 
meratorius. Tuo norime padi 
dinti NL prenumeratorių skai 
čių, kaip kad yra įprasta visos 
Kanados spaudos. Be to, įai 
yra mūsų Jubilėjinė lengvata 
naujiems skaitytojams.

Reikia ir tą pastebėti, kad 
„Nepriklausomoje Lietuvoje“ 
skaitytojai randa tokios medžią 
gos, kokios kituose laikraščiuo 
se neranda, nes laikraštis tur- 
plačių ryšių.

Sį šeštadienį „Nepriklauso 
ma Lietuva“ mini savo dvide 
šimtmečio sukaktuves. Visus 
bendradarbius, skaitytojus ir vi 
sus tautiečius maloniai kviečia 
me dalyvauti šį šeštadienį, gruo 
džio 2 dieną, 7 vai. vakaro šv. 
Kazimiero salėje, apie ką pla 
čiau skelbiama šio numerio 8- 
me puslapyje.

Vienybėje — galybė. Būki 
me vieningi bendruomeniškai, 
kaip lietuviai. Būdami vienin 
gi, būsime pajėgūs ir sugebą 
nuveikti didžiausius bei reikš 
mingesnius darbus, ir būsime 
vertais tęsėjais darbų tų mūsų 
tautiečių, kurie sutelkė savo ii 
gas tautos ir Tėvynės labui ir 
sudarė bendrinę organizaciją 
bei išleido laikraštį, kuris da 
bar švenčia garbingas 20-ti»*s 
metų sukaktuves!

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
K. L. B. MONTREAI JO “-MĖLIO RINKIMINĖS 

KOMISIJOS SKELBIMAS.
Skelbiame Montrealio lietuvių žiniai, kad rinkimai į KLB 

Montrealio Seimelį įvyks 1961 m. gruodžio mėn. 10 d. nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

Rinkimų būstinės:
a) Aušros Vartų ya.apijossalė — 1465 Rue de Seve,
b) Šv. Kazimiero parapijossalė — 3426 Parlhenais. 
Balsuoti gali visi lietuviai n jaunesni kaip 18 m. amžiaus. 
Žemiau skelbiame pasiūlyt j Montrealio Seimelį kandida

tų sąrašą:
Eil. Nr. Pavardė ir vaidas Amž. Profesija Adresas

1 . Abromonis Bronius 61 Darbininkas LaSalle
2. Balaišis Leonas 35 Darbininkas Verdun
3. Bagdžiūnas Bronius 40 Darbininką > Lashine
4. Baradinskas Pranas 39 Darbininkas Verdun
5. Bijūnas Bronius 37 Tarnautojas Dorval
6. Dalmotas Jonas 39 Darbininkas Duvesrnay
7. Geležiūnas S. j. 22 Tarnautojas Ville Emard
8. Gudas Jurgis 39 Mechanikas Cote St. Paul
9. Jurkus Rimantas 23 Geologas Verdun

10. Kačergius Vincas 51 Darbininkas LaSalle
11. Kličius Algis 27 Inžinierius Cote St. Paul
12. Knystautas Jurgis 49 Darbininkas LaSalle
13. Morkūnas Ant -ras 37 Elektrikas Verdun
14. Mylė Augustinas 40 Darbininkas Verdun
15. Viešina Alfredas 33 Tarnautojas LaSalle
i! 6.5 Rusinasf Albertas* 37 Įrankių dirbėjas LaSalle
17. Skučas Juozas 40 Komersantas Rosemount
18. Stankevičius Liudas 32 Inž. asistentas Duvernay
19. Šiaučiulis Juozas 46 Darbininkas Ville Emard
20. Viskantas Alfonsas 36 Darbininkas LaSalle

Balsuoti galima nedaugiau kaip už 15 kandidatų.
Rinkikas dėl ligos, ar dėlsvarbių priežasčių, numatąs. 

kad pats asmeniškai negalės atvykti į balsavimo būstinę, gali 
balsuoti paštu. Tuo reikalu praneša Rinkiminės Komisijos p,r 
mininkui K. Andruškevičiui—499-83 Avė. L’Abord-a-Ploul 
fe, P. Q. (Telef. MU l-64u6) kad atsiųstų jam balsavimo k r 
telę.

Maloniai kviečiame visus lietuvius skaitlingai dalyvauti rin 
kimuose.
Rinkiminė Komisija:

A. Andruškevičius
M. Juodviršis

Br. Staškevičius.
KLB KRAŠTO VALDYBOS ŽINIOS

nuo paskutinio Kiašto Tarybos 
suvažiavimo gavo iš apylinkių:

Solidarumo mokesčio:
Windsor .........................$ 12,00
Sudbury ....................... $ 45.30
St. Catharines .............$ 53.60

Viso .......................$110.90
Aukų Elta-ĮPress, Romoje:

Fort-William ................. $10.—

Laiškai iš Lietuvos
F ALANGOJE VASAROJO PER 100,000 VASAROTOJŲ

Noriu jums kaikuo pasiguos 
ti, jeigu šis laiškelis jus pasieks 
nenuskendęs Atlante ar nedin 
gęs kur nors jūsų amerikoniška 
me pašte. . .

Šiemet nevykau į pietas ir 
vasarojau Palangoje, jau Į va 
saros galą. Palangoje, kaip pa 
sakoja palangiškiai, kasmet vis 
daugiau vasaroja žmonių, kas 
rodo, jog gerbūvis broliškose 
respublikose kyla, nesgi Palan 
goję vasaroja daug žmonių iš 
broliškųjų respublikų. Šiemet 
čia, kaip palangiškiai skaičiuo 
ja, vasarojo per 100 tūkstančių 
žmonių. Palanga daugiau ir su 
talpinti nepajėgi.

Palanga — man maloniau, 
šia vasaroti. Nerimstanti jūia 
didžiulis parkas, kvapnios pu 
šys ir kopos — koks grožis, 
koks patogumas, koks malonu 
mas!.. Niekur taip gera nėra va 
saroti, kaip Palangoje. Aš esu 
buvęs Latvijos Kemeri ir Jur 
malėje, bet niekur nėra tokių 
puikių sąlygų kaip Palangoje.

Sugrįžęs į Kauną, radau re 
voliuciją, dabar jau nebeatsime 
nu kurią iš eilės: buvusi Lais 
vės alėja, o ligšiol — Stalino 
alėja, pergyveno naują krikštą, 
po 20-ties metų! Ji gavo Karo 
lio Markso vardą. Manote, kad 
toks krikštas lengvas buvo? 
Perkrikštai niekad juk simpati 
jų neturi. . .

Čia buvau susitikęs vieną ki 
tą dailininką. Vienas jų man 
pasipasakojo, neturįs dažų. 
Bandęs mainais į dažus siųsti į 
Ameriką savo paveikslų, bet ne 
gavęs leidimo. O juk be dažų 
dailininkas dirbti negali.

Vienas gydytojas, išėjus kai 
bai apie medicinišką api upini 
mą, pasisakė, kad vaistų ir 
mediciniškų instrumentų sulai 
kymas iš užsienių, jau esąs stij 
riai jaučiamas. Pav., jis pame 
tęs savo vienintelį švnkštą ir 
naujo negalįs gauti, o be švirkš 
to juk gydytojas dabar negali 
dirbti. Hipokrato laikai, kai 
operuojamąjį pririšdavo prie

St. Catharines ...... .$15.-— 
Rodney ............................$15.—
Winnipeg ........................ $20.—

Viso' ........................... $60..—
Nuoširdus ačiū. Maloniai 

kviečiame paremti Krašto Vai 
dybos darbą ir kitas apylinkes.

Pr. Rudinskas
KLB Krašto V-bos Iždininkas.

stalo, jau praėjo ir kažin, ar 
kuris ligonis pasiduotų dabar 
operuojamas be anestezijos, o 
šiai švirkštas būtinas, jeigu net 
ir naudojamas eteris.

Gal sunkiausia situacija yra 
draugo Sniečkaus. Jis gi buvo 
nuoširdus stalinistas ir Staliną 
kėlė, drauge su draugu Ju’tu 
Paleckiu, į Lietuvos saulės po 
ziciją. Jiems padėjo, tiesa, ii 
draugas Tilvytis. Aš nežinau, 
kaip jie susidoros su nauja si 
tuacija, kai Staliną draugas 
Chruščiovas nuvertino su visu 
jo asmens kultu, bet jų, pade 
tis tikrai nepavydėtina. Juos 
visi dabar pirštais bado, o, kas 
ypač jiems skaudu, tylomis į 
juos pasižiūri su ironija... Žiū 
rėti su ironija, žinoma ir pa o 
giau, ir kandžiau, ir... nepavo 
jingiau, bet kaip jie, Stalino 
gerbėjai, dabar jaučiasi?! Neno 
rėčiau būti jų kailyje. Jūs, tur 
būt, taip pat...

Kaunas man darosi vis ne 
įdomesnis. Manau, dėl to, kad 
mylimoji mūsų sostinė — Vii 
nius kaskart vis gražėja ir žen 
gia pirmyn: pastatė naujų na 
mų, padidėjo, pagausėjo pra 
monės įmonėmis ir pakullūrė 
jo. Čia gi visi ir kultūriniai cent 
rai. Be ko kita, laukiame Puti 
no „Sukilėlių“ antrojo ton.o, 
kuris turi pasirodyti VH-me jo 
raštų tome, pirmasis tomas tu 
rėjo didžiulį pasisekimą, kažin, 
kaip jam pavyko antrasis to 
mas, dėl kurio jis, kaip girdėti, 
turėjęs nemažų rūpesčių. Vis 
dėlto mes jo labai laukiame. Ti 
kimės, kad jis bus tęsinys pir 
mojo tomo. Visiškai supranta 
ma, kad romano herojus kuni 
gas — mūsų sąlygomis yra la 
bai nekošer... Bet gi faktas lie 
ka faktu ir ne bet kokiu, bet is 
toriniu faktu, nes gi tas kuni 
gas caro buvo pakartas. Kodėl 
jis nebuvo batsiuvys arba sta 
liūs, o dar geriau — kalvis? Te 
gu būtų buvęs nors plikbajoris, 
o čia — kunigas... Na, gal kaip 
nors galima bus jį perdirbti į 
komunistą? Na, tegul ir ne kla

14.
34) Nezabitauskis 1. Adol 

fas (XX, 1960 m.) - - A. N. 
veikalas — Basanavičius 1938, 
542 p. papildytina M. ir Vacio 
v o biržiškų šio veikalo kritika 
— „Mūsų senovėje“ 1939 nr. 
4-9, p. 684-702.

35) Oginskis 3. Bagdonas 
(XXI, 1960 m.) — caraičio 
Aleksandro (vėlesniojo caro 
Aleksandro II) sūnūs, rietaviš 
kis. Taip ir jo brolis 14.Myko 
las, plungiškis. Šiaip jis ėjo kun- 
ščio Ireniejaus Oginskio sūnų 
mis, bet tikroji jų kilmė vietos 
ir gubernijinei maskolių admi 
nistracijai, kaip ir žemaičių ba 
jorų visuomenei, buvo žinoma, 
kas vertė mažuosius ir didžiuo 
sius administracijos tarnauto 
jus Oginskių saugotis, kuo šie 
ne tik savo užgaidoms naudo 
josi, bet ir nevienam visuome 
nei naudingam darbui atlikti. 
Literatūra papildytina bent Ig 
nas Končius, Žemaičio šnekos, 
I, 1961, p. 12—25.

36) Orzeszkowa Eliza 
(XXI, 1960 m.) — bene pir 
mas tautiškai susipratęs lietu 
vis, kuris suėjo su Ožeškiene ir 
pravedė su ja pasikalbėjimą lie 
tuvių - lenkų santykių tema, 
bus buvęs Gabr. Landsbergis- 
Žemkalnis, atpasakojęs tai ku 
riame pirmųjų penkmečių 
„Varpe“.

36) Pabrėža, Jurgis Ambro 
ziejus (XXI, 1960 m.) — lite 
ratūra papildytina dar M. Bir 
žiškos str-niais, Pabrėža Kretin 
goję ir Vilniaus universitete — 
Ateitis 1944 nr. 70 ir 71, ir Pa 

sišką, bet gal kokį lyg ir apy 
komunistį. . .

Parvykęs į Vilnių, girdėjau 
gandą, kad poetas Tilvytis po 
22-jo suvažiavimo Maskvoje 
susirgęs širdim. Jis, draugužė 
lis, serga Stalino ar stalinizmo 
liga... Gaila vyro, nors faktinai 
mes jo jau seniai neturime. Jo 
nas Šimkus, kaip girdėti, taip 
pat vos krutąs. Tai vis mūsų 
pionieriai. . .

Draugą Jurginį pritrenkė mū 
sų vadas draugas Sniečkus, bet 
Jurginis moka atsikirsti. Jis sa 
ko: Tu gi stalinistas, Sniečkai. 
Tai tu gi iš tos antipartinės g.u 
pės ir tu mane užsipuoli? Trau 
kis!..

Baigiu. Gal kitą kartą dau 
giau parašysiu...

Jūsų...

O Lietuvos jūrų kapitonas Fe 
liksas Marcinkus mirė Australi 
joje ir palaidotas Sydnėjuje.

9 Dr. J. Juozevičius jau 4 me 
tai yra Čikagos Alcoholic Trea 
ment Center (gydyklos nuo ai 
koholizmo) mediciniškas direk 
torius. Čia dirba ir du kiti lie 
tuviai gydytojai: dr. P. M< r 
kūnas ir dr. P. Razutis. Pusė 
visų gailestingųjų seserų yra 
lietuvės.

• PLB jaunimo dramos kon 
kursui Amerikoje patiekta 17 
veikalų. 

JUOKDARIAI...
AR TU TIKI PEKLA?..

Mizara: Draugas Antanai, 
man senam jau sunku darosi gy 
venti ant šio svieto. . .

Bimba: Nelengviau ir man, 
draugas Rojau... Alė ir supai 
niok tu man taip visą biznį. . .

Mizara: Matai, draugas Ap 
tanai, jeigu tu būtum Nikitos 
vietoje, tai ir tu painiotum. . . 
O kaip gi kitaip galima jam da 
bar išsiversti?!..

Bimba: Bet ar jis pagalvojo, 
kaip gi mes išsiversime savo 
biznyje? Gal kaukes dabar turi 
me užsidėti, Kaip tie vaikai per 
nalloween?

Mizara: Neimk, draugas, 
taip tragiškai. Palauk. Gausime 
iš Kremliaus instrukcijų ir vėl 
viskas nueis, kaip ir anksčiau... 
Ar tau durnelių neužtenka?

Bimba: Gera pasa«cyti—dur 
nelių. Bet kad ir tie durneliai 
jau praregi, kaip dviejų savai 
čių kačiukai. . .

brėžą Kretingos mokyklos mu 
kytojas — Žemaičių Žeme 
1944 nr. 20.

38) Paleckis, Justas (XXI, 
1960 m.) — dėl „nepatikrintos 
versijos“, jog P. esąs netekeju 
sios motinos ir Telšių įmonmin 
ko (žydo Goldbergo) iūnus: 
apie tai bene pirmi patyrė Pa 
baltijo universiteto profesoriai 
lietuviai iš atvykusių is Rygos 
profesorių latvių (Guloic, Štur 
mo ir kitų), o latviams tai Ry 
goję sakiusi pati Paleckio mo 
tina, dejuodama, jog dėl jos 
„grieko“ išaugęs toks lietuvių 
tautos „išdavikas“.

39) Palukaitis, 3. Vincas 
(XXI, 1960 m.) — sakėsi se 
nosios (ligi krikščioniškos) lie 
tuvių tikybos išpažinėju - per 
kūnininku.

40) Pamokslas (XXI, 1960 
m.): 1905—1907 m. įsivyravo 
Lietuvos Socialdemokratų Pai 
tijos atstovų ir šiaip veikėjų po 
litiniai revoliuciniai „pamoks 
lai“ (prakalbos) miestelių ir 
bažnytkaimių aikštėse, pašven 
torėse ir kt., kuriais ypač pagal 
sėjo „kunigai“ Kipras Bielinis, 
'Pranas Mažylis, Pijus Grigai 
tis, Vincas Kapsukas, Vladas 
Požėla ir kiti.

41) Petkevičaitė Gabrielė 
(XXII, 1960 m.) — 1908 m. 
dirbo „Vilniaus Žinių” pirmei 
vių redakcijoje, drauge su Jo 
nu Vileišiu, Stasiu Matulaičiu, 
Mykolu Biržiška, Stasiu Matjo 
šaičiu, Adolfu Vėgėle. 1909 m. 
pradžioje „V. Ž.” sustojus ėjus, 
1909-14 ji dirbo „Lietuvos Ži 
nių“ redakcijoje.

Bus daugiau.

ARTĖJA SLA RINKIMAI
Gruodžio mėnesį visose Ka 

nados ir Amerikos S. L. A. 
kuopose įvyksta kandidatų no 
minavimas į S. L. A. Piidon.ą 
ją Tarybą. Rinkimai įvyks sau 
šio mėnesį. Rinkiminis Komi 
tetas Toronte stato Stasio Jokit 
baičio kandidatūrą viceprezi 
dento pareigoms.

St. Jokūbaitis yra veikius oi 
^anizatorius, daug pasidarba 
vęs SLA, centrinis atstovas Ka 
nadai, T oronto kuopos pirmi 
ninkas. Jo darbštumu buvo pa 
statyta pirmoji lietuviška ope 
retė Toronte „Viengungiai“.

Tikimasi, kad visos Kanados 
SLA kuopos St. Jokubaič.o 
kandidatūrą parems ir mano 
manoma, kad SLA kuopos 
Amerikoje už jį taip pat bai 
suos, kadangi atėjo laikas, ka 
da reikia turėti bent vieną Ka 
nados atstovą Pildomojoje Ta 
ryboje, norint šios kilnios orga 
nizacijos veiklą išlaikyti ir pra 
plėsti Kanadoje. V. S. M.

RETRANSLIATORIUS 
KLAIPĖDOJE

Vilniaus radio pranešimu lap 
kričio 9 d. Klaipėdoje pradėjo 
veikti televizijos retransliacinė 
stotis. Dabar Klaipėdoje ir jos 
apylinkėse reguliariai bus gal. 
ma priimti Vilniaus televizijos 
studijos laidas. Pranešime sa 
koma, kad retransliatoriaus pa 
jėgumas yra labai didelis. E.

Mizara: O tu, drauge nelai 
kyk jų kačiukais, geriau laikyk 
lėliukais — aplaižysi, kaip kar 
vutė daro, ir bus gerai...

Bimba: Tu manai, taip long 
vai laižosi?!.. Kad jie jau pra 
dėjo spardytis... Ir iš tolo ne 
prisileidžia. . .

Mizara: Drauge Antanai 
juk tu gi buvai stalinistas, tai 
tu gi moki juos sudrausti ir su 
drausminti. Matai gi, kaip tave 
Stalinas buvo sutvarkęs. Miela 
buvo žiūrėti, kaip gražiai vei 
kei... Su Stalinu... Pasaulio ge 
nijum, darbininkų vadu, tėvu 
ir mokytoju. . .

Bimba: Eik tu peklon dabar 
su savo tėvu ir mokytoju!...

Mizara: O ar tu tiki pekla?
Bimba: Kaip gi netikėsi, kad 

Nikita pakūrė tokią peklą, kad 
mums visiems karšta. . .

Mizara: Tiesa, kad karšta...
Mandrapypkis.
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Chruščiovas prieš Staliną
INTRIGOS, SUKTYBĖS, ŠANTAŽAS, PRIEVARTAVI 
MA1, KLASTOJIMAI, PIKTADARYBĖS IR ŽMOGŽU 

DYSTĖS KOMUNISTŲ PARTIJOJE IR SOVIETINĖJE 
VALDYMO SISTEMOJE

Kas vyko Kremliuje XX ir XXI komunistų parti 
jos suvažiavime, Vakarų pasaulį pasiekė tiktai Kaip ne 
aiškūs aidai, kuriais daugelis žmonių ir netikėjo. Ypač 
netikėjo užsienių komunistai arba komunistuoją. Visa 
tai visu atvirumu iškelta viešumon tiktai XXII-me ?v 
važiavime, kuris neseniai pasibaigė. Viską viešumon 
iškėlė pats Nikita Chruščiov. Visa, kas jo pasakyta 
apie Staliną ir baisų vidinį kompartijos supuvimą, yra 
švelniai pasakyta tiesa. Pats Chruščiovas sako kad 
visa tiesa dar neatskleista. Ji yra daug žiauresnė. Bet 
ji ir dabar komunistinės spaudos užsieniuose savo skai 
tytojams nepasakoma O ji žinoti ne tiek įdomu, kiek 
svarbu, — todėl mes ją čia paduodame iš paties 
Chruščiovo žodžių, paskelbtų „Pravdoje“.

Dr. Jonas Šliūpas

KĄ CHRUŠČIOVAS KALBĖ JO 1934 IR 1938 METAIS
„Nugalėtojų kongrese" 1934 zacijoje apsivalėme ir tuo dar 

metais, po žiaurių valymų, ku labjau sustiprinome kovotojų 
rių dėka Stalino viešpatavimas pajėgumą savo eilėse".
dar daugiau sustiprėjo, Chruš * * *
Čiovas buvo vienas iš svarbiau
šių kalbėtojų. 18-tame Komunistų partiios

Štai ką jis tuomet pasaKė suvažiavime (1938), kuris se 
apie tuolaikį valymą: kė vieną iš didesnių apsivaly

„Mūsų Lenininio Centrinio mų, (o tuos valymus atliko 
komiteto vadovavimas ir svar Chruščiovas ir kiti Stalino pa 
biausia, asmeniškas draugo Sta tikėtiniai), štai ką Chruščiovas 
lino vadovavimas yia jaučia viešai šnekėjo:
mas mūsų visoje partijoje. „Kiekvienas mūsų sovietinio

Mes, dirbą Maskvos organi krašto pilietis aiškiai žino, kad 
zacijoje, matome tą vadovavi mūsų pasisekimas, mūsų perga 
mą... ypatingai draugo Stalino |į įr fašistinių agentų sutriuš 
tiesioginį vadovavimą v.suose kinimas (neužkenčiami tiockis 
kasdieniškuose klausimuose. tai, buchaiinistai ir buržuaziniai

Draugo Stalino vadovavimo nocionalistai) bus atsiekti tik 
dėka teisė įsigalėjo mūsų parli dėka mūsų didžio vado, drau 
joje, mūsų maskvinėje organi go Stalino asmerpskų pastan 
zacijoje, kuri ideologiškai susi gų. Tegyvuoja pasižymėjęs vi 
vienijo su Centriniu Komitetu, sos žmonijos genijus, mokyto 
su mūsų genialiu vadu draugu jas ir vadas, kuris pergališkai 
Stalinu... veda mus į komunizmą, mūsų

Mes, savo Maskvos oi gani mylimas Draugas Stalinas".

KĄ CHRUŠČIOVAS KALBA DABAR?
Noriu papasakoti ouvažiavi 

mui, kaip sutiko antipartinė 
grupė pasiūlymą iškelti parti 
jos XX suvažiavime klausimą 
dėl piktnaudžiavimo valdžia as 
menybes kulto laikotarpi 4.

Šiam pasiūlymui kategonš 
kai prieštaravo Molotovas, Ka 
ganovičius, Malenkovas, Voro 
šilovas ir kiti. Į jų prieštaravi 
mą buvo pareikšta, kad, jeigu 
jūs stosite prieš šio klausimo kė 
limą, mes paklausime partijos 
suvažiavimo delegatus. Mes ne 
abejojame, kad suvažiavimas 
pasisakys už šio klausimo svars 
tymą. Tik tuomet jie sutiko, ir 
asmenybės kulto klausimu bu 
vo padarytas pranešimas XX 
suvažiavimui. Bet ir po suvazia 
vimo funkcionieriai nesiliovę, 
visokeriopai trukdė išaiškinti 
ipiktnaudžiav.imus valdžia, bi 
jodami,

kad tada paaiškės, jog jie 
dalyvavo masinėse represijose.

Masinės represijos prasidėjo 
po to, kai buvo nužudytas Ki 
rovas. Reikia dar dėti neme 
ža pastangų, kad būtų gali.na 
tikrai sužinoti, kas kaltas dėl 
jo žuvimo. Juo giliau mes tiria 
me su Kirovo mirtimi susiju 
šią medžiagą, tuo daugiau iš 
kyla klausimų. Patraukia dė 
mesį tas faktas, kad čekistai 

anksčiau dukart buvo sulaikę 
Kirovo žudiką prie Smolnio ir 
pas jį rado ginklą. Bet Kažkie 
no nurodymais jis abu kartu bu 
vo paleistas. Ir štai šis žmogus 
atsidūrė Smolnyje su ginklu ta 
me koridoriuje, kuriuo papias 
tai vaikščiodavo Kirovas. Ir 
kažkodėl išėjo taip, kad nužu 
dymo momentu

Kirovo sargybos viršininkas 
toli atsiliko nuo S. Kirovo, 

nors pagal instrukciją neturėjo 
teisės taip toli atsilikti nuo 

saugomo asmens.
Labai keistas ir toks faktas. 

Kai Kirovo sargybos viišinin 
kas buvo vežamas tardyti, o j’ 
turėjo tardyti Stalinas, Moloto 
vas ir Vorošilovas, pakeliui 
kaip vėliau pasakojo šios maši 
nos šoferis, tie, kurie turėjo nu 
vežti sargybos viršininką tar 
dyti, tyčia padarė avariją. Jie 
paskelbė, kad sargybos virš’ 
ninkas žuvęs avarijos metu 
nors iš tikrųjų jį nužudė pa 
lydovai.

Taip buvo nužudytas žmo 
gus, kuris saugojo Kirovą. Pas 
kui buvo sušaudyti ir tie, kurie 
jį nužudė. Tai, matyti ne at 
sitiktinis dalykas, tai apgalvo 
tas nusikaltimas. Kas tai galė 
jo padaryti? Dabar Šios sudėtin

Anapus geležinės uždangos
SOVIETINIAI ATLYGINI MAI IR KAINOS

Sekant Sovietų Sąjungos vi 
daus gyvenimą, galima susida 
ryti vaizdą apie maisto ir pla 
taus vartojimo prekių kainas, 
gyventojų uždarbį nauja rublio 
verte. Naujas rublis lygus 1 Il
čiai senųjų; oficialus naujo rub 
lio kursas yra lygus 1,11 dol. 
Gyventojų uždarbis Sov. S-go 
je šiuo metu skirstomas maž 
daug taip:

Augštosios mokyklos prote 
soriaus mėnesinis atlyginimas 
siekia nuo 600 iki 1,000 rublių; 
instituto dėstytojas uždirba nuo 
80 iki 150 rb.; mokytojas 60 — 
9U br.; fabriko direktorius 300 
—1,000 rb.; inžinierius 100— 
300 rb. ; technikas 80—200 rb.; 
vyriausias gydytojas 95—180 
rb.; gydytojas 85—100 rb.; že 
mesnio ir vidutinio rango tar 
nautojas 50—100 rb.; darbiniu 
kas specialistas 80—200 r'o.; 
apmokytas darbininkas 60—90 
rb.; neapmokytas darbininkas 
30 rb.; kolchozininkas (paja 
mos tik iš kolchozo, nepriskai 
tant pajamų iš mažo privataus 
ūkio) 15 rb.—0.00.

Ką Sov. S-gos pilietis gali 
įsigyti už savo uždarbį, galima 

gos bylos aplinkybės kruopš 
čiai tiriamos.

|Pasirodė, kad tebėra gyvas 
šoferis, vairavęs mašiną, kuria 
S. Kirovo sargybos viršin.nkas 
buvo vežamas tardyti. Jis pa 
pasakojo, kad važiuojant tar 
dymui, šalia jo kabinoje sė 
dėjo VRLK darbuotojas, jie 
važiavo sunkvežimiu. (Žino 
ma, labai keista, kodėl šis žmo 
gus buvo vežamas tardyti kaip 
tik sunkvežimiu, tartum tam 
reikalui neatsirado kitos maši 
nos. Matyti, visa buvo detaliai 
numatyta iš anksto). Du kiti 
VRLK darbuotojai buvo maši 
nos kebule kartu su Kirovo s-,r 
gybos viršininku.

Šoferis pasakojo toliau 
Jiems važiuojant gatve, sėdė 
jęs šalia jo žmogus staiga stvė 
rė iš jo rankų vairą ir pasuko 
mašiną tiesiai į namą. Šoferis 
išplėšė vairą iš jo rankų ir vei 
pasuko mašiną tiesiai, ir ji tik 
tai bortu atsimušė į pastato šie 
ną. Vėliau jam buvo pasakyta, 
kad šios avarijos metu žuvęs 
Kirovo sargybos viršininkas.

Kodėl jis žuvo, o niekas i.« 
jo palydovų nenukentėjo? Ko 
dėl vėliau abu šie VRLK dar 
buotojai,

lydėję Kirovo sargybos virsi 
nnką, patys buvo sušaudyti?

Vadinasi, kažkam reikėjo taip 
padaryti, kad jie būtų sunai 
kinti, kad būtų užtrinti bet ko 
kie pėdsakai.

Daug, labai daug dar tebera 
neišaiškintų šios ir kitų panašių 
bylų aplinkybių.

Mūsų pareiga kruopščiai ii 
visapusiškai ištirti tokio pobu 
džio bylas, susijusias su piktnau 
džiavimu valdžia. Praeis kiek 
laiko, mes mirsime, visi mes 
esame mirtingi, bet kol dirba 
me, mes galime ir turime daug 
ką išaiškinti ir pasakyti tiesą 
partijai ir liaudžiai. Mes priva 

matyti iŠ kai kurių prekių kai 
nos:

1 kg duonos baltos kaštuoja 
—.30 rb., 1 kg bulvių —.12 
rb., 1 kg cukraus 1.— ib„ 1 
kg mėsos 1.20 rb., 1 kg mėsos 
produktų 1.50 rb., 1 kg svies 
to 2.80 rb., 1 litras augalinio 
aliejaus 1.68 rb., 1 1 pieno 
—.25 rb., 10 kiaušinių —-8G 
rb., vyr. kostiumas 110 rb., vy 
riški markiniai 6 rb., vyr. ba 
tai 25 ib„ mot. suknele 30 rb , 
mot. batukai 23 rb.

Esant labai dideliam sovie 
tinių prekių kokybes, o tuo 
pačiu ir jų kainos skirtumui, nu 
rodytos vertės gali būti laiko 
mos tik vidutinėmis. Labai di 
delis prekių skaičius, kurių nė 
ra sovietinėse parduotuvėse, 
įsigijamos juodojoje rinkoje la 
bai augštomis kainomis. Mais 
to produktų galima pirkti ir 
taip vadinamuose „koiche zi 
niuose turguose", bet irgi žy 
miai augštesnėmis kainomis. 
Net ir pakėlus rublio vertę de 
Šimteriopai, kainos Sovietų S- 
goje liko žymiai augštesnės, nei 
Vakarų valstybėse.

E.

lome padaryti viską, kad da 
bar išsiaiškintume tiesą, nes 
kuo daugiau laiko praeis po siu 
įvykių, tuo sunkiau bus atkurti 
tiesą.

Jau dabar, kaip sakoma, 
mirusių neprikelsi.

Bet reikia, kad partijos istorijo 
je apie tai būtų teisingai papa 
šakota.

Jūs galite įsivaizduoti, kaip 
sunku buvo spręsti tokius klau 
simus, kai CK Prezidiume bu 
vo žmonių, kurie patys kalti 
dėl piktnaudžiavimų valdžia, 
dėl masinių represijų. Jie at 
kakliai priešinosi visoms prie 
monėms, kuriomis buvo siekia 
ma demaskuoti asmenybei kul 
tą, o po to pradėjo kovoti 
prieš Centro Komitetą, norėjo 
pakeisti jo vadovybę.

Žinoma, jie nenorėjo svars 
tyti tokių bylų. Jūs girdėjote 
drg. Šelepino kalbą. Jis daug 
ką papasakojo suvažiavime, 
bet žinoma, papasakojo toli 
grauž ne viską, kas dabar pa 
aiškėjo.

Žuvo tūkstančiai niekuo 
nekaltų žmonių, 

o juk kiekvienas žmogus — tai 
ištisa istorija. Žuvo daug par 
tinių, valstybinių ir karimu vei 
kėjų.

Žinoma, tie žmonės CK Pre 
zidiume, kurie buvo atsakingi 
u’| teistumo pažeidimą, už 
masines represijas, visaip prie 
šinosi asmenybės kulto laiko 
tarpiu buvusio savivaliavimo de 
maskavimui, po to jie išvystė 
antipartinę frakcinę kovą prieš 
CK vadovybę ir visų pirma su 
telkė ugnį prieš mane, kaip 
CK pirmąjį sekretorių, nes, 
kaip tokias pareigas einan 
Čiam, man tekdavo kelti šiuos 
klausimus. Teko prisiimti smū 
gius ir atsakyti į juos.

Bus daugiau.

KELETAS
Šiemet suėjo 100 metų nuo 

Dr. Jono Šliūpo gimimo ir Šia 
proga mūsų periodinėje spuu 
doje tilpo nemažai straipsnelių. 
Kadangi man irgi yra tekę Dr 
Šliūpą iš arčiau pažinti, tai no 
riu kai ką papildyti, o kai ką 
ir patikslinti.

Dr. Šliūpą pirmą kartą susi 
pažinau Dr. Liūdo Vaineikio 
svirnelyje Palangoje, kur kny 
gose paskendęs, nuolat.nai gy 
veno Palangos vidurines nio 
kyklos direktorius, Matas U n 
tūlis, pas kurį užeidavau. Pir 
mo susipažinimo metu buvo dis 
kutuojama „Vaipo“ bendio 
vės išsprogdinimas, kuri leido 
dienraštį „Lietuvos Žinii s", sa 
vaitraštį „Lietuvos Ūkinin 
kas", žurnalus „Jaunimus", 
„Varpas“, visą eilę knygų ir 
varė plačią Lietuvos kultūrinę 
vagą. Untulis aiškino Dr. Šl'ū 
pui, kad tai atliko Lietuvos 
valstybės tarnautojai. Dr. Šliū 
pas nenorėjo sutikti. Untulis iš 
vardino jų pavardes. Dr. Šliū 
pas sakę, nuvykęs į Kauną, tuo 
jau eisiąs pas Smetoną, kad kai 
tininkai būtų paskelbti ir nu 
bausti.

1 Dr. Šliūpas, kaip ir daugu 
ma iš JAV grįžusių tautiečių 
sunkiai Lietuvoje kūrėsi. Jo m 
vestuoti pinigai Biržuose, pus 
kui Šiauliuose, ne vien, kad % 
nedavė, bet ėmė tirpti.

^Palangoje Dr. Šliūpas ėmė 
lankytis vis dažniau ir nuspren 
dė čia praleisti čia savo am 
žiaus gają. Pardavęs nuosavy 
bes kitur, jis Palangoje, Vy 
tauto gatvėje, netoli Birutės 
miškelio, nusipirko kuklius, oet 
gražius namelius ir, kad nebū 
tų žiopliams kalbų, nuvykęs 
pas vieną savo seną draugą, 
kurs buvo R. katalikų parapi 
jos Eržvilke klebonu, vedė pa 
iangiškę mergaitę Grasildą 
Grauslaitę. Dideliam jo ir žmo 
nos džiaugsmui, 1930 m. spa 
lių mėn. 24 d. susilaukia sūne
lio Vytuko.

Viename savaitraštyje skai 
čiau, kad Dr. Šliūpas buvęs Fa 
langos valšč. viršaičiu. Lai ne 
tiesa. Veik visą Lietuvos ne 
priklausomybės laikotarpį Pa 
langos valsčiaus viršaičiu buvo 
Feliksas Paulauskas. Dr. Sliū 
pas iškovojo Palangai . miesto 
teises ir ilgus metus buvo Pa 
langos miesto burmistru.

Jam burinistraujant, 1933 
m. vasarą, Palangoje lantcėri 
skautų įkūrėjas gen. Baden-Po 
well’is ir šia proga -.iena Palan 
gos gatvių, pietinėje pusėje 
prie miškelio, buvo pavadinta 
Baden-Powell‘io vardu. Be to, 
Dr. Šliūpas gen. Baden-Povvel 
l‘iui įteikė Palangos miesto pin 
tarinį raktą.

Iš Palangos Dr. Šliūpas 2 
kartus lankėsi JAV. 1936 me 
tais, kada jis įvairių JAV lietu 
vių organizacijų ir asmenų bu 
vo pagerbtas jo 75 metų am 
žiaus sukakties proga. Antru 
kaitų jis lankė JAV 1939 m. 
Jam belankant tarptautinę pa 
rodą New Yorke, Hitleris puc 
lė Lenkiją. Kilus karui, Dr.

PRISIMINIMŲ
Šliūpas skubiai grįao į Palan 
gą, nors JAV gyvenę jo drau 
gai norėjo atkalbėti nuo vyki 
mo karo metu į Lietuvą. Ragi 
no pasilikti JAV. Dr. Šliūpas 
sakė, kad reikia grįžti į savo 
kraštą ir dirbti, nes pirmojo ka 
ro metu atgavome nepriklauso 
mybę, o dabar gal atgaushne ir 
Vilnių su Karaliaučiumi.

1940 m., okupavus Lietuvą 
raudonąja! armijai, Dr. Šliū 
pas buvo iškviestas j Kauną ir 
jam buvo siūlytos augštos vai 
džio pareigos, bet Jis griežtai 
atsisakė bendradarbiauti su Lie 
tuvos okupantais. 1941 m. oir 
želio mėn. raudonuosius Lietu 
vos okupantus pakeitė rudieji. 
Dr. Šliūpas gjįžo į burmistro 
pareigas, bet neilgam. Jis labai 
piktinosi gešlapo įgaliotinio 
Kretingoje, kuriai priklausė ir 
Palanga, Jakio ir kitvj krūvi 
nais veiksmais, kurie dabar už 
tas žmogžudystes Uim, a. Do 
nau — Vakarų Vokietijoje, 
teismo nubausti. Begelbėdamas 
lietuvius ir žydus nuo sušaudy 
mo.ir pats kuriam laikui tampa 
areštuotas. Palangiškiai tuoj iš 
rinko delegaciją Dr. Šl.upui 
gelbėti, kuri aiškino, kam tie 
vokiški žvėrys su J akiu priklau 
sė ir Dr. Šliūpą iš mirties išgel 
bėjo, bet burmistrauti jam ne 
beteko. Jis slapta, kiek galėda 
mas, žydams padėjo ir juos ael 
pė materialiai.

Lietuvos likimu labai sieloda 
vosi. Vyko į Kauną pas gen. 
Kubiliūną. Kėlė mintį sudaryti 
komisiją, kuri būtų priimta pa 
ties Hitlerio ir Lietuvai laisvė 
kiečių frontui lytuose vis slen 
kant j vakarus, buvo daroma, 
atstatyta. 1944 m. vasarą vo 
raudonosios armijos žygiavi 
mui sulaikyti, įvairios dirbtinės 
kliūtys. Vyrai šiam darbui bu 
vo imami iš gatvių, bažnyčių, 
namų ir siunčiami į fronto Ii 
nijas apkasų kasti ir kitokių 
įtvirtinimų daryti. Dr. Šliūpas, 
kaip beišmanydamas gelbėjo 
vyrus iš šio darbo. Įtvirtini 
mama ir apkasams vokiečiai 
ėmė kirsti apie Birutės kalną au 
gusias didingas pušis. Dr. Šl>ū 
pas verkdamas vaikščiojo pas 
vokiečius ir prašinėjo, kad ne 
naikintų lietuvių tautos švento 
vės.

Raudonąjam tvanui iš rytų 
užliejant Lietuvą antrą kartą, 
Dr. Šliūpas su šeima 1944 m. 
spalio mėn. 1 d. apleidžia Pa 
langoje savo namelius ir spalio 
4 d. iš Kretingos traukiniu iš 
vyksta Vokietijon. Važiuoja į 
Vieną, paskui j Bregensą. Čia 
atvykęs Dr. Paukštys prikalbi 
no Dr. Šliūpą persikelti i Ber 
lyną, kur buvo geresnės sąly 
gos Lietuvos reikalais rūpintis. 
Lietuvos sielvartas ir medžią 
giniai nedatekliai, smarkiai su 
ėda jo sveikatą ir dr. Šliūpas 
Berlyne mirė.

Dr. Šliūpas buvo gimęs pa 
čiame gražiausiame metų lai 
ke, su pirmaisiais žibuoklių žie 
dais, 1861 metais kovo mėn. 8 
d. (pagal seną rusų kalendo

Nukelta į 6-tą psl.

V SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

51. 1
Tiltukas liko užpakaly. „Niekada daugiau nevaikščiosiu 

naktį nuošaliais takais, — prisiekė sau Viktorija. — Nė vieno 
žmogaus. Kaip išmirę“.

Dabar buvo dar labjau sutemę, medžiai dar tankesni. Su 
šipšėjo lapai, kažkas juoda, juodesnio už pačią naktį, šmėsteiė 
i o prieš pat jų akis.

— Tai laume, — sušnibždėjo Gedukas.
— Tai šikšnosparnis, — Pasakė Viktorija.
— Jei būtų su mumis tėtė, mums būtų daug drąsiau, — 

tarė Nijolė.
— Tuoj mes išeisime į gatvę. ,,Ne, niekada aš nevaikšti 

nėšiu naktį po tas dykumas. Pagaliau neturiu teisės tampyti 
čia vaikų”.

— Jei būtų tėtė, namuose irgi būtų linksmiau, — pasakė 
Nijolė.

— Visi vaikai turi tėtes, o mums jo nereikia, — tarė Ge 
dūkas. — Eglynėlyje bus laumė, ji mus užkutens.

— Nekalbėk niekų, — sudraudė jį Viktorija.
Jie išėjo į eglynėlį; čia buvo šviesiau. Eglaitės buvo že 

mos, iki juosmens ar dar žemesnės. Kairėje juodavo jūra. Prie 
šais dunksojo jaunas, tankus pušynas; toks tankus, kad švie 
siausią dieną jame buvo tamsu. Dešinėje stovėjo namai, bet 
jų dar nesimatė; tačiau nuo to. kad ten namai, Viktorijai pasi 
darė iš karto lengviau ant širdies.

— Mama, laumės! — šūktelėjo Gedukas.

Ūmai prieš juos išdygo dvi statulos. Viktorija krūptelė 
jo, suėmė vaikus stipriau už rankų ir pasitraukė į šalį.

— Jūs nesibijokit, — pasigirdo vyriškas balsas, ir Vokto 
rijos baimė, staigiai užėjusi, vėl staigiai ir ištirpo.

— Kažkas pavadino mus laumėmis, — atsiliepė antras 
vyriškas balsas.

— Laumės nebūna vyrai, — tarė Gedukas, — jos maudo 
si mėnulio šviesoje ir užkutena žmones.

— O, tą berniuką aš pažįstu, — vėl pasakė pirmasis bai 
sas. — Tai daktarė su vaikais. Nesibijokit, daktare, čia aš, 
jūsų kaimynas. Tik ar ne per vėlai vaikščiojat šitokiais pu 
sviečiais?

— Kas gi tokio, plėšikų dabar nėra, — atsakė Barvairve 
nė. — Vėlybas ir jūs, kaimyne.

— Brolis pas mane atvažiavo. Iš Vilniaus. Prašome su 
sipažinti.

— Malonu, — ištarė Viktorija, — labai malonu, hėt aš 
vistiek dieną jūsų nepažinsiu.

— O aš tamstą pažinsiu, — tvirtino kaimyno brolis; Vik 
torijai nepatiko jo intonacija. — Labanaktis, daktare.

— Abu vyrai nutolo. Bet Viktorijai jau nebuvo baisu. 
Ir tuoj prieš ją išdygo namas. Tai buvo nedidelė vienaaugštė 
vilutė, bet naktį ji atrodė kaip pilis.

— Noriu miego, mama, — pareiškė Gedukas. O Vikto 
rija pagalvojo: „Ką gi aš darau, tokiu metu vaikai seniai jau 
turi miegoti“. Iki namų buvo dar geras gabalas kelio.

Užtat čia buvo jau visai kitas pasaulis. Čia vėl vail’štinė 
jo žmonės — kompanijomis, pavieniui ir poromis. Iš langų į 
gatves krito jauki elektros šviesa. Tai vienur, tai kitur grojo 
muzika; sunku buvo net susigaudyti, ar tai vilose, ar iš ręsto 
rano, ar iš šokių aikštelės. „Ne, šokių aikštele per toli, — nu 
sprendė Viktorija. — Restoranas irgi per toli".

Ji pagalvojo, kad štai netrukus atsidurs namie, pr ius ir 
migdys vaikus, po to rytą žadins ir vėl praus, ir maitins juos, 
ir pati valgys pusryčius. O po to dirbs, dirbs ir dirbs, o vaikus 
orižiūrės padori ateinanti senutė, kuri jau per sena, kad galėtų 
oatarnauti sanatorijoj ar poilsio namuose, kui dirba visos Pa 
langos ir apylinkių moterys, visos, išskyrus tą senutę, kuri pa 
tarnauja jai, Viktorijai. O,po darbo Viktorija vėl dirbs, bet jau 
namuose, o senutė eis ilsėtis, nes ji tiek sena, kad nuostabu, 
kaip ji išsilaikė ant kojų tas kelias valandas.

„Štai tau ir Palanga, Štai tau ir kurortas, — sakė sau Vik 
tonja; Gedukas tvirtai laikėsi jos rankos ir ėjo beveik miego 
damas. — Pagaliau aš juk žinojau, kad važiuoju čia ne kaip ku 
rortininkė". Ir vis dėlto ji panoro išsiveržti iš tos rimtos kas 
dienybės, pasinerti į šokių ir muzikos sūkurį, tegu nors toj šo 
kių aikštelėj, kur susirenka visi atostogaujantieji ir visos Palan 
gos merginos, visos, išskyrus senutę, kuri jai patarnauja.

„O aš nė karto dar Palangoj nešokau — su kartėliu pri 
simine Viktorija. — Nė vieno karto". Žinoma, čia tai ji pati 
kalta. Siūlė jai eit į šokius ir kolega terapeutas iš Palangos Ii 
goninės, ir infekcionistas iš Kretingos ligoninės. Viktorija at 
si»akė, pagalvojusi, kad jie susigundė jos — gyvanašlės — re 
putacija. „Na ir kas? Kodėl tu visko atsisakai?" Ūmai ji susi 
griebė, kad sako sau „tu”, ir pamatė, kad jau atėjo namo.

— Tegu atvažiuoja tėtė, — pasakė Nijr lė. — Labai, la 
bai liūdna, kai visiems linksma.

„Ką ji sako?” — tarė sau Viktorija, bet dėjos, kad,nieko 
negirdi. Gedukas stovėjo atsirėmęs į ją ir miegojo.

— Miegot, miegot, — pasakė Viktorija. — Miegot.
Ir — lyg jai pritardamas — ėmė mušti valandas bažny 

Čios bokšto laikrodis.
— Vis dėlto ten buvo laumės, — sumurmėjo Gedukas;
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ABU LABU TOKIU
ABU REIKĖTŲ LYGIOMIS IR VERTINTI,

KU LT ŪKI.VE#KROA^I KA JUOZAS TYSLIAVA
(Poeto — žurnalisto — visuomenininko atminčiai pagerbti).

nepainiojant
Lapkričio 11 ir 12 dd. Pary 

žiuje vyko posėdžiai, skirti iš 
siaiškinimui, kaip reik įvesti i 
vadovėlius ir aiškinti moki 
niams nacių padarytus nusikal 
timus. Šįkart dalyvavo tik svar 
biųjų Prancūzijos ir Vokic įjo; 
leidyklų atstovai ir keli prole 
šoriai, autoritetai vado.ėlių pa 
ruošimo srity. Po pirmojo icfe 
rato, padaryto didžiausio Pran 
CŪzijos knygų leidimo namo 
koks yra Hachett vardu, visą 
likusį laiką buvo diskutuojama. 
Tiesa, diskusijos vyko labai 
mandagioje formoje, bet vis ai 
vo užtikrinama. Kad kaltinimai 
naciams nieko bendro neturi su 
jausmais vokiečių tautos atžvil 
giu. Vokiečiai aiškiai tačiau ro 
dė, kad jie gerai pažjzta tiktą 
ją padėtį, tik nedrįsta diąsiai 
pareikšti. Tarp daugelio pavy i 
džių buvo ir toks: vienas vj 
kietis pasidžiaugė, kad jis 1939
rn. išgelbėjo vieną vaiką žydą, 
kai pamatė, kad kareivis nori 
tekštelti jo galvą į sieną. Jo 
bendras religijos atžvilgiu, dė 
kodamas už visą pranešimą, pa 
reiškė, kad šitas atvejis turėtų 
rasti vietą vadovėliuose ir labai 
šiltai jam padėkojo už religijos 
bendro išgelbėjimą. Buvo labai 
akcentuojamas klausimas, jog 
buvo viskas padaryta, kad eks 
terminuotų vieną tau'ą.

Antros dienos popietyje, 
prie uždarų durų buvo paruoš 
ta rezoliucija, kuri viešame po 
sėdyje po trumpų diskusijų bu 
vo priimta. Posėdžiui pasibai 
gus, viena žurnalistė paprašė 
balso. Jį gavusi, taip kalbėjo;

— Gerbiamas susirinkime, 
man reik parašyti straipsnį ir 
kaip niekad aš nežinau kaip 
tai padaryti ir štai dėl kurių 
priežasčių. Aš nežinau, ar jū.>ų 
programa atitinka UNESCO 
programai, kurios svarbaiusias 
tikslas yra — kuo geresnis žmo 
nių susipratimas ir susiklausy 
mas. Tada, kai Jūsų konferen 
cijai trūko nuoširdumo, atviru 
mo ir ji atrodė šlubuojanti. Ži 
noma, iškelti klausimai yra tei 
singi ir labai rimti. Nėra abejo 
nės, kad noras šito kareivio už 
mušti vieną vaiką žydą yra ver 
tas būti paminėtas vadovėlio
se, spaudoje. Bet tada, rašant 
spaudoje apie šitą susirinkimą 
ir aiškinant, kaip tos di 1 die 
nos buvo skirtos nacių žiauru 
mams, rasinei eksterminacijai 
išryškinti, reik taip pat paminė 
ti kokioje proporcijoje šitoji 
konferencija atsižvelgė į kitų

lių bei rasinių klausimų
žiaui tunus. Juk dar šiandien ry 
tą per radio (France III) bu 
vo pasakyta, kad komunistai iš 
žudė apie šimtą milionų žmo 
nių. Tada, jeigu yra dedamas 
Šito viršmineto kareivio navy? 
djs, reik porą puslapių anks 
čiau įdėti caro šeimos nuzudy 
mo fotografiją, paminint, k,.d 
šitą nusikaltimą suorganizavo 
ir padarė Zarovskis, pagal pa 
są rusų pavaldinys, žyaų tau 
tybės, reik taip pat duoti ir pii 
mosios komunistų vyuausybės 
fotografiją, Kur, išskyrus vieną 
Leniną, visi kiti, net sargyba, 
pagal pasą buvo caro pavaldi 
niai, bet žydų tautybės.

Jeigu jau kalbėti apie eke 
terminaciją taip, jeigu Himleris 
net ir norėjo išnaikinti vieną 
tautą, jis to nepadare, tada kai 
komunistai išnaikino visai Kry 
mo totorių tautą. Reiktų taip 
pat pažymėti, kad musoliniz 
mas ir nacizmas buvo labjau 
šiai drąsūs pasireiškimai pr'-'š 
komunistus, ir kad tie du iudė 
iiinai niekad nebūtų pasiekę to 
kio išsiplėtimo laipsnio, jeigu 
nebūtų buvę komunizmo, o gal 
ir visai nebūtų atsiradę. O t i p 
palyginant abiejų režimų ne 
tik aukų skaičių, bet ir kančių 
žiaurumą, reik pripažinti, kad 
Hitlerio padarytieji, nežiūrint 
viso jų neregėto žiaurumo, yra 
tik vaikų žaidimas, palyginus 
su tuo, ką pakėlė žmonės nuo 
komunistų, jei net vaikai išmes 
ti į Sibiro šaltį, neturėjo pašto 
gės, kurią net tekdavo kartais 
rankomis išsikasti žemėje.

— Gerbiamoji, Tamsta kai 
bi ne į mūsų pasirinktą lemą.

Žurnalistė vėl pakėlė ranką.
— Gerbiamoji, jeigu Tamsta 

nori vėl diskutuoti, aš kaip čia 
atsakomingas, Tamsiai baiso 
neduosiu, bet jeigu Tamsta no 
ri paklausti, prašom.

— Nei diskutuoti, nei klaus 
ti daugiau nenoriu, bet tik pa 
reikšti, kad Tamsta taip kaloė 
damas įžeidi spaudą,' kurios pa 
grindinis tikslas yra jieškoli tie 
sos ir pateikti įvykius, kaip ga 
Įima objektingiau ir suderinant 
juos su kitais įvyk ais, kad ga 
lutinai gautųsi pusiausvyra.

Rezoliucijos tekstas nebuvo 
pakankamam kieky multiplikuo 
tas, ir kai toji žurnalistė papra 
Šė, kad jai duotų vieną egzemp 
liorių, buvo atsakyta: rytoj bus 
spaudoje. Deja, sekančią dieną 
nei Figaro, nei le Monde svar 
blausiuose Paryžiaus laikraš 
čiuose nieko nebuvo apie ta

DAILININKUI
ROMUI VIESULUI

PRANCIŠKONŲ ŠV.
ANTANO GIMNAZIJOJE

Lik sveika

Dėmesio Kanados lietuviams
LAIKAS PRISIARTINO

Antias šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių kny'i. 
kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų ‘al
kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant
rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikri«bą, 
kas jis y ra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir
tais diobės apdarais. Kaina $ 1. Užsakymus siųskite š uo 
adresu: L.B.S. A., 212 E. 3rd St.. Spring Valley, III., U - V

yra paskirtas garbės atžymėji 
mas — Mendon Honorifica — 
Meksikos T arparnerikincj Me 
no Bienalėje (Segunda Bienai 
Intelamerieana de Mexico) už 
jo litografiją „Vienaakis Vii 
kas“. Bienalė vyksta Meksikos 
mieste (Mexico City;. Bic.ia 
Įėję dalyvauja veik visi šiaure, 
ir Pietų zXmerikos kraštai, išsta 
tę tapybą, grafiką ir skulptūrą.

R. Viesulo darbas yra išsta 
tytas JAV grupėje, kuria atrin 
ko Modernaus Meno muzėjus 
New Yorke, ir kurioje dalvvau 
ja 82 dailininkai. Tokius pat 
garbės atžymėjimus gavo dar 
uu jAV grafikai — Leonard 
Laskin ir Mish Kohn.

Visi Bienalės darbai — (ex 
ponatai) turėjo dar savo ruož 
tu eiti per Bienalės jury komi 
siją, susidedančią iš Brazilijos, 
Kanados, JAV, Meksikos ir Pe 
ru atstovų.

Nors panašių atžymėjimų ir 
premijų R. Viesulas yia gavęs 
anksčiau daugelyje JAV paro 
dų, šis yra pirmas dailininko 
tarptautinis atžymėjimas.

LIETUVIO VARGONININ 
KO PASISEKIMAS 

MASKVOJE
Jaunas lietuvis muzikas Lco 

poldas Digrys Maskvoje suren 
gė vargonų muzikos koncertą. 
Jis atliko Bacho, Granžanio 
Šuberto, Franko kūrinius. Spa 
ūdos pranešimais koncertas tu 
rėjęs didelį pasisekimą. Lco 
poldas Digrys veik kiekvienų 
kūrinį turėjęs kartoti po penk’s 
kartus, aplodismentai skirti 
jam virsdavo audra. E.

VITRAŽŲ PARODA
Daugiau kaip du mėnesius 

Maskvoje veikia Lietuvos vitia 
žinio meno paroda. Ji turi di 
delį pasisekimą. Parodoje eks 
ponuojama 46 dvylikos ger au 
šių dailininkų darbai. Ypatingo 
įvertinimo susilaukė Stoškaus 
darbas „Žemė - upė“, daiiinin 
kų Banio „Menas“ ir Veroaus 
ko „Eglė žalčių karalienė“ vit 
ražai. Lietuvos vitražistų dar 
bai pateikiami kaip pavyzdys 
kitų sovietinių respublikų aai 
lininkams. E.
® Dr. V. Tercijonas paaukavo 
1.000 dol. Liet. Bendr. centro 
vaidybai, išleisti knygai apie 
lietuvybėj išlaikymą.

konferenciją.
Atrodo, kad šitos intervene! 

jos istorinė ir politinė reikšmė 
yra labai didelė. Kor.

NL red . mano, kad visus 
žmonių elgsenos faktus reiktų 
imti ir vertinti moralės ir teisin 
gurno principų mastu, visai jų 
nesiejant su rase ar tautybe, 
nes blogų žmonių pasilaiko kic 
kvienoje tautoje, ir nėra abso 
liūčiai geros arba blogos tau 
tos. Visi esame žmonės ir visi 
turime tų pačių prigimties, kuri 
yra bendra visai žmonijai, sa 
vybių.

Kennebunkport, Maine jau pra 
sidčjo registracija 1962-63 mo 
kslo metams. Priimami moks 
leiviai į visas keturias klases, 
't. i/rr.nazijoje išeinamas kole 
gijoms - universitetams paruo 
šiamasis kursas su sustiprinta Ii 
tuanistika. Informacijai rašvti 
Rev. Father Rector, St. Antho 
ny's High School, Kennebunk 
port, Maine, USA.

KOMPOZITORIUS
K. V. BANAITIS, 

gyvenąs New Yorke, šiemet 
gavo Ohio lietuvių gydytojų 
dr-jos premiją (1000 dol.) už 
didįjį darbą — operą „Jūratė 
ir Kastytis". Bendrai, kompoz. 
Kazys Viktoras Banaitis vienas 
žymiųjų ir vienas moderniųjų, 
bet grynai lietuviškų kompoz; 
torių, davęs daugybę jaukių si 
lo ir chorams dainų. Jis y.a bu 
tinas medžiaginės paramos ne 
tiktai kaip kūrėjas, kuris yra už 
sitarnavęs premiją, bet ir kaip 
silpnos sveikatos. Ohio gydy 
tojų draugiją, paskyrusią jam 
premiją už operą „Jūratė ir 
Kastytis“ reikia pasveikinti ir 
pagirti. Reikia šią operą Ame 
rikoje ir pastatyti.

PARODOS NAUJOJE 
MENO GALERIJOJE, 

kuri atidaryta Chicago Savings 
& Loan Association patalpose, 
vyks kas mėnesį, skiriant jas 
vis naujiems dailininkams. Da 
bar ten vyksta grafiko V. Pct 
ravičiaus, o gruodžio 16 d. 
bus atidaryta dail. Bielskaus te 
py bos darbų paroda. Numatyta 
visa eilė kitų dailininkų uarbų 
parodų.

VILNIEČIO AUTOBIOGRA 
FINIS ROMANAS 

VOKIEČIŲ KALBA
Neseniai Pietų Vokietijoje 

išėjo romanas, kuris bent dali 
nai liečia mūsų sostinės Vii 
niaus gyvenimišką koloritą. 
(Roman Gary: ,,Erste Liebe— 
Lctzte Liebe“. Išleido. Verlag 
Piper, Munchen, kaina 18 50 
DM. 1961).

1 ai autoriaus, praleidusio 
jaunystę Vilniuje, autobiografi 
Lis romanas, kurio pėdsakai iš 
Vilniaus nuveda į Varšuvą, Pa 
ryžių ir kitas vietoves. Jis rašo 
ne tiek apie save, kiek apie sa 
vo motiną, kuri, anot jo, nuos 
tabiai mokėjusi susidoroti su 
gyvenimo sunkumais.

SOVIETINIŲ NUSIKALTI 
MŲ PARODA

įvyko Urugvajaus sostinėje 
Montevideo spalio antroje pu 
sėje. Parodoje buvo atvaizduo 
ti sovietiniai nusikaltimai, be 
kitų kraštų, ir Lietuvoje. Pi 
rodą prieš tai jau buvo kituose 
mestuose ir visur buvo gausiui 
lankoma. Parodą atidarant lie 
tuvių vardu kalbėjo Lietuvos 
pasiuntinybės spaudos atache 
K. Čibiras. Paroda rado nema 
žą atgarsį ir spaudoje. E.

Lik sveika, mano laimės dalelė. 
Metas grįžti man savo keliu. 
Nors krūtinėj širdį man gelia, — 
Pasiguosti aš tau negaliu.
Laimes elgeta niekad nebuvęs, 
As nemoku nei verkt, nei maldaut.
I os svajonės, tos lekiančios žuvys — 

Aukso tinklas negal jų sugaut.
Ryto ašaros gėlę nuplauna — 
Ilgesys atsiliepia dainoj: 
Niekados jau nebūsi tu jaunas 
Šitoj žemėj skausmų kupinoj.
Nusirito naktis ašarota 
Sidabrinės aušros ašmenim. 
Aš einu per žaliuojantį plotą, 
Abejodamas savo širdim. . .

Skrajūnas
Tau gėlynai, man mėlynė, — 
Laisvė ir sparnai. . .
Ten liepsnos jauna krūtinė 
Amžius — amžinai.
Palydėk mane skrajūną 
Ilgesio daina, — 
T avo būsiančią karūną 
(Puošiu dovana. . .
Palydėk ik žemės vartų — 
Laukia sakalai. . .
Slėpki tai, kas slėpti verta — 
Meilė ir sapnai. . .
Tau gėlynai, man mėlynė, — 
Laisvė ir sparnai. . .
T en liepsnos jauna krūtinė 
Amžinai — amžinai. . .

LIETUVOJE IŠLEISTOS KNYGOS
Jonas Kauneekis. Prelatai 

Konstantinas Olišauskis. Doku 
mentinė apybraiža. lai savo 
metu pagarsėjusios Birštono by 
los aprašymas, paremtas doku 
mentais: tardymo, teismo, liu 
dininkų parodymų duomeni 
mis, advokatų pasisakymais ir 
tt. Tiesa, kad šioje knygoje yia 
daug dokumentines medžią 
gos, bet joje yra ir daug gry 
nai propagandinės, be kurios 
sovietinė diktatūra negali iš.i 
versti. Budinant K. Olšauskį 
nuklystama toli į Lietuvos ne 
priklausomybės atkūrimo lai 
kus, kurie sovietiniam Lietuvos 
okupantui, kaip tam Krylovo 
vilkui gerklėje įstrigęs kaulas, 
stovi nenugalima kliūtimi į ab 
soliutišką okupaciją ir be Lietu 
vos vardo, lyg carinis „sievero- 
zapadnyj krai”,—leidinyje tas 
atsikūrimas piešiamas nepalan 
kiomis spalvomis. Bet. iš kitos 
pusės, norint' vis dėlto pakaltin 
ti Olišauskį, kaip kunigą, nebu 
vo kitos išeities, kaip Nepri 
klausomos Lietuvos teismą pa 
rodyti tokioje šviesoje, kuri ai’; 
kiai pasako, kad N. Lietuvos 
teismas buvo ir savarankiškas

ir objektyvus, nepasidaręs jo 
kioms pašalinėms įtakoms, 
kaip yra dabar ir žiūrėjęs vien 
objektyvios tiesos. Tat šis leid’ 
nys iš pagrindų griauna sovieti 
nius prasimanymus, kad Lietu 
vos teismai „tarnavę buržuazi 
jos“ tikslams.

Bieliauskas, A. „Nebaigtas 
portretas“. 4 v. 5 pav. drama. 
1961. 115 psl.

„Būkite laimingos“. Eilėraš 
čiai apie motiną. Ihustr. 
Puodžiūnaitė. 1961. 71 psl.

Jasinskas, V. „Šūviai saule 
teky“. Apybraižos ir vaizde 
liai. 1961. 135 psl.

Jovaras. „Neliūdėk, berže 
Ii“. Eilėraščiai. E. Jurėno me 
džio raiž. 1961. 219 psl.
0 Katalikų visame pasaulyje 
dabar yra 550,356,000 ir tai su 
daro 18,3% visų žemės gyven 
tojų. JAV katalikai sudaro 22, 
9% gyventajų, iš viso yra 42, 
104,900.

Bulota, J. „A. Jasutis“. Gy 
venimas ir kūrybos bruožai. 
1961. 338 p.

Medonio „Trakai“. Be vie 
toves, istorinių paminklų apra 

Nukelta į 5-tą psl.
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jis pabudo, ųaamai berakinant duris. — Gal būt, laumės buna 
ir vyrai.

— Bamni. . . — atsakė bokšto laikrodis.
XXXIII

Pro palatos langus matomi didžiuliai medžiai; nuo neat 
menamų laikų jie auga čia, lyg skirti ^saugoti pastatui, kuriame 
dabar yra ligoninė. O ten, už medžių, tįso Vytauto gatve.

Viktorija mato vasarotojų eilę, išsirikiavusių prie la'kraš 
čių kiosko, mato sunkvežimį, kuiiuo važiuoja augaloti iūrinin 
kai. Štai sunkvežimis atsargiai išsuka iš Vytauto gatvės že 
rnyn, palei Rondžę, pirties link. Štai prašvilpia elegantiška 
„Volga", o štai raudonas autobusas lekia iš Klaipėdos į Liepo

Viktorija žiuri pro medžių kamienus, mato dailių dviaugš 
čių namų virtinę, bet galvoja visai ką kita. Jos ligonei skauda 
strėnas, visos analizės tvarkoj, reikia, manyti, kad čia gineko 
loginis reikalas. Bet vietinis ginekologas nieko blogo neranda 
ir iškvietė konsultacijai vilniškę specialistę. Ne iš pareigos, 
bet iš kolegiskumo pažadėjo ateiti vasarojanti gydytoja. Ir štai 
laukia ir Viktorija, ir ligonė, ir ginekologas, ir kiekvienas jų 
kažką galvoja, o gal negalvoja nieko.

Pagaliau iš apačios atbėga seselė:
— Daktare, atėjo ta, iš Vilniaus.
„Aš irgi buvau ta iš Vilniaus. O štai sėdžiu dabar Palan 

goj ir, nors esu čia visai neseniai, taip, visai neseniai, man atio 
do, kad niekur kitur niekada ir nesu buvusi, kad taip ir turi bū 
ti, jog aš esu čia“.

Viktorija nuėjo pasitikti vilniškės kolegės. Toji ėjo !:ar 
tu su vietiniu ginekologu ir kalbėjo apie tai, kad vanduo jūroi 
dar šaltas. Pamačiusi Viktoriją, viešnia pasakė:

— Na, štai mes ir vėl susitinkam.

Tai buvo gydytoja Veinbaum.
— Labas, Rebeka! — nudžiugo Viktorija. — Aš ir neži 

nojau, kad tu Palangoj.
— O aš žinojau, kad tu čia.
— Nieko nuostabaus. Aš kažkodėl labai garsi Vilniuje,

— nutęsė Viktorija. i
Palangiškis ginekologas smalsiai dėbtelėjo i ją.
Po to sekė ligonės tyrimas.
Reikia pakviesti neuropatologą — pareiškė Rebeka. — 

Kolega teisus. Iš ginekologinės pusės nieko įtartina, bet pasek 
ti dar reikia.

— Matote, aš sakiau, — tarė palangiškis ginekologas Vik 
torijai; jo balse aidėjo laimėjimo trimitai. — Žinoma, reikia pa 
sekti.

— Reikia pasekti, — pritarė Viktorija.
— Mes, žinoma, paseksim, — užtikrino palangiškis gine 

kologas. — O vanduo maudytis tikrai dar šaltas. Bet po poros 
savaičių jis įšils.

— Vanduo čia visada šaltas, — tarė Rebeka, — bet argi 
vanduo svarbu Palangoj? Aš pailsiu nuo jūros vaizdo, nuo pu 
šų ošimo.

— Vanduo čia įšils, — upžsispyrė palangiškis ginekulo 
gas. — Jūs nežinote, koks malonumas maudytis. Aš einu iš 
pat ryto, o vakare dar kartą.

— Aš mėgstu žiūrėti į jūrą, — pasakė svajingai Rebeka.
— Karlais ji žalia, bet dažniausiai pilka, plieninė. Bei. ir aš 
maudysiuos, nesibijokit.

— Aš išplaukiu taip toli, kad manęs ir nebemato nuo 
kranto, — aiškino palangiškis ginekologas. — Niekur nėra taip 
gera kaip jūroj. Bet vanduo dabar per šaltas. Dabar aš plau

kiu tik už jūros tilto, ne toliau.
— Ii jūs nebijot prigerti? — šyptelėjo Vainbaum.
— Kaip tai prigerti? Aš juk moku plaukti. Kai buvau dar 

gimnazijoj, dalyvaudavau jaunių rungtynėse. Reikia tik mo 
keti plaukti, tada nebijosi prigerti. Pavargsti — atsiguli ąnt 
nugaros, paguli — ir vėl plauki. Niekur nėra taip gera kaip 
jūroj.

— Maudytis labai gera, — pritarė Vainbaum. — Bet ma 
lotiiausia žiūrėti į jūrą. Žvilgsnis slysta, slysta ir niekur iv’su 
siiaiko. O pušynėliai čia kokie nuostabūs! Ir smiltys kokios! 
Niekur kitur nėra tokių smilčių. Nebent Sacharoj, bet Sacha 
roj aš nesu buvusi. — Ji nusijuokė. — Palydėsi mane, Vik 
tūle?

Ji tai pasakė beveik lyriškai, Viktorija truput} susigreudi 
no, nes seniai į ją buvo taip kreiptasi.

— Palydėsiu net per sodą.
— Puiku. O jūsų ligoninė labai jauki. Ir nuostabioj 

vietoj. .
— Gal, daktare, parašysite savo nuomonę į ligos istoro 

ią, — palangiškis ginekologas bruko Rebekai į rankas kotelį. 
— Ex consilio, taip sakant. Mums, provincialams, ramiau, 
kai pakonsultuoja sostinės gydytojas.

— Jei būčiau varna, man iškristų iš snapo sūris, — nusi 
• uokė Vainbaum. — Bet aš neturiu sūrio. Gerai, įrašysiu, ko 
lega. Fi^ jūs neplaukit tiek į jūrą, kad jūsų nesimatytų. O tu, 
Viktorija, irgi tokia sportininkė?

— Aš visai plaukt nemoku. Na, truputį. Blogiausia, kai, 
reikia atsistot. Atsistot nemoku, virstu galva į vandenį.

— Vadinasi, turi svarią galvą. Tai gerai, tik kojos irgi 
turi siekti žemę.

Bus daugiau.
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MŪSŪ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

Bukime sveiki!

SUVAŽIAVIMAS
ŠALFASS suvažiavimas To 

ronte lapkričio 11—12 dd. pra 
ėjo gana darbingoje nuotaiko 
je. Apsvarstyti mūsų gyvenimo 
sportiniai reikalai, Kurių vai 
sius teks pamatyti ateinančių 
metų veikloje. Naujasis FAS 
K-tas taip pat pasiskirstė parct 
gomis, pirmininku išrenkant p. 
J. Nasvytį. FASK-tas randasi 
Clevelande.

IŠ LIETUVOS
— Blankiose vandensvie 

džio rungtynėse Kaunas nuga 
Įėjo Vilnių 2:1.

— Pasibagė Lietuvos tutbo 
lo pirmenybių pirmas ratas. 
Pirmame pogrupyje pirmauja 
Kauno Inkaras prieš Šiaulių EI 
nią ir antrame — Atletas pries 
Limą.

— Futbolo sezono uždary 
mo proga, Kaune buvo sužais 
tos net trejos rungtynes: Vii 
niaus jaunučiai (49—50 m. gi 
mimo) įveikė sostinę net 5:0, 
o Politechnikos studentai prieš 
Atletą 1:0.

— Kauno stalo teniso pir 
menybes vyrų grupėje laimėjo 
A. Zablockis, moterų — A. 
Kondrotaitė. Vyrų dvejetas: Ja 
nulaitis — Paškevičius, ir mo 
terų — A. Kondrotaitė ir D. 
Žilevičiūtė.

— Vilniaus Spartako krep 
šininkai galutinai atsisveikino 
su augštąja Sov. S-os lyga pra 
laimėdami Leningrado ASK 
59—57.

— Lenkų laikraštis „Przeg 
ląd Sportowy” patalpino š. m. 
lengv. atletikos rungtynių pa 
sėkmės. Europos geriausių leng 
vaatlečių tarpe, randamos ir pa 
vergtos' Lietuvos Sportininkų 
pavardes. Komandiškai, dau 
giausiai taškų surinko Sov. S- 
ga, prieš F. Vokietiją, Lėni i 
ją, V. Vokietiją ir tt. Lietuva, 
pagal atsiektas, pasekmes, su 
rinkdama 19 taškų, atsistojo 12 
vietoje, pralenkdamas Europoje 
šveicarus, airius, jugoslavus, 
olandus, norvegus, austrus ir 
kt. tautas. Individualiai, lietu 
vių pasekmės yra š;os: A. 
Vaupša ketvirtas šuolyje į tolį, 
Varanauskas devintas rutulio 
stūmime, Baltušnikas trečias, o 
Jaras devintas disko metime. 
Moterų pusėje randama dešim 
toje vietoje A. Stančiūtė jie 
ties metime.

IŠ VISUR
— Lemiamose futbolo rung 

tynėse pasaulio pirmenybėms, 
Šveicarija nugalėjo Švediją 2 
:1, S. S-ga sunkiai įveikė Tur 
kiją tokia pačia pasekme. Kitų 
draugiškų rungtynių pasekmės • 
Škotija — Valija 2:0, Belgija 
— Olandija 4 :0, Belgija B ivei 

ė Liuksemburgą 2:1.
— 1963 m. Europos bokso 

pirmenybės bus pravestos Mas 
kvoj.

— Vakarinėje Kanados da 
iyje didelę staigmeną patiekė

TORONTE
Calgary futbolininkai, įveikda 
mi Edmontoną. Dėl teisės žais 
ti Grey taurės rungtynėse, jie 
susitiko su Vinnipegu.

— Port Arthur ledo rutulinin 
kai šiemet vyks j Europą drau 
giškoms rungtynėms.

— Kaip Jūsų sk. vedėjui pn 
vačiai laiške iš Innsbrucko ra 
šoma, pasiruošimai 1964 m. žie 
mos Olimpiadai šiame mieste, 
vyksta pilnu tempu. Pradėta le 
do rutulio aikščių ir tramplyno 
šuoliams, statyba. Tribūna nu 
matoma 60 tūkst. žiūrovams.
• Edvardas Šulaitis, 10 metų 
redagavęs sporto skyrių Drau 
go dienraštyje, daugiau to SKy 
naus peredaguoja. Taip pat 
jis neredeguoja ir L. Vyčių sky 
riaus tame dienarštyje.

KULTŪRINĖ KRONIKA
Atkelta iš 4-to pusi.

šymo, žinoma, pagal Sniečkaus 
nuradymus, paskirta ir nemaža 
duoklė propagandai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stepas Zobarskas. THE MA 

KER OF GODS. Ten lithua 
man stories. With an mtroduc 
tion by Alastair Guinan. Voya 
ges Press, 35 West 75th Street, 
New York 23, N. Y., USA. 
132 pusi., kaina 3 dol. Apian 
kas dail. P. Osmolskio. Kieti 
viršeliai. Gražus leidinys.

Tai jau trečia Stepo Zobars 
ko knyga išleista anglų kaloa. 
Patartina lietuviams įsigyti šią 
knygą, nes ji tinka ir anglų kai 
bai mokytis, kai yra jo lietuviš 
ki vertimai.

Pr. Enskaitis. AUDRA EI 
NA. Atsiminimų pynė iš pra 
slinkusių skaudžių audros sukū 
riuose praleistų dienų. Rūtos 
leidinys. 1961 metai. 148 psl. 
Kaina nepažymėta. Adresas; 
Rūta, 89 Nepier St., Hamilton 
St., Hamilton, Ont.

ATIDARYTA NAUJA LIE 
TUVIŲ MENO GALERIJA

Lapkričio 11 d. vienoje lie 
tuvių taupymo ir skolinimo ben 
drovėje (Chicagos Savings 
And Loan Assn.), įrengtoje 
meno galerijoje įvyko piimoji 
paroda — dail. Viktoro Petra 
vičiaus grafikos kūrinių išslatj 
mas. Atidaiymas sutraukė ne 
maža meno gerbėjų. Ateityje 
šioje galerijoje bus kitos lietu 
vių dailininkų parodos. Gale 
rijai vadovauja dail. A. Valeš 
ka.

— Kas Lietuvoje studijuoja 
savarankiškai marsizmą - lėni 
nizmą, visiems tiems Vilniuje 
politinės* literatūros leidykla iš 
leido populiarų vadovėlį „Mar 
ksistinės filosofijos pagrindai".
• Vilniaus radiofone dainomis 
pasirodė buv. opeios solistas 
Ant. Kučingis.
• Lietuvių darbininkų (sočia 
listų) draugijos pirmininku iš 
rinktas J. Januškis.

TULŽIES AKMENYS
Kaip atsiranda akmenys tulžyje, kaip juos dygyti, ar ši liga 

nepaveldima?
Kaip susidaro tulžies akme 

nys, dar nėra tiksliai išaiškin 
ta. Bet jau nustatyta, kad di 
dėlę reikšmę akmenų susidary 
mui turi tulžies užsilaikymas tul 
žies pūslėje ir tulžies takuose, 
o taip atsitinka ilgai nevalgius, 
vidurių užkietėjimo, žarnyno 
susirgimų atvejais, nerviniu 
spazmų, nėštumo metu. Bet 
vien del tulžies užsilaikymo tik
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ŠIMTMETIS KANADOS 
INDĖNŲ POETEI

Dauguma žmonių žino išleis 
paštų ministerijos Pauline 

Johnson pašto 'ženklą, kuris 
vaizduoja irokezų indėnų mo 
terį poetę, gimusią prieš šimtą 
metų Ontario prov. prie Brant 
fordo. Indėnė poetė praleido 
paskutinius savo gyvenimo me 
tus Vancouvery.

Daugelį metų ji buvo žymus 
asmuo ir ne tik Kanados see 
nose, bet, JAV ir Anglijoj, 
kur ji skaitė savo poemas apsi 
vilkusi elnio odos apdaru pa 
gal irokezų drabužių papro 
čius ir save vadindama indėnų 
vardu Tekahionwake.

Jos tėvas buvo mohavkų vir 
šininkas George Martin John 
son, o jos motina buvo Emily 
S. Howells anglų kilmės. Jos 
indėniškas senelis, vadas John 
,,Smoke" Johnson, buvo gar 
sus savo kalbomis ir žinomas 
kaip „mohavkų liepsnelė“.

Pauline pati buvo gabi de 
klamatorė. Nors Pauline John 
son turėjo tik kelis metus foi 
malios mokyklos, ji buvo gerai 
išsilavinusi daug skaitydama ir 
daug keliaudama. Anglijoj ji 
buvo priimta karaliaus, buvo 
vaišinama kaip indėnų prince 
sė, ir buvo priimta geriausiuo 
se Iteriatūros sluogsnuose.

Jos geriausia poema ,,Soi.g 
my Paddle Sings" yra spaus 
dinta jos rašinių leidiny .Flint 
and Feather" yra įtraukta dau 
gurno kanadiečių mokyklų skai 
tymuose.

Ji parašė

tą

vėliausiai knygą 
Vancouver“, kur 
apie vakariniopasakojama

krašto indėnus. Ten yra legen 
da ,,The two Sisters” — dvy 
nukai kalnai dominuojantieji 
Vancouverio horizontus, kurie 
vankuverečių
„The Lions", istorija apie Si 
wash uolą ir kitos legendos iš 
Britų Kolumbijos vandenų.

Pauline Johnson neištekėjo, 
ji mnė 1913 m. ir jos kūnas 
buvo sudegintas Stanley parke, 
iš kur matės Siwash uola.

yra vadinami

labai retais atvejais atsiranda 
akmenys. Susirgimą paprastai 
skatina į tulžies takus ir pūslę 
patekusi infekcija iš žarnyno ai 
ba persirgus pūslės uždegimu, 
vidurių šiltine, bei kitomis Ii 
gomis ir sutrikusi žmogaus me 
džiagų apykaita, ypač riebali 
nės medžiagos cholesteiino apy 
kaita. Ši medžiaga dalyvauja 
akmenų susidaryme.

Ligonis skundžiasi šleikštu 
liu, nemaloniu karčiu skoniu 
burnoje, jaučia skausmus deši 

niajame pašonkaulyje paval 
gius (ypač nepakelia riebaus 
maisto, pipirų, acto, keptos mė 
eots, sūrios silkės). Liga pa 
prastai pasireiškia jeknų koli 
kos priepuoliais — labai stip 
rių skausmų dešiniajame pašon 
kaulyje priepuoliais, greit iš 
plintančiais po visą pilvą ir šie 
kiančiais dešiniąją mentę, tar 
pumentę, kartais ir dešinę krū 
tinės 
ma tulžimi, jį gali krėsti šaltis. 
Priepuoliai dažniausiai užeina 
labai sočiai ar riebiai pavalgius. 
Vieniems ligoniams šie priepuo 
liai pasitaiko labai retai, kitie 
ms dažnai, neretai ligoniams 
išsivysto rimtos komplikacijos, 
kaip tulžies pūslės vandenė, 
bendrojo tulžies latako užsikim 
Šimas; tulžies pūslė gali pra 
trūkti ir sukelti bendrą pilvą 
plėvės uždegimą.

Kaip išvengti šios ligos? Re 
komenduojama dažnai, bet ne 
po daug valgyti, pakankama 
gerti šilto ir karšto gėrimo. Rei 
kia kovoti su vidurių užkietėji 
mais. Tvarkingai laiku maitin 
tis, atsiminti, kad tvarkinga 

Ižarnų veikla apsaugo tulžies 
pūslę nuo infekcijos. Be to, 
svarbu, persirgus tulžies pūslės 
uždegimu, vidurių šiltine, dizen 
terija ir kitomis ligomis, kurį lai 
ką labai uoliai laikytis mitybos 
higienos (valgyti dažnai, ma 
žais kiekiais, visada vienu lai 
ku, gausiai gerti šiltą ir karštą 
gėrimą).

Tulžies 
atitinkama 
tos mėsos, 
to, dešros, konservų, rūkytų 
produktų, prieskonių, mėsinių 
padažų, alkocholinių gėrimų. 
Kad geriau nutekėtų tulžis, ii 
goniams rekomenduojama ry 
tais gerti karčiosios diuekos ir 
vartoti vitaminus C, B12. Apri 
mus tulžies takų ir pūslės užde 
gimimams relškinianisj skina 
ma diaterm.ja — specialus šil 
dymas. Patariama gerti minorą 
linius vandenis — E’erJukiO, 
Boržomio. jie akmenų netirp 
do ir neišvaio jų iŠ tulžies pūs 
lės (iki šiol dar nėra surasta ak 
mems tirdinančių vaistų), bet

. Neretai ligonis ve

akmenligė gydoma 
dieta, vengiant kep 
lašinių, riebaus mais

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

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

I
BELLAZZI- LAMY, INC

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

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

M. MACIUKAS

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

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

2

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

Iš čia pasiusite išimtinius savo artimiesiem.-* 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos ka.nu) 
Importuojame iš Anglijos 

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

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

Priimame užsakymus 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas

Filmų
THE YOUNG DOCTORS
Filmas nuveda žiūrovą į re 

aiią Amerikos ligoninių aplin 
ką, kur parodomi ligoniai, slau 
gės ir daktarai. Jų visų tikslas 
— žmogaus sveikata. Gydyto 
jų ir slaugių darbo motyvai hu 
maniški ir augšti, bet neapsiei 
narna ir be žmogiškų silpnybių.

Pagrindinė mintis, kuri pasi 
lieka, pamačius šį filmą: ne tie 
yra geri ir pasitikėjimo verti gj 
dytojai, kuriuos ir kiti, ir jie 
patys save laiko medicinos die 
vais ir stebukladariais, kurie, 
vos tik pamatę ligonį, tuoj pa 
skelbia „neklaidingą“ diagno 
zę, bet tie, kurie yra nuoian 
kūs, kurie supranta savo ribo 
tumą, įtodėl stengiasi kruopš 
čiai ištirti ligą ir tik po to atsar 
giai imasi atitinkamo gydymo 
ar operacijos. Bet taip pat gy 
dytojų vardo neverti ir tie, ku 
rie taip apsipratę su savo dar 
bo aplinka, taip šaltai žiūri į Ii 
gonius ir ligas, kad nupjauti sa 
vo pacientui koją ar atverti vi 
durius jiems yra toks pat ne 
reikšmingas veiksmas, kaip už. 
sirūkyti cigaretę. Geras ir pasi 
tikėjimo vertas gydytojas yra

suskystina tulžį ir tuo būdu pa 
deda jai geriau nutekėti, truk 
do naujiems akmenis susidarv 
ti.

Ši liga nėra išgydoma, nere 
tai ir chirurginis tulžies akmenų 
pašalinimas iš tulžies pūslės n 
gonio neišgydo, nes ligoniai su 
sutrikusia medžiagų apykaita 
turi palinkimą į šią ligą, todėl 
kartais ir pašalinus tulžies pūs 
lę, akmenys bei smėlys susida 
ro jaknų tulžies takuose ir ligo 
niui vėl kaitojasi akmenligės 
priepuoliai.

Operaciją patartina daryti 
tik tais atvejais, kai priepuoliai 
ypač dažni, tiukdo dirbti, kai 
dėl jų vystosi gelta ar tulžies 
pūsles vandenė. Tulžies akruen 
ligė nėra paveldima, tačiau tam 
tikrais atvejais paveldimas pa 
linkimas į medžiagų apykaitos 
sutrikimus.

Gyd. J. Skliutauskas.

menas
tas, kuriam prieš akis visuo 
met stovi karta duotą Hipo 
krato priesaika, o širdyje — 
kiekvieno žmogaus gyvybės ne 
apsakoma vertė. (11).

COME SEPTEMBER
Filmas taip pavadintas dėl 

to, kad turtingas amerikietis 
(Rock Hudson), praleidęs vie 
nuolika mėnesių Amerikoje, 
rugsėjo mėnesį kiekvienais me 
tais atvažiuodavo mėnesiui 
atostogų į savo puošnią vilą ita 
lų Rivieroje. Čia jis paatoste 
gaudavo, paišdykaudavo su 
gražia itale (Gina Lollebrigi 
da) ir vėl grįždavo vienuolikai 
mėnesių į Ameriką iki kito rug 
sėjo. Vilos užvaizdas (Walter 
Slezak), prityręs ir praktiškas 
žmogus, negi galėjo beveik vi 
są laiką laikyti tuščią didžiulę 
vilą, kad joje tik mėnesį kas 
met galėtų palėbauti tas Ame 
rikos milionierius? Tad kiekvie 
nais metais vienuolikai mere 
šių jis tą vilą paversdavo /ieš 
bučiu, pavadintu „La dolce vis 
ta". Milionierius, aišku, apie 
tai nieko nežinojo, nes uzvaiz 
do gudrumas mokėjo visa tai 
puikiai paslėpti.

Bet štai staigmena: kartą 
nei iš šio nei iš to gauna žinią, 
kad milionierius • grįžta d\ lem 
mėnesiais anksčiau. Žinia gau 
narna tada, kai jis netrukus jau 
turėjo pasirodyti viloje! „La 
dolce vista* viešbutyje praside 
da darbymetė: plėšomi nuo du 
rų numeriai, draskomos iška 
bos, naikinama visa tai, kas ga 
lėtų išduoti, jog esama viešbu 
čio. Bet čia jau užsisakiusios 
kambarius šešios amerikietės 
studentės ir keturi studentai, ku 
rie savo „studentiška" mašina 
atvyko beveik drauge su išdi 
džiu milionierium, šaipydamie 
si iš jo prabangaus limuzino.

Romantiška komedija, todėl 
dar prisideda įvairios scenos, 
kurias atlieka dvi įsimylėjusių 
jų poros: milionierius su savo 
meiluže ir Studentas (Bobby 
Darin) su studente (Sandra 
Dee). Scenos susikomplikuoja

Nukelta į 6-tą psl.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Tel.: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYS! ĖS 
ir kt.

Baltica investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prvz J. Skučas. RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Gnganavičiūtez i rlef. RA 7-4097.

I.< * Ji. \ edeic D N Bal'ruknnis. CR 6-5075

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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NAUJA MAGISTRALĖ TORONTE
(Spadina Expressway)

Susisiekimo tvarkymas did 
miestyje sudaro didelę proble 
mą urbanistam ir miesto arlmi 
nistracijai. Augant gyventojų 
skaičiui ir didėjant susisiekimo 
priemonėms, j ieškomi būdai 
kaip vis didėjantį trafiką tvar 
kingiau paskirstyti, nukreipiant 
jį į didesnes magistiales netruk 
domas skersinių gatvių susicie 
kiniui su užmiesčiu.

Toronto milioninis miestas 
ir stambus pramonės centras 
sparčiai auga, jo vidaus ir už 
miesčių trafikas vis didėja.

Dalinai pastatytas požeminis 
kelias (subway), ir išilginė 
miesto pagal ežerą statoma ma 
gistralė — Gardiner Express 
way miesto susisiekimo proble 
mą palengvins, bet pilnai jo ne 
išapięs. Tų kelių statyba dar l.e 
baigta — ji tęsiama toliau. Gar 
diner Expressway numatoma 
baigti 1966 m., o Bloor g-vės 
požeminis 1967 m.

Neseniai, Toronto Meti o ir 
TTC įstaigų susitarimu patv.'r 
tintas naujas planas statyti pla 
čią, šešių kelių, magistralę, va 
dinamą Spadma Expressway 
67 mil. dot. vertės. Ji eis Spa 
dina g-ve, pradedant nuo Blo 
or g-vės į šiaurę pagal Casa Lo 
ma, paliekant ją vakarų pusėj. 
Netoli St. Ciaii g-vės ši magis 
trale pasisuka į kairę, kirsda

DR. J. ŠLIŪPAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

rių vasario mėn. 23 d.). Mirė 
1944 m. lapkričio mėn. 6 d., 
kai šalnos pakirsti krinta pasku 
tinieji medžių lapai.

Paskutiniaisiais savo gyveni 
mo metais Palangoje, Dr. šliū 
pas labai daug rašė. Pas sūrų 
yra rankraščiai jo parašytos au 
tobiografijos. 1944 m. iš anglų 
kalbos išvertė „Atomai veiks 
muose“ ir parašė tyrinėjimus 
apie Lietuvos senovę. Šie r ink 
raščiai yra taip pat pas sūnų.

Su ponia Giasilda Grauslai 
te - Šliūpiene, man teko susipa 
žinti Palangoje prieš 40 metų, 
nes kartu augome ir dirbome 
visuomeninį darbą. Esame Kar 
tu ir vaidinę — ji buvo Geno 
vaite, o aš Benukas. Dabar j’ 
gyvena pas sūnų — Vytuką, 
kuris, aišku, jau visas Vytautas 
ir inžinierius, savo darboviete 
je turįs gerą vardą ir pasitiKČ 
jimą. Jis firmos buvo išsiųstas 
dvejiems metams į Afriką, o ne 
trukus numatomas siųsti į Azi 
ją-

Studijuodamas, inž. Vytau 
tas Šliupas buvo aktingas skau 
tas. Yra vedęs Vandą Fabijo 
navičiūtę ir augina sūnų Kęs 
tutį, gimusį 1957 metais.

Stepas Paulauskas.

Filmų menas.
Atkelta iš 5-to psl. 

ir drauge sukomišktja ypač ta 
da, kai Sandra pasako Ginai, 
jog vienas išmintinias žmogus 
jai pasakęs, kad mergaitė tik 
tada turės pasisekimą su kava 
lieriais, kai mokės brangintis ii 
nepuls kiekvienam ant kaklo

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, B1SSET7 

A SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel Ohce WA 4-9501 
Rea. BE 3-0978

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

Tel. EM 4 .394. EM 4 13^5. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 

ma įstrižai St. Clair ir Bathurst 
gatves, pralįsdama po jomis tu 
neliais. Ties St. Clair g-ve bus 
dviejų skylių tunelis 2000 pė 
dų ilgio. Toliau jis eis Cedar 
vale parko rytiniu pakraščiu ir 
kars statmenai Egliąiton U-' e 
ties Roseburg gatvele, kuii bus 
, .perkelta į Šalį“. Praiinduri pro 
Viewmount ir Blencairu gatvių 
apačia ji įsijungs į Beech 
mount Ave. ir pasieks 401 ke 
lią, kurį perkirtus — baigs.: 
augščiau Wilson g-vės.

To naujo kelio ilgis bus 6 
mylios ir jo statyba kaštuos 67. 
7 mil. dol. Važiavimo greitis 
toj magistralėj bus: iš miesto 
centro nuo Bloor g-vcs iki per 
sikirtimo su Bathurst g-ve (au 
gščiau St. Clair, 50 mylių į va 
landą, o virš to persiku timo 70 
mylių.

Žemės išpirkimas ir paruoši 
mas darbui prasidės jau kitais 
metais, bet pati kelio statyba 
numatoma pradėti 1964 m. ir 
pirma jos fazė, tarp Lawrence 
ir Wilson gatvių, bus vykdo 
ma kartu su numatytu 401 ke 
iio paplatinimu ik 12 kelių, (la 
nes). Šis projektas gali būti }do 
mus mūsų tautiečiams, kurie 
turi naujo kelio zonoj nejudo 
mą turtą (namus, sklypus), nes 
tas turtas galės būti eventualiai 
,.pajudintas“. !P. L.

PADĖKA.
Už gražiai ir sėkmingai pra 

ėjusį bazarą, labai esame dėkin 
gos mūsų rėmėjų būreliui, ypač 
jos valdybai — pirmininkei A. 
Zubienei, p. V. Buzienei, p. A. 
Ratavičienei, p. Br. Staškevi 
čiui ir p. P. Peleckui ir daug, 
labai daug padėjusiems per ba 
žarą: pp. Beniušienei, Dr. Gi 
riūnienei, Jocienei, Dr. Jaugė 
lienei, Kazanavičienei, Keibe 
lienei, Kęsgailienci, OttienH, 
Pocauskienei, Rimkevičienei ir 
Vileniškienei; panelėms A. ir 
I. Burbaitėms, S. Pakulytei. S. 
Mikalajūnaitei ir D. Šeidylei 
ir pp. Blauzdžiūnui, L. Balai 
šiui, Bužui, Dalmantui, Pocaus 
kui, Ladygai ir Vileniškiui. Di 
delis ačiū gerb. kleb. Borevi 
čiui už nuoširdų leidimą nau 
doti stalus ir kitus reikmenis 
taip pat Nepr. Lietuvai.

Labai dėkojame visiems au 
kojusiems pinigais, pyragais ar 
djakitais ir visiems dalyvavo 
siems šiame bazare.

Dėkingos
NPM. Seserys.

LATVIJOS NEPRIKLAU 
SOMYBEI 43 METAI!

Lapkričio 18 d. viso pašau 
lio latviai minėjo savo valsty 
bės nepriklausomybės paskelbi 
mo 43-ją sukaktį. Taja proga 
įvyko iškilmingas aktas Stock 
holme ir eilėje kitų vietovių 
laisvajame pasaulyje.

Visas tris Pabaltijo tautas 
— latvius, estus, lietuvius — 
jnngia bendras likimas — sovie 
tinė okupacija, ir bendra atei 
ties viltis — atgauti sava kiaš 
tams laisvę ir nepriklausomy 
bę. Nė viena tų trijų tautų nė 
ra praradusi tąją viltį. Likę 
okupuotoje tėvynėje tautiečiai, 
nepaisant keliolikos metų sveti 
mos valdžios, tebepriešinasi ir 
sovietizacijai ir rusifikacijai. U 
tų trijų tautų nariai laisvajame 
pasaulyje per savo organizaci 
nius veiksnius daro visa, ką ga 
Ii, kad pasaulio dėmesys bū 
tų nukreiptas į sovietinį kolo 
nializmą 'Pabaltyje ir kad lais 
vieji Vakarai būtų paskatint-' 
reikalauti iš Sovietų S-gos oku 
pacinio - kolonialinio režimo

LIETUVIAI KURIA LIETU
VISKAS SEIMAS

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

tautinis.

Sovietų mokslininkai yra pa 
rašę daug straipsnių apie bran 
duolinių bombų bandymų ken 
ksmingumą žmonių sveikata: 
Prof. _A. M. Kuzin pareiškė: 
„jei branduoliniai bandymai 
bus tęsiami, septyni miliona; 
kiekvienos kartos žmonių miis 
nuo radioaktyvumo sukelt:: Ii 
gų“. Kitas sovietų moksliniu 
kas, prof. A. P. Vinogradov 
pareiškė: ,,Apkrėsti radioakty 
vumu pasaulį yra kriminalinis 
nusikaltimas".

Chruščiovas liko kurčias sa 
vo šalies mokslininkų balsui. 
Jis nekreipia dėmesio ir į už 
tioąioį mokslfininkų pareita, 
mus. O jų tarpe yra tokių, ku 
rie teigia, kad radioakt} vumas 
gali pakeisti gyvių (taigi ir žmo 
nių) mutacijos eigą, leisdamas 
užgimti gyviams su keliomis 
galvomis, šešiomis kojpmis ir 
kitais apsigimimais, nekalbant 
apie ligas, pareiškė japonų 
mokslininkų grupė š. m. Spa 
lio mėn. E.
PO MIKROSKOPU—GYVA 

SMEGENŲ LĄSTELĖ
Įvairių organizmų ląstelių 

struktūrai ištirti iki šiol moksli 
ninkams reikėdavo padalyti 
ploniausius audinių, kaulų ar 
kitų organų pjūvius. Tačiau 
tuo pačiu tiriamasis objeKtaš ne 
tekdavo gyvybės. Kaipgi pa 
matyti pro mikroskopą gyvą 
organizmo ląstelę? Iki šiol bu 
vo laikoma, kad to atlikti ne 
įmanoma.

Bet štai neseniai iŠ Tokio 
universiteto atėjo žinia, jog ten 
sukurtas pirmasis pasaulyje 
mikroskopas, kuriuo galima l>e 
tarpiškai pažvelgti į gyvą or 
ganizmą. Japonų mokslinio 
kams pavyko gauti gyvulių 
smegenų gyvos ląsteles mikro 
fotonuotrauką. Mikroskopo pa 
slaptis — mažute prizmė, pri 
montuota prie linzės, kuii įve 
dama į smegenų audinį ląste 
lems apšviesti. Šiuo būdu gali 
ma tirti smegenų ląstelių funk 
cijas, įžvelgti centrinės nervų 
sistemos ir kitų vidaus organų 
paslaptis jų gyvosios veiklos 
procese.

PRANEŠĖJAS — 
AUTOMATAS

Latvijos Mokslų akademi 
jos Elektronikos ir skaičiavimo 
technikos instituto darbuotojai 
sukūrė aparatą, automatiškai 
duodantį informaciją apie tiau 
kinių atvykimą ir išvykimą. 
Aparate įrengtas įsimenantis 
įrengimas, kuris veikia pagal iš 
anksto sudalytą programą, ati 
inkatnčią traukinių judėjimo 
grafiką. Automatas gali teikti 
duomenis apie 600 traukinių, 
judančių įvairiomis knptim's.

Pabaltyje likvidavimo. Linki 
me brolių tautos pastangoms iš 
silaisvinti — sėkmės iki lais 
vės atgavimo!

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ii USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame n<lČfn ^sų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir UIU | lito III tus įvairius siuntinius.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Kolumbija. _

LIETUVIS STEIGIA 
AMERIKOJE FABRIKUS
Kaip praneša „Argent. Liet. 

Balsas“, buv. kaunietis Jonas 
Vyšniauskas, gyv. Kolumbijo 
j e, yra stambios amerikiečių 
firmos Pepsi - Cola inžinerijos 
skyriaus inspektorius. Kelis tos 
firmos fabrikus jau yra įsteigęs 
Venezuęloję, Peru ir kituose 
kraštuose. Dabar tokį fabriką 
steigs Argentinoje, vien maši 
nom išleidžiant 320 mil. pezų. 
Kolumbijoje turi ir savo firmą, 
kuri verčiasi metalo ii medžio 
apdirbimo mašinų prekyba. F.

Australija.
BENDRAS PIRMININKŲ 

POSĖDIS
ALB Krašto v-bos pirminin 

ko inž. B. Daukaus sukviestas 
Sydnėjau. (centrinės, Banks 
towno ir Cabramaltos) apylm 
kių valdybų pirmininkų posė 
dis. Visų pirma buvo išspręs 
tas Bankstowno apyl. pageida 
vimas (atsiųstas Kr. Valdybai 
raštu) dėl apylinkių ribų Syd 
nėjuje peržiūrėjimo.

Svarstant „Mūsų Pastogės” 
finansinius reikalus, Bankstow 
no apyl. vald. pirm. M. Zaka 
ras pasiūlė surengti ,,M. P.“ 
paremti balių, tačiau šį klausi 
mą plačiau išgvildenus, nuspęc 
ta, kad tokį balių rengs ne vie 
na Bankstowno apylinkė, bet 
visos trys Sydnėjaus apj linkės 
drauge, paskirdamos pelną 
„Mūsų Pastogei“.

TRADICINĖS PASKAITOS
Visuomenei pageidaujant, tę 

siant praėjusių metų tradiciją 
ir siekiant, kad maloniau ir nau 
dingiau praleistume savaitga 
liūs, A. L. Kult. F-das prane 
ša, kad Lietuvių Namuose (12 
Francis Gr., Thornbury) bus 
skaitomos šios paskaitos: I. Ta 
mošaitienės B. A. — , senoji 
Indoeuropiečių kalba“; inž. Z. 
Budrio — „Darvinizmas“; dr 
E. Šurnienės — „Širdies ligų 
fiziologiniai pagrindai ir V. Ži 
žio — „Lietuvių senove nau 
jų iškasinėjimų šviesoje".

Po paskaitų vyksta diskus:

„ŽVAKIDĖ“
Adelaidės Lietuvių Teatras, 

vadovaujamas rež. J. Gučiaus 
repetuoja Škėmos „Žvakidę".

J. Gučius bandė tą veikaią 
pastatyti Sydnėjuje ryšium su

IŠ jos galima gaminti įvairiau 
sius sūrelius, virti varškėčius, 
kepti su ja bandeles ir tt. Visi 
šie produktai yra net skanesni 
už tuos patiekalus, kurie paga 
minti su natūralia varške.

ŠALMAS SIŲSTUVAS
Ar galima iš tam tikro atstu 

mo sekti sportininko širdies 
darbą? Šiuoiaikinė technika į 
šį klausimą atsako teigiamai. 
Specialus prietaisas fiziologi 
nėms žmogaus funkcijoms tirti 
sukonstruotas Visasąjunginia 
me medicinos instrumentų ir 
įrenginių mokslinio tyrimo ins 
titutę. Naujas aparatas yia mi 
niatiūrinis radio siųstuvas, į 
montuotas šalme. Jo svoris — 
850 g. Šioji aparatūra uždėta 
ant galvos, nevaržo sportiniu 
ko judesių.

Signalai apie širdies veiklą, 
kuriuos užfiksuoja elekt.odai, 
specialiu prietaisu yra sustipri 
narni ir paverčiami elektiomag 
netinėmis bangomis. Jas pri 
ima stacionarinis radio apara 
tas, pastatytas-ne toliau kaip 
už 350 m nuo siųstuvo.

Specialus mechanizmas yra 
skiriamas pranešimams perduo 
ti per radią. Diktofonas su mag 
netiniu įrašu įjungiamas 45 m. 
prieš traukinio išvykimą, sąly 
ga, kad traukinys jau stovėtų 
ant platformos. Apie tai me 
chanizmui signalizuoja ant ke 
lių įtaisytos specialios relės. 
Pranešimai per radią pakarto 
jami kelis kartus.

Šis aparatas bus įrengtas 
naujai statomoje Rygos gele 
žinkelio stotyje.

GYDOMIEJI PIENO 
PRODUKTAI

Sergantiems ateroskleroze 
ir kai kuriomis kitomis ligomis 
gydytojai rekomenduoja nevar 
toti gyvulinių riebalu. Net 
sviesto, grietinės patariama ma 
žiau valgyti. Sergančiam lei 
džiauna, pavyzdžiui, sviesto su 
valgyti ne daugiau kaip 25 g 
per dieną. Toks jo kiekis leng 
vai telpa į degtukų dėžutę ar 
ba valgomąjį šaukštą.

Gydytojai ‘teisūs. Susipaži 
nūs su šiuolaikine medicinine 'n 
teratūra, galima įsitikinti, kad 
gyvuliniai riebalai ir riebūs me 
siški valgiai padidina žmogaus 
organizme cholesterino kiekį 
Jo perteklius nusėda ant krau 
jo indų sienelių, sukeldamas 
aterosklerozę, hipertoniją ir ki 
tas ligas.

Tačiau tokiam ligoniui nėra 
reikalo galvoti jau apie mirtį.

Yra žinoma, kad augaliniai 
riebalai apsaugo organizmą 
nuo cholesterino pertekliaus ir 
padaro jį atsparesnį infekci 
nėms ligoms. Todėl jie vartot. 
ni vaikams, nėščioms moti 
noms ir pagyvenusiems žmo 
nėms.

Pieno pramonės specialistai 
ne kartą yra bandę gaminti 
olandišką sūrį, kuriame pieno 
riebalai būtų pakeisti augai: 
niais. Tačiau jiems nepavykda 
vo gauti gerų rezultatų. Bet 
štai prof. O. Paladina surado 
būdą geram sūriui ir grietinei 
su augaliniais riebalais gauti. 
1960 m. inž. M. Korolenko pa 
gamino sūrį, kuriame panaudo 
tas nugriebtas pienas ir marga 
rinas. Tais pačiais metais Vii 
niaus universiteto doc. P. Ma 
čiulis gavo olandišką sūrį iŠ 
margarino ir hidrotaukų. 1961 
m. panaudojant nugriebtą pie 
ną ir augalinių riebalų hidrotau 
kus, pavyko gauti varškę, keri 
rą ir raugintą pieną.

O koks naujų produktų sko 
nis? Juk juose nėra pieno rie 
balų, turinčių malonų aromatą 
ir puikų skonį. Viename Lenin 
gra.do mokslinio tyrimo institu 
»e jan]);amas specialus rau 
gas, suteikiantis pieno produk 
tams natūralų skonį. Be to, 
jie yra žymiai pigesni už natų 
valiuosius pieno produktus, o 
savo maistinėmis savybėmis 
jiems nė kiek nenusileidžia.

Štai paimkime varškę, paga 
mintą su augaliniais riebalais.

Lietuvių Meno dienom. Ade 
laidėje veikalas buvo jau tada 
repetuojamas, o Sydnėjuje pa 
siruošta vaidinimui. Deja, po 
rai aktorių negalint tada savo 
darbo teatre toliau tęsti, vei 
kalo Sydnėjuje nebuvo gali 
ma pastatyti.

J. Amerikos V.
ATVYKO Iš AUSTRALIJOS

Į Čikagą iš Australijos nuo 
latiniam apsigyvenimui atvyko 
Magdelena ir Vytautas Sitų 
čiai su dukra Gražina. Jie apsis 
tojo pas Sirutienės seserį Bitu 
tę Druigienę Marquette parko 
lietuvių kolonijoje. Atvykėlia 
ms gitninės suruošė iškilmin 
gus pietus.
0 Balfo — šalpos organizaci 
jos surengta vakarienė - ban 
ketas įvyko lapkričio 18 d. Jau 
nimo Centre. Čia buvo pageri? 
tas Balfo pirm. kan. dr. J. 
Končius.
0 Sol. Jonas Vaznelis gruodžiu 
10 d. Jaunimo Centre duos dai 
nų rečitalį.
0 Lietuvių diena Mokslo ir Pra 
monėš muzėjaus tradiciniame 
Kalėdų festivalyje šiemet bus 
lapkričio 30 d. (ketvirtadienį). 
Popietinę; programą atliks 
Marijos augšt. mokyklos cho 
ras, o vakarienę — L. Vyčių 
choras ir Ateities šokėjai. Mu 
zėjuje visą laiką bus išstatyta 
lietuvių eglutė.
0 Lietuviai turėjo nemažą sky 
rių Čikagos tautybių parodoje 
ir derliaus šventėje, įvykusioje 
lapkričio 11—12 d. Navy Pier 
patalpose. Lietuvių paviliono 
nuotraukos tilpo didžiojoje 
amerikiečių spaudoje.

Vokietija.
„DARNOS“ CHORAS 

TAUTŲ SUSITIKIME
Į vienuoliktąjį Persekioja 

mosios Bažnyčios Kongresą 
Koenigstaine (Faunus), buvo 
pakviestas Memmingeno lietu 
vių choras „Darna“, vadovau 
jamas M. Budriūno. Jis daly 
ivarvo*’ipriešpaskutihėsj kongre 
so dienos parengime, pavadin 
tame „Tautų susitikimas“. Tai 
buvo vokalinis koncertas, ku 
riame pasirodė su savo daino 
mis įvairios tautos: vengrai, 
lietuviai, čekai, slovakai, kr.o 
atai, rumunai, ukiainiečiai. Sa 
Įėję buvo apie 1000 žmonių iš 
apie trisdešimt tautų. „Dar 
nos“ choras ir čia turėjo di 
džiausią pasisekimą. Tris kar 
tus lipo į sceną vyriausias kon 
greso šeimininkas, vietinės vo 
kiečių kunigų seminarjos rėk 
torius, paspausti dirigentui M. 
Budriūnui rankos ir tuo oūdu 
išreikšti padėkos chorui.

Kitą dieną įvyko „Darnos" 
choro koncertas Huettenfeldc, 
Lietuvių Gimnazijoje. Čia su 
važiavo žmonių iš arti ir toli, 
atvyko net ir kitataučių. Chorp 
dainos džiugino susirinkusiu..

Nukelta į 7-tą psl.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

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

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

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.



1961. XI. 29. — Nr. 47(705) NB^MlKLAUaoMA L I B ¥ U V A y m.

Š. m. gruodžio 3 d. 5 vai. p. p.

Lietuvių Namuose 

bus rodomi Stasiūnaičio 4 lietuviški

SPALVOTI GARSINIAI FILMAI.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.

Vienas filmas yra vaikams.

Hamiltono Apylinkės Valdyba.

NAUJAS PRIEŠKALĖDI 
NIS VAIDINIMAS

,,Sniego karalienė“, keturių 
veiksmų pjesė, tikrai atneš 
daug džiaugsmo mūsų mažie 
siems ir suaugusiems gruodžio 
10 d. juo labjau, kad daugu 
moj vaidina pats jaunimas, iš 
išpildymas snieguolių, einių, 
varnų ir kt. roles. Tai graži Au 
kuro prieškalėdine dovana mū 
sų priaugančiai kartai, kuri sa 
vo pasaulio išsvajotus didvy 
rius“ matys kalbančius tik he 
tuviškai. Vaidinimas bus Lie 
tuvių Namų salėje ir biletai

KLB APYLINKĖS V-BOS 
ŽINIOS

Šį sekmadienį Lietuvių Na 
mų Delta kino salėje, matysi 
me įdomius filmus iš Čikagos. 
Tai Stasiūnaičio studijos paga 
tinti keturi spalvoti, garsiniai 

filmai, kaip atrodo Lietuva 
šiandien turisto akimis, prof. 
Adomo Varno gyvenimas, 
Tautiniai šokiai ir dainos ir mū 
sų mažiesiems, įdomus „kar 
tunas“ — Algį Trakį ir tak 
siuką Šleivį užpuola bitės. Ati 
trūkime keletai , valandų nuo 
kasdieninio gyvenimo, atsilan 
kydami į puikios gamyb-s lie jau gaunami sekmadieniais po 
tuviškų filmų premjerą Hamil 
tone šį sekmadienį, gruodžio 
3 d. Filmų pradžia 5 vai. pp.

— Šeštadieninei vysk. M. 
Valančiaus vardo mokyklai Ka 
ledų proga, paskirta 50 dol. 
Elta - Press paremti per KLB 
Crašto Valdybą nusiųsta 20 
dol.

— Gražiai pavykęs Kariuo 
menės šventės minėjimas davė 
70 dol. pelno.

— Visuotinis KDB Hamil 
tono ap. narių susirinkimas nu 
tarta šaukti sausio mėn. 7 d„ o 
Lietuvos Nepriklausomybės at 
kūrimo minėjimą—vasario m. 
18 d.

— Vietos centrinei bibliote 
kai užsakyta B. Armonienės 
knyga „Palik savo ašaras Mask 
voj“, taip pat antrą egzemp. 
užsakant vietos dienraščiui 
„The Hamilton Spectator“, ku 
ris turi savaitinę knygų apžvai 
gą - recenziją.

— Didelį susidomėjimą lie 
tuvių kalbai parodė amerikietis 
Theodore S. Thurston, (103 
West. 16th St. Rolla, Mo.) pa 
ruošęs dviejų tomų veikalą 
„The Lithuanian and their 
language” ir „Outline of Lit 
huanian grammar“. Nutarta vi 
sų hamiltoniečių vardu pareikš 
ti jam raštišką padėką, taip pat 
iš anksto užsisakant tuo du lei 
dinius vietos bibliotekai.

— Gruodžio 10 d. kviečia 
le visus hamiltoniečius atsi 

lankyti į Sniego karalienės pa 
statymą. Ypač laukiamas Ha 
miltono jaunimas. Inf.

A. L I 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 3-892b.
20 King Street East, 

Hamilton.

pamaldų pas Aukuro narius.

ŠOKIAI PRIEŠ „SAUSAS” 
4-RIAS SAVAITES

Atsiminkime, kad keturios 
savaitės bus „sausos“ nuo bet 
kokių pasilinksminimų, tad šį 
šeštadienį, kuo gausingiausiai 
susirenkame į paskutinį prieš 
Adventą šokių vakarą, rengia 
mą sporto klubo. Kaip ir visi 
sportininkų subuvimai būna ia 
bai įdomūs, tad ir šio šeštadie 
nio vakaras turės daug staig 
menų. Be to, jame dalyvaus ir 
Ročesterio sportininkai, kurie 
prieš pietus sužais su hamilto 
niečiais draugiškas rungtynes. 
Vieta — Knights of Columbus 
salė, laikas — 7 vv.

PRADĖTAS 
KALĖDOJIMAS

Klebonas kun. dr. Tadara.is 
kas jau pradėjo kalėdojimą. Ka 
dangi per vieną vakarą galima 
aplankyti tik dvi - tris šeimas, 
tad savo kalėdojimą, kol dar 
geras oras, klebonas pradėjo 
nuo toliau gyvenančių lietuvų. 
Sekmadienio pamoksle jis pasi 
džiaugė, kad hamiltoniečiai yra 
dosnūs lietuviškai bažnyčiai, 
kartu primindamas, kad visų 
aukos (bažnyčiai ir klebonijai) 
ir bendra parapijos apyskaita 
bus išleista po N. Metų atskiru 
biuleteniu.

ATGAIVINTA SLA 
DRAUGIJA

SLA (Susiv. Lietuvių Ame 
rikoje) Centro valdyba įgalio 
jo J. Šarapnicką iš St. Catha 
rines, atgaivinti Hamiltone SI 
A kuopą. Tuo tikslu lapkričio 
18 d., pp. Ročių namuose bu 
vo sukviestas susirinkimas. Ja 
me 
mis 
kas 
St.

išrinktoji valdyba pareigo 
pasiskirstė taip: pirminm 

— J. Bajoraitis, vicep. — 
Ročienė, sekret. — Z. Pu 

linauskas, finansų sekret. — J. 
Šarapnickas, iždin. — A. Kaus 
pėdas.
Reviz. komisija (iždo globė 
jai): K. Lukoševičius ir Pr. 
Dauginas. Kuopos gydytoju - 
- kvotėju sutiko būti Dr. O. 
Valaitienė.

Kuopai duotas seniau ture 
tas 72 nr., tačiau jos gyveni 
mas pradedamas iš naujo. 1 a 
proga tautiečiai kviečiami sto 
ti šios dr-jos nariais ir užsiūk 
rinti bent minimumą paramos 
sveikatos, gyvybės ar senatvės

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS

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

morgičių paskolos ik; 50% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudir’as.Pilnas čekių patarnavimas.

a Darbo dienos:
a Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ‘ vai p. p. 

Antiadieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.
'' 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575

MES VISKO TURIME.. BET VISKO ESAME
REIKALINGI

mynystėj egyvenantiems lietu 
viams. Už poros dienų pasiun 
Čiau vartoti] drabužių siuntą 
Lenkijon. Maždaug po dviejų 
mėnesių gavau atsakymą. Štai 
pora ištrauką, „...siunčiu širdin 
ga padėka gerbiamajam ponui. 
Esu luom labai patenkinta, nes 
viskas tinka. Ačiū, ačiū tūks 
tantį kartų, ačiū jums“.

Praėjo kokia savaite nuo to 
atsakymo ir pasipylė virtinė 
laiškų iš Lenkijos lietuvių. Laiš 

, kai dažniausiai rašyti ant iš są 
siuvinio išplėšto lapo. Tai be 

i abejo nerast įstaigų tarnauto 
i jai, kolchozų sekietoriai, nei 
i kultūros dr-jų pirmininkai, bet 

prasti žmones, darbininkai, ku 
l rie skundėsi savo varginga da 
t lia ir prašė pagelbos. Per pus 
t mėtį gavau apie penkiolika to 
, kių laiškų. Pasirodo, kai ke 
; liems nusiunčiau po ryšulį rū 

bų, kiti nusirašė mano antrašą 
t ir pradėjo mane klebenti, tarsi 

aš būčiau koks sandėlys.
i Čia noriu pateikti dar keletą 

ištraukų iš kilų laiškų, kūne 
j yra geriausias įrodymas kaip 

žmonės skursta komunizmo sis 
. temoje, kaip tuo tarpu komunis 

tų ponai pučiasi, tarsi varles, 
kartodami „pas mus visko už 
tenka". Štai kaip jums visko iki 
valiai: —

„Turim tris mergaites. Dvi 
eina į mokyklą, bet neturiu kuo 
aprengti. Todėl jūsų labai pra 

, šom, jei nesudarysiu didelio 
jums trukdymo, ftajį atsiųskit 
mano mergaitėms“. Kita rašo, 
„...labai būtų gera, kad gale 
tųt kuo mpadėti. Jei galėsit, tik 
rai būtau dėkinga už tai. l’as 
mus žmonės labai džiaugėsi j u 
sų dovanomis“. Dar kita: 
„Brangūs tautiečiai, jei negalė 
šit man kuo padėt, tai prašom 
iš visos širdies — atsiųskit ko 
kį antrašą“. Kitame laiške r 10 
tina prašo, „...maž man galėsit 
atsiust kokių senų skaručių 
mergaitėms vaikščioti į mokyk 
lą“. Našlaitė: „Gerbiamasis 
Ponas, ką galėsite, man viskas 
prisiduoda. Dieve mano, kokių 
žmonių yra geraširdžių. Aš ap 
siverkiau iš džiaugsmo“. (Čia 
buvo atsakymas į mano užiclau 
simą, ko norėtų).

Tai matot, gerbiamieji, kaip 
visko komunistų „rojuje“ yra! 
Tarybininkai užuot melavę per 
akis, turėtų padėti darbo žmo 
nėms. Milionai rublių yra išlei 

džiami melagingai propagan 
dai, kai tuo tarpu motinos ne 
turi kuo savo vaikų aprengti. 
Šiuo laišku noriu parodyti, 
kaip akiplėšiškai yra meluoja 
ma vadinamame „Tėvynės Bal 
se“, čia tik vienas pavyzdys, o 
jų yra tūkstančiai. Girkitės, gir 
kitės raudonieji žmonių išnan 
dotojai, gal greičiau sprogsite 
besipūsdami.

Algimantas Laisvėnas.

Atkelta iš 6-to psl. 
ir graudino kitus iki ašarų. Su 
sikaupę ir tarpais gyvai reaguo 
darni, klausėsi ir vaikai iš čia 
veikusios vaikų stovyklos. 
Brazilija.
LIETUVIAI BRAZILIJOJE

Simas Bakšys jau treji metai 
kai dirba VEMAG fabrike ar 
chyvo skyriaus vedėju. Jis grei 
tu laiku mano atiduoti vietos 
spaudai knygą iš to laiko, kai 
uždarius lietuvių mokyklas Bra 
zilijoje, jisai buvo išvykęs 
deimantų kasyklas, 
vęs visą 
užrašus, 
kyai.

Tame 
fabrike dirba dar keliasdešimt 
lietuvių, mechanikai, geležies 
virintojai ir jų tarpe Jonas Va 
lavičius vieno skyriaus pirkimo 
-pardavimo, drrektorium.

Povilas Vožodas jau treje 
tas metų kai dirba vienos fazen 
dos administratorium. Jis turi 
paruošęs „Ten anapus” knygos 
vertimą Portugalų kalbon.

Industrialistas Stasys Meliū 
nas, apvažinėjęs pusę žemės ru 
tūlio, vėl sugrįžo į Braziliją ir 
sėkmingai veda savo fabrikus 
Jam sugrįžus, buvo pavadinta 
viena didžioji avenida jo var 
du — Avenida Meliūnas! Avė 
nida yra Ibipuerra vietovėje. 

Klemensas Jūraitis - Jūras, 
turi restoraną, kurį su žmona 
sėkmingai veda, vyliausiam sū

Jeigu popieris iš gėdos gale 
tų raudonuoti, tai neprašytai 
siuntinėjamas „Tėvynės Bal 
sas" būtų raudonas kaip raudo 
nas yra jo turinys, —r tiek ja 
me melo prikemšama! Kai ,,lė 
vynės Balso“ bendradarbiai pa 
vargsta meluoti, pasitelkiama 
pagalba iš kaimynystės. Šių 
metų gegužes mėn. N r. 37 yra 
cituojamas Algirdas Skripxa, 
Lenkijos lietuvių kultūros dr- 
jos pirmininkas. Jis su panieka 
kalba apie Balio siuntinėjamus 
senų rūbų paketėlius, kurių 
Lenkijos lietuviai „nenori“ pri 
imti, nes „gyvenantieji lietuviai 
Lenkijoje yra neblogiau apsi 
rengę, kaip ponai is Balto“.

Bet toks teigimas yra uidžiau 
šia melagystė! Gal jam turint 
geresnę vietą ir dar prisiduriant 
„iš šalies", kaip yra įprasta ko 
munishnėje santvarkoje, nerei 
kia vartotų drabužių. Žinoma, 
naujoji komunizmo sukurta kla 
sė išnaudodama ■ darbininkiją, 
gyvena gerai. Jiems nesvarbu 
kaip darbo žmonės gyvena, 
svarbu kad jų pilvai ii kišenės 
yra pilnos. . .

Praeitais metais viename Jie 
tuvių savaitraštyje perskaičiau 
redakcijos pranešimą, kad jie 
turi eilę Lenkijoje gyvenančių 
lietuvių antrašų, kuriems reikia 
medžiaginės pagalbos. Para 
Šiau redakcijon ir gavau tris 
antrašus, vieną perdaviau kai

ir
iš

atvejais. SLA Deimantinio ju 
bilėjaus proga įstojamiems na 
riams padaryta lengvatų, kaip 
pav. nereikia eiti pas gyd. tik 
rinti sveikatos, atleidžiami nuo 
spec. įstojamojo mokesčio ir 
dar šis tas.

Draudžiami taip pat vaikai 
ir jaunuoliai. Labai pigus akci 
dentų draudimas — tik 2 dol. 
metams. Artėjančių metimų 
švenčių proga, labai gražu nu 
pirkti kaip dovaną vaikui ar 
jaunuoliui — Gyvybės Apdrau 
dą, — kuri kaštuoja mažiau 
kaip vienas centas dienai met 
mokesčio. Tėvai ir krikšto tė 
vai galėtų nepamiršti šios pro 
gos. Pasinaudokime visi šios lie 
tuviškos draugijos patarnavimu 
savo naudai. Informacijas tei 
kia kuopos valdyba Z. P-kas.

PRASIDĖJUS ŽIEMOS 
SEZONUI

įvairioms pramogoms, tenka 
naujo susiiūpinti ir mūsų jau

nuomenės likimu. Laikai greit 
bėga. Bėgdamas, laikas nusi 
neša ir viską, kas yra lietuviš 
ka su savimi. Gal mums, pali 
kusiems savo gimtąjį kraštą jau 
suaugusiems, tas taip nesijau 
čia. Mūsų jau nieks nepakeis, 
lietuviais gimėme, lietuviais ir 
mirsime. Tačiau negailestingas 
Ūkimas žiauriai skverbiasi į mū 
sų jaunimo eiles, kas ir suda 
ro didžiausią šios dienos prob 
lemą. Atrodo, jei ir toliau pat 
riotiniui jausmui skirsime tiek 
rūpesčių, kiek ligšiol skyrėme, 
tai, netik lietuviškai kaioančio, 
bet ir galvojančio jaunimo greit 
nebeturėsime.

Galimai ilgesnį laiką, norint 
išlaikyti mūsų jaunimą su mu 
mis, Hamiltono L. S. R. D- 
jos v-ba, kiek jai sąlygos ir vi 
cuomenės dosnumas leidžia, 
šią taip būtiną problemą spren 
džia. Tačiau šiam darbui, vien 
valdybos nepakanka. Reikia 
nors retkarčiais įvairius, ypač 
svarbius klausimus išspręsti su 
dauguma. Gauti daugumos pri 
tarimą, bei išgirsti kartais ir la 
Dai gerų minčių. Bet kokį pro 
jektą: ar tai būtų vakaras, ar 
tai paprastas parengimas su 
ruoštas su išlaidomis, tik tada 
gali būti sėkmingas, kada aau 
guma pritaria ir remia. Džiu 
gu prisiminti pirmasis niū-ų so 
kių vakaras sausio l t d., tik 
visuomenes dėka buvo sekmin 
gas. Už tai, dabartinė L. S. R. 
D-jos v-ba yra nuoširdžiai dė 
kinga. Tikėdamiesi, kad ir da 
bar, jaunosios kartos reikalams 
>n,ūsų bendruomenė neatsuks 
nugaros, išsprendimui svarbių 
problemų, gruodžio mėn. 9 d 
(šeštadienį), Aušros Vaitų pa 
rapijos salėje 7 vai. vakaie šau 
kia tėvų, bei lietuviškai dvasiai ' 
prijaučiančių tautiečų susirinki 
mą. Tikėdamiesi su visais susi 
tikti, tariame: iki pasimatymo.

L. S. R. D-jos Valdyba.

1 en išbu 
karo laiką ir padaręs 
dabar baigia tvarkyti.

pačiame automobiliu

Jūrų kapitono - pensininko nuotaikingas gyvenimas sausžemy 
je — ddodamas pirmadieniais per CBC. Vaidina Halifax Te 
atras. Atvaizde juru kapitonas Andy su savo draugu Jimrny 

Come Easy.

Antras laiškas iš Gudijos
Brangūs Tautiečiai, viškai nesusikalbėjau ir turėjau
Rašau Jums antrą laišką iš kalbėti rusiškai. Kai pasiteira 

vau pas žmones, atsakė, kad 
pirmiau rusai buvo įpareigoti 
išmokti lietuviškai, o dabar Ii- 
tuviai verčiami išmokti rusiš 
kai. Susirinkimai, įstaigų kai 
ba — viskas eina rusiškai, nes 
kur tiktai yra bent vienas rusas, 
ten jau kalbama rusiškai... O 
rusų visur pilna.

Lietuviai, bendrai, nusiminę. 
Jie man artodo yra moraliai pa 
laužti. Man žmonės pasakojo, 
kad inteligentų tarpe esanti di 
dėlė depresija. Kipras Petraus 
kas palaužtas. Balys Dvarionas 
visiškoje jų tarnyboje. Galų ga 
le prieita esą ir prie Mykolaičio 
-Putino. Kai jo „Sukilėlius“ 
pradėjo cenzūruoti, atmetė ope 
rą ir jau parašytą antrąjį toną, 
kuris įsakyta pagerinti“, — ra 
šytojas palūžęs.
jis vis sugebėjęs dar išlaikyti 
savarankiškumą. Žiauru ir skau 
du.

Buvau užėjęs pas dail. Žmui 
dzinavičių. Jis optimistas. Jis 
man 
ir... 
dėl, 
man 
ną...

Baigiu. Gal veltui ir rašau. 
Išsiunčiu per Vitebską...

Bielorusijos arba Gudijos. Iš 
siunčiu jį iŠ tolimesnio miesto, 
nes manau, gal čia nebus „cen 
zonų“, kurie mokėtų lietuvis 
kai, — tai gal ir praleis. Tat 
yra rizika, ypač, kad nežinau 
dar ar gavote mano pirmąjį 
laišką. (Jis buvo jau paskelbtas 
N. L-voje. Red.).

(Pasitaikė man proga iš Gūdi 
jos patekti į Lietuvą ir pabūti 
Vilniuje. Kaip turistui. Vilnių 
aš pažįstu iš seniau. Jis dabar 
gana žymiai pasikeitęs: kai kas 
karo išgriauta ir ligšiol tebėra 
tuščia; kaikas nauja pastatyta.

Sunkiausį man įspūdį pada 
rė bendras vaizdas: miestas su 
rusintas; apie trečdalis gyven 
tojų — rusai; gatvių pavadin 
mai — rusiški, nes jeigu yra ii 
lietuviškas vardas, 
moję jis vis dėlto 
Stalin, Lenin, 
Dzieržynski, Gerkij 
Ruskumas vyrauja 
kūmas tiktai po tuo rusiškumu, 
kaip žarijos po pelenais...

Man pasakojo viena moteris, 
kuri turi tris vaikus, kad mo 
kyklose dabar užgulta rusų Kai 
ba. Lietuviškai gali prastai pa 
rašyti, bet rusiškai — turi būti 
geriausiai. Jei rusų kalba su 
prastais pažymiais, į kitą klasę 
neperžengsi.

Buvau užėjęs paštan. Lietu

tai daugu 
msiškas — 
Komsomol, 
ir panašiai.
ir lietuvis

Nors ligšiol

parodė savo paveikslus 
tuzinus velnių. Kažin ko 
bet toje jo kolekcijoje, 
rodos, mačiau jau ir Stall

nui padedant. Taip at>odo, 
kad niekur spaudoje neb ndra 
darbiau ja.

Dr. Advokatas Aleksandras 
Kalinauskas ruošias kand.datu 
j ateinančius rinkimus Deputa 
to vietai užimti. Jo kandidatu 
ra gali būti sėkminga, kad yra 
labai populiarus vietos tarpe ii 
tuo pačiu — lietuvių. Dr. Al 
Kalinauskas dešimtis su viršun, 
metų yra buvęs Brazilijos spo: 
to vieno klubo treneriu, kad pa 
čių sportininkų yra labai mėgia 
mas. Taip pat kaipo advokatas 
turi labai didelę klijenlūią. Dr. 
Al. Kalinauskas yra gimęs Lie 
tuvoje, bet visą mokslą savo 
energija ir užsispyrimu baigė 
čion Brazilijoje.

Kun. Prel. Kazimieras Mi 
liauskas Santo Andre vyskupi 
jos generalinis sekretorius, bu 
vo sunkiai susirgęs neriais ir 
kiek laiko negalėdamas eiti ku 
nigiškų pareigų, buvo gydo 
mas sanatorijoje. Dabar kiek 
jau pasitaisė.

Lietuviškos mokyklos patai 
pos tuščios, apleistos, išskyrus 
Vila Anastacio, kur susidaręs 
būreKs veikia, rūmų pastatus re 
montuoja. Jų valdytoja yra Lie 
Juozu Čiuvinsku priekyje, jei 
tuvių S ga Brazilijoje, su pirm 
susidaręs būrelis Vila Anasta 
cio neveiktų, tai būtų lygiai 
taip pat, kaip ir kiti esantieji 
mokyklų rūmai stovėtų tušti ir 
apleisti! Kor.

NUTAUTINIMO PROPA 
GANDA LITERATŪROJE

. Iš spaudos išėjo sovietinės 
Lietuvos mokslų akademijos tie 
tuvių kalbos ir literatūros ins 
tituto darbų V-tasis tomas „Li 
teratūra ir kalba“. Šio leidinio 
medžiaga skiriama sovietinėm 
Lietuvos dabartinės literaūios 
bei kalbos reiškinių nagriueji 
mui. Knygos pradžioje išspaus 
dinas Korsako straipsnis „Lie 
tuvių literatūra — v.-asąjungi 
nės tarybinės literature; dalis“. 
Šiame straipsnyje autorius nau 
dojasi proga išreikšti nJujus tei 
gimus ir apibrėžimus, kuriais 
22-sis partijos suvažiavimas da 
vė gaires.

Korsakas įrodinėja, jog vie 
nas iš svarbiausių laimėjimų 
yra „tarybinio patriotizmo idė 
jų įkūnijimas“.

Partijos nurodymu rašytojai 
turi imtis visų priemonių tau 
tinei dvasiai nustelbti Šis nu 
stelbimas žinoma negalimas iš 
karto, vienu rankos m >slu. I < 
teratūriniais kūriniais ugdant 
„tarybinį patriotizmą“ huo pa 
Čiu performuojama žmogaus 
sąmonė, jis mokomas gerbti ir 
mylėti tiktai tai, kas sovietiška 
ir atmesti viską, kas yra susiję 
su jo tauta, tautiniu pradu. Šis 
pradas bolševikų vadinamas 
įvairiai: „buržuazinis naciona 
lizinas“, „tautinis ribotumas“ 
ir pan. Gi dabartinė lietuvių Ii 
teratūra turi būti bolševikine ir 
štai kodėl Korsakas taip Stcn 
giasi juodžiausiomis spalvomis 
užtepti tautinį sąmoningumą.
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„Nepriklausomos Lietuvos” 
dvidešimtmečio minėjimas

ŠĮ ŠEŠTADIENI, GRUODŽIO 2 DIENĄ, ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SVETAINĖJE.
Programoje :

1. Akademija: leidėjų bei redaktoriaus žo lie; 
inž. J. Bulotos paskaita; sveikinimai.

2. Konceras, kuriame dalyvauja:
op. sol. E. Kardelienė

ir jauni muzikai —
Dalia Barteškaitė, Nijolė Jauniūtė ir
Emilius Knystaulas (smuikininkas).

Akomponuoja
V. Chambers ir M. Siegrist.

3. Vakarienė, vadovaujant
Eleonorai Vaupšienei su burtu 
geru talkininkių ir talkininkų.

4. Šokiai, grojant geram orkestrui.
Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga $2.50.

Op. sol. E. Kardelienė Inž. J. Bulota Dalia Barteškaitė Nijolė Jauniūtė Emilius Knystautas

KAS SVARBIAUSIA ŠĮ SAVAITGALĮ, 
/šeštadienį, gruodžio 2 dieną,

tai yra „Nepriklausomos Lietu 
vos“ dvidešimtmečio minėįi 
mas. Jis įvyks Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Minėjimo programa 
Čia pat skelbiama. Visi tautic 
čiai maloniai prašomi savo laik 
rašcio sukaktuvėse dalyvauti. 
Vakaras žada būti įdomus ir 
malonus.
• Į Ottawa, NL redakciją pa 
kvietus pilietybės ministerei p. 
Fairclough, šį pirmadienį NL 
atstovauti išskrenda dviejų die 
nų konferencijai NL adminis 
tratorius Vaclovas Žižys.
• Petras Beleckas lapkričio 18 
d. Langeuiloje buvo uzkliudy 
tas mašinos, sutrenktas ir jam 
sulaužyta koja. Dabar jis guli

Dr. V. G1RIUNIENĖ
DANIŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd. 

Hz\ 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 
šeštadienį 11—1

2—4 ; 7—9 p. m

2—4 p. m.

7—9 p. m.
p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
Bmrmmummummtmmnuruumr

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. M AL IS 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

956 SHERBROOKE E.
Tel.: LA 2-7236

St. Lumbert ligoninėje, ?18 
kambaryje. Užuojauta.

• „Lietuvos Pajūris“ 3(7) nr. 
išėjo iš spaudos. Jame daug 
įdomios medžiagos apie Maža 
ją Lietuvą.

• Spaudos kioskas primena sa 
vo klientams, kad jau pats lai 
kas atnaujinti lietuviškų laik 
raščių prenumeratas 1962 rne 
tams. Spaudos kioskas siūlo 
savo patarnavimą be jokio at 
lyginimo.

• Atitaisymas. Kandidatų į 
Montrealio seimelį sąrašą pasi 
rašė K. Andruškevičius, ne A 
Andruškevičius. Už klaidą atsi 
prašome.

Dr. V. PAVILAN1S
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

H U 1-8437

Dr A. O. JAUGELiLNt
Dantų Gydytoja

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

I
 ADVOKATAS |
|STASYS DAUKŠA, LL. D. $

4 Notre Dame St. E.
? Suite 901į UN 1-8933 j

i| ADVOKATAS iii
JOSEPH P. MILLER, iii;

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

168 Notre Dame St. E.
■ii U N 6-2063 ir U N 6-2064 | 

Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.
^X^X^M^W^X^X^X^X^X^X^M^X

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kalėdosime: Tėv. J. Borevi 
čius, LaSaslle, pirnrad. Riversi 
de — 44 Avė ir Central.; anlr. 
Caroll, Airlie, 90 Avė.; trečia 
dieni ir ketvirt. likusieji LaSa' 
įėję, kurie nebuvo rasti namuo 
se lankant virmąjį kartą

Tėv. K. Į?ečkys: Ville Ema 
rd ir Cote St. Paul. Treč. ir 
ketvirtadienį, De Seve ir liku 
šieji, dar neaplankyti.

Nuoširdžiai sveikiname ..Ne 
priklausomos Lietuvos“ žurna 
lą, kuris švenčia savo gyvavi 
mo dvidešimtmetį.
• M. Tauteraitė per televiziją 
kalbėjo apie rankdarbius.

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Pašalpinės draugijos susirin 
kirnas įvyks šį sekmadienį, 
gruodžio mėn. 3 dieną, 2 vai. 
po pietų.

Balsavimas i 1962 mel,i Kiu 
bo valdybą įvyks tuojau po 
Pašalpinės draugijos susirinki 
mo — nuo 3 iki 5 vai. iaiko 
tarpyje. Visi šėrininkai kviečia 
mi atvykti į balsavimą.

Klubo Vadovybė.
Kandidatais į Klubo direkto 

rius yra pasiūlyti: K. Ambra 
sas, J. Bulota, A. Greibus, D. 
Gurklys, K. Juška. K. Marti 
nėnas, K. Mitchell, J. Petraus 
kas, J. Petrulis ir J. Vilkelis; į 
Šerų sekretorus — R. Bohe 
micr (p. Ambraziūtės sūnus) 
ir M. Gudas.

Arch Realties R'd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2954.

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLLS

Taisau ir remodel uoju 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 

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bazaras pasisekė labai gerai 
ir davė 2,911.89 dol. pelno. 
Dirbo apie 150 asmenų, ypač 
gražiai talkino Šv. Onos ir Šv. 
Elzbietos dr-jos.

Palaidota Mary Minioiti - 
- Bendžiūtė, per Šv. Kazimiero 
bažnyčią.

Penktadienis — pirmasis šio 
mėnesio — mišios 8 vai. vak

Sutuoktuves bus šį šeštadie 
nį — Petro Pelecko su Biru,e 
Jurgiūnaite ir Irenos Biužaites 
su J. Prokopiak.

Rinkliava bažnyčioje sekma 
dieni — 168.76 ir bažnyčiai au 
kavo J. Alionis 20 dol.

Dvidešimtmetis „Nepriklau 
somos Lietuvos“ Šv. Kazimit 
ro salėje šį šeštadienį, gruodžio 
2 d. Pradžia 7 vai. vakaro. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Tėv. St. Kulbis: Verdun, 
Bannantyne, Verdun Ave, Be 
urling, Champlain, 6 Ave, 
Church, Evelyn ir Edna.

IŠNUOMOJAMAS
labai gražus ir didelis kamba 
rys geoje voeloje. Norint, 
jame galėtų gyventi ir du 
žmonės. Teirautis telefonu 

DO 6-6220.

S. ANELIŪNO
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.

TO F? ® NT O
L. N. ŠĖRŲ IR ALYVOS VAJUS

Praeitą savaitę L. N. šėrus 
įsigijo: A- Urnavičius (2 šė 
rus), J. Greibus ir J. Petraus 
kas — po vieną.

KORTŲ PARTIJA AUŠROS 
VARTŲ SALĖJE 

daroma šį šeštadienį, gruodžio 
2 dieną, 7 vai. vakaro. Kortų 
mėgėjai kviečiami dalyvauti. 
Numatomos vaišės, loterija ir 
kita.

REIKIA PINIGŲ SMUL 
KIEMS REIKALAMS? 
Kreipkis į bandą „Litas“ tel. 

HU 1-2957. Iki $250 kreditin 
giems asmenims žiranta’ nei ei 
kalingi.
• Sniegas vėl pasirodė, bet jis 
dar tirpsta.

PARDUODAMAS
dupleksas Manning Ave., 

Verdun. 5 ir 4% kambariai, 
garaže:/. 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.

Mrs. BLAKE 
europietė spėjėja 

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

dančios širdies.
Atdara 9 a. r.i. iki 9 p. rn. 
3487 Noire Dame St. W. 

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

taisau ir dažau 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite 't let’. DU 9-0571

V Sušinskas.

i. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882

Alyvą per L. Namus užsisa 
kė: J. Stanionis, A. Augutis, 
H. Šatkus, K. Marcinkus, Pr. 
Alšėnas, J. Petrauskas, A. Gie 
draitis, V. Abromaitis.

Viso šiais metais parduota 
šėrų 38, alyvos užsakymų gau 
ta 72. Per likusius 2 mėn. tie 
skaičiai dar padidės. (Praei 
tais metais šie skaičiai buvo: 
šėrai 10, alyva 4).

Pastatyti Liet. Namams ant 
tvirtesnio ekonominio pagiin 
do reikia kasmet parduoti nema 
žiau 50 šėrų ir alyvos užsaky 
tojų skaičių pakeiti iki 200. O 
tas nėra taip sunku padarj ti, 
jei sutartinai veiksime. Penkta 
dienių pobūviai (alučiai) už 
ima L. N. biudžete s\ arbią po 
ziciją. Rugsėjo, spalio mėn. tie 
pobūviai buvo liquor central 
board ir policijos sutrukdyti, 
bet dabar vėl viskas atstaty 
ta, visi leidimai atgauti ir po 
būviai vyksta pilnu tempu.

AIŠKINTOJA Iš RANKOS 
IR PATARĖJA

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

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

t M' M------- i

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

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos 

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

$ 14,000.
P. Adamonis RA 2-2472.

I
K. GUDŽIŪNAS | 

MASSON FURS I
Parduoda gatavus, siuva v 
naujus, remodeliuoja ir tai 8 

so senus &

kailinius paltus. b

Vasarai saugus išlaikymas $ 
su apdraudimu.

3365 Masson St., ?
Montreal.Tel. RA 1-6005. t
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