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KANADOS LIETUVIŲ BEN DRUOMENėS V KRAŠTO TARYBOS PIRMOJI SESIJA OTTAWOJE 1962 M. 
RUGSĖJO 15—16 DD. Nuo kapitoliaus padangės

Krašto Tarybos nariai (is kai 
rėš) sėdi: P. Januška, J. Kar 
delis. P. Ažubalis, V. Vaido 
tas, St. Kęsgailą, J. Matulionis, 
J. Borevičius, J. Simanavičius,

Maskva grasina atominiu karu
SPALIO 1 DIENĄ PRADEDAMAS VISUOTINIS 

BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMAS
Neramumu židiniai plečiasi per visą žemės rutulį.

NAUJIENŲ per Jvi savaites 
susirinko labai daug. Bend v 
paskutiniu metu

POLITINIAI ĮVYKIAI NE 
PAPRASTAI PAGAUSĖJO.

Daugumas jų neramaus pu 
būdžio. Tokių židinių dabi* 
daug. Visus juos dominuota ta 
čiau taikos ir sugyvenimo -d? 
ja, kurią iškėlė Popiežius Jenas 
XXIII. ‘
VISUOTINIS Bažnyčios s-’va 
Žiavimas atidaromas šią savai 
tę spalio 11 dieną Romoje, Va 
tikane. Šiam tikslui specialia^ 
pritaikyta Šv. Petro ir Pc\;.o 
bazilika.

BAŽNYČIOS SUVAŽIAVI 
ME DALYVAUS APIE 2.E.T) 

DIGNITORIŲ, 
kardinolų, vyskupu ir kt., kurie 
suvažiuoja iš viso pasaulio. T -i 
vis katalikai. Bet š’ame

SUVAŽIAVIME DALY 
VAUS IR NE KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS
atstovų, kurie susidomėję i va 
rių bažnyčių vienybe 1 ei sugy 
venmu.
LIETUVIŲ šiame suvaž’av’ 
me dalyvauja VyJc. V. Briz 
gys. Spėliojimai, kad iš Lietu 
vos atvyks vysk. P. Maželis ir 
Kauno vyskupijos valdytom® 
kun. J. Stankevičių®, yra be pa 
grindo, nes kaip tiktai šiam

SUVAŽIAVIMUI MASKVA 
PRlTAIKĖi YPATINGĄ TI 

KYBŲ PERSEKIOJIMĄ. 
Komunistai Šia proga išvvs’o 

akciją per vadinamas piofsą 
jungas. Okupuotai Lietuvai iš 

■’mčių nebus.
POPIEŽIUS J onas XXIII, 
prieš suvažiavimą Jaro ypati.. 
gą žygį, koks buvo tiktai prie' 
100 melų — jis išvyksta į Lore 
to, už 400 mylių nuo Rot s, 
prie Adrijos jūros ir po te į 
Asyžių.
ILIUZIJA, kurią puoselėja Va 
kalrai, kad taiką išlaikyti būtu 
galima kultui imu bendradar 
biavimu su sovietija, lūžta kiek 
viename Vakaių žygyje.
MASKVA atsisakė priimti 
Amerikos parodą mainais u* 
jos parodą New Yorke, tat i 
SSSR paroda New Yorke ne 
įvyks.
CHRUŠČIOVAS kviečia vieš 
nagės JAV prezidentą J. Ker 
r ėdy su žmona, bet

STATO SĄLYGĄ — 
DERYBAS DĖL BERLYNO, 
kas vargu gali būti priimtini 
Amerikai.
BERLYNO klausimas šiuo 
kvietimu ir jo sąlyga, aišku, tu 

P. Rudinskas, E. Skripkutė, M 
Kizis, E. Venckevičienė; stovi' 
B. Sakalas, J. Pleinys, J. Kši 
viekas, H. Nagys, A. Liūdžius 
p. Šetikas, J. Gustainis, J. Šiau 

retų būti išspręstas nagai Masė, 
vos modelį. O sis klausimas Lg 
šiol tebelaikomas kaip kr. ks 
baubas.

MASKVA TEIGIA, KAD 
JAV DĖL BERLYNO 

NEKARIAUS, 
tuo tarpu JAV atsako; ne, dėl 
Berlyno JAV tikra, kariaus. Į 
tai Maskva teigia: Tenemar.o 
JAV, kad toks karas išliktų lo 
kaliniu: Ne: karas bus visuoti 
nis ir

AMERIKA BUS SUNAIKIN 
TA SOVIETŲ ATOMINĖ 

MIS RAKETOMIS, 
kurios pritaikytos Amerikos 
bombardavimo tikslams. 
DIALOGAS aiškus, nors ir ga 
na berniškai primityvus. Dėl 
to, kol kas dar nėra pagrindo 
nusigąsti, kad karas tuojau ga 
Ii kilti.
BLOGIAU yra tas, kad bend 
toji politinė įtampa kyla ir 1 y 
la; kad neramumų židinių vis 
daugiau ir daugiau atsiranda. 
Tas į gerą neveda. Dėl to JAV 
įspėjo SSSR, kad tuo būdu

ŽMONIJA DABAR STOVI 
ANT BAČKOS PARAKO, 

kuris gali sprogti ir taiką išneš 
ti į padanges.
PADANGĖSE gi taip pat ne 
ramu, nes jos vis daugiau patai 
komos irgi karo tikslams, kas 
taip pat kelia susirūpinimą. 
AMERIKOS kosmonauto V. 
Schirra keionė aplink žemę 
bai gerai pasisekė ir įrodė JAV 
kosmonautikos pažangą.

KITI NERAMUMŲ 
ŽIDINIAI.

Jų daug ir jie, kaip seno, 
žaizdos, nesiduoda gydomi. 
INDIJA tebepuolama Kinijos 
komunistų, kurie atšventė I3 
perversmo metų. Derybos dėl 
pasienio susidūrimų neina pi” 
myn. Vertas dėmesio taktas: 
Kai Indija atsidūrė karo stovy 
je su Kinijos komunistais,

MASKVA GINKLUOJA 
INDIJĄ,

siunčia jai Mig tipo lėktų' us 
(beje, už Amerikos Indijai dj„ 
lūs dolerius. . .).
VIETNAMĄ tebepuola iš už 
sienio siunčiami kinų ir kor.i 
Vietnamo daliniai. Vakarai iv 
gikos neišlaiko. Laosą, S’amą 
gynė, o Vietnamą palieka kotui’ 
nistų valiai.
ARGENTINOJE įvyko kanuo 
menės su kariuomene kruvina 
susidūrimas. Prezidentas išsil,-.- 
kė ir

SKELBIA NAUJUS 
RINKIMUS.

čiulis, A. Kuolas, p. Sonda, j. 
Mikšys, G. Rukšėnas, V. Pa 
vilanis, S. Jakubickas, P. Petro 
nis, V. Užupis. I. Mališka, p. 
Čepas, A. Norkeliūnas, J. Še

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA TURI DAUG RŪPESČIŲ 

Atidarytas federalinis parlamentas.
Jame gen. gub. Vanier paša 

kytoji sosto kalba tape debatų 
ir partijų kovos priežasti ai. 
Priekabių priežastis __ ekor<-
miniai ir fmansmia' sunkum •

Liberalų vadas gano nelogis 
kai paskelbė, kad konservą. ’ 
riai neturi absoliutinės daugi, 
mos, todėl negali ’ ūti valdž' i 
e. Kitaip laikosi naujieji deri • 

kiatai. Jie sako: žiūrėsime; jei 
geri tikslai ir gerai vykdomi 
tegul valdžia dirba.

QUEBECE VVKSTA 
RINKIMINĖ KOVA

Jos pagrinde — elektros įrr.o

Čia vyksta kova tarp demokru 
tijos ir d'ktatūios.
BRAZILIJA atsidūrė kryžke 
lėje taip pat. Ten vyksta didelė 
kova, kurion vėl Įsipainiojo blo 
gos atminties Quadros.
KUBA — rakštis JAV ir visos 
Amerikos pašonėje. JAV da 
bar nesėkmingai atgailauja už 
padarytas Klaidas.

AMERIKA KUBAI 
PASKELBĖ BLOKADĄ
Blokada stipri; ji Kubai su 

darys kaikurių sunkumų, be1 
jos neprivers kapituliuoti, ien 
jau sėdi rusai. Kuba jau Rus 
jos rankose. Žinoma, Laro at 
veju Amerika ją nušluotų vie 
nu smūgiu, bet... ji to nepad i 
rys, o Rusijos bolševikai Kubą 
dabar naudos kaip savo agre®i 
jos tramplyną į Amerikos kun 
tinentą. Taip pasibaigė Ameri 
kos prezidentų tvirtinimai, kad 
Kubon sovietai nebus Įleisti... 
NAUJOJI GVINĖJA naujas 
pralaimėjimas ir

DIDELĖ JUNGTINIU TAU 
TŲ KOMPROMITACIJA.
Nuo spalio 1 d. N. Gvinėjos 

vakarine dalis, kurią ligčiol vai 
dė Olandija, perduota Jungti 
nėms Tautoms. Bet vieton lo, 
kad Jungtinės Tautos ten pati 
rytų plebiscitą ir atsiklaustų vie 
tos gyventojus — panuasus, 
kaip nori tvarkytis, JT nuta.č 
1963 m. tą Gvinėjos dalį per 
duoti Indonezijai, kuri, esą, p., 
kelių metų darys plebiscitą... 
Tai yra nesąmonė, kokią gale 
įo sugalvoti tiktai taikos ir 
tų apsisprendimo priešai. Iš 
vienos okupacijos, papuasai ati 
duodami kitai okupacijai.

Nenuostabu, kad perdavimo 
dieną
PAPUASAI UŽPROTESTA

VO PRIEŠ JŲ TEISIŲ 
NIEKINIMĄ 

mogas, J. Lukoševičius, J. Ši 
nianskis ir P. Lukoševičius (na 
ujasis KLB Krašto Valdybos 
pirmininkas).

Foto Ig. Gabalio.

nių suvalslybinimas. Liber !ų 
opozicija įeif.ia, kad liberalą 
gamyklų nepadarys elekt’ ■ 
gamyklų nusavinimo. Lesage— 
atvirkščiai. Bet iškyla mokes 
čių klausimas. Kova vyksta g 
na aštriai.

— Kanada paleido pirmąjį 
savo Žemės satelitą ,Alouette“ 
630—650 mylių augštyje, su 
perjoninei sričiai tėti. Satelitą- 
žinias duoda labai gerai.

— Kanada parduoda Lenk' 
jai 80,000 tonų javų o Lenkų ■ 
prašo dar 150,000 to.

ir neleido iškelti Indonezijos 
vėliavos.
ARABAI taip pa nerimsta. 
Juos daugiausia elektrizuoja 
Nasser.
JAMENE, pietų rytų Arabijos 
pusiasalio kampe, mirė 5 miiir 
nu valstybės karaliukas. Jo sos 
tan atsisėdo įpėdinis, bet k a 
riuomenė (jos viso 20,000) va 
das, pulk. Saliai, kurį įpėd r . 
paskyrė, išpjovė ka-aliaus visą 
šeimą, 60 asmenų, ir paskelbi 
Jameno respubliką.
ALŽYRAS, atrodo, tvarko'- 
po rinkimų, kurių pasekmėje

BEN BELLAI ATITEKO 
VADOVYBĖ.

JAV turi daug rūpesčių. Ber
lyno klausimas pirmoje vier< jo 
Dėl jo dabar tariasi Rusk ?u 
Gromyka, bet derybos pirmyn 
neina.
MC DERMOTT A, anglas, pa 
siūlė kompromisą: pripaž-iti 
abi Vokietijas ir lygiomis teisė 
mis — Berlyną ir po to trims 
Vokietijoms susitarti dėl vienv 
bės. Nežinia, ar tai ką sūdo 
mins.
JUODUKŲ klausimas JAV 
taip pat pridarė nemalonumu, 
kai Missisippi gubernatorui® 
Barnett pasipriešino teismo 
sprendimui ir į universitetą rų 
sLakė priimti juoduką.
CENTRINĖ JAV VALDŽIA 
PANAUDOJO JĖGĄ. IR PR* 

VERTĖ TEISMO 
KLAUSYTI.

Vis dėlto šis susidūrimas, ku 
ris kaštavo gyvybių ir sužeistų, 
yia nemaloni atgyvena.

Tačiau ne vienas šis taktas 
kalba už žmonių nesugyvenimą 
ir tarpusavę kovą.

NACIONALISTINĖ 
NEAPYKANTA

kurstoma yoač sovietij >s, reiš

Kai „Nepriklausomai Lietu 
vai“ didžioji mašina jau pastato 
ma, labai svarbu ir malonu 
skelbti tokius inašus k»i šis;
Koskus Vladas,

Montreal .......................10.00
E'augelavičius Alfonsas,

Montreal.......................20.0 )
1 rečiokas Vytautas, 

Ottawa....................... 10.00
Jakubauskas Vincas,

Fort William, Ont. . . 10.00
Stalionis A.,

Port Coqu’dam, B. C. 10.00
P tašinskas Albinas,

LaSalle ........................... 10.00
Meškauskas Mykolas,

Cornwall, Ont............... 10.00
278 SLA kuopa,

St Catharines, Or.t. . . 10.06
Jasinevičius Vladas

Hamilton .......... .. 20 0U
Vilniaus krašto lietuvių s-ga,

St. Catharines, Ont. . . 10.00
Cpanavičienė U.,

Lindbergh, Alta .... 10.00

BENDROJI MOTERŲ
Rugsėjo 24 — 26 dd. W> 

siiingtone, D. C. įvyko Genei a- 
Federation of Women's Clubs 
naujai išrinktos Direktorių Vai 
dybos posėdis. Mums lietuvia 
r..s šis įvykis yra į’in įdomus 
neg jame pirmą kartą tos d’ 

bulės pasaulinės moterų orga 
nizacijos, apjungiančios 12 mi 
lionų narių, Direktorių V aid v 
bos sąstate dalyvavo ir lietuvė, 
Lietuvių Moterų Atstovybes 
pirmininkė, L'gija Bieliukienė. 
Prieš kelis mėnesius ji buvo GF 
WC pirm. D. O. Arnold pa 
kviesta į valdybą kaipo Tauiy 
bių Patarėja. Jai pavesta palai 
kyti ryšius su tarptautiniais L!u 
bais Karybų jūros salose, Prac 
cūzų Afiikoje ir su egzilinėmis 
organizacijomis.

Ligija Bieliukienė, dalyvaa 
dama posėdžiuose Wasliingto 
n e, D. C., įnešė d< ug konl e 
čių sumanymų ir pasiūlymų, ku 
rie buvo aprobuoti. Rugsėjo 26 
—29 v-bos posėdžiai buvo tę
siami New Yorke. Dar esar-t 
Washingtone, GVWC pirminiu 
kei ir valdybos nariams buvo 
maloni staigmena, gavus Lietu 
vos Gen. Konsulo J. Budrio p? 
kvietimą apsilankyti į jo reng.u 
mą priėmimą rugsėjo 29 d. 
joms pagerbti. Priėmimas įw 
ko Carnegie Endowment pate I 
pose. Viešnias, kurių atvyko 
gausus būrys, sutiko p. Regin- 
Budrienė ir konsulas V. S' » 
šinskas. Priėmime tarp svečią 
dalyvavo Lietuvos Laisvės Ko 
miteto pirm. V. SidzikausKas 
ir Vliko pirm. dr. A Trimaką . 
Dalyvavo latvių ir esčių mote 
iu atstovės, pp. Eiija Druva 
Mali Jurma, O. Gulbis, J. Km 
man ir kt. Vaišės ir taucodai.ė ■ 
1 ei gintaro paroda buvo pn 
ruoštos New Yorko Motp u 
klubo narėms talkininkaujant 
Viešnios negalėjo atsistebėti

kiasi daug kur. Ir tai neveda 
piie taikos.

Į Kubą SSSR gabena rakė 
tas ir stato įrengiamose bazėse.

— Iranas pasiskelbė stoią.® 
į neutralumo kelią.

— Ispanijos Kataloniioie 
įvyko didelis potvynis, kurio 
metu dingo 400 žmonių.

— JAV pagavo du Rusijos 
diplomatus šnięinėjant ir pav<j 
rė namo.

— Japonija su Piet. Korėja 
atnaujina diplomatinius santv 
kius.

— De Gaulle paskelbė spa 
lio 28 d. referendumą dėl pre 
zidento rinkimų. Ligšiol jį nn 
ko elektoriai, o de Gaulle siū 
lo rinkti visai tautai.

— Alžyras pasiūlytas priim 
ti į JTO.

— SSSR atstovas nesiginkit, 
vimo komisijoje Genevoje pa 
reiškė, kad Rusija sutiks tiktai 
sąlygomis, kurias diktuoja Ma 
skva.

— Macmillanas pareiškė 
kad Anglijos /aidžios nusistatę” 
mas įstoti į Bendrąją rinką yra 
svarbiausia nutarimas po ka

Karosas Jurgis,
Edmonton, Alta . . . 10.00

Ambrasas Kazys,
Montreal ...................... 5.U0

Ambrasienė Izabelė,
Montreal .............. . 5.00

Ambrasas Juozas,
Montreal .......................... 2.00
Viso gauta...............$152.09

Mašinų Fonde buvo 10,039.00 
Per savaitę gauta . . 152.0G 
MF dabar yra .. .10,19100 
Fondui užplanuota 15,000.00 
MF dar trūksta .... 4,809.00 
Fondui dar trūksta . .4,961.00

Visiems būsime dėkingi, kas 
prisidės prie Fondo papilciy 
mo iki užplanuotos sumos, nes 
spaustuvei dar reikia kitų maši 
nų, kad ji galėtų pradėti k- 
merciškai darbus.

Visiems vajaus dalyviam! 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „N^prik 
lausoma Lietuva“ Valdyba-

KLUBŲ FEDERACIJA
šiuo gražiuoju Lietuvos auksu. 
Šis Gen. konsulo suruoštas GF 
WC veikėjoms parengimas bu 
vo drauge Ligijos Bieliukienė® 
ir jos sėkmingai nuveiktų dar 
bų atžymėjimas, įėjus jai į GF 
WC v-bą. Kiek GFWC yra jta 
kinga JAV gyvenime liudija ’*• 
tai, kad dieną prieš Lietux os 
Gen. konsulo priėmimą, jos bu. 
vo priimtos Ambasadoriaus Ad 
lai E. Stevenson ir Švedijos : m 
basadorės Lady Agda Rossel.

SIDABRINIS T. J. BOREVI 
ČIAUS SJ JUBILĖJUS 

praėjo iškilmingoje aplinkumo 
je ir nuotaikoje, dalyvaujant- 
daugeliui žmonių.

Rugs. 29 d. pagerbtuvių pa 
rengiman sus-ko pilna publikos 
salė, stigo vietų. Parap ir jubi 
lėjaus rengimo k-to pirm. Br. 
Staškevičiui atidarius iškilmę 
toliau ją vedė jo pakviesti St. 
Kęsgailą ir P. Vaupšas.

Jubiliatą sklandžiu žodžiu 
kondensuotai apibūdino Pr, Ru 
dinskas. Po to op. sol. E. Kar 
delienė, palydima K. Smilgev ■ 
čiaus fortepionu, Jubiliato g- r 
bei pagiedojo giesmių, kun. 
muziko Pacevičiaus įvertinimu 
— labai tinkamai prasmingai 
parinktomis iškilmei.

Po šių oficialių iškilmių sekė 
vaišės ir sveikinimai, kurių cu 
vo didelė daugybė. Čia suminė 
sime reikšmingesnius: Konsulo 
T. Žmuidzino, vysk. V. Br-zgio. 
Šv. Kazimiero parap. admm. 
Dr. F. Jucevičiaus, Prisikėlimu 
par. Toronte klebono T. Placi 
do, Šv. Jono parapijos kun. I‘a 
cevičiaus, Jėzuitų vyresniojo 
T. Br. Markaičio, Montrealio 
kardinolo atstovo kan. Drouin, 
Parlamento nario p. Lasalle 
PLB V-bos Dr. J. Sungailc®, 
KLB Kr. v-bos pirm. Dr. P. 
Lukoševičiaus, KLB Montrca 
lio seimelio prezid. A. Rusino, 
Kat. Mot. organizacijų, choro 
p. Gudo, sportininkų V. Žižio 
lietuv. mokyklų — kursų ir se 
minaro Dr. H. Nas,io, šeštad. 
pp. Blauzdžiūnų, daugelio ku 
nigų, daugelio atskiru asmenų, 
net golfo ratelio Dr. J. Šerno 
go, žinoma ir spaudos — TŽ 
red. kun. Gaidos ir NL J. Kar 
delio.

Vaišės praėjo geroje formo 
j e-

Sekmadienį A V bažnyčioje 
vyko iškilmingos pamaldos, ku 
rias laikė Jubiliatas T. J. Bore 
viČius SJ, asistuojamas 4 kum 
gų, giedant parapijos chorui, 
vedamam muz. A Ambrozai 
čio. Iškilmei pritaikytą pamoks 
lą pasakė Pr. Par. klebonas T. 
Placidas, iškėlęs kunigystės pa 
šaukimo didingumą ir aptaręs 
lietuviškąjį neveiklumą bei su 
smukimą (pav New Yorke lie 
tuvių yra apie 25,000. o svar 
bioje demonstracijoje tedalyve- 
vo tiktai 18asmenų ir lietuvišką 
vėliavą nešė. . . jugoslavas. . . 
Pritrūko lietuvių savo vėliavai 
nešti. . .).

Iškilmės užbaigtos sus'bū 
rimu mažesniame ratek’ie sa.t- 
je po klebonija, kur privačia-' 
pasidalyta mintimis ir Jubiiia 
tui palinkėta Ilgiausių metų!
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! Fn> liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai' For loyalty to Canada!
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„O Vilniaus neužmiršk, 
lietuvi!”

Ar ką nors žinote apie 
Meno Kūrinių Loteriją?

JEIGU DAR NIEKO NEGIRDĖJOTE.
SKAITYKITE ŠĮ PRANEŠIMĄ.

Tokį testamentą mums paii 
ko Maironis - Mačiulis

Šis poeto {taigojimas mūsų 
laikams turėtų būti kitokis. Ir 
tiems laikams, kada jis rašė,— 
carinės okupacijos — daugiau 
buvo tiktai priminimas, kuris 
tačiau neturėjo praktiškos reik-, 
mes, tiktai žadino sentimentą.

Vilnius lietuvių tautai pasid 
rė nepaprastai svarbus nepri 
klausomybės laikais, kai Vii 
nius buvo okupuotas mūsų kai 
myno ir buvusio sajungninko 
-lenko. Tada Maironio testa 
mentas buvo jau ne primini 
nias, bet įpareigojimas.

Poeto testamente glūdėjo sa 
votiška tragiką, būdinga gai 
tiktai mums-lietuviams. Ir nic 
kam daugiau, kas gyvas ir kas 
gyventi nori.

Daugelis mūsų tautos žmo 
mų gyventi nenori. Nenori 
kaip savaimingos tautos žmo 
nės.

Tokia yra ir gana žymi dalis 
mūsų besivadinančių inteligen 
tais. Nenori gyventi ir dalis in 
telektualų. Ir tai yra tragingiau 
šia tautai ;r valstybei. Kaip ga 
Ii būti — egzistuoti — valsty 
bė, kai nėra norinčių gyventi 
žmonių. Dėl to daugiausia mū 
suose ir Vilniaus klausimas.

Nepriklausomybės laikais bu 
vo lietuvių, ir ne bei kokių, bet 
valdančiųjų sluogsniuose, ku 
rie siūlė Vilniaus išsižadėti. 
Jeigu mes būtume jautresni ir 
gyvybingesni, mes gerai žinotu 
me ir kas tokie jie buvo. Del 
Vilniaus nepriklausomybės lai 
kais turėjome ginčų su tais, ku 
rie sakė, kad Vilnius Lietuvai 
— tiktai nuostolis.

Dabar čia, išeivijoje, Kana 
doje, taip pat turime ginčų del 
Vilniaus. Tie ginčai ne esmin 
gi, daugiau dėl formos, bet ne 
esmės.

Štai vilniečių sąjunga išleido 
knygelę apie Vilnių. Joje, tie 
sa, Vilnius vaizduojamas Lietu 
vos ribose, bet jau Mažoji Lie 
tu va — už Lietuvos ribų. Tuo 
tarpu yra aišku: norint, kad 
Viln'us būtų, kaip buvęs, Lie' .- 
vos sostine, reikia lygiai nore 
ti, k d visos lietuvių sritys bū 
tų 1 eluvos būtinomis dalimis

V Inius Lietuvos sostinė, ofi 
daliai laikoma nuo 1323 metų, 
kitir.iet minėsime 640 metų su 
kak - ves, nors Vilnius faktinai 
egzis v.oja jau bent nuo 5,000 
metu prieš mūsų eros pradžią 
ir til ri Vilnius kaip sostinė — 
nuo "323 metų, datos, kada Ge 
dim rs Vakarų valstybėms pa

I-aisitai Redakcijai
G- b. „Nepriklausomos Lie 

tuve “ p. Redaktoriau, Genero 
lo f dytojo Vlado Nagiaus 
Nag ”8 Nagevičiaus gyvenime 
ir d. rbų apžvalgos knyga yra 
kulti rinis paminklas mano mi 
rūsio vyra a. a. Vlado Nagiaus 
Nag< vičaus atminimui pagerb 
ti. I’nygos tikslas išsamiau ap 
tarti s įžangos žodyje pačioje 
knygoje.

Man, dabar paprastai darbi 
ninkei, nelengva buvo šį pa 
minklą sukurti: tai mano ir ma 
no talkininkų kelerių metų nuo 

siuntė laiškus ir kvietėsi iš jų 
įvairių specialistų.

Šis Gedimino laiškas, kurio 
data laikoma oficiale data Vii 
niaus kaip Lietuvos sostinės 
yra labai reikšmingas. Jis 
mums parodo, kad Lietuva kul 
turą sėmėsi iš Vakarų, su Va 
karais siejosi, su Vakarais palai 
kė kultūrinius ryšius. Su rytais 
— tiktai prekiavo.

Mes įpratę skųstis, kad „klas 
tingasis lenkas”, sulaužė Suvai 
kų sutartį, kuria broliškai buvo 
pasižadėjęs gerbti ’ietuvių tau 
tos apsisprendimą ir Lietuvos 
savarankiškumą. Žinoma, lai 
liūdnas faktas, kai susitarian 
čios šalys nesila'ko sutarčių ii 
dar liūdnesnis, kad sutartis u, 
moningai klastingai sudaroma, 
kad partneris netikėtai būtų ap 
gautas. Ir dar blogiau, kad . i 
so to pasekmės buvo labai ne 
malonios abiems kaimynams ir 
buvusiems sąjungininkams.

Ir vis dėlto, ar tiktai vieni 
lenkai kalti dėl Vilniaus? A' 
čia nedaugiau kaltas mūsų ne 
norėjimas gyventi?

O kas nori gyventi, turi ryz 
tis ir įsipareigoti kovoti. Be ko 
vos gyvenimo nėra. Ypač be 
kovos negalima atsiekt’ tikslas

Ryšium su Vilnaus diena, 
spalio 9-aja, verta pagalvoti, 
kad lietuvių padermės žmones 
praeityje gyveno nuo Možaisku 
rytuose iki Gdynios vakaruose, 
beveik, per 1000 mylių. Kur 
tos sritys — žinome, bet ko 
dėl, ar daugeis pagalvojame. 
Arba imkime kad ir Gedimini 
arba Vytauto laikus, — to pa 
ties Maironio žodžiais paklaus 
kime: „kur šiandieną Jinai?’’ 
Ar ne mes patys praradome: 
Ar nesame kalti, kad neteko 
me gyvybingumo?

Štai ir dabai, kokia prasme 
mes minime Vilniaus prarad 
mo dieną? — Daugiausia, kaip 
liūdesio ir nepasitenkinimo die 
na. Tuo tarpu ar ne prt smin 
giau būtų minėti kaip pasiryži 
mų, kaip įsipareigojimų, kaip 
kovos už teisėtus savo reikalą 
vimus dieną?!

Ypač, kad to mums reikia ne 
tiktai Vilniaus, bet ir visos Lie 
tuvos atžvilgiu. Minėdami Vii 
nių, visų pirma minėkime mū 
sų pareigas, būtinumą ryžto, 
kovos ir kietos ištveimės, be ko 
tikslas neatsiekiamas. Tode\ 
kai kalbame „o Vilniaus neuž 
miršk, lietuvi“, visų pirma bū 
kime gyvybingi, norėkime gy 
venti ir kovoti už gyvenimą,— 
tiktai tada galėsime laimėti.

J. Kardei is.

■'nio rūpesčio ir darbo va’ 
sius.

Trokštu, kad šis paminklas 
— Ši knyga — pasiektų visus 
tuos, kuriems brangus laisvo 
sios Lietuvos atminimas.

Jums būsiu dėkinga, jei šitą 
knygą spaudoje ar tinkamu vie 
šu žodžiu paminėsite.

Jus gerbianti
Veronika Nagevičienė.

Pastaba: Knygos kaina $ 6 
Knygą galima išsirašydinti u 
pinigus pasiųsti mano adresu 
arba knygos redaktoriaus d-ro

„Nepriklausomos Lietuvos" lietuviškosios snaudos židi 
nio sutiprinimui ir suformavimui } pajėgią dirbti visokius spau 
dos darbus leidyklą, lietuviai dailininkai yra suaukoję augs 
tos vertės meno kūrinių. Spaudos Bendrovė „Nepriklausom^ 
Lietuva“ šiuos visus darbus leidžia loterijos būdu, tai ir zra 
Meno Kūrinių Loterija.

Daugelis dailininkų jau atsiuntė savo kūrinius - paveiks 
lūs, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininke A. Tamošai 
tienė prie savo tapybos kūrinio pridėjo dar specialiai išauštą 
savo Meno Studijoje menišką tautini drabužį; kitų pažadėti 
kūriniai dar laukiami.

Dabar gi pranešama, kad Meno Kūrinių Loterijos bilc 
tai jau platinami.

Loterijos biletų galima gauti pas Mašinų Fondo vajaus 
talkininkus.

VISUOTINIS SPORTO KLU 
BU ATSTOVŲ IR SPORTO 

DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Š. Amerikos Lietuvių F zi 
nio Auklėjimo ir Sporto Komi 
tetas šaukia visuotinį ŠALFAS 
S-gos metinį suvažiavimą, 1962 
m. gruodžio 1—2 d. Clevelan 
de, Ohio.

Suvažiavime pilna balsavi 
mo teise dalyvauja sporto k’.u 
bų rinktieji bei skirtieji atsto 
vai, ir ŠALFASS-gos adminis 
traciniai pareigūnai pagal ŠAL 
FASS-gos statute nustatytą 
tvarką.

Patariamuoju balsu kviečia 
mi dalyvauti visi sporto darbuo 
tojai, veteranai, fizinio lavini 
mosi mokytojai ir lietuvišku 
sportiniu judėjimu besidormn 
tieji privatūs asmenys bei orga 
nizacijų atstovai.

Smulkios instrukejos bei in 
formacijos išsiuntinėjamos vi 
siems sporto klubams.

Pavieniai asmenys, norinti: 
ji patariamuoju balsu dalyvau 
ti suvažiavime, registruojasi 
bei nformacijas gauna betarpis 
kai FASK-te, iki š. m. lapkri 
čio 20 d., šiuo adresu:

Lithuanian Athletic Union, 
10823 Mangolia Dr. 
Cleveland 6, Oh io 

Pabaltiečių Sporto Federacijos 
suvažiavimas

Š. Amerikos Pabaltiečių 
Sporto Federacijos suvažiavi 
mas įvyks 1962 m. lapkričio 3 
—4 d. Clevelande.

PSF-jos susirinkimo, įvyku

B. Matulionio adresu (Wallum 
Lake, Rhode Isand, U. S. A.s. 
Mano adresas: Mrs. Veronika 
Nagius. 2281 Woodmere Dr. 
ve. Cleveland 6, Ohio, U. S. A.

* ą *
Visi laikraščiai bei žurnalai 

(ypač nelietuvių) labai ener 
gingai pradeda bombarduoti 
prenumeratorių dar prieš pre 
numeratai pasibaigiant. Jūsų 
priminimas po metų nuo pas 
baigimo — perdidelis kuklu 
mas. dėl kurio nukenčiate, ka 
dangi prenumeratoriai, įpratin 
ti būti laiku paraginami — pri 
menami, tikrai nepagalvo 
j a apie tą, kas kukliai tyli ir 
ilgai tylomis laukia . .

Prenumeratos atnaujinimo 
kvietimas paprastai turėtų būti 
su kainos nurodymu. Kai to no 
ra, tai gautas pranešimas atide 
damas tikslu patikrinti, kiek gi 
iš tikrųjų reikia mokėti. Tas vėl 
mokėjimą nuvilkina.

Siunčiu dabar $11.00 — už 
laikotarpį nuo rugsėjo 10 die 
nos 1961 metų iki tokios pa 
čios dienos 1963 m.

Su geriausiais linkėjimais
V. Rastenis.

New York, USA.

Red. Mūsų prenumeratos mo 
kesčio rinkimo būdas nėra dar 
„suamerikonėjęs“ tik dėl to, 
kad mūsų skaitytojai dar tebė 
ra ištikimi savo lietuviškiems 
įpročiams ir anksčiau ar vč.iau 
susimoka. 

šio š. m. liepos 15 d. Udora, 
Ont., nutarimu, suvažiavimą 
vykdyti pavesta FASKT-tui.

Suvažiavime dalyvaus estų, 
latvių ir lietuvių įgalioti atsto 
vai iš JAV-bių ir Kanados, pa 
skirtieji atatinkamų tautybių 
sportinių vadovybių.

Pagrindiniai suvažiavime 
tikslai yra šie:
a) Sudaryti bendrą JAV-bių n 

Kanados Pabaltiečių Sporto 
Federacijų vadovybę;

b) Priimti PSF-jos įstatus;
c) Nustatyti PSF-jos veiklos 

gaires bei ateinančio sezono 
planą.
Stalo Teniso „Dešimtuko 

Turnyras“.
III-sis Š. Amerikos Lietuvių 

Stalo Teniso „Dešimtuko 1 ui 
nyrąs" įvyks 1962 m. lapkričio 
10—11 d. Londone, Ont., Ka 
nadoje.

FASKT-to ir ŠALFASS-gos 
Stalo Teniso Komiteto pavedi 
mu, turnyrą vykdo Hamiltono 
LSK Kovas.

Turnyro programoje — vy

St. CATHARINES, Ont
MŪSŲ CHRONIKA

Apylinkės valdybos ir vietos 
Pranciškonų vienuolyno virsi 
ninko tėvo Barnabo Mikalaus 
ko bendromis pastangomis rug 
sėjo m. 9 d. įvyko vienuolyno 
patalpose Tautos šventės mine 
jimas. Tėvas Barnabas Miką 
lauskas atlaikė šv. Mišias ir pa 
sakė tai dienai pritaikintą pa 
mokslą ir teisinnkas A. Liū 
džius paskaitė visiems labai įdo

* * *
„Nepriklausomai Lietuvai“
Grąžinu biletų Nr. Ni. 02926 

-28 šakneles. Džiaugiuos, kad 
biletai išspausd’nti lietuviškai. 
Kaikas atsiunčia spausdintus 
angliškai ir net visai be lietuvis 
ko teksto. Tokius, žinoma, grą 
žinu atgal, o kai už tokį grąžini 
mą gaunu priekaištų ( !), lai ir 
susibaru.

Dolerį siunčiu grynu pinigu, 
manau, gausite.

Su gryna pagarba
A. Giedraitis.

Hartford, Conn., U. S. A.
* $ *

Didž. Gerb. Tamstos, 
siunčiu 1 dol. už biletėlius, nes 
jaučiu pareigą nors mažute da 
lele paremti savo mielą lietu 
višką spaudą, tuo pačiu palinict 
ti sėkmės darbe, ištvermės ir 
kantrybės.

Mano laikraštis dar praėju 
šią šava’tę vėlavo gerokai, 5 
sept. o iki pasiekė mus buvo 
13, gaila.

Jeigu darbe ar draugų tarpe 
rasčiau pritarėjų, paprašysiu at 
siųsti daugiau.

Reiškiu pagarbą
J. Gurinas.

Chicago, III., USA.
* *

Tamstos,
Nebūkite apk;autę, jei siunti 

nėjat tk po vieną knygutę - - 
žinokite, čia Amerika...

J. Parojus, 
9.25.62, New York.

Šie dailininkai NL Meninei loterijai atsiuntė kūrimų: 
Bukauskas Romualdas — Karnavalas.
Skulptorius Dagys — Sargybinis, žvalgas ant pilies bokšto.
Januškevičius Česlovas — Mozaika Šokėja.

Norkus Jonas — Vinco Kudirkos portretas.
Remeika Vytas — Senas jaunuolis(?).
Šablauskienė Ona — ???
Šepetys Allonsas — ???
Tamošaitienė Anastazija — Koplytėlė prie tėviškės ir taut, 

drabužis.
Tamošaitis Antanas — Žvejys.
Valius Telesforas — Vasara.
Vazalinskas Alfonsas — Laurynuos gamta prieš atgimimą.
Viesulas Romas — Sunku giriai be gegutės.
Žmuidzinienė Halina — Naturmortas.

Visiems jau atsiuntusiems meno kūrinių nuoširdžiai dė 
kodami, laukiame dar iš pasižadėjusių ir nepasižadėjusių pa 
ramos, kurios ir tikimės.

rų ir moterų vieneto žaidimai. 
Turnyre dalyvauti yra pakvies 
ta 14 vyrų ir 12 moterų, kurių 
atranką padarė Stalo Teniso 
Komitetas pagal šiemetinę lietu 
vių stalo tenisistų vertinimo ten 
telę.

Visi pakviestieji dalyviai pri 
valo pranešti savo apsisprendi 
mą iki š. m. spalio 15 d., Stalo 
T eniso Komitetui, šiuo adresu 

P. Gvildys, 9 S dford Court.
Toronto 9, Ont.

Telef. RO 2-8858.
Į nepranešusiųjų bei negaliu 

čių dalyvauti vietą bus kviečia 
mi kiti žaidėjai.

Vyrų klasėje bus varžomasi 
dėl Pasaulio Lietuvių Inžinic 
rių ir Architektų Sąjungos Cle 
velando skyriaus Pereinamo 
sios Taurės, įsteigtos 1960 m 
Moterų klasėje—dėl ALB Cle 
velando I-sios Apylinkės Perei 
namosios Taurės, įsteigtos 1961 
m.

Smulkios informacijos išsiun 
tinėjamos visiems pakviestie 
siems ir sporto klubams.

mią paskaitą. Minėjimas baig 
tas Tautos himnu. Žmonių da 
lyvavo nemažai.

Spalio m. 7 d. 11 vai., tuoj 
po pamaldų, Pranciškonų vie 
nuolyno patalpose įvyko St 
Catharines apylinkės lietuvių vi 
suotinis narių susirinkimas. Bu 
vo svarstomas lietuvių namų 
įsigijimo klausimas

Valdyba.
TAUTOS ŠVENTĖ

Tautos šventė šiemet čia p;a 
ėjo kukliai, bet reikšmingai Bu 
vo pamaldos, dienai pritaikytas 
pamokslas. Po pamaldų įvyko 
paskaita, kurią paskaitė sx e 
čias iš Hamiltono, notaras 3 n 
tanas Liūdžius. Paskaita buvo 
labai įdomi, visai naujos te 
mos: Lietuvos teisinis gyveni 
mas. Pasirodo, kad Lietuvos tei 
sinė santvarka buvo labai gera 
ir augštai vertinama kiių taut : 
teisės.

Šventę rengė B-nės valdyba 
drauge su parapija. Tai lakai 
gražus bendro darbo pavyzdys.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 

gerbiamiems vasarotojams ir 
lankytojams, kurie š. m. rugsė 
jo m.n. 22 d. suruošė tokią ne 
tikėtą, gražią partiją ir apdova 
nojo mus naudinga ir brangia 
dovana.

Ypatingai dėkojame poniai 
A. Baršauskienei už surengimą 
tos partijos, p. J. Ramanaus 
kui už gražiai pasakytą kalbą, 
visoms ponioms už paruošimą 
skanaus maisto ir skanių tortų.

Dėkojame visiems, kurie pri 
sidėjo prie mūsų partijos:

Pp. H. Adomoniams, p. A. 
Baršauskams, p. P. Barteš 
kanu, p. P. Bulkams, p. Dikai

KAIP RINKTI KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOS 

GRAŽUOLĘ
Lietuvių Dienų sumanytojas, 

Kazys Baronas, besiiūpinda 
mas, kad Lietuvių Dienos būtų 
įvairesnės, pas'ūlė Lietuvių Die 
nu metu rinkti Kanados lietu 
vių gražuoles.

Vieni skaitytojai pasisakė už. 
gražuolės rinkimą, kiti prieš, 
bet klausimas liko atviras.

Į tą mintį KLB Krašto Tary 
bos suvažiavime, įvykusiame 
Ottawoje, Tarybos narys J. R. 
Simanavičius pasiūlė būdą, 
kaip reiktų K. Barono pasiūly 
tąją gražuolę rinkti.

Tiesa, J. R. Simanavičius ma 
no, kad galėtų būti renkama 
ne būtinai mergaitė gražuolė, 
bet kas nors, kas pasižymėtų ko 
kiu nors pirmavimu, būtų tai 
muzikas, sportininkas ar dar 
kas, kas Lietuvių Dienos daly 
vius sužavėtų.

J. R. Simanavičiaus tokio 
pirmūno rinkimų schema būtų 
tokia: Kiekviena lietuvių kolo 
nija, ruošdama kokį nors subi 
vimą, išrinktų tą pirmūną. Di 
desnėse kolonijose tolių pi 
mūnų susidarytų daugiau per 
visus metus. Visi tie pirmūnai 
suvažiuotų į Lietuvių Dieną ir 
iš jų būtų galma išrinkti Lietu 
vių Dienos pirmūną. Jeigu tai 
būtų mergaitė, ji būtų Lietu 
vių Dienos gražuolė.

Šia pačia proga reikia paša 
kyli, kad J. R. Simanavičiaus 
siūlymas ten pat susilaukė ’r 
kritikos. Kai kas mano, kai?

i iš viso nerimtas reikalas, r 
kiti teigia, kad tokie karaliene 
rinkimai turi neigiamu pasek 
mių. Vienas tarybos narys, d i 
lyvavęs tokiose gražuolės ::n 
kimuose, sakė, kad ten dėl *'o 
tuojau įvykusi nesantaika, bar 
niai, pavydas :r tt. Bet buvo 
balsų, kad tai gali būti įdonv- 
ir naudinga.

Vis dėlto, kai klausimas iš 
keltas, verta jis pasvarstyti

V. Dikaičiams, p. A. 
Kuncevčienei, p. P. Laivai 
čiams, p. K. Leknickui, p. I. 
Mockūnui, p. A. Niaurams, o. 
L Petruliams, p. P. Plasčiau- 
kui, p. J. Ramanauskams, p 
Tauterams, p. G. Vazalinsku 
p. A. Vazalinskams ir visam 
jaunimui.

Širdingai ačiū visiems už do 
vaną ir pinigus.

Jūsų
U. N. Prišmantai.
PADĖKA

IR PASITAISYMAS
„Ąžuolas“ savo gražioje ko 

respondencijoje apie Maironio 
minėjimą tarp kitko parašė, 
kad Maironio portretą scenai 
papuošti nupaišė „meninnikao 
St. Šetkus“. Nors man tas pa 
vadinimas yra abai malonus, 
už ką aš čia širdingai dėkoju, 
tačiau į jį jokių teisiu neturiu. 
Nesu menininkas, bet tik mero 
mėgėjas ir taip norėčiau būti v■> 
dinamas ir ateityje panašiais at 
vėjais.

S. Šetkus.
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Voldemaras - Sleževičius
- Purickis -

LIETUVOS UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIJA
Rašo Vytautas Sirvydas.

Tautinių šokių šventės
REIKALU PRANEŠIMAS

Pirm negu St. Seimas apipa 
vidalino šią ministeriją (1921 
m.), ją organizavo ir savaip 3 
metus (1918 — 1921) tvarko 
trys vyrai: Voldemaras, Šleže 
vičius ir Purickis. Tai pasakoja 
prof. A. E. Senn anglu kalba 
straipsnyje The Formation of 
he Lithuanian Foreign Office, 
1918 — 1921 (Slavic Review, 
rugs. nr.). Kiekvienas griežtai 
skirtingų asmens bruožų ir pu 
litinių pažiūrų, todėl ir ministe. 
rijos veidas bei veikla skirtui 
gai atrodė. Pagrindinio plano 
ar gairių nebuvo.

Voldemaras oficialiai minis 
terio pareigas ėjo lapk. 191a 
— birž. 1920 m. tarpsniu. Prof. 
Senn jj apibūdina „a self-w i 
led and vain man“ (savavali! 
ir tuščias vyras). Užsienyje jis 
bene geriausiai buvo žinomas, 
nes Lietuvą vis atstovaudavo 
Tautų Sąjungoje. Anglas Sir 
Austen Chamberlain jį šitaip 
apibūdina: ,,Įdomus lipas, pu 
siau kaimietis, pusiau profeso 
rius. Jo su manim išsikalbę j i 
mas, pavyzdžiui, buvo profeso 
riškos logikos ir kaimietišk 
nuožvalgumo mišinys“. Mėgęs 
elgtis sava nuožiūra, nepasb a t 
damas su kitais. Priklausęs Pa 
žangos partijai (vėliau virtusi 
Tautininkų), turėjusiai inte.ii 
gentų, bet ne pasekėjų liaudy 
je. St. Seiman, pavyzdžiui, ne 
Įvedė nė vieno atstovo, nors 7a 
dovavo sudarant Lietuvos Ta 
lybą ir pirmąjį ministerių ka 
bilietą.

Užsienio ministerija prade 
jo pavidalintią. paskiriant Sle 
ževičiaus gerą draugą Jurgį Šau 
Ii Berlynan. Paskyrimą padare 
Voldemaras. Kaip žinoma, 
Šaulio brangų mūsų moderniai 
storijai archyvą nupirko ir glo 
boja Pennsylvania u-tas. Lie 
tuva tuomet buvo išgyvenusi ?. 
metus vokiečių, alsinančios oku 
pacijos, vokiečių kariuomenė te 
besišvaistė krašte (ir padėjo su 
laikyti bolševikus ties Kaunu), 
Vokiečiai ir davė nirmas pasko 
las atsikūrusiai valstybei. To 
dėl Šaulio paskyrimas pirmiau 
šiai Berlynan, ne Londonan ar 
Paryžiun, buvo suprantamas ir 
lenkų vėliau išnaudotas piie 
kaištams, būk Lietuva vokiečių 
„įrankis“. Ikšiam paskelbtieji 
Vokietijos užsenio reikalų mi 

nisterijos archyvai priekais 
tams nepateikia jokio pagrin 
do. Lietuva buvo pačių lietuvių 
atkurta ir tvarkoma valstpbė!

POSŪKIS ANTANTAI
Lietuvos vadai nuoširdžiai no 

rėjo gauti Antantės pritarimo. 
Prof. Senn įvardija Sležev’ 
čiaus laišką Šauliui (7 sausio, 
1919), kurį ir R. Širmaitis vai 
loja rusų kalba Intcencija 
anglo . amerikanskicb imperia 
listov v Litvie v 1918—192C g 
g (Istoričeskije zapiski, nr. 45. 
1954). Sleževičius rašė: „Visa 
mūsų politika turi sukti Antan 
tės pusėn... Mūsų krašto atei 
tis turi ypač atsiremti Anglija 
ir Amerika, ne Vokietija“. Po 
sūkis sutiko stiprių k'iūčių, nes 
Lietuva buvo Vakarų Europai 
mažai žinoma, o Prancūzija kū 
rė didelę Lenkiją, kur’ai nore 
jo pavesti Lietuvą.

Šaulio pirmas darbas buvo 
sudaryti diplomatinę misija nei' 
tralioje Šveicarijoje (Leme) u 
paskirti Amerikos lietuvių Ta 
rybų (katalikų ir katalikių — 
socialistai nedalyvavo tada Lie 
tuvos atkūrimo žygiuose) Egze 
kutyvį Komitetą Washingtone 
Lietuvos diplomatinių reikalų 
gynėju. Amerikietis dr. J. Šliū 
pas atidarė atstovybę Londo 
ne, kurion vėliau Voldemaras 
paskyrė rusų ambasadoje dir 
busį grafą Tiškevčių. Smetona 
apvažinėjo kaimynus Pabaltijį 
ir įkūrė misijas Kopenhagoje. 
Stockholme ir Helsinkyje (1919 
m.).

Pirmuoju 1919 metų pusme 
čiu, tartum, buvo dvi Lietuvos 
užsienio ministerijos: Paryžiuje 
ir Kaune. Prie Taikos Konferen 
cijos veikė Voldemaras, Ame 
rikos lietuvių finansuojamas 
(šie prisiuntė, be stenogralių su 
mašinėlėmis, p-lės M. Radzevi 
čiūtės, p.lės M. Kižytės, p-lės 
Draugelytės. dar „Lietuvos” re 
daktorių B. K. Balutį ir kitus). 
Kaune dirbo Sleževičius. Prof. 
Sennas pasakoja: Sleževičius 
buvo vadas pasekėjais gausės 
nės negu Pažanga partijos — 
Liaudininkų. Voldemaras bu 
vo istorijos profesorius ir mokė 
jo kelias kalbas, Sleževičius bu 
vo advokatas, be lietuvių, len 
kų ir rusų kalbų mokėjęs vokiš 
kai“. Kaunas negalėjo perdaug

Domicėlė ir Antanas Gudauskai auksinio jubilėjaus proga 
Sveikiname Jubiliatu,s ir linkime geros sveikatos ir ilgiausių 
metų. ; Foto A. Laurinaičio.

užsienio reikalams dėmesio 
kreipti, nes kraštą gulo būtina-; 
reikalas sudaryti karišką paje 
gumą atsiginti nuo bolševiku ir 
bermontininkų ir išvaduoti v. 
sas Lietuvos valstybei priklau 
somas žemes. Sleževičius, vis 
gi, pravedė liniją artimesnio 
bendradarbiavimo su kaimy 
nais latviais ir estais. Voldema 
ras Paryžiuje šiai linijai buvo 
šaltas, nors Balutis ir amerikie 
čiai čia pritarė Sleževičiui.

NĖRA PINIGŲ, NĖRA 
ŽMONIŲ.

Prof. Senn išvardina pavyz 
džių, trukdžiusių ministerijai 
darbą plėsti. Ypač st'go finan 
sų (pusė biudžeto ėjo kariš 
kiams) ir tinkamų žmonių. Iš 
Paryžiaus Voldemarui grįžus, 
intrigomis sugriautas Sleževi 
čiaus kabinetas. Premjeru pa 
skirias inžinierius Ernestas Gal 
vanauskas, kuris ilgus metus gy 
veno Prancūzijoje ir, rodos, ta 
po jos pilietis. Čia priklauso ir 
Juozo Gabrio atsimetimas nuo 
tolimesnio diplomatinio darbo 
atkurtai Lietuvai. Voldemaras 
buvo Galvanausko užsen. reik 
ministeris ir taupumo sumeti 
mais uždarė kelias misijas. Ma 
nė palaikyti Lietuvos atstovy 
bes tik didesnėse sostinėse, ku 
rios vis delsė Lietuvą de jure 
pripažinti.

Finansiniai dalykai ėmė ge 
rėti 1920 m. Nuo priešų apva 
lytai Lietuvai nebereikėjo liek 
daug pinigų kariškiams skirti 
Be to anglai davė pasKolų lino 
ir miško eksporto pagrindu. To 
dėl ir ministerija pradėjo ryš 
kiau pavidalintis. Apie tai gra 

žiai rašoma Vyt. Sirvydo spau 
dai paruoštoje knygoje: „Bio 
nius K. Balutis, Jo Gyvenimas 
ir Darbai“ (Bačiūno laida 
1951). Balutis buvo paskirtas 
Politinio Departamento Direk 
torium ir buvo siuntinėjamas 
amžinoms deryboms su Vilnių 
pagrobusiais lenkais. Narušev: 
čius tarėsi su rusais ir latviais

St. Seimui posėdžiauti pra 
dėjus, buvo sudarytas naujas 
kabinetas, į kurį užs. reik, nr 
nisteriu įėjo Purickis. Ptof 
Senn mano, tai buvo pirmas 
mūsų diplomatijos vyias kari;- 
ristas. Kunigavimą metęs, ji* 
diplomatinį darbą pradėjo Bcr 
lyne prie Šaulio. Mokėjo pran 
cūzų ir vokiečių kalbas, nes 
mokėsi Friburgo u-te. Minisle 
rijai, tačiau, trūko žmonių. Pa 
vyzdžiui, spalio, 192C m. Si. 
Seimas turėjęs kelioms valau 
doms nutraukti patvirtinimą 
prof. Scnno ncišvardijomos su 
tarties, nes ministerija neturėjo 
žmonių tekstui paruošai: Puri.' 
kis buvo užsienyje, Balutis Su 
valkuose, o Klimas sirgo užkrės 
ta dešine ranka ir rašyti negalė 
jo.

Ministeriją galutinai apipa 
vidalino Si. Seimo kovo mėn. 
1921 m. primtas įstatymas. Su 
daryta keturi Departamentai: 
Rytų, Vidurio ir Vakarų Euio 
pai ir Bendras. Lietuva buvo 
priimta TS nariu rugs. 1921 
m. ir susilaukė Antantės de ju 
re pripažinimų 1922 m. Mill's 
terija įgijo tvirtą pavidalą su 
centru Kaune ir trylika ar kiek 
atstovybių — misijų užsienyje.

Savos tautos istorija oesirū 
pinas amerikietis lietuvis ir vėl

Antrosios JAV-bių ir Kana 
dos lietuvių tautinių šokių 
šventės vyr vadovas, Bronius 
Nainys, 6804 So. Maplewood 
Ave., Chicago 29, lb. Tel.: Pi. 
6-3726, praneša, kad šventė 
ruošiama 1962 m. liepos mėn. 
7 d. Chicagoje, International 
Amphitheatre, West 42rd ii 
So. Halsted Str.

Šventės reikalu jau veikia ai 
skiros komisijos, kurioms vado 
vauja:

Repertuaro komisija — pii 
mininkas Bruno G. Shotas, 
7140 So. California Ave., Chi 
cago 29. Ill. Tel. HE 4-1135.

Biletų komisija — pirm. V.n 
cas Vrėbliūnas, 5941 So. Wash 
tenaw Ave., Chicago 29, Ill. 
lei. He. 4-2375.

Leidinio komisija — piim. 
Donatas Bielskus. 2335 So. 
Hoyne Ave., Chicago 8, Ill. 
Tel. YA. 7-8922.

Registracijos komisija — pir 
mininkas Stasys ( Šiaučiūnas, 
2511 West 69th. Str., Chicago 
29, Ill. Tel. He. 4-1979.

Kompozitorius Jonas Zda 
nius sutiko tvarkyti muzikos sri 
ties reikalus (instrumentaciją, 
orchestros ir t. t.). Komp. J. 
Zdaniaus adresas: 1626 So. 
Boulevard Ave., Evanston, III. 
Tel. Da. 8-3616.

Repertuaras. Šventės reper 
luaran numatyti šie šokiai: Su 
ktinis, Kalvelis, Šustas Oželis 
Blezdingėlė, Subatėlė, Rugu 
čiai, Kubilas, Audėjėlė, Gyvata

dėkingas prof. Sennui (auto 
riui veikalo The Emergence of 
Modern Lithuania ir kelių strai 
psnių žurnaluose). Gaila — 
turime mūsų vyrų, ne- ministe 
rijose dirbusių, kurie rašo ilgus 
straipsnius apie Kongą ar Viet 
-Namą, arba moko Washingto 
na kaip JAV užsienio politiką 
„daryti”, bet tingi paimti plun 
ksnos ir paruošti šaltinių — me. 
džiagos nepriklausomos Lietu 
vos istorijai, kuri (blaiviai para 
syta) būtų ir mums maloni pa 
siskaityti ir ateityje būtų nau 
dingą tyrėjams. Ką padarysi? 
Lietuviai ne galvos žmonės, sy 
kį liūdnai sprendė Am. lietu 
vių poetas Kleofas Jurgelionis 
poeto Tysliavos leistame žur 
nale „Lietuva“.

Vyt. Sirvydas. 

ras, Sadutė, Mikita Blezding’ 
nis, Jonkelis, Malūnas ir Noriu 
Miego.

Ruošiamas atskiras reperlua 
ro leidinys. Jis pasirodys š. m. 
lapkričio mėn. ir bus tuoj pat 
išsiupntinėtas šakių grupių va 
dovams. L.eidinyje bus duoo 
smulkūs šokių aprašymai. Le 
dinio reikalu prašoma kreiptis 
į repertuaro komisijos pirmi 
ninką.

Registracija. Šiuo reikalu L 
B Apylinkių valdyboms buvo 
anksčiau išsiuntinėtos anketos 
(apie 70). Atsakė mažesnė apy 
linkių pusė ir užsiregistravo 20 
šokių grupių dalyvauti šoktų 
šventėje. Registracija baigiama 
š. m. spalio 15 d. Prašoma grą 
žinti iki to laiko anketas regis 
tracijos komisijos pirmininkui 
duotu adresu. Ta pačia proga 
be LB Apylinkių kviečiamos ir 
visos kitos organizacijos, cho 
rai, mokyklos, ansambliai ir t. 
t. sudaryti tautinių šokių gru 
peš ir jas pasiųsti į ruošiamą 
šventę, kad ji būtų didinga, gau 
si ir spalvinga.

Bendrosios informacijos ko 
misija dar formuojama ir tuo 
reikalu prašoma kreiptis į J. 
Grabauską, 6442 So. Kolin 
Ave., Chicago 29, Ill. Tel. 585 
9491. Šventės reikalais žinios 
bus teikiamos spaudai ir radi 
jui. Prašoma jų dėmesio ir ben 
dradorbiavimo šventės minčiai 
populiarinti.

Atskirų sričių informacijos 
reikalu prašoma kreiptis į anks 
čiau minėtų komisijų pirminiu 
kus ar vyr. šventės vadovą. 
Chicago, 1962. IX. 24.

LB Chicagos Apygardos 
Valdyba Tautinių Šokių 

Šventės rengėjas.
MIRĖ SENIAUSIOJI 

LIETUVĖ
Rugsėjo 19 d. Wanne-Eicke 

vietovėje, Fed. Vokietijoje, mi 
rė seniausioji Vokietijos gyven 
toja (gali būti ir pati seniausio 
ji lietuvė). 110 metų amžiaus, 
Ella Galinaitytė - Rentelienė. 
ji buvo gimusi 1852 m. gegu 
žės 19 d. Jos vyras, Rentei, m; 
rė prieš 40 metų. Velionė pali 
ko dukterį Ievą, 75 m. amž., 
anūkę Mariją 52 m. amž. ir pro 
anūkę Eriką 22 m. amž. Velio 
nė iš Lietuvos į Ruhro kraštą su 
dukterimi, anūke ir proanūkais 
atvyko 1955 m.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
33.
„Pažangieji“, atsilankę ligoninėje, dar kelias dienas lankė 

Klaipėdos įmones. Ypač jie buvo sužavėti laivų statykla Ba 
tija, kuri stato žvejams laivelius ir nedidelio tonažo laivus. Dr. 
Alg. Margelis dviprasmiškai rašė: „Baltijos laivų statykla per 
kelerius metus išleido tiek laivų, kiek senoji laivų statykla, va 
dinama Lindenau ir Co. per 18 metų“. . . Tas per „kelerius 
metus“ kėlė piktą juoką, nes tie „keleri metai“ beveik nieku, 
nesiskyrė nuo 18 metų. Bet jeigu ir ne keleri, bet tiktai keli me 
lai" būtų, tai ar daug ką tai pasako? Baltijos laivų statyklos 
darbininkas, tuo metu gulėjęs ligoninėje sužalota koja, gydyt., 
jui Barvainiui neiškentė nepasakęs:

— Na, ir nesąžiningas gi tas amerikietis Margeris. kad taip 
aklai viską rašo. . .

— O ką gis jis aklai parašė, — pasiteiravo Barvainis.
— Daktare, aš senas laivų statyklos darbininkas. Dirbau 

Lindenau statykloje nepriklausomybės laikais, dirbu dabar 
Baltijos statykloje. Tai juk nepalyginami dalykai. Lindenau 
buvo privati dirbtuvė, — Baltija — valstybinė. Ir turiu paša 
kyli, privačioji dirbo produklingiau ir geriau. Baltijoje viešpa 
tauja biurokratija pagal Maskvos formą. Jeigu Lindenau būtų 
turėjusi tiek užsakymų, kiek dabar ir jeigu valstybė būtų bent 
kiek iždo pinigais parėmusi, tai darbai būtų virę, ir jie būtų ne 
palyginama sparta davę statybinių pasekmių.

— Ar taip tikrai yra? — pasiteiravo Barvainis, t’krai neži 
nojęs tų dirbtuvių darbo sąlygų, tačiau spręsdamas pagal savo 
darbovietę, tikėjo, ką Baltijos darbininkas sakė. Juk propagan 
da ir apie sveikatos reikalus užseniams pūtė muilo burbulus, kai 
ligoninėse stigo pačių primityviausių reikmenų, o daugeli* 
ligoninių vaistus pirkdavosi „juodoje rinkoje“, nes ju aptieko 
se nebuvo. Patys gydytojai, negalėdami dažnais atvejais jiems 
padėti, patardavo jieškoti reikalingų vaistų privačioje rinkoje.

— Daktare, ar gi tamsta nematai, kokia čia biurokratija 
užveista? Jeigu yra medžio, tai nėra vinių, iei yra vinių, tai 
nėra medžio ir panašiai. . .

Barvainis tylėjo. Ir ką jis galėjo pasakyti, kai pats gerai 
žinojo, kad ligonis sako teisybę.

— Bet gi Margeris rašo, kad laivai išleidžiami serijomis, 
— kas dvi savaitės ir laivas. . .

— Tai gi, daktate, diiektoriaus pasigyrimas ir amerikie 
čiams akių dūmimas. . . Skurdžiai mes esame atlyginimu ir 

skurdžiai darbu. Bet jeigu Maskva mums leistų savarankiškai 
dirbti, tai būkite tikras, — mes nepalyginamai daugiau ir ge 
riau padarytume. Maskvai, mat, rūpi savo reikalai, kai tuo tar
pu mūsų komunistams, nors ir stipriai indoktrinuotiems, nors 
ir išplautais smegenimis, o savieji, savo tautois reikalai kutena 
širdį. Bet jų rankos surištos. Ne jie tuos reikalus tvarko. Pla 
nai iš viršaus. Atleiskite, daktare už atvirą žodį, — okupacija 
viską slegia. Visų pirma ji slegia komunistus, skirtus Maskvos 
tarnybai, o komunistai, toje okupacijos piramidėje, slegia visą 
valdžios aparatą, o aparatas savo ruožtu slegia eilini darbe 
žmogų, masę. . .

— Tamsta vis dėlto būk atsargus su tokiom kalbom. — 
pastebėjo Barvainis.

Lyg tyčia, po kelių dienų Barvainį pašaukė žvalgyba. Nu 
stebo Barvainis ir negalėjo susivokti, kokia priežastis galėtų 
būti tokio šaukimo.

M. Gorkio gatvėje jis susirado namo numeiį be iškabos. 
Barvainį nukrėtė šiurpu pats vaizdas. Sargybinis į jį prakalbę 
jo rusiškai ir gavęs atsakymą, liepė palaukti. Barvainiui ne
ramiai plakė širdis. Spengė galvoje. Jam sunku buvo sulaikv 
ti visome kūne tremą. Bet jis valdėsi, save įtaigodamas minti 
nu, kad nieko niekam bloga nėra padaręs.

Pagaliau jį įleido į kambarį, kuriame prie stalo sėdėjo 
kampuota galva, — iškart jis pamate, — rusas, su stipria toto 
riška priemaiša.

Ruskis kurį laiką dar rausėsi savo raštuose ii i įėjusį Bar 
vainį nekreipė dėmesio. Barvainis turėjo kai kurį laika pagal 
votį. Mintis kažkodėl gyvai veikė. Ir jis, žiūrėdamas į šį 
slavo ir mongolo mišinį galvojo: „Tur būt šis rasių sumišimas 
rusus daro savotiškus. Jie nepaprastai žiaurūs ir jie, kita vei 
lūs, nepaprastai mielaširdingi. Jie išsišoksią dideliais gabu 
mais, bet jie gi ir žiauriai buki esti. Jie duoda didelio veiklu 
mo ir nepaprastos energijos individų, bet jie gi dideli tinginiai 
Jie nuasmeninti ir padaryti paklusniais savo valdovams, bet 
juose kartais prasiveržia didelės, be ribų, laisvės ir kovos už ją 
pastangų. Barvainiui švysterėjo prieš akis vaizdas, kaip kol 
chozinimo laikais rusai valstiečiai atvykusius pas juos kolektivi 
zatorius likviduodava — perpjaudavo pilvus, prikišdavo šiau 
dų ir grąžindavo ten, iš kur jie būdavo atsiųsti... Baivainį nu 
krėtė šiurpas.

Bet jį pakvietęs tardytojas vis dar buvo įsibėdęs į savo 
raštus, kaž ko jieškojo — rausėsi popieriuose. Barvainiui da 
rėsi nejauku. .Jis prisiminė ankstyvesnius tardymus, ir jam per 
nugarą nuėjo banga šalčio.

Pagal iau tardytojas pakėlė galvą ir lyg neatgaudamas są 

monės, vis dar paskendęs kažkokin įsigiliniman, žiūrėjo nesą 
moningomis akimis ir tylėjo.

— Jūs vyr. gydytojas, — pagaliau nutraukęs tylą jis pa 
klausė ir įbedė į Barvainį nesimpatišką, tartum perveriantį visą 
jo kūną kiaurai žvilgsnį.

— Taip, — atsakė Barvainis.
— Apie kokį jūs ten sąjūdį kalbėjote savo kabinete? < 
Barvainis nustebo, kaip šaltu vandeniu perpiltas, bet neti 

ketai jam dingtelėjo mintis:
— Kalbėjome apie sąjūdį Amerikoje panaikinti negrų seg 

regaciją. . . Apie tai rašė „Tarybinė Klaipėda”. . .
— Tikrai taip? — prisispyręs teiravosi tardytojas.
— Tikrai. O dėl ko jūs galite abejoti, — ar netiesa tai, ką 

rašė „Tarybinė Klaipėda“?
— Žinoma, lai tiesa, jei rašė „Tarybinė Klaipėda“. Man 

buvo pranešta visai kas kita. O jūs sakote teisybę?
— Tikra tiesa, — tvirtai teigė Barvainis.
— O gal jūs kalbėjote apie kokį kitą sąjūdį.
— Ne. Kalbėjome apie tą sąjūdį, apie kurį rašė „Tarybi 

nė Klaipėda“ laikraštis. Kito sąjūdžio neteko pastebėti.
— Na, gerai, daktare. Jūs galite eiti. Daugiau klausimų 

neturiu. Do svidanija.
„Na, jau geriau su tavim niekad daugiau nepasimatyti“... 

pagalvojo Barvainis, greičiau atsakęs „Do svidanija“, ir išėjo.
Tiktai išėjęs iš žvtlgybos būstinės Barvainis atsiminė aną 

rytą į kabinetą patylomis {slinkusią sanitarę, kai jis su jaunais 
savo padėjėjais kalbėjosi apie juos lankiusią moterj, kuri rin 
ko Klaipėdoje statomai bažnyčiai aukas ir kalbėjo apie susipra 
timo ir lietuvių sąmoinngumo sąjūdį.

„Piktadarė, — pagalvojo Barvainis. — Ji vis dėlto nugir 
do mūsų pasikalbėjimą. Tuojau turiu įspėti jaunuosius gydyto 
jus, kad ir jie tą pat sakytų tardytojui“.

Pasirodė, kad abu praktikantai taip pat turi pakvietimus 
j žvalgybą.

Šilgalis ir Kalnėnas, skyrium tardytojo iškvosti, pakartojo 
tas žinias, kurias ir Barvainis sužinojo pas tardytoją. Visi jie 
buvo vienos minties: okupantas budi nepaprastu stropumu. 
Tam tikslui jis yra pajungęs tūkstančius žmonių visose gyveni 
nio ir darbo srityse. Stalino aparatas veikia ir prie Chruščiovo. 
Nieko praktikoje nepasikeitė. Tilvytis teisus, kad guldė galvą 
už Staliną. Matyti, Tilvytis suvokė, kad Chruščiovo vadinama 
sis Stalino nuvertinimas yra tiktai vienas dar sovietiškos propa 
gandos triukas. Chruščiovas pats turi įsistiprinti Nikalojaus - 
- Lenino - Stalino soste, todėl ir nuvertina savo pirmtaką — tė 
vą ir mokytoją. . .

Daugiau bus.
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Paminklas
GENEROLUI GYDYTOJUI VLADUI NAGIUI - 

-NAGEVIČIUI

KULT ORIA/ EgMMW IKA

Tai kelių autorių atsiminimų 
pobūdžio leidinys, nors jame 
yia grynai aprašomojo pobū 
džio istorinio turinio dalių, Ta 
■ra vertingas leidinys, pasitar 
įaująs istorijai ir lietuvių kul 
Ūros istorijai.

Dr. Balys Motulionis trumpu 
laiku suredagavo jau antrą ve- 
tingą leidinį. Pirmasis buvo 
SKirlas Fraternitas Lithuanica 
organizacijos auksinėms sukak 
tuvėms ir dabar — ,, Generolo 
gydytojo Vlado Nagiaus Nage 
viciaus gyvenimo ir darbų ap 
/.valga“.

I eidinys, kaip matome, pa 
vadintas kukliai, bet jo turinys 
labai prašoka visokį kuklumą.

Trumpą Nagiaus - Nagevi 
čiaus gyvenimo apžvalgą labai 
santūriai daro jo žmona, Vero 
nika Nagevičienė. Trumpai, 
bet aiškiai, faktais paremiant at 
pasakotas žymiojo visuomenė 
įlinko ir nepaprastos energijoc 
bei didžiulės iniciatyvos 
kupiną Nagiaus asmenybę. Jau 
gimnazijoje būdamas pradėjo 
kovas už lietuvių teises ir Lie 
tuvos laisvę. Studentaudamas 
jau plačiai reiškėsi ir pareiškė 
didelį iniciatyvingumą Pasek 
nė — Fraternitas Lithuanica, 
Dalyvavimas Didžiajame Vii 
niaus seime, atsišaukimų platini 
mas — tai vis jo veil-la. Ir gim 
nazijoje ir universitete už tą 
veiklą persekiojamas, kalini 
mas, bet tikslo siekia visu užsi 
spyrimu.

Krašto aps. min. K. Žukus 
ypač iškelia Nagiaus nuopel 
n>is kuriant Lietuvos kariuoine 
nę, kai A. Voldemaras pasisa 
kė pr'eš jos kūrimą. Su šita ko 
va prasidėjo didieji Nagiaus 
darbai: kariuomenės medicinos 
ir sanitarijos darbai, ligoninės 
steigimas ir tt. Karo muzėjaus 
sukūrimas per 24 dienas paro 
dė jį esant nepaprastų gabumų 
organizatorium, kas ir tolimes 
nėję veikloje sėkmingai reiškė 
si. Pasekmėje: visa eilėj orga 
nizacijų, visa eilė darbų, visa 
eilė sumanymų, liečiančių žmo 
gų, gamtą, gėrį ir grožį.

Gen. Nagius — kūrėjas pla 
Čia prasme. Ir šia prasme ve: 
ta šią knygą pasiskaityti jauni 
mui. Iš Nagiaus yra ko pasimo 
kyti idealizmo, pasiaukojimo, 

darbingumo ii gražių siekių, 
kilnių idealų.

Būdinga, kad Nagius studi 
juodamas Karo medicinos aku 
demijoje, lygiagreta studijavo 
archeologiją Institute, ir abi 
augštąsias mokyklas pabaigė 
Ir savo veikloje reiškėsi ne tik 
tai kaip gydytojas, bet ir kaip 
archeologas, jau nekalbam 
apie visuomeninę sritį, kurioje 
jis buvo veikliausis.

Gen. gyd. V. Nagaus biogra 
fija veria dėmesio kiekvienam 
lietuviui, o ypač jaunimui. Yra 
ko iš jos pasimokyti lietuviui.

Kitas labai svarbus ir verti ■ 
gas šio leidinio skyrius yra ,,K ? 
ro rnuzėjus — didysis gen. gy
dytojo VI. Nagiaus - Nagevi 
čiaus kūrinys“, kurį parašė l< 
dinio redaktorius D ras B. Ma 
tulionis. Kai dabar Karo mu 
zėjus yra išniekintas ir sunui 
kintas, šis skyrius ypač yri 
svarbus, nes jis apytikriai duo 
da Karo muzėjaus vaizdą, ga 
limai artimą buvusiai tikrovei 
Karo rnuzėjus ir jo sodnelis su 
■paminklu nežinomam Lietuvos 
kariui ir tomis apeigomis, ku 
rios buvo garsios ne tiktai viso 
je Lietuvoje, bet buvo žino 
mos ir už Lietuvos ribų, — r.e 
priklausomybės laikais buvo ta 
pęs šventove, kurioje Lietuvos 
žmonės susitelkdavo prie lais 
’■‘s ir nepriklausomybės idėjų 
Visa tai okupanto suniekinta ir 
sunakinta. Plati karo muzėjaus 
apžvalga duoda buvusiojo mu 
zėjaus visai tikrą vaizdą.

Leidinyje, be to, v’sa eilė at 
siminimų — Z. Oželienės, U. 
Januškienės, St. Raštikio, V*. 
Ingelevičiaus, J. Puzino, B. 
Tvarkūno, A Mažeikos, B. Ma 
tulionio ir kt.

Leidinys gausiai iliustruotas, 
kas ypač pagyvina ir paryški 
na didžiojo Lietuvos sūnaus g/ 
venimą, veiklą, tikslus, pab/ėz 
tiną jo humaniškumą ir didelę 
tėvynės meilę.

Viename skyrelyje kalbama 
apie gruodžo 17 d. perversmą 
ir įtarimus, esą Gen. Nagew' 
čius dalyvavęs tame sąmoksle. 
Leidinyje tas įtarimas nuginei 
jamas. Ir šio rašinio autorius 
tvirtai patvirtina, kaip liūdini;, 
kas, kad Gen. VI. Nagius Nage 
vičius, sužinojęs apie ruošiamą

SOLISTAS ANTANAS 
KEBLYS PAKVIESTAS

LIETUVIŲ OPERON
Montrealio lietuvių solistas, 

baritonas, Antanas Keblys g« 
vo pakvietimą dalyvauti Lietu 
Vių operoje Čikagoje, kur st> 
tomą Leoncavalio opera „Pa 
jar.ai“. Ši opera reikalinga dvie 
jų baritonų, — vienr rolę pa 
kviestas išpildyti Antanas Keb 
lys.
DAIL. V. STANČIKAITĖS 

DARBŲ PARODA 
DETROITE

Lietuvių kultūros klubas Dėt 
roite, be kitų svarbių kultūri 
nių darbų, kasmet suruošia 
bent po vieną dailės meno p; 
•odą. Šiemet LKK valdybos L 
anksto užplanuota — dail. VIa 
dos Stančikaitės - Abraitienės 
meno paroda. Ši menininkė I 
giau gyveno Brazilijoj. Ji ne 
vien tapytoja, bet ypač ji iŠ 
garsėjo vaikų literatūros ilius 
tiavimu. Dail. VI. Stančikaitč° 
iliustruotų knygų šiandien turi 
rne daugiau 40.

Detroite, Vlados Stančike 
les paroda atidaryta rugsėjo 2 
d., Tarptautinio Instituto rū 
nrnose, 111 E. Kirby, prie Wo 
ociwardi meno muzėjaus, rui 
sėjo 23—30 d.

perversmą, tikrai Įspėjo vai 
džią. kad perversmas ruošia 
mas. Gen. Nagius tuo tikslu b 
Vo atvykęs į „Lietuvos Žinių“ 
redakciją, Laisvės alėja 60 m\, 
ir čia pasakė, kad perversmas 
ruošiamas. Apie tai tuojau bu 
vo pranešta min. pirm. M. Sle 
ževičiui, kuris apie tai kalbėjo 
si ir su štabo virš. Škirpa ir su 
Kr. apsaug, min. Papečkiv 
Kiek žinau, Papečkys M. SI" 
ževčių užtikrino, kad pavojaus 
nėra. Dėl tolimesnės Papečkio 
laikysenos šių eilučių autoriui 
ligšiol neišnyko abejojimų min 
tis. Tebus tai pasakyta, kai ir 
naujasis leidinys kelia pervers 
rno klausimą.

Visokiu atveju leidinys apie 
Gen. VI. Nagių Nagevičių yra 
labai rimtas. įdomus ir naudin 
gas. Tai didelis indėlis lietuvių 
tautos kultūros ir bendrojon is 
torijon.

J. Kardelis.

100 METŲ RIMSKIO KOR 
SAKOVO VARDO 

KONSERVATORIJAI
;Tai yra Petrapilio - Petro 

gi ado — Leningrado (klusių 
vardų) konservatorija, kuriai 
yra duotas kompozitor. R 
kio - Korsakovo vardas. Jos 
iniciatorium buvo kompoziio 
rius Antanas Rubinštainas. ] 
įsteigta 1862 m. rugsėjo 20 d 
Pirmuoju jos absolventu buvo 
kompozitorius P. L Čaikovskis.

Ši konservatorija ii lietuvia 
ms yra davusi visą eilę žymiu 
muzikų ■ Kiprą Petrauską, V. 
Grigaitienę, Miką Petrauską u 
daugelį kitų.

1871 m. profesorium šios 
konservatorijos buvo pakvie 
tas Rimskis - Korsakovas, ku 
ris čia dirbo 40 metų, ir išauk 
Įėjo didelį būrį žymių pasauli 
nio garso kompozitorių: Lia 
dovą, Ippolitą - Ivanovą, Pro 
kofjevą, Glazunovą. Stravins 
kį, Šostakovičių, Saporiną ir 
daugelį kitų.

Ir dabar dar daugelis lietu 
vių vyksta ten pasitobulinti, 
nors ten dabar ir negirdėti žy 
mesnių mokytojų.

PER MADRIDO RADIJĄ 
Į LIETUVĄ.

Šio skyriaus vedėjas yra pa 
kviestas lietuviškos radijo va 
landėlės Madride kalbėti į Lie 
tuvą apie laisvojo pasaulio lie 
tuvių sportą, jam viešint šį mc 
nesi Ispanijoj.

N. L. red. paprašė p. K. Ba 
roną tautiečius Lietuvoje p? 
sveikinti NL redakcijos ii skai 
tytojų vardu, linkint jiems jė 
gų ir ištvermės sunkiose okupa 
ei jos, pavergimo ir nesibaigian 
čio prievartavimo sąlygose.

PROF. DR. KAZIMIERO 
PAKŠTO

mirties dvejų metų paminėji 
mui bibliografas, Aleksandras 
Ružancovas, sudarė ir savo je 
gomis išleido 16 pusi, leidinį 
„Pakštiana“.

Leidinys susideda iš trijų 
dalių: velionies biografijos, ne 
krologų. jo paties kūryba: tarp 
tautinės bibliografijos dešimtai 
nės klasifikacijos tvarka. Tai 
yra jau antras Ružancovo kuri 
nys velioniui pagerbti. Pernai 
mirties metinėms paminėti lis 
parašė ir pats išleido — „Prof

šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje, kurią Lietuvos okupantai 
Rusijos bolševikai padarė sandėliu.

ATSIŲSTA
Alf. Vambutas. TRYS SA 

KALA1. Pasakos ir padavimai. 
Premijuotas 195 7 m. Lietuvių 
mokytojų sąjungos Amerikoje. 
Iliustravo dailininkė Vlada 
Stančikaitė. Išleido Lietuvis 
kos knygos klubas, 4545 Wesi 
63rd Street, Chicago 29, Illi 
nois, USA. 188 puslapiai. Kai 
na 2 dol. Leidinys gražus. Tai 
ka mokyklai ir vaikams.

Juozas Kralikauskas. TU 
NAGO UGNIS. Romanas. Ap 
lanką piešė dailininkas Teieško 
ras Valius. Tai yra šiemet 
,,Draugo“ konkurse laimėje.- 
premiją romanas. 206 pusi. Is 
leido Lietuviškos knygos klu 
bas, 4545 West 63rd Street, 
Chicago 29, Ill., USA. Leidi 
nys gražus.

Lithuania LAND OF HERO 
ES.Country, people, history, Ian 
guage, Lithuanian’s fight agai 
nst Kremlin rule Soviet genoci 
dal practicles in Lithuania. Pre 
pared and edited by Leonard 
Valiukas. Lithuanian Days Pub 
lishers, Hollywood, Californie, 
USA. 1962.

di. K. Pakšto mirties atgarsiai 
laisvojo pasau'io spaudoje“.

J. P.

1963 MT. SAUSIO MĖN. IŠ SPAUDOS IŠEINA 
ORIGINALIAUSIA KNYGA, KOKIOS LIETUVIŲ 

KALBA DAR NEBUVO IŠLEISTA

PAMINĖTI
Knyga plačiai nušviečia lie. 

tuvių rezistencinę ir partizani 
nę kovą lietuvių ir nacių oku 
pacijų metais Lietuvoje. Kny 
ga parašyta spesialiai svetimtau 
čiams informuoti apie Lietu 
vos laisvės kovą tėvynėje ir p 
šaulyje; gausiai iliustruota, pia 
čiai dokumentuotao tai dar vie 
na knyga, tinkanti padovano.i 
mūsų laisvės bylos draugams n 
rėmėjams.

JŪROS ŽADAS — 40-tie- 
metų Lietuvių jūrų skautijos m 
bilėjinės stovyklos dienoraštis 
Custer Michigan, „Rakas“ sto 
vyklavietė, 1962 m. Biuletenis 
rotatorium spausdmtas, ilius 
truotas stovyklavimo metu ėjo 
kasdien, kaip dienraštis. Leidė 
jais buvo Jūrų skautijos korpo 
racija „Gintaras“; redakcinę 
komisiją sudarė; A. Aglinskas, 
M. Gumbinaitė, V. Motušis, G 
Rėklaitis ir p. Urbonaitė. T«i 
buvo gražiai leidžiamas biulete 
nis.
LAIKRAŠTIS AUKLĖJIMO 

REIKALAMS
„Mūsų Vaikas“ — rugsėjį 

mėnesio pradžioje Amerikos 
Lietuvių Montessori Draugija 
išleido rotatorium spausdintą 
neperiodinį žurnalo formos lc’ 

Nukelta į 5-tą psl.

GERBIAMI LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIAI

^enumerates mokestį sumokėti ir kitus, reikalus sutvarkyti gali 
per p. ALBERTĄ NORKELIŪNĄ. 6695 — 35-ta Avenue,

Rosemount, Montreal, Que., Canada, kuris turi Lietuvių Enc' 
klopedijos leidyklos įgaliojimus.

Ten pat galima užsisakyti - prenumeruoti Lietuvių Enc 
klopediją bei kitus LE leidyklos leidinius.

Lietuvių Enciklopedijos Administracija.

S f JĄ
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia ii redaguoja: J„ Lazauskas. 
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Ciniko Patarėjas
Iliustravo dail. R. BUKAUSKAS.

Kieti viršeliai. Šios knygos spausdinamas ribotas egzemp- 
liarių skaičius ir spaudos kioskuose ji nebus pardavinėjama, 

tad rezervuokite ją sau dabar ir ją tikrai gausite, 
jei pasiųsite $2.50 adresu:

M. Čapkauskas, 854 — 39th Ave, LaSalle, 
Montreal, Q. Canada.

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA

Oi, ta kirmėlaitė...
5.
Po kelių valandų pasitarimo išrenkama t’i 

jų asmenų delegacija, taip sakant, atstovai su 
viršininku derėtis. Mūsų Pupalaiškis mėgsta, 
kai į jį kreipiamasi kolektyviškai, per visuome 
ninius atstovus. Tada kažkaip su didesniu 
įkvėpimu galima galima pakalbėti, autoritetin 
giau patarti ir pamokyti. Be to, neatrodo, kaa 
vienam ar kitam darbuotojui leidžiama asme 
niškai pasinaudoti visuomeninėmis gėrybėmis.

Vyriausiojo buhalterio kaktoje vėl nebeliko 
raukšlių. Skubiai tvirtu braižu jis pasirašinėja 
čekius ir bankinius pervedimus. Trumpais, tarp 
tautiniais sakiniais svaido tarnautojams nuro 
dymus. Galima tikėti, kad viršininkas būtinai 
išskirs vielos tinklo arba jau tų, kaip Ba'aišis 
sakė, lentgalių. Juk ir iš lentgalių galima nau 
dingą dalyką padaryti. Ypač kai, gražiai pa 
prašytas, kokios nors kontoros ar cecho sande 
lininkas nebruka tau broko. Svarbu tik gauti 
pricipinį leidimą.

4.
Vis dėlto lengviau buvo pirmykštės visuome 

nės žmogui kovoti su gamta. Susitikai, sakys1 
me, kokį nors lokį ar taurą — drožk vėzdu, 
ir niekas tavęs už tai nepasmerks. Nei gamtos 
apsaugos įstatymų, nei visokių ten^ visuomeni 
nių inspektorių. . . O civilizuotam žmogui, ne*1 
ir su paprasčiausiais graužikais — kiškiais ko 
vojant, reika ir didžiausio atsargumo, ir gud 
nausio išradingumo griebtis.

Mūsų viršininkas Mykolas Pupalaiškis labai 
humaniškas žmogus. Bet ir pačiam bumams 

kiaušiam kartais tenka susidurti su neišspren 
džiamomis humanizmo dilemomis. Žiūri jis 
vieną dieną i savo medžius ir negali sutvardyti 
apmaudo: gražiausi skiepeliai kone iki pusės 
nugraužti; visa žievė tarkuote nutarkuota. KU 
šakoju darbas. Ir kaip dabar mylėti, saugot- 
gamtą? Gailiesi medžių — naikink kiškius, 
gailiesi kiškių — peržegnok sodą. O juk ir tie 
ir tie — motinos gamtos tvariniai; mūsų šalie® 
turtas ir papuošalas.

Ilgokai teko Raudonikiui, viršininko pavedi 
mu, sukti galvą, kol sugalvojo realų ir įmano 
mą gamtos apsaugos planą. Iš nepajudinamų 
viršininko fondų vėl buvo išskirtas rulonėhs 
cinkuotos vielos tinklo, visi kolektyviai stojo 
me Pupalaiškio sklypelyje į atvirą kovą su 
graužikais. Ištiesėme vielos tinklą skersai sk'y 
pelį ir pradėjome spausti nenaudėlius prie tvo 
ros. Atsargiai po sprindį, po žingsnį, saugoda 
mi, kad nė vienas kiškis neoralįstu pro tinklo 
apačią. Į pavakarę suginėme visus į pakraštį, 
prirėmėme prie tvoros, negailestingai subruko 
me į vieną kampą. 1 aip, jau dabar nebepa 
spruksite. Jonas Raudonikis, atsargiai pralin 
dęs pro užtvarą, Čiumpa nenaudėlius už ausų 
ir neša besispardančius prie vartų. Švyst — pa 
švyst ir dumia vargšas kenkė jas į laisvę, į bei i 
bes erdves, taip sakant, net juokas ima. žiūrint 
į tuos besispardančius padarus: juos saugoja, 
i laisvę išleidžia, o jie dar spardosi. Akivaizdus 
įrodymas, kad jie neturi sąmonės.

Kitą dieną tomis pačiomis priemonėmis ėmė 
mės gamtos apsaugos darbo Raudonikio skype 
lyje. Jau turėjome šiokį tokį patyrimą: darbas 
ėjo žymiai sparčiau, ir viskas būtų greiiai ir sėk 
mingai pasibaigę, jeigu ne mičiurininkai Raudo 
nikio vaikai. Tėvui ilgaausius iš sodo benešio 

jant, kad įkibs abu jo sūnūs į skvernus, kad pa 
leis dūdas:

— Palik, tėtuši, bent porelę mums. Auginsi 
me, prižiūrėsime, žolyte per vasarą Šersime, 
giažų gardelį namuose sukalsime.

Tas Raudonikis paikina savo vaikus. Pas. 
klausė, pasiklausė jų raudos, truputį papyko, 
bet čia pat ir nusileido :

— Na, vieną porelę galite pasilikti. Tik, žiu 
rėkit jūs man neskriauskite, saugokite. . .

Tik to ir tereikejo. Patiko Raudonikio vaikų 
iniciatyva mūsų valdybos darbuotojams. 1 o 
mas Balaišis pirmasis pagyrė

— Žinoma, kuriam gi velniui tuos kenkėjus 
laisvėn paleisti. Dar į kurį nors kitą soda sus: 
mes arba valdiškus miškus pradės graužti. . . 
Izoliuoti, būtinai izoliuoti. . .

Ir susirinko Tomas Balaišis iš savo sodelio 
visus kiškius (gerą tuziną), susikišo i maišą, 
nusinešė namo. T urės žmogus darbo tokią šei 
mynėlę šerti.

Neatsispyriau ir aš visuotinei kiškių augini 
mo manijai. Ir šiaip, ir taip bandžiau priešin 
Lis, bet abi mano dukros taip įsikibo i graužiku 
ausis, taip meiliai priglaudė prie krūtinės, po 
porelę žvėriūkščių, kad jokia jėga nebuvo ga 
Įima atplėšti. Teko nusileisti. Tegul augina. 
Kad lik ramybė būtų namuose.

Taip ta kebli kiškių istorija ir būtų pasibai 
gusi, jeigu ne kai kurių mūsų valdybos darbuo 
tojų sentimentalumas. Yra gi tokių žmonių, 
kurie neįstengia suvaldyti savo jausmų, vi 
siems aplinkiniams ramų gyvenimą drumsčia

Nettukus po to, kai visi kiškiai buvo sėkmin 
giausiai paleisti j laisvę arba paimti apsaugon, 
atsineša mūsų vyriausiasis buhalteris įstaigon 

keistos išvaizdos priešpiečius: paukštiena ne 
paukštiena, žvėriena ne žvėriena. . . Kepsnys, 
ir tiek. . . Atsineša žmogus, ramiausiai valgo, 
kaulelius į šiukšlių dėžę numetga. O sąskaiti 
mnkė Emilija Šulkaitienė vis dirsčioja ir dirs 
čioja pro petį į savo viršininko užkandą. Ver 
ksminga boba ta Šulkaitienė. Jautri iki apalpi 
mo. Visokioms katėms, šunims ir kitokiems ne 
sąmoningiems Pono Dievo tvariniams didžiau 
šio sentimentalumo pilna. Nespėja Tomas Ba 
laišis su reikalais išeiti iš buhalterijos, o ji pia 
deda:

— Kiškieną valgė! Garbės žodis — kiškie 
ną! Aš jau neapsiriksiu. Tokia tamsi mėsa! 
Vyras, amžiną atilsį, medžiotojas buvo. . . Ma 
nęs dėl žvėrienos neapgausi. . .

Verksmingoji Emilija net šiukšlių dėžėje pa 
sirausti nepasidrovėjo. Kaulelius demonstru . 
dama, savo hipotezės teisingumą įrodė.

Žinoma, valdyba susijaudino. Tik pagalve, 
kite, kiek nemalonumų gali susidaryti kolekty 
vui dėl vieno žmogaus. Lyg negalėtų vyriau 
siasis buhalteris ten kokią nors žąsį ar bent jau 
naminį triuši priešpiečiams atsinešti. Naminiai 
paukščiai ir žvėreliai tam gi ir auginami, kad 
juos valgytų, o laukiniai — visai kas kita. Ju 
atžvilgiu negalima turėti specapetito.

Koridoriuje susimetę, trumpai aptarėme Enn 
lijos Šuikaitienės įtarimą. Jonas Raudonikis iš 
karto pasiūlė nueiti pas Tomą Balaišį ir pa 
tikrinti, ar visi jo apsaugai paimti kiškiai tebėra 
gyvi. Bet juk niekas iš mūsų ir neskaičiavo, 
kiek kiškiu vyriausiasis buhalteris susikišo i 
savo maišą. Galėjo būti dvylika, galėjo būti ir 
trylika.

Bus daugiau.
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Mirtis sovietiniame pragare
Iš H. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro tundroje.

MŪSŲ ^SPORTAS
20.
Buvo teisiama ligoninės šei 

mininkė lietuvė S. už valstybę 
įtekinančias kalbas. Kaltinamo 
ji visiems girdint,

buvo pasakojusi apie bolševikų 
žiaurumus Lietuvoje.

bet teisme gydytoja liudijo, 
kad kaltinamoji S„ jai giidint, 
nieko panašaus nesakiusi. To 
k.’u savo liudijimu gydytoja bu 
vo nusidėjusi bolševizmui. Jei 
ydytojos liudijimas būtų kito 

•'e , daugiau apgyventoje va 
tovėje, kur bolševikams būtų 
buvę patogu už tokį liudijimą 
keršyti, jie gydytojai Gryko bu 
•ų tikėlę bylą, kaip „tautos iš 
davikei“. gynusiai priešą. Bei 
čia buvo kitos sąlygos — gydy 
toja buvo nepakeičiama, todė1 
pasitenkinta partijos sekreto 
riaus Čibiševo griežtu gydyto 
jai įspėjimu. Šeimininkę S. pa 
smerkė 7 metams j darbo sto 
vykią, atskyrė nuo dukters ir iš 
gabeno. Pati pasmerktoji teis 
me laikėsi labai drąsiai, pakar 
todama teismui, ką buvo kai 
bėjusi. Vadinamasis teisėjas, 
skelbdamas sprendimą, dar 
nuo savęs pridėjo: „Užteks jai 
septynerių metų, ji ir tų neis 

įkvs” — ciniškai pateisino to 
ki būk tai minkštą spiendima 
G ūdytojos atmintyje iki mir 
Les turėjo pasilikti čia patirti 
žiaurūs gyvenimo vaizdai. Sep 
tyneriems metams praslinkus,

gydtyoja mirė Jakutske.

Mūsų moterys pasakojo, kad 
ii mirties patale kliedėdama kai 
bėjo, apie šalčius ir žiaurius šiau 
rėš vėjus.

Jau saulė šviečia naujai pa 
statytam Trofimovskui. Sniege 
audros dabar būdavo rečiau, su 
didesnėmis pertraukomis. Sau 
lės šviesoje jau matėme išlindu 
rius ir savo dar sniego dengia 
mų buveinių skudurais dėviu 
čius poliarinį laikotarpį išker. 
tėjusius žmones. Apraišiotais 
veidais, ištinusiomis kojomis, 
pasiramstydami pagaliais, per 
baltai šviečiančio, kietai suplak 
to sniego pusnis jie vos nevus 
judėjo duonos parduotuves 
Imk. Šen ir ten jau buvo mato 
mi

įsikinkę į virves susikūprinę 
rogių traukikai

— toliau vykstantieji malkų rū 
pintojai, o upės link — ledo 
kirtikai.

Vis dar negaliu pamiršti ma 
žažemės jėgų netekusios, da 
bar kiek atsipeikėjusios ūkinin

kės Augustinienės. susikuprinu 
sios moteries. Ji krapštėsi snie 
ge, viršinnikų atmatų vietoje, 
kaip alkanas ir išbadėjęs šuo. 
Jos galvos aodangalas buvo 
glindų (utėlių perais) išmargin 
tas. Greit ir ji mirė. Ji gulėdu 
vo prie barako sienos, laukda 
ma, kad greičiau nukeliautų 
pas savo mirusius vaikus. Jos 
sūnus ir duktė, plytų nešike:, 
jau gulėjo sniege kapinių vieio 
je. Jos vyras ir kitas sūnus mi 
rė Altajaus miškų darbuose. Li 
ko tik 12 m. Antanėlis, kurį 
laiką dirbęs žuvininkystės kol 
choze.

O viršininkų butuose?

Viršininkams iš rąstų staty 
tuose namuose niekas poliari 
nės nakties metu nei cinga, nei 
šiltine nesirgo. Tik sausio mė 
nesį vienas jų buvo gavęs plau 
čių uždegimą. Feldčeiės lydi 
mi turėjome jį pristatyti į ligon’. 
nę, kur jam buvo paskirta 
ta.

Paties viršininko kambai) s 
skendėjo žvakių šviesoje ir ba 
vo šiltas, nes visą parą kūren
si molio plytų krosnis. Ten bu 
vo stalas, suolai, geležinė lova. 
Matėme šiltas antklodes, kai 
linius, iš įvairiausių žvėrių plan 
kų nuvelta avalynę ir tokios 
pat medžiagos pirštines.

Užstalėje sėdėjo jauna gražj 
mergina, valgė saldumynus 
Stalas buvo apkrautas ameriko 
niškais konservais, balta duo 
na, saldumynai ir net „vodka“. 
Apie 40 m. amžiaus ligonis 
karščiavo ir sunkiai kvėpavo. 
Felčerė rengė ligonį. Mergina 
buvo rami ir abejinga visam 
tam, kas kambaryje vyko. Ji 
ramiai užkandžiavo. Toji mer 
gina buvo išviliota ir paimta ii 
išbadėjusio barako kad virei 
ninkui ilgos poliarinės naktys 
būtų trumpesnės.

Prieškambaryje matėme sū 
dytos riebios žuvies statinę. Al 
kani palydovai, eidami pro ša 
lį. sugebėjo kelias žuvis paimti.

Bus daugiau.

ELEKTRONINĖ SKAIČIA 
VIMO MAŠINA 
AKADEMIJOJE

Liepos 13 d. Lietuvos Moks 
lų akademijos skaičiavimo 
centre pradėjo veikti elektro 
ninė skaičiavimo mašina BES 
M 2 M. Vilniaus Elta paskelbė, 
kad tos mašinos paleidimas žy 
miai sustiprinsiąs akademijos 
skaičiavimo bazę, leis sėkmių 
gai vykdyti mokslinio tyrime 
darbus. E.

VEDA KAZYS BARONAS

VILNIAUS ŽALGIRIO IRKLUOTOJAI,

iškovoję pasaulio pirmenybėse 
Liucernoje viceminislerio var 
dą, buvo sutikti ne tik Vilniau;; 
aerodrome, bet taip pat pager b 
ti tūkstančių žiūrovų futbolo 
rungtynių pertraukos metu tai o 
Vilniaus Žalgirio ir Leningrn 
do Zenito mūsų sostinės sta 
dione. Taip pat, jie buvo apdo 
vanoti ir medaliais. Deja, čia ir 
paaiškėjo, kad aštuonvietė® 
trys nariai — D. Siemionov, 
V. Čiorstvyj ir vairinnikas I. 
Larinson buvo lietuviams kaip 
„angelai sargai“ buržuaziniam 
krašte, kadangi patalpintoj nuo 
traukoj vilniškiam, Sporte, tų 
trijų asmenų nerandame Grei 
čiausiai jie yra iš Maskvos ar 
Leningrado, priskiiti Žalgirio 
išvykoje į Filadelfiją ir antrą 
kartą, pasaulio pirmenybėms 
Šveicarijoj. (Greičiausia dėl 
Žalgiriui primestų menkų spor 
tininkų ir nelaimėta pirmoji 
vieta. Red.).

IŠ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

rungtynių, reiktų atžymėti buv. 
pasaulio meisterės B. Zalagai 
tytės - Kalėdienės atsiektą gra 
žią pasekmę jieties metime Žal 
girio pirmenybėse, kur jos mes
tas įrankis, krito 53.62 m. Šia
pasekme, lietuvaitė atsistojo pa 
šaulyje aštuntoje vietoje šieme 
tinėj lentelėj, kur dar randame 
dešimtoje vietoje A, Stančiūlę 
su 53,47 m.

Negalima tylomis praeiti 
apie atsiektą naują Lietuvos

JAUNIŲ ŠUOLIO Į 
AUGŠTĮ REKORDĄ.

savininkė yra 18-metė 
iššokusi 1,57

ir

S.
n

Jo
Trimbelytė,
Tik keista, kad jaunuolė nuot 
raukoj (o po ja užrašas „šuo 
liui ruošiasi vilnietė S. Trimbe 
lyte“) stovi. . . basa. Šuolio i

CALL FOR 
CALVERT

| M F 7- 6 72 7

DE LUXE CLEANERS
B Sav P RUTKAUSKAS
g 117 — 6th Avenue, LACH1NE

i \. XORKELTUNAS I
• 1 vX Commissioner of the Superior Court of Montreal

| MONTREAL ENTERPRISES REG’D. I
\ y
't VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. $

6695—35 ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) \
Montreal 36, Que. Tel. RAyinond 7-3120. V

augštį rungtis, reikalauja būti 
nai batukų. Be jų neįmanomas 
atsispyrimas. Jeigu ji tokį augs 
tį pasiekė be batukų, lietuvaitė 
turėtų užaugti ateityje į nauja 
pasaulio žvaigždę.

LIETUVOS FUTBOLO 
PIRMENYBĖSE

didelių staigmenų nebuvo. Pe 
reitos savaitės rungtynėse, di 
džiausią žiūrovų skaičių ir vėl 
sutraukė Klaipėda, kur beveik 
4,5 tūkst. futbolo „sirgalių“ pa 
tenkinti išsiskyrė po laimėtų 
rungtynių, vietos Granito prieš 
Šiaulių Elnią 2:1.

NEMAŽA STAIGMENA

reikia laikyti, grįžimą Vytautu 
Saunorio trenerio pareigoms. 
Prieš dvejus metus, po nesuta 
rimų su Žalgirio vadovybe, tre 
nerio pareigas iš jo perėme 
Giaskov (šiemet jau treniruoja 
Stp. Paberžis). V. Saunoris ku 
rį laiką treniravo Kauno Bau 
gą, tačiau gyvenant Vilniuje, 
susidarė daug nepatogumų. Pa 
sitraukė iš pareigų Kaune, no 
rėdamas greičiausiai pasišvęsti 
šeimos gyvenimui. Deja, kaip 
atrodo, jis vėl grįžo trenerio pa 
reigoms į Vlniaus Elfos futbo
lo komandos eiles, kuri jo ran
koše dar nepralaimėjo nė vie 
nų rungtynių Lietuvos futbolo 
pirmenybėse. O Vilniaus Žalgi 
rio futbolininkai, Sov. S-gos 
futbolo pirmenybėse, sužaidė 
lygiomis 
nors jiems pergalė „verkiant“ 
buvo reikalinga, kadangi p 
menybių lentelėj jie randasi 
paskutinėj vietoj, kartu turėda 
mi labai nedėkingą — 12:39 
įvarčių santykį.

Sov. S-gos moterų krepšį 
nio komanda, besiruošdama 
Europos pirmenybėms, Mask 
voje sužaidė draugiškas rungty

.'■s su Vilniaus Kibirkšties pen 
ketuku.

LIETUVAITĖS PATYRĖ 
DU SKAUDŽIUS 

PRALAIMĖJIMUS: 
pirmą dieną 30:84 ir antrą 35; 
73. Sov. Sąjungos rinktinėj žai 
dė Jūratė Daktaraitė, pelnyda 
ma pavergėjui daugiausiai tas 
kų.

P. S. Šešioms savaitėms ats. 
sveikinu su visais šio skyriaus 
skaitytojais tikėdamas, ir iš Eu 
ropos sportinio gyvenimo, pri 
siųsti bent kelias korespondei 
cijas.

N L red. mielam Bendradar 
blui linki lamingos ir sėkmin 
gos kelionės po Europą ir spei. 
Ispaniją.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS.

Naują Lietuvos rekordą 200 
m barjeriniam bėgime atsiekė 
[. Jonaitis — 24,4 sek.

— V. Mikėnas jau septintą 
kartą iškovojo teisę dalyvauti 
SS-gos šachmatų pirmenybėse. 
Jo ankstyvesni pasirodymai pa 
sibaigė taip: 1940 m. 13—14 
vieta, 1944 m. 5—6, 1949 a.. 
—13, 1950 m. — 9 ir 1957 m.
— 18.

— Šiaulių boksininkai nuga 
Įėjo Maskvos Lokomotyvą 7 * 
3.

— Į Lietuvos jaunių futbolo 
baigminį susitikimą plieko Vii 
niaus Žalgiris, Šiaulių Sakalas, 
Panevėžio Linas ir Kauno Ban 
ga-

— Lietuvoje apsigyvenęs lai

I
 Įvairūs | 
DRAUDIMAI^

Vacys Zižys |
Įstaigos VI 2-1427. į

Namų LA 3-1084. £ 

dienų į ligonių sąrašą, nors k’ 
ti spėja, kad jis šį sezoną futbo 
lo aikštėje daugiau nebepasiro 
dys. B. Faloney buvo sužeista^ 
rugpjūčio 18 d. rungtynėse su 
Torontu.

vis Erikas Grundmanis pirmas Varno.

NAUJAS PASAULINIS 
BOKSO ČEMPIONAS

Pikagos pasaulinėse bokso 
rungtynėse per 2.06 sek, neg 
ras Sonny Listen nugalėjo no 
kautu buvusį pasaulinį čempio 
ną Floyd Patterson. Žiūrovų 
buvo 18,800 stadione ir 750 
000 uždaroje televizijoje. Paja 
mos per 5.7mil. dol., iš kūnų 
Pattersonas gavo 1,100,000 ii 
naujas čempionas apie 600,000 
dol. Jau sutartas Patarsonu re 
vanšas. JAV valdžia tuojau pa 
siėmė 3 mil. dol. mokesčių.
KULTŪRINĖ KRONIKA. ..

Atkelta iš 4-ro psl. 
dinėlį — „Mūsų Vaikas“. R*; 
daktorė — Stasė Vaišvilienė. 
Viršelis __ prof. dail. Adomi*

peržengė dviejų metrų ribą, iš 
Šokęs į augštį 2,01 m. Tai nau 
jas Lietuvos rekordas, (taip 
skelbia pavergtos Lietuvos spau 
da) kuris yra labai abejotinas 

su Leningrado Zenitu, -,s pripažinimui normaliose sąly 
£ ose. Tačiau Lietuvoj jis bus 
į ripažintas, nes rusai maišo gy 
Rentojus ir tautybes visom įma 
į omom priemonėm.

IŠ VISUR
— Argentinos sunkaus 

■^io boksinnkas Lavorante 
f angtynes Los Angeles mieste 
Jbuvo sunkiai sužeistas stipriu 
Smūgiu į galvą. Neatgavęs są 
į aonės jis iš ringo buvo nuvež 
Jis į ligoninę.

— Pavergtos Latvijos sporti 
j inkas Janis Lusis, Europcs I. 
atletikos pirmenybėse Belgta 
de, Sov. S-gai iškovojo aukse 
medalį, numetęs jietį 82,04 m. 
Kaip ir reikėjo tikėtis, pirmeny 
bes laimėjo SS-gos sportinin 
kai, kurie yra ne mėgėjai, bet 
tkri profesionalai, dažnai pava 
dinami vakarų pasaulyje tos sr 
ities valstybės tarnautojais, k a 
dangi jie yra išlaikomi Mask 
vos iždo plačiais ištekliais.

— Hamiltono futbolo žaidė 
jas B. Faloney įtrauktas 30-ia*

CALVERT
(243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whtoky.

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Ruad, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE 

(242-B) Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-old cask).

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Įį E ELLAZZI ■» LAMV, INC į 

y 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.

č į vain medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. X 
C Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS

RANKŲ

ANGĮ IŠKOS

KOKYBĖS

DARBAS

MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E

Tel CR 7-0051. MONTREAL.

svo
per

Šis žiniaraštis yra skirtas pa 
minėti Maironio Metus bei supa 
žindinti savo vaikų ateitimi be 
sidomnčius tėvus, su montesso 
rinio auklėjmo sistema.

Iš paminėtinų straipsnių yra 
„Maironis ir Montessori*' — D. 
Petrulytės, kuriame yra abudu 
jautriai ir prasmingai apibūdin 
ti ir įvertinti. „Sergančio vaiko 
slaugymas namie“ — prof. V 
Tumėnienės ir „Toronte nei Ai 
vudo nei Montessori“ — E. Ku 
cino.

Šiaip žiniaraštis yra pilnas 
gražių pasisakymų bei sveikini 
mų žymių pedagogų suruoštos 
Auklėjimo priemonių parodos 
proga Čikagoje. Netrūksta taip 
pat ir informacinių bei kron: 
kos žinučių iš tarptautinės Mon 
tessori veiklos.

„Mūsų tikslas yra parodyti 
fizinius ir psichinius vaiko r ei 
kalavimus“.

Linkėtina, kad ateityje ,.M.ū 
su Vaikas“ tobulėtų ir taptų pe 
riodiniu Amerikos lietuvių 
nlessori draugijos organu, 
dakcijos adresas: 6837 
Washtenaw St., Chicago 
III. U. S. A.

Z. Piečaitienė.

Mo
Re 

So. 
29

DRUMMOND AUTO
REPAIRS

1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608

LATVIŠKA ĮMONĖ 
Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.

Greitas patarnavimas.

Prieinamos kainos.

Baltics investment Corp
Autorizuota* kapitalas S 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.
Ižd E. Griganavičiūtė. I riet RA 7-4097

Reikalu Vedėtas D N Baltrukonis, CK 6-.5Q75

I $ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms katita*
« ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
| SAV K. KIAUŠAS ir J. š I A U Č I U L I S 

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

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

g Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO 
KOOPERATYVAS

Rugsėjo 30 d., pradėjo veiK 
Ii P. P. L. Kredito kooperaty 
vas. Jis atliks visas bankines 
operacijas. Nariu tapti, reikia 
įmokėti 5 doL, t. y. turėti vic 
ną šėrę. Šis šėras nariui išsto 
jant iš kooperatyvo visada bu^ 
išmokamas. Kitus pinigus gali 
ma laikyti taip vadinamose de 
pozitų sąskaitose. Už depozi 
tus P. P. L. kooperatylo nusta 
tyta mokėti 4% palūkanų. Pro 
centai už šėrus bus nustatyti tik 
metų gale, atsižvelgiant į gautą 
pelną. Manoma, kai jie neturė 
tų būti mažesni kaip 3%.

Bonds

Paskolos. P. P. L. kooperaty 
vo nariai galės gauti asmeninę 
paskolą iki $3.000, o asmenį 
nes paskolos nuošimtis yra 8% 
už faktinę paskolos laiką. Mor 
gičiai galės būti gaunami iki 
$10,000 iš 7%.

Draudimai. Kiekvienas P. P. 
L. kooperatyvo narys yra ap 
draustas mirties atvejui, (nežiū 
rint ar jo indėliai yra depozitas 
ar šėrai) tai sumai, kiek jis yra 
pasidėjęs pinigais, tačiau ne 
daugiau kaip $2,000. Iki šiai 
sumai draudžiami iki 55 melų 
amžiaus. Taigi, žmogui pasidė

Ji 

jusiam kooperatyve $2.000, mi 
rus, jo šeima gauna visus tuos 
pinigus ir dar viršaus $2,0u0. 
Tačiau jei narys įstojo į koopc 
ratyvą prieš sulaukdamas 5a 
metų jo draudimas galioja ne 
žiūrint kiek metų sulauk s j.s 
mirtų ir draudimo suma bus 
tokia, kokia ji buvo prieš sulau 
k'ant 55 metus. Visas diaudimo 
išlaidas moka kooperatyvas.

Antras draudimas kr. koope 
ratyve yra sąryšyje su paskolo 
mis. Visos asmeninės paskolos 
yra apdraustos kr. kooperatyve 
sąskaiton. Skolininkui mirus, 
skolos nemoka nei šeima, ne: 
žirantai, nesvarbu kokia skob s 
suma bebūtų. Tai yra didelė 
privilegija, kutios neturi nei 
bankai, nei finansų kompani 
jos.

Kredito kooperatyvo visi pa 
reigūnai yra apdrausti. Ap 
drausta yra ir nuo visokių ne 

laimingų atsitikimų: gaisro, 
apiplėšimo, išeikvojimo ir u. 
Taip, kad narių indėliai yra vi 
suomet lygiai saugūs, kaip ii 
kiekviename banke.

Kredito kooperatyvo vedė 
jas — J. Matulionis.

P. P. L. K. kooperaty .-o 
Garbės pirmininkas, kleb. T. 
Placidas, O. F. M.

Darbo valandos: laikinai kr. 
kooperatyvas veiks: penktadie 
niais nuo 5 v. v. iki 8 v. v. šeš 
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 
vai. dienos ir sekmadieniais 
nuo 9.30 vai. iki 1 vai. p. p.

Kr. koopeiatyvo adresas 
999 College St., tel. LE 6-311.

„AUŠROS“ ŽINIOS
Krepšinio treniruotės vyksta 

sekančia tvarka: mergaitėm 10 
— 13 m. trečiadieniais nuo 
4.15 iki 6.30 vv.; vyresnio am 
žiaus mergaitėm irgi trečiad.

WINNIPEG, Man.
MAIRONIO IR TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS.

Patarlė nusako: „Iš didelio

nuo 6.30 vai. v.; berniukam 9 
—13 m. antradieniais ir ke’vii 
tadieniais nuo 4.15 ik' 7 v. v.; 
vyr. nuo 7 iki 9 vv. Stalo teni 
so treniruotės vyksta kiekvieni’ 
antradienį, trečiadienį ii ket.; 
nuo 4.15 vpp. Norį piadėti tie 
niruotis prašom atvykt’ tiesi 
į salę treniruotėm numatytu lai 
ku.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN

Baristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

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

Res. BE 3-0978

A. E. M cK AGUE, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street, 

Įvairūs siuntiniaic
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame sudarytus ir apdraus-
paprastu ir * U ĮJciolLI tus įvairius siuntimus.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką
G'veną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. g-yio 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hlu 
siusti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešima

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Jurartis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevrciene 
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. KALOZA
r mtta meiKmmrumammt***,*

debesio mažas Belus“. Šiais n •• 
tais iš sukaktuvių minėjimo vin 
nipegiečiams išėjo visai atvirkš 
čiai: iš mažo „debesio“ pasida 
rė didelis „lietus“, ners kilo ne 
mažų abejonių, ar bepasiseks?

Valdyba rankų nenuleido 
todėl ir šių sukaktuvių minc;> 
mas pasisekė su kaupu. Darba:- 
ir pasiryžimas viską nugali.

Rugsėjo 9 d. Winnipego 
LB-nės v-ba surengė mūsų tau 
tos dainiaus Maironio šimto 
metų gimtadienio sukaktuves ir- 
Tautos šventės — Vytauto D' 
džiojo karūnavimo minėjimą 

Tam pasitaikė ii oras gražus 
ir saulutė nepašykštėjo savo

Nukelta į 7-tą p»l.

PIGIAU"!
SIUNTIMAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. VV.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

c

patogu įsigyti
lengva pakeisti į pinigus

naudinga laikyti
Naujieji „Canada Savings Bonds“ pei 
pirmuosius trejetą metų moka po 4^4% 
metinių palūkanų, per sekančius trejus 
metus po 5%, o paskutinių aštuonių me
tų laikotarpy moka po 5%% palūkanų. 
Taigi, laikant bonus 14 metų, ligi jų su
brendimo, jie vidutiniškai neša po 5.11 
% metinių palūkanų. Skaičiuojant dole 
riais bei centais, kiekvienas investuota^ 
$100.00 su priaugusiomis palūkanomis iš 
augs į $ 172.50, bonams subrendus.

Vieno šimto dolerių boną galima įsi
gyti mokant vos po 29 centus per dieną, 
pasinaudojant patogiu savo darbovietė 
algų taupymo planu. „Canada Savings 
Bonds“ taip pat galima pirkti ir grynais 
arba išsimokėjimui bet kuriame banke, 
investacijų įstaigose, pas biržos tarpinin
kus, trestuose bei paskolų bendrovėse.

Juos gali pirkti kiekvienas Kanados 
gyventojas, mažas ar didelis, pradedant 
$ 50.00 arba didesnėmis sumomis.
Vienas asmuo gali jų pirkti ligi $1 0.000.00 
ribos. Juos gali įsigyti ir paveldimo tui-

to valdytojai. Palūkanos išmokamos ku
ponais, arba už didesnes sumas—čekiais, 
jei to pageidaujama. „Canada Savings 
Bonds“ į pinigus iškeisti galima bet kada, 
bet kuriame banke, už juos gaunant pilną 
pažymėtą dolerių Vertę bei priaugusias 
palūkanas.

Pirkite naujuosius „Canada Savings 
Bonds“ šiandien. Takiu geru dar nėra

c

TAUPYK IR SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „P ARAM A”

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.

Kasos valandos: 
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

G A RSINIMA S
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto, 1/tomas. šioje 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo iš 
pranašauta prieš tūkstančius metų, koks buvo Dievo tikslas 
dėl visos žmonijos gerovės, aprašo kas bus įvykinta Čia ant 
žemės šiame 7-tame tūkstantmetiniame amžiuje Kristaus Kara 
liavime. Knyga drobės apdarais, 368 puslapių, kaina, $ 1. 
(2) Knyga Laikas Prisiartino, studijavimas Švento Rašto. 
2/tomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
kristus. kas jie do vieni yra, kokie jų darbai yra. Knyga drobės 

apdarais, 358 puslapių, kaina $ 1.
Taipgi turime naująjį Testamentą su psalmėmis lietuvių patai 
sytoje kalboje, gražus viršelis, kaina tik $ 2. Turim gražių gies 
mių rinkinį su 190 giesmių. 50 Ct. Taipgi galima gauti ir dova 
nai mažų knygelių ir traktatų. Bet tas dvi knygas kas perskai 
tys 1, ir 2 tomą, tikrai bus patenkintas ir savo širdį suramins. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu :
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, III., U. S. A.
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hamiAlton
DIDELIS VAJUS IR DIDELIS BALIUS

Šalpos Fondo komitetas nu-., 
š. m. spalio 15 d. iki lapkričio 
15 d. skelbia metinę rinkliavą 
-vajų. Aukų .inkėjai, kaip ir 
kasmet, aplankys visus lietu 
vius, gyvenančius Hamiltone ii 
apylinkėse prašydami šalpai ae 
kų. Malonūs tautiečiai, neatsi 
sakykite paaukoti vieną kitą du 

:rį šiam kilniam šalpos tikslui. 
Surinkti pinigai bus panaudoti 
Vokietijoje esantiems lietu 
viams seneliams, sanatorijose 
gulintiems ligoniams, vargo mo 
kykloms ir vietos šalpai. Taip 
pat Hamiltone gyvenantieji lie 
tuviai, patekę j nelaimę, gali 
kreiptis j Šalpos Fonda, prašv 
darni paramos. Šalpos vajus 
bus užbaigiamas didžiuliais šo 

iais, kurie įvyks š. m. lapku 
Jo 17 d., šeštadienį, gražioje 
Roberts restorano salėje.

Šalpos Fondo komitetas pr? 
šo mielų tautiečių, kurie ga 
lėtų pagelbėti aukų rinkime, 
pranešti komiteto pirm. J. 
P’einiui, telef. LI 7-3028.

Šalpos Fondo Komitetas.
METINIS HAMILTONO 

ŠALPOS FONDO VAJUS- 
-R1NKLIAVA

Hamiltono Šalpos Fondo ko 
mitetas praneša geibiamai Ha 
miltono ir apylinkių lietuviu vi 
• omenei, kad nuo š. m. spalio 
mėn. 15 dienos iki lapkričio 15 
dienos, Hamiltone ir apylinke 
se bus vykdomas metinis lėšų 
telkimo vajus - rinkliava.

Rinkliava bus pravesta apsi 
lankant pas Hamiltono ir apy 
linkių lietuvius, prašant aukų. 
Surinkti pinigai bus panaudoti 
sušelpimui į vargą patekusių lie 
tuvių Hamiltone ir apylinkėse, 
o taip pat parėmimui senelių ir 
ligonių Vokietijoje, kurių mū 
sų lietuviška širdis neleidžia p, 
mršti.

Pagalvokime ap-ef tai ir iš 
anksto paskirkime šiam ki! 
niam tikslui, pagal išgales, vu. 
ną, kitą dolerį, kad kai prie jū 
sų durų belsis rinkėjas, nereikė 
tų atsakyti: atsiprašau, neturiu1

H, Šalpos Fondo K-tas.
PIRMOJI PO VASAROS 

ATOSTOGŲ 
Hamiltono Lietuvių Skaučių

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIU5, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos m. 1 d. 
perkėlė į naujas patalpas —

TURNER BUILDING 
(suite 203) 

21 Main Str. East, Hamilton 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA 7-55/5; 
namų — FU 3-892o.

,,Širvintos“ Tunto sueiga įvyks 
š. m. spalio mėn. 14 d. (sekma 
dienį) 3 vai. pp. parapijos sa 
Įėję.

Tėvai, norintieji savo dukre 
les užregistruoti, kviečiami jas 
į šią sueigą atvesti. Registraci 
jos reikalu galima skambint 
tuntininkei R. Bagdonienei tel. 
LI 9-7641, arba D. Gutauskie 
nei JA 9-6982. Registruojamos 
mergaitės nuo 7 metų amžiaus.
Hamiltono „Širvintos“ Tunto 

Tuntininkė.
VAJUS TAUTOS NAMAMS 
76-toje savaitėje davė $600 ir 
pasiekė $ 82,300. Nuoširdz m 
šia padėka gerąjam Kaziui Pie 
čkaičiui - Plektis, nenesnės išei 
vijos tautiečiui, kuiis prisidėpo 
$500 ir X, įstojusiam LN na 
riu su $100.

RETAS ĮVYKIS
šią savaitę LN kine Delta! pavy 
ko gauti 2 dienoms bokso rung 
tynių dėl pasaulinio čempioną 
to, įvykusių Čikagoje rugs. 25 
d. tarp Patterson ir Liston, iš 
tisinis filmas. Jis bus lodomas 
šį penktadienį, spalio 5 d., ir 
šeštadienį, spalio 6 d. Be šio 
filmo bus dar rodomi du spal 
voti filmai: „Conquest of Spa 
ce“ ir „Court Jesture“. Seansų 
pradžia penktadienį 6 v. 30 
min., o šeštadienį 5 v. v. ir 3 
vai. 30 min. vak.

Kviečiame visus lietuvius ai 
vykti pasižiūrėti šių garsių ru 
ngtynių, o taipgi pakviesti sa 
vo pažįstamus kitų tautybių 
kanadiečius. Sk. St.

VILNIAUS DIENA
bus minima sekmadienį spoiiu 
mėn. 14 d. VAV parapijos sa 
Įėję. Su paskaita atvyksta iš Či 
kagos inž. J. Miklovas, prieš 
dvejus metus pasitraukęs į Iais 
vuosius vakarus iš pavergtos 
Lietuvos.

Vilniečiai, norėdami kuc 
daugiausiai įtraukti jaunimo į 
lietuvišką veiklą, talkininkauti 
minėjime pasikvietė vietos spor 
to klubą Kovą.

To sekmadienio suma yia 
skiriama Vilniaus institucijai. 
Minėjimas bus tuoj pat po pi 
maldų. K. B.

ATSARGIAU SU 
KVITUKAIS

Viena mūsų tautietė turėjo 
didelių nemalonumų vienoje 
krautuvėje, kai nudėjo kažku- 
gautą kvitelį, tuo tarpu nupirk 
tą daiktą nešėsi su savim.

Šiaip labai gera ir sąžininga 
lietuvė tokiu būdu pati per r.? 
vo neapsižiūrėjimą kuo nepa 
kliuvo į didelę bėdą.

Kvitukų nereikia išleisti iš 
rankų. Tokia Čia tvarka ir jo.< 
laikytis reikėtų visiems, norint 
išvengti nemalonumų..

r.mmjxmnaintnnjnjnjujntunnnutittrummrttmuxuttuuttttttmttttuttttt
TAUPYK IR SKOLINKIS

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

t rnorgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės -r paskolų draudimas.

i Pilnas čekių patarnavimas.
f Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p.
Antiadiemais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro

> 21, MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

WINNIPEG, Man.
Atkelta iš 6 psl. 

kaitrių spindulių.
Lietuviai suplaukė iš visų 

kampų į šv. Kazimiero parapi 
jos bažnyčią. 11 vai., dar prieš 
pamaldas, Lietuvos savanoriai 
kūrėjai, P. Liaukevičius ir M. 
Januška, su tautine vėliava 
įžengia į bažnyčią. Prie vėlia 
vos, garbės sargyboje, pasipuo 
šusios tautiniais rūbais, stovi lie 
tuvaitės: Irena Rutkauskaitė, 
Daiva Čingaitė, Imegė Timmer 
manatė ir Stasė Lukoševičiūtė.

Pamaldas atlaiko parapijos 
kleb. kun. J. Bertašius. Pamal 
dų melu gražiai gieda parapi 
jos choras vadovaujamas D. 
Januškaitės. Tai dienai įspūdin 
gą pamokslą pasakė kun. kleb. 
J. Bertašius. Jis pažymi, kad į 
šios dienos minėjimą nereikėtų

kviesti nė vieno atskrai, bet vi 
sų lietuvių pareiga yra tai žino 
ti ir gausiai dalyvauti.

Pasibaigus pamaldoms cho 
ras sugieda: „Apsaugok Augš 
Čiausias, tą mylimą šalį“..., o už 
baigai klebonas sukalba maldą 
už tėvynę*

Po pamaldų visi renkasi į 
parapijos salę Prie įėjimo, 
Wpg., Tautos Fondo atstovas 
J. Demereckas priiminėja au 
kas.

Minėjimo programą atidaro 
v-bos vicep-kas Eug. Kalasaus 
kas, kuris pats praveda ir pr > 
gramą.

Įžangai jis nušviečia Tautos 
šventės reikšmę ir išsamiai, iš 
praeities istorijos, apibūdina 
Vytauto Didžiojo asmenį.

Šios dienos minėjimo svar

GP 2-5

APATiNIAI-KOJINĖS-T-NURŠKlNIM

TILLSONBURG DELHI, Cnt
LONDONO VYSKUPIJOS LIETUVIŲ ŠVENTĖ BUVO 

SĖKMINGA
Šventė praėjo labai gražiai ir 

prasmingai __  ji buvo gausi da
lyviais, turėjo gražią meninę 
programą, dvi reikšmingas pa 
rodąs — lietuviškos spaudos ir 
tautodailės, — buvo gausiai pa 
minėta angliškoje . pandoje ir 
radijo žiniose. Apie tai raš.’ 
bent penki anglų kalba leidžia 
mi savaitraščiai ir dienraščiai.

Gražiai pasirodė Windsoio 
lietuvių choras, diriguojamas 
muziko J. Sodaičio, kuris skam 
biai ir darniai pagiedojo pei 
pamaldas kelias lietuviškas gies

mes ir vėliau lygiai sėkmingai 
atliko scenoje kelius mūsų lia i 
dies dainas.

Nuostabiai dailia' pašoko ke 
liūs tautinius šokius p. G. Bre: 
chmanienės vedamas tautinių 
šokių ansamblis „Gy v ataras* 
iš Hamiltono.

Daugelis svetimtaučių, daly 
vavusių šventėje, stebėjosi, kad 
lietuviai turi tokią gausią spau 
dą, tokią menišką tautodailę, to 
kius nuostabius tautinius šo 
kius. Milas

Kun. J Gutauskas.

SUDBURY, Ont
L. B. VALDYBOS PRANEŠIMAS.

1. Tautos šventės ir Mairo 
nio minėjimas, jvykęs rugsėjo 
8 d., pavyko labai gerai. Pelno 
gauta per 100 dol. Paskaitinm 
kui už turiningus ir labai gra 
žius žodžius, meninės progre 
mos vadovei, kanklių muzikos 
mokytojui, jaunesiems meni 
ninkams už programos išpildy 
mą, taip pat parengimo tarny 
bai širdingai dėkojame.

2. Šeštadieninė Tumo - V ai,i. 
ganto vardo mokykla rugsėjo 
22 d., Šv. Tomo mokykloje, 
Drinkwater St., pradėjo veikti. 
Šiais metais mokytojaus: mok 
M. Venskevičienė, mokyt. J. 
Gabrėnienė, kun. A. Sabas ir 
L. Remeikienė. Prašome mic 
lūs tėvus visus vaikus leisti į 
šeštadieninę mokyklą.

3. Krašto Tarybos narė Ma 
rija Venskevičienė rugsėjo 15 
—16 dd. dalyvavo Kanados 

biausiu kalbėtoju pakviečiamas 
Ev. Federas, kuris labai rūpės 
tingai ir gana gerai pasiruošęs 
nušviečia mūsų tautos dainiaus, 
Maironio - Mačiulio gyvenimą

Po to prasideda meninė da 
lis. į 4

|Lina Čingaitė pianu išpildo 
Novelio „Nokturnas“.

Toliau eilėraštį pasako J. De 
mereckas — „Tėvynės dai 
nos“ — Maironis. Mergaičių 
choras, vad. D. Januškaitės. 
padainuoja keletą dainelių. Vi 
da Balčiūnaitė pasako eilėraštįi 
„Jūratė ir Kastytis“. Stasė Lu 
koševičiūtė akordeonu pagro 
ja. Programos vedėjas Eug. Ka 
lasauskas deklamuoja edėraštį. 
„Jei po amžių kada“ — Mairo 
nio. Į sceną vėl grįžta Irena 
Čingaitė. kuri pianu išpildo: 
„Tema su variacijomis“ — 
Dvariono. J. Demereckas dek 
lamuoja Maironio eilėraštį: 
„Geresnių laikų viltis“.

Akordeonistas Valteris Vir 
kutis pagroja: „Sužadintum 
Lietuvą“ ir „Lietuva brangi* . 
Eug. Kalasauskas sako eilėraš 
tį: „Kai kam“ — Maironio.

Mergaičių choras padainuo 
ja dar keletą dainelių ir tuo me 
ninė programa baigiama.

Eug. Kalasauskas sumaniai 
vedė minėjimą, o ypatingai ga 
biai įjungdamas Maironio kū 
rybos prieš kiekvienam velke 
jui išeinant į sceną.

Minėjimas praėjo lakioje ir 
nenuobodžioje nuotaikoje. Tau 
tos Fondui surinkta 68 dol.

Eug. Kalasauskas nuo'di 
džiai dėkoja programos daly 
viams, choro vedėjai D. Janus 
kaiti, mergaičių choro organi 
zatorei p. Barkauskaitei ir atė 
jusioms į minėjimą. Baigiama 
tautos himnu K. Sir.

Krašto Tarybos atstovų šuva 
žiavime, Ottawoje.

4. Keletas buvusių uolių LB 
narių nustojo lankyti lietuvių 
minėjimus, parengimus, moty 
vuodami, kaip vienas iš jų pa 
sakė: „ko ten eisi, jei LB V-ba 
mėto su policija“. Malonu kons 
tatuoti, kad mūsų kolonijos lie 
tuviai yra tiek kultūringi, kad 
pobūviuose, per eilę metų jokių 
nesusipratimų neįvyko. Polic. 
ja mūsų pobūviuose nedarė 
tvarkos anksčiau, nedarys ir da 
bar, nes to neleidžia lietuvio 
garbė. Visgi, dėl keistos, neži 
nia iš kur atsiradusios „polici 
jos baimės“ atsižadėti bendruo 
meųinių reikalų nederėtų.

5. M-ris per spaudą (Drau 
gas S. D.) labai apgailestavo, 
kad šias metais LB V-ba reika 
lauja aukoti ir aukoti. Ypač jis 
nustebo, kad, kaip „laikraščia. 
rašo, po pamaldų V-ba vsus ne 
mokamai vaišina“.

Dažniausiai dėl aukų skun 
džiasi tie, kurie niekuomet lie 
tuviškiems rekalams neaukoja. 
Kaip taisyklė, aukotojai visuo 
met yra patenkinti ir nesiskun 
džia. P. M-ris (slapyvardė) L 
B. V-bos aukotojų sąrašuose ne 
randamas, bet jei jis ikrai yra 
aukojęs, prašome pranešti tik 
rą pavardę, o rnes jo aukotus 
pinigus, tuojau mielai sugrąžin 
sim.

Kad aukotojams, tuoj po jau 
nimo stovykloje vykusių pamal 
dų, atvykusioms per 60 mylių 
kelią, išbuvusiems stovykloje 
visą popietę, už jų aukas sto 
vykios reikalams, paruošėme 
nors kuklius užkandžius, to re’, 
kalavo mandagumas ir lietuvis 
ka pareiga, dėl to M-ris neturė 
tų apgailestauti. Ar nebūtų ge 
riau, kad tie asmenys savo ne 
kontroliuojamą energiją panau 
dotų rimtiems, bendriems lietu 
vių gero sugyvenimo ir lietuvy 
bės palaikymo reikalams.

6. Spalio mėn. 6 d. (šešta 
dienį). Serbų salėje, 231 Blo 
or St., ir spalių mėn. 27 d. (še? 
tadienį), Kroatų salėje, 251 
Kathleen St., LBV rengia pasi 
linksminimus - šokius. Veiks 
geras bufetas, gros gera muzi 
ka. Visus mielus tautiečius ma 
ioniai kviečiame atslanikyti ir 
atsivesti draugų.

Sudburio LB Apylinkės 
Valdyba.

C Povilas Jutelis, INCO - Fro 
od - Stobie Atletic s-gos loteii 
joje laimėjo naują Ford auto 
mobilį. P. Jutelis, visą laiką yra 
uolus tautinių, visuomeninių rei 
kalų rėmėjas aukomis bei dar 
bu, todėl atrodo, kad šis lai 
mėjimas tikrai jam yra pelny 
tas.

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, n 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, sute
kta naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkint: 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

3. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.. .$0.50 
St. Kairys. LIETUVA BUDO. Apie tautinį sąmonėjimą. $5.50 
f Lietinis. DIENOJANT. Apie spaudos draudimo laikus. 4-
K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų

revoKuciją.....................................'................  $**00
II. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI.....................................$2 00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ........................$-00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ...................... $1.00
a). Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas....................$3 01.
plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 60 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo.......................$ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.......................$ 4.0ū
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai.................................................. $5.00
Ą. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės........................... $3 00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai......................................25 90
Jet. liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ................... C.00
X. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS........................... 1 50
į rof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS................... 5.00
-r. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA I KALNUS. $3.00 
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS........................1.30
įventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS.............. 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas................................$3 00
Selected Lithuanian. SHORT S’iORIES........................... 5.00
'elix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.........$L00
. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po............ ... . $2.5f

A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS. ................................$1.50
Į)r. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ....................................................... • 0l
Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................... 6.00

Algirdas Gustaitis: ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS
ŠLEIVYS. Nutikimas Lietuvos kaime. II dalis:
Užpuola bitės. Dail. Vyt. Stasiunaitis .......................$2.00

,9r. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS............. 1.50
G. Flaubert. PONIA BOVARY, du tomai.................. $2.50
M. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas.................. .$3.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI ............................. $1.50
. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3,00
. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas..........$1.00
ji. Būdavas. RŪSTI S1*NA. Apysaka............................ $ 1 '0
\. Giedrius. PASAKĖČIOS..............................................$2.0.
. Ignatonis. IR NEVESK J PAGUNDĄ. Romanas. . . $3.i!C 
. Gaudrimas. lt< LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS......................................... $3.00
,\. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA, 

iliustruota..................................................................................$2.50
, ’girdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS 

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu.................................... ................................................... $2 00

fronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
ib'kolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI..................................................... $5.00
7r. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ...................... I./'
\. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ................... 2 00
.evinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ..................................................................... >01
vlokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 3.50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ...........    0,5:
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS............................. $ 2.00
5. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................ I
S Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE................................................. 1.5c
.STUDENTŲ VARPAS” ......................................... 0.50
I. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50
,VARPAS” (dvigubas) .................................... . .......... 2.00
)r. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS....................... $3.00
.. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................0 50
bulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ........ 15-
/. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . ... 1 ..St
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS ........................••.............101
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS....................$2.50
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLĖ, romanas ......................$ 2 —
J. Gruodis. VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .................. ............................ $ 150
P. Orintaitė, MARTI Iš MIESTO ..........................$ 0 75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS..................................... $ L 10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........ $ 0 75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA . . . . $ 0 
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS...................................... $5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIU SOSTAS..................$2.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS ...............................................$3.00
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias................................... $ 3.00

Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS. . ............ $3.00
J. Vadis. ©KULTINIAI PATYRIMAI. . .. I . $2.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ.............. $ 2.00
X. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS.................. $ 2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS....................................... $ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS.....................................$3.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖS......................$5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI........................................$ 2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS...........................$ 2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO...............................$2.00
I. Gliaudą. ORA PRO NOBIS..................................... $ 4 30
V. Beliajus. THE EVENING SONG............................$3.00
B. C^žulis. SUDUŽĘS VAIZDAS................................ $1.50
I. Joerg. LAIMĖS JIEŠKOTOJAI...............................$1.50
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.............................. $2.00
S. Pranckūnas. RIEDMENYS RIEDA PERGALEI. $2.50 
S. Zobarskas. THE MAKEN OF GODS....................$3.00
A. Baronas. VIENIŠI MEDŽIAI, romanas................... $1.50
J. Gliaudą. IKARO SONATA....................................... $1.50
P. Andriušis. DAINA IŠ ANTRO GALO.......................$1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalk 
M cntreal 32, P Q.. Canada.
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MONT1REAL
„NEPRIKLAUSOMOS LIL 

TUVOS” LEIDYKLOS 
PERTVARKYMO

darbai tęsiami toliau. Naujoji 
mašina jau pastatyta ir band-' 
ma. Kai ji galės tvarkingai eit:, 
senoji bus pašalint.., vieta, k>’ 
rioje ji stovi, bus pertvarkyta 
ir ten numatomos pastatyti dai 
dvi mašinos, dėl kurių derama 
si ir dar jieškoma naujų.

Meno kūrinių loterija vykdo 
ma. Tautiečiai labai gražiai ai 
siliepia, — ypač skaitytojai. Da 
lis jų atsiunčia adresų, kuriems 
prašo pasiųsti biletų. Kiti, siųs 
darni savo jnašus, siunčia po 
kelis dolerius, už kuriuos prašo 
pasiųsti biletų savo pažįsta 
miems. Už tą visiems esamo 
nuoširdžiausiai dėkingi.

NL vajus tęsiamas, ir skaity 
tojai prašomi laikraštį platinti 
Jis gaunamas nauju prenumera 
torių už pusę kainos.

NAUJA STUDENTŲ 
VALDYBA

K. L. S. S. Mor.trealiu sky 
riaus pirmas susirinkimas ivv 
ko praeitą penktadieni. Į sus. 
rinkimą atsilankė apie 20 stu 
dentų. Po metinės apžvalgos ir 
iždininkės žodžio, vyko nau 
jos valdybos rinkimai. Rezulld 
tai: Algis Mažeika prim., Elvy 
ra Mikalajūnaite, Algis Rudins 
kas ir Eimutis Tekutis, nariai

E. T.
DĖMESIO STUDENTAMS
Šių metų Initium semesui 

įvyks penktadienį, spalio 26 d., 
8 vai. A. V. bažnyčios salėje 
Programoje numatyta; vaišės, 
muzika, fuksų krikštas ir kiti 
įdomumai. Visi studentai kvie 
Čiami dalyvauti. E T.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Turėjo šių metų pirmą repe 
ticiją praeitą trečiadieni. Į re 
peticiją atsilankė arti dvidešim 
ties mergaičių, bet buvo trūku 
mas berniukų, lodei berniu 
kai, Lituanistinių kursų an 
žiaus ar vyresni, yra kviečiami 
atsilankyti i sekančią repeticiją, 
trečiadienį spalio 10 d., 7.00 v. 
Ecole Lafontaine salėje—4225 
Berri (kampe Berri ir Rachel).

E. T.
ĮDOMIĄ PASKAITĄ 

apie Lietuvoje vykusią 1946-50 
metais rezistenciją sekmadienĮ 
skaitė iš Europos i Ameriko 
kontinentą atvykęs Dr. J. Gd 
mus. Jo paskaita paremta tiK 
rais faktais iš lūpų pačių, fak 
tus išgyvenusių liudininkų. Jis 
davė partizanų kovų vaizdu-, 
kaip aktyvios rezistencijos pa 
vyzdžius ir pasyviosios rėžis 
tencijos pavyzdžius. Jis taipg. 
davė ištraukų iš vokiečių, ku 
rie Lietuvoje gelbėiosi nuo ba 
do, pasisakymų. Paskaita, ners 
budino ankstyvesnius lai'ra.-, 
buvo įdomi.

Dr. J. SEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadieni ir I „ . „ „ 
ketvirtadieni | 2-4; 7-9 p. m 

antradienį ir los 
penktadienį | 2 4 p" m‘
trečiadienį 7—9 p. m.
Šeštodienį 11—1 p. m
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. J. M ALISKA 

13*36 St. Catherine St. W. 
S.ute 419, tel. UN 6-8235 
Namų tek: MU 1-2051

Nosies, gerklės ir ausų 
s; ecialistas ir chirurgas 
D r. R. CHARLAND 
78 St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis :
; 956 SHERBROOKE E.
! Tel ? LA

LIETUVIŠKOSIOS 
MOKYKLOS

šį šeštadienį, spalio 13 d., pra 
deda darbą. Pradeda visos, seš 
tadieninės, kuisai ir seminarus. 
Šeštadieninės pradeda 9 vai. 
ryto, kursai 10 vai. ir sernįna 
ras pagal susitarimą, kuri* pa 
darytas jau anksčiau.

MOKINIŲ TĖVŲ ŽINIAI
Primename visiems tėv<_ 

liams, kad šį sekmadienį, sj. a 
iio mėn. 11 d., yra oficialus 
mokyklų atidarymas naujiems 

šio metams. Tam reikalu* 
prašome visus vaikus, kurie ian 
ko lietuviškas mokykas, taip 
pat naujus mokinius, šį se»va 
dienį atvykti į Aušros Vartų 
parapijos salę 10.30 min I“ čia 
organizuotai eisime į bažnyčią. 
Po pamaldų bus duodami pus 
ryčiai ir rodomas filmas. Mei 
gaitės prašomos atvykti pilr. j 
mokyklos uniformoj (su bare 
temis). Berniukai tamsesniais 
kostiumėliais. Tad nepamirš 
kim: abidvi mokyklos ‘ Aušros 
Vartų parapijos sa'ę ’0.30 ly 
to.

Mokyklų vedėjai.
DLK VYTAUTO KLUBO 

ŽINIOS
Mirė; Pocius Vladas, Vaite 

kūnas Jonas ir Tamašauskas 
Alfonsas.

Darbovielėse susižeidė: V>e 
raitis Juozas, Grigaliūnas pri 
nas ir Grimaila Antanas.

Serga: Jokubka Petras, La 
būnąs Vladas Milašius Kostas, 
Klimavičius Juigis :r Makarav 
čius Juozas.

Pašalpinės dr-jos susirinki 
mai po vasarom, vėl pradedami 
sekmadieniais, spalio 7 d. įv j 

ko pirmasis.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
Toronte Klebonas Tėvas Placi 
das, lydimas AV Klebono T. L 
Borevičiaus, spalio 2 d. vizitą 
vo NL redakciją ir apžiūrėjo 
naujai įsigytą maš'.ią.

KELIOS LIETUVIŲ 
MIRTYS

Rugsėjo 27 d. mirė Marijo 
na Žemaitienė 92 metų, palai 
dota spalio 1 d. per AV bažnv 
čią.

Spalio 2 d. staiga mirė Jo 
nas Vaitiekūnas, 53 metų, bu 
vęs Vytauto klubo barmonas 
Palaidotas per Šv. Kazimiero 
bažnyčią.

Nuoširdi užuojautą mirusu; 
ju giminėms ir artimiesiems

Dr. V G1RIUNIENE
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird 

iva 7-5552; namu RA 1-Ofi.ib

Dr. A. O JAUGELIENĖ

Dantų Gydytoja 
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L..

168 Notre Dame East, 
Suite 206

Tel.: UN
Tel.: 671-7494

b-206p
' • — r‘ V. V.

■•'=9

ADV( vTAS
STASYS DAUKŠA, LI . D. :Ii

4 Notre Dame St E.
Suite 901

UN 1-893' j

I
ADVOKA TAS

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

Suite 205 x16b Notre Dame St. E. X 
; UN 6-2063 ir UN 6-2064 |

Rewrf.r 40 |
; j LaSalle. DO 6-1570 |

VKL S-gos Toronto sk. valdyba, 
sekmadienĮ, spalio mėn. 14 d. ruošia

Vilniaus Dienų
HAMILTONE tuoj po sumos VAV parapijos salėj.
TORONTE 6 v. v. Prisikėlimo parap. auditorijoj.

Minėjime kalbės neseniai iš Lietuvos atvykęs inž. J. Miklovas 
tema „Vilnius ir Lietuva per antrąją rusų okupaciją 

1944 — 1961 m. m.
Rengėjai.

AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS ŽINIOS

Aušros Vartų bažnyčioj’- 
bus iškilmingos pamaldi s 
pradedant naujuosius lituanis 
tinius mokslo metus. Visų m • 
kyklų jaunimas — pradžie- 
kursų ir seminaro — yra prač . 
mas dalyvauti šv. mišiose zek 
madienį 11 valandą ir skaiU i 
gai dalyvauti šv. komunijoje 
Po iškilmingų šv. mišių bus jau 
nimui pusryčiai A. V. salėje. 
Kviečiami ir mokytojai daly 
vauti Šiose pamaldose.

Sekmadieni abiejų lietuvių 
parapijų bendru susitarimu, 
Montreaiio kapuose, yra ruošia 
mos tradicinės vėlinių paim i 
dos. Visi montreeliečiai yra 
nuoširdžiai kviečiami skaitliu 
gai dalyvauti šiose pamaldose 
Renkamės prie kapinių kop’y* 
čios 2.30 vai. Pamaldos pra;;. 
dės lygiai 3 valandą.

Dr. J. Grinius, atvykęs iš Eu 
ropos, skaitė labai Įdomią pas 
kaitą apie kietą kotą, kurią Vi
da mūsų broliai ir sesės paverg
toje Tėvynėje už laisvę.

Suaukota praeitą sekmadier. 
parapijos reikalams 9187, uz 
praeitą $292.50.

Ks. Katavičius apsilankymo 
Montrealyje proga paaukojo 
musų parapijai $40.

Ketvirtadieni Maruos Moti 
nystės šventė.

Šv. Onos dr-jos susiiinkimas 
įvyks šio mėnesio 21 dieną, 

<_ .vi po sumos.
® Prieauglio susilaukė pp. 
Herr (Leknickų) šeima sūnų 
ir Pov. Poviaičių šeima taip 
pat sūnų.
® P. O. Augūniene’ suruošt > 
Baby partija, kurioje dayvav 
nemažas būrelis moterų.
0 Dikaitis Va’d as paaugštinta.,
i atsakingas pareigas savo dar 
bovietėje.

Dikaitis yra priimtas į Kar? 
dos krašto policiją (MP’I ir 
šiuo metu yra krašto policijos 
mokykloje, Victorijoje, B. C. 
© Montrealy jau ruduo: me 
džių lapai pageltę, krinta; daz
ii lietūs; dien- s sutrumpėjo.
® P. Šlapelis operuotas Vido 
ria ligoninėje ii dabar sveiksta 
iau namie.

M- V .4f=TT .. ■■ H , —-f
DiSTR. ESTATE BROKERS
Pastatas, kuriame buvo mūsų 
rastinė nuo 1953 metų adresu 

177 Sherbrooke Street West.
bus nugriautas, todėl nuo rug 
sėjo 1 d. 1962 mus galėsite 

pasiekti tik vienu adresu: 
3907 Rosemount Blvd.

Montreal, Que. RA 2-2472.
Maždaug už metų, kada naujas 
pastatas bus baigtas, tikimės 

sugrįžti į seną savo vietą.
Pastatai — Žemė

Draudimas — Paskolos 
Sąskaitos „Lite" Nr. 752.

P. Adamonis, RA 2-2472.
8 miami n H 1 ■, .■ —

Arch Realties R'd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957. 

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

pramonės įmonės. Prerm’ou už 
naujų klijentų nurodymą.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje. 
Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 

pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai; 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) : trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.
Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 

Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 
kitu laiku — tel. HU 1-2957

Pirm J Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Kun. J. Bobinas, dirbęs š«. 
Kazimiero parapijoje 33 me 
tus, pereina j anglų, Šv. Alo. 
zo, parapiją padėjėju, nuo lao 
kričio 1 dienos.

Mirusiųjų lankymas drauge 
su AV parapija bus sekmadie 
nį, 2.30 p. p.

Pp. Čičinskų dukterį pak<‘ 
kštijo kun. J. Bobinas Nancy- 
-Vivian-Mary vardais.

Jaunimas ruošia susipažini 
rno šokius spalio 20 d.

40 valandų aliai lai parapijo
je bus spalio 26—28 dienomis. 
Pamokslus sakvs svečias vienuo 
lis.

Grybų vakarienė buvo sėt 
minga — dalyvavo apiė 200 as 
menų, buvo loterija ir kt.

SOL. G. ČAPKAUSKIENĖ
Š. m. spalio 29 d. (pirmadienį) 
8 vai. 30 min. vakaro dainuos 
žiemos sezono atidarymo kon 
certe, kuris įvyks Ritz Carlton 
viešbutyje, kampas Shsrbro > ve 
ir Mountain gtv. Norintieji įs: 
gyt biletus, prašomi skambinti 
tel. DO 6-4629.
0 K. Ratavičius. buv. montrea 
lietis, dabai tabako ūkio sav 
nihkas ties Tillsonburg i, lankė 
si Montrealy ir NL redakcijų 
je, kur sutvarkė prenumeratos 
reikalus.
& Iš Egipto atvykęs mechani 
kas pasakoja, kad ten dabar 
nesaugu gyventi: nei iš šio, ’■/*> 
iš to, naktį namus užpuola po 
licija, suima žmones, išveža *• 
šaudo, be jokio kaltinimo ir be 
teismo. Ne arabams ten dabar 
gyventi neįmanoma.

SKELBIAMAS BAZARAS
Lapkričio 11 d. NMP Sese 

lių rėmėjų būrelis Seselių nr 
muose ruošia didelį r gausų ba 
žarą. Visus kviečiame savo pa 
rama prisidėti, Tuo įvertinsime 
mūsų Seselių gražų lietuvišku 
ir krikščionišką darbą.

Būrelio Vaidyba.
u:tumu

REIKALINGA NAMŲ 
ŠEIMININKĖ

Maža šeima. Visi patogumai.
PRADINĖ ALGA $ 140, 

MĖNESIUI
Teirautis: 1634 Markham Rd.t 

T own of Mount Royal. 
Telefonas: RE 9-9317.

ADVOKATAS
FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1005, 485 McGili Street 

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis A V 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.

DAINOS ŠVENTĖ 
TORONTE

Artėjant Toronto lietuviu 
choro „Varpas“ dešimtmečio, 
spalio 27 dieną ansamblis ren 
giasi sukaktuviniam koncertui.

Toronto „Varpas“ ištisą eile 
metų skleidžia lietuvių liaudies 
lietuvių ir pasaulinių kompoz; 
torių muziką ir, dėka augšto u.t 
ninio lygio, yra populiarus ne 
tik lietuvių, bet ir angliškai kai 
bančios visuomenės tarpe.

Sukaktuviniam koncertui var 
piečiai ruošiasi visų rimtumu ne 
sigailėdami laisvalaikių net k<_ 
liom repeticijom savaitėje. Ti 
kime, jog spalio 27 d. vakaras 
bus maloni proga torontiški, i , 
ir atvykusioms sveč ams ne tik 
pasiklausyti lietuviškų daigų 
skambėjimo, bet ir pagerbti su 
kaktuvininką. Tuo pačiu pade 
koti „Varpo“ spiri'us movem 
— muz. Stasiui Gaileeičiui ii 
visam, su neįkainojamu paci 
šventimu dirbusiam ansambliui.

R. J.
SLA 236 KUOPOS 

SUSIRINKIMAS 
įvyksta spald 14 d. Lietuvių 
Namų salėje. Be savo reikalų 
svarstymo susirink’rne kuopos 
delegatai dar padarys atidčtuo 
sius pranešimus apie b ’V. SL A 
seimą.

Prašomi nariai gausinga’ da 
lyvauti, nes spręstini ekskurs’ 
jos į Clevelandą ir būsimo S’ 
A vakaro reikalai.

Pradžia 1 vai. po pietų, ap.

Vilniaus diena švenčiama ai 
einantį sekm., spalio 14 d. Pri 
siminkime savo tautos reik ’l is 
maldose. Viešas minėjimas m", 
su parapijos salėje — 6 vai v , 
kurios metu bus svečio iš Čika 
gos, inž. J. Miklovo, paskala.

Sekm., spalio 14 d., po su 
mos Vaikų namuose, 57 S y.' 
van Ave., šventinamas Šiluvoj 
Marijos medžio bareljefas. Vi 
si torontiečiai prašomi daly vau 
ti. Apeigas atliks kun. St. Yla 
Atsilankę į pašventinimą, turės 
progos pamatyti naują filmą iš 
vaikų darželio veiklos ir bus fū 
vaišinti.

® Priešgaisr nės apsaugos p^p i 
liarinimui yra skirta ši savaitė, 
todėl ugniagesiai daro demon;- 
tracijas.

® Stalgienė Marcelė po dviem 
sunkių jeknų operacijų, Gėr
iai Hospital Lachine, baigia pa 
gyti dr. J. Šemogos priežiū»n 
je. Iki sustiprės, kad galėtų 
grįžti į savo namus, St. Lin, ii 
sisi ir sveiksta pas savo dukter, 
LaSalle.
0 Petrauskas Fredis gavo sli 
pendiją Ottawoje, baigė meteų 
rologijos technikos kursus ir du 
ba meteorologijos stotoje Dor 
vai.

SKLYPAI PRIE EŽERO 
Parduodami sklypai, 4 mylios i 

vakarus nuo St. Agathe. 
Gražus miškas, natūralus ežeras.

Teirautis MU 1-6406.

NEMOKAMAI
duodami katalogai ir kainoraš 
čiai, aprašą 50 ūkių ir dide 
liūs žemės sklypus. Kainos: 
nuo $250 iki $80,000. Teirau 
tis: Luc Marchessault Mayor, 

West Chefford, Que.

TAISAU IR DAŽAU

LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. S u s i n s k a s.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

„Aušros“ krepšinio treniruo 
tės vyksta kiekvieną, antradie 
nį, trečiadi-nį ir ketvirtad’enį, 
sekančia tvarka, mergaitėm 10 
—13 m. antradieniais nuo 4.33 
iki 7 vv., o vyresnėms nuo 7 
iki 9 vv.; berniukams 9—13 m 
trečiadieniais ir ketvirtadie 
niais nuo 4.30 iki 7 v v., gi v - 
resniems nuo 7 vv. Norį pra 
ii treniruotis krepšniyje ar st i 
lo tenise prašomi atvykti trem 
ruočių dienomis į salę. Štai > 
teniso treniruotes vyksta ki -< 
vieną antradienį, trečiadieni b 
ketvirtadienį. Krepšinio lygu 
pirmenybės yra numatomos pr<- 
dėti sekančią savaitę. Mergaitės 
žais C. Y. O. midget, juvenile 
ir senior grupėse, berniukai 
(5 komandos) Church ir Bat 
kurst — College lygose. Štai - 
teniso lygoje šiemet Aušra irg 
dalyvaus su dviem komandom

Šeši., 7 vv. muzikos stuJ.’o 
je įvyks Ateitininkų Sendiau 
gių susirinkimas. ProgramoL 
kun. St. Ylos paskaita.

Vajaus rinkhavo’e per vif 
rugsėjo mėn. bažnyčioje viso . 
aukota 3,825.86 dol.

Biblioteka veikia po 10 ir 11 
vai. mišių.

BANKO „LITO“ REIKALAI
„Lito” valdybos posėdis 

įvyks sekmadienį, spalio 15 d.
8 vai. 30 min., banko patalpa 
se, prie Aušros Vartų parapijos 
salės.

Čekių sistemos įvedimas ,,L> 
te“, atrodo, tėra tik laiko klaa 
simas. Ukrainiečių, ugniagesiu, 
,,Lito“ ir kitų didesni i. krediti 
unijų prašoma, Quebeco KreT 
to Unijų S-ga veda pasitari 
mus su bankais dėl čekių sisti 
mos įvedimo. Tatai įgalins ,,Li 
to“ narius perkelti visus savo 
indėlius į „Litą“ ir savo sąskai 
tas kituose bankuose uždaryti

Narių santaupos „Lite“ spar 
čiai auga. Vis daugiau ir dau 
giau narių įstoja su stambio >■ 
sumomis. „Lito“ balansas * 
lio mėn. 1 d. buvo $ 658,10i* 
(pernai $469,000) indėlių $ 
631,000 (448,000), paskolų $ 
517,900 (375,000) narių 712 
(612). Rudens ir žier.us metu 
reikia laukti dar gyvesnės apy 
vartos.

Nekilnojamo turto paskalų 
išduota 36 asmenims $280,699. 
Dydžio atžvilgiu jos atrod 
taip: iki $2000—2 paskolos, $ 
2000 — 5000 — 12, $5,000 — 
10,000 — 15, $10 000 — 20. 
000 — 5 ir per $20,000 — 2 
paskolos.

„Lito“ įstatų keit’mo komisi 
ja žada netrukus prade*’ darbą 
Jei kas iš narių turėtų dar ku 
rių nors kitų pasiūlymų, be vi 
šuoliniame susirinkame iškeltų 
jų, prašomi įteikti raštu „Lite' 
darbo valandomis — jie bus 
perduoti komisijai.

Dar yra pakankamai infor 
macinių knygučių h „Lito * is 
tatų. Kas nori, gali pasiimti d u 
bo valandomis, arba gali gaut; 
paštu paskambinus P. Rudins 
kui, tel. HU 1-2957. Tatai ge 
ra informacija norintiems įsto 
ti į „Litą“, imantiems asmenis 
kas ar morgičių paskolas, u 
bendrai bet kam besidominčiam 
savo kredito unijos veikla.

Quebeco Kredito Unijų S-ga 
lapkričio mėn. šaukia nepaprns 
ta visų provincijos unijų susirin 
kimą Stabilizacijos Fondo įsta 
tams priimti. Fondas ai ..tų i pa 
galbą kredito unijoms patrk i 
sioms į finansinius sunkumus, 
esant dideliam indėlių išmo-/j 
jimų pareikalavimui, kur <■ 
nors fabriko unijai užsidatant, 
kai fabrikas likviduojasi arba iš 
sikelia į kitą vietą ir t. t. Fon 
das veiks komerciniais pagrir 
dais, tik pradinį kapitalą su 
dės kredito unijos, bet už jį bus 
mokami normalūs dividend, i’

ANNA 
EUROPIETĖ SPĖJĖJA! 
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

klausimuose: meilėje, 
vedybose, biznyje ii t. t.

Paslaptys išlaikomos.
Nepraleiskite progas ir 

kreipkitės tel. VI 9-6654, 
3718 St. Denis St. Mtl. 

nuo ryto 9 iki vakaro 9 vai
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