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Vakarų nesutarimai žlugdo kovą

tautiečiai, ypač „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ skaitytoja'., be 
(uviskojo "židinio, koks yra IJL 
leidykla, plėtimui ir tobulini 
i itii siunčia įnašų
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AMERIKOS NUOLAIDOS SOVIETIJAI ŽLUGDO 
VAKARIEČIŲ SUSITARIMĄ, NES EUROPOS KONH 
NENTO VALSTYBĖS NEGALI SUTIKTI SU AMERi

KOS LAIKYSENA.
Jungtinės Tautos, pritartos Amerikos ir Anglijos, nuėjo ant 
-avietinio pavadžio ir Katangą prievartauja, kaip ir kitas so 

vietijos pavergtas tautas.
TRAGIŠKI reiškiniai Vakaruo 
se negali nekelti žmonijos susi 
rūpinimo ateitimi. Suprantama, 
kad juos kuria sovie.tija, bet la 
bai keista, kad juos pataiko 
Amerikos ir Anglijos valdžios. 
KATANGA yra pirmoji tų 
tragiškų reiškinių auka. 
FATALIŠKAS KATANGOS 

LIKIMAS.
Oficialiai skelbiama tautų 

teisė apsispręsti, bet... tiktai tų 
tautų, kurios tuojau krinta į 
„sovietinę globą“, bet tautoms, 
kurios tikrai nori būti savaran 
kškos, nėra teisės apsispręsti. 
Jos yra prievartaujamos pasi 
uoli kitų priklausomybei. Taip 

yra su Katanga, kuri kovoja už 
savo laisvę ir savo teises 

JTO VERČIA KATANGA 
BŪTI KONGO KOLONIJA.

Atrodo, todėl, 
dabar pasiduoda MaSKves įta 
kai. 
MASKVA, kuri 
sakė Kongo reikalams duoti 
bent vieną dolerį, kai į jo vai 
džią pakviestas Maskvos palai 
komasis Gizenga, jau visomis 
jėgomis remia Kongą, ir Ka 
tangą prievartauja būti- Kongo 
kolonija. Analogija beveik vi 
siška su Lietuva ir kitoni’s Ru 
sijos pavergtomis tautomis. 
KEISČIAUSIA, kad Vakarai 
palaiko šitokius Maskvos kės 
lūs. Beje, ne visi Vakarai, bet 
konkrečiai — JAV ir Anglija. 
Nuostabu, kad
JAV IR DB EINA Į PASIDA 

VIMĄ MASKVAI.
Dėl to ir nesutarimai Vaka 

ruošė, kaip dabar ryškėja, ne 
sutarimai esmingi ir labai žy 
mūs. Nesutarimai, kurie gresia 
visišku Vakarų suirimu. 
ADENAUERIS, ,, naudi, iguo 
se pasitarimuose“ Vašingtone, 
kaip skelbė oficialus komunixa 
tas po jo susitikimo su Kenne 
dy, buvo lyg ir sutaręs rūpimas 
klausimus, bet pasirodė, kad 
oficialus pranešimas toli graAi 
neatitinka tikram dalykų sto 
viui. Bet

ADENAUERIS TIKRAI 
SUTARIA SU DE GAULLE

Ir šiam sutarimui negalima 
nepritarti.
DE GAULLE visiškai rimtai 
prieina prie žmoniją dominan 
čių klausimų. De Gaulle atme 
ta Kennedy siūlomus dalinius 
„nesklandumų užglostymus“, 
nes tai yra sovietuos tikslas, 
kad visi svarbūs klausimai lik 
tų neišspręsti ir visą laiką 
zintų ir jaudintų žmoniją.
iaulle reikalauja derybose su 

Maskva kelti visus klausimus, 
dėl kurių negalima prieiti prie 
tvarkos.
MASKVOS DIKTATŪRAI 

SEKASI SKALDYTI 
VAKARUS.

praneuzija atsisako dalyvau

kad Kongo

anksčiau alsi'

er
De

'A'

ti JAV ir DįB derybose su 
Maskva, dėl šios diktuojamų 
klausimų, o su Prancūzija tik 
riausiai sutiks ir V. Vokietija. 
Ir taip Vakarai subyra, kas ir 
yra Sovietijos tikslas.

1 oki faktai yra labai peši 
mistiški. Ir tokie faktai iš es 
mės yra didelių vakariečių klai 
dų padarinys. Tokių faktų aki 
vaizdoje Vakarams nėra gali 
mybių laimėti. Tuo
VAKARAI JAU PRALAIMI 

ŠALTĄJĮ' KARĄ
Ir lai dar kartą patvirtina 

daugelio teigimą, kad JAV ne 
turi rimtų politikos vadovų, 

nors ir bando visokius savo vi 
duje persitvarkymus. Ir tarne 
glūdi Vakarų tragedija. Tat, 
kol kas tebėra tiktai du vyrai 
Vakaruose, į kuriuos krypsta 
dėmesys — tai de Gaulle ir 
Adenaueris. Bet jie diožiųjų 
dviejų yra nesuprantami ir ne 
įvertinami.
PRAGIEDRULIŲ tačiau pi a 
deda reikštis JAV parlamenta 
rų sferose. Kaikurie
AMERIKIEČIAIPRADEDA 

REALIAU VERTINTI 
FAKTUS.

tūli lųmerikicčiai jau 
mokytis istorijos ir 
sužinoti ir suprast-,

Štai 
pradeda 
pradeda 
kaip tikrą faktą, kad
RUSIJA YRA KOLONINĖ 

VALSTYBĖ;
kad ne tiktai Pabaltijo valsty 
bės, bet ir Kaukazo tautos yra 
netekusios savo valstybinių ne 
priklausomybių; kad ir Sibire 
bei už Kaspijos buvusios vals 
tybės yra sovietijos paveragtos; 
kad Ukraina pavergta; 
kad apie 160 tautų yra Rusijos 
kolonizmo vergijoje. Ir tiktai 
todėl, kad
RUSUOS KOLONINĖ VER 
GIJA YRA NEFAPRASTAI 

ŽIAURI,
todėl tos tautos negali pareikš 
ti jokios valios, jokių pretenzi 
jų į apsisprendimą. Tai yra la 
bai įdomūs pragiedruliai, kurie 
pradeda nušvisti ir JAV kong 
rese ir JAV užsienių reikalų de 
parlamentuose.

KITOS ŽINIOS
— Fidel Castro, ligšiol tvir 

tinęs, kad jis ne komunistas, 
dabar viešai pareiškė, kad jis 
komunistas jau nuo mokyklos 
suolo. Meluoti jis galėjo, bet 
ne iš žodžių buvo aišku o iš 
jo darbų, kad jis yra Oolševi 
kas, — pirmiausia iš to, uad jis 
atsidėjęs skerdė opoziciją, kaip 
ir Stalinas.

— Sirijos parlamento rink? 
mus laimėjo Egipto ,,globos“ 
nusikratymo iniciatoriai, sukilę 
liai.

— Kennedy ir Macmillanas 
susitiks Bermuduose gn odžio 
21—22 dd.

PETRĄ PELECKĄ 

ir -

BIRUTĘ JURGIŪNA1TĘ

sukūrus lietuviŠKą šeimos židinį. 
Sveikina ir linki saulėto ir laimingo gyvenimo

L. K. Mindaugo 
šaulių kuopos valdyba.

KAS NAUJA KANADOJE
KILO PRINCIPINIS GINČAS DĖL FEDERALINĖS IR 

PROVINCIJŲ VALDŽIOS TEISIŲ
Britų Kolumbijos provincija už protestavo Kolumbijos upės 

sutartį.
Kaip žinoma, Federalme Ka 

nados vyriausybė sudarė sutar 
tį su JAV vyriausybe dėi Ko 
lumbijos upes vandens jėgos iš 
naudojimo. Bet Britų Kohimbi 
jos min. pirm. W. A. Bcnnetl 
užprotestavo, nes, jis sako, kad 
ta sutartis pažeidžia provinci 
jos teises. Kilo ginčas, kuris pa 
siekė tokį laipsnį, kad Federali 
nės valdžios T eisingumo min. 
D. Fulton sutiko tartis su Britu 
Kolumbijos vyriausybe, bet tik 
tai ta sąlyga, kad sudarytoji su 
tartis su JAV būtų vykdoma, 
o Kanados vidaus klausimai 
būtų sprendžiami vietoje.
DEMOKRATIŠKOJI DAR 

BININKŲ ORGANIZACIJA
LAIMĖJO

United Steelworkers of Ame 
rika darbininkų s-ga, žiauriai 
kovojusi su Mine-Mill SudLury 
je ir Port Colborne, pagaliau 
laimėjo. lOuO darbininKti pasi 
rašė už pirmąją organizaciją, 
prieš 700 kitos, ir tuo laimėjo 
savo kovą.

Kaip žinoma, Mine-Mill dar

bininkai Sudbury buvo jau iš 
kabinę ir komunistines vėlia 
vas ir kūjį su pjautuvu Sudbu 
ryje prie organizacijos durų ir 
tiktai polieja tai galėjo likvi 
duoti.

KANADOJE KEIČIAMI 
ĮSTATYMAI

Ontario provincijos teisingu 
mo ministeris K. Roberts pareis 
kė, kad provincijos teismai bus 
pietrtvatrkyti. Pirmosios instan 
cijos teismai spręs bylas iki 10 
tūkst. dol., kai ligšiol buvo 
sprendžiama tiktai iki 4,000. IČ 
tuokos bylos taip pat būsian 
čios sprendžiamos apskričių 
teismuose, kai ligšiol buvo sp 
rendžiamos tikta? augščiausiojo 
teismo.

NAUJAS GRIPJAS
Saskatchevano provincijoje 

pasireiškė labai stipri nauja gri 
po rūšis, kuria susirgo daugelis 
žmonių. Naują gripo tipą iš 
šaukia virusas iš grupės B. Yra 
nuo jo skiepai.
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Toronto .................. $ 10.30
Per savaitę gauta . . . .$120.00 
Mašinų F-e buvo $ 7,035.00 
Per savaitę gauta. .$ 
M. F-de dabar yra $ 7,155.00 
M. F. užplanuota $15,000.00 
F. F-ui dar trūksta $ 7,845.00

Mielus skaitytojus malonia’ 
prašome M. F. papildyti iki už 
planuotos sumos.

Mašinų Fondo vajaus talk* 
ninkais sutiko būti nauji .talki 
ninkai:
Jonas Bertašius,

2642 W. 16-th Street
Chicago, UI., USA.
Norime pažymėti, kad iš Sud 

bury naujų Šerų parinko NL 
Mašinų Fondo vajaus dalyvis- 
-talkininkas p. Juozas Dženkai 
tis, kuris be atsiųstų ir čia sumi 
nėtų, dar turįs kitų tautiečiu pa 
si’žadejimų pirkti NL šėrų.

Ačiū visiems.
Visiems vajaus dalyviams 

nuoširdžiai dėkojame it prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių 
Spaudos Bendroves „Nt-pnk 
latisorna Lietuva“ Valdyba

120 00

Pabaltiečių spaudos atstovai su rninistere p. E. L. Fairclough: 
V. Žižys „Nepr. Lietuva ', estas A. Lavr „Vaba Eeftlane", 
Ministerė, Dr. P. Gaida „Tėv. Žiburiai“ ir A. Kundrats „La t 

vija — Amerika“.

MONTREALIS
VISIEMS „LITO NARIAMS

svarbu žinoti, kad nuo 1961 
metų gruodžio mėn. 31 d. 12- 
tos valandos nakties Koopera 
tinė Draudimo B-vė CUNA nu 
traukia visoms Kanados ir JA 
V kredito unijoms paskolų dra 
udimą ilgos ligos atveju. Pasko
t ... "M------ m ------- <

— Katangoje mūšiai vyksta, 
nes Katanga ginas; nuo | IO 
užpuolimo.

— Sovietai apkaltino J A C 
dėl Dominikos, nes JAV pa 
laiko teisėtą demokratinę vai 
džią, o Maskvai patiktų ten dik 
tatūra.

— Sausio pradžioje JAV pa 
leis aplink Žemę žmogų.

— Atsverti Europos vaisty 
bių bendros rinkos sąjungai, iš 
keltas sumanymas sudaryt? Re 
miojo vandenyno vaL’.vbtU 
prekybinę sąjungą.

— Nehru pareiškė, kr d jei 
gu Kinijos komunistai naban 
dys grobti Indijos žemes, tai 
jis skelbs karą.

K Nehru pareiškė, kad por 
tugalai išsikiaustytų iš Indijos 
Goa kolonijos.

— Serga buv. DB premje 
ras Attlleel

— Tanganika iš L'B gavo 
nepriklausomybę, ir tapo nan 
ja Afrikos valstybe,

— 25 vokiečiai pabėgu trati 
kiniu per geležinę Berlyno šie 
ną.

— Diefanbaker nusistebėjo 
Chruščiovo įlaigojimu dėl A 
ginklų.

— Priimtas Kolumbij >s pa 
siūlymas sušaukti Amerikos 
kontinento valstybių .susirinki 
mą aptarti saugumo klausimus

— Dėl Kinijos priėmimo į 
JTO. JAV memorandumas sa 

; ko, kad šiam dalykui reikia 
. kvalifikuotos JTO narių daugu 
* mos.

— Dėl Laoso sutarta bet 
Laoso princai vienas kito bijo, 
todėl bijo susitikti...

a — Derybose del A. bandy 
" mų sovietai' nesutinka su tarp 
. tauine kontrole, o be kontrolės

;a, to 
™ dėl jokios vilties susitarti nėra.
J Vakarai taip gi nesutinki 
« jai • i.- _ ...m_

lų draudimai iki $10,000 mir 
ties arba vi‘#ško nedarbingu 
mo atvejais pasilieka galioje, 
kaip buvę.

Paminėtas paskolų draudi 
mas ilgos ligos atveju buvo 
įvestas prieš dvejus metus. ,,Li 
tas“ jį turėjo nuo š. m. sausio 
mėn. 9 d. Draudimas panaikina 
mas dėl to, kad ir paskutinis s00 
% premijos padidinimas vis 
tiek nepadengia reikalingų iš 
mokėjimų, o tolimesnis premi 
jų didinimas rastas nepraktiš 
ku, nes reta kredito unitą be 
įstengtų jį apmokėti.

Visos pretenzijos ryšium su 
šiuo draudimu turi būti patiek 
tos b-vei CUNA ne vėliau 1962 
m. liepos mėn. t d. Paieiški 
mai svarstomi tik po trijų mė 
nešiu ligos. Susirgimas tari bū 
ti įvykęs šių, 1961 metų laiko 
tarpyje.

Atskiri pranešimai nariams 
apie šio draudimo panaikiniipą 
bus išsiuntinėti kartu su kviet: 
mais į metinį susirinkimą.

Pr. Rudinskas,
„Lito“ Sekretorius.

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOMS

„Lito“ valdyba nutarė palūka 
nų procentą sumažinti >k> 7% 
nuo 1962 m. sausio mėn. 1 d. 
Paskoloms iki $10,000 pavalo 
mas CUNA draudimas mirties 
ir vmiško nedarbingumo atve 
jais. Paskolos dalis, viršijanti 
$10,000, nedraudžiama.

„Lite“ nekilnojamo turto pa 
skolos atviros — gali mokėti 
kiek ir kada nori, jų išdavimas 
greitesnis ir pigesnis. Užtat kas 
turi „mortgage“ paskolas kitu< 
arba nori gauti naujas, Dravar 
tu pagalvoti, ar ne geriau kieip 
tis į „Litą“. Patartina užsiimti 
eilę iš anksto, nes sumos >ia ri 
botos. Paskolų reikalais skam 
binti Ved. padėjėjui Pr. Rudins 
kui, tel. HU 1-2957.
• Ponai Daugelavičiai, Vikte 
rija ir Alfonsas atsikėlė pyven 
ti į Cote St. Luc, gražią vietą, 
pp. Smilgevičių kaimynystėje. ,

Pasaulio lietuvių sostinėje
LIETUVIŲ STUDENTŲ SU VAŽIAVIMAS ČIKAGOJE

Lapkričio 24—26 dd. JAV 
Lietuvių Studentu S'-gos na 
riai buvo susirnkę į savo XI-jį 
suvažiavimą, kurin atsilankė 
apie 200 atstovų bei svečių^

Šalia organizacinių reikalų, 
buvo svarstomos tautiškumo 
problemos. Pirmąją dieną bu 
vo simpoziumas tema — 
tiškumo sąvokos kitimas’ 
riame dalyvavo D. Koklytė, K. 
Alminas, K. Bagdonas, mode 
ruojant D. Mpckūnui. Antrąją 
dieną buvo dvi paskaitos: dr. 
V. Kavolio — ,,,Kintančioj! 
tautiškumo samprata ir kultūri 
nė veikla išeivijoje“ ir dr. G. 
Gedvilos — „Trakų pilis, aras 
ir svetimieji žemėje (irgi nagri 
nėjanti tautiškumą). Paskutinią 
ją dieną baigminę paskaitą skai 
tė dr. J. Kaupas.

Po paskaitos ir simpoziumo 
buvo diskusijos, bet jos šį kar 
tą nesusilaukė daug dalyvių. Iš 
diskutavusiųjų tarpo didesnė 
dalis jau buvo studijas baigę 
žmonės, čia dalyvavę svečių tei 
sėmis. Suvažiavusiųjų didžioji 
dalis buvo jauni žmones, su 
brendusieji šiame krašte.

Tau
ku

Iš organizacijų reikalų svar 
besniais punktais buvo šie: S- 
gos gairių nustatymas, C. V. 
narių pranešimai, skyrių veik 
los apžvalga, pranešimas Lithu 
anus reikalu, Šalpos Fondo p;a 
nešimas ir kiti. Taip pat buvo 
ir sveikinimų. Pirmąją dieną 
studentus žodžiu sveikino gen. 
kons. Dr. P. Daužvardis, vie 
nas iš S-gos steigėjų — dr. V. 
Vardys, red. dr. J. Prunskis ir 
kiti.

Suvažiavimo metu buvo ir 
pramoginių dalykų; susipažini 
mo šokiai ir koncertas - balius 
Monson viešbutyje. Koncerto 
programą išpildė jaunieji artis 
tai — dainininkė L. Šukytė, 
akonip. M. Motekaitis ir p?a 
mstas A. Vasaitis.

Pirmininkavo St. 
A. Udrys, sekr. K. 
tė, B. Paškauskaitė, 
naitė, L Sasaitė.

E.

Rudys ir 
Saankaity 
A. Balčiu

bulaitis.

© Pianisto K. Smilgevičiaus šei 
ma atsikėlė iš St. Michel ir ap 
sigyveno modernioje bei gra 
žioje savoje rezidencijoje Cote 
St. Luck., 5513 Smart Street. 
• Ponų Baltuonių šeima atsikė 
lė iš Rytų Monlrealio ir apsigy 
veno gražiame LaSalle - 
Side, 8489 Central Street, 
Petronių kaiminystėje.

MENO GALERIJA, 
pasivadinusi International 
Exchange Inc., atidaryta 2071 
University Ave. Galerijoje la 
bai daug įvairių kraštų ir įvai 
r.ų stilių dailės darbų, kuriuos 
gali lankytojai įsigyti. Galeiija 
priima visokių dailininkų bei 
skulptorių darbus pardavimui. 
Atidarant galeriją gruodžio 6 
d. vakare, atsdankė daug žmo 
nių. Galerijos vadovyne pagei 
dauja ir lietuvių dailininkų da 
lyvavimo. Galima susižinoti te 
lefonu VI 5-5111.

River
PP

Art

DĖMESIO!
Jau pastai perkrauti kalėdi 

ne korespondencija, todėl re 
dakcija laiku negauna kaikurių 
laiškų, — dėl to visi suintere 
suoti, kad la?5kai pasiektų N L 
redakciją, maloniai prašomi 
laiškus siųsti kuo anksčiau.

SVARBU VISIEMS
„Nepriklausomos Lietuvos“ 

dvidešimtmečio sukaktuvėms 
pažymėti, naujiems prenumera 
toriams arba ir buvusiems, bet 
nustojusiems imti šį laikiaštį, 
daroma didelė lengvata: Kas 
N. L. užsisakys gruodžio ir sau 
šio mėnesiais, ją gaus už pusę 
kainos. Šią žinią NL plenume 
ratonai prašomi paskleisi savo 
pažįstamųjų tarpe.

KALĖDINIŲ IR 
NAUJAMETINIŲ 

sveikinimo kortelių jau galima 
gauti NL redakcijoje —- 20 kor 
telių su vokais 1 dol. Dėkite 
pinigus į voką ir siųskite adre 
su: Nepr. Lietuva, 7722 Geor 
ge St., LaSalle, P. Q.
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For liberation of Lithuania!
For loyalty to Canada!

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA 

Už Lietuvos išlaisvinimą!
Už ištikimybę Kanadai!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IK 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’’

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

Montreal, P. Q., Canada. 
Yearly Subscription Rates:
Canada ...........................$ a.00

America & S. Amesica. .$ 5.50 
Other Countries ......$ 6.00

7722 George Str., LaSalle, 
Prenumerata metams:

Kanadoj,e ......................... 5.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 5.5G
Visur kitur ......................$6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ’ ) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Sveikiname
GRAŽŲ KANADOS VYRIA USYBĖS MOSTĄ 

etninės spaudos konferencijos proga?
kelti mūsų pasiryžimų if jėgų, 
kurios, manome, turėtų •'Upė t i 
valstybei, jeigu ji mus priėmė. 
Tuo tarpu net mūsų pastangos 
susirasti darbo, mažiausiai iš 
vystytose srityse, kuriose labai 
trūksta specialistų, susiduria su 
nenugalimomis kliūtimis. Tas 
mumyse kelia nusivylimą ir ver 
čia jieškoti sąlygų kitur, kut yra 
didesnės savo jėgų pritaikymo 
galimybės.

Nenorėtume būti neteisingai 
suprasti. Mes džiaugiamės čia 
politinėmis laisvėmis ypač, nes 
daugelis mūsų kaip liktai bė 
gome nuo vergijos. Mes labai 
vertiname augštą civilizacinį gv 
venimo lygį. Mes patenkinti 
kad mūsų jaunimui, ‘palygina 
mai yra perspektyvų geriau orą 
sikurti. Tai yra svarbu. Bet 
mes, Europos pažangos žmo 
nės, pasigendame mūsų many 
mu ir įsitikinimu, būtinų de 
barties žmogui dalykų, kaip 
darbo apsaugos teisių, kad 
darbdavys mūsų nemėtytų, 
kaip kokių daiktų, kai tiktai tas 
naudinga jo bizniui, arba įgi 
dingą jo ambicijai. Mes pasi 
gendame socialinio bei sveika 
tos draudimo valstybiniu mas 
tu ir valstybine teise, o ne ma 
lonės bei pasigailėjime prinCi 
pu. Ir pensijos, kurios d^agu 
mui darbo žmonių turi sudaryti 
pagrindinį pragyvenimo Šalti 
nį, yra nepakankamos. Jos už 
simotos labai geru principu, bei 
neišbaigtos, nes nesiekia vai 
džios nustatomo pragyvenimo 
minimumo. Tai, mūsų many 
mu, didžiosios Kanados gyve 
nimo spragos, kurios reiktų už 
taisyti 
bet ir 
dai.

Bet 
yra gera pradžia susipratimui, 
išsiaiškinimui ir pažangai, — to 
dėl mes ją nuoširdžiai sveiki 
name.

Etninės spaudos konferencija Sveikinimai „N.L.“ 20-mečiui 
Otavoje

Atrodo, tai bene pirmasis sa 
vo pobūdžiu ir užsimojimu vi 
soje Kanados istorijoje. Ir ga 
na nuostabu, kad jį padarė ne 
Liberalai, kuriems, atrodo, tai 
'ijktų, bet Progresyvieji kon 
servą toriai, tartum pateisinda 
mi progresyvumo pavadinimą. 
Bet jei tai yra padaryta net tam 
tikrais skaičiavimaisi, tai šis 
mostas galės turėti ir labai rim 
tų pasekmių.

Juk Kanada yra vienintelis 
toks tautų mišinys pasaulyje, 
kur kiekvienas šeštas asmuo 
yra naujas ateivis, lai ai bėga 
Ii būti nuostabu, kad pagaliau 
ir į mus, naujuosius ateivius, at 
kreiptas dėmesys? Pridursime, 
kad mes daugumoje žmonas Eu 
pos kultūros bei civilizacijos, ku 
ri visai Amerikai neturėtų būti 
neįdomi, ypač, kai dabar tautų 
tarpe yra nemaža įtampa besi 
»ystanč|psį pažangos lenkty! 
nės. Tuo tarpu mūsų ypač mo 
kslinė bei kultūrinė patirtis čia 
ligšiol nesusilaukia j ikio be 
veik dėmesio. Todėl ar berei 
kia stebėtis, kad daugelis nauja 
ateivių, pagyvenę tūlą laiką Ka 
nadoje ir neradę savo jėgų, ži 
nių ir patirties pritaikymo, ke 
liesi į Jungtines Amerikos Vals 
tybes, kurios sugeba praktiš 
kiau panaudoti mūsų jėgas.

Mes tikrai jaučiamės galį bū 
ti daug daugiau naudingesni 
šiam didžiuliam kraštui, kuris 
faktinai yra dar jaunos kury 
bos laikotarpyje. Mums, ypač 
daugeliui augštojo mokslo žmo 
nėms net skaudu, kai niekur ne 
galim pritaikyti savo žinių, ypač 
matydami, kaip daugeliui Kana 
dos gyvenimo sričių trūksta tų 
sričių specialistų.

Be to, mes, nors ir nuošir 
džiausiai įsijungdami į Kana 
dos gyvenimą ir norėdami skii 
ti jai visas jėgas, nesusilaukia 
me visiško pilietiško traktavl 
mo ir negauname visų pilieti 
nių teisių. Moraliai tas negali

ne tiktai darbo žmonių, 
Kanados valstybės nau

spaudos konferencija

J. Kardelis.

KLB Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumo narį

PETRĄ PELECKĄ 
ir

BIRUTĘ JURGIŪNAITĘ,
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 

nuoširdžiai sveikina ir laimingo šeimos gyvenimo linki

KLB Montrealio Lietuvių Seimelio 
Prezidiumas.

Gruodžio 4—5 dd. Ottawo 
je, Parlamento Rūmuose, įvy 
ko Kanados etnines spaudos re 
daktorių konferencija, kurią su 
kvietė ir puikiai suruošė Pilie 
lybės ir Imigracijos mimstere 
p. Ellen L. Fairclough.

Konferencijoje dalyvavo per 
70 redaklorių arba jų įgalioti 
nių, atstovavusių 27-nias lauti 
nes grupes.

Lietuvišką spaudą atstovavo 
Dr. P. Gaida (Tėviškes Žibu 
riai) ir V. Žižys (Nepr. Lietu 
va).

Konferencijos tikslas buvo 
dvilypis:

1. Supažindinti etnines gru 
peš su anglų ar prancūzų ka1

. bų mokėjimo nauda ir paskaliu 
ti pilietybės įsigijimą.

2. Supažindinti etninę spau 
dą su svarbiausių ministerijų 
veikimu, ypač tų ministerijų, 
kurios dažniau liečia naajaku 
rių problemas.

Atidarymo kalboje

min. pirmininkas J. R. 
Diefenbaker

peržvelgė kaikuriuos Kanados 
istorijos momentus-ir priminė, 
jog Kanada gali vertai aidžiuo 
tis būdama viena iš pirmųjų pa 
šaulyje, kuri paskelbė religijos 
bei žodžio laisvę. Jis taip pat 
pastebėjo, jog dar daug neką 
nuveikti, siekiant pilno darnu 
mo. Jis pabrėžė, jog etnine 

•spauda šitoje srityje kaip tik 
ir vaidina didelę rolę.

Girdamas etninių grupių l?i 
kyseną komunizmo atžvilgiu, 
min. pirm. J. R. Dielenbaker 
pareiškė: „Jūs žinote komuniz 
mą iš praktikos ir todėl jūsų 
darbas! informuojant visuome 
nę yra labai svarbus“.

Tarp kitko min. pirmininkas 
priminė: ,,Paskutinių dienų
tarptautiniai politiniai ‘Įvykiai 
nieko gero taikos atžvilgiu ne 
žąda. Sovietų laikysena re 
miantis, taikos tegali tikėtis tik
tai didžiausias optimistas“.

Min. pirm. kalba, trukusi 
apie 45 min., spaudos atstovų 
buvo labai šiltai priimta.

Konferencijos metu 

pranešimus darė 4-ri kabineto 
ministerial:

p. E. L. Fairclough (Pilietybės 
ir imigracųos), p. M. Stair 
(Darbo), p. J. W. Monteith 
(Sveikatos ir socialinio aprūpi 
nimo) ir p. W. Hamilton (paš 
to). Generolai: B. Curry ir Rid 
ge atstovavo Krašto apsaugos 
m-ją, pp. J. J. McKinnirey ir 
G. F. Coldrick Prekybos ir 
Pramonės, p. J. S. McGiffin Že 
mės ūkio ir F. T. Mace vetera 
irų reikalų ministerijas.

Taip pat pranešimus darė ir 
Transporto, Mokesčių (Natio 
nal Revenue) bei karinės 
mybos ministerijų atstovai.

Valdžios atstovai
pukiai apibudino jų dispozici 
jose esamas įvairias paslaugas, 
skirtas Kanados piliečiams ir 
prašė su tuo susipažindinti et 
ninės spaudos skaitytojus

Kiekvienam redaktoriui bu 
vo įteiktas nemažas kiekis inior 
macinės literatūros (naudingiau 
šią — ateityje patieksime „N. 
Lietuvos“ skaitytojams).

Nežiūrint, kad konferencijos 
programa buvo plati, pakanka

ga

Ką rašo kiti
„VIENYBĖĮų’ SUSIRŪPINU SI LIKIMU

„Vienybės'- redaktoriaus 
žmona, V. Tysliavienė rašo:

„Yra skaitytojų, kurie abejo 
ja Vienybės ateitimi ir svarsto, 
ar verta sumokėti 7 dolerius 
prenumeratos už ateinančius 
metus. Šiuo klausimu teko ka1 
bėti su kai kuriais prenumerato 
riais net stovint piie Juoze Tys 
liavos karsto. . .

Vienybės laikraščio ateitimi 
mes, Tysliavų šeima, rūpino 
mės visą laiką. Jaunasis Juozas, 
arba Natangas, kaip jį tėvas 
mėgo vadinti, visuomet tvirii 
no, kad jis Vienybę leis net ir 
tuo atveju, jei ir abudu tėvai 
būtų mirę.

Į šį seniausią pasaulyje lietu 
vių laikraštį, yra sukaupia Tys 
liavos ir mano jaunystė ir gv 
venimas. Jisai pradėjo Vieny 
bę redaguoti 1933 m., j aš čia 
atėjau 1935 m., būdama tada 
19 m. amžiaus. Be to, mūsų už. 
nugaryje visuomet buvo mano, 
Vaivadų šeima: tėvai, brolis, 
seserys, o taip pat artimieji ir 
vienybiečiai Philadelphijoje.

i

Dabar esame gedulos ženk 
le — tebeskaitome užaojau 
tos laiškus, kurie dar kasdien 
ateina ir mums teikia daug su 
raminimo, bei finansinės para 
mos.

mai laiko buvo skirta n diskusi 
joms.

Diskusijų metu iškilo keletas 
ryškesnių minčių, kurias va! 
džios atstovai žadėjo giliau pa 
studijuoti. Vienas svarbesnių 
— sveikatos draudimas. Ir Čia 
min. J. W. Monteith pareiškė, 
kad jau yra rmitai

studijuojama Anglijos sveika 
tos bei socialinio aprūpinimo 

sistema su tikslu pritaikyti 
Kanadai.

Šis pareiškimas buvo visų da 
lyvavusių entuziastingai sutik 
tas.

Tarp kitų sugestijų buvo 
siūlyta palengvinti pilietybės ga 
vimą nei angliškai, nei prancū 
ziškai nekalbantiems vylesnio 
amžiaus atvykėliams.

(Pažadėta atsižvelgti, 
buvo išsikalbėta ir

klausimais, liečiančiais 
dos įstatymus:

skyrybų, svaiginamųjų 
vartojimo, mokesčių, 
ir kt. Toks minčių pasidalini 
mas buvo gan naudingas tiek 
valdžios, tiek ir etninės spau 
dos atstovams.

Pirmos konferencijos dienos 
vakare ministerė p. E. L. Fair 
Jclogh surengė Ispaudos atsto 
vams puikią vakarienę isloriiua 
me Chateau Laurier. Jos metu 
buvo arčiau susipažinta su eile 
augštų vyriausybės atstovų.

Konferencijai baigiantis, et 
ninės spaudos atstovus užsi 
kvietė vaišių progr. konservato 
rių partijos centrinis organiza 
torius p. Ailister

Nuostabu, jog 
tija praleido gan 
sueiti į artimesnį

su ta trečiąją 
balsuotojų

Daug

Kana

gėralų 
loterijų

Grosari.
Liberalų par 
puikią orogą 

kontaktą

Kanados 
grupe,

kuri ateityje turės nemažos 
kšmės net ir rinkimų pakreipi 
me.

Gal vertėtų jiems priminti, 
jog sekančiuose rinkimuose per 
500,000 naujų ateivių turės pro 
gos atiduoti savo balsus už ge 
riausius Kanados sūnus ir dūk 
ras. Be to, dar yra 385,000 

•naujų imigrantų, kurie jau turi 
teisę priimti pilietybę. Taigi 
bendras skaičius po karo atvy 
kusiųjų naujų balsuotojų sieks 
net 835,000.

Tai yra nemaža politinė jė 
ga.

Konferencija buvo baigta po 
būviu priėmimu pas Kanados 
Generalinį Gubernatorių ir po 
nią Vanier.

Čia vėl dalyvavo visa e.lė ka 
bineto ministerių bei augštų vai 
džios pareigūnų.

Vaišių metu buvo progos su 
jais pasidalinti mintimis apie 
įvairiausius mūsų rūpesčius. *

Baigiant reiktų pastebėti, 
jog tokia konferencija etninė 
ms grupėms buvo labai svarbi.

Mums patiems ką nors pana 
šaus suorganizuoti būtų buvę 
beveik neįmanoma. O susitik 
ti ir aptarti mus visus hečian 
čius klausimus yra būtina.

Ji yra svarbi ir tuo, kad mu 
ms jau yra rodomas net >r spe 
cialus valdžios dėmesys.

Taigi, mes tampame, kad ir 
mažu dar, bet svarbiu vienetu.

V. Žižys.

VIEŠOJI NUOMONĖ 
(diskusinis)

Labai dažnai mūsų lietuviško 
je spaudoje tenka skaityti strai 
psnius, kurie kaltina Vakarų di 
plomatus už neveikią ir daro 
mas Rytams nuolaidas. Daug 
mūsų politikų ir žurnalistų na 
grinėja vakariečių veiklą ir jieš 
ko priežasčių kodėl vakarams 
nesiseka ir kodėl jie traukiasi 
atgal ir užleidžia turimas pozi 
cijas savo priešams. Visi gerai 
žinome, kad Vakarai turėjo la 
bai gražių progų, (Korėja, 
Vengrų sukilimas. Rytų Vokie 
tijoje sukilimas, Kubos invazi

Bet tuo pačiu kartu noriu už 
tikrinti, kad Vienybė, seniau 
sias lietuvių laikraštis pasauly 
je, Jus lankys ir toliau“.

rei

ja), bet jų neišnaudojo ir dar 
labjau sutvirtino Geležinę <Jž 
dangą. Nors ir dabar, kada vy 
ksta tokie svarbūs ir lemiami 
įvykiai Berlyne, kur N. Chruš 
čiov įklimpo prie Betoninės Už 
dangos, bet atrodo, kad angiai 
ir amerkiečiai padės N. Chiuš 
čiovui išlipti iš tos balos ir iš 
krapštys iš jo gerklės tą Kaulą, 
kuriuo jis būtų užspringęs. l ik 
tai Vakarų Vokietija ir gen. De 
Gaulle tvirtai laikosi ir daboja, 
kad amerikiečiai nepakaitolu 
praeities klaidų. Bet ar jiems 
tai pasiseks, sunku tikėti.

Vykstant taip svarbiems įvy 
kiams dabartinėje pasaulinėje 
politikoje, kada jau sukryžiuoti 
kardai ir užtaisyti ginklai, — 

Nukelta į 7-tą psl.

Malonus Pone Redaktoriau,
Praeitą savaitę iškilmingai atšventėte „Nepriklausomos 

Lietuvos“ dvdiešimties metų sukaktuves.
Tai labai gražus ir reikšmingas įvykis mūsų lietuviškame 

gyvenime, ypačiai spaudos bare.
Džiaugiuos „Nepriklausomos Lietuvos“ sukaktimi 

proga noriu palinkėti Jums, Pone Redaktoriau, sėkmės 
taip gražiai redaguojant laikraštį, o „Nepriklausomai 
vai“ ilgiausių melų.

Linkiu, kad „Nepriklausoma Lietuva“, atsiradusi

ir tu 
darbe

_  __________ , Sovie 
tų Sąjungai jėga ir smurtu okupavus Lietuvą, sėkmingai tęstų 
kovą už Nepriklausomos ir Laisvos Lietuvos suvereninių tei 
šių vykdymo atstatymą ir lyžtingai kovotų už visą, kas kiek 
vienam lietuviui šventa ir širdžiai artima.

Linkiu ir Jums, Jone Redaktoriau, ilgiausių metų sun 
kiame, kilniame spaudos darbe, į kurį įdedate tiek daug m.ei 
lės, aukos ir energijos.

Gilia pagarba
J. Kajeckas, 

Lietuvos Atstovas.
Malonus Pone Redaktoriau,

Spauda yra vienas stipriausių ginklų kovoje už tautos 
laisvę, jos kalbą ir kultūrą. Dar didesnis yra jos vaidmuo iš 
eivijoje. „Nepriklausoma Lietuva“, per dvidešimt metų lan 
kiusi savo skaitytojus, išvarė platų barą Kanados lietuvių tau 
tiniame ir kultūriniame gyvenime. Tamstai perėmus laikraštį 
į savo rankas, jo reikšmė dar padidėjo, taip teikiamų žinių 

įvairumu, taip ir vedamųjų aktualumu. „Nepriklausoma Lie 
luva“ yra šiandien stipri Lietuvos laisvės kovos rėmėja ir 
spalvingas Kanados lietuvių rūpesčių, siekių ii veikūs pa 
veikslas.

Laikraščio garbingos dvidešimtmečio sukakties proga 
siunčiu savo ir VLIKo vardu geriausius sveikinimus ir nuošir 
dziai linkiu sėkmingai tęsti toliau didžiulės reikšmės spaudos 
darbą, laikraštį plėsti, jo turinį turtinti lietuviškomis proble 
momis ir jo skaitytojus nuvesti į tikrai laisvą ir nepriklausomą

Tamstą nuoširdžiai gerbiąs^
Dr. A. Trimakas 

VLIKo Pirmininkas.
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos Delegacijos Pa 
vergtųjų Europos Tautų Seime vardu nuoširdžiai sveikinu 
Nepriklausomą Lietuvą, jo redaktorių ir bendradarbius dvi 
dešimties metų sukakties proga.

Mes augštai vertiname Nepriklausomos Lietuvos įnašą 
mūsų tautos pastangoms atstatyti savos valstybės suverenių 
teisių vykdymą ir išeivijoj, ypač Kanadoj, gyvenančių lietu 
vių telkimui tam mūsų tautai gyvybiniam uždaviniui.

Įsikūręs mūsų tautos laisvės sutemų metu, kai 1941 m. 
birželio mėn. tautai sukilus prieš raudonąjį pavergėją blikste 
Įėjusi laisvės viltis buvo rudojo okupanto sužlugdyta, Jūsų 
laikraštis, kaip ir visi lietuviai, išgyveno trapių vilčių ir skau 
džių nusivylimų laikotarpius. Vienu ir kitu atveju Tamstos 
ledaguojamas laikraštis tinkamai formavo ir onjentavo lietu 
vių išeivių ir tremtinių politinę mintį ir skatino jų veiklą. Ne 
palaužiamai tikėdamas, laisva Lietuvos ateitimi ir lietuvių tau 
tos gyvastingumu, jis grūdino svetur gyvenančių lietuvių va 
lią ir ryžtą, teigiamai įtaigojo su okupanto užmačiomis bes. 
grumiančius lietuvius tėvynėje.

Linkiu Jums tokiu pat atsidėjimu ir pasišventimu tęsti 
labai svarbų politinį ir kultūrinį barą lietuviškuose laukuose, 
stiprinti lietuvybę išeivijoj ir tremty ir artinti Lietuvos laisvės 
valandą.

Tikrą pagarbą reikšdamas, Jūsų
Vaclovas Sidzikauskas
Lietuvos Laisvės Komiteto 

ir
Lietuvos Delegacijos PET 

Pirmininkas.

JUOKDARIAI
SŪDNA DIENA...

Bimba: Antanėli, kaip tu 
mįsliji, kas čia dabar darosi ant 
svieto ?

Bimba: Ir aš apie tai misliju,
Rojau...

Mizara: Tai kaip tu manai.
— kas iš tokios košės gali išei 
ti? ,

Bimba: O t, jau šitokio termi 
no aš nesuprantu, Rojau. Ką 
reiškia ta tavo „košė“?...

Mizara: Kokia „mano“?.. 
Tu, Antanai, skaitykis sa žo 
džiais, ką tu kalbi... Dar nugirs 
Kas. tai tuojau mus padarys sta 
linininkais...

Bimba: O ar mes nebuvome 
stalinininkai, Rojau?

Mizara: Nu žinoma, kad bu 
vom... Betą matai, Antanai, — 
čėsai kinta margo svieto...

Bimba: Prakeikimas, Ro 
jau... Kinta ir kinta, bet kaip 
kinta?!

Mizara: Nu, prastai Kinta. 
Tik pamįslyk: Gulėjo drauge 
su Leninu mauzolėjuje, o da 
bar išmestas Kremliaus patvo 
rin...

Bimba: Ir tu Rojau skaity 
kis su žodžiais... Gal šiandien 
Saalinas patvoryje, o ryt bus 
Nikita ChruIčįov.A Kai taip 
prasidėjo, tai kas gali atspėti 
kaip pasibaigs...

Mizara: Tikra velniava, An 
tanai. Ir kaip dabar atspėsi, 
kas bus ryt?.. Gal tave ir mane 
sukiš į maišą...

Bimba: Visko galima laukti 
ir visko tikėtis...

Mizara: O kodėl tu taip gal 
voji, Antanai?

Bimba: Dabar, draugas Ro 
jau, reikia galvoti, bet ir galvo

damas nedasigalvoji, kad taip 
atsitiktų, kaip atsitiko...

Mizara: Apie ką tu, Anta 
nai?.,.. Vėl apie Nikitos žyg 
darbius?..

Bimba: O apie ką gi daugiau, 
kaip ne apie savo nauja vadą...

Mizara: Tai gal vėl kas atsi 
tiko?

Bimba: Tai, Rojau, negirdė 
jai?

Mizara: Sakyk greičiau. An 
tanai!..

Bimba: Tai navatna!
Mizara: Kas navatna? Sakyk 

greičiau!..
Bimba: Tai negirdėjai, kad 

Nikita... Popiežių pasveikino..
Mizara: Eik tu peklon, An 

tanai!.. Tai gal jis iš proto išč 
jo?..

Bimba: Kas ten jį supaisys 
— ar jis iš proto išėjo, ar iis 1 
tus nori iš proto išvesti, bet Po 
piežių pasveikino... 80 metų su 
kaktuvėm.

Mizara: Brace, tai gi labai ge 
rai man išeina, kad aš, būda 
nas Lietuvoje, aplankiau visus 
vyskupus...

Bimba: Nesidžiaug pe/anks 
ti, Rojau... Gal tu mįsliji, kad 
Nikita katalikų vieron persime 
ta?..

Mizara: Tai jau būtų sūdna 
diena, Antanai... Tai mudu, 
kaip manai, ilgi turėsime ka 
taiikybę priimti?..

Bimba: Ką tu, Rojau, mes gi 
krikštyti...

Mizara: Tai tikrai sūdna die 
na, Antanai...

Bimba: Sūdna, Rojau ..

Mandrapypkis.
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Chruščiovas prieš Staliną
INTRIGOS, SUKTYBĖS, ŠANTAŽAS, PRIEVARTAVI 
MAI, KLASTOJIMAI, PIKTADARYBĖS IR ŽMOGŽU 

DYSTĖS KOMUNISTŲ PARTIJOJE IR SOVIETINĖJE 
VALDYMO SISTEMOJE

NIKITA CHRUŠČIOV
3.
Draugai! Suvažiavimo prezi 

diumas gavo senų bolševikų 
laiškus, kuriuose jie rašo, kad 

asmenybės kulto laikotarpiu ne 
kalti žuvo įžymūs partijos ir 
valstybes veikėjai, tokie ištikimi 
leniniečiai, kaip draugai Čiuba 
ris, Kosioras, Rudzutakas, Pos 
tyševas, Eichė, Voznesenskis, 
Kuznecovas ir kiti.

Draugai siūlo įamžinti atmi 
nimą įžymių partijos ir aisty 
bes veikėjų, kurie tapo asme 
nybės kulto laikotarpiu nepa 
grįstų represijų aukomis.

Mes laikome šį pasiūlymą tei 
singu. Būtų tikslinga pavesti 
Centro Komitetui, kurį išrinks 
XXII suvažiavimas, teigiamai 
išspręsti šį klausimą. Gal būt,

reikia pastatyti Maskvoje pa 
minklą, kuris įamžintų tapusių 
savavaliavimo aukomis draugų 

atminimą.
Partija asmenybės kulto są 

lygomis negyveno normalaus 
gyvenimo. Valdžią uzurpavę 
žmonės nebėra atsakingi parti 
jai, jie nesileidžia jos kontro 
liuojami. Tai svarbiausias asme 
nybės kulto pavojus.

Reikia, kad parljoije visuo 
met būtų tokia padėtis, kai bet 
kuris vadovas yra atskaitingas 
partijai, jos organams, kad par 
tija galėtų pakeisti bet kuri va 
Jovą, kai laikys tai reikalingu.

(Tai yra klaidingas nusistatv 
mas, nes vadovai turi būti at 
sakingi visai tautai, ne partijai. 
Kai atsakingumas bus tiktai 
partijai tai bus taip, kaip bt. 
vo prie Stalino, nes ir tada atsa 
kingumas buvo partijai, ne tau 
tai, o už partiją kalbėjo vienas 
Stainas. (L. L. rled.).

Mūsų partijos XX suvažiavi 
mas pasmerkė asmenybės kul 
tą, atkūrė teisingumą ir parei 
kalavo pašalinti padarytus iš 
kraipymus. Partijos Centro Ko 
mitetas ėmėsi ryžtingų priemo 
nių, kad nebūtų leista savava 
liauti ir veikti neteisėtai.

Antipartinė Molotovo, Kagano 
vičiaus, Malenkovo ir kitų gru 

pė visaip priešinosi šių 
priemonių vykdymui.

Frakcionieriai mėgino užgrob 
ti vadovybę, iškreipti partiją iš 
lenininio kelio. Jie ruošėsi susi 
doroti su tais, kurie gynė XX 
suvažiavimo nubrėžtą kursą. 
Kai antipartinė grupė buvo su 
triuškinta, jos dalyviai manė, 
kad su jais bus pasielgta taip, 
kaip jie elgdavosi su dorais 
žmonėmis asmenybės kulto lai 
kais ir kaip jie norėjo susidoro 
ti su tais, kurie stojo už lenini 
nių partinio gyvenimo normų 
atkūrimą.

Būdingas buvo mano pokal 
bis su Kaganovičiumi. Tai bu 
vo antrą dieną po to, kai bai 
gė darbą CK birželio Pienu

TOLIAU KALBĖJO:

mas, kuris išvijo antipartinę 
grupę iš Centro Komiteto. Ka 
ganovičius man paskambino te 
lefonu ir pasakė:

— Draugas Chruščiovai, pa 
žįstu tave daug metų.

Prašau neleisti, kad su manimi 
būtų pasielgta taip kaip būda 
vo susidorojama su žmonėmis 

Stalino laikais.
O Kaganovičius žinojo, kaip 

tada būdavo susidorojama, nes 
jis pats buvo šių susidorojimų 
dalyvis.

Aš jam atsakiau:
— Draugas Kaganovičiau' 

Tavo žodžiai dar kartą patvir 
tina, kokiais metodais jūs keti 
note veikti, siekdami savo šly 
kščių tikslų. Jūs norėjote atkur 
ti šalyje tą tvarką, kuri buvo 
asmenybės kulto metu, jūs nore 
jote susidoroti su žmonėmis 
Jūs ir kitus matuojate savo ma 
tu. Bet jūs klystate. Mes tvirtai 
laikomės ir laikysimės lenininiu 
principų. Jūs gausite darbo, — 
pasakiau Kaganovičiui, — gale 
site ramiai dirbti ir gyventi, jei 
gu dirbsite sąžiningai, kaip dir 
ba visi tarybiniai žmonės.

Štai koks buvo mano pokai 
bis su Kaganovičiumi. Šis po 
kalbis rodo, kad

frakcionieriai pralaimėję manė, 
jog su jais bus pasielgta taip, 
kaip jie norėjo pasielgti su 
partijos kadrais, jeigu jiems bū 
tų pavykę įgyvendinti savo 

klastingus sumanymus.
Bet mes, komunistai leniniečiai, 
negalime piktnaudžiauti vai 
džia. Mes tvirtai remiamės par 
tinėmis, lenininėmis pozicijo 
mis, tikime mūsų partijos jėga 
ir vienybe, liaudies sutelkimu 
apie partiją.

Daugelis delegatų savo kai 
bose pasipiktinę kalbėjo apie 
antipartinės grupės dalyvius, 
minėjo jų nusikalstamų veiks 
mų faktus. Šis pasipiktinimas 
suprantamas ir pateisinamas.

Noriu atskirai pasakyti apie 
draugą Vorošilovą.

Jis buvo priėjęs prie manęs, kai 
bėjo apie savo pergyvenimus. 
Žinoma, jo būklę galima su 
prasti. Bet mes — politiniai vei 
kejai — negalime vadovautis 
vien tik jausmais. Jausmai bū 
na įvairūs, jie gali būti apgau 
lingi. Čia, suvažiavime, Voroši 
lovas klausosi kritikos savo ad 
resu ir vaikšto, lyg primuštas. 
Bet reikėjo matyti jį tuo metu, 
kai antipartinė grupė pakele 
ranką prieš partiją. "Tuomet

Vorošilovas veikė aktyviai, vei 
kė, kaip sakoma, su visomis sa 
vo regalijomis ir ginklais, kone 
raitas.

Antipartinė grupė panaudo 
jo draugą Vorošilovą savo ko 
voje prieš Centro Komitetą. 
Ne atsitiktinai frakrcionieriai 

jam pavedė susitikti su CK na 
riais, kurie reikalavo sušaukti 
Centro Komiteto Plenumą.

Antipartinė grupė tikėjosi, kad 
Vorošilovas savo autoritetu ga 
lės paveikti Centro Komiteto 
narius, pakirsti jų ryžtingumą 
kovoje prieš antipartinę grupę.
Susitikti su CK nariais antipar 
tinė grupė į talką Vorot'ilovui 
paskyrė taip pat Bulganiną. Bet 
Bulganinas neturėjo tokio au 
toriteto, kaip Vorošilovą.;. Di 
dėlę viltį jie dėjo į Vorošilovą, 
kaip j vieną iš seniausių parti 
jos veikėjų. Bet ir tai nepadėjo 
frakciomeriams.

Kyla klausimas — kaip atsi 
dūrė draugas Vorošilovas šioje 
grupėje? Kai kurie draugai ži 
no apie nepalankius asmeninius 
santykius tarp Vorošilovo ir 
Molotovo, tarp Vorošilovo ir 
Kaganovičiaus, tarp Mr-lenko 
vo ir Vorošilovo.

Ir štai, nors jų santykiai bu 
vo tokie,

jie vis dėlto susivienijo. Kodėl, 
kuriuo pagrindu? Todėl, kad 
po XX suvažiavimo jie bijojo, 
jog bus toliau demaskuoti jų 

neteisėti veiksmai
asmenybės kulto laikotarpiu, 
bijojo, kad jiems teks atsakyti 
partijai. Juk yra žinoma, kad

vykdomus piktnaudžiavimus, 
jie tuomet ne tik rėmė visus 
bet ir juose aktyviai dalyvavo.
Baimė, kad 'reikės atsakyti, šie 
kirnas atkurti asmenybės kulto 
laikotarpiu buvusią tvarką, štai 
fc«s vienijo antipartinės gru 
pės dalyvius, nors jie asmenis 
kai nemėgo vieni kitų

Draugas Vorošilovas yra pi 
daręs didelių klaidų. Bet aš, 
draugai, esu tos nuomonės, 
kad į jį reikia žiūrėti kitaip, ne 
gu j kitus aktyvius antipartinės 
grupės dalyvius, pavyzdžiui j 
"Molotovą, Kaganovičių, Ma 
lenkovą. Reikia pasakyti, kad

vykstant aštriai kovai su 
frakcionistais CK

birželio plenumo darbo pmdžio 
je, kai draugas Vorošilovas pa 
matė Centro Komiteto narių 
monolitiškumą kovoje prieš an 
tipartinę grupę, tuomet, maty 
ti, sąmonė jam pakuždėjo, kad 
jis nuėjo per toli. Vorošilovas 

Eleanor Collins iš Vancouveric CBC dainininkė.

suprato, kad jis nuėjo su tais, 
kurie stoja prieš partiją, ir jis 
pasmerkt^: antipartinės grupės 
veiksmus, pripažino! savo kla 
das. Tuo jis kažkuriuo mąstu 
padėjo Centro Komitetui. Ne 
galima, draugai, nepakanka 
mai vertinti tokio jo žingsnio, 
nes tuomet tai buvo parama par 
tijai.

Klimento Vorošilovo vardas 
plačiai žinomas liaudyje. Todėl 
jo dalyvavimas antipartinėje 
grupėje kartu su Molotovu, Ka 
ganovičiumi, Malenkovu ir ki 
tais lyg ir stiprino šią grupę, da 
rė kažkokį įspūdį žmonėms, ne 
nusimanantiems politikoje.

Išstojęs iš šios grupės, draugas 
Vorošilovas padėjo Centro

Komitetui kovoti prieš 
frakcionierius.

Už šį gerą darbą ir mos tuo pa 
čiu atsakykime ir palengvinki 
me jo padėtį.

Draugas Vorošilovas buvo 
griežtai kritikuojamas, ši kriti 
ka buvo teisinga todėl, kad jis 
padarė didelių klaidų, ii komu 
nistai negali jų užmiršti. Bet 
aš esu tos nuomonės, kad mes 
turime būti draugui Vorošiio 
vui atidūs, turime pasielgti kil 
niai. Tikiu, kad jis nuoširdžiai 
smerkia savo poelgius ir gaili 
si jų.

Klimentas Vorošilovas išgy 
veno daug metų, daug gero 
yra padaręs mūsų partijai ir 
liaudžiai. Noriu pasakyti kad, 
kai Centro Komitetas svarstė 
draugo Vorošilovo prašymą ai 
lemti jį iš Augščiausiosios Tary 
bos Prezidiumo Pirmininko pa 
reigų dėl sveikatos, CK nariai, 
nors jis yra padaręs klaidų, 
apie jį šiltai atsiliepė. Pažymė 
damas jo nuopelnus partijai ir 
valstybei, Augščiausiosios Ta 
rybos Prezidiumas 1960 metų 
gegužės mėnesį suteikė Kiimen 
tui Vorošilovui Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardą.

Manau, kad Klimentas Jei 
removičius kartu su mumis ak 
tyviai kovos už mūsų partijos 
reikalą.

Bus daugiau.

— Krišna Menon pareiškė, 
kad Indija nepasiduos Kinijos 
komunistų spaudimui.

— Alžyre būsena pabdogė 
jo.

Mosklo - Technikos naujienos
APSAUGINIAI PAGALVIAI AUTOMOBILISTAMS
Avarijos metu pati pavojin 

giausia vieta yra šalia šoferio. 
Iš 100 automobilinių kataslro 
fų aukų, 69 atitinka keleivia 
r s, sėdintiems kartu su vairuo 
toju.

Siekiant sumažinti neiaimin 
gų atsitikimų skaičių, inžinie 
riai pasiūlė prie sėdynių atlošų 
ir kėbulo vidinių sienelių pu 
tvirtinti polietileninius sudeda 
muosius maišus. Šoferis, maty 
damas neišvengiamą susiduri 
mą, paspaudžia mygtuką, esan 
tį prie vairo! Automatiškai ats. 
daro baliono su anglies dviJe 
giniu ventilis. Greičiau negu 
per sekundę plastmasiniai pa 
galviai prisipildo dujų, apsau 
godami elastingą užtvara auto 
mobilio keleivius. Dabar jiems 
jau nebaisus stiprus smūgis. Ba 
lionai su dujomis laikomi po 
sėdyne.

Jeigu kartais automobilio vi 
duje kiltų gaisras, tai plastma 
siniai pagalviai susprogtų, o iš 
ėjusios iš jų dujos užgesintų 
ugnį.

Tokia keleivių apsaugos pne 
monė pasiūlyta Vokietijos Fe 
deralyvinėje Respublikoje. Da 
bar konstruktoriai nori surasti 
apsauginį sluogsnį ir automatu 
nos vairuotojui. Jis turi oūti la 
bai plonytis, stiprus, elastingas 
Be to, šis sluogsnis smūgio me 
tu neturi kenkti matomumui.

KAIP ATRODYS AMERI 
KIETĖS PO PUSAMŽIO?

Du Minesočio (JAV) uni 
versiteto profesoriai — skulp 
torius Hauzeris ir sociologas 
Frensis — nesusikūrė šiuo klau 
simu labai spalvingų iliuzijų 
Nors, kaip tvirtina profesoriai, 
moterys taps lieknesnes ir aug-' 
tesnės, jų išvaizdoje atsiras ir 
ne lokių malonių pasikeitimų 
Kadangi jos dažnai kaišo ran 
kas į šaldytuvus, pastarosi >s a j 
augs plaukais, nuo mygtukų 
spaudinėjimų pailgės rodoma 
sis pirštas, o nuolat siekiant kon 
servų dėžučių nuo augštų lenty 
nų, ilgesnės išaugs ir pačios ran 
kos.

BALTYMAI IR ŽMOGUS
Baltymai — pagrindinė gy 

vos ląstelės sudėtinė dalis — 
visą laiką irsta ir vėl tasistato. 
Apskaičiuota, kad suaugusio 
žmogaus organizme per parą su 
yia apie 17 g baltymų. Šį deii 
eitą reikia kasdien papildyti.

Tačiau 17 g maža. Baltymai 
reikalingi ir energijai. Todėl jų 
reikia naudoti žymiai daugiau
— po 100 — 120 g per parą.

VANDENTIEKIO VANDUO
ŽAIZDOMS PLAUTI

Ščecino miesto klinikos gy 
dytojas M. Pinskis paposako 
jo, kaip panaudoti vandentie 
kio vandenį žaizdoms išplauti 
sudėtingų lūžimų atvejais. Iki 
tol buvo laikoma, kad žaizdą 
galima išplauti tiktai steriliu 
vandeniu.

Pinskis pateikė šitokį pavyz 
dį. Į ŠČecino kliniką buvo aL 
vežta 32 m. amžiaus darbinin 
kė, sunkiai sužeista automobi 
lio katastrofos metu. Bužo su 

laužytas dubens kaulas ir blau 
zdikaulis; plati ir ilga žaizda 
atrodė siaubingai. Atrodė, kad 
vienintelė išeitis — amputacija. 
Bet chirurgai nusprendė išgel 
bėti koją.

Ligonė buvo užmigdyta. Au 
toklave buvo išsterelizuota ii 
ga guminė žarna, panaši į tą, 
kuria laistomi gėlynai. Paskui 
ji buvo prijungta prie vanden 
tiekia vandens čiaupo, ir smar 
kia vandens srove buvo prade 
ti plauti sužeistieji audiniai, su 
simaišę su nešvarumais. Visa, 
net ir giliai įsispraudę svetini 
kūniai, buvo pašalinti, ir po ke 
lėto minučių galima buvo pra 
dėti operaciją. Koja buvo išgel 
beta.

Per kelias savaites žaizda už 
gijo be komplikacijų, o kaulas 
suaugo. Paskui dar buvo perso 
dinta oda. Po 20 savaičių mo 
teris išėjo iš ligoninės visiška" 
sveika, net ir neįtardama, kad 
jai grėsė amputacija.

Tai buvo 1959 m. Nuo t<» 
laiko prof. Sokolovskio kliniko 
je buvo drąsiai imta naudoti 
vandentiekio vandens srovę 
smarkiai užterštoms žaizdoms 
plauti. Iki šiol pažymėtas 41 
toks atvejis blauzdikaulio, du 
bens kaulų, dilbių lūžimai, pe 
dos sumaigymai ir pan. Visi 
ligoniai pasitaisė, jokių kompli 
kacijų bei apkrėtimų nebuvo

Naujasis metodas dar turi ir 
kitų teigiamybių: vanduo iš 
plauna iš žaizdų ne tik nešva 
rumus, bet ir žalingus vadina 
mojo histolizo produktus ir 
daug suardytų audinių, kurių 
peiliu nepavykdavo pašalinti.

Energingas ir ilgalaikis plo 
\ imas pašalina ne tik nešvaru 
mus, bet ir ligas sukeliančius 
pačias pavojingąsias tokiomis 
mikroorganizmus, o jų tarpe ir 
aplinkybėmis — dujines gang 
ienos lazdeles.

RETA PREKYBA
Keletą kartų per metus Ant 

verpene (Belgija) įvyksta Ura 
mblio kaulo mugės. Jose oar 
davinėjamos dramblių iltys, ra 
ganosių ragai. Pereitų melų 
spalio mėnesį čia buvo parduo 
ta 27 tonos dramblio kaulo. Ko 
dėl šitų savotiškų mugių vieta 
Antverpenas? Todėl, kad bu 
vęs Belgų Kongas — stam 
bus dramblio kaulo tiekėjas.

ISLAMO MIESTAS

Pakistano vyriausybė nutarė 
netoli Ravalpindžio miesto pa 
statyti naują šalies sostinę, kuri 
vadinsis Islambadas — Islamo 
miestas.

Manoma, kad naujosios sos 
tinės statyba atsieis 500 mln. 
rupijų. Statybos laikas numa 
tytas 8—10 melų.

— Anglai, vesdami derybas 
dėl bendros rinkos, nori išside 
rėti lengvatas Britų bendruome 
nės nariams.

— Čombe griežtai pasisako 
už Katangos nepriklausomybę 
ir žada gintis nuo bet kokio už 
puolimo.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas
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Kitos dienos vakarą pakilo lengvutis vėjas, ir jūros pa 
iršius ėmė tolydžio šiauštis. Tačiau saulė ketino leistis už šva 

raus, neapniūkusio akiračio, ir visiems buvo aišku, kad giedra 
dar tęsis ilgai, ilgai. . .

Jūros tiltas buvo sausakimšas vasarotojų. Tilto gale i ako 
nedidelis garlaiviukas, atvežęs poilsiautojus iš Nidos ar Kiaipe 
dos. Balta vėliavėlė, skelbianti ramią jūrą, linksmai plevėsavo 
virš tilto, o žemai plevėsavo spalvingi merginų sijonai. Buvo 
linksma pakrantėje ir ant kopų, ore ir vandenyje, linksmas bu 
vo smėlis, čežąs po vasarinėmis kurpaitėmis, tik vieniša žuved 
ra plasnojanti viršum pakrantės pavilijonų, atrodė kažkodėl 
liūdna.

Savo kolegą ginekologą ir kretingiškį infekcionistą suliko 
Viktorija pačiame tilto gale.

— Rodau sausumos žiurkei jūros grožybes, — paaiškino 
ginekologas. — Ir kas išgalvojo tokią Kretingą? Gyventi be 
veik prie pat jūros ir matyti ją lik šeštadieniais!

— Ir sekmadieniais, — pataisė jį infekcionistas. — Sekma 
dieniais taip pat. Ir dar kiekvieną popietę, septynis kartus per 
savaitę, jei tik yra laiko ir noro. Pavyzdžiui, kaip šiandien.

— Dėdė — sausumos žiurkė, — tarė Gedukas. Viktoii 
ja timptelėjo jį už rankovės, o Nijolė sukikeno. Visiems buvo 

labai linksma. Garlaiviukas vėl tolo nuo tilto. Saulė smigo že 
miau ir žemiau, žėruojantis ugnies takas nusidriekė vandeniu 
nuo pat akiračio iki pakrantes. — Mama, aš jau noriu valgyt.

— Ir aš, — pareiškė Nijolė ir vėl sukikeno, šį kartą dar 
, balsiau.

— Kviečiu visus į kavinę, — iškilmingai paskelbė gineko 
logas. — Daktarė Vainbaum dabar kone kasdien ateina kon 
šukuoti. Tai, tur būt, tamstos dėka, kolege?

— Kuo čia dėta aš? — nustebo Viktorija.
— Jūs — diauges.
— O kuo čia dėta draugystė? Pagaliau nežinau net, ar 

mes su ja draugės. Gal tik geros pažįstamos. Rebeka i 
Čiuoja savo darbo valandų, tai nuostabus žmogus. Nors ir ne 
be keistumų.

— Visi mes keisti, — pratęsiamai, lyg su rezignacija, pa 
sakė infekcionistas ir kažkodėl atsiduso. Po to atsiduso dar 
kartą ir jau labai realiu, dalykišku balsu paklausė: — lik ką 
Dendra turi kavinė su daktare Vainbaum?

— Infekcionistas jieško logikos, — pašiepiamai tarė gine 
kologas, — o logika glūdi tik mano specialybėje. Aplamai gi, 
leisk, kolega, man pačiam kalbėti. Taigi. Kavinė sau, o kon 
sultantė sau

— Nieko panašaus, — nesutiko Viktorija. — Jūs mano 
le, kad lai mano dėka ji lankosi jūsų skyriuje, ir. . .

— Ir siūlau jums kyšį?
— Ne, bet. . .
— Honorarą?
— Irgi ne.
— Tada atgal ir žengte marš į kavinę. ,,Tykioj, madinėj 

toj kavinėlėj, Iratatatala, tratatabum“. Buvo prieš karą tokia 
plokštelė, mūsų viena akušerė pernai ją turėjo. Paskui sudau 

zė. Vadinasi, einam?
Viktorijo suabejojo.
— Kuria gi proga? O vaikų vakare ten irgi neleis. Ku 

rią kavinę jūs turite galvoje?
— Kavinę mes turime kol kas tik vieną. Užtat kokią! — 

Ginekologas pabandė pirštais pavaizduoti, kokia tai puiki ka 
vinė. — Ir orkestras ten neblogas. Virš būgno pritvirtinta mi 
singinė liūto galva. Bet vaikų ten tikrai vakare nebeleidžia. 
Aš jums vaikučiai rytoj kiškio pyrago, o jūs šiandien mums pa 
skolinat mamytę. Sutarta?

— Nesutarta, — atsakė Gedukas. — nieko nesutarta. Kis 
kiai nevalgo pyrago.

— Bet kepa. Pagaliau gausit ne pyrago, o saldainių. 
,Kara-kum“ ar ,,Raudonoji aguona“. Sutarta?

Gedukas linktelėjo galvą
Po poros valandų Viktorija su kolegomis sėdėjo ryškios 

šviesos nutviekstoje salėje, prie pat lango. Kavinė buvo antra 
me augšte. Viktorija matė, kaip Šaligatviais lėtai žingsniuoja 
praeiviai, o gatvės asfaltu sliuogia artėjančio automobilio švie 
sos. Paskui mašina prazvimbdavo tolyn, ir asfakas vėl patam 
sėdavo, kol priartėdavo naujas automobilis.

Kalba nesirišo. Barvainienė ėmė mintyse skaičiuoti pra 
važiuojančias mašinas: keturiolikta. . . penkiolikta. . . dvidešim 
ta. . .

— O aš jums ešduosiu paslaptį, kolege, — prabilo ūmai gi 
nekologas. — Tai jis mane karštai agitavo, taip sakant, pa 
kviesti jus į kavinę.

Ginekologas operinio tenoro mostu parodė infekcionistą: 
tasai kiek sumišo.

— Man rodosi, niekas nieko ir nekvietė, tai aš pati atėjau 
Bus daugiau.
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Vargonų koncertas
BEKERAIČIO VARGONAI — E. P. BIGGS 

VARGONAVIMAS

KU LT Ū RI V E WRCWIK A

Nė vieno instrumentalisto 
muzika nėra taip susieta ir taip 
priklausoma nuo instrumento, 
kaip vargonininko. Todėl iabai 
norėjosi išgirsti koncertinėmis 
sąlygomis vargonus, kuriuos 
Montrealy, Šv. Juozapo Orato 
rijoje pastatė Bekeraitis (neabe 
jotinai mažlietuviskos kilmės, 
rašosi von Beckerath, nors 
spauudoje minimas vokiečiu) 
ir kurie, spaudos teigimu, yra 
vieni didžiausių ir vieni moder 
niausiu ne tiktai visame Mont 
realy, bet ir visame pasaulyje. 
Kad įspūdis būtų visiškesnis 
teko derintis atvejui, kada šiais 
vargonais dūduos žymus vargo 
nų virtuozas. Tokia proga su 
sidarė lapkričio 30 dieną, kada 
plačiai buvo išgarsinta^ E. Po 
wer Biggs koncertas.

E. P. Biggs, kaip skelbia 
metrika, yra gimęs Anglijoje, 
kur baigęs Karališkąją muzikos 
akademiją, bet po to persikėlęs 
1 JAV ir čia Cambridge, Mass, 
gyvenąs. Konceetuodamas, yra 
apvažmėjęs visus JAV ir Euro 
pos didmiesčius ir vargonavęs 
visais žymiaisiais pasauly vai 
gonais. Jis laikomas vargom 
nės muzikos atgaivintoju ir iš 
kėlėju 16—17 amžių žymiųjų 
vargonų meisterių muzikos iš 
tūlos užmiršties.

E. P. Biggs lapkričio 30 d. 
savo koncerte ir davė įvairių 
amžių vargoninės kūrybos, vis 
dėlto į koncerto galą davęs 
naujausių ir stipriausių, kaip 
C. Franck ir M. Dupre kuri 
nius. Tai buvo iš viso moder 
niausioje Montrealio bažnyčių 
je, kurioje ne tiktai modernūs 
vargonai, bet kuri ir visa, išsky 
rus įprastinę, senovišką bažny 
čios formą, visas jos įrengimas 
yra taip pat modernus. Kas 
nebuvo jos viduje, o Montrea 
bo kalne mato ją tiktai iš tolo, 
tas negali įsivaizduoti, kaip š: 
bažnyčia atrodo viduje, o ja 
matyti tai verta kiekvienam, 
kas bent kiek domisi menu.

Šv. Juozapo Oratorija stato 
ma jau apie 60 metų, bet jos 
užbaigimui reikės dar apie 100 
metų. Nes tai yra milžiniškas 
pastatas, talpinąs apie 10,000 
asmenų. Vien šin koncerlan bu 
vo susirinkę apie 5,000 asme 
nų. Tokiam koncertui ir aplin 
kurna buvo tinkama, ypač M. 
Dupre kūrybos dvasiai. Čia 
skulptūia, kuri puošia 4-ius Kry 
žiaus vidurio kampus, yia — 
kaip Lietuvos pakelių smuike 
liai, Barboros ir Kunigundos, 
gal I tiktai su kanadiškomis 
liaudies kūrybos žymėmis — 
paspalvinimais, arba su dviem 

Dėmesio Kanados lietuviams 
LAIKAS PRISIARTINO

; Antras Šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, : 
i kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų >ai- ;į 
z kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant- ■) 
| rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikri«tą, 
C kas jis yra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir- ;• 
į tais drobės apdarais. Kama $ 1. Užsakymus siųskite šiuo 
S adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA.

galvom, kaip kad indėnai sa 
vo liaudies kūryboje vaizduo 
ja.

Didžiojo altoriaus Nukryži-io 
tojo ir moterų ties Juo f-gūros 
taip pat stilizuotos, suprastin 
tos, sekant liaudies kūiybą. Už 
tai altoriaus dekoracija, kuri 
yra toli už altoriaus, yra nepa 
prasto puošnumo ir šaukian 
cio ištaigingumo. Kontrastų de 
rinys nuostabiai įspūdingas.

Kai Oratorijos nava prisipi- 
dė publikos ir iškilmingai į re 
zervuotą centrą atėjo šeiminm 
kai bei garbės svečiai, p’-asidė 
jo koncertas. Konceitas visiš 
kai svietiškos muzikos, bažny 
Čioje tiktai todėl, kad joje yra 
ypatingai žymūs vargonai ir 
kad niekur kitur tokiu vargonų 
Čia nėra. Publika tiek laisvai 
buvo nusiteikusi, kad tvarkda 
rys turėjo ją įspėti rūkyti išeiti 
už navos ribų... Atėję koncerto 
pasiklausyti kunigai, pielatai ir 
vyskupai, nesimeldė ir prieš ai 
torių nesiklaupė, — Oratorija 
buvo pritaikyta grynai svietis 
kam koncertui, kurio metu, po 
kiekvieno dalyko, plojo ir kon 
certo gale iššaukinėjo virtuozą 
biso.

Koncertantas pradėjo A. Va 
lente Romansu — tema ir 5 
viariacijos, po to seke B. Pas 
quini Aria della Folia da Es 
oana — taip pat tema ir 5 va 
riacijos, A. Soler Koncertas Ni. 
3 sol-major, G. F. Hendelio 
Koncertas Nr. 2 si bemol-ma 
jor, J. |'P. Sweelinck Baileto 
del Granduca su 5 variacijom, 
ir pirmos dalies užbaigai J. S. 
Bach Toccata in F-major. Po 
pertraukos sekė: L. C. Daquin 
Trejos Kalėdos su variacijom, 
C. Franck Pastoralė m E-ma 
jor ir koncerto užbaigai M ar 
cel Dupre 3 Kalėdinės varia 
cijos, kurios yra techniškai su.i 
kios, bet ir nepaprastai įspūdin 
gos.

E. P. Biggs vargonavimas 
pasižymėjo Išbaigta technika, 
kas rodo jo didelį ir meistrišką 
pasiruošimą. Tai pavyzdys vi 
siems jauniems muzikams, kv 
rie turi tvirtai žinoti, kad be to 
bulo techniško pasiruošimo ne 
bus ir augšto meno. Labai svai 
bu, kad vargonai, kurių tono 
ryškumą pasiekti yra suiiku, p. 
Biggs labai lengvai sekėsi vai 
domi. Tas dar kartą pabrėžia 
jo puikų technišką pasiruošimą. 
Nežiūrint, kad Biggs K bulai 
valdo instrumentą, jis nieko ne 
perdėjo ir išsilaikė meninės nm 
ties augštumoje. Dalykų varia 
cijoms jis davė labai įvairų ir 

Nukelta į 5-tą psl.

DAGIO SKULPTŪROS 
PARODA

Toronte, W & W galenjoje, 
1071 Bathurst Street, atidaryta 
skulptoriaus p. Dagio sKulptū 
ros parodą, kuri tęsis nuo gruo 
džio 12 iki 30 dienos. Paiodos 
atidarymo proga išleistame a! 
sišaukime sakoma, kad dauge 
lis kas pasisako „Aš tokio rre 
no nesuprantu". Į tai skulpto 
rius atsako: „Menas nėra filo 
Sofija, kurią reikia supiasti. čia 
yra kitas klausimas, ar jums tai 
patinka". Kas atsilankys dail. 
Dagio darbų parodoje, galės 
įsitikinti, ar jam jo darbai pa 
tinka.

KOMPOZITORIŲ KORY 
BOS PERŽVALGA

Vilniuje buvo lapkričio 29 
d. Įvertinti kompozitoria’ A. 
Morkūnas, A. Bražinskas, V. 
Klova, V. Kairiūkštis, V. Lau 
rušas, T. Makačinas ir R. Žy 
gaitis. Išpildyta V. Lauiušo 
simfoninė poema „Audronaša”, 
A. Bražinsko fortepionui kon 
Certas su orkestru; fortepiono 
solo partiją atliko S. Bieiiony 
tė. P. Šimkūnas, vertindomas 
koncertą, pastebi, kad silpnės 
nį įspūdį paliko dainos ir ro 
mansai. Esą, kompozitoriai nu 
krypsta į estradinę muziką.

LIETUVIAI LAIMĖJO 
PREMIJAS

Maskvoje apie du mėnesius 
vyko oaldų konkursas. Koaku. 
se dalyvavo Rusijos, Ukrainos, 
Armėnijos, Gudijos, Gruzijos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos bal 
du konstruktoriai.

^Parodą aplankė daugelis 
žmonių. Pirma premija niekam 
nepaskirta todėl, kad neatsira 
do nė vieno gero rusiško pa 
vyzdžio. O antroji premija pa 
skirta Lietuvos architektams 
Ligijai ir Algimantui Stepuke 
niams. Kitas premijas laimėjo 
taip pat lietuviai, bet kadangi 
ne rusai, tai jų ir pavardžių 
spauda nesumini. . .

Lietuvių Enciklopedijos Leidyklai

UŽSAKYMAS

Užsakau Broniaus Kviklio „M ŪSŲ LIETU- 
V O S“ leidinį, kuris bus išleistas 3 tomais, už $ 30.00 kai
ną. (Pastaba: perkant pavieniui, vieno tomo kaina $15.00)

(data)

(pavardė, vardas)

(adresas)

KIPRUI PETRAUSKUI 
75 METAI AMŽIAUS

Šių metų, lapkričio 10 dieną 
suėjo lygiai 75 metai, kai Lietu 
voje, ties Labanoru gimė Kip 
ras Petrauskas, brolio Miko pa 
stangomis išmokslintas zargo 
nininku ir visuomenės, ypač 
„Žiburėlio" subsidijomis išėjęs 
mokslus Petrapilio konservato 
rijoje, tuojau pat buvo priim 
tas į Marijos vardo opera Petre 
pilyje, kurioje dirbo 10 metų 
Per tą laiką jis damavo Jaugė 
lyje operų pirmaeiles partijas 
ir susilaukė augšto žinovų it 
visuomenės įvertinimo. Ypač 
nepaprastą* pasisekimą jis ture 
jo pas Petrapilio gražuoles, ku 
rios po Romeo jam neduodavo 
praėjimo, nes Kipras turėjo ne 
tiktai puikų balsą, kuris jam ir 
dabar dar tarnauja, bet puikiai 
vaidino ir, būdamas „vyru iš 
stuomens ir liemens", turėjo n 
puikią išvaizdą. Lietuvoje jis 
laikomas lietuvių ir Lietuvos 
operos tėvu - kūrėju, nes 1906 
metais Vilniuje jis dalyvavo 
pirmosios lietuviškos operos — 
Miko Petrausko „Birutės“ pa 
statyme, o 1920 m. gruodžio 
31 d. — Lietuvos operos ati 
daryme. Dabar Kipras yra Lie 
tuvos konservatorijos prcicoo 
rius, gyvena Vilniuje, jam čia 
romi priekaištai, kad jis neat 
sparus Lietuvos okupantui.

LIETUVIAI BENDRADAR 
B1AUJA SU ESTAIS

Lietuvos baletmeisteris V. 
Grivickas parašė baleto „Šiau 
rėš sapnas“ libretą, pagal Kuiį 
estų kompozitorė Lidija Aus
ter parašė muziką. Baleto pre 
mjera, kurią pastatė Griv.ckas, 
įvyko Taline, o dabai šis bale 
tas pastatytas Vilniaus operos 
ir baleto teatre.
• Dail. D. Tarabildienės dailės 
darbų paroda, per 200 paveiks 
lų, vyksta Mariampolėje.
® Drožinėtojui Anicetui Puško 
riui, kuris yra išdrožęs per 100 
figūrų iš tautosakos, sukako 50 
metu.

(parašas)

Birutė Pūkelevičiūtė, Kazys Veselka
laimėjusi jaunimo dramos išvykstąs iš Montrealio j Čikagą.

konkursą. ‘ USA
BIRUTI: PŪKELEVlcIŪTĖ 

LAIMĖJO PREMIJĄ
Jungtinių Amerikos Valsty 

bių ir Kanados Lietuvių bend 
ruomenės kultūros fondą- buvo 
paskelbę dramos veikalo jauni 
mui konkursą. Pirmoji premija 
1000 dol., antroji 500 dolerių. 
Pirmoji premjia, 1000 dol. 
vertintojų komisijos paskirta 
montrealietei Birutei Pūkelevi 
čiūtei už diamatinj veikalą 
„Aukso žąsis“. Tai yra trijų 
veiksmų eiliuotas veikalas. Ant 
rajai premijai jury komisija ne 
rado premijuotino veikalo.

Birutė Pūkelevičiūtė, kaip ži 
noma, prieš kelis metus buvo 
laimėjusi „Draugo“ romano 
premiją už romaną „Aštuoni 
lapai“, taip pat 1000 dol., —- 
tai ši premija yra antroji jes 
laimėta.

BARBORĄ ARMONIENĘ 
PAŽĮSTA IR EUROPA
Didžiausią tiražą Šveicarijo 

je turįs iliustruotas žurnalas 
„Schweizer Illustrierte Zei 
tung“ per du numerius spausdi 
no Barboros Armonienes apra 
šymą apie jos šiurpius išgyveni 
mus ištrėmime Sibire, kol pa 
galiau ji gavo leidimą išvykti 
pas vyrą Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Ignas Malėnas. ELEMEN 

TORIUS. Išleistas Ateities b- 
vės, Dr. J. Kazickio ir l'r. K. 
Valiūno lėšomis, minint Neries 
b-vės dešimtmetį. 112 pusi. 
Iliustracijos spalvinės dail. V. 
Simankevičiaus. Kaina nenuro 
dyta. Adresas; Ateitis, 916 
Willoughby Ave„ Brooklyn 
21, N. Y„ USA.

MOTERIS 4(25), 1961 me 
tų spalio - gruodžio mėnesių nu 
meris. Didelis ir įvairus nume 
ris, skirtas daugiausia Kalė 
doms. Daug įdomių straipsnių 
ir vaizdų.

KAZYS VESELKA IŠSIKE 
LIA Į AMERIKĄ

Kazys Veselka, Montrealy 
je dirbęs įvairiašakį kultūros 
darbą, buvęs ir aktorius, Mo 
realio Lietuvių Dramos teatru 
dalyvis, ir dirbęs kaip dailinin 
kas bei dekoratorius, ir kaip ra 
šytojas, davęs ir „Neprikauso 
mai Lietuvai“ savo raštų, ir da 
lyvavęs daugelyje parengimų 
bei koncertų, kaip dailrus žo 
džio atstovas, — išsikelia, po 
Kalėdų, iš Montrealio ir lai 
kosi į Čikagą, kur gyvena vie 
nas jo brolis. Montreans neten 
ka vieno įžymaus kultūrininko, 
taip reikalingo šiai lietuvių ko 
lonijai.

RADINYS BAŽNYČIOJE 
TIES NARUČIU

Budislavo miestelyje Gudijo 
je, ties Naručio ežeru, uždai 
toje katalikų bažnyčioje rast,, 
apie 1,000 senovinių knygų. 
Dalis jų buvo išspausdinta buv. 
D. Lietuvos kunigaikštijoje, o 
kitos Dancige, Leipcige, Žiuri 
che. Lježe, Lione ir kit. Į Gu 
dijos istorijos - kraštotyros mu 
zėjų atvežama panašių radimų 
i riš kitų gyvenviečių. Maskvos 
muzėjus Minsko muzėjui atida 
vė daugiausia XVII — XVIII 
šimtm. b. D. L. Kunigaikštijo 
je spausdintos knygos. „Lietu 
vos Metriką“ savo laiku nore 
jo atgauti Neprikl. Lietuva. 
Tuo reikalu važiavo į Maskvą 
prof. P. Galaunė. Nieko ne 
laimėjo ir gudai, kurie iki 1930 
m. kėlė Maskvoje metrikos gr«. 
žinimo reikalą.
0 Rusijoje, tiktai po 46 melų 
susidarė kritikų sąjunga, kuri 
dabar turėjo pirmąjį posėdį... 
Diktatūra, „kaip velnias kry 
žiaus“, bijo kritikos. Per 40 me 
tų nebuvo kritikų draugijos, ne 
ką ji veiks ir dabar... Ir ką gale 
jo susirinkime pasakyti Lietu 
vos atstovai — A. Korsakas ,’r 
J. Lankutis?.. Kad lietuviams 
burna uždaryta?..

Paskutiniu laiku apie „Mūsų Lietuvą” buvo visuose 
laikraščiuose rašyta. Jei nepastebėjote, prašome rašyti 
mums, o mes Jums pasiųsime visas informacijas.

Pastaba: Lapelį iškirpkite ir pasiųskite šiuo adresu;
Lietuvių Enciklopedija, 265 — C — Street.
So. Boston 27, Mass., U. S. A.

sejA
Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S
1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

kartu su jumis, — šaltai tarė Barvainienė. — Nuo kurio gi lai 
ko kolega toks nedrąsus? Ir kam tie romantiški gestai?

— Prašom susipažinti, — kuone riktelėjo gnekologas 
Dar prieš akimirką jis sau priekaištavo, kad tokiu nevykusiu 
leptelėjimu privertė bičiulį raudonuoti. O štai prieina pre jų 
staliuko naujas žmogus ir vien savo pasirodymu nukerta visą 
psichologinę narpalynę. — Čia, taip sakant, inžinierius. . .

— Aš juk ne inžinierius. Be to, mes lyg pažįstami. Su 
daktare. — Kostas neaiškiai burbtelėjo savo pavardę infekcio 
nistui ir išgirdo dar neaiškesnį gydytojo burbtelėjimą: Viktori 
ia nusikvatojo. Dabar jai vėl pasidarė linksma. — Ohho, dak 
tarė ragauja vyną?

— Man linksma ne nuo vyno.
— Nuo tokio gėralo sunku ir pralinksmėti, — įsiterpė gi 

nekologas. Jis žiūrėjo į Kostą su neslepiama meile: vos pasiro 
dė tas vyrukas — ir nuotaika prie staliuko ėmė kaisti. — Vy 
nas sausas, rumuniškas. Siūlau daktarei konjako — atsisako.

— O,, jūs rimuojat, — pastebėjo Kostas.
— Kaip tai?
— „Konjako“ ir „atsisako“.
Infekcionistas pagalvojo: „Kurių velnių prilindo tas ko 

medijantas. Pasirodyti nori“. Jo veidas nesugebėjo paslėpti 
niaurių minčių. Viktorija vėl nusikvatojo.

— Jūs labai juokingi bičiuliai, — pasakė ji. — Looai, la 
bai juokingi. O konjako niekas kavinėje negeria.

— Argi? — suabejojo ginekologas.
— Siūlau pereiti į restoraną, — pasiūlė Kostas.
Restorano salėje vuvo neįmanomai tvanku, tačiau stalių 

kas, prie kurio jie atsisėdo, stovėjo prie pat šokių aikštelės, vii 

šuje, pro stogo išpjovas, matėsi mirgančios žvaigždės, o žemyn
— pro tas išpjovas — leidosi tyro oro srovė.

— Kaip čia gražu! — Susižavėjo Barvainienė. — vpatih 
gai ana salė, su tautiniais ornamentais. Bet kaipgi, draugai, jūs 
gavote čia staliuką. Girdėjau, žmonės prieš keletą dienų užsa 
ko, ir tai negauna. ,

— Tai inžinieriaus nuopelnas, — paaiškino ginekologas.
— Už pinigą viskas gaunama, — šyptelėjo Kostas. — 

Viskas.
Infekrionistas nebeiškentė:
— Ir jūs likit tuo, ką sakot?
— Žinoma.
Viktorija pakraipė galvą:
— O aš tuo abejoju.
— Gerbiu jus už tai, — kone šūktelėjo infekrionistas.
— Pasirodo, jūs taurūs žmonės, idealų jieškotojai, o aš 

supuvęs cinikas. Bet gėles mėgsta kartais ir cinikai. Jūs net 
nepastebėjot, kad ant mūsų staliuko atsirado gėlės.

— Moteris visada pastebi gėles, — tarė Viktorija.
— O ant gretimų staliukų nėra.
— Moteris pastebi ir tai.
— Aš pastebiu gėles tik lysvėse, ir tik tada, jei užminu,

— prisipažino ginekologas.
Priėjo padavėja.
— Degtinės, žinoma, jūs negersit, — tarė Kostas Vikto 

rijai. — Degtinės aš ir pats nemėgstu. Konjako jūs irgi ne 
gersit.

— Konjaką gersiu.
— Nuostabu. O ką pasirinks gerbiami eskulapai? Tada 

konjako, drauge padavėja. Turit KV? Augščiausios rūšies. Ir 
minerolinio vandens. — Kostas padavė meniu Barvainienei.— 
Užkanda jūsų nuožiūra, drauge Viktorija. Karšta vakarienė 
irgi. Visi mes pasitikim jūsų skoniu.

Nuotaika restorane tolydžio gerėjo. Pažįstamų čia nebu 
vo, vieni tik vasarotojai, o su jais Viktorija turėjo maža reiku 
lų. Pastovūs Palangos gyventojai apguldavo restoraną šeš‘a 
dienių ir sekmadienių vakarais. Paprastomis gi dienomis 
būdavo čia nedaug.

Orkestras užgrojo tango.
— Pašoksime? — paklausė Kostas.
— Gal truputį vėliau. Kai dar pagerės nuotaika.
— Sutinku. Nors man rodos, kad nuotaika pagerėja pa 

šokus. Orkestras puikus, iš Liepojos.
— Palauksime. Gerai ?
— Jūs žinot, kad aš jūsų vergas. Jūsų įgeidžių vergas. O 

teisingiau pasakius — jūsų įgeidžių stokos vergas.
— Nesuprantu, — pasakė Barvainienė. — Nieko nesu 

prantu. Nekalbėkite su manim mįslėmis. Ir atsiminkite, kad 
mes kompanijoje.

Infekcionistas atsistojo.
— Tai aš ir keliauju. Paskutinis autobusas.
— Ką tu, — ginekologas stvėrė jį už švarko ir ban lė vėl 

pasodinti. — Gali juk pernakvoti pas mane.
— Ne, ne. Ryt man anksti į darbą. — Buvo aiškiai ma 

tyti, kad kretingiškis gydytojas nepatenkintas. Jis nutolo, ne 
vikriai besisukinėdamas tarp staliukų, ir Barvainienei pasidarė 
kažkodėl jo gaila.

Bus daugiau.
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Filmų menas
Dabar visur kalbama, disku 

tuojama ir rašoma apie paaug 
lių problemą. Jieškoma prie 
žasčių, kaltinama aplinka, fil 
mai, žurnalai, knygos, mokyk 
la ir pagaliau didžiausia kaltė 
suverčiama tėvams. I ėvai kai 
tinami, jei vaikai iš namų pa 
oėga, tėvai smerkiami, jei vai 
kas tampa gatvės padauža, tė 
vai yra vaiko blogo mokymosi 
priežastis, o mes, lietuviai, prie 
viso to dar tėvams priskiriame 
ir vaikų menką lietuvių kalbos 
mokėjimą. Ai tėvai tikrai tu 
kaltinimų užsipelno? Manome, 
kad bent dalinai reikia juos lai 
kyti vienokio ar kitokio vaikų 
elgesio priežastimi. Žinoma, 
blogos valios čia nėra — jie 
stengiasi ir nori, kad vaikai bū 
tų geri, jie juos kontroliuoja, 
perspjėa, bara, bet norimų re 
zultatų dažnai nepasiekia savo 
auklėjimu dėl to, kad tas auk 
įėjimas yra klaidingas, kad pri 
kišami pirštai ne ten, kur reikia, 
ir ne taip, kaip reikia. Auklėji 
mas yra menas, kuiio nepakan 
karnai rimtai stengiamasi įsigy 
ti.

Filme paiodomi du jaunuo 
liai (Natalie Wood ir Warren 
Beatty), kurie taip vienas kita 
įsimyli, kad tartum patenka į 
kažkokį pasakų pasaulj, visai 
atitrūkdami nuo aplinkos. De 
ja, juodu tą aplinką, ypač sa 
vo šeimose, labai jaučia: ji 
yra tokia šalta, visai nesiueri 
nanti su jųdviejų įkaitusiomis 
širdimis. Kai vienas ir kitas pa 
kilia nuotaika ir pirmosios mei 
lės svaiguliu apimti grįžta na 
mo, ten randa tik domėjimąsi 
bizniu, bei kitais materialiniais 
reikalais. Toji namų aplinka 

, taip nesiderina su jųdv.eių nuo 
taika! Tėvai jų nesupranta, n . 
atjaučia, jiems 
vai liepia sūnui 
tojo mokslo, o 
visiškai užmiršti. Motina prime 
na dukrelei, kad „geros mer 
gytės berniukais nesidomi“. 
T ad gai visai nenuostabu kad 
tas nuo meilės įkaitęs beriliu 
kas, susidūręs su tokia šalta ap 
linka šeimoje, gauna plaučių 
uždegimą, o mergaitė, suar 
džiusi nervus, patenka į psi 
chiatrinę ligoninę.

SPLENDOR IN THE GRASS
Laikas vis dėlto vieną ir ki 

tą verčia taikytis prie gy\ eni 
mo aplinkybių. Jis veda be jo 
kios ypatingos meiles atsitikti 
nai savo gyvenimo kelyje pas! 
painiojusią italeukę, o ji taip 
pat planuoja ištekėti už kito 
nors pirmoji meilė tebedega šir 
dyje. Čia pasirodo abiejų rimtu 
mas ir dvasios stiprybė, kai 
šiuo nauju prieš jų valią pa 
krypusiu keliu ryžtasi eiti ir kai 
kantriai ima ant pečių 
te uždėtą naštą. (11).

BRIDGE TO THE
Filmas šiek tiek

,,Madame Butterfly“
tik čia ne japonė tekė už amen 
kiečio, l^et amerikietė už japo 
no. Yra įdomus dviejų kultūrų 
ir divejų rasių susitikimas, ku 
ris dar labjau sudomėja ir susi 
komplikuoja, kai veiksmas vy 
ksta antrojo pasaulinio karo 
metu, Pearl Harbor, Nagasaki 
ir Hiroshima žiauriųjų įvykių 
fone. Čia susikerta tėvynės mei 
lės jausmai su lojalumu kitai ša 
liai, kuriai priklauso taip arti 
mas asmuo... Šios mintys filme 
išreikštos gyvais vaizdais, ir 
mums, atsidūrusiems tarp dvit 
jų kultūrų, yra įdomios, nors 
filme ir nesiūlomas joks šios 
sunkios problemos išrišimas. 
Bet pagaliau juk ji yra rišama 
kiekvieno individo pagal savo 
įsitikinimus ir sąžinę.

Filmas gali būti įdomus vi 
siems, išskiriant mažus vaikus.

AUGŠTAS LIETUVIŲ 
TEATRO ĮVERTINIMAS

Vilniaus radijo pranešimu, 
Estijos visuomenė ir spauda la 
bai augštai įvertino Lietuvos 
akademinio dramos teatro g ist 
roles Taline. J. Vienuolio - Žit 
kausko „Paskenduolės“ insce 
nizacija kritikos buvo ypatin 
gai palankiai priimta. Estijos 
laikraštis „Sovietskaja Estoni 
ja“, išspausdinęs lecenziją apie 
spektaklį rašo, kad apie užgui 
tą, bandančią nusižudyti mer 
giną pasakojimų galima rasti 
daugelio tautų literatūrose. Ta tuviška, ištrinama iš gj’venimo 
čiaus „Paskenduolei“ negali pri 
lygti nei Ševčenkos „.Katari 
na“, nei Karamzino „Vargšė 
Liza“. Laikraščio įvertinimu,

tėvų kai

SUN
primena 

operą,

MONTESORINėS IDĖJOS DE PAUL UNIVERSITETE, 
ČIKAGOJE SAULT Ste. MARIE, Ont. / i

nepadeda. Tė 
tik siekti augs 
savo mylimąją

SIUNTINIAI LIETUVON
per

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

Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

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

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

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

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117 —6th Avenue, LACH1NE

| A. NOKKELIŪNAS
s* Commissioner of the Superior Court of Montreal
$ MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ.

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

Kaip visoje Amerikoje, taip 
ir Čikagoje šiuo metu vyksta ai 
delis susidomėjimas Montesso 
ri auklėjimo sistema. Šio sąjii 
džlo pradininkė yra „Lietuvis 
koji Montessori“ Marija Va; 
nienė. Tai tikrai „lietuviškos sa 
žinės balsas, šaukiąs tyruose“ 
ir daugiau randąs atgarsį amcri 
kiečių širdyse ir protuose. Jų ro 
domas nuoširdus susidomeji 
mas mūsų lietuvaičių darbu: 
jos kviečiamos skaityti paskai 
tas apie Montessori auklėjimo 
idėjas, o lankytojai veržiasi pa 
matyti praktiškąjį darbą M. 
Varnienės „Vaikų Židinėlyje“. 
Domisi įvairūs universitetai, 
steigiasi tėvų rateliai, atidaro’ u 
vaikų nameliai naudojimui.

Spalio 17 d. 6 v. v. Nancy 
Rambusch skaitė viešą paskaitą 
apie montessorinį auklėjimą 
De 'Paul Univesrsitete, ČiKago 
je. Nors paskaita nebuvo išrėk 
lamuota, klausytojų susirinko 
per 500, susidedančių iš profe 
sūros, studentų, kunigų bei vie 
nuoiių ir visuomenes. Dalyva 
vo ir lietuvių. P. Rambusch 
yra ta dinamiškoji jėga, kuvios

taliniečiai pamatė „nuostabiai 
sudėtingą, be galo realistišką, 
giliai lyrinį spektaklį“.

Kalbėdamas apie teatro ko 
lektyvą recenzentas sako, kad 
lietuviai pasirodė ne tik kaip di 
delio meistriškumo aktoriai, 
bet ir kaip žmonės, kurie jau 
natviškai, karšiai jieskojo nau 
jų išraiškos priemonių. E.

VISKAS PAJUNGIAMA 
KOMPARTIJAI,

vadovaujamai Lietuvos okupan 
to, kad visi Lietuvos menai tar 
nautų okupacijai ir kad meni 
ninkai būtų visą laiką pakabin 
ti ant okupacijos kablio ir visą 
laiką jaustų okupacijos Kilpą 
ant savo kaklo. Todėl dabar 
Vilniuje ir kitose Lietuvos va
tose pradėti koncertai 22-jo 
kompartijos suvažiavimo gar 
bei. Viskas daroma komparti 
jai, viskas Lietuvos okupacijos 
sustiprinimui. Viskas, kas lie

apraiškų. Lietuviškos dvasios 
nė krislelio, bet ir lietuvių kai 
bą vis daugiau pradeda nustelb 
ti rusų, okupantų, kalba.
• „^ovitskaja Litva*’ prospe 
ruoja. Ji jau išleido 7-tą alma 
nachą. Už tai, kad rusiškas...
• Aklai dainininkei, Beatričei 
Grincevičiūtei sukako 50 metų 
amžiaus. Kaip solistė ji mokėsi 
Liaudies konservatorijoj Kau 
ne, vedamoj komp. Laumens 
kienės, debiutavo 193 7 metais 
N. Lietuvos radiofone, ir nuo 
to meto vis koncertuoja. Ji tu 
ri lengvą lyriškai kolaratūnnį 
balsą.
9 Latvių estradinis orkestras 
koncertavo Vilniuje.

dėka montessorinis sąjūdis taip 
sparčiai plinta J. A. Valstybė 
se. Lietuviškai vsuomenei Čika 
goję ji jau yra pažįstama is pa 
skalų Jaunimo Centre s. n: v.» 
sario 10 d. Ji yra įsteigėja Ame 
nkos Montessori S-gos ir vado 
vauja Whitby mokyklai Gieen 
wich, Conn., kurią lanko 20b 
vaikučių nuo 3 ki 9 metų. Ši mo 
kykla yra plačiai aprašyta Ihe 
Saturnay Evening Post by Jov. 
Alex Morris, Sept. 23, 1961. 
1 ai kibirkštis, kuri uždegė visa 
kraštą.

Pusantros valandos ši ener 
ginga kalbėtoja laike publiką 
kaip užhipnotizuotą, nušviesda 
ma kaip montesoriniai auklėji 
mo principai padeda vaikams 
natūraliai išvystyti įgimtus ga 
bumus ir išaugti sociališkai su 
brendusiais individais, l ai žino 
nės, kurie bus aplinkos ir ap 
linkybių viešpačiai, o ne jų ver 
gai. Po paskaitos raštu įteikta 
per 70 klausimų, įrodo, koks 
didelis susidomėjimas paskai 
tos mintimis. De Paul Univer 
siteto prof. Urban H. Fieege, 
Ph. D. pareiškė, jog jų univer 
sitetas nuolat jieško efektinges 
nių kelių vaiko auklėjimo srity 
j e ir kad mielai įsteigtų monte 
sorinio auklėjimo kursą, jei tik 
būtų kam jį tinkamai dėstyti. 
Jis pats stebėjimo tikslais buvo- 
nuvykęs į Whitby mokyklą, 
Greenwich, Conn. Prieš vykdą 
mas, prisipažino, buvo „Tomas 
Netikėlis“, bet praktiškas dai 
bas ir nuostabūs jo rezultatai: 
vaikų drausmingumas, socialu 
mas, susitelkimas, nepaprastas 
noras mokytis ir sugebėjimas 
tai atlikti, jį padarė nuoširdžiau 
siu Montessori metodo garbė 
ju ir uoliausiu pasiryžėliu jį pro 
poguoti. t

Tą pat vakarą 9 v. Rambu 
sch skaitė kitą paskaitą kviestai 
grupei Dr. Dunn, M. D., rezi 
dencijoje, Oak Park‘e, kur šiuo 
metu yra Čikagos Montessoii 
dr-jos centras. Tarpe 60 atšilau 
kiusiųjų buvo ir Amerikos Lie 
uvių Montessori dr-jos atstovą.. 
Paskaitą atidarė Prof. Dr. Ur 
ban H. Flecge. Šioje paskaito 
je būvi liečiama daugiau piak 
tiškas montesoriniam idėjų pi i 
taikymas šeimoje ir bendrai ap 
siejimas su vaikais. Oak Dark'e 
jau veikia Montessori vaiku na 
mėliai, kuriems vadovauja pa 
nelė M. Flynn, neseniai baigų 
si kursus Greenwich, Conn., 
kur šiuo metu N-. Rambusch ruo 
šia per 30 naujų auklėtojų. 
Tuos kursus lanko viena mo 
kytoja iš Meurideleine Kolegi 
jos Čikagoje, kuri grįžusi į sa 
vo vietą įves Montessori kursą 
Šioje kolegijoje-

Kaip mūsų visuomenei yra 
jau žinoma mes ir savo lietuvių 
tarpe turime 2 montesoriimkes, 
kines, kurios sėkmingai, dėka 
pačios Dr. M. Montessori mo į

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

ATSARGA GĖDOS NEDARQ
Nors Kanados vyriausybė 

nenumato, kad mūsų miestas 
galėtų būti rusų bombų ar rakė 
tų taikiniu galimame pasaulin.a 
me kare, tačiau Jungt. Ameri 
kos Valstybių karinė vadovy 
bė yra kitokios nuomonės, nes 
tokiais galimais taikiniais numa 
to Kincheloe strateginių bombo 
nešiu bazę ir Račo raketų bazę 
kurios yra Michigano valstybė 
je tik apie 15 mylių nuo mūsų 
miesto.

Taigi, nebūkime pergudrūs 
(tiesą sakant, nebūkime toki 
neprotingi!) ir nesijuokime iš 
tų, kurie jau turi ai dar planno 
ja slėptuves nuo radioaktyvių 
kritulių, o rimtai pagalvokime 
jr planuokime ką darysime ii 
ikaip apsisaugosime, jei staiga 
prasidėtų karas.

Kanados vyriausybė visai ne 
sirengia statyti slėptuvių kiek 
vienam miestui ar kiekvienai 
šeimai, nes tai kaštuotų pei 5 
bilionus dol., todėl kiekvienos 
Šeimos ar atskiro asmens ištiki 
mas ar apsisaugojimas priklau 
so nuo mūsų pačių.

Mūsų miesto atveju, jeigu 
rusai mestų branduolinę bom 
ibą už 15 mylių nuo čia, sprogi 
mo padaryti nuostoliai mūsų 
namams būtų nedideli, tačiau 
gahmi (iki 20 mylių nuo spro 
gimo vietos). Bet pats didžiau 
sias pavojus būtų nuo radioak 
tyvių ikaitulių, kurių pavojingu 
mas -sumažėja net ligi 90% per 
sekančias dvi dienas po sprogi 
ino.

Sena lotynų patarlė sako, 
[kad jei nori taikos, tai ruoškis 
ikarui, o tas labai tinka ir šiuo 
attveju. Rusai niekuomet nepia 
<dės sekančio karo, jeigu žinos, 

1 )kad laisvasis pasaulis yra tin 
Ikamai pasirengęs. Patarimus 
(dėl slėptuvių įrengimo gali duo 
;tj kiekviename mieste esąs ei 
•vii gynybos koordinatonus, o 
labai daug medžiagos tais klau 
išimais galima rasti ir anglų kfd 
lūa spaudoje.

Lapkričio m. 25 d. vakare 
uikrainiečių salėje įvyko

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS

šventins minėjimas. Nors 
svečiu vėlavimo numatytos 
proga (paskaitos nebuvo ( 
ttaip dažnai atsitinka, kad mūsų 
žmonės ateina tik į linksmąją 
padengimo dalį!), bet susirinko 
nemažas tautiečių ir kitataučių 
svečių skaičius ir visas paren 
gjmas skaitomas 'pavykusiu 

Ap. valdybos p-ko M. Riau 
kos žodžiais šis parengimas bu 
vo paskutinis dabartinės yąldy

IDr. Montessori genialių idėjų, 
rodo, lietuviams tėvams ir vai 
.Scučiams kelią į savęs atradimą, 
[pasiruošimą gyvenimui ir lietu 
Vybės išlaikymą per tinkama 
.mažo vaiko auklėjimą.

j M. Kucinienė.

dėl 
šia 
j=*-»

bos pasirodymas Šiais metais, 
nes kitiems metams bi siantj 
renkama nauja valdyba.

LIETUVIŠKOS 
NAUJIENOS

— Tautos Fondo atstovas 
mūsų mieste tautietis P. Gaspe 
ras sėkmingai vykdo Tautos 
fr'ondu’i rinkliavą. Turimomis 
žiniomis, įskaitant apylinkės v- 
bos paskirtą auką apie 56 dol. 
(priešpaskutinio parengimo lo 
terijos pelną) šiuo metu yra su 
rinkta apie 225 dol.

— T autiečiai Valerija ir An 
tanas Butsainiai artimų draugų 
ratelyje gražiai atšventė savo 
vienerių metų vedybų sukaktu 
ves.

— Šaunų pobūvį savo ir du 
krelės Onytės gimtadienio pro 
ga surengė savo namuose far 
meris Vytautas Skaržinskas.

— Tautiečio Jono Duobos 
Šeimoje irgi nekasdienis įvykis 
— pakrikštytas sūnus.

Korespondentas.
KULTŪRINĖS DIENOS
„Baltų Draugija“ surengė 

Bielefelde, Vokietijoje, pabal 
tiečių kultūrines dienas, kurios 
truko nuo lapkričio 17 iki 20 d. 
Dr. A. Gerutis laikė paskaitą 
apie „Tautų apsispiendimą ir 
Pabaltij o tautas“.

Artimiausias pabaltiečių pa 
rengimas vyks Miunchene; vė 
liau seks „kultūrinės dienos“ 
Freiburge ir Augsburge.

VARGONŲ KONCERTAS...
Atkelta iš 4-to pusi.

sudėtingą registravimą, kokį 
jam leido šie vargonai, ir įas la 
L L i. paįvairino kūrinių inter 
pretaciją, pritaikytą jų pobū 
džiui. Viskas augšto meniškų 
mo ribose.

O Bekeraičio vargonai?
Jie galingi, bet ne tokie, kad nu 
stelbtų šios didžiulės bažnyčios 
erdvę; jie net palyginamai ina 
ži šiai bažnyčiai. Be to jie sayp 
tonu nėra visai švarūs, nes dau 
gelis jų tonų neišlaisvinti nu6 
triukšmų, juos labai giidimai 
lydinčių. Iš muzikinių tonų vi 
sada laukiama tyrumo, Muziki 
niam tobulumui reikalingas ir 
tono tobulumas, be pąšąjįnių 
triukšminių priemaišų, Gal i.as 
tonų nevisiškas tobulumą*: yra 
todėl, kad vargonai dar nauji 
ir nėra išsigiedoję, o gal vamz 
dinė sistema tokios prigimties, 
ir negali prilygti elektroninei 
sistemai, kuri dabar jau tvarko 
ma palyginamai tobulai.

Visokiu atveju, Oratorijos 
vargonai ir ypač konceitakntas, 
E. P. Biggs, lapkričio 30 d. ma 
siškai susirinkusiai publikai da 
vė dvi valandas didelio grožio 
muzikinį malonumą. Tautie 
čiai tokiais koncertais galėtų pa 
sinaudoti.

J. Kardeli*.

I
BELLAZZD

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LatSalle.
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų i'ėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popiijris.

LAMY, INC |

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKIŲ RŪBUI

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS
MEDŽIAGOS

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

J

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Žižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tel.z įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

| Baltica investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

■Reikalu Vedėjas D. N. Bahrukonis, CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Dtviornos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai
V ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
Į SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š 1 A U Č I U L I S 
\ yra Jos srities specialistai su 22 metų praktika 
' Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Tel.: DO 6-3684.
sį /\aresas: :

$ Montreal, P. Q.
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LIETUVIŲ NAMAI

20 m. „Nepriklausomos 
Lieiuvos"sukaktis

DĖL MAŠINŲ FONDO VAJAUS
Kiek pamenu NL savaitraš 

Čio *<ašinų Fondo vajus pra 
dėtas jau nebe šiais metais. Ta 
čiau iki šiandien neturime dar 
nė pusės užplanuotos ir reikalin 
gos sumos surinkę. Vajus nors

lietuviškos kultūros želstančių 
dirvonų, kviesdami talkon ir 
mus. Jų vienintelis noras yra 
rasti galimybę laikraščio leidi 
mą padaryti pigesniu, grazes 
niu, didesniu ar dažniau mus

nežiūrint jų skolos našios (apie 
17,000 dol.), kasmet vis gerina 
mi. Iki šiol buvo jaučiamas trū 
kūmas neturint virtuvėse šaldy 
tuvų, šiemet šis trūkumas pra 
šalintas, įsigyjant abejose virti 
vėse po šaldytuvų. turint vi 
sus reikiamus patogumus, ir pa 
talpų pobūviams išnuumavi 
mui pareikalavimas žymiai pa 
didėjo.

Nors jau anksčiau ir buvo 
skelbta, kad L. Namų daliniu 
kai nuomodami vestuvėms ar 
kitokiems pobūviams L. Namų 
patalpas gauna 25% nuolai 
dos, tačiau daugelis, matyti to 
nežino ir ta privilegija ncpasi 
naudoja, nuomodami tiems rei 
Lalams patalpas kitur, ir moKė 
darni augštas kainas.

Alyvos užsakytojų per L. 
Namus skaičius jau baigia arte 
ti į šimtą. Jei bent pora šimtų 
tokių užsakytojų ipūtų, L. Na 
mai tik iš gaunamų iš f.mios 
procentų per keletą metų gale 
tų padengti turimą seną skolą 
ir tuomet bendriems lietuviškie 
ms reikalams dar daugiau bu 
tų galimybių skirti patalpų ne 
apmokamam naudojimuisi.

KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO

ir kritusių už Lietuvos laisvę mi 
nėjimas, kaip ir kiekvienais, 
taip ir šiemet, praėjo gana įspū 
diniai. Ją ruošė kūrėjai - savč 
noriai, talkininkaujant šau 
liams.

Šventės išvakarėse, lapkri 
čio 25 d. kūrėjai - savanoriai 
Šv. Jono parapijos saleje buvo 
suruošę pobūvį, į kurį atsilankė 
nemažas skaičius visuomenės. 
Sekmadienį abejose parapijose

Vakare Prisikėlimo parap. 
salėje įvyko šventės minėjimas, 
kurį atidarė kūr. - sav. VI. Ka 
zlauskas. Įnešus ir scenoje išri 
kiavus vėliavas. Vi. Kazlaus 
kas taręs trumpa žodį, paprašė 
visų dalyvių atsistojimu ir ty 
los minute pagerbti žuvusius ir 
nukankintus už Lietuvos laisvę.

Kūr. - savanoris J. Matulio 
nis savo kruopščiai paruoštoje 
paskaitoje plačiai apibūdino 
mūsų kariuomenės ir nepriklav 
somo valstybinio gyvenimo ke 
lią, anuometinį idealizmą bei 
pasišventimą ir šių dienų kai ku 
rių individų savotišką filosofi 
ją, sprendžiant dėl apsimokėji 
mo, ar neapsimokėjimo ne tik 
dirbti lietuvybei, bet ir iš viso 
būti ar nebūti lietuvu.

Muz. St. Gailevičiaus vado 
vaujamas „Varpo“ choras, ako 
imponuojant D. Skrinokaitei, 
kaip ir visada, nuotaikingai iš 
pildė 7 kūrinius, bet nepaliau 
jamai šaukiamam bisui jau ne 
bekartojo, nes išvakarėse po 
Si. Catharinėje koncero jautė 
si pavargę.

V. Torutos vadovaujama tau 
tinių šokių grupė „Gintaras“ 
gražiai pasirodė tautmuose šo 
kiuose, išpildj darni vestuvių 
polką, žiogelį ir jonkelį Bai 
giant apie porą valandų užsitę 
susį minėjimą. Bendruomenės 
apyl. pirm. agi. St. Juozapavi 
čius Lare pauėkos žodį šios šve 
ntės rengėjams, programos da 
lyviams ir šios sales šeiminiu 
kams, o „Gintaro“ šokėjams 
įteikė dail. A. Tamoša.tienės 
austas tautinių raštų juostas, ku 
rioms Apylinkės v-ba paskyrė 
300 dol. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

INŽ. J. BULOTOS KALBA SUKAKTUVIŲ 
MINĖJIME

už žuvusius kūrėjus - savano SLA NARIŲ DĖMESIUI, 
nūs, karius, partizanus ir nu 
kankintus kacėtuose bei Sibiro Susivienijimo Lietuvių Ame 
katargoje buvo atlaikytos pa r>koje (sutrumpintai SLA) vi 
maldos su tai dienai pritaiky sos kuopos, kaip Jungtinėse 
tais pamokslais ir eisenomis Valstybėse, taip ir Kanadoje š. 
prie bažnyčiose įrengtų žuvo gruodžio mėn. bėgyje norui 
siems atminti paminklinių len nuoia> t. y. išstato kandidatus į 
tų, kur sukalbėtos maldos, skau SLA Pildomąją Tarybą.
čių bei šaulių moterų sudėtos kanadiečiai pildo
puokštės gėlių ir sugiedotasTau moj°j Taryboj neturėjo nė vie 
tos Himnas. Pamaldose organ! no ,savo atstovo ‘r tas truiedė 
zuotai su vėliavomis dalyvavo Susivienijimui pilnai plėstis Ka 
kūr. - savanoriai, šauliai ir skau nadoje. Todėl praeito SLA sei 

mo metu tapo padaryta konsti 
Prie abiejų bažnyčių kūr.-sa Įuc*nė pataisa, leidžianti rinkti 

vanoriai darė rinkliavas laisvės 1 Pild. Tarybą ir Kanados lie 
kovų invalidams sušelpti. Prie tuvius-
Prisikėlimo par. bažnyčios su Dabar kanadiečiai patenKin 
rinkta 224 dol. ir Šv. Jono baz u- kad tarPe y,a. jaunns, ga 
nyčioje 90 dol. bus *r energingas visuomeninio

Šią šventę taip pat atžymėjo kas — centrinis SLA atstovas 
J. R. Simanavičiaus vedamas Kanadai, 2j6-os kp. Toronte 
radio ..Tėviškės Prisiminimai“, pirmininkas brolis Stasys Jokū 

baitis, Runs sutinka būti nuorm 
nuojamas į SLA vice-preziden 
to postą.

S. Jokūbaitis yia dirbęs įvai 
riose apdraudų bendrovėse .r 
savo patyrimą panaudoja SLA 
veikloje. Kaip generalinis orga 
nizatorius, jis yra prirašęs apie 
150 naujų narių. Be to, 1 oron 
te yra suorganizavęs SLA jau 
mmo kuopą. Vėliau dr. Vinikc 
buvo pakviestas SLA centriniu 
atstovu Kanadai. 1958 m., da 
lyvaujant SLA auksiniame Sei 
me išrinktas Kanados jaunuo 
lių Komisijos pirmininku.

S. Jokūbaičio visa šeima yra 
SLA nariai.

Trumpai kalbant, S. foku 
>bait‘s yra dinamiška asmeny 
bė. Jis yra plačiai pasireiškęs lie 

Lietuviai advokatai tuviškam judėjime, ypač kultu

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Štai jau 20 metų kai mūsų 
Montrealio lietuvių laikraštis 
„Nepriklausoma Lietuva“ iŠgy 
veno — išvarė — išarė didelį 
dirvonų plotą. Tiesiog malonu 
pažiūrėti — pažvelgti į tokius 
darbo vaisius, nuspėti, kokį 
grūdą toje išartoje dirvoje pa 
sėsime, kokių vaisių sulauksi 
me?

Spausdintas žodis yra liek 
pat senas, kaip ir pati žmonija. 
Rašybos būdas yra perėjęs, ga 
Įima sakyti, visokiausias for 
mas, kokias tik žmogaus protas 
gali įsivaizduoti, kol galų gale 
lotynai sudarė modernią abėcė 
lę tik iš 26 raidžių, o arabai 
skaičiavimą tik iš 10 skaitme 
nų. Neturime dar duomenų, 
kaip mintis užfiksuodavo mūsų 
protėviai ankstyvesniais la> 
kais, bet lotynų raidėmis lietu 
viai rašo štai jau keletą šimtų 
metų.

Pradėjus su Mažvydu, mūsų 
kalba ir rašyba vis tobulėjo. 
Donelaitis, Simanas Daukaa 
tas, Baranauskas, Maironis, pa 
rodė mūsų kalbos grožį ir net 
pranašumą prieš kitas kalbas.

Pagaliau, dėka Būgos ir Jab 
lonskio štai mes dabar naudo 
jamės modernia bendrine viso 
ms tarmėms lietuvių kalba ir 
net savita papildyta 7-nns rai 
dėmis (ą, ę, į, ū, ų, š, č) — 33 
raidžių abėcėle. Belieka mums 
patiems ja plačiai panaudoti. 
Kaip mūsų tautos, taip ir mūsų 
kalbos ar spaudos istorija per 
ėjo daug kryžiaus kebų.

Prisiminkime tik tai, kad ru 
sai buvo uždraudę mūsų spr.u 
dą, ir mūsų proseneliai ar te 
vai buvo daužomi nagaikomiz, 
net žudomi, kaip Kražių sker 
dynėse ir tremiami Sibiran už 
savos rašybos naudojimą. Bet 
mūsų pasiryžimas, pasišventę 
knygnešiai, mūsų poetai, rašy 
tojai, iškovojo mums spaudos 
laisvę.

Apie ką gi mes čia šiandien 
norėtume pakalbėti — plačiau 
apsistoti? Nemanyčiau, kad jūs 
norėtųte klausyti apie praeitį, 
mūsų spaudos praeitus, eina 
mus ar ateities vargus, neda 
teklius/ nesklandumus, mūsų 
visokių tėvynės priešų, ar net 
mūsų pačių išsigimėlių stato 
mas kliūtis.

Tikiuosi, kad mes visi no.' 
me išgirsti—pasitarti kuo nors

ce~prezidento postą Stasį Jokū 
baltį.

Jis, dirbdamas real estate 
biznyje, .m ės galimybes daly 
vauti visuose Pild. Tarybos po 
sėdžiuose ir turi plačias galimy 
bes lengvai bendiauti su žmo 
nėmis, kas SLA organizacijai 
yra labai svarbu.

SLA narys.

konkretesniu reikalu, kas mus 
žadina, stumia pirmyn, duoda 
impulso, veda į mūsų brangios 
tėvynės, Lietuvos, laisves at 
statymą, mums patiems galimy 
bes dar išvysti savo tėviškes, 
prisidėti kuo nors prie mūsų 
protėvių baltų per tūkstančius 
metų kovojusių už laisvės išiėu 
kymą prie Baltijos jūros Ne 
muno — Vilijos—Dubysos Lie 
tuvoj.

Kas laisvės nemyli, jo vai 
das tampa — vergu; kas savo 
kalbą paneigia, tas lieka kitų 
užmirštas, savo piaeitį — savo 
tėvus.

Kas savo spaudos nebeskai 
to — nebeseka, tas jau yra mi 
ręs — nusirašęs iš savo tautos
— tėvų, giminių, draugų ir, 
anot mūsų V. Kudirkos, tas ne 
paliks nei ženklo, kad žmogų 
mi buvęs.

Ir kasgi buvo, yra ir bus ga 
lingesnis už raštą — spaudą 
žmogaus minčių savąja kalba 
užfiksavimą? Jei mes žinome 
apie Dievo mums paliktus 10 
įsakymų, tai tik iš prieš kepus 
tūkstančius metų žydų - nebra 
jų kalba užrašų. Jei mes žino 
me — stebimės ir kartu kaip 
žmonės didžiuojamės pne§ 5 
—6 tūkst. metų žydėjusią Egip 
to civilizaiija, tai tik iš jų palik 
tų raštų — jeroglifų.

Jei mes šiandie buriamės ir 
gyvename pagal Kristaus mo 
kslą, tai tik dėl to, kad Matas, 
Lukas, Morkus, Jonas ir kiti 
surašė Jo ir apaštalų dar švy 
giais anais laikais pasakytas nūn 
tis — pamokslus. Pagaliau 
jei mes žinome apie mūsų pro 
tėvių už laisvę kovotas kovas
— Vytenį, Kęstutį, Vy-autą, 
Katkų, Juozapavičių bei šim 
tus už laisvę gyvybę paaukavu 
šių lietuvių tautos didvyrių, tai 
kaip tik iš spaudos — iš |va: 
riomis kalbomis įvairiuose mu 
zėjuose ar tautų valstybių ar 
chyvuose paliktų raštų. Mes ir 
gi sužinome ir sužinosinie visas 
mums dabar bolševikų daro 
mas skriaudas, tėvynainių kan 
čias irgi iš spaudos, dabar sura 
šomas pačių bolševikų, įvairių 
tautų atstovybių tarnautojų, pa 
galiau mūsų partizanų ir kitu 
saugiai užmaskuotų, paslėptų 
ir slepiamų raštų.

Bolševikai - rusai baigia su 
griauti mūsų tėvynę. Išardė 
mūsų gražiąsias sodybas. Griąu 
na ir pastatus mūsų gražiųjų 
bažnyčių. Mūsų miestai per 
krikšinatmi. Mūsų muzėjai. 
Šventyklos, paminklai nuverčia 
mi •— surusinami. Paskiai šiai 
mūsų vaikai mokyklose verčia 
mi pirmoje eilėje kalbėti rusiš 
kai. Mūsų istorija ir buvusios 
knygos iškraipomos — išverčia 
mos pagal bolševikų kailį.

Laimei niekam nepavyko ir

ir eina pirmyn, bet per daug 
lėtu žingsniu. Negaliu pa-akyti, 
kad 15,000 dol. suma būtų to 
kia didelė, kurios nepajėgtume 
sudėti bendromis jėgomis. NL 
Spaudos B-vės ir savaitraščio 
vadovybės, planuodamos ir ske 
Ibdamos vajų, sudėjo viltis dau 
giausia į savo skaitytojus - pre 
numeratorius. Juk jie tik ir yra 
tuo pagrindu, ant kurio gali 
tvirtai stovėti laikraščio le;di 
mo darbas. Jie, skelbdami Ma 
Šinų Fondo vajų žinojo, kad 
skaitytojais yra iš didžiausios da 
lies įvairių įmonių darbininkai, 
duoną pelną sau ir savo šei 
moms tik išvargintos savo ran 
kos penkių pirštų pagalba. Jie 
taip pat žinojo, kad skaitytojai 
turi daugybę ir savo asmeniškų 
reikalų, kuri ekartais pareika 
lauja ir didesnės pinigų sumos. 
Betgi jie išėjo neješkodami sau 
asmeniškos naudos, o purenti

lankančiu svečiu.
Esamomis sąlygomis to pa 

daryti negalima, leidėjų žo 
džiais tariant, todėl tam tiks 
lui paskelbtas ir šis vajus. Ture 
tume jausti tautinę pareigą visi 
prisidėti prie šio darbo.

Skaitytojas neturėtų pamirš 
ti, kad piie laikraščio išleidimo 
darbuojasi tos pačios tautos na 
riai ir tokie pat „fabrikantai“ 
kaip ir mes. Gyveną arčiau lai 
kraščio leidmio vetos, ateina 
patalkininkauti techniškiems 
darbams nudrbti, aukodami po 
ilsio laiką. Eilė skaitytojų jau 
seniai atsiliepė. Dalis jų pasky 
rė įnašą daugiau negu vieną 
kartą, tačiau didžioji dalis dai 
vis delsia. Būtų buvę labai gra 
žu, jei būtume turėję visą 15, 
000 dol. sumą, švęsdami šio 
laikraščio 20-jį gimtadienį Ik 
to laiko to padaryti jau nespė 
j ome. Tad sukruskime atlikti sa

niekam nepavyks iš žmogaus 
išplėšti jo mintis ar sielą. Nie 
kam nepavyko sunaikinti tr iš 
trinti iš istorijos jau parašytą 
žodį spaudoje. Mes visi nusteb 
tume pamatę visas į eilę sūdė 
tas štai jau per šimtus metu lie 
tuviškai parašytas knygas, žūt 
nalus, laikraščius, valstj binius 
dokumentus, ar atskirus nespau 
sdintus raštus. Tik po vieną eg 
zempliorių jų būtų per kelias 
dešimt tūkstančių vienetų, gi 
visus užsilikusius vienetus sūdė 
ję vienas ant kito turėtume di 
džiausį pasaulyje dangoraižj. 
Kartą vienas prancūzas išsitrau 
kęs labai plono — puikaus po 
pierio 1000 senybinių frankų 
(apie $2.00) banknotą, paklau 
sė: kaip atrodytų milionas fran 
kų tokiuose banknotuose ir ml 
Bardas? Ogi milionas, t. y. tūks 
tantis vienas ant kito sudėtų to 
kių banknotų, būtų kupstelis 
kelių colių augščio, gi miliar 
das maždaug lygus Eifelic bo 
kštui.

Taip ir lietuviškos knygos— 
raštai sudėti vienas ant kito, 
perviršytų New York'o State 
Building'o augštį. Nežiūrint, 
kad bolševikai jau pirmomis 
1940 metų okupacijos savaitė 
mis sunkvežimiais vežė ir degi 
no lietuviškus raštus - knygas; 
nežiūrint, kad jie šį šventvag'š 
ką mūsų tautai skriaudą tebe 
tęsia toliau; nežiūrint, kad mū 
sų laisvas spausdintas žodįs ne 
beranda poilsio vietelės tėvy 
nėj Lietuvoj, o vis dėlto be 
veik negirdėti, kad nuo Mąžvy 
do laikų būtų sunykęs paskuti 
nis kokio nors spausdinto lietu 
viško rašto egzempliorius. Pa 
saulis platus ir jei ne jo drau 
gą, tai patį lietuvį visur rasi, su 
juo rasi ir jo pėdsakus — turi 
mas ar paliktas lietuviškas kny 
gas -—- raštus. USA, Kanados, 
Prancūzijos, Vokietijos, švedi 
jos, Suomijos, Šveicarijis, Itali

vo pareigą jau po gimtadienio, 
iei jaučiamės, kad „lietuviais 
esam emes gimę“, kaip anoji 
daina mums sako. Būkime tik 
ri, kad jeigu patys sau nepasi 
dėsime — niekas.

Kalbant apie eilinį skaityto 
ją, reiktų prisiminti ir mūši] 
įvairias draugijas ir orgar zaci 
jas. Jų mes turime tiek, kiek 
gerais derliaus metais grybų po 
lietaus.

Tačiau permetus alęimis Ma 
šinų Fondo vajaus sąrašiuka, 
randi jų tik tiek, kad užtektų 
vienos rankos pirštų joms si 
skaičiuoti. O kur gi jų daugiau? 
Ar N. Lietuvos laikraštis joms 
nereikalingas? Kur gi musų L. 
Bendruomenė? Jos visos nemo 
karnos vietos laikraštyje sunau 
doja daugiausiai. Kiekviename 
laikraščio n-ryje rasime vieno 
kį ar kitokį pranešimą organi 
zacijos egzistencijai ir jos veik 
lai polaikyti. Jos pirmosios tu 
rėtų ateiti laikraščiui į pagalbą, 
kada jis jos yra reikalingas. 
Tuo labjau, kada laikraščio pa 
tarnavimu nuolat naudojamasi. 
Išgirskime balsą ne vien tik ta 
da, kai sakoma: „Imk“, bet, 
nors retkarčiais, išklausyk’me 
ir žodelio: „Duoki“.

Kaip buvo taip. Praeitis pa 
liko mus negrįžtamai. Bent da 
bar parodykime daugiau susirū 
pinimo savo laikraščio padėti 
mi bei jo pagerinimu. Siųski 
me jam paramą be ilgesnio ati 
dėliojimo, kad numatytas dar 
bas galėtų vykti be susitrukdy 
mo. ,

Baigus šias eilutes, tebūna 
man leista pasveikinti „N. Lie 
tuvos” laikraščio steigėjus — 
KLC Tarybą, Spaudos B-vę, 
Redakciją bei jos narius N. Lie 
tuvos 20-ties metų sukaktie® 
proga ir palinkėti ištvermė? 
ryžto ir sėkmės ugdant lietuviš 
ką, laisvą ir demokratišką žo 
dį po pasaulį išblaškytiems tau 
tos vaikams.

jos, Romos ir tt. šimtuose įvai

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

NEIMAN. B1SSETT 
& SEGUIN 

Barristers, Selicitors, 
Notary Public. 

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5. Ont.

rinėj - meninėj srityj ir už SLA 
ribų.

Mieli broliai, sesės — SLA 
nariai, kuriems rūpi ne tiK SL 
A dabartis, bet taipgi ir ateit'? 
įpilkime truputį jauno kraujo į 
Pild. Tarybos sudėtį: visi nomi 
nuokime ir išrinkime į SLA vi

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

*©©©©©©®®®^©®®©®®©©©.©©®&« LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Siunčiame /amzv nnctu Jūsų sudarytus ir apdraus- 
paprastu ir UI U IJclSlll tus įvairius siuntinius.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

rių bibliotekų, archyvų, nors ir 
ne šimtus, tai po keletą tūkstan 
Čių ir lietuviškų knygų - raštų 
atrasime.

Taip, ruskis - bolševikas bu 
vo yra ir bus bejėgis sunaikinti 
Lietuvos istoriją, lietuvišką kny 
gą, raštus. Didžiausį ir galia 
giausį, neužmirštamą ir nenu 
galimą ginklą mes tebeturime 
savo rankose — spaudą. Tik 
dar stipriau suspauskime jį sa 
vo rankose.

Daugiau bus.

Z. Pulianauskas.

Rusijos pa

mėnesio ke

j®©©©®©©®®®®®©®©®®®®®®®®'.
A. E. M c K AG U E, Q. C.

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394. EM 4 1305.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
^©®©®©®®®©©®®*1®«^^>®^<

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

tautinis..

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

— Sovietai pareiškė, kad jie 
turi lėktuvus, aprūpintus po 
100 megatonų atominėmis boni 
bomis, o JAV atsakė, kad ji 
turi povandeninius laivus, ap 
rūpintus atominėmis raketomis 
ir tie laivai budi 
kraščiuose. . .

— Argentinos 
Frondizi išvyksta 
iionėn į Aziją. 
Urugvajus.

^®©®©©©©®®®®®©®®©©©©©©©©©®®®®©®®©©©©©®©®©®©®©©®©O*

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA*'

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

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

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

ir
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Lietuvių jaunimui
už Lietuvos

o-jų va 
galimy 
reiškia

TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS,
šiais metais atiteko mūsų jauni 
mo naudai. Atrodo, kad geriau 
sias pajamas duodantis parengi 
mas, kaip tik ir atiteko ten, kur 
reikia — jaunimui. L. S. R 
D-jos v-ba, Hamiltono 
dovybėms, už suteiktą 
bę jaunimo reikalams, 
nuoširdžią padėką.

Mūsų jaunoji karta yra avar 
blausias objektas šiuo momen 
tu, norint, kiek galima ilgiau iš 
silaikyti lietuviais ir paruošti 
ateičiai tinkamus asmenis, mū 
sų, kaip lietuvių egzistavimui 
išeivijoj. Šiam tikslui, rėkia ne 
vien gražiai kalbančių oratorių, 
lanksčiai rašančių korespon 
dentų, bet reikalinga visų kiek 
tik mūsų yra vieninga parama. 
Kas negali prisidėti šiam dar 

>e vienu būdu, tas gali parem 
ti lengvu ir paprastu būdu. 
padėti, organizacijų vadovy 
bėms rengiant parengimus su 
fantais, su vienu ar daugiau du 
leriu, ar pagelbstint susisiekimo 
priemonėmis, kurių kartais bū

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

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

Teisiniai patarimai.
MorgiČiai.

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

Hamilton.

tinai reikia. Tai paprasčiau 
šia pagalba, bet labai, labai rei 
kšmnga.

Šiais metais, Hamiltono L. 
S. R. D-jos v-ba, apeliuoja i 
visus tautiečius, ne vien liamil 
tone, bet taipgi ir apylinkėse 
esančius, paremti mus, tuo pa 
čiu, mūsų jaunąją kartą. Ka 
dangi dar yra kiek laiko, tai vy 
kstant Hamiltono kryptimi, to 
Ūmesnis tautietis, yra prašomas 
atvežti savo auką ar fantus pas 
pažįstamus Hamiltone, iš kur 
v-bos nariai ar skautai p’.'statys 
kur reikės. Tai bus naudinga.., 
darbelis Tautos reikalams ir gy 
venime gal šimteriopai apmo 
kės Jūsų paslaugą, kuri Jums, 
Brangus Tautieti, galout yra 
visai be vertės. Sudėjus i krūvą 
šimtus beverčių daikteliu, susi 
daro jau didelis naudingas ob 
jektas, kuris galima panaudoti 
labai naudingoje vietoje.

Tradicinis kaukių balius įvy 
ks 1962 m. kovo mėn. 3 d. 
(Šeštadienį) Royal Conaugh 
Hotel, visiems gerai žinomoje 
ir patogioje salėje. Nors dar 
yra laiko, bet kadangi laikas 
greit bėga, nepamatysime, kaip 
minėtoji data bus čia pat. Kau 
kių mėgėjams, jau laikas pra 
dėti rūpintis kostiumais,
gėjams (L. S. R. D-jos v-bai) 
didelis darbas prieš akis. Visus 
geruosius tautiečius iš arti ir to 
Ii, valdyba kviečia kovo 3 d. 
’ Hamiltoną, malonaus vakaro 
praleidimui, o taip pat prašo ir 
Jūsų nuoširdžios rankos šio pa 
rengimo sėkmingam paruoši 
mui: loterijai fantais. Atkreipu 
siems teigiamai dėmesį į sį pra 
šymą, v-ba taria lietuvišką ačiū.

L. S. R. D-jos Valdyba.

rcn

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 50% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos: 
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. 
Antiadieniais ir penktadieniais 5 vai. — 

20 King St. E. Room 13.

— * vai. p. p. x
8 vai vakaro. v

t
Tel. JA 7-5575 į

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
II-JĄM KULTŪROS KONGRESUI SUŠAUKTI 

KOMITETO
įvykusiame lapkričio 18 d. Jau 
nimo Centre Čikagoje buvo ap 
svarstyti šie klausimai:

I. JAV ir Kanados LB va 
dovybių pasitarimuose Toron 
te buvo numatyta II-jam Kul 
tūros Kongiesui sušaukti komi 
tetui vadovauti M. Krikščiū 
nas, bet pastarąjam dėl svarbių 
priežasčių negalint pirmuose po 
sėdžiuose dalyvauti, tas parei 
gas ėjo P. Gaučys, o šių metų 
lapkričio 18 d. posėdyje paaiš 
kėjus, kad M. Krikščiūnas iš 
jam numatytų pareigų atsista 
tydino, jo pareigas perėmė P. 
Gaučys.

II. K-to pirm. P. Gaučvs II- 
j‘arn Kultūros Kongresui su 
šaukti pateikė sekantį planą:

Kultūros kongreso tikslai;
a) Apžvelgti išeivijos pasiek 

tus kultūrinius laimėjimus i r 
juos įveniti.

b) Nustatyti kultūrinės veik 
los gaires ateičiai.

c) Nustatyti, kas ir kaip vyk 
do kultūrinės veiklos piai-ą.

III. Kongreso tikslų isryški 
nimas.

a) Apžvalginė paskaita.
b) Išeivijos kultūrine poli 

tika.
Kiekvienai temai kviečiamas 

atskiras referentas, arba abi te 
mas rutuliuoja vienas referen 
tas. Tuo atveju kviečiamas ko 
referentas. Sekcijos vertina pa 
skaitų mintis ir sugestijas atski 
rų kultūrinių sričių požiūriu. 
Bendros diskusijos ir kultūii 
nės veiklos uždavinių nustaty 
mas bei jų vykdymas.

IV. Steigtinos sekcijos:
Literatūros, Mokslo, Meno, 

Muzikos, Lituanistinio švieti

spo

kul

klausi

dalj 
stebė

POSĖDYJE, 
mo, Jaunimo, Lietuvybei paša 
ulyje išlaikyti sekcija.

Pageidautina Spaudos ir 
rto sekcijos.

V. Sekcijų uždavinys.
a) Vertinti ir pasisakyti

tūros kongreso tikslų temomis, 
išeinant iš savo minties peniu 
rio.

b) Aptarti savo srities spe 
cifinius reikalus.

c) Paruošti aptartus 
mus rezoliucijoms.

Numatyta Kongreso 
vius nepalikti pasyviais
tojais, bet visiems išdalirti an 
ketas, kuriose jų bus atsiklaus 
ta, kas mūsų kultūriniame gyve 
niine šiuo metu yra aktualu ir 
siektina.

Leisti po kiekivenos paskai 
tos kongreso dalyviams pareikš 
ti savo nuomonę.

Kongreso metu numatyta su 
ruošti meno parodą ir lietuvių 
instrumentalinės muzikos 
certą.

Platesnių diskusijų dėl 
minėto plano nebuvo, nes 
metu daromos didelės pastan 
gos surasti intekktualų tarpe 
asmenis, kurie sutiks paruošti 
numatytas paskaitas ii perims 
sekcijų vadovų pareigas. Užpil 
džius šias spragas, bus pagrin 
dinai apsvarstytas Kongresui su 
šaukti planas.

VI. J. Švedas pakviestas pu 
mininku Komiteto veikios sta 
tului paruošti su teise pasikvies 
ti savo nuožiūra trūkstamus ko 
misijai narius.

Sekantis posėdis numatytas 
gruodžio 10 dieną Jaunimo Ce 
nlre Čikagoje.

L. Balzaras, sekr.

kon

šiuo

Mielas mūsų jaunime. Jumc 
tenka augti ir bręsti labai reikš 
mingų kontrastų laikais. Iš vie 
nos pusės Azijos ir Afrikos tau 
tos, dar niekad neturėjusios sa 
vų valstybių, mažai kultūrin 
gos ir stabmeldės, mūsą lai 
kais, kuria savas nepriklauso 
mas valstybes, jieško tikrojo 
Dievo, labai sparčiai siekia kui 
tūros ir civilizacijos. Iš kitos gi 
pusės mūsų sena Lietuva ir eilė 
kitų valstybių bei kultūringu 
tautų pateko vergijon už jas 
mažiau kultūringų okupantų, 
tuose pavergtuose kraštuose la 
bai jau nukentėjo kultūra, o 
ypatingai žiauriai ir nekultūrin 
gai persekiojamas tikėjimas, 
brutaliu būdu primetamas žmo 
gų degraduojantis matenaliz 
mas. Mūsų laiko žmogaus pro 
tui bedievybė nepatiekia įtiki 
nančių argumentų, prieš tikin 
čiuosius reikia naudoti teror 
priemones: atėmimas 
tarnybos, šalinimas iš 
lų, kalėjimas, trėmimas 
darbams į Sibirą.

Po paskutiniojo karo 
jos dvasios nuotaikose 
daug kas naujo. Aišku, kad 
tos nuotaikos pamažu atims be 
karo ginklus iš tironų ii žmo 
gaus sąžinės bei tikėjimo peise 
kiotojų. Ar tai įvyks sparčiau, 
ar lėčiau, priklausys nuo tikin 
čiųjų ir laisvę mylinčiųjų aktv 
rūmo branginamus principus 
skleisti aplink save.

Iš laisvos Lietuvos pei įvai 
rias vienuolijas lietuviai pasie 
kė toli. Dar iš anų laikų tini 
me jų ne tik Europoje, Arneri 
koje, o Indijoje, įvairiuos Pie 
tų Amerikos kraštuos Ha .va 
juose. Aišku, kad šio laiko nau 
jieji sąjūdžiai, Apaštalų Sosto 
šaukimas būtų pasiekę ir Lietu 
vą, pažadinę dar daugiau jau 
nimo drąsiems žygiams. Lietu 

A voje augančiam jaunimui šian 
I* dien lemta kitokiu — įremti 

nių ir kankinių keliu nešti Die 
vą į bedievių valdomus Euro 
pos ir Azijos plotus.

Visų laikų ir visų tautų emi 
grantų bei tremtinių didelė da 
lis svetimuos kraštuos pasime 
ta. Tik tvirtesnės dvasios, drą 

g sesni, talentingesni nepraranda 
‘ kūrėjų dvasios. Nenagrinėaa 

mi čia mūsų išeivijos ir įremti 
nių dvasios bei chaiakterio ne 
galime nekonstatuoti Šiuo rne 
tu svetur augančio lietuv.ų jau 
nimo drąsių ir plačių akiračių 
stokos. Yra gražių išimčių, vra 
energijos, idealizmo, talentų, 
bet permala drąsos ryžtis pla 
tesniems užsimojimams. Ypa 
tingai nenormaliai mažas skai 
čius i, lietuvių jaunimo pašauk 
mų kunigystei ir vienuolių lui 
man. Negalima manyti, kad lie 
tuvių šeimos būtų Dievo ap 
vaizdos planuose išskirtos, ras 
tos netinkančiomis augėlesniam 
tobulumo laipsniui, žmonijos ac 
pirkimo misijai. Priežastys yra 
kitokios: gal perdidelis pasken 
dimas menkavertėse smulkme 
nose, per kurių Iriukšmą siela 
nesugeba išgirsti Dievo baLo, 
gal drąsos stoka to balsu pa 
klausant siekti didesnių dalykų 
menkniekių sąskailon. Kaip 
ten bebūtų, mūsų laiko jauni 
mui reikia daugiau susirūpinti 
kaikuriais reikalais, už kuriuos 
atsakomybė tenka šio laiko jau 
nimui.

Praeis nedaug laiko ir lietu 
viai liks be savų kunigų Pietų 
Amerikoje, Australijoje, Kana 
doje. Daoar jų ten permaža, 
yra net kelius vietos nepnsišau 
kią lietuvio kunigo, i uose kraš 
tuose besidarbuoją mekenu ne 
pavaduojami, nepakeičiami ku 
nigai peranksti pavargsta. Iš 
dabartinio jaunimo tarpo turi 
ateiti naujų darbo draugų anie 
ms padėti ir juos pavaduot’.

Vienuolijos nekuriamos vie . 
no žmogaus amžiui, o šimtme 
Čiams.

kartos.

dieną — gal visai 
pasikeis laikai Lie 
ir aplinkui tuojau

darbo, 
mokyk 
vergu

žmoni 
įvyko

Kasdieniniuose pokalbiuose 
lietuviai klasifikuoja lietuvių su 
kurtas vienuolijas į mažiau ar 
daugiau lietuviškas. Šiandien 
dar ir lietuviškiausiomis skaito 
mos vienuolijos netrukus pa 
keis savo veidą ir dvasią, jeigu 
ten laiku neateis deramas skai

SLA ORGANIZATORIŲ SĄRAŠAS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje savo Deimantinio Va'aus 
sustiprinimui visų lietuvių žiniai skelbia Organizatorių Sąra 
šus. Šie mūsų veikėjai kreipsis į patriotus lietuvius, kviesda 
m. .tašyti į brolišką Organizaciją. Jie rūpinasi g i 
. .naujų narių. Malonėkit jų pasiūlymus priimti lietuvišku 

palankumu.

SLA ORGANIZATORIAI CANADOJE

Čius naujų lietuvių. Nayvu lauk 
ti, kad vienuolinių bendruome 
nių pradinį lietuviškumą išlai 
kytų kas nors kitas, o ne nau 
jos jaunimo

Kai vieną 
netrukus — 
tuvoje, ten
reikės didelio skaičiaus paty 
rusip ir pajėgių darbininkų - ku 
nigų ir vienuolių. Iš kur gaus 
jų net pats Dievas, jeigu šio lai 
ko jaunimas tuo reikalu nesido 
mės? Nuolat patys sau karto 
kime, kad nebūtų mums gar 
bės, jeigu kada nors Lietuvoje 
katalikams patarnauti turėtų k. 
talaučiai kunigai.

Mes patys save išskirtume iš 
viso ideailstų pasaulio, jeigu tik 
iš šalies žiūrėtume, kaip 'ūso 
kios kilmės jaunimas naujuose 
sąjūdžiuose rykiuojasi u eina 
patraukti žmoniją prie Kris 
taus, kurti graženę ateitį ae ka 
rų ii su karais einančio nuode 
mių tvano keliu, o nešdami pa ’ 
garbą ir meilę žmogaus žmogui.

Šios mintys tebūna mūsų lai 
ko jaunimo mintys. Jos tebūna 
jaunimo organizacijų veiklos tu 
rinyje. Jos teranda sau vietos 
gerose asmeninėse draugystėse. 
Malda, pokalbiais, pasidrąsini 
mais raginkite vieni kiti.o atvi 
romis akimis apžvelgti ir musų 
tautos ateitį ir dabartinius žmo 
nijos reikalus. Gera mintis, pa 
siryžimas ar tai pasirinkti Kuni 
gystę, vienuoliją ar imtis kokio 
nors drąsaus darbo yra reika 
lingi moralinės paramos. Jauni 
žmonės tos paramos turi ras1' 
ir savo jausų draugų tarpe. Be 
to draugystės, organizacijos bū 
tų menkos vertės. Daugiau švie 
sos, drąsos, platesnio akiiačio!

Šia proga visam lietuvių jau 
nimui linkiu malonių Kristaus 
Gimimo švenčių ir daug Diei o 
palaimos 1962 metais.

Su nuoširdžia jums meile 
Kristuje

Vysk. Vincentas Brizgys
Kauno Koadjutorius.

1iktai

VIEŠOJI NUOMONĖ...
Atkelta iš 2-ro psl. 

kągi mes, licuviai darome šiuo 
metu dėl mūsų nepriklausomy 
bės ir kovoje dėl jos?

Ogi visiškai neko...
vienas p. Sidzikauskas kartais 
aplanko Valt. Departamentą ir 
įteikia lietuvių PET vardu vie 
ną kitą notą, tai ir viskas.

Amerikoje, taip pat čia Ka 
nadoje yra labai svarbi viešei’ 
žmonių nuomonė arba kaip an 
gliškai čia ją vadina „Public 
Opinion”. Šią public opinion 
remiasi teismai, kongresmenai, 
senatoriai ir visi parlamentaiai 
ir vyriausybės nariai.

Kažin kaip mūsų p. Januso 
ms būtų pralindęs su burmistro 
kiaušiniu, jeigu niekas nebūtų 
rinkęs parašų ir nepareiškęs 
public opinion.

Prie Vaisi. Departamento, 
Vašingtone ir prie mūsų Kana 
dos Vyriausybės, Ottawoj, yra 
specialūs pareigūnai, kurie su 
renka gautus iš piliečių bei or 
ganizacijų laiškus, juos skaito 
ir vėliau nukreipia į atitinKa 
mas įstaigas ir ministerijas. Ši 
tą ,,public opinion“ labai ge 
rai supranta ir ją vertina rau 
donasis Kanados ir Amerikos, 
pasaulis. Jie turi suorganiza\ ę 
ištisą armiją žmonių, kurie ra; j 
laiškus ir protesto notas Jungt. 
Am. Valstybės Prezidentui. Ka 
(rados ministeriui pirmininkui 
ir kitiems vyriausybės nariams.

Angliškoje spaudoje teko 
skaityti, kad Jungt. Amerikos 
Valst. prezidentas dviejų valan 
dų laikotarpyje gauna iš įvairių 
organizacijų ir pavienių asme 
nų apie 50 tūkstančių laišku 
bei protesto notų vienu ar ki 
tu reikalu. Dauguma jų yra rau 
donojo pasaulio suorganizuoti 
ir jie reiškia protestą prieš vy 
riausybės ar prezidento nusista 
tymą. Visi šitie rašeivos yra be 
galo gerai suorganizuoti dar 
geriau informuoti ir visi šitie jų 
protestai atneša jiems labai gra 
žiu ir naudingų vaisių ir daug 
reikalų jie palenkia sau pagei 
daujama linkme. Šilų organiza

Concoerd Avė. 
Boyle Rd.

Fairlawn Ave.

DAWNVIEW, Ont.
236 Kp. Mrs. M. Jokūbynas, 78 Haymarket Rd.

ST. CATHARINES, Ont.
72 Kp. Mr. J. Šarapnickas, 56
2/8 Kp- Mr. P. Poigrimas, 172

TORONTO, Ont.
236 Kp. Mrs. O. Indrelienė, 76

,, ,, Mr. L. Rickevičius, 4 Avon Ave.
,, „ Mr. S. Jokūbaitis, 33 Avon Ave.
,, ,, Mr. A. Paulauskas, 152 Morningside Ave.
„ „ Mr. K. Lembertas, 76 Gothic Ave.
,, ,, Mr. A. Duda, 42 Evelyn Ave.
,, „ Mr. J. Dambaras, 19 Hewitt Ave.
,, ,, Mr. M. Jarašūnas, 31 Radford Ave.

MONTREAL, Que.
123 Kp. Mr. M. Juodviršis, 1577 De Seve St.

„ „ Mr. J. Kardelis, 683 Beatty Ave. Verdun 19.

WEST LORNE, Ont.
320 Kp. Mr. A. Kojelaitis, R. D. 2.

Kreipkitės į šiuos SLA Organizatorius, jie pagelbės Jums 
gauti gerą apdraudą ir pasidaryti Lietuviškos 

organizacijos nariais.

Allan Bley kanadiečių tarpe po 
puliarus dainininkas per CBC 
Dominion radio tinklą, girdi 

mas šeštadieniais CBC-TV.

Phyllis Clapperton, Prancūzų 
kalbos per CBC-TV, vedamų 
profesoriaus Jean - Paul Vmay, 

nuolatinė asistentė.
PAJIESKOJIMAI

cijų bei klubų vadai važinėja 
po Sovietų Rusiją, Kiniją ir ki 
tus komunistinius kraštus, nau 
na ten informacijas ir medžią 
gą ir čia laisvame krašte tą vis 
ką labai gerai sunaudoja Mes 
šituo reikalu visai nieko netun 
me, be gal „Nepr. Lietuvos“, 
kuri savo skiltyse kartais ragi 
na rašyti protesto laiškus. Ši 
tuo reikalu turėtų rūpntis ne 
vienas laikraštininkas aroa as 
muo, bet tuo turėtų susirūpinti 
mūsų veiksniai, kaip VLIKas, 
Altas, Krašto Taryba, Prieško 
munistinis Frontas, apie kurį 
jau nieko nesigirdi lyg tai būtų 
„atlikęs pareigas tėvynei“ ir 
kažkur užmigo.

Toksai visoje Ontario provin 
cijoje ir net visoje Kanadoje 
gerai žinomas raudonviršis Ge 
orge Harris, LE Canadian 
News savaitraštyje Nu 858 is 
Oct. 9, 1961, rašydamas apie 
„Public Opinion”, ilgame stra 
psnyje taip išsireiškia;

— These battles are not yet 
over, and much greater public 
effort will be needed to ensure 
lasting in favor of the people. 
But, the value of the action ta 
ken up until naw cannot be da 
nied.

Kaip matome, visi šitie rytų 
draugai public opinion reikšmę 
labai gerai supranta ir ją isnau 
toja visu 100%.

Šitą reikalą turėtų pasvarsty 
ti mūsų Krašto Taryba, turėtų 
išdirbti planą tame reikale kar 
tu su kitų pavergtų tautų orga 
nizacijomis bei tarybomis ir 
kiekvienu momentu veikli, n tų 
momentų jau labai daug j. ra 
žiopsojome. Ne tik kad privalė

RAUDONASIS KRYŽIUS
JIEŠKO

Andrius Schlakajtis (Šlakai 
tis) per Rusijos Raudonąij Kry 
žiu pajieško Virginijos Šlakat 
tis arba Slakaitis, gimusios 
1939 m. Kaune, Šančiuose, at 
vykusios j Montreal} 1949 m.

Jieškoma Monika Mažukely 
tė (Mazhukelite), gyvenusi La 
Sallėje; LaFleur gatvėje.

Jieškomas Jonas Shutas (Šu 
tas), gimęs 1902 m. Zarasų aps 
krityje, Kanadon atvykęs 1930 
metais ir 1939 m. gyvenęs 
Montrealyje.

Valerija Dikianienė, iš Lietu 
vos, jieško sesers Valerijos Jui 
kūtės, gimusios 1923 m. vasa 
rio 11 d. Lietuvoje, Kanadon 
atvykusios ^950 metais liepos 
5 d., į St.-Paul, P. Q.

Gražina Vidrajtitė (Vidraity 
tė) iš Rusijos jieško sesers Sta 
sės Simanavičienės, gimusios 
Vidraitytės, Raseiniuose 1912 
m. lapkričio 9 d., Kanadon at 
vykusios 1948 m. lapkričio 14 
dieną.

• Visi čia suminėtieji prašomi 
atsiliepti Kanados Raudoną 
jam Kryžiui šiuo adresu: La 
Societe Canadienne de la Cro 
ix-Rouge, 2170 ouesl, rue Dor 
Chester, Montreal 25, P. Q.

^Prašoma nurodyti, kad šias 
žinias gavote iš laikraščio „Ne
priklausoma Lietuva“.

tume rašyti protesto notas, bet 
jeigu reikalas yra, turėtume ne 
pabijoti veiksmingiau pasireikš 
ti. Kova dėl nepriklausomybės 
vra reikalinga ir bet kokia yra 
gera. M. S-».
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MOWT|REAI CALL FOR CALVERT
IŠRINKTAS NAUJAS MONTREALIO LIETUVIŲ 

SEIMELIS
KLB Montrealio lietuvių Sei mėlio rinkiminės Komisijos 

pranešimas.
Pranešame, kad pagal gruo mokytojos prašo mokinių tėve

CALVERT (243-D) A rare and distinctive 
Canadian Rye Whisky.

džio mėn. 10 dienos rinkimu 
duomenis, į KLB Montrealio 
lietuvių Seimelį pagal balsu 
daugumą išrinkti šie asmenys: 
Kličius Algis, Jurkus Rimantas, 
Morkūnas Antanas, Kačcrgiur 
Vincas, Stankevičius Liudas. 
Dalmotas Jonas, Mylė Augusi' 
nas, Abromonis Bronius, Šiau 
činlis Juozas, Geležiūnas S. J , 
Skučas Juozas, Rusinas Alber 
tas, Picšina Alfredas, Bijūnas 
Bronius, Gudas Jurgis; visi kiti 
lieka kandidatais: Knystau'as 
Jurgis, Balaišis Leonas, Bag 
džiūnas Bronius, Baradinskas 
Pranas, Viskantas Alfonsas.

VASARIO 16-TOS M1NĖJI 
MAS MONTREALYJE
Ateinančiais metais Vasario 

16-tos minėjimą buvo norėta 
padaryti pirmą sekmadienį po 
tikrosios dienas, bet negavus 
tai datai salės, reikės minėjimą 
atlikti sekmadienį prieš tai — 
vasario 11 dieną. Prašome abi 
lietuviškas parapijas ir visas o.- 
ganizacijas savo parengimus 
bei susirinkimus [ruošiant tą 

sekmadienio popietę rezervuo 
ti Nepriklausomybes Švente^ 
paminėjimui.

Prezidiumas.
VISIEMS SLA NARIAMS

pranešama, kad sekmadieni, 
gruodžio 17 d., tuojau po pa 
maldų, Aušros Vartų p-daipo 
se įvyks SLA 123 kuopos Mon 
trealyje susirinkimas, kuris tuo 
bus svarbus, kad jame teks bal 
suoti už nominuojamus į Cent 
rą kandidatus. Be to, jau seniai 
gautas mūsų kuopai čekis, ku 
rio likimą turi nuspręsti visos 
kuopos susirinkimas. Ir nario 
mokesčius reikia apsimokėti.

Dalyvaukime visi.
Valdyba.

VISI ŠALPOS AUKŲ 
RINKĖJAI

yra prašomi grąžinti aukų la 
pus iki- gruodžio 17 d.

Tai galima bus atlikti =Į sek 
madienį Aušros Vartų pampi 
jos salėje po pamaldų, kur są 
rašus priims dr. J.. Mališka.

MOKINIŲ TĖVŲ 
DĖMESIUI

Dr. V. Kudirkos mokyklos

liūs, visus vaikus, kurį-3 daiyvau 
ja Kalėdų eglutės vaidiniu e, su 
vežti į Šv. Kazimiero salę šį 
sekmadienį, gr. 17 d., 12 vai. 
repeticijon.

RAŠYTOJO A. ŠKĖMOS 
PAMINĖJIMAS

kurį suruošė Liet. Akademinis 
sambūris šv. Kazimiero salėje, 
dekoruotoje dail. R. BuKusko 
pieštu plakatu, kuriame surašy 
ti ratgiškai žuvusiojo rašytojo 
kūriniai, pradėtas inž. K. Lapi 
no ir pradžioje vestas autoriaus 
mėgiamo giegoriani-aio giedo 
jimo fone. Apie velionį kalbėjo 
Dr. H. Kagys, o aktoriai J. Aks 
tinas ir L. Barauskas skaitė iš 
traukas iš rašytojo kūrybos.

Bankas Litas, pagal Kana 
dos kredito kooperatyvų p.a 
ną, nukentėjusiems Hondūre 
nuo stichinių gamtos jėgų, pa 
skyrė 5 dol. Bankas dabai ...r 
624 narius.

MINĖJIMO PELNAS 
(PASKIRSTYTAS

Lietuvos kariuomenės šven 
tės minėjimo metu Lietuvos ka 
ro invalidams surinkta $30.60. 
Pagal rengėjų nutarimą, aukos 
paskirstytos sekančiai: L. kar<.- 
invalidams Vokietijoje 16 doi., 
L. karo inv. P. Pleskevičiai Ka 
nadoje 10 dol. ir L. k. invalidų 
centrui JAV 10.50 dol.

PADĖKA
Ruošiant Lietuvos karinome 

nės Šventės minėjimą lapkričio 
26 d., mieliems minėjimo pro 
gi aruos atlikėjams ir taikiniu 
kams rengėjų vardu reiškiame 
nuoširdų lietuvišką ačiū: b. 
Lietuvos Krašto Apsaugos m. 
misteriui Prof, generolui St. Do
mantui, visiems garbės prezi 
diumo nariams, sol. p. G. Čap 
kauskienei, skautų Vyčių Tau. 
tinių šokių grupės šokėjams ir 
jos vadovui p. J. Piečaičiui, ku 
nigui kleb. J. Borev?čiui, Auš 
ros Vartų parap. komutetui, p. 
J. Adomaičiui, p. Pr. Keturkai, 
p. A. Vazaiinskui ir visiems 
Montrealio lietuviams, minėj! 
me dalyvavusiems.
L. K. Mindaugo Šaulių kuopos

Valdyba.

B

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lik ei ne Road, 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 casks.

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

HAMILTON
KALĖDŲ ELGLUTĖ HAMILTONE,

ruošiama Lietuvių Vysk. Va Aukuro nariai suaukojo 18
lančiaus šeštadieninės prad. dol., kurie persiųsti Čikagon.
mokyklos mokiniams, įvyks 
gruodžio 17 d., sekmadienį, 4 
v. pp. „Aušros Vartų“ caiap1 
jos salėje, Dundurn Str. No.

Įvairią programą atliiks pa 
tys mokiniai, vadovauiami mo 
kytojų ir chorvedžio V. Veri 
kaičio.

Atsilankys ir Kalėdų sene 
lis su dovanomis vaikams, ku 
rias atgabenti padės tėvų komi 
tetas.

Tėvams dovanomis nereikės 
rūpintis.

Į eglutę gali atvykti dar ne 
lanką mokyklos, tik nejaunesni 
3 m. amž.

Kviečiame visus mokvkliuio 
amž. vaikučius, tėvelius ir vi 
sus kitus atsilankyti į ruošiamą 
eglutę.

Tėvų Komitetas.
BĖGAMOJI KRONIKA
Filmai, rodyti iš Čikagos ai 

vykusio V. Stasiūnaičio, turėjo 
didelį pasisekimą. Jie pagamirt 
ti gan tobulai, nors kai kurio 
se vietose matomas dar mėgė 
j iškurnąs.

Mirė Kazys Baltruk mis, su 
laukęs 70 m., kolimo iš Žemai 
tijos. Paliko žmoną, brolius, 
seseris, dukteris ir kt. gimines. 
Visiems mūsų užuojauta.

A. Škėmos raštų išleidimui

16 Vasario minėjimo progra 
moj pagrindinę kalbą pasakys 
iš Clevelando Dr. A. Na^vytis, 
autorius B. Armonienės pnsimi 
nknų knygos „Palik ašaras 
Maskvoj“.

Naujųjų Metų sutikimas y.a 
rengiamas ap. valdybos Kober 
ts restorane. Iš anksto stalių 
kus nereikės užsisakyti, nes vie 
tos hus visiems pakankamai. B- 
nės valdyba prašo visų mūsų 
tautiečių gausiai sutikime -daly 
vautė ir vieningai sutikti 1962 
metus.

SPORTINIS ŠAUDYMAS
1961 m. gruodžio 16 d. į uo 

karo, V. Bieliūno ūkyje, R. R. 
1 Welland, Ont. įvyks piieš ka 
12 vai. vidudienio iki 4 vai. va 
ledinis tradicinis iš 22 iai. tper 
tinių ir 12 cal. medžioklinių 
šaputuvų kalakutų šaudymas, 
kuiiame galima bus laimėti už 
1 dol. kalakutą.

Kas neturi nuosavo šau'uvo 
dalyvavimui rungtynėse, galės 
gauti rungtynių vietoje.

Maloniai kviečiame šaudy 
mo sporto mėgėjus, medžioto 
jus ir šaulius, šaudymo rungty 
nėse skaitlingai dalyvauti.

Niagaros Pusiasalio 
Ramovėnų Valdyba.

Dr. V. PAVILANIS
Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

3439 Beaconsfield,
N. D. G., Montreal.

- H U i -843 7

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verclun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 
šeštadienį 11—1

Dr. A. O. JAUGĖ LIEN Ė
Dantų Gydytoja

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kalėdosime šią savaitę: Tė 
vas J. Borevičius, pirm. Dot 
vai; antrad. Cote St. Luc ir 
Montreal West; tree. N.D.G.; 
ketv. 7own of Mount Roja!, 
penkt. Vitre St. Tcv. St Kul 
bis, Longuilt, Ville J. Cartier, 
St. Lambert ir Greenfield Prk.

Suaukojote praeita sekma 
dieni parapijos reikalams — 
$181.91 ir pastoracinio suraši 
nėjimo išlaidoms padengti — 
90 dol.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

2—4; 7—9 p. m

2—4 p. m.

7—9 p. m.
p. m.

ADVOKATAS

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

Suite 901 
UN 1-8933

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. M A L 1 S K A 

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

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr.E.A ndrukait it |
956 SHERBROOKE E. |

Tel.: LA 2-7236 į

I
 ADVOKATAS

; JOSEPH P. MILLER, ft
B. A., B. C. L.

Suite 205 !(:

168 Notre Dame St. E. ■ (:

UN 6-2063 ir UN 6-2064 ft
Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570 |

NOTARAS

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

215 St. James West,
7 augstas.

Tel.: AV 8-3115.

S-GOS „VERSLAS“ POBŪVIS
KALĖDŲ EGLUTĖ 

VISIEMS TORONTO 
VAIKAMS

ruošiama šį sekmadienį, gr. 17 
dieną, 4 vai. po pietų Prisi<iė 
limo parap. salėje.

Toronto lietuvių prekybinio 
kų, pramonininkų ir amatinin 
kų s-gos ..Verslas“ narių ir pn 
jaučiančių pobūvis - susirink 
mas įvyksta gruodžio mėn. 16 
dieną, 8 vai. pp. Lietuvių Na 
muose, antrame augšte.

Pobūvio tikslas: prie /aka 
ribnės savitarpiai aptarti jvai 
rius ūkiškus lietuvius liečian 
čius klausimus.
ruošti valgius ir gėrimus, visų 

Kadangi tenka iš anKsto pa 
verslininkų ir prijaučainčių, no 
rinčių dalyvauti minėtam pobū 
įvyje, '-prašome Iužsiregistruoti 
ir užsimokėti po 2 dol. iš anks 
to pas v-bos narius: dr. J. Kaš 
kelį LE 4-8459; Al. Dūdą RO 
9-4612; Edv. Konradą LE 3- 
5454; Vic. Janulevičių 7 67- 
8627; Ben. Jackų LE 2-0534; 
Sa. Janušauską RO 3-2395.

S-gos „Verslas“ Valdyba.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ, 
kaip kasmet, ruošia radio va 
landėte ,,Tėvynės pi įsimini 
mai“. Staliukai po 8 vietas už 
sisakomi p. Simanavičiaus pre 
kybos namuose, 974 Coiiegc 
St.

PLĖŠIKAI BANKUOSE
Canadian Imperial Ba ik of 

Commerce Toronte buvo užpui 
tas plėšikų, kurie iš jo išsinešė 
21,000 dol. Plėšikai buvo gink 
kloti automatiniais šautuvais.

19-kos metų Michel Dean 
apiplėšė vieną Toronto banką, 
bet po 10 minučių buvo pagau 
tas ir teismas jį nubaudė 5 m. 
kalėjimo.

PUIKIOS VESTUVĖS
Petro Pelecko ir Birutės Jur 

giūnaitės, labai gražios vestu 
vės įvyko gruodžio 2 d. Šv. 
Kazimiero parapijoje. Jaunąją 
prie altoriaus atvedė p. Vilčuis 
kas, jaunąjį p. Šitkauskas, pa 
mergės J. Adomaitjtė, L Stiė 
lyte, D. Klemkaitė, pabroliai 
— K. Mickus, J. Kurilavičius, 
A. Piešina. Sutuokė Šv. Kaži 
miero klebonas Dr. F. Jucevi 
čius, gražių jungtuvių cerenio 
nijų metu giedojo A. Keblys.

Po šliūbo sutiktuvės ouvo p. 
p. Makauskų namuose. Kaip 
paprastai, pp. Makauskai, la 
bai vaišingi žmonės, sutiktuves 
puikiai paruošė. Vėliau Lcuis 
salėje įvyko vestuvių balius, pa 
ruoštas sumanios šeimininkės 
p. Bubliauskienės, talkininkau 
jant p. Grigaliūnams, A. Kai 
Vaičiui, p. Drešeriams ir kt. Vi 
si puotos dalyviai jaunai ėdžia 
ms pareiškė gražiausių hnkeji 
mų, sugiedojo ilgiausių melų ir 
apdovanojo dovanomis.

Pakviesti K. Mockaus tarti 
žodį, jaunuosius sveikino: p. 
Šitkauskas, kleb. Dr. F. Jucevi 
čius, Šaulių vadas vadas S. Ba 
rauskas, Dr. Giriūnienė, A. Gra 
žys, p. Gečienė, Dr. I. Gražy 
tė, M. Makauskas. Jaunasis

DLK VYTAUTO
KLUBO ŽINIOS

Eglutę Visiems , Montrealio 
lietuvių vaikams Klubas mošia 
gruodžio 16 dieną 1 vai. 30 mi 
nučių po pietų Klubo patalpo 
se. Bus Kalėdų senelis su do 
vanomis.

Petrauskas, ne Petrulis Pet 
ras išrinktas į Klubo revizijos 
komisiją.

Sūnų ir Dukterų dr-j? pr 
siuntė Klubui laišką, kuriame 
prašo „susivienijimo šių dvieju 
didžiųjų draugijų į vieną galin 
gą lietuvių organizaciją“.

Serga šje klubo nariai: ope 
ruoti Victorijos ligoninėje Eie 
na Adamonienė, Alicija Juškic 
nė, Stasys Genys; Vincui Mit 
chell užgipsuota ranka; operuo 
ti Stasys Arkauskas ir Juozas 
Adakauskas; Jonas Radzcvi 
čius ligoninėje; Jonas Stanke 
vičjus turėjo nelaimingą atsiti 
bimą: ierga MykoJjss Laurv 
naitis, Stasys Gargasas ligoni 
nėję, Kazlys Baltuškevičius d?.r 
bovietėje turėjo nelaimingą ai 
sitikimą, Jonas Leknickas ture 
jo kojos operacija.

Prieš Kalėdas DLK Vytau 
to klubo valdyba nutarė 100 do

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Onos dr-jos susirinkime 
perrinkta valdyba; pirm, liko 
pp. Gručkūnienė.

Parapijos jaunimo susirinki 
mas šaukiamas sekmadienį, 
gruodžio 17 d., po sumos.

Aukavo bažnyčiai Pr. Ber 
notas 24 dol.. Vyt. Sirvydas ir 
S. Umbrasas po 10 dol.; rink 
liava bažnyčioje 161.92 dol.

S. ANELIŪNO
B-A BREWSTER 

SERVICE STATION
3444 St. Antoine St. W. 

Tel. WE 2-1726
Elektriniai, mechaniniai 

taisymai.
Automatinės transmisijos.

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

1 — 10 P. M.
^X^X^X^>X^X^X^X^-«

nuoširdžiai dėkojo visiems už 
sveikinimus, taip pat ir jaunoji 
dėkojo visiems jautriu žodžiu 
prisimindama (Lenkijoje liku 
sius tėvelius ir artimuosius.

Laimės ir sėkmės sukurusie 
ms lietuvišką šeimos židinį.
• Gera proga įsigyti neseniai 
katastrofoje žuvusio mūsų ra 
šytojo Antano Škėmos pasku 
tinių leidinių. Spaudos kioskas 
turi jo „Žvakidę“ ir „Baltąją 
drobulę“.
• 50% nuolaida duodama šven 
cių proga daugumai vaikų kny 
gų spaudos kioske. Gera pro 
ga aprūpinti mūsų mažuosius 
vaikų literatūra.
• G. Lukshis, prisiekęs atskaito 
mybininkas, dvejetui metu iŠsi 
kelia į Brompton, Ont. ir dėl to 
išeina iš Lito revizijos Acmisi 
jos.

lerių paskirti trims parapijoms, 
15 dol. šalpos reikalams, 50 do 
lerių šelpiamiems senukams.

0 L. K. Mindaugo kuopa ruo 
šia Naujųjų Metų sutikimą. No 
rintieji jame dalyvauti tcsi'krei 
pia į kuopos valdybos narius.

0 Edmundo Dikaičio šeima, su 
laukus antros dukrelės, kuri pa 
krikštyta Ilonos - Veronikos 
vardais. Kūmais buvo mokyto 
jas Dikaitis ir Edmundo žmo 
nos sesutė.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Taisau ir remodeliuoju senus
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

Tel.: dienomis A V 8-2352 po 6 vai PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

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

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

PARDUODAMAS
dupleksas Manning Ave., 

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

niam augšte.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

I G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882

PARDUODAMAS
1954 Chevrolet,

automatinė, naujai dažyta, 
pilnoje tvarkoje, remontuoti 

nereikalinga, prieinama kaina 
Skambinti CR 6-22iG.

i M-------------j

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

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos 

Maisto krautuvė.
(Isskyrus alų ir šviežią mėsą). 
Veidune, lietuviams gerai ii 
noma savo produktais ir pel 
nmgumu. Inventorius $9,00r 
o prekės $4 000. Apyvarta s. 
vaitėje $1,200. Parduodama už 

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

•" ~ i ■ r

| K. GUDŽIŪNAS |

f MASSON FURS |
v Parduoda gatavus, siuva (? 
$ naujus, remodeliuoja ir tai<|
& so senus -Į 

kailinius paltus.
v Vasarai saugus išlaikymas 

su apdraudimu.
3365 Masson St., 

Montreal.
Tel. RA 1-6005. c
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