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„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”,SKAITYTOJUS, 
BENDRADARBIUS, PLATINTOJUS. RĖMĖJUS IR 
VISUS LIETUVIUS, GYVENANČIUS LAISVĖJE IR 

VISUS LIETUVIUS, SLĖGIAMUS IR IŠNAUDOJAMUS 
RUSIŠKOJO OKUPANTO LIETUVOJE, 

NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINA, IR LINKI 
LAIMINGŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Neprikl. L-va ir KLCT.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
nuoširdžiausiai sveikina visas Kanados Lietuvių 

Bendruomenės Apylinkių Valdybas, visus jų ir jų padalinių 
narius darbuotojus, visus Bendruomenės veikėjus ir jos

JTO nuėjo prievartavimo keliais
KAS NAUJA KANADOJE

KANADAI NĖRA GALIMY 
BIŲ ĮSIJUNGTI J BENDRA 

EUROPOS RINKĄ
Taip Hamiltone kalbėjo min. 

pirm. J. Diefenbaker, nes Eu 
ropos bendra rinka apjungia 
tiktai europiečius. Be to Kana 
da yra perdidelė gamintoja, 
nes pav. į Angliją paskutiniais 
metais ir žuvų pramonės pro 
dūktų išvežta už 300 mil. dol. 
Jeigu Anglija įsijungs į Euro 
pos rinką be užtikrinimo ~ 
bendruomenei lengvatų, 
dos produktai turės būti 
joje muituojami.

UŽDRAUS AZARTINIUS 
LOŠIMUS?

Kanados sostinės įstaigos 
studijuoja projektą uždrausti 
azartinius lošimus. Remiantis 
lošimų duomenimis, Ontario 
ruošias padidinti bausmes 
tiems, kės nesilaiko draudzian 
čių azartinius lošmusi įstatymų.

— Maskvos satelitai nutrau 
kia su Albanija santykius.

— Kol Jungtinės Tautos ve 
da karą su Katanga, Gizenga 
skubinasi užgrobti kitas Kongo 
provincijas taip pat karine jė 
ga.

— Rusijos diktatūra, naudo 
damasi labai pigiu sovietijos 
vergų darbu, savo naftą par 
duoda už pusdykę kainą ir tuo 
sudaro naftos dumpngą. i

rėmėjus bei visas tautietes ir visus tautiečius Kalėdų šventėmis 
ir linki laimingų ir našių Naujųjų 1962-ųjų Metų!

JUNGTINĖS TAUTOS NUĖJO PRIEVARTAVIMO, 
NE LAISVO APSISPRENDIMO KELIU.

„NEUTRALIOJI“ INDIJA PRADĖJO KARĄ PRIEŠ 
PORTUGALIJĄ.

KORIKAS EICHMANAS NUTEISTAS PAKARTI.
d Katangos ir Kongo „susimaišė“ vakariečių nuomonės — 

Anglija palaiko Katangą, JAV ją puola. — 
Maskva nutraukė santykius su Ąlbanija, 

kaip grąsinimą Kinijai. —
Maskva ginkluojasi Trečiam pasauliniam karui. —»-

galijos koloniją Goa, esančią 
Indijos vakariniame pakrašty 
je. Goa kolonija, žinoma, pa 
grindo toliau egzistuoti neturi, 
bet.,.
INDIJA TUO ĮRODĖ, KAD 

JOS VADO NEHRU KAL 
BOS APIE NEUTRALUMĄ 

YRA MELAS...
Nehru nuvertino savo neutra 

luiną prieš visą žmoniją. Nes į 
Goa pasiuntė Indijos kariuo 
menė, kuri užima šią Porlugah 
jos koloniją.

Kai tokia „babeliška" inaiša 
tis tebesitęsia,
MASKVA RUOŠIASI TRE 

ČIAM PASAULINIAM 
KARUI.

Tęsia atominius bandymus, 
kala naujus ginklus.
MASKVOS karo biūdž etas 
šiemet pakeltas trim miliardais 
rublių ir siekia trylikos su puse 
miliardų. JAV karo biudžetą 
pakėlė 6 miliardais, ir šiemet 
jis siekia 51 miliardo dol.

Daug milionų dolerių kašta 
vusi

EICHMANO BYLA DAR 
NESIBAIGIA.

6 milionų žydų korikas Eichma 
nas nuteistas pakarti, bet byla 
dar nesibaigia ir, matyti, dai ii 
gokai tęsis, nes Eichmanas turi 
10 dienų laiko paduoti skundą 
vyriausiam teismui, kuris taip 
pat nagrinės jo bylą, o po'to 
dar turės teisę paduoti pasigai 
Įėjimo prašymą, jeigu augštasis 
teismas jo skundą atmestų.
CHRUŠČIOVAS STALINUI 

BYLOS NEKELIA,
nors jo nužudytus Tuchačevs 
kį, Uborevičių, Putną, Bliuche 
rį ir kitus reabilitavo, nes byla 
prieš Staliną tuojau atsimuštų 
j... Chruščiovą.

Bendrai, ši-emet Kalėdas su 
tinkame pasaulyje viešpataujant 
didelei suiturei.

KITOS ŽINIOS
— Ketvirtadienį ir penkta 

dienį Bermuduose Kennedy tar 
sis su Macmillanu.

— Paryžiuje įvyko vakarie 
čių pasitarimas dėl Berlyno ir 
ki'tų problemų. Prancūzija ir 
V. Vokietija skirtingos nuomo 
nės negu JAV ir DB.

— JAV sekr. Rusk lankėsi 
pas Ispanijos Franco ir po to 
prakalbėjo' apie ^Vakarų tri 
kampį” — Ispanija — Pietų 
Amerika — ir JAV.

— Indijos valdžia notoje Ki 
nijos komunistus apkaltino ag 
resija.

— Belgai demonstravo prieš 
JTO ir JAV dėl Katangos už 
puolimo.

— JAV prezidentas Kenne 
dy su žmona lankėsi Kolumbi 
joje-

— Kanada Rusijos karo ats 
tovą Loginovą pagavo šnipinė 
jant ir pavarė namo.

— Lenkijoje prasidėjo žurna 
lįstų persekiojimas, kad jie p 
22 kompartijos suvažiavimo 
pradėjo nagrinėti Stalino prae- 
tį. Nukentėjo redaKtorius Žal 
kevskis ir kt.

— Rio de Janeiro įvyko gaiš 
ras cirke, kuriame žuvo 100 a-; 
menų.

TARRTUM baigiame dvide 
šimtą amžių ir save laikome kul 
turingais bei civilizuotais žmo 
'nėmis, tačiau išgyvename to 
kius faktus ir tokius reiškimus 
kurie rodo mūsų didelį ats;lik> 
mą ir nuo kultūros ir nuo civili 
zacijos, arba tiesiog grįžimą j 
tą praeitį, kuri garsi savo var 
du, kaip

KALBŲ SUSIMAIŠYMO 
BABELIS.

KALBŲ SUSIMAIŠYMO 
BABELIS.

Keisčiausia, kad „kalbos susi 
maišė“ ne tiktai Vakaruose 
kas yra nuolatinis reiškinys, bet 
kalbos susimaišė ir tolalistų tar 
pe.
ALBANIJA buvo tas mažasis 
„kupstelis“, kuris apvertė Mask 
vos vežimą. Tiesa, tas „kupste 
lis“ turi tvirtą pagrindą — Ki 
niją, bet čia ir būdinga, kad

MASKVOS DIKTATŪRA 
NUĖJO PER „UŽPAKALI 

NES DURIS“
ir nedrįso net užsiminti Peipin 
go. Tuo tarpu vis dėlto yra 
faktas, kad ir kas kitaip vertin 
tų, jog
SANTYKIAI TARP MASK 
VOS IR PEŲPINGO LABAI 

ĮSITEMPĖ.
Spaudos agentai praneša, kad 
judėjimas per Rusiją į Kiniją 
jungiančius punktus, beveik vi 
sai nutrūko,
KINIJA, komunistinė Kinija, 
neabejotina, taip pasuko savo 
laikyseną, jog aiškiai parodo, 
kad

KINIJAI, NE RUSIJAI, 
PRIKLAUSO POLITINIS 

VADOVAVIMAS.
Kinams, seniausios kultūros 

tautai- ir valstybei, ne rusams, 
puslaukiniams dar, priklauso va 
dovavimas. Bet dabar dar ne 
aišku, kaip šis susidūrimas aus 
išrištas. Faktas tačiau neginei 
jamas — konfliktas jau yra ir 
Kinija jau turi savo satelitą— 
Albaniją. Tai yra vienas „ba 
beliškas“ faktas.
KATANGA yra antras „kups 
tas”, kuris

IŠVERTĖ VISĄ JUNGTI 
NIŲ TAUTŲ VEŽIMĄ. 
Ligšiol buvo aišku, kad JT 

O laikosi tautų apsisprenkimo 
principo, kaip aiškios teisės, 
Bent oficialiai ir formaliai. Da 
bar gi
JTO KATANGAI PRITAI 

KĖ JĖGĄ, NE LAISVĄ 
APSISPRENDIMĄ...

Įdomiausia, kad čia pasireiš 
kė antras ryškus „babeliškas" 
kalbų išsiskyrimas. Kai Angli 

'ja, senos kultūros ir senos poli 
tinės partijos valstybė, remia Ka 
tangos teisę apsispręsti,
AMERIKA PRITARĖ RUSI 

JOS DIKTATŪROS PRIE 
VARTAVLMO POLITIKAI 
ir Katangą prievartauja būti 
Kongo kolonija... Tai gal vie 
nas nuostabiausių šių dienu 
faktų.
JUNGTINĖS tautos jau ba.gia 
pajungti Katangą Kongui... 
Tai Vakarų suirimo faktas. 
INDIJA atvirai užpuolo Portu

KANADOS ŪKININKAI 
TURI .’PADIDINTI 
KVIEČIŲ SĖJĄ

Taip pasakė žemės ūkio mi 
nisteris A. Hamilton, nes sekan 
čiais dvejais metais jau numato 
mas padidintas kviečių ek,por 
tas bent 700 milionų bušelių. 
SOSTINĖJE STATOMI CBC 

CENTRINIAI RŪMAI
Ottawoje jau pradėti statyti 

CBC centriniai rūmai, kurie 
bus 7 augštų ir kuriuose bus 
centrinė CBC įstaiga. Statyba 
bus baigta 1963 m. ir ji kaš 
tuos per 3 milionus dolerių.

PASKUTINĖ KANADOS 
PARLAMENTO SESIJA?

Pirm. J. Diefenbaker prane 
šė, kad federalinio Kanados 
parlamento sesija bus sušaukta 
sekančių metų sausio mėnesio 
pusėje. Jis nurodė, kad ši-on se 
sijon valdžią įneš projektą pa 
dalyti Kanadą į naujas rinkimi 
nes apylinkes. Iš to daromos 
išvados, kad tai bus paskutinė 
šio parlamento sesija. Žiūrint su 
rašymo duomenų, Saskatchcva 
nas neteks 1 mandato, o Onta 
rio ir Alberta gaus po du man 
datus.

Remiantis tais numatymais, 
liberalai jau sudarė vyriausią 
rinkiminę komisiją.

— De Gaulle amnestavo 
2,000 politinių kalinių, kurie pa 
leisti į laisvę.

Britų 
Kana

Naujienos iš pasaulio sostinės
AMERIKOS PARLAMENTE SUDARYTA SPECIALI 

KOMISIJA PAVERGTOSIOS EUROPOS REIKALAMS
Pavergtųjų Seimas atžymėjo visuotinę žmogaus teisių 

deklaraciją
Gruodžio 11—12 Pavergtų
Seimo pilnatis posėdžiavoJM

New Yorke. Gruodžio 10 yra 
metinėsi 'Visuotinės Žmogaus1 
Teisių Deklaracijos. (JT pilim 
ta 1948. XII. 10 d.) Ta proga

Seimas kėlė žmogaus teisių 
padėtį sovietų pavergtuose 

kraštuose.
Tuo reikalu buvo priimti iryš 
pranešimai: apie bažnyčios pa 
dėtį, informacijos suvalstyoini 
mą ir žmogaus teisių visuotinį 
panigimą. Specialus nutarimas 
buvo priimtas dėl apsisprendi 
mo teisės paneigimo Centro ir 
Rytų Europos tautoms, atkrei 
plant JT dėmesį, kad tuo laužo 
ma JI Charta ir kad laisvųjų 
valstybių vyriausymbės turi nn 
tis iniciatyvos tam klausimui 
kelti JT pilnatyje ir, pritaikę 
pačių sovietų siūlymus dėl ko 
lonizmo panaikinimo, pareika 
lauti Sov. Sąjungą, kad ati 
trauktų savo karinius ir polici 
nius dalinius iš pavergtų kraš 
tų.

Antras svarbus šių posėažių 
klausimas buvo pastarųjų Kre 
mliaus įvykių (XXII KP Kon 
greso, KP naujos programos, 
kiviirčų su Albanija) poveikis 
tarptautinei laidai. Vedamąsias 
gaires diskusijoms pateikė poli 
tinės komisijos pirm. dr. A. Fri 
makas. Diskusijose pasisakė vi 
sos delegacijos. Jų apibend 
rintas išvadas deklaracijos for

legacijis pirm. Sidzikauskas.
Deklaracijaf pabrėžė, kad

KP naujoji programa nepa 
nia Seimui pateikė Lietuvos de 

keitė komunistinio sąmokslo 
pagrindų pasauliui užgrobti.

Ji tik paryškino kompaitijbs už 
mačias sovietų pavergtų tautų 
savitumui sunaikinti. Nepakeitė 
komunistinio sąmokslo nė Stali 
no iškeikimas. Tai yra tik prie 
monė dabartinių Kremliaus bo 
su tariamu humanizmu laisvąjį 
pasaulį užliūliuoti ir sustiprinti 
Chruščiovo padėtį tiek viduje, 
tiek užsieniuose, pirmiausia, 
tarp Azijos, Afrikos tautų. Ko 
munistinlo sąmokslo tikslams 
neturi įtakds nei laikas nuo lai 
ko iškylantieji kivirčai komu 
nislinės stovyklos viduje. Ne 
reikšmingas tuo atžvilgiu buvo 
Jugoslavijos atvejis. Dar mazes 
nės reikšmės — Albanijos atve 
jis. Kremliaus spaudimas Ber 
lyno klausimu siekia įtvirtinti 
savo agresijos padarinius visoje 
rytų Europoje. Vakaruose kai 
kieno keliami mintis, kad tam 
tikromis sąlygomis NATO gale 
tų susiprasti Su vadinamo Var 
suvos Pakto dalyviais, yra ne 
tik priešinga teisei, teisingu 
mui ir Vakarų tarptautiniams 
įsipareigojimams, bet ir teisin 
gai suprastiems jų pačių intere 
sams, nes

negali būti patvarios taikos, 
paneigus apsisprendimo teisę

Hamiltono Bendruomenės nariui
K. BALTRUKONIUI

mirus, jo žmoną, dukterį ir gimines liūdesio valandoje 
užjaučia

' Hamiltono Apyl. Valdyba.

Džiaugsmo Šventoms Kalėdoms ir Viešpaties palaimos 
Naujiesiems Metams mieliesiems parapijiečiams, 
bičiuliams ir visiems lietuviams nuoširdžiai linki.

Aušros Vartų Parapijos Kunigai:
Tėvas J. Borevičius, S. J.
Tėvas K. Pečkys, S. J.
Tėvas S. Kulbis, S. J.

Kalėdų šventėmis ir Naujais Metais parapijiečius i*r Bičiulius 
sveikina Šv. Kazimiero 'Parapijos kunigai.

Klebonas J. ,Bobinas
Kun. Dr. F. Jucevičius.

Kenčiančiame Krašte, išblaškytus po visą pasaulį ir 
gyvenančius Kanadoje seses ir brolius iieluvius šventu 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname ir linkime — 

Tėvynei Lietuvai gieilo išsilaisv mimo, o mieliems tautiečiams 
daug laimės ir džiaugsmo.

K. L. B-nės Monlrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumas.

Linksnių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų visiems 
Sporto skyriaus skaitytojams, visiems lietuvių sporto klubams 
ir visiems sportininkams linki

K. Baronas,
N. L. Sporto sk. vedėjas.

Visus Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Klubo 
sėrininkus ir Pašalpinės Draugijos narius sveikinu ir linkiu 

linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų!
Juozas Džiaugia

Klubo Pirmininkas.

D. L. K. Vytauto Nepriklausomo Klubo kūrėjus, šėrininkus 
ir visus narius sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių ir 

daug laimės Naujuose Metuose.
Valdyba ir Direktoriai.

K. L. T. Montrealio skyrius „Nepriklausomos Letuvos“ 
20-mečio sukaktuvių proga sveikina N. L. redakciją, 

rėmėjus ir visus skaitytojus ir linki, kad „Nepriklausoma 
Lietuva“ susilauktų užsibrėžto tikslo — Lietuvos nepriklauso 
mybės. Mašinų Fondo orealizavimui šia proga skiriame 50 

dolerių ir kviečiame kitas Kanados lietuvių organizacijas 
prisijungti prie šio kilnaus ir svarbaus tikslo.

Visiems tautiečiams linkime linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų 1961 Metų!

H. Adomonis, KLT Montrealio sk. Pirm.
L. Girinis, Sekretorius.

Linksmų Kalėdų švenčių visiems „Nepriklausomos Lietuvos” 
šėrininkams ir jos Mašinų Fondo rėmėjams bei talkininkams 

nuoširdžiausiai linki
Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma Lietuva“.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo vajus 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Dr. B. Matulionis,

Wallus Lake, Rd. Is.,
U. S. A. . . .................$50.00

S. A. M. . 'f?<!’.<. . - .$2'? 00
Stasys Jaspelkis,

Montreal
K. Liutkus,

Toronto ...................... $10.00
Henrikas Adomonis,

Montreal ...................$10.00
Viso .... $100.00

$10.00

Mašinų F-de buvo $ 7,155.00 
Per savaitę gauta . .$ 100.00
M. F-de dabar yra $ 7,255.00 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 7,745.00

Malonius tautiečius, o ypač 
NL skaitytojus, maloniai pra 
Some Mašinų Fondą papildyti 
iki užplanuotos 
neįmanoma pakeisti 
vės mašinų 
tis.

Visiems 
nuoširdžiai 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „N%prik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

.lumoe, be ko 
spaustu 

ir pagerinti laikraš

vajaus dalyviams 
dėkojame ir prašo

Centro ir Rytų Europos 
tautoms.

Deklaracija baigiama atsišauki 
mu į Vakarų galybes, kad jos, 
jausdamos savo atsakomybę 
žmonijai ir istorijai, parodytų 
ryžtą prieš sovietų kėslus, o, 
atsiliepdamos į sovietų provo 
kacijas, pateiktų savo konkre 
čią visuotinės taikos laisvėje 
programą, paremtą tautų npsi 
sprendimo teise.

Posėdžiuose apsila rkė ir žo 
dį tarė kongresmanai S. Hal 
per?n, S. B. Deiounan, Tarptau 
tinės Žmogaus Teisių Lygos 
pirm. R. Baldwin, Čilės amba 
sadonus prie JT L. V. Lerrai 
ne, Laisvosios Europos Komi

teto Prezidentas J. Richardson 
ir Viceprezidentas B. Yarrow. 
Atstovų Rūmų Užsienių Reika 
lų Komisijos pirmininkė Edna 
F. Kelly, sveikindama Seimą, 
pranešė reikšmingą įvykį, kad 
yra sudaryta Atstovų Rūmuose 
Speciali pakomisija povergto 
sios Europos valstybių reikalą 
ms.

NAUJAS LLK 
PREZIDIUMAS

Lietuvos Laisvės Komitetas 
kas metai perrenka savo zal 
džią. Pernai buvo išrinkaa lap 
kričžo pradžioje. Šiemet buvo 
perrinkta gruodžio 4. Pirminin 
ku perrinktas V. Sidzikauskas, 
sekr. dr. A. Trimakas, ižd. M. 
Brakas.
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KLB KRAŠTO VALDYBA NUTARĖ PAVASARI 
RUOŠTI VISO KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO

SĄSKRYDĮ
Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania! Sudaryta KLB Krašto Tarybos rinkimų komisija.
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 IR
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., LaSalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje ..5.00 Canada ...................................................$ a.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.5G America & S. Arnesica. . $ 5.50 
Visur kitur ......................$6.00 Other Countries .............$6.00

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

Geroji valia
J. BOREVIčlUS, S. J.

Ramybė, taika, harmonija 
žmogaus bei žmonijos gyveni 
me yra, beabejo, turtas, verty 
bės, kurių mes labjausiai pasi 
ilgstame, kurias mes labjausiai 
branginame, ypatingai dabar 
ties metu, kada mus visus var 
gina, kankima tarptautinė ilam 
pa, neramūsi ateities horizon 
tai ir skaudus Golgotos kelias, 
kuriuo eina mūsų Tauta. Žyd 
rioje Lietuvos padangėje, sau 
lėtą vasaros rytą, sekmadienį, 
kai bažnyčios-varpai tolumoje 
aidėdavo ir nuostobiu grožiu 
pmdavosi su veversėlio daina, 
kokia miela ir maloni buvo 
riums toji išgyvenama ramybė, 
taika ir harmonija, pripildyda 
r ra mūsų sielos gelmes paslap 
tingu Dievybės ilgėsiu. Ramy 
bės, taikos žmogus ilgisi ir įieš 
ko nuo tos valandos, kai jis ją 
prarado pirmuoju paklydimu 
mūsų pirmųjų tėvų.

Sekė ilgų amžių Adventas 
kupinas ilgesio, sielvarto, kar 
čios ir vilties. Kartą prarastos 
ramybės bei taikos žmogus sa 
vo jėgomis negalėjo rasti. Gai 
lestingumu, gerumu ir meile 
prabilo Visagalis žmogui Adve 
nto glūdumoje. Džiaugsmingai 
praskambėjo angelų žodis, kad 
Dangus grąžina žmogui ramybę, 
taiką, prarastą harmoniją. 
Džiaugsmu pražydėjo žmogaus 
dvasios toliai. Bet išgyvenamo 
džiaugsmo sūkuryje žmogus už 
miršo, kad Dangaus jam dova 
notos ramybės bei taikos rū 
mus jis pats turi atverti, kad ga 
lėtų juose pilnai džiaugtis. An 
getai, Visagalio vardu, įteikė 
žmogui tuos raktus — lai žmo 
gaus geroji valia! ,,. . , ir ramy 
bė žemėje geros valios žmo 
nėms“. Ir nuo sios valandos 
gera valia yia visad lydima ra 
mybės bei taikos.

Praūžė Antrojo Pasaulinio 
karo šmėkla, palikdama mil 
žinkapius nekaltų žmonių lavo 
nų, upes žmonių kraujo ii jūrą 
nuskriaustųjų ašarų. Susirinko 
tautų išminčiai, įsikūrė viena 
me dangoraižyje ir pasivadino 
Jungtines Tautas. Ir pradėjo 
jie visi kurti naują gadynę žmo 
nijai. Tautų išlaisvinimas buvo 
pirmasis šūkis. Pradėjo „laisvu 
nimą“ Kremlius vadovaujant 
Stalinui. Ir kai šiame „laisvini 
mo“ žygyje keliolika tautų ne 
teko laisvės ir milionai savo tė 
vų žemę mylinčių supuvo Kre 
mliaus kalėjimuose ir Sibiro ver 
gų stovyklose, tada Stalino ,pė 
dinis pavadino savo pirmtaku 
ną žmogžudžiu. Vadinas, iš to 
seka pasibaisėtina tiesa, Kad 
per 40 metų komunizmas ne 
buvo išlaisvinimo akcija, bet 
žudymo. Kito negalima buvo 
nei laukti, nes komunizmas nė 
ra geros valios nešėjas, bet de 
moniškos prievartos jėga. Ko 
munizmo demoniškoji jėga ne 
rimsta ir įieško naujų auku. 
Jieško ji šiandien Azijoje, jieš 
ko jų Afrikoje, Pietų Arneriko 
je ir kraujuojančioje Konge ša 
lyje.

Energingai veikė „išlaisvini 
mo“ darbe ir Wall Street. Ir 
čia galų gale paaiškėjo, kad nė 
ra žmogaus laisvinimo reikalas, 
bet jojo išnaudojimas ir išnie 
kinimas, nes ir čia viešpatauja 
ne gera valia, bet žiauius sava 
naudiškumas. Ne ligoniai Uuvo

For loyalty to Canada!

gabenami pirmoje eilėje iš Eu 
ropos tremtinių stovyklų į zmo 
mškesnes gyvenimo sąlygas, 
bet muskulingu jėga. . .

O vistik, ir tarptautinio gyve 
nimo raidoje buvo ir yra gra 
žiu prošvaisčių. Šimtmečiai Jau 
praėjo, kad krikščionybės apaš 
talai skleidžia visur geros'os va 
lios svarbą ir prasmę ir tuo jun 
gia žmoniją į vieną vieningą 
šeimą, gyvenančią taikoje ir 
ramybėje. Modernių laikų aau 
ja prošvaistė, gilios krikščiony 
bės inspiruota, lai prezidento J. 
F. Kennedy suorganizuotas įai 
kos korpusas. Ne savo valsty
bės interesus jis gina, neatsto 
vauja jis ir kapitalizmo reikalų, 
nei turtingų bendrovių. Jie ne 
jieško galimybių didžiųjų kapi 
lalų investavimui. Jų vieninte 
lis tikslas — geroji valia, žmo 
aiškumas, pagalba artimui. Pei 
vėlai susilaukia kukliai gy. e 
nančios tautos supratimo ir pa 
galbos iš savo geresnia dalia be 
sidžiaugiančių brolių, bet ge*-os 
bei nuoširdžios valios nešėjai 
ir šiandien dar visur yra reika 
lingi. Ir šiandien visos tamsių 
jėgų pavergtos tautos ir pirmą 
kartą savo gyvenime laisvei at 
bundančios tautos, laukia tei 
singos geros valios iš pasaulio 
didžiųjų. Nei komunistinės prie 
vartos agentų, nei kapitalizmo 
smogiamosios jėgos laukia šios 
visos tautos, bet gerosios, tei 
singos valios, kuri atneš visoms 
tautoms teisingą taiką ir ramy 
bę.

Kaip dažnai mes lietuviai, 
Kalėdų švenčių proga, palydi 
me vieni kitus gražiausiais bei 
nuoširdžiausiais linkėjimais. 
Linkime vieni kitiems kitais nie 
tais švęsti šią nuostabiai g -ežią 
šventę laisvoje tėvynėje, linKi 
me vieni kitiems medžiaginio 
gerbūvio, linkime laimes. Nca 
bejotinai, tie visi linkėjimai yra 
nuoširdūs, plaukią iš mūsų šir 
dies gelmės. Bet mes turime su 
tikti ir su tuo, kad tie visi linkė 
jimai liks tik mūsų vaizduotės 
kūryba, fantazija, jeigu mes ne 
palydėsime juos savo gerąja va 
lia. Jeigu linkime vieni kitiems 
jau sekančias Šv. Kalėdas švęs 
ti laisvoje tėvynėje, tai šie linkė 
jimai bus realūs tik tada, Jeigu 
mes parodysime čia truputį ge 
ros valios paremdami Lietuvos 
laisvinimo reikalą kad ir kuklia 
medžiagine auka, kad ir retes 
niu dalyvavimu mūsų tautos 
gyvenimo prisiminimuose, tauti 
fekai — kultūriniuose minėj i 
muose. Tiesa, mes turime ma 
žai to laiko: vasarą savaitga 
liūs turime praleisti kur nors 
vasarvietėje, o žiemą — daug 
sniego, tolimas kelias... Jei mes 
linkime bičiuliams laimės, tai 
tie linkėjimai bus tikrai nuošir 
dūs, jei mes ir čia parodysime 
žiupsnelį geros valios: bent let 
karčiais pasakytume apie aną 
bičiulį gerą, įvertinantį žodį, 
ypatingai tada, kai mes apie jį 
kalbame griežtai „patikimų“ ra 
telyje.

Iš viso, kiekviena sritis, jo 
sios klestėjimas priklauso nuo 
žmogaus gerosios valios. Mū 
sų tautiniai reikalai, kultūriniai 
bei religiniai — jie visi remiasi 
mūsų gera valia. Visos šios sri 
tys suaidės nauja dvasia, tik 
ruoju gyvastingumu, jeigu mes

Lapkričio 12 d. KLB Kr. V- 
bos posėdyje svarstyti ir nu 
spręsti šie svarbūs reikalai:

KLB Krašto Tarybos rinki 
mai nustatyti balandžio 29 d , 
Atvelykio sekmadienį. Jiems 
įvykdyti sudaryta ši rinkimų ko 
misija: Jonas Adomaitis — p*r 
mininkas, Adolfina Zubienė — 
sekretorė, Domininkas Norke 
liūnas. Juozas Šiaučiulis ir Hen 
rikas Adomonis — nariai.

Ateinantį pavasarį nutarta 
padaryti visos Kanados visų 
lietuvei jaunimo sąskrydį ar 
Kongresą bendruomeniniu mąs 
tu ir bendruomeniniu principu, 
nieko iš to sąskrydžio neišski 
riant ir pritraukiant kiek gal? 
ma daugiau jaunimo.

Kadangi spauda yra viena 
svarbiausių lietuvybės ir lietu 
viškojo gyvenimo bendruome 
niškumo ramstis, palaikytoja ir 
nešėja, — nutarta sausio mė 
nesį paskelbti Spaudos platini 
mo mėnesiu ir kviesti visas 
Apylinkių valdybas veiksmin 
gai prie spaudos platinimo pri 
sidėti, o visus tautiečius būti 
nai apsirūpinti spauda. Tuo rei 
kalu bus aplinkraštis.

Pasaulio Lietuvitų Bendruo 
menės V-bai paskelbus 1962 
metus Maironio Metais, Kr. V-

Didž. Gerbiamas Nepr. Lietuvos Redaktoriau,
„Nepriklausomos Lietuvos" savaitraščio 20 metų sukak 

ties minėjimo proga, siunčiu Jums geriausius linkėjimus iš „Pa 
šaulio Lietuvių Sostinės“.

Jau ilgokas laikas esu šio savaitraščio skaitytojas ir 
artimas bendradarbis, todėi man ypatingai yra miela džiangstis 
šia svarbia sukaktimi. Tai, be abejo, yra visų lietuvių laimėli 
mas, nes Nepriklausoma Lietuva yra išvariusį gražią vagą mū 
sų bendroje veikloje, o ypač spaudos srityje.

Linkiu, kad gerai pasisektų Jūsų varomas Nepriklauso 
mos Lietuvos vajus ir kad netrukus galėtumėte įvykdyti užsi 
motus planus ir įsigyti naujas mašinas, kas padėtų laikraščiui 
tobulėti bei augti.

Taipgi priimkite mano geiiausius linkėjimus ir sveikini 
mus visiems Nepriklausomos Lietuvos bičiuliams, kurių dėka 
laikraštis išvydo sį pasaulį ir kurių dėka jis šiandien gyvuoja. 
Aš stengsiuosi ir ateityje laikraščiui talkinti.

Jūsų
Edvardas Šulaitis.

KALĖDOS KANADOJE
Kalėdos turi

Kanados Kalėdos. Kiek yra 
Kalėdų Kanadoje dabar? Vie 
nos, dvejos, dešimt, dvidešimt, 
o galbūt tai yra pirmos? Kaip 
ten bebūtų, Kalėdos turi būti 
visada praeitų laikų atminimas. 
Atminimas juoko ir skamban 
čio garso, kvapas žalumynų ir 
turtingos virtuvės. Atminimas 
gražių dovanų ir nuostabios vi 
durnakčio muzikos. Atminimas 
vaikystės.

Daugeliui, žinoma, šie almi 
nimai bus nemalonūs. Atsimi 
nimai iš pilkųjų stovyklų lieso 
valgio, atminimas šaltam šalį 
gatvy prispaudėjo bato ir jo 
raudono pjautuvo. Atminimai 
teroro, kada klabinamos jūsų 
durys. Atminimas tų, kurie yra 
atimti nuo mūsų ir tų, kurie 
nori užmiršti Kalėdas.

Bet dabar Kalėdos yra Ka 
nadoje, ir jas mes švenčiame 
kiekvienas pagal savo turimus 
ir atsivežtus papročius iš taikos 
kraštų ir tautų. O, yra ir tokių, 
kurie norės švęsti Kalėdas kaip 
pasilinksminimo progą, arba 
kaip prekybos gerą progą. Bet 
dauguma mūsų, kada atsigrįž 
tame veidu į buvusios nakties 
paslaptis, ir kada pasaulio g*n 
čai paliekami toli* lauke, tada 
daugumui Kalėdos yra geriau 
sias laikas iš visų, dėl to, kad 
jos yra, o ne dėl to, kad jos 
kam neša pelno.

Ir tas įvairių ir daugelio pa 
pročių sumaišymas tai ir yra ka 
nadiškos Kalėdos: „Santa 
Claus“ — arba šv. Mikalojus, 
arba kaip kitaip jas pavadin 
turn, paeina iš Mažosios Azijos, 
perėjo į Italiją, iš ten į Ispani 
ją, Olandiją, Vokietiją ir Ang 
liją, ir galutinai pasiekė šiaurės 
Ameriką.

visi, visi be išimties, parodysi* 
me daugiau geros valios. „Žmo 
gaus valia daro jį didingą ar 
mažutį, laimingą ar varg.ngą", 
— sako žymusis minty toj as Ši 
leris. 

ba nutarė prie išsiuntinėjamo 
PLB Valdybos atsišaukimo ori 
jungti savo aplinkraštį, skali 
nantį apylinkes ruošti didžiojo 
mūsų atgimimo pranašo ir dai 
niaus minėjimus.

KLB Kr. v-bos daryti žy 
giai ryšium su skautų centro 
žygiu prieš, pavergtųjų kraštų 
skautus, susilaukė atsakymo, 
kad Pabaltijo skautai ir toliau 
turi teisę palaikyti savo tautiš 
kas organizacijas.

JAV ir Kanados Antrojo 
Kultūros kongreso šaukimo lai 
ko klausimu nutarta kreiptis i 
Organizacinį komitetą, kad 
Kongresas būtų Dainų dienos 
metu ir laiku, nesutampančiu 
su 9-ja Kanados Lietuvių die 
na.

Dėl Tradicional Echos per 
CBC tinklą iš Windsoro, nutar 
ta daryti žygių, kad ta ar kita 
forma, bet kad tai būtų palik 
ta, kaip buvę.

Rinkimų laiku tariamasi iš 
leisti kvieslį, o didžiosioms ko 
lonijoms pasirūpinti plakatais, 
kviečiančiais tautiečius daly 
vauti balsavimuose.

Aptarti ir smulkesni kiausi 
mai.

KLB KV Informacija.

daug prasmių

Daug papročių mėgstamų 
anglų tautos yra atsinešta iš 
pagoniškų laikų. Kalėdų eglu 
tė yra vokiškas paprotys, o Ka, 
ledų sveikinimo atvirutės yra 
vėl angliškas paprotys. Tradi 
cinis kalakutas paeina iš Arne 
rikos, o mūsų mėgstamiausia 
giesmė skaitoma kalėdine gies 
mė — Gerasis Karaliau Vences 
lauš — pagetbia Bohemijos 
šventąjį patroną - globėją.

Ir skersai visą šalį Kalėdos 
turi daug prasmių. Pradedant 
nuo žvejo trobelės, esamos ant 
Newfoundlando akmeninio Kra 
nto, jau girdimas motinos jū 
ros pilkųjų bangų alsavimas. 
Senojo Quebeko Laurynuos 
kaime arklių traukiamos rogės 
pjauna minkštą sniegą ir gar 
šiai skamba prie rogių pririšti 
skambalai*. Didžiuosiuose Onla 
rio miestuose judėjimas purvi 
nose gatvėse kelia didžiulį tnu 
kšmą. Plačiose prerijose ūkinin 
kų kaminai leidžia dūmus į ra 
mų orą. Kalnuose vėjai sma 
giai daužosi į granito tvirtoves. 
Ir galbūt tik Viktorijos soduo 
se rožės maudosi šiltame lietu 
ty-

Kalėdos Kanadoje turi dau 
giaspalvių varsų. Ir ne dėl to 
tik, kad mūsų tauta tuii plačią 
geografiją ir daugybę rasių ir 
kultūrų. Ir kiekviena grupė 
švenčia Kalėdas kiek skirtin 
gai viena nuo kitos. Vienų su 
žąsimi, kitų su kalakutu. Vieni 
gruodžio 25 d., kiti' per Tris 
Karalius. Vieni su slyvų pudm 
gu, kiti su ryžiais ir kopūstais. 
Vieni Tyliąja Nakitinrv, kiti su 
kitokiomis giesmėmis.

Bet visiems iš mūsų su ln61 
metų Kalėdomis mes sakome: 
Laimingų šventų Kalėdų. C. S.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

Sveikinimai N.L. 20 -mečiui
Mielas Pone Redaktoriau, 

„Nepriklausomos Lietuvos*' laikraščio 20 metų sukakties pro 
ga, malonėkite pnmti P. L. B. Kanados Krašto Valdybos nuo
širdžiausius sveikinimus ir geriausius linkėjimus.

Šia proga Krašto Valdyba dėkoja Tamstai, kaipo Redai; 
toriui, ir „Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrobei, kaipo laikraš 
čio leidėjams, už bendruomeninių idėjų populiarinimą ir be 
kompromisinę kovą su Lietuvos okupantais.

Su geriausiais linkėjimais
Stp. Kęsgailą,

Krašto Valdybos pirmininkas.

Didžiai* Gerbiamas Redaktoriau!
Noriu pasveikinti „Nepriklausomą Lietuvą“, jos įeidė 

jus, bendradarbius ir rėmėjus 20-ties metų sukaktuvėmis ir pa 
linkėti visiems niekad nepalūžtančiios ištvermės, kad ir sun 
kiais momentais rankos niekad nekristų žemyn.

Kai mūsų tauta jau trečią dešimtmetį pradeda, sunkiai 
kovodama už lietuvio ir už paprasčiausias žmogaus teises, 
mes gyvenantieji laisvėje, neturime teisės pasilikti pasyvūs ar 
pasitenkinti nors ir gražiais, bet plikais daibu žodžiais.

Šiandien laisvoji lietuviška spauda yra pats galingiausia 
kovos įrankis už mūsų tautos šviesesnę ateitį. Mūsų laisvo 
sios lietuviškos spaudos visokeriopas ir nuolatinis rėmimas 
yra mūsų lietuviškos sąžinės barometras.

Linkėdamas „Nepriklausomai Lietuvai" stiprėti ir tt.bu 
lėti, kovojant už mūsų tautos laisvę, siunčiu šia proga N. L. 
Mašinų Fondui 50 dol.

B. Matulionis.
Wallum Lake R. 1., USA.

Brangusis Redaktoriau,
Rašau šiuos žodžius labai netvirta, drebančia ranka, ta 

čiau aiškia sąmone jungdamasis su Jumis ir Jūsų artimiausiais 
bendradarbiais. Rašau, pakilęs iš ligonio lovos, kad papiaslais 
žodžiais pasveikinčiau ,,N. Lietuvą", jos redaktorių ir visą red. 
kolektyvą 20-ies metų sukakties proga.

Rengiausi pasveikinti „N. L." bent 10 dol. įnašu į jos ma 
šinų fondą.

Pasisakysiu, esu labai uolus skaitytojas, ir iš „N. L.”, su 
sidarau gana aiškų Kanados lietuvių gyvenimo vaizdą. Seku 
ir beletristiką, duodamą N. L. skiltyse, pav. „Voratinkliai drai 
kės be vėjo“. Jau ir iš tokio romano galima prieiti išvadų apie 
vienos profesijos liet, inteligentų gyvenimą ok. Lietuvoje. Ga 
Įima būtų ir parašyti tas išvadas, bet. . . kur išgalės?

Priimk, Brangus Redaktoriau, nuoširdžius linkėjimus svėi 
katos, patvaros ir sėkmės!

Vaclovas Čižiūnas.
Petterson, N. J., USA.

Nepriklausomai Lietuvai,
Jūsų 20 metų sukaktuvių proga jungiuos su Jumis jūsų džiaugs 
me, varguos ir viltyse. Tautinei spaudai, žinau, kaip sunku iš 
silaikyt tuose kraštuose, kur doleris yra Dievas. Prašau priimti 
nors kulkų įnašą — vieną šėrą — mašinų fondui.

Nepriklausomai Lietuvai ilgiausių Metų, gi prieteliams, pn 
žįstarniems stiprybės ir jėgų iki mūsų laisvės!

Valio Nepriklausoma Lietuva!
Buvęs Montrealietis — Juozas Parojus.

New York, U. S. A.

JUOKDARIAI...
MES NUSIPLAUNAME RANKAS...

„1 ja ne ja i rabola ne moja“..
Pasibaigus XX-jam kompar 

tijos suvažiavimui Maskvoje, 
visose sovietinėse respublikose 
pradėti rengti partinio aktyvo 
susirinkimai, kuriuose apsvars 
tomos partinės direktyvos. 
Toks direktyvų aptarimas įvy
ko ir Vilniuje. Žymiausią pro 
gramos dalį užėmė Antano 
Sniečkaus kalba, kurioje garbi 
narna Lietuvos komunistų veik 
la nuo 20 iki 22 suvažiavimo, 
nurodoma visa eilė ūkinio, kul 
tūrinio ir politinio darbo trd 
kūmų, nušviečiami tolesnio Lie 
tuvos sovietinimo planai.

Sniečkus: Draugai, Kiek ver 
tingų kadrų būtų turėjusi Tary 
bų Lietuva, jeigu ne tos Stali 
no asmenybės kulta laikotar 
piu nevaržomai siautėjusių nusi 
kaltelių intrigos! Fabnkuoda 
mi dirbtinius kaltinimus, priešai 
tiesė savo nešvarias rankas ii į 
Lietuvos komunistų partijos 
kadrus. . .

Paleckis: Draugas Sniečkau, 
apie ką tu kalbi?.. Ar ne per
daug toli eini?..

Sniečkus: Ką? Tu manai, 
kad aš kalbu apie tai, kaip tu, 
Justinai, važiavai į Maskva Sta 
lino saulės vežti?..

Paleckis: Draugas Antanai, 
taigi tu man įsakei atvežti Sta 
lino saulę... Ką gi man dabar 
priekaištauji?!.

Sniečkus: Justinėli, prakeik 
tai mus nudegino ta Stalino sau 
lė...

Paleckis: Antanėli, sakai nu 
degino... Aš gi buvau dar gel 
tonsnapis, bet gi tu save laikai 
senu bolševiku, užgrūdintu ko 
votoju, — kaip gi tu taip ma 
ne įstūmei į tą peklą, tarp mū 
sų sakant?..

Sniečkus: Draugas J-istinai, 
dėl šventos ramybės palikime 
praeitį, nes nei tu, nei aš sveiki 

iš jos negalėtume išsikaparnoti, 
jeigu draugas Nikita mūsų už 
ausų nepatemptų...

Paleckrs: Tai kam tu tą pra 
eitį dabar panūdai aiškinti? Ge 
riau tylėtum...

Sniečkus: Gera tau pasakyti 
„tylėtum". Ir aš žinau, kad ge 
riau būtų tylėti, nes gi aš tau lie 
piau Stalino saulę vežti, o tu 
mielu noru šokai ją ir atvežei... 
Mesgi, draugas Justinai, pirmi 
ji kaltininkai. Bet kad draugo 
Chruščiovo įsakyta man viską 
išaiškinti partiniam aktyvui. 
Liaudži*ai, kurios vardu mes tą 
Stalino saulę vežėme į Lietu 
vą, tai špygą parodysime, Kaip 
ir visada. Su ja nebėda. Blo 
giau yra su draugais Tilvyčiu, 
Šimkum, Korsaku, Sluckiu, bet 
kur čia juos visus išskaičiuosi, 
— visi gi buvome apšviesti tos 
Stalino saulės. . . Visų mūsų 
„rylee v pušku“...

Paleckis: Tai kaip tu, Anta 
nai, manai, kaip dabar mes ga 
lėsirne iš to asmens kulto išsi 
kaparnoti?

Sniečkus: Nenusimink, Ji* 
tinėli, turime naują vadą, — j 
mums padės...

Paleckis: Tu taip manai?
Sniečkus: Ne manau, bet 

taip yra. Žinoma, ne dėl to, 
kad čia mūsų garbe jis rūpin 
tusi, bet kad jam to reikia. Su 
pranti?

Paleckis: Dabai suprantu 
draugas Antanai. Vadinasi, ir 
mudu įeiname į tą kolektyvą, 
kuris palaiko Nikitą...

Sniečkus: Tai gi, kad šitaip, 
o ne kitaip...

Paleckis: Vadinasi: Į ja ne 
ja, i rabota ne moja... Rankas 
nusiplauname ir švaru...

Sniečkus: Hmmm!..
Mandrapypkis.
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki:
Mūsų geriausi Kalėdų ir Naujų Metų linkėjimai 

„Nepriklausomos Lietuvos" Skaitytojams

Banque Canadienne Nationale 
LaSalle Skyrius

7658 Central St. C. Lecompte, vedėjas

VERDUN COAL & OIL REC D.
SALES & SERVICE

RAINBOW DISTRIBUTORS CO.
PANEVĖŽIEČIAI I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČ1US

409 Notre Dame St. W., Montreal. VI 5-2238 727 Argyle Ave., Verdun.
Sav. GERARD VIAU

PO 7-0211, 7-0311

Dr. A. O. Jaugeliene
DANTŲ GYDYTOJA

Dr. J. Semopas Dr. V. Giriunienė
DANTŲ GYDYTOJA

Dr. J. Maliska
DANTŲ GYDYTOJAS

Pharmacy Al. Couture .
7670 Edward St., LaSalle. DO 6-4660

Dr. E. Andrukaitis
956 Sherbrooke St. E., Montreal LA 2-7236

Pharmacy Gagnon
7654 Central St., LaSalle. DO 6-9742

E. Wasylyshen
PUBLIC RELATIONS REPRESENT AT YVE

CALVERT DISTILLERS LIMITED
750 Lucerne Rd. RE 1-9676 Res. DU 9-7065

Bronx Park Pharmacy
7531 Central St., LaSalle. DO 5-0770

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS

„Litas” Valdyba
Nuoširdžiai sveikina visus men treahečius lietuvius, esarr us i: 

būsimus savo narius ir linki
Laimingų Šv. Kalėdų ir N. Metų.

District Estate Brokers
PETRAS ADAMONIS

177 Sherbrooke St. W., Montreal. VI 2-8501

Mūsų Gerbiamus Klijen'us ir Mielus Prietelius nuoširdžiai 
sveikiname Kalėdų Šventėse ir linkime daug sėkmės 

pradedant Naujus Metus

O. ir A. Norkeliūnai

L G. Electric Regil.
IGNAS GURČINAS

889—56 Ave., Lachine. ME 1-0882

Pranas Rudinskas
ARCH REALTIES REG’D.

2415 Park Row East, N. D. G. HU 1-2957

De-Luxe Dry Cleaners
POVILAS RUTKAUSKAS

117—6th Ave., Lachine. ME 7-6727

Jurgis Mačionis
G. M. GROCERY

5292 Bannantyne, Verdun. PO 7-0991

K. Gudžiūnas
KAILINIŲ PALTŲ SIUVĖJAS.

3365 Masson St., Montreal. RA 1-6005

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

6396 Bannantyne, Verdun. PO 7-6183

Janina Adomonienė
SIUNTINIAI LIETUVON

1674 Couvrettc St., Ville St. Laurent, Tel. RI 4-6940

McCarthy Market
Alus, porteris.

7631 Central, LaSalle. DO 6-6262

„Būta” Grocery
Sav. ANTaNAS GAURYS 

7330 Broadway, Ville La Salle. DO 6-0976

Joe’s Butchery & Grocery
J. LAURINAITIS

Alus ir ėvairiausia groserija su pristatymu.
1918 Frontenac St., Montreal. LA 4-0209

Mamertas Mačiukas
JŪSŲ SIUVĖJAS

81 St. Zotique St. E. Tel. CR 7-0051

Broadway Pastry Shop Reg'd.
7701 Broadway, LaSalle. DO 6-6311

Bellazzi - Lamy Inc.
DVIDEŠIMT METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

7682 Champlain Blvd. LaSalle. DO 6-6941

Zhe J-buse of Seagram
Atst. L. SOSINSKI

Office VI 9-5271 Res. HU 9-1613

Quircaillerie Jacob Hardware
REG’D.

7610 Central St. LaSalle.

A. B. C. Parcel Service
S. PROKOSH

3891 St. Lawrence Blvd., Montreal. VI 4-9098

l ip Top T. V. Service
SAV. PETER HANCHERUK

7643 A Central Ave., LaSalle. DO 6-7532

International
Gift Parcel Service

Atst. MANFRED KORY
1126 Sherbrooke St. W., Montreal. VI 4-4860

Bronx Park Hardware Reg‘d.

DO 6-0841
Inž. H. BELANGER

7363 Central Street, Ville La Salle.

BALTIC
Lietuviška medžio dirbtuvė

Baltica Investment

J. ALBERT PERRAS, J. P.
MAISON PERRAS

BALDAI
7635 Central, LaSalle.

Riverside Hardware
Sav. YVAN SERRE

7584 Central St., LaSalle. DO 6-6060

CENTRALE BAR —B —Q
Sav. GUY FONTAINE

Sav. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS
547 Lafleur St., Ville LaSalle. DO 6'3S84 DO 6-9232 179—4 Ave.

Nemokamas pristatymas
CO 6-6741 LaSalle
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Chruščiovas prieš Staliną
INTRIGOS, SUKTYBĖS, ŠANTAŽAS, PRIEVARTAVI 
MAI, KLASTOJIMAI, PIKTADARYBĖS IR ŽMOGŽU 

DYSTĖS KOMUNISTŲ PARTIJOJE IR SOVIETINĖJE 
VALDYMO SISTEMOJE

NIKITA CHRUŠČ1OV TOLIAU KALBĖJO:
4.
Draugaik XXII suvaziavi 

mas su visa jėga patvr.tino, 
kad pašlijos XX suvažiavimo 
kursas yra teisingas.

Norėčiau tarti kelelį žodžių 
ir tokiu klausimu.

Daugelyje kalbų suvažiavime, 
o neretai ir mūsų spaudoje, 
kalbant apie mūsų partijos 

Centro Komiteto veiklą, 
kažkaip ypatingai akcentuoja 

ma mano asmenybė, 
pabrėžiamas mano vaidmuo 
vykdant labai svarbias partijos 
ir vyriausybės priemones.

Aš suprantu tuos gerus jaus 
mus, kuriais vadovaujasi šie 
draugai. Tačiau leiskite su visa 
jėga pabrėžti, kad visa, kas sa 
koma mano adresu, turi būti ad 
resuota mūsų Lenino partijos 
Centro Komitetui, CK Prezi 
diumui.

Nė vienos žymios priemo 
nės, nė vieno atsakingo veiks 
ino mūsų partijoje nebuvo im 
tąsi kažkieno asmeniniu nuro 
dymu, o tai yra kolektyvinio 
svarstymo, kolektyvinio spren 
dimo rezultatas. Štai ir si bai 
giamąjį žodį taip pat apsvarstė 
ir patvirtino vadovaujantis Vo 
iektyvas.

Kad ir kokie būtų kurio 
nors veikėjo gabumai, kad ir 
kiek jėgų jis skirtų reikalui, ne 
galima pasiekti tikro, tvLto lai 
rnėjimo be kolektyvo paramos.

Žinoma, reikia turėti savy 
bių, kurios būtinos kovai už 
partijos reikalą, už gyvybinius 
liaudies interesus. Juk mūsų ide 
jiniai priešninkai, mūsų priešai 
vsų pirma nukreipia savo ugnį 
prieš tuos vadovus, kurie, t_ik 
darni apie vadovaujančius oi 
ganus aktyvą, o per šį aktyvą 
— visą liaudį, veda reikalą vie 
ninteliu teisingu Lenino keliu.

Čia suvažiavime, buvo daug 
kalbama, pavyzdžiui, aoie tai 

kokią pašėlusią energiją išvys 
tė antipartiniai frakcionieriai 

Molotovas, Kaganovičius, 
Malenkovas

ir kiti prieš lenininį partijos C 
Komitetą ir prieš mane asme 
niškai. Stodami prieš XX šuva 
žiavimo nubrėžtą partijos kur 
są, skaldytojai suteikė pugrin 
dinę ugnį prieš jiems nepagci 
daujamą Chruščiovą. Kodėl 
prieš Chruščiovą? Ogi todėl, 
kad Chruščiovas partijos valia 
buvo iškeltas į Centro Komite 
to pirmojo sekretoriaus postą. 
Frakcionieriai skaudžiai apsiri 
ko. Partija sutriuškino juos ir 
idėjiniu iir organizaciniu atžvil 
giu.

Būdinga, kad tiesiog ne ■ ie 
nas Centro Komi'teto narys ar 
kandidatas į Centro Komt. na 
rius, nė vienas revizijos komi 
sijos narys neparėmė niekingos 
skaldytojų saujelės.

Ryžtingai stodami

prieš visus bjaurius vienos 
asmenybės kulto reiškinius, 

marksistai - leniniečiai visuo 
met pripažindavo ir pripažins 
vadovų autoritetą.

Bet būtų neteisinga ypatiu 
gai išskirti vieną arba kitą va 
dovą, kažkaip atskilti jį nuo va 
dovaujančio kolektyvo, jį per 
nelyg liaupsinti.

Tikriesiems marksistams - ie 
niniečiams visiškai svetimi tiek 
savęs gyrimo, tiek ir

ypatingo atskirų veikėjų vaid 
mens pabrėžimo bei nesaikingo 

perdėjimo jausmai.
Juos tiesiog įžeidžia, kai kas 
įkyriai mėgina atskirti juos, ižo 
liuoti nuo vadovaujančio drau 
gų branduolio.

Mes turime saugoti partijos 
ir liaudits pripažintų vadovu 
autoritetą. Bet kiekvienas vado 
vas turi suprasti ir kitą šio rei 
kalo pusę — niekuomet nepui 
kauti savo padėtimi, prisimint,, 
kad, užimdamas kurį nors pos 
tą, šis žmogus vykdo tik valią 
partijos, valią liaudies, kurios, 
nors ir suteikė jam didžiausia 
valdžią, bet niekuomet nepra 
randa kontrolės jam. Tas vado 
vas, kuris tai pamiršta, skau 
džiai užmoka už tokias klaidas. 
Sakyčiau — užmoka, gyvas bū 
damas, arba

liaudis neatleidžia jam ir po 
mirties, kaip tai įvyko, pasmer 
kus Stalino asmenybės kultą.
Žmogaus, kuris užmiršta, kad 
privalo vykdyti partijos ;alią 
liaudies valią, tiesą sakant, ir 
negalima vadinti tikru vadovu, 
tokių „vadovų" neturi būti nei 
mūsų partijoje, nei valstyb'jnia 
me aparate.

Žinoma,
dėl daugelio priežasčių vieno 
žmogaus, užimančio vienokį ar 
kitokį vadovaujantį postą, ran 
koše sutelkiama didelė valdžia. 
Partijos ir liaudies iškeltas va 
dovas neturi piktnaudžiauti vai 
džia. Pranešimuose suvažiavi 
mui jau buvo kalbama apie tas 
priemones, kurias, mes įvykdė 
me ir įvykdysime, kad niekuo 
met ateityje nebūtų leista ai 
gimti ydingiems asmenybės kul 
to reiškiniams. Bet vieno daly 
ko nenurodysi jokiais Įstatų

straipsniais — vadovų koleis. 
tyvas turi gerai suprasti, jog ne 
galima leisti susidaryti tokiai 
padėčiai, kai bet kuris, net ir 
labjausiai nusipelnęs, autoiite 
tas gali pradėti nesiskaityti su 
nuomone tu, kurie jį iškėlė.

Draugai, negalima, tiesiog 
neįmanoma leisti, kad atsirastų 
Ir vystytųsi kokie reiškiniai, ku 
da pelnytas vieno asmens auto 
ritėtas gali peraugti į tokias fci 
mas, kai šis asmuo pradada įsi 
vaizduoti, jog jam viskas le:s 
tina, jog jam jau neieikalmga.s 
kolektyvas. Tokiu atveju šis as 
muo gali pradėti nepaisyti kilų 
draugų, iškeltų, kaip ir šis as 
niuo, į vadovybę, gali pradėti 
juos slopinti. Tam ryžtingai 
priešinosi mūsų didysis moky 
tojas V. Leninas, ir partija per 
daug brangiai užmokėjo už tai, 
kad savo laiku nepaklausė jo iš 
mintingo patatimo.

NL REDAKCIJOS 
PRIERAŠAS

Taip Sovietinės Rusijos Jik 
talorius, Nikita Chruščiov, įver 
tino ir nuvertino Staliną, stall 
nizmą ir jų šalininkus. Bet sis 
įvertinimas nėra tikras ii nėra 
teisingas. Chruščiovo nuvertini 
mas taip padarytas ir taip 
suformuluotas, kaip jam pa 
čiam naudinga, bet ne tiesai ir 
ne Rusijos žmonėms.

Visa kultūringoji žmonija ia 
bai gerai .žino, kad

Stalinas buvo baisaus žiaurumo 
tironas, išskerdęs milionus 

žmonių, daugiausia darbininkų, 
o Chruščiovas jį vertina tiktai 
kaip nenaudingą partijai dikla 
toriu, kuris perdaug pasisavino 
teisių ir su paitija nesiskaitė. 
1 uo tarpu ir ta sovietinė dikta 
tūros partija, bolševikų, sąmo 
ningai klaidinamai vadinama 
komunistų partija, yra taip pat 
tironų partija, kuri rėmė ir da 
bar teberemia tironiją. Nes yra 
vis&u žmonijai gerai žinoma, 
kad

vietoje vieno tirono visada 
atsiranda kitas tironas.

Todėl tuščios Chruščiovo 
kalbos apie Stalino asmens kul 
tą. Vietoje tirono Stalino jau 
buvo kiti tironai — Malenko 
vas, Bulganinas, o dabar atsira 
do Chruščiovas. Nes tironi;a 
niekad tironų nepristinga.

Kad nebūtų tironų, reikia, 
kad nebūtų tironijos.

Tas reiškia, kad tironų pasikei 
timas tironijos nepanaikna. 
Reikia pakeisti valdymosi siste 
ma — reikia pašalint tironija, 
tai nebus ir tironų. O kai Rusi 
joje viešpatauja tironija, visada 
bus ir tironas. Tai viena.

Kita vertus, Chruščiovas sa 
vo pareiškime visą laiką savo 
partiją plaka su liaudimi.

—..... ...... ....

CANADA

pCr pusę milijono 
asmenų tapo 

Kanados piliečiais
NUO TO LAIKO, KAI 1947 ĮSIGALIOJO KANADOS 

PILIETYBĖS AKTAS.

VIEN TIK 1960 PER 60.000 IMIGRANTŲ YRA DAVF 
IŠTIKIMYBĖS PRIESAIKĄ IR TĄPĘ PILNAIS KANADOS 
BENDRUOMENĖS NARIAIS.

ŠIUO MALONIAI KVIEČIAMI VISI NAUJAI ATVY
KUSIEJI, LEGALIAI PRIIMTI Į ŠĮ KRAŠTĄ KAIP IMI 
GRANTAI PRIEŠ KETVERIUS METUS IR DEVYNIS MĖ 
NESIŪS. DABAR PADUOTI PRAŠYMUS KANADOS PILIE
TYBEI GAUTI.

PASINAUDOKITE VISOMIS PILNO KANADOS BEND
RUOMENĖS NARIO TEISĖMIS IR PRIVILEGIJOMIS: —

— teise balsuoti
— teise gauti Kanados pasą
— teise į valstybinę tarnybą
— teise turėti pilną balsą Kanados viešo gyvenimo reikalų 

tvarkyme
PILIETYBĖS BLANKAI GAUNAMI PAS PILIETYBĖS 

ĮSTAIGOS TARNAUTOJĄ, ARTIMIAUSIAME APYLINKĖS 
AR APYGARDOS TEISME AR PILIETYBĖS ĮSTAIGOJE 
OTTAWOJE. J "

Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.
52-16

Tai yra melu dengiama 
apgaulė,

nes liaudis nieko bendra su par 
tija neturi’. Kad partja bent ką 
nors bendra su partijos diktatu 
ra būtų turėjusi, tai nei Stall 
nui nebūtų buvę reikalo tą Bau 
dį skersti, o jis jos išskerdė mi 
iionus. Tas melas, tai senas ru 
sų būdas pridengti savo despo 
ti’jai, kurios liaudis nekenčia. 
Caras, kaip ir Chruščiovas, vi 
są laikė dengė savo patvaldys 
tę remdamasis liaudimi, bet fak 

tinai

caras valdė pasiremdamas 
sauja dvarininkų ir policija, 

o Chruščiovas valdo reindama 
sis sauja partiečių ir 

būriais policijos.
Tiktai kalba, kad liaudimi. Me 
las buvo, melas ir dabar yra. 
Jokia tironija liaudies vardo 
naudojimu nepridengiama. Rei 
kia pakeisti valdymo sistema 
— nereiks kalbėti nei apie as 
mens kultą, nei apie tironus.

PATAISYMAS
„Piršlybos ir draugai — Len 

kai ir Ukrainiečiai“, straipsny 
je, tūpusiame 15. 11. 1961. N. 
Lietuvoje, nr. 45(763), -sibro 
vė prasmę keičianti klaida: 27- 
je eilutėje nuo apačios atspaus 
ta „...atgims Lietuva ir Nepri 
klausoma Lenkija. . .“, o turi 
būti „...atgims Laisva ir Nepri 
klausoma Lenkija, kuri savo 
sienomis aprėps Lvivą ir Vii 
nių su sritimis“.

20 m. „Nepriklausomos 
Lietuvos" sukaktis

1NŽ. J. BULOTOS KALBA SUKATUVIŲ
MINĖJIME

2.
Ne po didelių mūšių ir ata 

kų mes laimėjom 1918 m. va 
sario 16 d. nepriklausomybę. 
Ne. Mūsų sunkioji artilerija 
prieš caro rusus buvo Aušra. 
Varpas ir Šaltinis. Ir kok’a keis 
ta — nemirštama artilerna, ku 
ri tebešaudo ir amžinai šaudys 
į mūsų vagius ir žmogžudž.us 
ruskius - bolševikus. Ne Chruš 
čiovas išpaškudino Stalino bul 
voną iš Maskvos mauzolėjaus. 
Ne Chruščiovas ir atidengė to 
didžiausio istorijoje beširdžio 
tautžudžio darbus. Ne. Tai pa 
darė spausdintas žodis. Spauda 
visomis pasaulio kalbomis mi 
lionuose straipsnių, dokumen 
tų užfiksavo visiems laikams vi 
sus to tirono darbelius. Net ir 
.„galingoji“ bolševikų partija 
nebegalejo toliau atlaikyti — 
pasidavė! — prieš tą nenugali 
mąjį ginklą — spausdintą žo 
dį. Pagaliau ne bolševiku parti 
ja išdievinto Stalino jį pavertė 
Statytas gipsines iškamšas Vii 
velniai. Ne. Pirmieji to velnio iš 
niuje 1941 birželio 23 d. nuver 
tė ir sutrypė kaip tik lietuviai. 

dar tam gyvam tironui tebe 
sant. Nieks kitas prieš tai to ne 
padarė. NeChruščfcvas ir ne 
bolševikų partija atidengė to 
virš trisdešimt metų dievinto 
'>niekš<3J darbelius. Ne. Jiems 
tikrai yra per rūgšti. Ne. Visa 
me žmogaus Širdingume tai pa 
darė vienas bolševikas — savo 
ptaovertimo išpažintyje, ukrai 
nietis Kravčenko jo veikale — 
„Aš pasirinkau laisvę“, sup. atęs 
ir atsivertęs bolševikas išdėstė 
to tirono, Stalino, niekšybes ta 
me puikiame spausdintame pri 
sipažinime, kokį paskelbė ir ki 
tas nusibolševikinęs autorius 
Koestler, veikale „Nulis ir be 
galybė“.

Ne. Nei Cruščiovas, nei par 
tija nebegalėjo daugiau išsime 
luoti ir atsilaikyti prieš spaus 
dintą žodį. Kad ir ką dabartį 
niai bolševikai bedarys, kad ir 
kaip jie stengsis pateisinti lietu 
vių — pabaltiečių ir kilų tautu 
žudymą, vistiek jų darbai iš 
eis aikštėn ir spausdintas žodir. 
— tas nenugalimas ginklas, ius 
kius - bolševikus nugrūs i ten, 
iš kur jie atsikraustė.

Taip, ir mes tėvynėje ir po 
pasaulį išsimėtę lietuviai tebe 
turime tą nenugalimą ginklą sa 
vo rankose

Kaip visuomet, taip ir šį kar 
tą reikia pasakyti tą garsųjį vi 
sose kalbose, gi lietuviškai, 
bet! Ar mes mokame, ar suge 
bame, pagaliau ar norime tuo 
ginklu pasinaudoti

Būtų mums visiems bepras 
mišką, jei aš čia pradėčiau ra 
šyti — aiškinti apie mūsų lais 
vajame pasaulyje spaudą — pa 
aiškinti apie maždaug per 100 
dabartinių lietuviškų žurnalu 
laikraščių ar periodinių leidinų. 
Leskit man tepaminėti mano 
asmenišką atsitikimą.

Prieš pusantrų metų, kada 
aš su gerb. J. Lesevikiurn buvo 
me D. L. K. Vytauto klubo re 
vizijos komisijos bendradarbiai 
— jis man užsakė tą seną lietu 
vį, bostoniškį „Keleivį“ — iViai 
kį. Na ir ką gi! Vieną dieną jį 
skaitydamas (prieš 7-ius men.) 
suradau mažutį skelbimėli kad 
Austrijoje mirė buvęs Kauno 
burmistras Digrys. Padedant to 
Keleivio dabartiniam redakto 
riui p. Sondai, aš po 20 metų 
nekantraus laukimo, susirišau 
su mano jaunystės, inoksio, bu 
to ir tarnybos draugais. — 1 ie 
sa, liūdna žinia. 1941 m. gegu 
žės pabaigoj apie 16 garsiųjų 
Linkaičių ginklų dirbtuvių, (ku 
rių aš 1940 m. 5-ius pastlnius 
mėn. buvau technikinis direk 
torius) karininkų, inžinierių bu 

vo suimti ir išvežti Sibiran. Tik 
du iš jų šiandien tebegyvi ir aš 
nuoširdžiai kuo išgalėdamas 
pradedu jiems pagelbėt;, nes 
vienas dar tebegyvas Sibire ir 
kaip tik ten, prie Krasnojars 
ko, kur ir mano tėvelis no 6- 
rių metų vergavimo palaidotas.

Noriu tuo pasakyti, kad mū 
sų spauda, knygos laikraščiai 
mus sujungia, suartina, padaro 
mus viena seimą — lietuviška 
šeima. Šeima, kuri gal viernnle 
lė galės pakelti spaudos gink 
lą — nugalėti bolševiką.

Atrodo, kad su šiuo trumpu 
čiu kondensuotu pranešimu ir 
turėčiau ištarti paskutinį saki 
nį.

,,Nepriklausoma Lietuva“. 
Taip, neabejoju, kad daugelis 
iš mūsų čia jos pagerbimui susi 
rinkusių ją matėme, t. y. ne ją, 
nes tai yra dvasia — mintys už 
fiksuotos ilgiems metams, bet 
jos kiekvieną savaitę pagimdy 
mą — 8-nius visuomet nuošir 
džius lietuviškumu pripildytus 
puslapius. Nemanau, kad jus 
nepastebėjote, kad 23 pėdų iš 
priekio, apie 28 pėdas užpaka 
lin, vieno augšto, neužbaigtas 
namelis, slėptų tą nenugalimą 
tarp mūsų 8 iki 10,000 lietu 
vių ginklą — laisvo lietuvio žo 
dį. Taip pat nemanau, kad jūs 
nepastebėjote, kad tas namelis 
yra pats mizernišk’ausias viso 
je Lassalle’je. Aš ir p. Snap 
kauskas su Lingaičiu, pašonės 
kaimynai, nebeišlaikę „šarma 

tos" tą mūsų ginklų nameli 
nors aptinkavome, kuo galėjo 
me apkaišėme. Iš sarmatos to 
liau aš ir nebekalbėsiu, tekalbė 
siu trumpai ir aiškiai. Nenutolę 
daugiau, kaip keletą šimtų jar 
dų nuo „Nepriklausomos Lietu 
vos” namelio, mes norime virš 
dvidešimt lietuvių šeimų — na 
mų savininkų, kurių sudėtas 
turtas prašoka nemažiau 50 
kartų tą N. L. namelį. O Kur 
gi kiti Montrealio lietuviai. Tu 
rime neblogai stovinčių preky 
bininkų, vertelgų, geras algas 
uždirbančių tarnautojų, turime 
vĄsarvieaes, šimtud automobi 
liių, turtingus ūkius. Turime dvi 
neseniai pastatytas bažnyčias ir 
dar kokias, po kelius šimtus 
tūkstančių dolerių vertės. Tu 
rime jau beveik 60 metų senu 
mo puikiai veikiantį, t. y. tūks 
tančius doler. uždirbantį klubą. 
Turime ir banką su puse mil. 
indėlių, su apie 2 mil. dol. me 
tinės apyvartos. Turime net 
iš mūsų tarpo kilusių dabar Ho 
lywoode gražuolių. Na ir susto 
siu, nes neįmanoma išvardinti 
ką mes dar turime.

Ko gi mums trūksta?
Manyčiau, kad artimesnio 

bendradarbiavimo, greičiau pro 
to, bet konkrečiai — tai lie 
tuviškų namų, kur visi ir viso 
kių spalvų galėtume susitikti. 
Juntu, ką jūs dabar galvojate: 
mums trūksta „Nepriklausomai 
Lietuvai“ atatinkamų patalpų,

spaudos posėdžių salės, paga 
liau spausdintam žodžiui maši 
nų. Ne ginklas nulemia mūšį 
— išviso ginklas yra medžiaga. 
Mūšį nulemia ginklą nešąs ka 
rys, mokąs jį panaudoti. Būki 
me verti to mums padovanoto 
ginklo — laisvo spausdinto lie 
tuviško žodžio nešėjai. Aš pui 
kiai prisimenu N. L. dešimtine 
tines Ville Emard’e Jolycoeur 
lenkų salėje. Tada mes buvo 
me daugumoje nauji, sakyčiau 
biedni naujai atvykę, būsimi ka 
nadiečiai. Bet tada mes kaž 
kaip dosnesni buvom, dau 
giau dolerių turėjom. Tada dar 
ir gražiąsias daineles daina 
vom dideli bičiuliai, N. L. ben 
dradarbiai, rėmėjai—šios bian 
gėos šventės sveičai.

Tikri būkime, kad mes sūdė 
sime reikalingą spaudos mašinų 
įsigijimui sumą, mes turėsime 
neužilgo gražią mūsų N. L. 
spaustuvę, mes rašysime slraips 
nius, mes užfiksuosime mūsų 
jausmus — gyvenimą — tėvy 
nės meilę, kurią anksčiau ar vė 
liau sužinos — skaitys mūsų tė 
vynainiai busimoj brang'oj lais 
voj tėvynėj Lietuvoj. Jeigu ne 
mes patys, tai mūsų per Spau 
dą užfiksuotos mintys — iėvy 
nės meilė, anot tos dainelės, su 
grįš į tėviškėlę:

Linksmi mes grįšim į tėvynę, 
ir ten mus po sparnu priglaus 
ir duos mums laimę begalinę 
it aušra rytmečio dangaus 1



1961. XII. 20. — Nr. 50(7nb) NEPRIKLAUSOMA LI E T U V A 5 m,

Knygnešių 
gadvnė

KU LTŪR WWW1K A

Ne vienas kai kas nukalbam, 
kad lietuviškas žodis gęsta. 

1 remtyje, išejvija nutautėja, 
knygai — tikriausiam keliui iš 
laikyti lietuvybę, kas kart sun 
kiau peržengti lietuvišką sien 
kstį. Jaunimas taip gi eit bėga 
nuo tėvų, kad lietuviškai ir duo 
nos nebenoii prašyti.

Taip nusiskundžiama. Ir su 
pagrindu nusiskundžiam mes 
kurie turim knygnešių istoriją, 
gal būt vienintelę rašto istori 
joje netik pas mus, bet '.'r vi 
soj rašto istorijoje. Bet būna ir 
prošvaisčių. Prošvaistės ypač 
matomos sutemose.

Tokia prošvaistė lietuviškos 
knygos kebuose pasirodė Bro 
oklyne. Kalbu apie Romuvos 
leidyklos leidinį „Anykščių Ši 
lelf*. Pasirodė, šis nuostabus 
daiiniaus Baranausko kūrinys 
kaip tik nusiskundimų metuo 
se. Ir kaip pasirodo! Gal būt, 
pirmoji lietuviška knyga taip 
meniškai, skoningai išieiuta. 
Du vienas antro verti talentai: 
mūsų klasikas Baranauskas ir 
jauna^, bet visu ūgiu lygus dai 
niui dailininkas Pranas Lapė.

Dabar laikas paklausti', prie 
ko čia knygnešiai. Taigi, neuž 
tenka knyga parašyti, gerai pa 
rašyti, taip pat gerai iliustruoti, 
bet knygą reikia išleisti. Čia ir 
prasideda lietuviškos knygos 
vargai — knygnešystė. Kny 
gos išleidimas diena iš dienos 
darosi sunkesnis. Imdamas leis 
ti lietuvišką knygą, turi pasiryž 
ti išleisti pinigą, be vilties at 
gauti. Taip išleisti knygą, kaip 
Romuva išleido Anykščių Š.-le 
lį, reik gana daug pinigo. Dar 
to maža. Reik mylėti pačią kny 
gą, reik daug ir atkakliai diibti 
dideliu kruopšutumu, kad to 
kia knyga pasidarytų. Ir čia lei 
dėjo ir dailininko nepagailėta 
darbo, kruopštumo, laiko, pini 
go. Rezultatas — nuostabiai 

graži knyga. Šita knyga turėtų 
Ibūti kiekvienoje lietuviškoje 
šeimoje, kuri' myli meniškai pa 
rengtas knygas, autorių n ilsus 
tratorių, kurie jau nebereikalin 
gi rekomendacijos. Ne taip 
daug panašiu knygų išleidžia tr 
didelės tautos. Anykščių Šile 
lis, Romuvos rūbuose, gali ir 
turi būti lietuviškos išleidimo 
knygos pavyzdys.

Gali kilti klausimas, kas gi 
ta Romuva, išdrįsusi ta;-p puoš 
niai ir brangiai leisti mūsų kla 
siką? Romuva — vardas žino
mas ir gražus, o už to vardo, 
kiek žinoma šio rašytojui, stovi 
vienas pasišventėlis, letuviškos 
knygos mylėtojas Jonas Galmi 
nas. Ne knygų leidimu pelnęs 
sunkų dolerį, Jonas Galminas 
pasiryžo leisti letuviškas kny 
gas kaip galima pigiau ir kaip 
galima gražiau, skoningiau. . Du 
sunkiai suderinami dalyką1'. 
Bet Anykščių Šilelio išleidimas 
labai tvirtai kalba, kad knyga 
išleista ir puošniai, ir skoningai, 
ir pigia kaina. Pagal knygos 
į v c’t’numą., įJustracijas, įriši 
mą Anykščių Šilelis ir milžiniš 
ko tiražo amerikoniškam leidi 
me kaštuotų arti dešimties do 
lerių. Romuva iabai ribotą kny 
gos skaičių išleidusi, parduoda 
po penkis dolerius.

Bet įsileidom į prekybą. Sa 
kysit, recenzuojant tektų kai 
bėti apie knygos turinį, meniš 
kurną. Čia, skaitytojau, nėia rei 
kalo ir vietos kalbėti apie Bara 
nauską, taip pat ir apie į tarp 
tautinius plotus išėjusį dailinin 
ką Praną Lapę.

Knygoje pridėtas ir V. Ma 
ciūno Baranausko kūrybos ap 
tarimas. Tai rimta studijėlė, ku 
ri nauja šviesa pertvieskia Ba 
ranausko kūrybą. Gal tektų pa 
stebėti perdidelį V. Maciūno 
akcentavimą Baranausko dievo 
tumo. Baranauskas suspindo ne

DR. J. DEVEIKĖ BAIGIA 
LIETUVOS STATUTĄ 
Norėdama pagreitinti Lietu 

vos Statuto teksto supratimą ir 
tuo pačiu jo išleidimą, per tre 
jus metus važinėdama Vasario 
16-sios Gimnazijoj negalėjų 
si spaudoje bendradarbiauti. 
Septyneri sunkaus darbo metai, 
ir tik šiemet vasarą pavyieo ap 
tikti Pirmojo Lietuvos Statuto 
originalų tekstą. Dabar Dakta 
rė tikisi, nebus sunku galutinai 
išbaigti vertimus.

Dr. J. Deveikė nuolat daly 
vaudarna tarptautiniuose moks 
lo kongresuose, vis ir vis kalbė 
dama apie mūsų teisės prana 
Šurną, Lietuvos Statutu sūdo 
mino Vakarų mokslininkus, ku 
rie nekantriai laukia, kada gi 
pagaliau tas visas tekstas bus 
išbaigtas. Dabar belieka kokių 
dar dvidešimt neaiškių sąvokų, 
o jų dar pavasarį buvo keli šim 
tai. Todėl Dr. J. Deveikė džiau 
giasi, kad sunkus Lietuvos sta 
tuto paruošimo spaudai darbas 
jau visai prie galo.

dievotumu, bet poezija, kol jis 
buvo, sakytum, mūsų senosios 
Lietuvos mylėtojas n jau pate 
kėjusios,Lietuvos atgimimo auš 
rosmutviekstas. Baranauskas su 
diržo, kai jis — storai kalbant 
— poeziją iškeitė į kantičką ir 
persimetė lenkų apaštalavimo 
talkon.

O lenkų apaštalavimas Lie 
luvoje buvo aiškus ir tiesa ne 
sus: lietuvis—chlopas turi klau 
syti urėdo, melstis lenkiškai ir 
dirbti ponams. Bet tai gal kiek 
į šalį, nes Anykščių Šilelis yra 
jaunystės, lietuviškos gamtos 
meilės poema. Ji tokia yra An 
tano Baranausko parašyta, to 
kią ją mums patiekė Romuva.

Daug ir labai mielo būtu ga 
Įima kalbėti Anykščių Šilelio i> 
leidimo proga — įrodymo, 
knygnešių tautos tradicijos „a 
jumo. Skaitytojas — knyg js 
mylėtojas turi tatai patvirtint’ 
įsigydamas didelių talentų, šil 
tos knygos meilės įsikūnijimą.

L. Dovydėnas.

AKTORIAUS JURKŪNO 
JUBILĖJUS

V dniaus dramos teatro ko 
lektyvas pažymi aktoriai s VIa 
do Jurkūno penkiasdešimties 
metų sukaktį. Dar besime Lyda 
mas Švenčionių gimnazijoje 
Jurkūnas su pasisekimu d dyva 
vo operetėje ,,Malūnininkas ir 
kaminkrėtys“. Nuo to laiko su 
scena jis jau nebesiskyrė. Įkū 
rus „Valdytos“ teatrą jis daly 
vauja jame kaip profesionalus 
ar tįstas.

Vladas Jurkūnas sukūrė vi 
są eilę įsimenančių vaidmenų, 
paruošė nemažą skaičių jaunų 
aktorių. E.
MONTREALIO MENININ 

KAI ČIKAGOJE
Aktorius Juozas Akstinas ir 

solistė Jonė Pauliūtė, pakviesti 
Jaunimo Namu vedėjo Kun. 
Dr. Kubiliaus, koncertavo jau 
nimo namų parengime ir susi 
laukė ten šilto čikagiecių prr 
ėmimo ir gražaus publikos uei 
spaudos įvertinimo. „Draugo“ 
kronikininkas pažymėjo, kad 
montrealiečiai numatomi į Čika 
gą pakviesti ir kitiems planuo 
jamiems parengimams.

a iSlųSTA PAMINE'fl
Antanas Baranauskas. ANY 

KŠČIŲ ŠILELIS. Iliustravo 
Pranas Lapė. Išleido „Romu 
va“, 507 Fifth Avenue, New 
York 17, N. Y., USA. Kaina 5 
doleriai. Liuksusinė laida su pa 
aiškinimais ir autoriaus atvaiz 
du. Leidinys didelio formato. 
Puikios, modernaus pobūdžio, 
dailininko P. Lapės iliustraci 
jos, plačiai vaizduojančios Any 
kščių šilelį. Žodžiu, šis Romu 
vos leidinys yra puikus, ypač 
graži dovana jaunimui.

S. Michelsonas. LIETUVIŲ 
IŠEIVIJA AMERIKOJE. 
1868 — 1961. Medžiagą surin 
ko ir spaudai paruošė S. M; 
chelsonas. Išleido ,,Ke! ivis“, 
636 Broadway, So. Boston z7, 
Mass., USA. 1961 pusi. Knyga 
gražiai išleista ir įrišta Į kierns 
viršelius. Kaina nenurodyta.

Turinyje yra šie skyriai: Įva

Mosklo-Technikos naujienos
VANDENS KELIO PROJEKTAS

Sovietinė Lietuvos spauda 
ir radijas ėmėsi naujos kompa 
panijos kuo plačiausiai išpropo 
guoti projektą, kuriuo Nemu 
nas turės būti sujungtas su Pri 
pete ir tuo pačiu Baltijos jūra 
su Juodąja jūra. . Šis projek 
tas nėra haujas. XVIII amž. 
antroje pusėje Lietuvos bijo

51 STUDENTAS SVETIM 
ŠALIS KASMET 

SVEČIAS KANADOJE
Kanados Council Fellow 

sfchips sudaro garlimybių 51 
studentui iš viso pasaulio kraš 
tų lankyti Kanados universite 
tus šiais metais. Pašalpos pa 
dengia universitetų mokesčius 
ir duoda pragyvenimui vienų 
metų laikotarpiui, užmoka su 
sisiekimo išlaidas važiuojant na 
mo. Pradedant nuo 1957 m 
daugiau kaip 300 studentu pa 
sinaudojo šiomis galimybėmis 
ir baigė universitetus čia studi 
juodami jiems reikalingus da 
lykus.

1961 METŲ NOBELIO 
LITERATŪROS PREMIJA 

Šiemet paskirta jugoslavų rašy 
tojui Ivo Andričiui, kuris yra 
gimęs 1892 metais ir yra gana 
daug parašęs. Jis taip pat esąs 
ir visuomeninis veikėjas. ivo 
Andrič yra pirmasis jugosia 
vas, gavęs Nobelio premiją.

VARŠUVOS
LIETUVIŲ DRAUGIJA
Lenkijoje, kaip žinoma, vei 

kia Lietuvių visuomeninės kul 
taros draugija, kuri turi savo 
skyrius lietuvių gyvenamose 
vietovėse. Tos dr-jos skyrius 
veikia ir Lenkijos sostinėje 
Varšuvoje.

L. V. K. Draugijos Varsų 
vos skyrius persikėlė į naujas 
patalpas, kurios yra arčiau sos 
tinės centro. Lapkričio 2b die 
ną įvyko šios būstinės atidary 
mas. Be kalbų, kurios tokius 
atidarymus neišvengiamai lydi, 
buvo ir meninė dalis, kurios me 
tu naujus savo ailėraščius skai 
tė ir Amerikai žinomasis; poe 
tas Kėkštas.

Varšuvoje yra nemažas lie 
tuvių kultūrininkų skaičius. Jie 
tokiu būdu, dabar turės arčiau 
miesto centro subuvimams vie 
tą, nors jie nelabai noriai to 
kias vietas lanko.

ras Oginskis iškasė kanalą tr 
Nemuno intako Ščaros ir T 
pro intako Pripetės. Šiuc 
km ilgio kanalu buvo ge 
mi grūdai į Prūsiją. T 
buvo negilus, vos 0,7 
gaimui nustojo savo ti 
reikšmės, buvo apleist 
naudojamas.

Spauda ir radijas šį 
tą stengiasi pavaizduoti ka.£ , . 
munostų partijos „rūpinimąsi“ 
Lietuvos žmonėmis, kaip bolšc 
vi>kų ūkinės politikos nesava 
naudiškumą. 1 ačiau tikrumoje 
viskas yra kitaip. Vandens ke
lias tarp Baltijos ir Juodosios 
jūrų turėtų ūkine s.trategi 
nę reikšmę 
žant bet kok 
keliu iš Baltijc 
ir atvirkščiai, 
apiplaukti visą 
Gibraltarą, Via 
Bosforą, pasiekti t 
dosios jūros krantus, 
turi beveik 7,000 km. Ka 
sistema sujungus Neinu: 
Pripete, vandens kelias su 
pėtų beveik tris kartus. i 
ma, kad toks projektas 
svarbus ir jo įgyvendinime

Nukelta į 6-tą psl.

DAUGĖJA SPAUDA 
KANADOJE

Knygų gamyba Kanadoje 
skaitant nuo 1955 metų patri 
gubejo ir pasiekė imponuojan 
čią sumą — 25 mil. ' 
met. lai jau yra pramo 
tingai pelninga pramoi 
ta su vadovėliais. Pirrr 
nadoje gaminta knyga 
1764 metų Quebeco 
Brown ir Gilmore rišyki 
lesni tomai pasirodydavo 
oncialių laikraščių su vyriausy 
bes skelbimais ir leidiniais, nes 
Kanados gyventojų skaičius bu 
vo neskaitlingas ir plačiai iš 
barstytas, ir nepajėgus knygas 
palaikyti.

Nuo II-jo pasaulinio karo 
labai smarkiai pagyvėjo kana 
diška knygomis prekyba ir jų 
gamyba, padidėjo pareikalavi 
mas knygų iš Kanados įstoti 
jos, jos asmenybių ir Kanados 
geografijos. Daugiau pasirodo 
ir kanadiškų rašytojų kaip Pier 
re Berton, Ethel Wilson ir Ga 
trieile Roy. Atsirado naujo in 
tereso ir poezijai, nors ši sritis 
palyginamai yra labjau ribota.

„Nepriklausomos Lietuvos“ nį-Norvaišą. Kairėje matome nas, E. Kardelienė, kar. V. p. Girinienė, A. Masevičius, p. 
dvidešimties melų sukaktuvių studentes — J. Tumaitę, N. Gu Paukštaitis, Šv. Kazimiero Kle Bulotienė ir Kazys Maitj.cnas, 
minėjimo vaizdai. Iš kairės į de džiūnaitę ir J. Sakalaitę. Dėsi bonas F. Jucevičius. Sekančio NL Mašinų Fondan jnesęs vi 
šinę žiūrint, matome: piiešaky nėję matome ponias taikiniu je eilėje matome: pp. Vana są šimtą dolerių ir tapęs N. L- 
je viduryje sveikintojus — KL kės — Vilimienę, Papaurelienę, gus, p. Verbylą, pp. Vanagų vos Rėmėju. Pačioje dešinėje 
B Kr. v-bos vardu Pr. Rudins E. Vaupšienę (ji buvo vedė giminaitę, atvykusią iš Anglį muzikai, E. Kardelienė .r K. 
ką, „Tėv. Žiburių“ p. Zubienę >'a), Andrejauskienę ir Gabiu jos, p. M. Gobys, pp. Barteš Smilgevičius šnekasi muzikos ir 
Montrealio lietuvių Seimelio sevičienę. kos, A. Ruzgas, V. Paukštai artimiausių koncertų ruošimo
Prezidiumo 'Juozą Lukoševi Viršuje kairėje matomi: K. tis, kun. Jucevičius, pp. Knys klausimu, nes yra numatoma, 
čių, KLT veikėją A. Navicką ir Smilgevičius, AV Klebonas J. tautai, p. Otto; žemiau — M. kad Montrealyje bus suruoštas 
greta jo minėjimo piograrnos Borevičius, p. Smilgevičienė, Gudienė; s-jdi prie kasos Ma koncertas. Viduryje matome 
vedėją NL b-vės pirm. J. Giri p. žūruidzinienė, J. Žmuidzi rija Arlauskaitė; į dešinę sėdi p. Z?zo pad. sukaktuvinį tortą.

Atvaizde matomi Lenkijos lietuvių visuomenės kultūros drau 
gijos valdyba su viešniomis lietuvaitėmis. Iš kairės į dešinę: 
priešakyje stovi Varšuvos lietuvaitės: G. Aleknaitė - Valan 
čienė (ši laukiama Sudburvje), E. Tumaitė ir M. Vysniaus 
kaitė; antroje eilėje: Z. Baltrušaitis, A. Skripka, M. Kmi 
ta ir L. Skrebutėnas.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

54.
Orkestras vėl ažgrojo
— Jūs gi norėjot su manim šokti,—tarė Viktorija Kostui.
— Bet nenorėjot jūs.
— Ak, nesiginčykit jūs amžinai. Kokį šokį dabar groja?
— Nesuprantu nė aš.
— Nesvarbu, — pareiškė Barvainienė. — Visiškai nesvar 

bu. Eime šokti'.
Aikštelėje poros stovėjo prisiglaudusios prie poru: nie 

kas čia nešoko, tik lėtai eidami krypavo. Visi orkestrantai bu 
vo šlapi nuo prakaito. Šokėjai taip pat.

— Šokti čia neįmanoma, — pasakė Kostas. — SrūDu 
grįžti prie mūsų staliuko.

— Kodėl? Čia visai puiku.
Orkestras baigė šokį; publika paplojo. Pasigirdo vėl 

nauja melodija. Viktorija krūptelėjo.
— Gerai, grįžkime, — tarė ji.
Iš jos atminties išniro automobilis, Adomėnas, taip 

artimos Vilniaus gatvės. . . „Arivederči, Roma, gudbai, dosvi 
danja“...

— Kas jums — paklausė Kasperiūnas. — Negera?
Viktorija papurtė galvą:
— Ne, visai gera. Kažką prisiminiau...
Pažįstama melodija plaukė iš saksofono, iš smuikų, is for 

tepiono klavišų; melodija keliavo iš salės į salę kėlėsi augštyn, 
o pro stogo išpjovas skrido prie mirgančių žvaigždžių.

— Aš jau girta.
— Aš jūsų neraginau.
— Bene ar jus kaltinu? Aš pati to norėjau. Velniop toks 

mano gyvenimas. — Jos liežuvis painiojosi, o mintys dar 
labjau. —Žinot, ką aš prisiminiau? Adomėną. Tai vienintelis 
žmogus, kuris mane mylėjo.

— Iš kurgi jūs žinot? — suabejojo Kasperiūnas.
— Klausykit, ei jūs, žmogau, — niūriai tarė Barvainienė, 

— užsičiaupkit. Tik jūs nieko nežinot, štai kas. Ir aplamai 
man jūsų gana. Aš noriu namo.

Pauliau pro šokančiųjų minią jie prasistūmė prie savo 
staliuko. Ginekologas snaudė.

Lauke jai dar labjau apsvaigo galva. Buvo šilta, tvanki 
naktis.

— Kur mes einam? — paklausė Viktorija.
— Vaikščiot, — atsake Kostas.
— Vaikščiot, -— pakartojo ginekologas. Jis snaudė net 

eidamas.
— O aš noriu namo. Noriu namo, draugai inžinieriai ir 

daktarai. Suprantat? Noriu namo!
Tačiau nuo namų ji tolo. Gatvių žibintai mėtė atšvaistes * 

linksmom spalvom nudažytus suolus. Ant kai kurių sėdėjr ap 
sikabinusios poros. Danguje blykčiojo žvaigždes. Ūmai zvai 
gždės akimirkai išblėso, o namai, medžiai, asfaltas sušvytėjo 
balsva šviesa.

— Žaibuoja, — paaiškino Kostas. — Vadinasi, rytoj bus 
.ietus. Kaip sakant, jau šiandien.

— Lietus bus tuojau pat, — tarė Viktorija. — Jūs nepa 
žjstat jūros.

— Lietus bus tuojau pat, — pakartojo ginekologas. — • 
Lietus reikalingas daržovėms. — Jis kalbėjo miegodamas bet 
kojos jam nesipynė.

Toli sudundėjo griaustinis. Prieš jų akis išniro parko var 
tai. Kairėje pusėje, atokiau nuo plento, šmėščojo didžiulis 
pramogų ratas su kabinomis.

— Jūs vedat mus pasižiūrėti Eglės? — paklausė Vvktori 
ja. Jos galva svaigo mažiau. — Jeigu taip, tai gana originaliu 
laiku.

— Jums patinka geriau, kai tėtušiai takeliu stumia vaikų ve 
žirnelius, o fotografas prie Eglės fotografuoja mamas, — b;au 
siu baisu pasakė Kasperiūnas. — Kurgi jūsų meniška siela?

— O iš kur jūs Traukėt apie mano menišką sielą? Aš tik 
gydytoja, ne daugiau.

— Ne daugiau ir ne mažiau, — patvirtino ginekologas. 
Jį akimirkai pažadino žaibas, vėl drykstelėjęs per visą dangaus 
skliautą. Platus parko takas akimirką nusidažė baltai, o me 
džiai, atrodė, ima fosforiZuoti. — Oho, bet mes gamtoje. — Ir 
ginekologas vėl užmigo. __



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1961. XII. 20. — Nr. 50(768)

darė amerikiečiai. Jie panaudo 
jo kamerą su 0,125 mm anga 
be linzės (stiklinės linzės nefo 
kusuoja rentgeno spindulių). 
Saulės rentgeno spinduliai, pra 
ėję pro nedidelę kameros an 
gą, už jos esančiame ekrane 
aiškiai atspindėjo fotografuoja 
mojo objekto va Adą. Aparato 
anga buvo uždengta plona aliu 
minine folija, kad nepraši 
skverbtų matomoji šviesa, ku 
ri galėtų apšviesti almą.

Nuotrauka parodė, kad pa 
gundinis rentgeno spindulių 
šaltinis yra Saulės vainikas ta 
č 'iu ne visas, o ta jo dalis, kuri 
tiesiogiai susisiekia su chromo 
sfera.

Smarkiai spinduliuoja ir Sau 
lės vidus, tačiau žymi soindu 
lių dalis, išskyrus magi.etinių 
audrų atvejus (nuotraukoje s.i 
tis, esanti netoli centro), ne is 
spinduliuojama į erdvę, o suge 
riama pačios Saulės. Ne.lidelė 
dėtnė viršutinėje nuotraukos 
dalyje ir į raidę V panašus 
ženklas dešinėje pusėje, atro 
do, atsiradę dėl f'mo defekto.

NUOSTABUSIS
PERSE. TRONAS

Talon, P. 0- apylinkėje 
rudenį suruošė St. Luc, 
,,gražiausiai sutvarkytos 
o meras p. BaillargeOn tam 

nkurse pįrmjąją vietą laimėjo žinomųjų visuomeni 
■>. Masevičių sodyba. Atvaizde matome merą p. Bail 
įteikiant premiją p Masevičienei.

veikianti kultūrinė draugija praėjusi 
Talon ir St. Therese bendruomenių 
tose apylinkėse sodybos konkursą , 

kankursui Įsteigė pereinamąją do

MOKSLAS IR TECHNIKA...
Atkelta iš 

res didelę reikšmę, tač:au jis 
daromas ne Lietuvos reika.ams 
ir jos naudai.

Be to, Kauno elektrinės už 
tvankos statytojai nepasirūpino 
šliužais, tat dabar reikia užtvun 
ką perdaryti. Kažin, ar projek 
tas neliks tiktai projektu?

5-to psi.
SAULĖS RENTGENO 

NUOTRAUKA
Didelę dalį į Žemę 

Čių rentgeno spindulių 
viršutiniai atmosferos
niai. Todėl Saulės ren.genO 
nuotrauką galima padaryti tik 
.š raketos. Tokią nuotrauka pa

ateiuan 
sugeria 
sluogs

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) (parašas)

(pavardė, vardas)

(adresas)

JAV tyrimo organizacija 
Cornett Aeronautical Laborato 
ry sukonstravo mašiną „Persep 
troną“. Ji daugiau ar mažiau 
gali imituoti smegenų darbą i. 
todėl buvo priskirta prie ,,mąs 
tančiųjų” mašinų grupės. Šią 
mašiną galima išmokyti skini 
įvairios formos daiktus ir juos 
atpažinti.

Bandymai parodė, kad niaci 
na gali teisingai atpažinti bet 
kurią abėcėlės raidę po to, kai 
jai ši raidė parodoma 15 kartų. 
Jei mašina apsirikdavo ją atpa 
žindama, tai vėl buvo nurodo 
ma teisinga raidės reikšmė. Ši 
sugebėjimą „skaityti“ raides 
nereikia maišyti su skaitymu 
mašinose, kurios yra iš anksto 
programuotos tam ar kitam dar 
bui. .^Perseptronas“ iš anksto 
nežino, ką jis turės daryt’ ir ko 
iis turės mokytis. Jis gauna ins 
trukciją i'š trenerio, kuris taip 
pat nurodo klaidas ir ir pasako 
teisingą atsakymą. Mašinos ap 
mokymo procesas pavadintas 
„koreguojančia treniiucte“ 
Parodžius k.ekvieną ženklą 15 
kartų, mašina liek „išsimeks 
liną“, kad toliau atpažįsta tą 
ženklą kiekvieną kartą.

ORAS GRĄŽINA GYVYBĘ 
VANDENIMS

Įvairūs kanalizacijos vande 
nys, ypač pramoniniuose rajo 
nuošė, padaro daug žalos ūkiui. 
Atsiradus upių bei ežerų vau 
denyje per daug rūgščių, drus 
kų ar šarmų, sumažėja deguo 
nies kiekis, ir augalai bei žuvys 
žūsta.

TAIKOS
SAUGOTO

***

JAI
ŠIANDIEN DIDŽIAUSIA, NEGU BET KAD,A PO 1940 

METŲ LAIKOTARPIO, MŪSŲ PAGARBA — TIEMS PILIEČIAMS, 
KANADOS KARIAMS, KURIE YRA PASIRENGĘ

GINTI MŪSŲ LAISVES IR SAUGOTI PASAULINĘ TAIKĄ.

DEPARTMENT 0F NATIONAL DEFENCE
Pasirodo, tokiems „mirų 

siems” vandenims galima su 
grąžinti gyvybę. Įdomus ban 
dymas neseniai buvo atluptas 
Švedijoje. ^Eksperimentui mo 
kslininkaj pasirinko mažą ežerė 
lį, kurio vanduo buvo parūks 
tintas, o deguonies kiekis su na 
žčjęs iki nulio. Šio ežero dugne 
jie paklojo 500 m ilgio tankiai 
skylėtą vamzdį, pagamintą iš 
plastmasės. Nedidelis 8AJ ga 
lingumo kompresorius 3 vai. 
tiekė vamzdžiu suslėgtą orą.

Per tą laiką deguonies kiekis 
vandenyje pakilo nuo nulio iki 
pusės jo normalaus kiekio. Van 
denyje jau atsirado augalinių 
organizmų.

Panašių rezultatų gauta taip 
pat įsodrinant oru vandenis, ku 
rie buvo užteršti kitokiomis 
cheminėmis medžiagomis. Da 
bar jau vyksta bandymai,, ku 
riais siekiama sugrąžinti ar iš 
gelbėti gyvybę didesniuose eže 
ruošė bei upėse.

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI 
Remk „Nepriklausomos L>etu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

TAUTIETI,
AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNiMUl — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

Paskutiniu laiku apie ,,Mūsų Lietuvą” buvo visuos“ 
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.

si J A
& Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
X raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

c 164Jfr N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Dėmesio Kanados lietuviams
LAIKAS PRISIARTINO

Antras Šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų 'at
kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant
rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikri«bą, 
kas jis yra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir
tais drobės apdarais. Kaina $ 1. Užsakymus siųskite šiuo 
adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA.

Tako dešinėje, nedidutėje aikštėje, kurią pusračiu supo 
medžiai), stovėjo ant pjedestalo Eglė, žalčių karalienė Ji laikė 
stipriai suspaudus maršką, kurią plėšte plėšė iš jos rankų vėjas, 
o žaltys dar stipriau laikė grobį savo glitniame glėbyje. Eglė 
bandė išsiveržti, jos tvirta koja ore jieškojo atramos, bet žaltys 
buvo dar tvirtesnis. Bronzinės krūtys, rodėsi, virpėjo nuo ko 
vos, baimės, o gal bundančio jausmo.

Vėl sušvytravo žaibas, ir visa skulptūra nušvito skaidna, 
žalia šviesa.

— Kaip pasakiška — šūktelėjo Viktorija. Dabar ji pajų 
to dėkingumą Kostui, kad ją čia atvedė šitokiu laiku. Žodis 
„pasakiška“ buvo nuvalkiotas ir banalus, bet kitokio žodžio 
Viktorija ir nenorėjo rasti. — Iš tikrųjų pasakiška! Ar jūs ma 
lėt jos veido išraišką, nušvietus žaibui? Toji skulptūra jul 
kaip gyva!

Padrioksėjo griaustinis, aidas jį atkartojo daugel} kaitų, 
Parkas suūžė.

— Jūs, rodos, buvote teisi, — tarė Kostus. — Lietus jau 
Čia pat. Ir ne bet koks lietus. Bus tropinė audra.

Ginekologas pabudo.
— Aš visai nenoiiu, kad mane čia nutrenktų. Bent su 

šlapti tai tikrai nenoriu.
Ir nelaukdamas, kaip pasielgs jo kompanijonai, jis nėrė at 

gal, vartų link.
— Jūs irgi bėgsit? — paklausė Kasperiūnas. — Atsarga 

gėdos nedaro, kaip sakydavo mano mama.
— Tamsta bent tokioj gražioj vietoj galėtumėt be paiariių 

ir priežodžių. — Viktoripa pasijuto visiškai blaivi ir ją apėmė 
ūmus įniršis. — Geriausia, ką jūs galite padaryti, tai patylėti.

— Gaila, kad jūs negalite įsakyti dar perkūnijai. Būtu 
rnėt kaip dievaitė.

— Viešpatie, koks gi jūs nejmanomai nuobodus. Kur 
įneš dabar einame? Kur jūs mane vedat?

— Į gintarinę pilį. Maždaug kaip Eglę.
Tvykstelėjo akinantis žaibas, ir bemaž tuojau pat tūkstan 

čiais aidų sugaudė parkas.
— Ne, bičiuli, vaikščiot man su jumis gana, o sušlapti aš 

taip pat nenoriu. — Viktorija greitu žingsniu pasuko atgal, iii k 
Eglės, link parko vartų; ji, rodos, bėgte bėgo, tačiau jos kojos 
tik linko ir stovėjo bemaž vietoje.

— Jūs visiškai girta, madam.
— Nutilkite jūs... jūs... — Ji buvo tiek jsiutusi, kaci jai 

užėmė kvapą.
— Na, jei geriau patinka, jūs visai nusilesusi, drauge ta 

rybine gydytoja.
Viktorijos įniršis pasiekė tokią įtampą, kad ji mėšluuguš 

kai pravirko. Ir tuojau pat pajuto ant savo smilkimų stambius 
lietaus lašus.

— Nereikia verkti, — jau švelnesniu balsu prabilo Kom s. 
— Palikite tai dangui, kaip pasakytų poetai. Gal jaučiate, kaip 
dangus verkia. — Jo balsas atgavo pirmykštį ironišką skatnbė 
jimą. — Namų nepasieksit, net-Vytauto gatvės nepasieksit. 
Permirksi! iki paskutinio siūlo, namiškiai manys, kad skandino 
Les.

Jis paėmė ją už alkūnes.
— Paleiskite mano ranką, — ji pabandė išsiveržti, bei jo 

pirštai laikė ją plieniniu gniužtu. — Tuojau paleiskite.
— Tada jūs ir liksite čia, po lietum. Jūs, gracingoji g ra 

žuole, šiuo metu judate kaip vėžlys. Ateity nebegerkite korija 
ko, tinkamiausias jums — kriaušių gėrimas. Arba lietuviška 
gira iš tų didelių statinių gatvėje. „Skanu ir sveika, sirgt nerei 
kia“, girdėjau, kad prieš karą taip reklamuodavo cukrų.

Lašai vis tankejo ir tankėjo, buvo girdėti, kaip jie daužosi 
medžių lapus ir, pro juos prasiveržę, sriūva plonomis srove 

iemis žemyn.
— Paleiskite mano ranką.
— Kaip norit.
Lietus jau šniokštė kaip vandenkritis. Žaibai buvo r> ti, 

bet akinančiai žalsvos spalvos. Perkūno driokstelėjimai tapo 
dabar trumpi ir skardūs, atrodė, lyg viršum parko kažkas di 
džiuliu kūju daužo pakabintus bėgius.

— Paleiskite! — ne savu balsu šūktelėjo Viktorija. — 
Girdit, paleiskite! Žmogus jūs ar gyvulys?

— Gyvulys, — Kosto balsas buvo kimus, pasikeitęs. — O 
tau koks skirtumas? — Jo abi rankos laikė tvirtai ją apkabinu 
sios. — Viktorija, ar nematai, kaip tu man patinki? — Jis 
karštligiškai jieškojo jos lūpų, o ji paskutinėmis pastangomis 
mėgino išsiveržti iš jo glėbio. — Būk su manim, ir aš nebūsiu 
gyvulys. Jei tik panorėsi, pavirsiu iš sykio angelu. — Jis iro 
niškai nusijuokė ir paleido Viktoriją. — Vistiek niekur nepa 
bėgsit, daktare, gausūs atmosferiniai krituliai su trumpalaike 
perkūnija, kaip sasakytų radijas. O jeigu aš, tamstos manymu, 
gyvulys, tai kiekvienu atveju ne blogesnis už jūsų Barvaihį. 
Koks jums skirtumas, kiek tų gyvulių — vienas, du, keiuri? 
Beje, ar nemanot, kad jau senokai po mūsų medžiu užlyja? Aš 
visiškai šlapias. O jei mus abu nutrenktų peikūnas? Pagaivo 
kit apie savo pomirtinę reputaciją. Čia pat aš žinau užuovėją, 
gal seniau grafai nuo lietaus slėpdavosi. Čia pat, netoliese.

— Paleiskite mane.
— Įpratimas — antra prigimtis. Jau įpratot šaukt ,oa 

leiskite, paleiskite“, o aš jūsų visai nė nelaikau.
Vėl džnakteiėjo perkūnas.

Bus daugiau. ______ _ _ ■ _ ■__ -
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Lietuviška knyga Montrealyje
AUŠROS VARTŲ SPAUDOS KIOSKO DEŠIMTME 

ČIO (PROGA
Mohtireal

EDMONTON, Alta.
PROJEKTUOJAMAS TREČ IAS KANADOS VAKARŲ 

LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Spaudos kioskas buvo įkur 
tas 1951 metų pradžioj D. Jur 
kaus ir P. Rudinsko iniciatyva, 
icad naujai įkurtos Aušros Var 
tų parapijos nariams ir visai lie 
tuvių bendruomenes Montrea 
ly lietuviška knyga būtų kaip 
galima prieinamesnė. Praėjus 
dešimčiai spaudos platinimo 
metų, įdomu sudaryti bendrą 
knygų platinimo vaizdą. Tuo 
pačiu norima ir konkrečiais 
skaičiais pailiustruoti dabar 
taip dažnai spaudoj pasirodau 
čius nusiskundimus apie vis blo 
gėjantį lietuviškos knygas sto 
vį.

Žemiau paduoti skaičiai gal 
būt ir nesudaro visų Montrealy 
esančių lietuviškų knygų. Be 
Aušros Vartų parapijos kiosko 
dar platina knygas „Nepnklau 
somos Lietuvos“ redakcija; 
taipgi kaikas užsisako knygas 
tiesiog iš leidyklų arba plikiau 
so kpygų klubams (Nidos, Dia 
ugo ir tt.). Tačiau turint gaivoj 
kiosko prieinamumą, manome, 
kad didesnė dalis Montrealy

1951 1952 1953 1954

L a 4.0 2.7 3.5 2.5
b 11 15 15 14

2 a 9.5 6.3 5.2 3.4
b 9 18 20 19

3 a 3.9 5.3 4.7 2.9
b 12 12 8 17

4 a 8.9 9.9 5.5 4.5
b 30 46 38 38

5 a 6.8 6.4 3.3 4.9
b 13 22 23 19

6 a — 17.3 7.9 4.3
b — 6 22 23

7 a 11.3 6.3 13.7 15.5
b 7 10 10 12

8 a 5.0 6.0 12.2 4.0
b 3 4 4 0

9 a 4.7 8.4 7.5 7.0
b 7 5 4 3

1, 2,. . 9: knygų kategorija.

esančių lietuviškų knygų buvo 
nupirkta iš A. V. kiosko. Skat 
čių vertė yra tačiau žymiai di 
desnė, jei į juos žiūrima kaip 
rodančius proporcingą knygų 
paklausos keitimąsi iš metų į 
metus.

Ruošiant statistiką, knygos 
buvo surūšiuotos į sekančias ka 
tegorijas i

1) tikyba ir filosofija,
2) politika, istorija, geogra 

f''ja ir kiti mokslai,
3) poezija,
4) grožinė proza,
5) knygos vaikams,
6) vertimai (grožinę literatu 

ra),
7) vadovėliai, žodynai,
8) maldaknygės,
9) albumai (vaizdų arba me 

no reprodukcijų).
Kiekvienais metais buvo su 

skaičiuota knygų (t. y. skirtin 
gų leidinių) skaičius ir parūuo 
tų egzempliorių skaičius: iš šių 
buvo išvestas parduotų egzemp 
liorių vidurkis.

1955 1956 1957 1958 1959 1960

3.2 3.2 1.9 2.4 1.3 1.9
10 16 15 17 13 z
3.8 5.3 3.6 2.0 2.8 2.1
21 19 22 16 13 24
2.3 2.2 5.2 1.7 1.6 1.8
10 15 12 9 13 19
6.5 4.3 3.8 4.0 3.6 3.4
39 43 27 29 31 32
4.4 4.4 2.6 3.4 2.9 2.7
11 12 16 18 23 2o
3.9 2.9 2.2 1.5 1.3 1.1
29 28 20 15 9 7
11.5 10.1 7.8 15.0 8.6 9.4
13 9 10 10 11 12
7.3 7.4 5.2 6.4 7.0 5.2

6 7 9 8 9 12
3.2 6.0 8.0 3.8 2.0 2.7

4 4 3 5 3 3

a: parduotų egzempliorių vidurkis, 
b: skirtingų knygų skaičius.

ŠALPOS FONDO
1960-tus melus pradėjome su 

likučiu — $265.05.
Dėkti kruopščių darbuotojų 

kaip pp. J. Kęsgailienė, I. Ma 
liška, S. Baršauskienė, S. Reu 
tas ir kt., ir taip pat deaa ban 
kelio „Litas“ aukos ($13.68), 
ši suma pakilo iki $650.98.

Iš tos sumos $300.00 ouvo 
persiųsta KLB centriniam Ša! 
pos Fondui i<r 1960 Kalėdų pro 
ga buvo sušelpos šios šeimos: 
Benetienės — $70.00, Macke 
vičienės — $75.00, Mikaiajū 
nienės — $30.00 ir Kuncevičie 
nės — $40.00.

Š. F. dėkoja visielns rinkė 
jams bei aukotojams ir piašo 
naujų aukų.

Visais šalpos reikalais kretp 
ts į Dr. J. Mališką, tel MU 
1-2051.

KOOP. DRAUDIMO 
B-VĖ CUNA

turi ne tik grupinius draudl 
mus kredito unijų narių santau 
poms ir paskoloms bet la;p 
pat ir individualinius gyvybės, 
sveikatos ir kitus draudamus, 
kurie yra pigesni kaip kitur. Už 
tat patartina visiems kredito um 
jų nariams prieš 'imant draudi 
mus kitose bendrovėse, pasitik 
rinti, kokios galimybės butų 
pasiūlytos CUNA b-vės. Visais 
tokiais reikalais kreiptis tiesiog' 
niai į CUNA atstovą Montrea 
lyje: Mr. Rene Lachapelle (iš 
tarti: Lašapel), tel. 681-9535.

KALĖDŲ EGLUTĖ 
SAUSIO 7 D.

Sekmadieni, Montreaho liet, 
šeštadieninių mokyklų levu k- 
to valdybos ir mokytojų poae 
dis aptarė Kalėdų eglutes pa 
ruošimą, kuris įvyks sausio 7 
dieną, 3 vai. po pietų Šv. Ka 
zimiero parap. salėje. Eglu'ė

PRANEŠIMAS
ruošiama visiems Montreal.o 
lietuvių mokyklinio amžiaus vai 
kams. Bus meninė programa ir 
Kalėdų senis su dovanomis, 
kiekvienam atsilankiusiam vai 
kui.

Mokytojoi skundžiasi, jog 
Montrealy yra dar daug lietu 
viškų šeimų, kurių vaikai ne 
lanko lietuviškų mokyklų. Pa 
gal mokyklas lankančių moki 
nių skaičių, mokyklų Komi-’ia 
leidžia naudotis klasėmis. Ir to 
pasėkoje Dr. V. Kudirkos mo 
kykla šiemet prarado jau vieną 
klasę. Tuo vertėtų mums visie 
ms susirūpinti ir kitus paraginti 
tuo rūpintis.

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOMS

„Lito“ valdyba nutarė palūka 
nų procentą sumažinti 'k> 7% 
nuo 1962 m, sausio mėn. 1 d. 
Paskoloms iki $16,000 p,:valo 
mas CUNA draudimas mirties 
ir visiško 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 kitur 
arba nori gauti naujas, p’-avar 
tu pagalvoti, ar ne geriau kieų 
tis į „Litą“. Patartina užsiimti 
eilę iš anksto, nes sumos >n- ri 
botos. Paskolų reikalais skam 
binti Ved. padėjėjui Pi. Rudins 
kui, tel. HU 1-2957.

BANKAS „LITAS“ 
paskutinių mėnesio dienu. la 
tai labai palengvintų ir pagrei 
tintų metų užbaigimą ir metinio 
balanso sudarymą, 
j r, line anksčiau, nelaukiant 
labai prašo visus savo narius šį 
mėnesį įmokėtį priklausomą 
skolos dalį ir palūkanas kaip

Edmontono lietuvių, susirin 
kime išrinkta nauja valdyba ir 
užplanuoti svarbesni darbai.

Naujon KLB Apylinkės vai 
dybon išrinkti šie asmens: A. 
Dudaravičius pirmininku, A. 
Rudinskas vicepirmininku, kun. 
L Ciigaitis sekretorium, A. Du 
donienė iždininke, A. Smitas 
švietimo bei kultūros reikalų 
tvarkytoju.

Susirinkimas užplanavo atei 
nančią vasarą suruošti Edmon 
tone Trečiąjį Kanados vakarų 
lietuvių sąskrydį, kuris apimtų 
Edmontoną, Calgary, Vancou 
verį ir Letbridge bei šių vieto 
vių apylinkėse ir ribose gyve 
nančius lietuvius. Dėl sąskry 
dzio ruošimo nutarta dar pasi 
teiirauti KLB Krašto valuyoa.

Kor.

WINNIPEG. Man.

Nebandysime daryli smul 
kių išvadų; galima tačiau paste 
bėti, kad per dešimt metų par 
duotų knygų skaičius sumažėjo 
trigubai (išskyrus gal tik vado 
vėlių ir maldaknygių atvejus).

Statistika taipogi parodo, kad 
tūkstantinėj lietuvių kolonijoj 
beliko tik keletas asmenų, pa 
laikančių lietuvišką knyga.

A. Jurkus.
CALL FOR
CALVERT

CALVERT 
V-I-P

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

I SIUNTINIAI LIETUVON
« per

I
 Kaufman’s Woollens& Textiles 
; 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 j 
: 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, j 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi le. į 

Priimame užsakymus1
 vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

CH. KAUFMANASBuv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne 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.

«■■■■■■ r« linini xx ■ nnnnnininnnnnnunni įminimui mminnmnnmmn ai

I
ME7-6727 I

DE LUXE CLEANERS |
Sav. P. RUTKAUSKAS

117 — 6th Avenue, LACHINE.

Dr. Roman Pniewski
» Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. ;į.
« Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistes. Į;!;

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. ft
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. lį

KANADOS LIETUVIŲ 

lapkričio 4 d. savo patalpose 
surengė viešą parengimą. E’ie 
tus iš anksto pardavinėjo jaren 
girnų komisijos nariai: E. Šnei 
daraitis, Kračiukienė, J. Deme 
rėčkas ir T. Lukas.

Prie įėjimo tarnyboje buvo 
E. Šneidaraitis ir T. Lukas. Alų 
pardavinėjo M. Vidrukas, o be 
ndrą tvarką prižiūrėjo klubo p- 
kas J. Demereckas.

Iš parengimo gauta pelno $ 
52.82.

Lapkričio 28 d. klubo v ba 
savo posėdyje nutarė lietuvių 
šeštadieninei mokyklai švenčių 
proga paaukiti $20, kurie 'r per 
duoti mokyklos vaikų tėvų ko 
mitetui.

Tame pat v-bos posėdyje nu 
tarta rengti Naujų Metų suriki 
mas. Bileto kaina 1.50 c'.. Jie 
bus pardavinėjami iš anksto. 

•Grieš specialus orkestras Šalti 
ir šilti išgėrimeliai su užkan 
dziais. Pabaiga 3: vai. ryto. Vi 
si kviečiami gausiai atsilankyti.

KLB-nės Winnipego Apyl. 
V-ba, atsiliepdama į Kr. Vai 
dybos apl. nr. 26, Elta - Press- 
-Romoje, paaukojo $20.

KARIUOMENĖJ ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 26 d. (šešt.), tuo 
jau po pamaldų, KL B-nės 
Winnipego Apyl. V-ba suren 
gė Lietuvos kariuomenės šven 
tės minėjimą. 11 vai. parapi 
jos kleb. kun. J. Bertašius at 
laikė pamaldas ir pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą. Pa 
maldų metu Lietuvos trispalvę 
laikė sav. - kūrėjas Albertas 
Nolius. Prie vėliavos, garbes 
sargyboje, stovėjo: Bujokaitė, 
Timmermanaitė ir dvi sesutės 
Rutkauskaitės. Laike pamaldų 
giedojo parapijos choras vad. 
Danguolės Januškaitės.

Po pamaldų visi rinkosi į pa 
rapijos solę, kur prasidėjo mi 
nėjimo programa. Prie įėjimo 
buvo renkamos Tautos Fondui' 
aukos.. Surinkta 41 dol., kurie 
pasiųsti Tautos Fondui. Minėji 
mą atidarė v-bos ižd. J. Deme 
rėčkas, po kurio įžanginio žo 
džio paskaitą skaitė Ev. Fede 
ras.

Į minėjimą buvo atsilankęs 
ir latvių atstovas M. Štauer’s. 
tačiau matyti, kad svečias neži 
no j o savo paskirties, kurio Lai 
ba nusitęsė apie 20 minučių —

I
BEI.L AIŽI- t A M Y, INC

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

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

$ A. NORKELIŪNAS |
t &

Commissioner of the Superior Court of Montreal
J MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

L
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) 
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. $

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

M. MAČIUKAS į
VYRIŠKŲ IR

X
MOTERIŠKŲ RŪBŲ j

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS į

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

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

KLU B AS MANITOBOJE 

vien tik apie įsisteigimą Baltų 
Federacijos Winnipege, kuri 

čia jau seniai veikia ir kiekvie 
nais metais, sulig rotacinės tvar 
kos, vadovauja Pabaltijo tauty 
bių atstovai.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Kstr.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Lietuvos Kariuomenės šven 

tės minėjime. 1 aulos Fondui au 
kojo po 5 dol.: M. Šarauskas 
ir V. Januška; 3 dol. dr. F. V\ 
tė, po 2 dol.: kun. J. Bertašius 
K. Strikai'tis, J. Demereckas ir 
A. Tuskenis; po 1 dot.: V. 
Stankevičius, T. Lukas, Radze 
vičius, Grabienė, Ev. Fedetas, 
A. Genys, inž. Adlf. Maciūnas, 
V. Krikščiūnas, agr. J. Mali 
nauskas, J. Šmaižys, Žiininskas, 
Barkauskaitė,, Br. Bujoicienė, 
Vai. Rutkauskas, Pr. Gustys, 
Alb. Nolius, P. Bagdonas, Br. 
Bražiūnas ir Timmermanas, po 
0,50 Ct. Mickpovilis ir J. Malt 
šauskas.

Viso surinkta aukų 41 dol. 
Užprašytos šv. mišios už žūva 
sius dėl Lietuvos laisvės, o 36 
dol. pasiųsti Tautos Fondui. 
Aukojusiems nuoširdus ačiū.

M. Šarauskas
Tautos Fondo Atstovą:-.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Penktame puslapyje neišsiteku 
šio pranešimo apie p. Michelso 
šono knygą apie Amerikos lie 
tuvius pabaiga atkelta čia. Ji 
yra:
das, Išeivijos pradžia, Krašto 
organizacijos, Išeivijos spauda. 
Išeivija ir Lietuva, Didesnieji 
lietuvių centrai, Amerikos lie 
tuvių veikėjai, Kanados lietu 
viai, ir. Pietų Amerikos lietu, 
viai.

Kaip matyti iš leidinio sky 
rių, jis apima daug klausimų. 
Iš paviršutiniško knygos per 
žvelgimo susidaro įspūdis, kad 
joje ateičiai paliekamas geras 
gabalas lietuvių išeivijos Amen 
kon istorijos.

— Lemiamose futbolo rung 
tynėse dėl teisės žaisti pasaulio 
pirmenybėse, čekai nugalsjo 
škotus 4:2. Tuo tarpu austrai', 
draugiškose rungtynėse Jugosla 
vijos sostinėje, pralaimėjo šei 
mininkams 1 :2.

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Žižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

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

I
 Baltics Investment Corp, ft

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

fžd. E. Griganavičiūre. Telef. RA 7-4097. T
Reikalu Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

i
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTtC |
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kaLitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. y

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS |: 
yra tos srit e'. specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida. i;
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q. Tel.: DO 6 3884. |;
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LIETUVIO ADVOKATO ĮSTAIGA

NEIMAN, B1SSETT & SEGUIN

35 Hayden Street, Toronto, Ontario. lek WA 4-9501.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1962 metų proga

siunčia geriausius linkėjimus.

Geriausi linkėjimai Kalėdų ir Naujųjų 1962 metų proga

AL. GARBENS REAL ESTATE

1611 Bloor St. W. Toronto, Ontario

Telefonai: LE 6-2738, LE 6-2664

NEAKIVAIZDINIS LITUANISTIKOS DĖSTYMAS
Klausytojų

Čikagoje veikia Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas, siekda 
mas pasitarnauti didesniam lie 
tuvių jaunimo skaičiui, gyve 
nančiam įvairiuose kraštuose ir 
neturinčiam reikalingiausių są 
lygų siekti augšlesnio lituanisti 
nio išsilavinimo, yra pasiiruo 
šęs pradėti neakivaizdinį (ko 
respondencinį) lituanistinių da 
lykų dėstymą. Šis dėstymo bū 
clas, kurio reikalingumas jau 
seniai jaučiamas, galės būti pri 
einamas kiekvienam ir bet ka 
me gyvenančiam lietuviui.

Institute einami šie dalykai:
1. Lietuvių kalba. — Bend 

rinės lietuvių kalbos kursas. 
Morfologija. Fonologija ir fo 
netika. Sintaksė. Akcentologi 
ja. Dialektologija. Lietuvių kai 
bos istorija.

2. Lietuvių literatūra. — Lie 
tuvių tautosaka (liaudies paezi 
jos žanrai, tikėjimai, papro 
Čiai). Literatūrinės srovės bei 
kryptys ir jų atgarsiai lietuvių 
literatūroje. Naujausieji lietu 
vių literatūra rusų okupuotoje 
Lietuvoje ir tremtyje bei išei 
vijoje.

3. Lietuvių tautos istorija.— 
Lietuvos istorijos šaltiniai ir 
periodizacija. Lietuvos kaimy 
ninių kraštų istorinė apžvalga. 
Lietuvos kultūros istorija. Pa 
šaulio lietuvių istorija. Lietuvos 
istorijos problemos. Istorijos 
metodologija.

4. Lietuvos meno istorija.— 
Lietuvių liaudies menas. Žymes 
nieji lietuviai menininkai.

5. Pedagoginiai dalykai. —
Psichologija. Didaktika. Melo

registracija

lą ir išėję bendrąjį vidurinį ino 
kslą (high school). Kol kurios 
iš minėtų sąlygų trūksta, asmuo 
yra laikomas laisvu klausytoju. 
Kurie klauso tik vieną ar kelis 
Institute einamus dalykus (kai 
bą, literatūrą ar kt.), laikomi 
hospitantaįis, (Smulkiau apie 
Instituto programą ir kitus da 
lykus suinteresuotieji galės su 
žinoti betarpiškai, užmezgę ry
šį su pačiu Institutu).

Galutinį neakivaizdinio dės 
tymo suplanavimą Institutas ga 
lės atlikti tik tada, kai jis turės 
bent atitinkamą minimumą klau 
sytojų, norinčių eiti Instituto 
dėstomą kursą.

Siunčiant Institutui registrą 
|cijoj laiškus;, (Suteikiamos to 
kios žinios: 1) vardas ir pavar 
dė, 2) gimimo data ir vieta, 3) 
pilnas gyvenamosios vietos ad 
resas, 4) kame ir kada baigęs 
augštesniąją lituanistinę aroa to 
lygią mokyklą, 5) kame i: ka 
da išėjęs vidurinę gyvenamojo 
krašto mokyklą (high school), 
6) kurį gyvenamojo krašto uni 
versitetą baigęs ar lanko^ 7) ku 
rioje gyvenamojo krašto Lietu 
vių Bendruomenės apyl.ukėje 
gyvena (nurodyti padalinio va 
dovybės adresą).

Registracijos laiškus siųsti 
šiuo adresu: Pedagoginis Lietu 
anistikos Institutas, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago 3b, 
Ill., USA.

Įvairiuose kraštuose veikian 
čių lietuvių organizacijų vado 
vybės prašomos šį pranešimą iš 
laikraščių išsikirpti ir, jei būtų

dikos (lietuvių kalbos, lite atū 
ros, istorijos). Pedagoginė prak 
tika.

1961 62 mm. įvedami »r Kai 
kurie nauji kursai: Lietuvos et 
nografija; žurnalistikos pagrin 
dai ir kt.

Instituto klausytojais priima 
mi asmenys, baigę augštesniąją 
lituanistinę arba tolygią mokyk

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

Tel. EM 4-1394, EM 4 1J05.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

Linksmų Šventų Kalėdų ir Laimingų 1962 metų 

gerbiamiems klijentams linki

MARGIS DRUG STORE

408 Roncesvalles Ave. tel. LE 5-1944. Toronto, Ont.

Sav. J. V. MARGIS.

SLA NARIAMS AMERIKOJ IR KANADOJ.
Kaip žinome, SLA Pildomo 

sios Tarybos kandidatų nomina 
cija vyksta gruodžio mėnesį.

Visos SLA kuopos, kulių 
yra per 350, savo susirinkimuo 
se stato kandidatus. Jei kuri 
nors kuopa neturėtų gruodžio 
mėn. susirinkimo, reikštų dide 
iį apsileidimą. Už išstatytus 
kandidatus bus balsuojama ir 
gavus balsų daugumą kandida 
tas Pildomojoj Taryboj turės 
atsakingas pareigas. Kadangi 
teisiškai šiais metais ir Kanada 
gali statyti kandidatą į SLA 
Pildomąją Tarybą, aš siūlau di 
delį visuomenininką, šiais me 
tais einantį Toronto 236 SLA 
kuopos pirmininko pareigas, 
Stasį Jokūbaitį, kuris yra stei

gėjas orkestro, sporto organiza 
torius bei rėmėjas.

Kiek man yra žinoma, To 
ronto sportininkai seniai būtų 
mirę, bet S. J. sugalvojo su S 
L. A. ir sportininkais ruošti di 
džiausius parengimus, kurie 
duoda pelno, ir tokiu būdu spo 
rtą pastatė ant tvirtų kojų. Be 
to, jei ne S. J., Toronto SLA 
kuopa nebūtų užaugus, nes jis 
vienas prirašė naujų 150 narių, 
kaip matome, S. Jokūbaitis yra 
tinkamas būti SLA Pildomojoj 
Taryboj. Tad amerikiečiai ir 
kanadiečiai SLA nariai savo su 
sinnk me balsuokime į vicepre 
zidentus už S. Jokūbaitį.

P. Polgrimas.

NIAGAROS PUSIASALIS
PRAĖJUS KARIUOMENĖS ŠVENTEI.

Šių metų, kaip ir kitais me 
tais, nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės 43 metų aisikun 
mo sukakties minėjimas praėjo 
labai gražiai, už ką pirmoj eilėj 
minėjimo rengėjai reiškia pade 
ką minėjime dalyvavusiems ir 
už koncertinės dalies išpildymą 
TL chorui „Varpas“. Jūsų mo 
rali-nė ir materialinė para ra or 
ganizacijos darbuotojams duo 
da drąsos nepraleisti nė vieno 
lietuviško tautinio minėjimo, 
kuris duoda progos mums vi 
siems, jauniems ir senien.o, be 
nt kelioms valandoms atitrūkti

įmanoma, multiplikuoti jį ir pa 
skleisti apylinkės lietuvių, ypač 
moksleivijos bei studentijos tar 
pe. Tokia organizuotos visuo 
menės talka būtų labai reikš 
minga.

Laikraščiai, kurie šio prane 
Šimo nebūtų kartais gavę, yra 
prašomi persispausdinti jį iš ki 
tų laikraščių.

Instituto Vadovybe.

nuo kasdieninių rūpesčių ir pri 
siminti savuosius kovotojus, ku 
rie žuvo ir dabar dar žūsta del 
įgimtos laisvės.

Taipgi reiškiame padėką: 
Tėvui B. Mikalauskui už inve 
kaciją ir išreikštus linkėjimus. 
Itn. Z. Piliponiui už gražią ver 
tingų minčių paskaitą. Dirbu 
siems prie choro dalyvių vaisi 
nimo: ponioms — iš Niagara 
Falls Gudaitienei, iš St. Catha 
rines Kuraitienei ir Švažienei ir 
iš Wellando Lekavičienei su 
dukra. Bufete dirbusiems Z. ir 
V. Alonderjams, V. Be.iūnui 
ir J. Skeivelui. Už loterijos tvar 
kymą ir jos pravedimą P. Skei 
velienei. Skautų vadovui A. Še 
tikui ir visiems skautams už 
tvarkymą rūbinės, o ypač už da 
lyvavimą su savo vėlia omis 
minėjime ir pamaldose. Savo 
magnetofonu įrašiusiam minėj i 
fą į magnetofono juostą p. A. 
Kuraičiui. Lietuviškos spaudos 
gerbiamiems redaktoriams ir ra 
dio valandėlės vadovui R J. Si 
monavičiui už šio minėjimo iš 
garsinimą.

Niagaros Pusiasalio
Ramovėnų Valdyba.

Į LIETUVA, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ii USSR.

nm na žf 11 jQsy sv<!ary,us *.r ąpdraus- 
IJuSlU tus įvairius siuntinius.

pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Siunčiame
paprastu ir

Turime
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-y.io 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Geriausi linkėjimai Šv. Kalėdų proga geriausios sėkmės

1962 metuose linki nariams, visiems lietuviams

KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA

1129 Dundas St. W. Toronto, Ont.

Telefonas LE 2-8723.

Gerbiamiems Klijentams ir Prietehams Linksmų Šv. Kalėdų

ir sėkmingų Naujųjų 1962 metų linki

MODERN STONE CO.

Toronto, North Queen St., Islington. Telefonas BE 3-1911.

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

ROČESTER1S LAIMI IR PRALAIMI

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.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

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

tautinis.

Ročesterio Sakalo krepšin'.n 
kai sužaidė draugiškas rungt) 
ries su Hamiltono Kovu. Jau 
nių krepšinį laimėjo Kovas 
tuo tarpu sakalietes nugalėjo 
šeimininkes augšta pasekme. 
Savaitę anksčiau, Kovo jauniai 
nugalėjo ligšiolinį Kanados jau 
nių meisterį Aušrą 64 :59.

NUGALĖJO WINN1PEGAS 
į Didžiausįu Kanados sporti 
nių įvykiu kiekvienų metų ru 
denį yra Kanados futbolo rung 
tynės dėl gubernatoriaus E. 
Grey įsteigtos taurės. Šiemet 
jos įvyko tarp Hamiltono ir 
Winnipego, sutraukdamos To 
ronto stadione 32 tūkst. žiūro 
vų ir beveik 4 mil. žiūrovų - kl 
ausytojų prie televizijos ir ra 
dio aparatų. Tiesa, prieš tai ha 
miltoniečiai po sunkios ir karš 
tos kovos nugalėjo Torontą, o 
Winnipegas įveikė Calgary. Pir 
mųjų rungtynių „karštį“ nuro 
do ir trys mirtys (viena Hamil 
tono stadione ir dvi prie tele 
vizijos aparatų), tad ir baigmi 
nėms rungtynėms prieš Winni 
pegą, hamiltoniečiai išėjo gero 
kai išvargę, po sunkies ir pra 
tęstos viršvalandžiams kovos 
prieš Torontą. Nežiūrint to, fi 
ger Cats gerokai pasipriešino 
Blue Bombers ir tik pratęsime 
pralaimėjo Winnipegui 14:21. 
Nežiūrint pralaimėjimo, Hamil 
tino komandos narys B. Falo 
ney buvo pripažintas šiais me 
tais geriausiu Kanados žaidėju 
komandos treneris — iškiliau 
siu, o prieš penkius metus iš 
R. Vokietijos atvykusi Ingnd 
Osmolovski buvo vainikuota 
„Grey taurės“ gražuole.

Tokiu būdu, prieš 52 me 
tus Kanados gubernatoriaus nu 
pirktoji už 50 dol. taurė, šian 
dien tapo didžiausiu bizniu, nes 
vien tik pačios rungtynės, duo 
da beveik 500 tūkst. dol. paja 
mų, nekalbant apie kitas išlai 
das, (viešbučiuose, restoianuo 
se ir kt.) daromas atvykusių iš

visos Kanados šio sporto nu 
gėjų. Tuo tarpu, Toronto poli 
cija, Grey taurės rungtynes įver 
tina „žiauriau“ už N. Metų su 
tikimą, kadangi jai yra atšau 
kiamos laisvos dienos ir ji dar 
bo turi iki „pat kaklo“.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

— Lietuvos ledo ritulininkai 
išvyko į Rygos dirbtinio ledo 
čiuožyklą (vienintelę Pabalty 
je!), kuris pradės treniruotes 
prieš besiartinantį žiemos sezo 
ną. Komandą treniruos žino 
mas N. Lietuvos laikų Kauno 
ir Vilniaus LGSF sportininkas 
J. Klimas.

— Naują jaunių rekordą 59 
m. plaukime nugara atsiekė V. 
Tubis, nuplaukęs tą nuotolį per 
32,6 sek.

— Didelį rankinio turnyrą 
Kaune laimėjo Čekijos Pilzeno 
komanda prieš Maskvą, Kauną 
ir Vilnių.

— Prasidėjo komandin'-s sta 
lo teniso pirmenybės. Stipresni 
klubai yra Vilniaus Spartako, 
(Saunoris, Žemelis, Balaišytė, 
Morkūnaitė) Kauno Bangos 
(broliai Paškevič.ai) ir Kauno 
Spartako. Provincijos atstovai 
(Biržai, Prienai, Klaipėda, Pa 
nevėžys, Šiauliai) pasirodė 
kiek silpniau.

— Kauno Žalgirio jauniai 
boksininkai nugalėjo latrių 
„Daugavą“ 9 :3. Tuo tarpu, tra 
dicinėse Pabaltijo jaunių tech 
tavimo pirmenybėse Estijos 
sostinėj, surinktais taškais nu 
galėjo šeimininkai', prieš lietu 
vius. Trečioji vieta atiteko lat 
viams ir paskutinė — Estijos 
antrai rinktinei.

IŠ VISUR
— Patersonas gan lengvai 

„nunešė“ savo konkurentą Mc 
Neely bokso rungtynėse Toron 
te, pasiųsdamas jaunąjį baksi 
ninką jau ketvirtame rounde į 
„miegų karalystę”. Aiški biz 
nierių kombinacija nelabai p" 
vyko, nes rungtynes stebėjo t. 

šeši tūkst. žiūrovų.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

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

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

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

Su giliu dėkingumu nuoširdžiai' sveikiname visus Hamil 
tono Lietuvių Namų Narius Šv. Kalėdų proga ir linkime 
Tamstoms Naujaisiais 1962 Metais daug daug asmeniškos lai 
mės!

Taipgi šių ramybę nešančių švenčių glūdumoje spindi 
mums bendras lietuviškas džiaugsmas, kad po ilgų ir tikrai 
didelių mūsų visų pastangų, ateinantieji 1962 metai atneš vie 
ną didžiausi<ų lietuviškų dovanų — gražius, moderniškus ir 
visus lietuvius jungiančius Tautos Namus Hamiltone!

Visus Hamiltono lietuvius sveikina
Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga

Kronas - Valevičius Ltd.
„The Centre of Real Estate“

Tikėdamiesi šiame milžiniškų dvasinių ir fizinių pastan
gų pareikalavusiame lietuviškame darbe Dievo palaimos ir 
visų tautiečių pagelbos, mes dar kartą gražiausiai dėkojame 
nariams ir visiems lietuviams už Tamstų suteiktą ir teikiamą 
visokeriopą paramą!

Jūsų
Hamiltono Lietuvių Namų Valdyba..

KUR DINGO HAMILTON
Kilo toks klausimas po L. S. 

R. D-jos v-bos kviesto tėvų su 
sirinkimo, gruodžio 9 d. Pagal 
duomenis, šiuo metu Hamiitc 
ne yra apytikriai 500 letiuviU 
šeimų, kurios yra tikrai lictuviš 
kos ir dauguma augina šeimas. 
Tomis šeimomis valdyba ir re 
miasi, gvildendama kultūrinį 
bei tautinį darbą. V-ba, atliku 
si vienų metų jai pavestą dar 
bą tautos reikalams, jausdama 
reikalą išdiskutuoti esamas ir 
būsimas problemas ateityje, 
kvietė visus bendro pasitarimo 
:aunimo rekala<s, ypač noreda 
la suprasti daugumos nuomo 

nę bei pasiūlymus, kokiu būdu 
ateityje geriausia būtų išlaikyti 
mūsų jaunimą su mumis.

Be informacijos spaudoje 
v-ba išsiuntinėjo 160 asmenis 
kų kvietimų, tikėdama tuo bu 
du sukviesti galimai didesnį bū 
rį tautiečių, be kurių v-ba ne 
gali atstovauti 500 šeimų. Po 
įvykusio susirinkimo, v-ba pa 
kibo ore ir ateities darbui ma 
žai deda vilčių. Vietoj, kad v- 
ba gautų daugumos pritarimą 
jos darbuose, į kviestą sus-mą, 
teikėsi atsilankyti 26 tautiečiai 
iš 500 šeimų. Negana to, iš tų 
26, 6 buvo v-bos nariai, kele 
tas visai be šeimų, 1 skautų tun 
tininkas, 2 iš Preston, Ont. ir 1 
iŠ Stoney Creeck, Ont. Be sve 
čių, bei v-bos narių, lieka 16 lie 
tuvių, kuriems atitenka v-Dos 
padėka ir kurių pavardes gar 
bingai skelbia spaudoje: L. Kle 
vas, P. Gužas, P. Guja, D. Stu 
kas, A. Kaušpėdą, G. Aleksa, 
J. Deksnys, A. Garkūnas, V. 
Virbickas, A. Stosienė, G. Brei 
chmanienė, M. Tumailiene, E. 
Reikenis, V. Navickas, Z. Puli 
nauskas ir K. Mikšys. IŠ Pieš 
ton: Z. Laugalys ir Trečiokas, 
iš Soney Creech: J. Vilimas.

Kas atsitiko su likusiais Ha 
miltono tautiečiais, ne vienam

A. L I 0 D 2 I U S, B. L.,

O LIETUVIŲ ŠEIMOS?
kyla klausimas. Be abejo, dalis 
jų praleido laiką darbovietėse, 
tai labai mažas nuošimtis, nes 
buvo šeštadienis ir dauguma bu 
vo laisvi. Atrodo, rimta priežas 
tis buvo labai mažam nuošim 
čiui, o likusieji, atrodo, teikėsi 
praleisti laiką prie televizijos, 
bonkutės ar kortų, vietoj, kad 
pašvęstų keletą valandų į me 
tus mūsų visų ir mūsų tautos 
reikalams. Palyginus su anksty 
vesniais mūsų gyvenimo metais 
Kanadoje, tokių liūdnų atsiti 
kimų nepasitaikydavo. Tada 
dar ateiviai buvo žymiai bied 
nesni, neturėjo tiek nuosavų 
mašinų, neturėjo minkų, TV 
aparatų, vasarnamių ir bonku 
temis apkrautų liuksusinių fote 
lių rūsiuose. Tada, bet koks su 
kiri-nkimas,1 minėjimas ar pa 
rengimas buvo perpildytas iin 
ksmais lietuviškais veidais, ben 
dromis mintimis, bendrais pla 
nais ateičiai. Džiaugiamės, kad 
niekeno nevaržomi galime nau 
doti savo kalbą, papročius i. 
t. t. Jautėmės laisvi laisvėje ir 
buvome dėkingi Dievui, šutei 
kusiiam golimybę ištrūkti iš 
ten, kur bet koks mūsų tautinis 
netik veikimas, bet ir galvoji 
mas yra surištas su pavojum pa 
kliūti į rusiškojo budelio na 
gus. Jei čia būtų pavojus, lik 
rai būtume susilaukę šimtų tau 
tiečių už uždarų durų, spręst' 
mūsų gyvybinius reikalus. Da 
bar, naudodamiesi svetimųjų 
mums teikiama laisve, palys 
paneigiam mūsų savanorių - kū 
rėjų gyvybėmis iškovotą mū 
sų tautos laisvę. Vagiam ir tas 
kelias prašomas valandas paau 
koti> tautos įeikalams. Tai yra 
didžiausia tragedija, kokios ne 
turėjo mūsų senieji emigrantai, 
kurie daugumoje buvo berno 
keliai, be specialybių, tačiau 
iki šių dienų sugebėjo išlaikyti 
savo parapijas, organizacijas 
bei spaudą. Mes gi, papildę 
nauja inteligentija lietuvišką 
bendruomenę šiam kontinente, 
baigiame nusigyventi tautiškai 
patys ir senuosius mūsų tau 
tos išeivius traukiame kaitų su

Rita Ročytė
Nepriklaus. Lietuvos šėrininkė. Hamilton, Ont.

GABI LIETUVAITĖ
NEPR. LIETUVOS

ŠĖRININKĖ

Rita Ročytė, ką tik peižen 
gusi 9 metus, daro didelę pa 
žangą moksle. Į Ritos gabumus 
ypatingą dėmesį atkreipė rid 
lied Hodless mokyklos vedėjai 
ir 1960 m. iš 3-čio skyr. perkė
lė į 4-tą skyrių, o spalio mene 
sį perkelta iš 4-to į penktą. 
Mokyklos vedėja painformato 
mokinės tėvelius, kad dukre 
lė perėjusi į 5-tą skyrių, nesuda 
rys sunkumų mokytojams, nes 
ji yra visai pasiruošusi ir yra 
pirmaeilė mokinė, todėl kitais 
metais nebus kliūčių peieiti į 
šeštą skyrių.

Nors Ritai buvo sunku skir 
tis su mokytojais, kurie ją ia 
bai mylėjo už gerą mokymąsi 
ir elgesį, skyriaus drauges palik 
ti, bet jausdama, kad dus nau 
da pačiai ir tėveliams, nes ma 
žiau kaštuos mokslas, apsi 
sprendė ir didele energija pra 
dėjo lankyti 5-tą skyrių.

Kaipo gabią mokinę, mokyK 
los vedėja pakvietė Ritą per 
vaikų eglutę kiekvienam vaiku 
čiui (o jų buvo per 30) įteikti 
dovanėlę ir apdainuoti minti 
nai. Ir čia Rita atliko savo rolę 
kuo geriausiai.

Pp. Ročiai stengiasi Ritą iš 
mažens įtraukti į lietuvišką dar 
bą. Ritos vardu yra nupirkę Ha 
miltono lietuvių Namų 2 Šerus 
ir priklauso SLA organizacijai. 
Minint 9-tą gimtadienį, kūmos 
įteikė dovanų — Neprklauso 
mos Lietuvos Mašinų fondo 2 
Šerus.

Be abejo, jei norim jaunimą 
išlaikyti patriotišką, reikia jau 
nūs įtraukti į lietuvišką veikią.

Jaunimas prieš svetimiau.į 
minės su pasididžavimu Lietu 
vių Namus, skaitys ir rašys į lie 
tuviškus laikraščius ir didžiuo 
sis mokąs ne vieną kalbą, o bū 
damos šėrininkes, automatiškai 
daugiau kreips dėmesį į lietuviš 
kus židinius.

Reikia^ tikėti, kad <r dau 
giau tėvelių paseks pp. Ročių 
tvirtu, galvojimu. Kol dar jau 
ni vaikai, duokime sąlygas ir 
suriškime materialiai vaikus su 
lietuviška veikla. J. Š.
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Taip?
Gal ne?
K. M. JUOZAS ŠARŪNAS.

Antram pasauliniam Kami 
pasibaigus, kada visi laisvieji 
kraštai nusiginklavo, o Sov. fi
ga ne, jei Amerika tada nebū 
tų turėjusi atominio monopo 
lio, būtų tapusi akla savo pa 
Čios likimui, atsisakiusi kovoti 
už savo kontinento ribų, visa 
Europa jau seniai būtų buvusi 
komunistų rankose. Savo tiks 
lo Maskva negali pasiekti tik 
ačiū ir tam, kad amerikoniški 
atominiai ginklai dar tebep.r 
mauja prieš sovietinius. Jei ato 
minių ginklų srityje Sov. S-gai 
pasisektų pralenkti ar bent pa 
vyti, tai Vakaiai tuojau gate 
tų susilaukti ultimatumo ir lais 
vosios valstybės sutiktų su nuo 
mone, kurią „kiaušingalvia.” 
politikai šiame kontinente da? 
nai kartoja: „Geriau būti rau 
donais, negu lavonais“. Pagal 
kaikurių. vakarinių ^moksliniu 
kų samprotavimus, branduolį 
nės energijos panaudojime, ka 
riniu atžvilgiu, Sov. S-gu yia 
atsilikusi' 2—3 metais. Dr. E 
Teller ir dabar galvoja, kad 
sovietai jau pavijo amerikie 
čius. Paskutinieji Sov. S-gos 
bandymai, kada įvairių A Dom 
bų buvo išmesta apie 50, aišku 
buvo ne vi<en amerikiečių gąsdi 
nimo tikslais.

Baigęs bandymus ir galva 
trūkčiais besiruošdamas kaili, 
Chruščiovas dar grąsina Vaka 
rams, kad jie nedrįstų teršti 
oro.. .

Prieis tokius bandymus J. 
A. Valstybės klausosi kok’ą, 
opinjį'ą sudarys „taikos fron 
tas“ pasiryžęs JAV priversti 
nebandyti jokių atominių ban 
dymų.

Paskutiniame komunistų ko 
ngrese Maskvoje paaiškėjo , 
kad partijoje vienybės nėra ir 
eina kova apie „Markso baiz 
dą“, o pasauliniu mastu galvo 
jant — tarp Kremliaus ir Peki 
no. Toje kovoje kremliškių pa 
dėtis yra blogesnė negu Kinie 
čiu. Kiniečiai eina Lenino - Stu

OTTAWA, Ont.
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai pataliniai.
Morgičiai.

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

Hamilton.

KANADOS NACIONALINE GALERIJA
savim į tautos prarają. Gėau, 
ir lūdna, kad likusieji už gele 
žinės uždangos mūsų broliai ir 
sesės deda į mus daug vilčių, 
bet atrodo, apgausim ir juos. 
Neras mumyse džiauismo alga 
vusi laisvę mūsų brangi Lieti: 
va, bet džiaugsis svetimieji, pi 
giai atmiešę pasenusį savo k-au 
ją mūsų sąskaita. Pagalvokim, 
kol dar turim kiek laiko, pa 
krypkim atgal prie mūsų bend 
rų tikslų: prie mūsų jaunosios 
kartos paruošimo ateities dar 
bams mūsų tautai. V. P.

I
 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. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575

jrys galerijos turi’ triskart dauKanados Nacionalinė Gale 
rija, kuri daugiausiai susideda 
iš dailės piešinių iš visos tautos, 
yra patalpinta Lome pastate 
Elgin ir Šlater gatvių kampe 
Ottowos miesto centre, savo 
praeity turėjo tam tikrų pasi 
keitimų. Jos pradžia yia surista 
su Karališkosios Akademijos 
įkūrimu 1880 m.

Šiandien Board of Trustees 
susideda iŠ devynių narių arste 
vaujančių visas Kanados sek 
cijas. Jie renkasi du kartu į me 
tus. 1960 m. Dr. Charles F. 
Comfort, gerai žinomas Kana 
dos menininkas, buvo paskir 
tas Galerijos direktoriumi ir ga 
lerija pradėjo naują savo isto 
rijos erą, persikeldama į Lome 
pastatus, kurie buvo specialiai 
pastatyti galerijos reikalams. Ji 
turi specialų žmonių sąstatą, 
turtingą biolioteką, vertingus 
įrengimus, kurie yra reikalingi 
konservavimui ir restaura > imui. 
Šie modernūs pastatai turi pen 
kis kartus tiek erdvės ir ploto, 
kaip buvusioji galerija Victo 
ria muzėjuje ir jos trisdešimt

giau kabinamo ploto paveiks 
lams. Ir vistik Nacionalinė Ga 
lerija yra savotiškose sąlygose, 
nes jos administracija yra prie 
žiūroje Citisenship and Immi 
gration ministerio.

Nacionaline Galerija turi 
užsimojusi didoką ir ambicingą 
programą, į kurią įeina ruoši 
mas keliaujanjių parodų, ruoši 
mas tarptautinių parodų čia — 
Kanadoje ir ruošimas Kanados 
dailininkų parodų užsieniuose. 
Per aštuonis metus savo būvi 
mo Kanados Nacionaline Ga 
lerija matė daug pakeitimų. 
Liudija vien tik asmenų apsi 
lankymai, kurių per pirmuosius 
metus buvo 585.188, kaip ji 
persikėlė 1960 metais į Lome 
pastatus.

Kas „Nepriklausomą 
Lietuvą“ skaito 

Labai gerai daro, 
Tas bolševikus ant mažojo 

piršto raito 
Ir į ožio ragą varo.

Reproduced from “Q Canada!” with permission of the artist

lino pėdomis. Jie aktyviai daly
vauja visuose komunistiniuose 
ginkluotuose karuose ii :,UKili 
muose Azijoje, savo valdybės 
pašonėje. Dalyvavo K.rėjos 
kare, užėmė pusę Vietnamo, Ti 
betą, dabar eina pirmyn Laose 
ir Pet. Vietname. Tas kinie 
čiams sekasi ir jie gali rizikuoti, 
nes savo užnugary — šiaurėje 
priešų neturi.

1956 m. kongrese Staliną 
Chruščiovas tik viešai iškntika 
vo. Dabar Stalino mumiją jau 
išvilko iš mauzoiėjaus ir paka 
sė Kremliaus patvoryje. Tai 
triukšmo, kuris vyksta miiionų 
jau yra grynas persversmas be 
sovietinių gyventojų smegeny 
se. Tą galima priska'tyti prie 
komunistų partijos susilpnėji 
mo. Komunistų tikėjimas su 
griautas ir milionai net parlie 
čjų pasidarė skeptikais. Viso 
mis išgalėmis dabar Chiuščio 
vas non įrodyti, kad jis daug 
gabesnis ir pažangesnis valdo 
vas už Staliną. Tuojau jis tą 
įrodė „sputnikais“, „astronau 
tais“, o dabar baido pasaulį, 
teršdamas orą atominėmis bom 
Domis. Visus savo laimėjimus 
jis įiodo nekomunistinių VaKa 
rų sąskaiton. Kas Stalino de 
tronaciją nori panaudoti pohti 
nėję ofensyvoje, tam privalo 
būti' aiškus klausimas, kuriam 
jis pats privalo duoti logišką 
atsakymą: kaip pirmąją sočia 
listinę valstybę su tiek miiionų 
gyventojų per beveik 30 metų 
galėjo valdyti banditas, kiau 
gerys? Pats Chruščiovas .r ko 
munistų partija dabai tuojau 
privalo pasakyti, kokias duoda 
garantijas, kad dabartinis So 
vietų S-gos valdovas nebus su 
lygintas su Dievu, o vėliau, net 
gal dar ir gyvam tebesant, bus 
teisiamas, kaip bjauriausias pa 
šaulyje bestija? Šitokie klausi 
mai komunistams yra daug kar 
tų pavojingesni, negu lOU me 
gatonų A. bomba.

„Taikos” demonstrantų dau 
guma neturi net jokiu ryšių su 
komunizmu, bet tik jie bijo sa 
vo ir artimųjų mirties.

Kaip vidurinio rango pilie 
čiai, taip ir moksleivija šiame 
kontinente mažai lesioricntuo 
ja ne tik pasauliniuose, bet ir 
savo valstybių įvykiuose, todėl 
iie labai lengvai gali pakliūti į 
komunistinių agitatoiių pink 
les. Pei komunistų agentu-, s.ar 
tais nei augštesnieji valstybės 
tarnautojai pasidaro valstybės

išdavikais. Naiviai galvojantše 
ji mano, kad valstybinėse tar 
nybose jų nėra ir, kad komunis 
finiai agentai veikia atvira.' Lai 
ke II Pas. karo JAV komunas 
tai su pasididžiavimu veikė vie 
šai, todėl Sov. S-gai buvo ati
duotos Europoje valstybės su 
100 miiionų gyventojų.

Ir taip, lengvabūdiškumas, ne 
asargumas, tėvynės išdavys 
tės privedė pasaulį prie dabar 
tinės bedugnės briaunos.

„Taikos frontą“ laisvuose 
kraštuose f>rgan*zuoja sovieti 
nės atstovybės. Sov. S gos am 
basadorius Kanadoje — Arą 
tunian, neva turintis kažkokių 
mokslų doktoratą, nevaržomai 
važinėja po visą kraštą ir uni 
versiaetuose skaito „paskaitas“ 
iš „kultūrinio bendradarbiavi 
mo“ srities. Kanados universi 
tetų profesūrą taip sužavėjo 
Aratuniano doktoratas, kad jo 
„mokslinės“ srieties „paskaitų” 
pasiklausę net prieina prie -Fu 
dentų balsavimų, statant Klau 
simą: Būti raudonais ar lavo 
nais?

Sovietų S-gos ir yra pagrin 
dinis tikslas, Kad prigąsdintų 
vakariečius, o lemiamam mo 
mentui atėjus, prieš ją kapdu 
liuotų.

Kadangi Kanados min. pir 
mninkas p. Diefenbakens jau 
anksčiau pasiryžo būti paverg 
tųjų užtarėju ir sekančioje JTO 
asamblėjoje žada iškelti Sov. 
S-gos kolonializmo klausimą, 
manyčiau, kad turint galvoje 
virš išdėstytą, Kanados Liet. 
B-nės valdyba, pasitarus su uk 
raimečiiais ir kitomis etninių gru 
pių vadovybėmis, kreiptųsi į 
min. Pirmininką, kad jis Sov. 
S-gos ambasadonui Aratuninui 
uždraustų varyti komunistinę 
propagandą universitetuose, 
taipogi jam suvaržytų judėjimo 
laisvę, kaip yra suvaržyta vaka 
riečių atstovybėms Sov. S-oje.

Pastaba. Lenkų grupė Kana 
doje nors ir labai skaitlinga, 
bet, apsaugok Praamžiau, su 
jais tartis nereikia nei pradėti, 
nes jie, balti ar raudoni, nepa 
gydomai tebeserga „mocarsavi 
ne“ liga, nežiūrint, kad jau vai 
do didžiausį plotą vakaruose 
vokiečių, kiekviena proga ža 
da „atsivaduoti“ sau po oiimo 
jo karo užgrobtas, neteisėtai ir 
žiauriai valdytas, su lietuvių 
baltarusių, ukrainiečių ir vokie 
čių, apie 12 mil. gyventojų, že 
mes.
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SAUKIAMA NAUJAI IŠRINKTO MONTREALIO 
LIETUVIŲ SEIMELIO

SESIJA
Pranešame, kad Kanados 

Lietuvių Bendruomenės Mont 
realio lietuvių Seimelio sesija 
šaukiama 1962 m. sausio mėn. 
14 d. (sekmadienį), 12 vai. 30 
min. Aušros Vartų klebonijos 
posėdžių kambaryje.

Naujai išrink t ieį <1 Seimelio 
atstovai dalyvauja visi asmenis 
kai, organizacijas atstovauja 
pirmininkai arba įgalioti asme 
nys.

Dienotvarkė bus paskelbta 
vėliau spaudoje ir išsiuntinėta 
visiems seimelio atstovams raš 
tu.

Linkėdami šaukiamai sesijai 
lietuviško darbingumo, laukia 
me gausaus dalyvavimo.

K. L. B. B-nės Montrealio 
Lietuvių Seimelio 

Prezidiumas.
DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Kalėdinė eglutė klube 
traukė didelį būrį vaikų su
vais ir labai gražiai praėjo. At 
silankė Kalėdų seneli-s, kuris 
visus vaikučius pavaišino ir ap 
dovanojo. Visam tam išlaidas, 
300 dolerių, paskyrė Klubo v- 
ba. Eglutė praėjo labai gražio 
je nuotaikoje ir buvo tikrai 
linksma. Vaikai buvo pateukin 
ti Kalėdų seneliu, kuris jiems 
nešykštėjo dovanų.

ATVYKO IŠ ANGLIJOS 
į MONTREALĮ

Prieš kiek laiko iš Anglijos 
Montreal; atsikėlė K. Stiroys 

su šeima — žmona ir dukra Lai 
ma, žinomų Montrealio visuo 
menininkų pp. Vanagų giminai 
čiai. Tuo pat melu iš Anglijos 
atsikėlė ir medicinos studentas 
p. Virbyla, kuris sekančiais me 
tais tęs medicinos studijas Mc 
Gili universitete.
SLA PILDOMOSIOS TARY

BOS NOMINACIJOS 
Montrealio 123 kuopoje įvyko 
sekonadienj, gruodžio 17 d. 
Daugiausia balsų gavo kandida 
tas į viceprezidentus, kanadie 
tis S. Jokūbaitis, dr. Kvotėjas 
dr. Biežis, prezidentas P. Dai 
gis, M. Gugienė, kiti po ma 
žiau.

SLA kuopa pareiškė padėką 
Pildomąja! Tarybai už atsiųstus 
25 dol. jaunimo reikalams.

SERGĄ TAUTIEČIAI
A. Žukauskas buvo operuo

tas ir ligoninėje išbuvo apie 
mėnesį laiko; sveiksta jau na 
mie.

Operuotas buvo DLK Vy 
tauto klubo narys p. Škuda, vi 
lasalietis.

PERSTATYTA QUEEN 
ELIZABETH LIGONINĖ
Quebeco premjeras Lesage 

gruodžio 11 d. Montrealy ati 
daiė perstatytą Queen Eliza 
beth ligoninę, kuri veikia jau 
67 metus. Perstatymas ir pra 
plėtimas atsėjo apie 6 mil. dol.

RAUDONASIS KRYŽIUS
tuojau po Naujų Metų atidaro 
naminių gailestingųjų seserų 
(Home Nursing) kursus, asme 
nims peržengusiems mokyklinį 
amžių. Kursai truks 12 savai 
čių. Bus teorijos ir praktikos pa 
mokos su pavyzdžiais.

Be to. Raudonasis Kryžius 
ruošia keturių savaičių kursu- 
Motinos ir Vaiko. Daugiau ži 
nių suteiks telef. WE 7-7761, 
vietinis Nr. 268.

PADĖKA
Sustiprėjusi kiek po ištikusio 

mane dvigubo smūgio: mano 
brangaus vyro a. a. Karolio 
Žalkausko mirties ir mano pa 
čios sunkios ligos, nepajėgda 
ma kiekvienam atskirai atsidė 
koti, reiškiu kuo nuoširdžiausią 
savo padėką visiems, kurie ai 
lankė mano vyrą ligoninėje ir 
palengvino jo sunkią ligos naš 
tą, pasirūpino jo laidotuvėmis 
ir gražiai pagerbė jo atmintį, 
o taip pat ir visiems trems, ku 
rie man pareiškė užuojauta per 
spaudą ir laiškais dėl jo mirties.

Kotryna Žalkauskienė. 
Los Angeles, Calif.

• Juozas Žemaitis, Kosto ir Ma 
rijos Žemaičių sūnus, sukūrė 
šeimos židinį.
* Pp. Lukošesvičiai, Bronė ir 
Jonas, sugrįžo iš Floridos

Miami' saule.

KALĖDINIŲ IR 
NAUJAMETINIŲ

VISUS HAMILTONO APYLINKĖS LIETUVIUS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

SVEIKINA
Hamiltono Apyl. Valdyba.

Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga sveikinu mielus 
klientus, draugus ir pažįstamus ir linkiu sveikatos ir 

sėkmės gyvenime.
Notaras A. Liudžius.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VISUOTINIS NARIŲ 
susirinkmas jvyks 1962 m. aau 
šio 7 d., 4 vai. p. p. Lietuvių 
Namų salėje. Dienotvarkė: O 
Sus-mo atidarymas, 2) Prezi 
diumo rinkimas, 3) Praeito s- 
mo protokolo skaitymas, 
Valdybos ir jos padalinių 
nešimai, 5) Revizijos k-jos 
nešimas, 6) Diskusijos dėl
nešimų, 7) Apyl. vykdomųjų

gė
įde

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.

8) Klausimai 
S-mo uždarv

KLB statutu

pra
pra
pra

organų rinkimai,
ir sumanymai, 9) 
mas.

Vadovaujantis
s-rnas pravedamas v-bos nusta 
tytą valandą, net nesusirinkus 
reikalingam apyl. narių skaičiui 
-kvorumui.

KLB Apyl. V-ba.

Visus savo klientus ir pažįstamus sveikinu Kalėdų šventėse ir 
linkiu laimingų Naujų Metų!

C. KAUFMANAS.
Siuntiniai Lietuvon, 3997 St. Laurent Bl.

Pasaulio lietuvių sostinėje
ALBINO ELSKAUS 

TAPYBOS PIEŠINIŲ
paroda atidaryta gruodžio 16 
d. Chicagos Savings & Loan 
Association Meno Galerijoje, 
6245 S. Western Ave. Paroda 
tęsis iki sausio 14 d. Ją ruošia 
Šviesos sambūris.
A. L. MONTESSORI D-JOS 
bisuotiniame susi'rinkime g>uo 
džo 6 d. išrinktoji valdyba pasi 
skirstė pareigomis: Domicėlė 
Petrulytė, pirm.; Rita Slapšie 
nė, Stasė Vaišvilienė, vicepi-rm- 
kės; Olga Jauniškienė, sek.; 
Liuda Garmanienė, koresp.; 
Danutė Vakarienė, iždin,; Ma 
rija Kucinienė, kronikos vedė 
ja. Kandidatės: V. Pieirienė, 
D. Mieželienė.

Revizijos komisijon išrinkta: 
p. Vaitekūnienė, prof. A. Var 
nas, E. Kucinas. Kandidatė E. 
Paužolienė.

Susirinkimui veiklos apyskai 
tą patiekė dr-jos vicep. J. Juk 
nevičienė, kasos stovį — rev. 
k-jos pirm. prof. Ą. Varnas.

ATVYKSTA NAUJAS 
DAKTARAS

E. V. Jatulis išlaikė Berno 
universitete baigiamuosius me 
dicinos kvotimus ir jam suteik 
tas medicinos daktaro laipsnis. 
Naujasis medikas dar prieš Ka 
ledas grįžta į Amerikos Jungti 
nes Valstybes.

E. V. Jatulis yra Lietuvos 
buv. konsulo Mandžiūrijoje, o 
prieš tai ėjusio konsulo parei 
gas Tilžėje, Dr. Eduardo Jatu 
lio sūnus. Antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje Maskvai ūžė 
mus Manžūriją, Sovietai suėmė 
konsulą Jatulį ir apie 10 metų 
iškalino Sibire. Po Stalino nir 
ties konsulas Jatulis giųžo Lie 
tuvon, bet jo sveikata kalinimo 
pasėkoje buvo taip suardyta, 
jog jis netrukus miiė.

Medicinos daktaras E. V. Ja 
tūlis po karo atsidūrė kaip tre 
mtinys Vokietijoje, iš kur vė 
liau išemigravo į Ameriką. 
Ten, dirbdamas įvairius darbus, 
susitaupė tiek lėšų, jog savo iš 
galėmis baigė medicinos moks 
lūs Šveicarijoje,

SVARBU VISIEMS

ĮSTEIGTAS SKAUTŲ STO 
VYKLAVIETĖS FONDAS

Jo komitetą sudaro: J. Sta 
nionis, V. Sendžikas, L. Kali 
nauskas, O. Gailiūnaitė, D.

KAL£JD1N£S PAMALDOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE

Toronte bus, kaip kasmet, 
12 vai. nakties iš sekmadienio 
i pirmadienį, o po to kitos mi 
šios bus valandomis, kaip ka.< Keršienė, V. Rusas. Gruodžio 

16 d. įvyko komiteto pasitari 
mas, kurio metu aptarti visi rei 
kalai. Visuomenė prašoma sto 
vyklavietės tikslams aukų, ku 
rias prašoma siųst, iždininko V. 
Sendžiko adresu: 277 Durie 
St., Toronto. K-to pirm, yra J. 
Stanionis, sekr. V. Rušas, vic« 
pirm. D. Keršienė. Lietuvių 
banke fondo sąskaita Nr. 1979. 
Pinigus galima įnešti tiesiai i 
šią sąskaitą.

Šv. Jono parapijos vantų 
choras, vedamas kun. B. Pace 
vičiaus, paruošė kalėdines gies 
mes. Choro dalyviams buvo su 
ruošta eglutė, kuri labai jgra 
žiai praėjo. Ta proga clv 
pagiedojo keletą dainų. Mis.ą 
tarnautojai apdovanoti vertin 
gomis dovanomis.

seUmadtiarjis. Tiktai Bernelių 
mišios bus vidunaktį.

Prisikėlimo par. vaikų cho 
ras paruošė Kalėdų šventėms 
kalėdų giesmių.

Trejų metų Pris. par. planui 
parapijiečiai, apie 1.100 asme 
nu, pasižadėjo suaukoti 132 tū 
kstančių dol.

Choras Pris. par. paruošė kė 
ledinių giesmių.

Eglutė Toronto ir apylinkių 
vaikam buvo paruošta gruodžio 
17 d. Prisikėlimo par. salėje. 
Prisirinko labai daug vaikų, ku 
riuos pasveikino ir apdovanojo 
Kalėdų senelis. Buvo įdomi 
programa, pritaikyta vaikams.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

mmmnmmnmmmmmmmmmn
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
jmrnimnttnmmt’-r-tTnrnwfrn-’- n

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

,,Nepriklausomos Lietuvos“ 
dvidešimtmečio sukaktuvėms 
pažymėti, naujiems prenumera 
toriams arba ir buvusiems, bet 
nustojusiems imti šį laikraštį, 
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.

REIKIA PINIGŲ SMUL 
KIEMS REIKALAMS’
Kreipkis j bandą ,,Ljtas“ tel, 

HU 1-2957- Iki $250 kreditin 
giems, asmenims žiranta' nei ei 
kalingi.
Remk ,,Nepriklausomos Lietu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

2-4: 7—9 p.

Į 2—4 p. m.

7—9 p. m.

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.

S. ANELIONO
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.

Kalėdų pirmąją dieną, vidų 
naktį, iš sekmadienio į pirma 
dienį Bernelių šv. Mišios 12 v. 
Kitos mišios — kaip sekmadie 
n>-

Kaip bus su Kučiomis? Tin 
kamiau pasiruošti Kalėdų džia 
ugsmui, Bažnyčia ragina mus 
ypatingai atgailai — pasnii.Kui 
prieš šv. Kalėdas. Kadangi 
šiais metais Kalėdų vigilija yra 
sekmadienį, tą dieną nei aOsti 
nencijos, nei pasninko nėra. 
Vadinas, šiais metais dieną 
prieš Kalėdas galima valgyti 
mėsiškus valgius. Žinoma, kas 
nori, gali tą dieną, sekmadienį, 
susilaikyti nuo mėsiškų valgių 
ir vakare ruošti kūčias. Bet ga 
Įima padaryti ir sekančiu būdu: 
dieną prieš Kalėdas vartojant 
mėsiškus valgius dienos metu 
vakare ruošti kūčias įprastu bū 
du. Tiesa, pagal lietuviškąją 
tradiciją kūčių metu nevartoja 
mi joki alkoholiniai gėrimai — 
nei alus, nei vynas nei kitkas.

Kalėdosime: Tėv. J. Borevi 
čius, pirm. Ville St. Laurent; 
antrad. likučiai N. D. G., tree., 
ketv. ir penkt. Montrealio mies 
te gyvenančios paskiros šei 
mos. Kas šiaip dar norėtų gau 
ti paplotėlių — klebonijoje jų 
dar turime.

Nuoširdžiai užjaučiame Kati 
nu šeimą, gimines bei artimu a 
sius motinos — Karolinos Kati 
nienės mirties proga.

šv. Onos dr-ja paskyrusi už 
250 dol. auką mūsų parapijos 
reikalams, pageidauja, kad už 
tuos pinigus būtų nupirkti mū 
sų parapijos salei nauji stalių 
kai ir kėdės, nes daugelis esą 
mų kėdžių yra labai apgedu 
sios.

Bažnyčios dažymo bei re 
monto reikalams aukojo; Dr. 
J. Mališka 100 dol.; Januškevi 
čių šeima 30, J. Knystautas 25, 
P. Baltuonis 25, Pr. Rudinskas 
25, P. Rutkauskas, Kunnapu, 
V. Dargis, Dr. V. Pavilanis, L. 
Urbonas po 20, P. Katinas, Br. 
Katinas po 15; po 10 dol.: P. 
Juodkojis, A. Kirkus, V. Mac 
kevičius, A. Gudas, A. Kličius,

Bernelių mišios bažnyčioje 
svetainėje vidunaktį iš sek 

madienio į pirmadienį 12 vai. 
Kitos mišios 9, 10 ir 11 vai., 
kaip sekmadienį. Išpažinčių 
prieš Kalėdas klausoma penkta 
dienį, šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 7 vai. vakaro.

Jaunimo susirinkimas sekma 
dienį buvo gana gausus. Išgel 
tas pageidavimas jaunimui 
šias sekmadieniais laikyti 
vai. ryto. Kitas pageidavimas 
— sudaryti jaunimo chorą.

Rinkliava bažnyčioje — 15d. 
81, gėlėms — 133.94.

Parapijos vakarienė paskir 
ta sausio 20 d., šeštadienį.

Šv. Elzbietos vakarienė va 
sario 17 dieną, šeštadienį, 7 v

ir

P. Vileniškis, Stp. Kęsgailą, 
M. Juodviršis, A. Viskantas, 
M. Grinka, M. Sedan, St. Vai 
čekauskas, Vi. Drešeris, P. Ve 
rykis, V. Remeika, A. Kreivys, 
Z. Lapinas, A. Pusarauskas, L. 
Černiišovas, K. Andruškevičius, 
P. Vaškys (USA), E. Mote 
čienė, VI. Sodeika, B. Jankevi 
čiūtė, J. Akstinas, A. Gražys, 
Dr. I. Gražytė, A. Rudytė, J. 
Grybaitis, K. Milašius, V. Stan 
keyičius, H. Adomonis; po 5 
dol. F. Sideravičiūtė, A. Vaite 
kūnąs, M. Kirkus, A. Stankie 
nė,

Akademinis seminaras nuke 
liamas iš šeštadienio popiečių 
į sekmadienį. Vyks klebonijo 
je, posėdžių kambaryje, tuojau 
po 10 vai. mišių.

PARDUODAMAS
1954 Chevrolet,

automatinė, naujai dažyta, 
pilnoje tvarkoje, remontuoti 

nereikalinga, prieinama kaina
Skambinti CR 6-22c0.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. M A L I 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

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Taisau ir remodeliuoju senus
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

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

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

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

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

DARBAS
Tvarkyti raštinę vakarais 
reikalingos dvi moterys. 
5-kios dienos savaitėje.
Teirautis WE 7-2871

Mrs. Regina.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

f' "K U ' 'M ----- >

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
3-jų šeimų .........$18,750.00
6-šių šeimų ..........$37,000.00

12-kos šeimų . . . ,$73,000.00 
3-jų augštų, po 5—6 kamba 
rius, atskiras centralinis šildy 
mas, skiepas. Park Extension, 
Querbes St., netoli J. Taloi.

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė 

Draudimas — Paskolos 
Adamonis, RA 2-2472.

1 ~ 11 r* 11 n n r
P.

I. G. ELECTRIC R'd,
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882

K. GUDŽIŪNAS o

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailiniu* paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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