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Smunka Jungtinių Tautų O-cija
SUSIDARO AGRESORIŲ SĄJUNGA, KURI GRIAUNA---------------- ---------- -- ------------------------------------

JUNGTINIŲ TAUTŲ AUTORITETĄ. 
J LIETUVĄ ATVYKSTA CHRUŠČIOVAS? KAS NAUJA KANADOJE

ANGLIJOS DERYBOS SU KANADA DĖL BENDROS 
RINKOS

Prancūzijoje ruošiamas perversmas. Alžyro sukilėliai ryžtasi į 
derybas su Prancūzija. Indonezija ruošiasi okupuoti Gvinėją. 
Vakarinis Samoa gavo nepriklausomybę. Kennedy vyks pas 
Chruščiovą. Macmiilanas lankosi pas Adenauerj. Portugal!

ja traukiasi iš JTO?..
VAKARŲ pakrikimas ir netu 
rėjimas patvaresnio stubuv«.au 
lio veda žmoniją į pakrikimą ir, 
žinoma, savaime į naują, Tre 
čiąjį pasaulinį karą. Kaip ži 
noma,

JTO BUVO SUKURTA 
TAIKOS IŠLAIKYMO 

TIKSLAIS,
bet ką gi matome dabar? j TO 
nariai, Rusija, Indija, Kongas 
sulaužė JTO statuaą ir JTO j 
tai nereaguoja. Vienas akuuir 
ksnis JTO istorijoje buvo švie 
sus, — kai Anglija su Izraeliu, 
pradėjusios agresiją prieš Egip 
tą, pakluso JTO autoritetui ir 
karą sustabdė, bet JTO tau ai 
veju parodė, iniciatyvą. Dabar 
g*

AGRESORIAI IŠ JTO 
NESUSILAUKIA JOKIOS 

REAKCIJOS.
JTO visiškai tyli, lyg oūtu 

jau visiškai likvdavusis. 
NUOSMUKIS didelis, ir to 
dėl tarptautinė būsena susida 
ro labai tragiška. Dėl to 
AGRESORIAI NEPAPRAS 
TAI DAROSI AKIPLĖŠIŠKI, 
Jie vienas kitą palaiko ir pare 
mia. Štai Indijos „neutralini" 
ir „taikųjį” Nehru palaiko ne 
mažiau „taikus” Chruščiovas. 
Kadangi taip susidaro agreso 
rių sąjunga, tai taip pat la 
bai „taikus” Indonezijos dikta 
torius Sukarno, išsiaugino ra 
gus ir nesitenkina 88 milionais 
indoneziečių, bet
TIESIA NAGUS f PAPUĄ.

Sukarno tam tikslui atviiui 
mobilizuojasi, ir Jungtinės 1 au 
tos nedaro žygių tai agresijai 
sulaikyti.

Yra reikšminga, kad Indone 
zija neturi teisės) jokias preten 
zijas dėl Gvinėjos, nes 
GVINĖJA SU INDONEZIJA 
NETURI NIEKO BENDRA.

Tai visiškai skirtingos tau 
tos.
INDONEZIJOS žygis į Gvine 
ją, jeigu jo JTO nesulaikys, bus 
grynai imperialistinis - koloms 
tinis. Sukamo akiplėšiškai r u o 
šiasi, o JTO tyli. Tiktai JAV 
sekr. Rusk pareiškė apgailės 
tavimą, kad tai būtų labai ap 
gailėtinas žygis. O kur gi JTO, 
kuri turi žiūrėti taiką?

Bet kaip JTO priešinsis ag 
resijai, kad ji pati įsivėlė prieš 
Katangą, į agiesiją, kai 
PAGRINDINIS JTO INSTKU

MENTAS TURI BOTI 
APSISPRENDIMO TEISĖ?

Šių faktų akivaizdoje neiš 
vengiama, kad JTO jau merde 
ja ir eina prie galo, Ponug iii 
ja jau pareiškė iš JTO turčsian 
ti pasitraukti. Ir kokia nauda 
joje būti, jeigu ji nesiprieš na 
agresijai? Kad mokėtų mokes 
čius, iš kurių tunka agresoriai? 
Tat 1962 metų angoje 
TURIME KONSTATUOTI 
SKANDALINGĄ FAKTĄ, 

kad Vakarai visiškai pakriko.

LIETUVA
N D E PENDENT LITHUANIA

liko be valios ir be jėgų. ” as j 
gerą neveda. Tai žengimas i k a 
rą.
TEIGIAMŲ reiškinių mat įme 
tiktai Prancūzijoje, kurios pre 
zidentas, nežiūrint kraštuti.nų 
dešiniųjų ruošiamo perversmo, 
kuriam tikslui iŠ Versalio icvc 
gė ginklus, vis dėlto rimtai sp 
rendžia valstybinius klausimus! 
,r, nežiūrėdamas nieko, iš Alžy 
ro atitraukia kariuomenė. Del 
to ir
ALŽYRO SUKILĖLIŲ VA 

DOVYBĖ RUOŠIASI J 
DERYBAS.

Kitas simpatingas faktas. 
SAMOA salos 1962 m. sausio 
1 d. gavo nepriklausomybę, ga 
Įima sakyti, be jokių kovų. 1 ai 
valstybė, kuri beturi tiktai 110 
tūkstančių gyventojų, beveik 
kaip laukinių, kaip ir papuasai. 
Samoa bdvo JTO protektona 
te, administruojant N. Zelandi 
jai,, kuri, kiek spėjo, kiek Sa 
moa gyventojus kulaūnno ir 
ruošė savarankiškam gyveni 
mui.

Kai taip Vakarai smunka, 
smurtininkai triumfuoja. Tuo 
labai patenkintas 
CHRUŠČIOVAS PASIKVIE 
TĖ KENNEDY Į MASKVĄ.

Jis tikisi padalyti propagan 
dą, kokios Kennedy iš to tikim 
nemokės padaryti ir, to triukš 
mėlio priedangoje paruoš dar 
kokią vieną agresiją. Tat 1962 
metų pirmosios savaitės faktai 
labai blogi. Dar blogiau, kad 
nėra reiškinių, iŠ kurių ganma 
būtų spręsti, kad kas nors pa 
gerės.
LIETUVON PIRMĄ KARTĄ 
ATVYKS CHRUŠČIOVAS?

Vilniuje plačiai pasklidusi ži 
nia, kad sausio mėn. į Vilnių at 
vyksiąs Nikita Chruščiovas. Ta 
žinia esanti arti tiesos, nes jau 
oficiailiai per radiją yra pianeš 
ta, kad Chruščiovas šiomis die 
nomis lankysis Gudijos sostinė 
je — Minske, o iš Minsko į VU 
nių tik 20 min. kelio.

NAUJAMETINIUS 
SVEIKINIMUS 

'pareiškė Popiežius laim ;rda 
mas iš savo kabineto lango Ii 
tūkstančių minią. Chruščiovas 
pasveikino Kennedy ir Diefen 
bakerį. Kennedžiui ChiuŠČiovar 
pastebėjo, kad nuo Rusijos ir 
Amerikos pareis, ar žmonija 
links taikos ar karo krypt’in. 
De Gaulle įsakyme karinome 
nei įspėja ją būti pasirengusią 
karui, nes jis galįs Europoje 
kilti. Adenaueris gi mano, kad 
1962 m. karas nekils.

KITOS ŽINIOS
— Laose vis nesutariama 

dėl koalicinės vyriausybės, nes 
komunistinei agresijai tas būtų 
nenaudinga.

— Macmiilanas atskiro j Bo 
nną tartis su Adenaueriu del 
bendros rinkos ir Berlyno,

Kanados sostinėje, Ottawo 
je, dvi dienas vedė pasikaioėji 
mus su Kanados valdžia, ypa 
tingas Anglijos įgaliotinis įsijun 
gimo į Europos bendrąją ria 
ką Edward Heath dėl įsijungi 
mo į bendrosios rinkos organi 
zaciją.

Kaip žinoma, Kanada, bijo 
dama eksporto ir importo sun 
kūmų, buvo griežtai nusistačiu 
si prieš Anglijos pasiryžimą įsi 
iungti į šią bendruomenę. He 
ath tačiau, kaip matyti iš paieiš 
kimų spaudai, įtikino Kanados 
valdžią, kad tas įsijungimas Ka 
nadai nebus pavojingas.

— V. Vokietijos finansų mi 
nisteris atskrido į Vašingtoną 
tartis ekonominiais reikalais ir, 
Le ko kita, bendros rinkos klau 
simais.

— Harriman pareiŠKe, kad 
Vietnamas pajėgus gintis nuo 
sovietinės agresijos, bet reika 
lingas susisiekimo priemonių.

— Portugalijoje buvo sukili 
mas prieš Salazaro diktatūrą, 
bet numalšinta. Užmuštas karo 
viceministeris.

— Napale vyksta sukilimas 
prieš karalių.

— Arabų sąjunga visiškai ru 
byrėjo, nes iš jos pasitraukė ir 
Saudo Arabija ir Jemenas.

— Libane buvo kilę nėra 
mumų, siekusių perversmo.

— Popiežius Jonas XXIII pa 
sakė taikos kalbą 10,000 mi 
niai, susirinkusiai Šv. Petro ir 
Povilo bazilikos aikštėje į Šver 
tosios Šeimos šventę.

— Viduriniuose rytuose kyla 
nerimas, kurio piiežastis sov e 
tų kėslai. Teigiama, kad ira 
kui paremti prieš Kuveitą, sevie 
tai yra pasiuntę povandeninių 
laivų. Anglija todėl ten sustip 
rino savo įgulas, Kuveito pra 
soma.

— Žvalgybos karininkas G. 
Maennel, pabėgęs iš rytinės Vo 
kietijos į vakaiinę, atnešė svar 
bių žinių apie Rusijos šnipinė 
jimo celių tinklą visame pašau 
lyje. Jo žiniomis Rusija turi per 
14,000 šnipų įvairiose pasauLo 
dalyse ir valstybėse.

— Eichmano gynėjas ga/o 
mėnesį laiko įteikti apeliacijai.

— Olandija pareiškė sutiKi 
mą dėl Gvinėjos derėtis.

— Dominikonų valstybėje 
sugrįžtama į demoKratinę sant 
varką per laisvus rn Kimus.

— Rusija netiesioginiai, per 
Albaniją, puola Kiniją, gana 
aštriai pasisakydama dėl ne 
klaužadiškumo.

— Fidel Castro ir jo bendra 
darbiai išmesti iš katalikų tar 
po ir ekskomunikuoti.

PROF. ANTANUI POVILAIČIUI
mirus,

sūnų Inž. POV. POVILAITĮ
ir šeimą

nuoširdžiai užjaučia
J. Z. Piečaičiai.

'Kanados susirūpinimas bu 
^o dėl to, kad Kanados eks 
portas į Angliją turi tam tikrų 
privilegijų, kurių .ji gali ne 
tekti, jeigu Anglija įsijungs į 
bendrąją rinkos organizaciją, 
kuri privilegijas gali aprežr 
Tat, susikomplikavus Kanados 
eksportui Į Angliją, ji būtų pri 
versta Anglijos prekėms aidin 
ti muitus. Dabar atrodo,, kad 
tokio pavojaus nėra ir kad gal 
be reikalo Kanada bukŠtavo, 
jog dėl to galinti subyrėt. net 
visa Didžiosios Britanijos b< od 
ruomenė.
TARSIS JAV IR KANADOS 

MINISTERIAI
Šią savaitę, sausio 12 ir 13 

dd., Ottawoje vyks JAV ir 
Kanados ministerių pasitarimai 
tikslu išsiaiškinti ekonominius 
santykių reikalus, bet greičiau 
šiai bus aptariami ir kiti reiKa 
lai, be ko kita, nesklandumai 
dėl Kolumbijos upės vandens 
jėgos išnaudojimo sutarties, 
kurią užginčija Britų Kolumbi 
jos valdžia. Neabejotina, kad 
bus tariamasi ir dėl bendrosios 
rinkos, su kuria JAV rado is 
eitis, kai Kanada ligšiol prie 
šinosi.

LĖKTUVAI LABAI 
KONKURUOJA LAIVUS
Canadian Pacific Stoamsnip 

Ltd. pasiryžusi sustabdyti žie 
mos laikui savo laivus tarp Ka 
nados ir Anglijos. Forness Wi 
thy du laivus parduoda ir visai 
pasitraukia is laivybos tarp Ka 
nados ir Anglijos. Cunard Li 
ne taip pat riboja laivyną, ypač 
keleivinių laivų., nes praeju 
siais, 1961, metais keleivių akai 
Čius sumažėjo per 30,000 as 
menų. Už tai keleivių skaičius 
lėktuvais pastoviai auga, n a,, 
rodo, kad visi keleiviai ateity 
je benorės keliauti tiktai lėktų
NUMATO GERUS METUS

Darbo ministeris Starr, kai 
bedamas Naujųjų Metų pioga, 
pažymėjo, kad šie 1962 meta, 
numatomi Kanadai labai geri. 
Tačiau jis pabrėžė, kad pramo 
nėję, norint, kad ji kiltų ir kad 
gerai atlygintų darbininkų dar 
bą, reikia, kad tai būtų siekia 
ma darbininkų ir darbdavių 
bendradarbiavimu.

Tur būt, ryšium su tuo pa 
reiškimu, Quobeco miesto laik 
raštis „Le Soleil” pažymi, kad 
Kanadai galima laukti daug 
naudos iš Europos, kurios ger 
būvis sparčiai kyla, tačiau Ka 
nada turėtų labai rimtai per 
tvarkyti savo pramonę, nes tai, 
kas buvo aktualu tuojau po ka 
ro, dabar atpuola ir iškyla visai 
nauji reikalavimai, kuiiems pa 
tenkinti reikia persitvarkyti. 

klausoma Lietuva”, džiaugda 
masi kad jau peržengtas Mas! 
nų Fondo vajaus įpusėjimas, 
skelbia naujus vajaus dalyvius 
padariusius savosios, lietuviško 
sios spaudos, sustiprinimui įna 
šų. Įnašų svarbumas tuo didės 
nis, kad jų tikslas yra peitvai 
kyli „Nepriklausomos Lietu 
vos” leidyklą ir tuo sudaryti są 
lygas ne tiktai laikraščiui, kad 
jis galėtų išeiti gražesnis, }d<> 
mesnis, bet kad leidykla būtų 
pajėgi dirbti komerciškai ir tuo 
pačiu atpalaiduotų skaitytojus 
nuo bet kokių šiam reikalui au 
kų-

Čia yra naujų Mašinų Fon 
dui įnašų tiekėjai:
Bukauskas Pranas, 

Montreal...................$i0.0L
Banelis Stasys, 

Toronto .................$10.00
Banelis Algirdas, 

Toronto ................. $10.00
Gulbinas Petras, 

Toronto ..................$10.0C
Dr. E. Malkus, 

Beaforth, Ont........$10 00
328 S. L. A. kuopa,

Jamaica, Mass., USA $10.0n

BALTŲ FEDERACIJA WINN1PEGE
nori išvystyti gyvesnę ve.klą tas su šiltais ir šaltais išgeri 
tarpe trijų Pabaltijo tautų, ryš mais. Užkandžiai nemokamai, 
kiau pasireikšti visuomenėje ir Groja puikus orkestras. Plačią 
svetimtaučių tarpe. Tuo reika ją visuomenę, kaip su kaukė 
lu. sausio 20 d. (šešt.) ELKS mis, taip ir be kaukių, kviečia 
Club, 108 Osborne St. į sub me kuo skaitlingiausiai atsilan 
way) rengia kaukių balių, kyti.
(Kampe prie River Str. yta ai Už gražiausias — įdomiau 
kštė mašinoms statyti be jokio sias kaukes bus skiriamos pre 
mokesčio). mijos.

Įėjifrnas $1.25. Veiks bufe Baltų Federacija Winnipege.

Buv. K. L. B. Sault-St-Marie, Ont., Apylinkės Valdybos 
Nariui, sąmoningam ir veikliam lietuviui,

ROBERTUI GALINIUI
, mirus, jo žmonai

REGINAI IR DUKROMS VIRGIJAI IR RŪTAI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

KLB S-S-Marie Apylinkės valdyba. f

A. f A.
ROBERTUI GALINIUI 

mirus, giliam liūdesyje likusius:
žmoną REGINĄ ir dukras, 

nuoširdžiai užjaučiame.

Pašilių šeima.

Netikėtai mirus
ROBERTUI GALINIUI, 

nuoširdžią užuojautą
PONIAI GALINIENEI IR DUKTERIMS

reiškia
Stasys Druskis.

Fridale, Manit............ $ 5.Oi
Viso gauta . .$65.00

Visiems, remiantiems lietu 
viškąją spaudą, nuoširdžiai dt 
kojame.
Mašinų F-de buvo $ 7,445.00 
Per savaitę gauta. .$ 05.(K
M. F-de dabar yra $ 7,510.v0 
M. F. užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 7,490.00

Taigi, konstatuojamas svar 
bus faktas, kad vajus jau įpu 
sėtas ir jau net perkoptas per 
pusę. Tai jau gražu. Tačiau 
naujų mašinų ir ofsetinės labo 
ratorijos užpirkimui, kad gale 
tume dirbti pajėgiai, reikia dar 
viso trečdalio, o dar būtų ge 
riau, jeigu būtų sunntka ir vi 
sa antroji pusė — $7,490.00. 
Mielus tautiečius kviečiame, la 
bai nuoširdžiai, padėti pasiekti 
tikslą. Kas bus padaryta, bus 
padaryta ne kam kitam, bet sa 
va spaudai, t. y. — patiems 
sau. Verta įsidėmėti: juo grei 
čiau tai bus padaryta, visiems 
bus juo geriau ir maloniau.

Labai, labai nuoširdžiai pra 
some.

N L Spaudos B-vės Valdyba.

REGINAI S1DZ1KAUSK1ENEI 
mirus, 

Jos vyrą, min. VACLOVĄ SIDZIKAUSKĄ 
ir gimines, nuoširdžiai užjaučia

Jonas, Halina ir Jonas Stasys Jr. 
Žmuidzinai.

Inž. P. POVILAIČIUI ir jo šeimai, 
jų mylimam tėveliui 

ANTANUI POVILAIČIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą

Puzarauskai.

Mielam Tautiečiui, 
ROBERTUI GALINIUI, 

netikėtai mirus,
ŽMONAI REGINAI IR DUKRELĖMS, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Vyt. Skaržinskų Šeima.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

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 ...................................................$ o.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.5G America & S. Amesica. .$ 5.50
Visur kitur ......................$6.00 Other Countries ..............$6.00

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

Prašome prisiminti
Mieli, Spaudos B-vės N. L- 

va vajaus atstovai ir talkininkai,
Malonūs tautiečiai.
Kaip artojas, išvaręs gilią va 

gą, atsisuka į ją pažvelgti, — 
pasigėrėti josios Liesumu, arba 
pasiryžta dar tiesiau išvaryti se 
kančią, taip ir mūsų b-vės vai 
dyba, norėdama įgyvendinti 
B-vės pasiryžimą — įsigyti rau 
jas spausdinimui mašinas, — 
pasibaigus seniesiems metams, 
žvilgeteri, kokia vaga išvaryta 
lėšų sukėlimo fondui, — t. y. 
b-vės šėrų platinimo vajuje.

Kadangi šio vajaus reikalai 
buvo ir yra man patikėti, tegul 
būna leista B-vės vardu pa 
įeikšti nuoširdi padėka visiems 
vajaus Bendradarbiams už 
1961 metų visokeriopą talkini 
i rą, įvertinant, kad visi stengė 
si kuo tiesesnę tą vajaus vagą 
varyti — pasigėrint giažiu su 
keltu 1961 metais kapitalu. Bet 
t jo pačiu B-vės v-bė prašo pn 
s imti pasiryžimą, kad nelau 
1 iant 1962 metų paoaigos, — 
t ičluojau versti tą vajaus vagą 
< ar tiesesnę, — .t y. dar inten 
syviau šioje akcijoje pasireikš 
ti mūsų tautiečių tarpe, kurie 
t vielai į Jūsų kreipimąsi atsilie 
f ė ir atsilieps.

B-vės v-bei yra supiantama, 
1 ad šių dienų aplinkybėmis, 
rėra lengvas įsipareigojimas B- 
vei, — tuo pačiu spausdintam 
1 etuviškam žodžiui, bet Jūsų 
f era valia ir pasiryžimas visa 
tai nugalės ir tapsite nevieu fi
ves spausdinimo mašinų įsigiji 
rito vajaus naštos dalininkais, 
bet juo labjau spausdinto lietu 
viško žodžio ambasadoriais niū 
sų išeivijos lietuvių gyvenvie 
tėse.

Dėkodama visiems už Masi 
nų Fondui įnašus, tuo pačiu B- 
vės vadovybė kreipiasi į visus 
mūsų mielus Tautiečius, kurie 
dar atidėliojo vajaus parėmimą 
auka arba B-vės šėrų įsigijimu, 
kad šių 1962 metų pradžioje 
būtų malonūs tai padaryti, ir 
kad kiekvieną mūsų platinto,ų- 
-talkininkų kreipimąsi suprastų 
kaip pačios B-vės prašymą, ku 

LONDON, Ont
GERIEJI LONDONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI!

Po nuostabiai pasisekusių ke London, Ont. $500 St. Za 
lėto apsilankymų Lietuvių Na vadskis; $300 Ed. ir L. Cicė 
mų reikalais, šių Naujų Metų nai; $200: P. Kuosa, M. Stat 
pradžioje, vėl esu numatęs va kienė, V. ir Vidm. Kuzmai Da 
žiuoti pas Jus, jieškodamas ge na ir Dalia Judickai, po $100: 
rų širdžių Tautos Namų Įsigiji J. Butkus, J. Perminąs, S. Žul 
mo darbe, kuris jau yra perėjęs pa, A. Ratkevičius, A. Bartkus, 
į galutinę fazę. L. N. v-ba gruo B. Misius, J. Misius. Ad. Kai 
džio 18 d. posėdyje jų suplana nėnas, J. Jacyna, Ed. ir I. Da 
vimą pavedė mūsų jauniesiems, niliūnai.
jau čia Kanadoje baigusiems Iš viso iš suminėta yra 23 na 
mokslus, architektams — Algi riai, įnešę $3,300.
mantui Baneliui ir Vytautui LN v-bos vardu reiškiu vi 
Petruiliui iš Toronto. Maždaug siems giliausią padėką ir visu 
už 2-jų mėnesių turėsime jų nuoširdumu prašau kitus Lon 
paruoštus tikslius planus. Na dono ir apylinkių tautiedius pa 
riams pasisakius teigiamai. Tau dėti įsigyti gražius Tautos Na 
tos Namų statybą nonme pia mus. Hamiltone.
dėti šį pavasarį. Tad daba, ir .
yra pats žvarbiausias laikas, Spaudos rei a a.
kad kuo daugiau tautiečių sto Ta pačia proga piane
tų į talką, patikėdami vieną, ki šu, kad lankydamasis pas Ta 
tą šimtinę šiam visų gražiam mstas, prašysiu pasilikti po vie 
lietuviškam reikalui. ną antrą lietuvišką knygą. Kaip

Žemiau pateikiamos sumos matome iš spaudos, lietuviška 
yia Lietuvių Namuose gautos, knyga beveik jau pamirštama, 
ir į jas neįeina terminuoti pasi A. Jurkus „N. L.” 50 nr. iš pr. 
žadėjimai. metų gruodžio 20 d. pateikia

Mt. Brydges, Ont. $600 Ber Montrealio statistiką už praėju 
senų šeima, $100 K. Valaiti^; sius 10 m. ir konstatuoja, kad

rį neištesėtą 1961 metais, ište 
sėtų 1962 metais.

Žemiau dedame Nepr. Lie 
luvos B-vės Vajaus atstovus - 
- platintojus, bet jeigu kuriose 
vietovėse jų nebūtų, arba tautie 
čiai rastų patogiau, prašome be 
tarpiškai kreiptis B-vės adresu: 
7722 George Str., LaSalle, 
Montreal 32, arba: Pr. Paukš 
taitis, 7510 — 1st Ave, St. Mi 
chel, Montreal.

NL B-vės šie yra atstovai:
1. Šiaučiulis Juozas, Montre 

ai, P. Q.
2. Strikaitis Kostas, Winni 

peg, Mann.
3. Demereckas J., Winnipeg, 

Mann.
4. Šiugždinis P., Edmonton, 

Alta.
5. Skardis Jurgis, Sault Ste 

Marie, Ont.
6. Ramonas Ignas, Nort Bay, 

Ont.
7. Kojelaitis A., Rodney,Ont.
8. Bersenas J., Mt. Brydges,

Ont.
9. Rimkus K., Oakville, Out.

10. Daniliūnas E. F., London,
Ont.

11. Eimantas L., London, Ont.
12. Anderson T. J., Calgary, 

Alta.
13. Dženkaitis Juozas, Sudbu 

ry, Ont.
j4. Danys J., Ottawa, Out.
15. Smilgis Em., Vancouver, 

B. C.
16. Bulkė P., Hamilton, Ont.
17. Pleskevičius P., Hamilton, 

Ont.
18. Pašilys V., Hamilton, Ont
19. Šarūnas J., Toronto, Ont.
20. Preikšaitis J., Toronto,

Ont.
21. Januška Petras, Windsor, 

Ont.
22. Vizgaitis V., PembrooXe, 

Ont.
23. Bertašius J., Chicago, U. 

S. A.
24. Brazdžionis Balys, Chica 

go, USA.

Pr. Paukštaitis,
Spaudos B-vės N. L-va Direk 

torius Vajaus Reikalams.

WINNIPEG, Man.
METINIS BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS 

(1961 metų veikimo apžvalga).
relių ir jų vadovų- ...Winnipe 
ge Lukoševičiaus“ etc. Gim 
nazijai remti būrelis Winnipe 
ge tebeveikia.

Toliau buvęs v-bos p-kas I. 
Lukas praneša, kad Baltų Fe 
deracija Winnipege gruodžio 4 
d. Hudson’s Bay Co. Audito 
rium surengė arbatėlę ir kartu 
visų trijų tautybių įvairių rank 
darbių parodėlę. Parengimaą 
gerai pasisekė, iš ko gauta pel 
no 467 dol. 420 dol. įnešta į 
Danką visų trijų tautybių vardu, 
o likusis pelnas dar galutinai 
nesutvarkytas.

P-kas J. Malinauskas taria 
trumpą žodį, kad neatsisakinė 
tų nuo kandidatūros be rimtų 
priežasčių ir siūlo sutikti padir 
bėti nors vienus metus.

K. Strikaitis paaiškina, kad 
iš latvių pusės buvo pasiūlyta 
įsteigti Baltų Federacijos Cent 
rą Winnipege. Lietuvių buvo 
pasiūlyta laikytis senos tvarkos. 
Visų trijų tautybių atstovai su 
sirenka prieš birželio išvežimų 
minėjimus ir viską daro kartu. 
Pirmininko pareigas eina vie 
nais metais lietuvis, kitais lat 
vis ir trečiais estas. Centrui 
įsteigti Winnipege mes esame 
per silpni, nes estų priskaito na 
vos 80, latvių 150 ir lietuviu 
per 500. J. Činga pažymi, kad 
Baltų Fed. čia jau seniai vei 
kia. P-kas J. Malinauskas siūlo 
diskusijas baigti ir visą reikalą 
pavesti išsiaiškinti būsimai v- 
bai. Susirinkimas pasiūlymą pri 
ėmė.

Suskaičius balsavimo lape 
liūs, paaiškėjo, ka į naują v-bą 
1962 m. išrinkti (pareigiinis pa 
siskirstė) : v-bos p-kas agr J. 
Malinauskas, sekr. M. Šaraus 
kas, kultūr. įeikalams Eug. Ka 
lasauskas ir H. Barkauskaitė, 
ižd. Vai. Rutkauskas, 7 F ir 
Š. F-do įgal. A. Tuskenienė.

Į reviz. k-siją išrinkta: Za 
vadskienė, V. Januška ir K. 
Strikaitis.

T. Lukas praneša, kad ge 
gūžės 13 d. sanatoriaus Th. H. 
Kuchel rezoliucijai paremti (dėl 
Lietuvos išlaisvinimo), pasiųs 
ta atskiriems Amerikos senato 
riams 16-ka laiškų, kui prašo 
ma paremti minimo senatoriaus 
rezoliucija, o jam pačiam — pa 
dėkos laiškas.

Taip pat laiškas koagresma 
nui G. P. Lipscomb, kutiuo pa 
dėkojama už įnešimą rezoL'v. 
jos ' J. A. V. Kongreso Atslo 
vų rūmus, o atskiri laiškai pa 
siųsti 28-iems kongresmanams, 
kad jie šią rezoliuciją patvir 
tintų.

Klausimuose ir sumanymuo 
se J. Činga užklausė, kaip rei 
kia suprasti „Neprkl. Liet.“ nr. 
44(61 ma.), kur rašoma: K. L. 
B-nės reikalai“ pasisakymas: 
„Svarstyti Winnipego ir St. Cat 
harines iškeltieji klausimai oci 
tūli nesusipratimai? Šiais reika 
lais yra daromi žygiai, siekiant 
neaiškumų bei nesklandumų iš 
aiškinimo ir išlyginimo“. Tai 
kokie esą iškelti klausimai iš 
Winnipego pusės bei tūli nesu 
sipratimai?

Buvęs v-bos sekr. K. Stri 
kaitis paaiškina, kad jokių ne 
susipratimų Winnipegas nesąs 
iškėlęs išskiriant Baltų Fede 
raciją Winnipege, kurios reika 
lu v-ba yra parašiusi raštą Bal 
tų F-jos p-kui R. Simanavičiui 
Toronte ir Kr. V-bai, dėl Bal 
tų Federacijos veiklos Winni 
pege. Tuo reikalu iš Kr. V-bos 
jau esąs gautas atsakymas, kad 
šis reikalas bus išsiaiškintas!

V. Januška iškėlė klausimą, 
kodėl į Kanados Lietuvių V'II 
-tos Dienos metiaštį Winnipe 
go korespondentas, be v-bos fo 
tografijos dar pasiuntęs n priva 
čių asmenų nuotrauką’ Kilo 
diskusijų. P-kas J. Malinauskas 
pasiūlė privačias diskusija, kai 
po bereikalingas, nutiaukti ir 
susirinkimą .uždarė.

(Metraštis leidžiamas visie 
ms lietuviams ir apima visų lie 
tuvių gyvenimą, ne vien va*dy 
bų. Be to, į Metraštį medžią 
gą surenka redakcija ir r.coū 
tinai tiktai gautą iš valdyoų.

NL red.).
Tenka pažymėti, kad 1962 

m. Winnipegas išsirinko gana 
stiprią v-bą, ir reikia tikėtis, 
kad ji padidins veiklą ii įneš

Gruodžio 17 d. KL B-nės 
Winnipego apyl. v-ba sušaukė 
metinį susirinkimą. 11 vai. įvy 
ko pamaldos. iPer pamokslą 
kun. J. Bertašius paragino vi 
sus atlikti savo tauainę pare 
gą. Jis pažymėjo, kad čia nerei 
kia kviesti kiekvieno atskirai, 
bet visi turi suprasti, kad šis su 
sirinkimas yra visų lietuvių ben 
dra pareiga ir turime ners viena 
kartą metuose, ją atlikti.

Reikalas tikrai buvo supras 
tas, o parapijos salė nepasili 
ko pustuštė.

Susirinkimą atidarė v-bos p- 
kas T. Lukas, kuris paieiškė se 
nosios v-bos atsistatydinimą.

Susirinkimo p-ku išrenkamas 
ągr. Jonas Malinauskas, seki. 
Eug. Kalasauskas. Pereitų me 
tų s-kimo prot. perskaitė A. 
Tuskenienė. V. Zavadskienė su 
sirinkimo vardu padėkojo už 
gražiai surašytą bei perskaitytą 
protokolą.

T. Lukas padarė trumpą pe 
reitų metų veikimo apžvalgą, 
o p-kas J. Malinauskas išreiškė 
padėką valdybai už veiklą. Viri 
cas Januška pastebi, kad v-ba, 
darydama parengimus, mažai 
išreklamuoja, per ką mažai te 
susirenka žmonių. Ižd. J. De 
mereckas praneša, kad per 
1961 m. gauaa pajamų 145.23 
dol , padaryta išlaidų 116.48 
dol., kasoje lieka 44.75 dol.

Už 1961 m. solidarumo mo 
kesčio pasiųsta centrui 15 dol., 
KLB-nės Winnipego Apyl. kny 
gynui 10 dol., šeštad. mokyk 
lai 15 dol. ir po 10 dol. „N. 
Lietuvos" ir „Tėv. Žiburių“ sp. 
b-vių šėrų pirkimui. Tenka pa 
žymėti, kad Winnipego apyl 
v-ba, kiekvienais metais skirda 
vo po 10 dol. tiems paties laik 
raščiams. Pasiųsta 20 dol. auka 
Elta - Press, Romoje.

Šalpos F-do atstovas T. Lu 
kas praneša, kad kasoje buvo 
3.182 dol., surinkta aukų 116. 
72 dol., iš kurių prof. Step. Kai 
riui - Kaminskui pasiųsta ±15 
dol. ir 72 et. Šiam reikalui dau 
giausiai Jrukų surinko v-bos 
ižd. J. Demereckas ir A. Tus 
kenienė - Šidagytė,

T. Fondo atst. M. Šarauskas 
praneša, kad 1961 mt. centrui 
pasiųsta 143 dol.
I Vasario '16-tos Gimnazijai 
remti būrelio atstovas T. Lu 
kas praneša, kad būrelio rėmė 
jų iš 21 sumažėjo ik* 19-kos 
asmenų. Pinigai surinkti iš bū 
relio rėmėjų ir pasiųsti gimna 
zijai. Be to, sus-mui paaiškinta, 
kad „T. Žiburiuose“ n;-. 41 
(613) ir „Nepnkl. Lietuvoje” 
nr. 40(758) straipsniai: „Va 
sario 16 Gimn. Rėmimo reika 
lu“ rašyti P. Lėlio visai neata 
tinka tikrenybei. Jis rašo: ,,Pa 
sigendama buvusių veiklių bū 

liet, knygų pirkimas sumažėjo 
3 kartus. Manau, kad ir kitur 
padėtis panaši. Mes visi sutik 
sime, kad spaudu ir lietuviška 
knyga yra tiksliausias mūsų 
tautinio aktyvumo rodiklis, to 
dėl šalia savo tiesioginio dar 
bo Tautos Namų įsigijime, no 
rėdamas atžymėti ne žodžiais, 
bet realiu darbu, 200 m. inųsų 
spaudos (uždraudimo sukaktį, 
nusprendžiau iki 1964 m. vyk 
dyti liet, knygų platinimo lajų. 
Praėjusių 2-jų mėnesių davi 
niai Hamiltone yra dziuginan 
tys, ir rodo, kad lietuviai sa 
vąją knygą palaiko, tik, vei 
kiarni šio krašto dinamikos, ne 
prisiruošia jos nusipirkti.

Priiminėsiu ,,TŽ“ ir ,,NL" 
prenumeratas. Naujiems prenu 
meratoriams dabar puikiausia 
proga parsikviesti į savo pa 
stogę „NL“ ar ,,TŽ“, nes jų 
prenumerata naujiems skaityto 
jams pirmiesiems metams da 
bar atpiginta — „T. Ž.“ $ 3, o 
„NL“ $2.50 metams.

Atsiprašydamas už Tamstų 
trukdymą, visiems Londono ir 
apyl. lietuviams už solidarumą 
tautinės gyvybės išlaikymo ko 
voje iš anksto nuoširdžiai de 
kojų ir savo lankymosi ataskai 
tą pateiksiu Tomstoms spaudo 
je.

Su giliu dėkingumu.

St. Bakšys,
LN v-bos p-kas.

Mūsų tautos istorija 
graikų literatūroje

RAŠO J. BENIUS
Belaukiant kondensuotų mo 

kslinių žinių apie mūsų Tautės 
praeitį, kurias, tikimės, greitu 
laiku pateiks bepasirodąs Lietu 
vos Enciklopedijos apie Lietu 
vą tomas, pasitenkinsime nors 
trupučiu nuotrupų, kūnas man 
viena ar kita proga teko surink 
ti.

Yra kiek lyg ir keista, uet 
taktas lieka faktu, kad mūsų 
tautos istorija yra netik labai 
sena, bet ir svetimiems daug ge 
riau žinoma, negu mums. Je> 
kas iš mūsiškių .šdrįsta prabil 
ti apie anuos laikus, t. y. pneš 
Lietuvai tampant krikščioniška 
valstybe, jis apšaukiamas nenu 
simanėiju, kliedanęia asmeny 
be. Aš savo vardu ir nekaibė 
siu, tegul už mane kalba mintys 
ir faktai, užrašyti žmonių, tunn 
čių istorinių žinių apie mūsų 
tautą.

Žymiausias XIX šimtmečio 
filologas Augustas Schleicheris 
(1821—1856). Prahos univer 
siteto profesorius, skirdavo sa 
vo vasaros atostogas pasikalbeji 
mams su Lietuvos kaimiečiais, 
užrašydamas dainas ir pasaKas 
iš jų lūpų... Šios dainos ii pa 
sakos mus nukelia maždaug į 
V—VIII šimtmetį po Kristaus, 
kada buvome kaimynai Kel 
tams ir romėnams. Romėnų is 
tĮorikas Tacitas pateigia šiek 
tiek žinių apie mūsų tautą. Kur 
kas daugiau ir įdomesnių ištrau 
kų randame graikų raštuose, 
pav. Hecat. Hesiodas, Pinda 
ros ir kiti kalba apie mus.

Gilioje senovėje graikai mas 
vadino „šiaurės sūnumus“, t. 
y. hyperboreoi, arba šiaurės vė 
jo gimtine (hype-virš, anapus; 
bores — šiaurės vėjas, dievai 
tis). Šis vardas buvo graikų 
duodamas šiaurės kraštams ir 
žmonėms, kurie ten gyveno, vi 
sų pirma vendams ir galutinai 
suomiams. Graikai įsivaizdavo, 
kad anapus Karpatų kalnų gra 
ndinės gyveno dievams bran 

daugiau gyvumo į bendruome 
nes organizaciją.

Šiais metais agi. J. Malinaus 
kui teks vadovauti ir Baltų Fe 
deracijai Winnipege. kurio pa 
tyrimui šis įeikalas gana gerai 
jau yra žinomas. 1 enka pana 
keti naujai valdybai geriausios 
kloties 1962 metų veikloje.

Kstr.

JUOKDARIAI...
APIE LAIMINGĄ

SOVIETINI
„Tėvynės Balso“ 67 (442) 

nr. Stasys Šėrūnas rašo: „Do 
kumentas sukrėtęs pasaulį“, o 
V. Krivickas prideda: „Deliaka 
tik raudoti...“.

Gerai Lietuvos okupanto še 
riamas Stasys Šėrūnas ir ne.iu 
jautė, kad dėl to sukrėtusio pa 
šaulį dokumento V. Krivickui 
beliekta tik raudoti... Ir kaip ne 
raudosi? Draugas Chruščiovas 
sumanė Ameriką pasivyti ir pra 
lenkti... per 20 metų. Kodėl 
po 20 metų? Krivickui aišku, 
kad po 20 melų Chruščiovo 
jau nebus. Ar reiks dėl to rau 
doti, tai kitas klausimas. Stab 
nas jau prieš 20 metų skelbė, 
kad sovietijos žmonės turi lai 
mingą ir pasiturintį gyvenimą. 
Darho žmonės matė jo melus 
ir jj keikė. Chruščiovas laimin 
gą gyvenimą sovietijos žmo 
nėms prieš trejus metus buvo 
pažadėjęs per dabar vykdomą 
siemilietką. Kas gi atsitiko, 
kad Chruščiovas nutraukė se 
ptynmetę ir dabar jau siūlo 20 
metų?! Tai kaip gi čia dabar 
yra? Stalinas tvirtino, kad so 
vietijos žmonės jau sukūrė ko 
munizmą ir turi laimingą pasi 
turintį gyvenimą, o Chruščio 
vas, įsistojęs į Stalino batus, pa 
žadėjo Ameriką pavyti per 7 
metus? Dabar gi tas pats Chruš 
Čiovas nutraukė septynmetę ir 
jau siūlo 20 metų?!... Kuris g> 
iš jų meluoja? Ar jie abu tiktai 
dumia darbo žmonėms akis? 
Jau netrukus bus 50 sovietinio 
gyvenimo metų, o darbo žino 
gui laimė siūloma... po 20 >ik 

gūs, visas dorybes praktiku..ją, 
žmonės. Jie gyveno be rūoes 
Čių ir nepažinojo vargo. Šiau 
res vėjas suteikdavo jiems savo 
globą aprūpindamas švelniu, 
iretp- besikečlančiu, klimatu. 
Iš šio krašto pas graikus yra nt 
vykęs išminčius - žynys A b a 
ris. Yra faktas, kuriam iki šio 
laik<*» buvo beskiriamai- labai 
maža reikšmės, kad ne tiek In 
dija ir Azija, ar ,deganti’ Afr’ 
ka, kiek šiaurė buvo helenų ue 
mesio centru. Graikai įsivaizda 
vo šiauiės pasaulį prieš įeinat į 
kontaktą su juo.

Kaip pats vardas įrodo, hy 
perborėjai gyveno virš ir ana 
pus Karpatų kalnų, Borė,os 
(šiaurės vėjo) link. Šio vėjo 
glostomi jie vedė laimingą gy 
venimą.

Hyperborėjų istorija (egzis 
tencija, siekianti maždaug 1030 
metų (t. y. apie 1600 metų 
prieš kristų, nes giaigji rase 
VI-V š. prieš Kristų). Šešių 
mėnesių diena ir šešių mėnesių 
naktis sudaro vienus metus. 
Taip apie mus ir suomius k< įba 
graikų geografas M e gašli 
e n’ a s kuris, Seleucos Nicatoi 
siunčiamas, taip pat atliko ke 
lėtą misijų Indijoje.

Viena delfų kilmės legenda, 
plačiai paplitusi graikų tarpe 
VI Š. prieš Kristų, buvo labai 
išpopuliarinta tokių poetų kt-ip 
Bacchylides, Simondes ir ria 
daro. Pasiklausykime ką vie 
nas iš šių žymiųjų poetų kalba 
apie mus:

„Nei oru, nei vandeniu, dar 
joks mirštuolis nėra radęs ke 
iio į šių žmonių šalį... Ten, kur 
nieko kito nematoma, kaip tik 
begalinės šventės; ten kur nie 
ko kito negirdima, kaip tik 
Apolono (dievo) širdį ramiaan 
ti himnai... Mūsų kultūra nėra 
hy perborėjams svetimas. Ten, 
iš visų pusių susijungianti iau 
skudučių garsų lydima, išsilie 
ja šventės džiaugsmų verpete. 
Ši šventa tauta nepažįsta nei ii 
gų, nei laiko ribų.“

Hyperborejai graikams buvo 
Apolono žmonės. Delfų tikėji 
mas sakė Apoloną esant girnų 
siu pas juos ir jų kraštas grai 
kams buvo antruoju Delphes. 
Kiekvieną rudenį šis dievas pa 
sitraukdavo pas hyperborėjus 
ir grįždavo tik ankstyvą pava 
sarj.

Nukelta į 7-tą psl.

GYVENIMĄ
tų! Aišku, kad tas dokumer. 
tas, kurį dabar pasiūlė Chruš 
čiovas, yra tikrai sukrečianti? 
Kas gi akiplėšiškiau gali m 
luoti ir tyčiotis is darbo žmo 
gaus, kaip sovietinė diktatu 
ra?!

Tikrai, Šėrūno tvirtinimas, 
kad Chruščiovas nauja kom 
partijos programa sukrėtė pa 
šaulį, yta tikras, nes ta progra 
ma paiodė, kad sovietinis tvir 
tinimas, jog sovietinis žmogus 
turi laimingą ir pasiturintį gy 
venimą, yra tikras blefas, tik 
ras melas, tikras darbo žmonių 
akių dūmimas, nes Chruščiovo 
nauja programa loki gyvenimą 
žada tiktai po 20-ties metų... 
Tat, kaip gi Krivickas nerau 
dos, žino, kad ir jis to nesusi 
lauks. O jau 40 su viršum n 
tų, kai komunistai tvirtina, kac* 
sovietijos žmogus yra laiminn 
giausis pasaulyje...

Tuo tarpu Amerikos žmonės 
ne taip jau patenkinti savo gy 
venimu ir nori ir siekia gerės 
nio, o per 20 metų jie neabe 
jotinai pasieks geresnį gyveni 
mą, — tai Chruščiovo progia 
ma vėl bus atsilikusi, nes ji kai 
ba apie dabartinio Amerikos 
žmonių gyvenimo lygio pasivi 
jimą. Bet ar gi Amerikos žmo 
nės lauks 20 metų, kad Chtuš 
čiovo diktatūros vergai juos pa 
sivytų? Žinoma, nelauks. Jie 
kasdien kovoja už geresnį gy 
venimą ir išsikovoja.

Kaip gi tat sovietai jį pasi 
vys?

Mandrapypkis.
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lietuviai veikia visur
Australija.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS
MEMORANDUMAS

Ryšium su Newjorke vyks 
tančia UNO pilnaties sesija, A. 
L. B. Krašto Valdyba pasiun 
lė Informacijos Talkos paruoš 
tą memorandumą Austrai jos 
min. pirm. G. Menzies, kuria 
me įsakmiai nurodomos Lietu 
vos okupacijos priežastys ir pra 
soma, kad Australijos delegatu 
ra UNO asamblėjoje ryžtingai 
keltų Lietuvos ir kitų paver g 
tųjų Rytų Europos kraštų iŠ 
laisvinimo klausimą.

LIETUVIŲ BANKAS MEL 
BURNE PRADĖJO DARBĄ

Viktorijos kooperatyvų re 
gistro įstaigoje įregistravus, Lįe 
tuvių Kooperatinė kredito dr- 
ją „.Talka0 Ltd. pradėjo dąr 
bą. Dr-jos v-ba pasiskirstė pa 
reigomis: pirm- L, Barkuą, vi 
cep. V- Baltuška, sekr. F. Gu 
žąs, nariai; J, Šnitas ir J. Kalne 
nas,

Dr-jos raštinė Lietuvių Na 
muose (12 Francis Grove, Tho 
rnbury).

STATYDINSIS BENDRUO 
MENINIUS NAMUS

IŠ Canberros mus informuo 
ja, kad ir federalinės sostinės 
lietuviai nori pasistatyti be.-id 
ruomeninius namus, nes nors ir 
negausi tenykštė lietuvių kolo 
nija, tačiau veikli ir judri. Išleis 
tame savo atsišaukime imciato 
riai sako, kad „mūsų oigan.za 
cijos yra benamės. Skautai ne 
turi savo kampo sueigoms, tau 
tinių šokių grupė salės repeli 
Cijoms, sportininkai savo aikš 
tės treniruotėms, „Šviesos" sąru 
būris savo parengimams, sturen 
gtai ir Bendruomenė susirinki 
mams ir savaitgalio mokykla 
mokymuisi..,”

Esąs sudarytas laikinasis na 
mams statyti komitetas, į kurį 
įeina organizacijų atstovai.

LIETUVIŲ NAMAMS SU 
RINKTA 1,500 SVARŲ
Šiųmetinis Lietuvių namų va 

jus davė Adelaidės Lietuvių Na 
mų reikalams apie pusuntio tū 
kstančio svarų. Toks nuoširdus 
Lietuvių namų rėmimas yra ne 
ginčijama garantija, kad vi-=as 
Lietuvių namų judėjimas vyks 
ta su giliu ir pasiaukojančiu adė 
laidiškių pritarimu.

GARSĖJA LIETUVIS 
MAGIKAS

Bankstowno liet, namuose 
„Dainavoje" pasirodė žymusis 
lietuvis magikas Otto Butkus.

Apie O. Butkų šiuo metu p’a 
čiai rašo australų spauda, kaip 
apie geriausį ir jžymiausį šių 
dienų magiką. Pav., „Sydney- 
Morning Herald", „People" ir 
kiti laikraščiai apie jo pasirody 
mus australiškai auditorijai ra 
šo, kad O. Butkus yra pats ido 
miausias magikas ne tik Austrą 
lijoj, bet gal būt net visame pa 
šaulyje.

O šios magikos pokštų mūsų 
tautietis yra išmokęs bekeiiau 
damas po Azijos kraštus ir 1 

dijos vandenyno salas. Ypatin 
gai mikliai jis yra išmokęs ryti 
kardą, švytinčias elektros lem 
putes, tiesiog degančią ugnį ir 
visą eilę kitokiausių magikos nu 
merių.

INŽ. V. ŽIŽIO PASKAITA
Melburne, apie Lietuvos že 
mės priešistorinę gadynę, verta 
visų mūsų dėmesio.

Archeologija inž. V. Žižio 
paskaitoje prabilo į mus tokia 
suprantama ir stipria kalba, kad 
klausėmės jos su retu susidomė 
jimu.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
FONDO KNYGYNAS

turi per 600 knygų, kūnų nepa 
kanka, ypač kad pastarais me 
tais mažai knygų begauta.

LKF v-ba sukruto biblioteką 
didinti, įgyti jai tinkamas rau 
jas spintas ir kviečia visus tai 
kon,

Ilgametis knygyno vedėjas, 
tikrasis lietuviškos knygos me 
cenatas p. Iz. Geštartas, knygy
no pertvarkymo proga padova 
nojo 50 knygų.
Tasmanija.

J. VANAGO ŽYGIS
Jis surinko su Lobelhalio iš 

augimu susijusią medžiagą, ją 
atitinkamai sugrupavo, papildė 
visa eile istorinių eksponatų ii 
įkūrė istorinį Lobethalio muzė 
jų. Savo laiku apie tai gana 
plačiai buvo rašiusi australų 
spauda, o taip pat ir lietuviški 
laikraščiai.

Pirmosios muzėjui skirtos pa 
talpos, pasirodė, šitiem reika 
lam permažos, todėl miesto sa 
vivaldybė rūpinosi šiam lietu 
vio Vanago suorganizuotam 
muzėjui gauti naujas, tinkames 
nes. Pagaliau, šiomis dienomis 
naujos patalpos buvo baigtos 
įrengti ir pats muzėjus naujose 
patalpose iškilmingai atidary 
tas.

Į iškilmingą atidarymą buvo 
atvykęs Pietų Australijos minis 
teris pirmininkas Th. Play ford, 
imigracijos min. A. R. Dow 
nėr, eilė įvairių kultūrininkų ir 
apie du tūkstančiu svečių.

Abu ministerial ir visa eilė k’ 
tų kalbėtojų šiltais žodžiais įver 
tino Jono Vanago darbą ir pa 
stangas. Po savo kalbos mi 
nisteris pirmininkas Playfordas 
įteikė P. Vanagui naujojo mu 
zėjaus raktus, kuriais pastarasis 
iškilmingai atidarė muzėjaus du 
ris. Jonas Vanagas numato įre 
ngti atitinkamą Adelaidės lie 
tuvių kolonijos įsikūrimo muzė 
jų. Jau dabar Lietuvių Namuo 
se jis gražiai įtaisė Vilniaus 
Tunto skautų būklą.

LAUNCESTONO LIETU 
VIŲ APYLINKĖ 

neskaitlinga, tačiau joje gyve 
ną tautiečiai yra veiklūs n at 
sidavę Australijos L. B-nės rci 
kalams.

Štai ir ši mažoji apylinkė 
„Mūsų Pastogės“ platinimo va 
vaus metu ne tik surado naujų 
Bendruomenės savaitraščio pre 
numeratorių, bet surinko ir ke 
lėtą svarų aukų jam paremti.

Anglija.
NIDOS KNYGŲ KLUBAS

ryžtari išleisti Lietuves didžių 
jų žmonių jaunystę aprašančias 
knygas; Vydūno, Kudirkos, 
Smetonos, Jablonskio, vysk. Ba 
ranausko ir kt„ kurias parašė 
Aleksandras Merkelis, išleidęs 
Tumo - Vaižganto monograii 
ją-
LITERATŪROS VAKARAS 

LONDONE
sutraukė, atrodo, pastovius to 
kių parengimų klausytojus, mė 
gstančius ne vien tik pramogas. 
Tvirtinama, kad klausytoj „ bu 
vo daugiau negu prieš porą 
metų ten pat ruoštame literatu 
ros vakare.

R. Spalis savo skaitytąja no 
vele „Prakeiktąja" ir F. Neve 
ravičius „Geguže“ nukėlė kiau 
sytojus į Lietuvą. V. Šlaitas pa 
skaitė pluoštą graudžių eilėraš 
čių, daugiausia vis naujų. D. 
Sadūnaitė - Sealey taip pat pa 
skaitė eilėraščių. K. Biadūnas 
skaitė „Plaučius“ iš stovyklinių 
laikų. R. Spalis „Londonas iš 
tolo“ feljetonu perleido per 
dantį dalį lietuviškosios visuo 
menės priekyje esančių ar bu 
vusių žmonių.

PABALTIJO TAUTŲ 
BAZARAS

Gruodžio mėn. 8—9—10 d. 
d., Latvių Namuose, 72, Que 
ensborough Terace, Bayswater, 
W. 2, įvyko Pabaltijo tautų mo 
terų ruošiamas kalėdinis baza 
ras. Lietuviškąjį skyrių rengė 
Londono Liet. Moterų „Daina 
vos“ Sambūris, kviesdamas ai 
silankyti Londono lietuvius pa 
sigrožėti ne vien tik pabalį.ečiu 
tautiniu menu, bet ir apsirūpin 
ti gražiom Kalėdinėm dovaaė 
lėm.

Gruodžio 10 d. pasirody? 
Londono lietuvių mokyklos 
vaikučiai savo tautiniais šokiais 
vadovaujami P. Nonertienės.

9 Pianisto virtuozo Andriaus 
Kuprevičiaus šeima susilaukė 
dukters. Sveikiname!

„Portraits of Thirties“ CBC-T V-programa peržvelgianti depresijos laikotarpį — nagrinės 
trijų provincijų premjerų įtaką šiam kraštui. Iš kairės M. Duplessis (Quebec), W. Abcrrart 

(Alberta) ir M. Hepburn (Ontario) Bus perduodama trečiadieniais sausio 3, 10, 17 ir 24 dd.

Argentina.
LIETUVAITĖ GROŽIO 

KARALIENĖ
Pavasario sutikimo proga, 

Kordobos Universiteto Odonto 
logijos fakultetas suruošė gra 
žią šventę, kurioje buvo renka 
ma grožio karalienė. Šiais n.e 
tais šis gražus jaunystės titulas 
teko mūsų tautietei odont. stu 
dentei O. Bendinskaitei. Ta pro 
ga ji buvo apdovanota karu 
na, vertingu jos profesijai odon 
tologijos instrumentu.
Urugvajus.

„GINTARAS” GARSINA 
LIETUVOS VARDĄ

Urugvajaus lietuvių tautinių 
šokių kolektyvas yra labai daž 
nai kviečiamas vietinių Ūiug 
vajaus organizacijų į parengi 
mus, kur savo šokiais užpildo 
progromas. Tarp žymesniųjų 
vietų reikia pažymėti „Ginta 
ro“ pasirodymą ispanų Euska 
ro ir Centro Militai klubuose, 
kur publika juos labai šiltai su 
tiko. Šie mūsų jaunimo žings 
niai vykusiai garsina Lietuvos 
vardą Urugvajaus piliečių tar 
pe. Jau pakartotinai gautas pa 
siiilymas pasirodyti ir per tele 
viziją.
Venezuela. ,

„VARGO MOKYKLOS” 
PARODOMOJI PAMOKA

Caracas'o „Lietuvių Namuo
se”, La Vega, šeštadienineje 
„Vargo Mokykloje“ buvo pa 
rodomoji pamoka. Tai bvvo 
lyg ir „Vargo Mokyklos“ mo
kinių pasirodymas. Tam pasiro
dymui vaikai buvo paruošti ne 
nuilstamos ir pasišventusios mo
kytojos R. Jarmalavičiūtės ir 
klausinėjami iš dalykų, išmok 
tų per 12 šeštadienių pamokų.

Pasibaigus pamokai, Cara 
cas apylinkės pirm. Z. Domei 
ka kreipėsi į vaikų tėvus, kvies 
damas juos ir ateityje atsiust, 
vaikus į pamokas ir neleisti 
„Vargo Mokyklai“ užgęsti.

Po to buvo įteiktos dovanė 
lės tiems mokiniams, kurie stro
piausiai lankė pamokas.
9 Klaipėdoje buvo surengtas 
Čekoslovakijos filmų festivalis.

mūsų Sportas
VEDA KAZY5 BARONAS

Br. Keturakis
KAIP IŠNAUDOTI ŽIEMOS METO LAIKATARPĮ?

Po II-jo pasaulinio karo ti 
ziško lavinimo ir sporto vaid 
muo iškilo visu ryškumu visa 
me kultūrinio gyvenimo veiki 
rne, artimai apjungdamas psi 
jhologfįią,, pedagogikąi, sočia, 

linę sritį, sporto mediciną, fi 
ziologiją, biomechaniką ir kt., 
žodžiu, visa tai, kas spcrtii ia 
me kely užugdo pilnutinį žmo 
gų, kurio vystymuisi, augimui, 
auklėjimui ir vitaliniam pasireiš 
kimui suteikia didžiausias gali 
mybes. Nenuostabu tad, kad ei 
bės kraštų sportinis lygis, ua 
remtas moksliškai ii praktiškai 
pagrįstų duomenų, atskleidė ia 
bai džiuginančius vaisius. V: 
■sas šitas perversmas — melo 
dingas sporto kelio suaktyvini 
mas pareikalauja altinio Lenu 
ravimo teorijos su praktika, 
rių gilesnį ir apčiuopiamą darbą 
įrodo nuolatinis pasekmių kili 
mas, laiduojantis sportinin 
kams teisingos linkmės veiki 
mą, skatinantį visiems sunkės 
niems uždaviniams, nepažei 
džiaut sveikatingumo dėsnių. 
Tai yra kertinis ramstis nūdieni 
niame fiziško lavinimo ir varžy 
biniame plote, kurio apėjimas 
tenka skaudžiai apmokėti.

Kanados lietuvių sportinis 
veikimas, mano giliu įsitikini 
mu, gali daug stipriau pajudė 
ti visoje darbo plotmėje, nes 
Toronte esantieji klubai, o čia 
pat artimai šliejasi ir Hamilto 
nas, turėtų sutartinai bendrauti 
ne tik rungtyniavimo kely, bet 
ypač stovyklų sumosima ir žie 
mos meto (galima įskaityti net 
5—6 mėn.) mokymosi iaikotar 
py.

Ką šis teorinių ir praktiškų 
temų diskusinis kelias duoda, 
nesiimu nuodugniai aišk.nti, nes 
kiekviena paskira lengv. atl. 
rungtis, gali tęstis net 2—3 d. 
jos pilnų veiksmų mokyme ir 
kartais praktiškame demons! ra 

vinie (paryškinimui teorijos 
dėsnių), o ką jau bekalbėti apie 
varžybas, sakysime, bėgimų, 
šuolių, mėtymų arba kondicinj 
pasiruošimą, jaunių mokymo 
metodika ir daugybę kitų Lėti 
nų mums klausimų. Tam trū 
ksta žinių bagažo, platesnio ir 
gilesnio susipažinimo su naujau 
šia sporto literatūra ir atsiektais 
laimėjimais, Let ši spraga priva 
lo būti kada nors pralaužia ii 
palengva pradedant išeiti ma 
žos apimties paskaitėlių su pa 
rinktais tinkamais pavyzdžiais 
kur savoje aplinkoje ir savojo 
personalo tobulinimui, būtų pa 
daryti pirmieji žingsniai Keikia 
iniciatyvos, nors nedidelio, bet 
sumaniai apgalvoto planelio, 
lektorių ir eilės talkininkų, ku 
rie tam nuoširdžiai atsidėtų ir 
tiestų kelią šiam veikimui. Kon 
krečiai imant, galima čia pat iš 
vardinti keletą temų paskaitė 
lems, kuriose diskusijos būti 
nos, nes atskleidžia galvijinio 
duomenis ir išsiprusinimą past 
imtų klausimų nagrinėjimo, 
kad bent matytųsi griaučiai, 
kaip ir kas, vienoje ar kitoje sn 
ty privalo būti vykdoma.

Pvz. 1. Kada jaunuolius 
(nuo kiek metų amž.) pradėti 
mokyti bėgti ir koki nuotoliai 
pradžiai darbo taikintini: trum 
pieji, vidut. ar ilgieji. Čia įeina 
prieauglio atatinkamo amž. fi 
ziologinis subrendimas, bėgimų 
fiziologijos vaidmuo, vidaus or 
ganų funkcijų rolė, skirtingu 
mai berniukų ir mergaičių šiam 
mokymo kely (fizišką apkrovi 
mą dėmesin imant).

2. Koks tinkamiausias ke 
lias priauglį privesti prie mėty 
mų rungčių. Išvardinti ir prak 
tiškai nurodyti rungčių techniš 
kąją pusę ir statomus reikalai i 
mus — jėgos, lankstumo, ritnii 
juo išpildymo. Kuo tas atsiekia 
ma (bendru paruošimu, specia
le įrankių ir prietaisų mankšta 
ir gimnastika)? Koks apkiovi 
mo laipsnis ir kiek kartų per sa 
vaitę toks darbas eina.

3. Kokia paskirtis ir vaid 
muo iškiliųjų sportininkų isto 
riniame ir tautiniame apraiškų 
kely?

4. Kui ir kokiame laipsny 
prasideda ir baigiasi sporto vai 
dmens kelias?

5. Sportininko etika, mora 
lė, atsakomybė ir fair play lai 
kysena, dorovės ir auklėjimosi 
apimty.

6. Sporto statistikos ir žurna 
listikos uždaviniai?

Jeigu čia įtrauksime Supro 
ną, Kernių, Gustainį, Tėvą Paa 
lių, VI. Bakūną (jei įmano 
ma), Kazį Baroną, vieną ant 
rą pedagogą ar visuomeninio 
ką ir toms ar panašioms paskai 
tėlėms pasiruošime (o savanoris 
kas įsipareigojimas tiesiog trau 
kia tam darbui), tai sutartu mc 
tu ir atsidarys nauja lavinimosi 
sritis, kurios išdavas galima vė 
liau skelbti spaudoje platesnei

Nukelta į 6-tą psi.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas
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Kitą savaitę Barvainis vėl atvyko aplankyti vaikų. Tą 
dieną Viktorija kaip tik budėjo Ligoninėje, ir Tomas išsive 
dė vaikus pasivaikštinėti. Diena vėl pasitaikė kaitri ir tvanai.

— Naktį bus lietaus, — tvirtino jis vaikams. — Pam..ty 
šit, kad naktį bus lietaus. Po tokio tvankumo visada pila lie 
tus.

— Čia jau buvo taip tvanku, — skundėsi Nijolė. — Ke 
lias dienas buvo šitaip tvanku.

— Na, bet gal ne taip, kaip šiandien. Matai, jau ir debe 
sėliai pradeda rinktis.

— Kur? — vienu metu paklausė Nijolė ir Gedukas.
Pačiame horizonto pakraštyje, ten, kur jūra susilieja su 

dangum, pilkavo plonas debesų ruoželis. Bet vaikai jo nepa 
matė.

— Aš nemėgstu graustinio, — pareiškė Gedukas. — Aš 
nemėgstu, kai žaibuoja. Aš nemėgstu, kai smarkiai lyja.

Jie stovėjo Birutės kalno viršūnėje. Barvainis grožėjosi 
iūros vaizdu. Nijolė dairėsi, norėdama pamatyti genų bet jis 
kalė kažkur toli. Gedukas žiūrėjo, kaip maža skruzdėlytė 
tempia didžiulį spyglį.

— Tėte, tu dažnai važinėsi pas mus? — paklausė Ūmai 
Nijolė.

Barvainis iš susijaudinimo prarijo seilę. Paskui, nors our 
na buvo išdžiūvusi, jam vis tebesinorėjo ryti seilę.

— Tėtė gyvena toli, — paaiškino Gedukas. — Tėtė at 
važiavo autobusu. Tėtė grįš atgal irgi autobusu.

— Aš noriu, kad tėtė atvyktų dažnai, dažnai, — pasakė 
Nijolė ir paėmė tėvą už rankos.

— Būtinai, — sutiko Barvainis. — Būtinai dažnai, daž 
nai. Aš juk gyvenu netoliese, Klaipėdoje.

— O tu nepyksi, tėtuk, jei aš paklausiu vieno dalyko? 
— Nijolė net paraudo iš susijaudinimo. — Kodėl tu ner.yii 
mūsų mamos?

— Aš? — Jis norėjo pasakyti: „Tai ji manes nemyli", 
bet pagalvojo, kad tai nepedagogiška. — Tai labai sudėtin 
gas klausimas, vaikeli. Aš manau, kad kada nors... — Ir jis 
atsiduso.

Dabar debesų ruožas akiratyje pasidarė platesnis; paste 
bėjo jį ir vaikai. Genys dar atkakliau ėmė kalenti i medį. Tik 
Geduko skruzdėlė nusitempė spyglį kažkur labai toli, ir Ge 
-dūkas nustojo domėtis skruzdėmis. Dabar jis žiūrėjo į akira 
tį ir į debesį.

— Aš noriu pas mamą, — pareiškė Gedukas. — Aš no 
riu valgyti.

— Eikim namo, vaikai. Mama budi. Ji griš rytoj.
Jie ėmė leistis takeliu žemyn. Į kalną kopė didelis eks 

kursantų būrys. Tai buvo, matyt, kažkurios mokyklos eksKur 
sija, ir mokytoja pasakojo apie Birutės pagrobimą.

Juo toliau nuo kalno, juo tirščiau buvo žmonių. Ji! bu 
vo sausakimšas parkas, miškas, aikštelės. O kai Barvainis iš 
vedė vaikus į gatvę, visi trys susiėmę rankomis, kad nenaši 
mestų.

Daukanto gatvėje Barvainis pastūmė kažkokią moterį ir 
atsiprašė. Moteris stabtelėjo. Barvainis taip pat.

— Lilė! — šūktelėjo jis. — Draugė Lilė!
— Matot, koks nedidukas pasaulis, — pasakė ji. — La 

bai nuvalkiota frazė, bet teisinga.
— Bet iš kurgi jūs čia? Vasarojai?
— Ne. Aš naujoj tarnyboj, atostogos man dar nepri 

klauso. Atvažiavau pasižiūrėti jėros, ir tiek.
— Sunkvežimiu?
— Ne. Automobiliu. Fabriko vyriausias! inžinierius at 

vežė.
— Suprantu. Viską suprantu. Ką gi, labai džiaugiur-si.
— Tėte, eikime namo, — įsiterpė Nijolė.
— Tuojau, dukryte, tuojau. Na, likite sveika, drauge 

Lile.
— Mes jau einam, tėte, — pareiškė Gedukas. — Žiūrėk, 

kaip mes jau einam.
Barvainis stipriai spustelėjo Lilei ranką, gal net per slip 

riai.
— Nesulaužykit man delno, daktare. Beje, kaip ’’”»ų 

sveikata?
— Nieko. Galvą kartais paskauda, bet šiaip nieko.
— O aš labai džiaugiuos, kad jūs su šeima, — tyliai su 

šnibždėjo Lilė. — Nuoširdžiai džiaugiuos. Manau, dabar jūs 
nepykstate, kad tada pabėgau.

— Dabar jau nepykstu. Bet tada labai pykau. Na, tu 
nu vytis vaikus. Ištekat, Lile? Už to vyriausiojo inžinieriaus?

— Lile šyptelėjo:
— Manau, kad taip. įjei veda, reikia tekėti. Jis padorus 

žmogus, tai svarbiausia. Viso gero, daktare!
Barvainis norėjo šūktelėt: „O aš taip ir pasilikau vic 

nas“, tačiau patylėjo ir prisivijo vaikus.
— Čia pažįstama teta, — paaiškino jis. — Tik nuo ma 

nęs nebėkit. Kurgi aš jus surasiu tokioj kamšaty?
— Tėveli, vėjas! Koks smarkus vėjas! — šūktelėjo Ni 

jolė. ___________ a
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Kaip gauti senatvės pensiją
Į (OLD AGE SECURITY ACT)

Rašo Notaras Antanas Liūdžius, B. L.
2.

AMŽIAUS ĮRODYMAS
Kiekvienas pareiškėjas iuri 

įrodyti savo amžių. Savaime vis 
ku, geriausias amžiui įrodyti do 
kumentas yra gimimo ir krikšto 
metrikai. Tačiau didesnė dalis 
tremtinių sulaukę pensininko 
amžiaus, šių svarbių dokumen 
tų pasigenda. Įstatymo leidėjai 
tiek buvo protingi ir numatė vi 
są eilę amžiui įrodyti patiekti 
nų dokumentų, kuriuos visus 
žemiau išvardinsiu. Taigi netu 
rint gimimo ar krikšto metri 
kų, pareiškėjas turi nurodyt: 
priežastis, dėl kurių jis tų doku 
mentų pristatyti negali ir atatin 
kamo Regiono Direktoriui vie 
ton jų pristatyti ištynmui sekan 
čius dokumentus:

Vedybų metrikus, priklauay 
mo kuriai nors bažnyčiai regis 
tracijos pažymėjimą, pirmosios 
komunijos pažymėjimą, šeimos 
knygelę, gyvenimo ar sveika 
tos draudimo dokumentus, pa 
są, emigracijos dokumentus, pi 
lietybės pažymėjimą, mokyklos 
ar gimnazijos baigimo ar lan 
įkyrdo pažymėjimus, universi, 
teto ar kurios kitos augštos mo 
kslo įstaigos diplomus, makyto 
jo pažymėjimą, Karinės tarny 
bos pažymėjimą, ligoninės gy 
dytojo ar skiepijimo pažyrnėji 
mus, darbovietės pensijos pažy 
rnėjimą, darbdavio pažymeji 
i tą, laikraščio iškarpas, kuriase 
buvo atžymėtas pareiškėjo gi 
i rimas, vedybos ar kurio nors 
•nokslo baigimas, ar paskyri 
r ras kurion nors tarnybon, nu 
rodant gimimo datą, teismo 
sprendimus ir tt. Trumpai ta 
riant, amžiui įrodyti galima pn 
statyti visų rūšių vietoje ir už 
sienyje gautus dokumentus, ku 
r uose yra nurodyta pareiškėjo 
I imimo data arba iš kurių gali 
i ia nustatyti pareiškėjo am 
i ius.

Dokumentus, įrodančius pa 
reiškėjo amžių, jeigu galima, 
siunčiama kartu su pensijai 
įauti pareiškimu. Tačiau, Kaip 
jau esu kartą minėjęs, nesustab 
c.ykite paraiškimo įteikimą ai iš 
siuntimą, jeigu ir neturite am 
žiu įrodančių dokumentų. Pa 
reiškimai patartina siųsti 6 mė 
nesiais anksčiau prieš sulau 
kiant 70 metų arba prieš pasi 
baigiant 10 metų Kanadoje iš 
gyventam laikotarpiui, jeigu 
70 metų sukakus dar nebuvote 
išgyvenę Kanadoje tuosius 10 
metų. Laikotarpyje 6 mėnesių 
bus ištirtas ir nustatytas Jūsų 
amžius ir numatytu įstatyme lai 
ku gausite nepavėluotai pirmo 
jo mėnesio pensiją. Gi gavus 
pirmojo mėnesio pensiją, toli 
mesni mėnesiniai mokėjimai tę 
siami nenutraukiamai iki jūsų 
mirties, išskyrus kelis atvejus, 
kuriuos nurodysiu kiek vėliau.

Bus daugiau.

— Vilniškis Sportas reri^a 
geriausią 1961 m. sportininką. 
Iki šiol (iki gruodžio men. IS 
d.) atsakė tik 600 šio laik-aš 
Čio skaitytojų, kai tuo tarpu 
pries kelis metus sporto redak 
cija išdidžiai pareiškė, tutinti 
25 tūkst. tiražą. Tat kur Mli 
skaitytojai?

Bendru omeniniai 
patarnavimai 

yra JUMS!
DAUGUMOJE KANADOS VIETOVIŲ YRA SVEIKATOS 

BEI BENDRUOMENINIAI PATARNAVIMAI GYVENTO
JAMS. TEIKIAMI SAVANORIŠKŲ ORGANIZACIJŲ BEI 
ĮSTAIGŲ. .

JŲ TARPE YRA:

— Slaugymas namie
— Pagalba šeimos problemose
— Pagalba turintiems fizinių trūkumų
— Vasaros stovyklos berniukams bei mergaitėms

ir daugelis kitų

JEIGU TAMSTAI AR TAMSTOS ŠEIMOS NARIUI BŪ
TŲ REIKALINGAS BET KURIS IŠ TOKIŲ PATARNAVIMŲ 
NEDVEJOJANT PRAŠYKITE PAGALBOS. JI BUS NORIAI 
SUTEIKIAMA.

BENDRUOMENINIO PATARNAVIMO ĮSTAIGOS YRA 
IŠVARDNTOS TELEFONO KNYGOS GELTONUOSE LAPUJ 
SE ANTRAŠTE

„SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS“
JOS TEN YRA PATARNAUTI

JUMS

/ Ellen L. Fairclough
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris 
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NAUJA „ŠVIESOS“ 
VALDYBA

Canberofc,! Velioniškių sve 
tainėje įvyko Sambūrio „Švie 
sa“ metinis susirinkimas, kurį 
vedė A. Alyta, padaręs metinės 
veiklos apyskaitą. Ižd. J. Ko 
valskis painformavo apie kasos 
stovį. Į naują Sambūrio „Švie 
sa“ v-bą išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: pirm. St. Kovalskis, 
sekr. L. Šeičienė, ižd. p. Fleu 
ry, atstovu prie lietuviškos sa 
lės statymo Vyt. Genys. Nc-u 
jais nariais susirinkimas priėmė 
col. Misevičienę, Dirkienę i.- 
Misevičių.

CANADA

VENEZUELOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

XII visuotinis atstovų suvažia 
vimas praėjo sėkmingai. Jo 
prezidiume buvo: P. Tumėnas 
— Centro v-bos sekr., J. Biehu 
nas — C. v-bos pirm., Eragua 
Estado Jo Eksc. Vyskupas Lab 
run, Aragua Estado guberna 
torius pulk. Arellano Gamez; 
to paties Estado politinio dc 
partamento direkt. Dr. Berti, 
Z. Domeika — Caracas apyl. 
pirm, ir Dr. A. Vabalas — Gar 
bės prelegentas.
• Panevėžio rajono liaudies 
kultūros universiteto klausyto 
jams apie teatro istoriją kalbė 
jo Panevėžio teatro atstovas 
rež. Gediminas Karka.

KULTORWE^KKOVIKA
NAUJI KOMPOZITORIAUS 

BRONIAUS BUDRIŪNO 
KŪRINIAI

Veiklusis muzikas ir gabus 
kompozitorius Bionius Budriu 
nas, gyvenąs Kalifornijoje, 
Los Angeles, sukūrė ir išleido 
du anglų kalba kūrinius Kale 
du laikui: „Come adore the 
new born Savior“ (/-% Ch.ist 
mas Carol) ir „Blessed biith of 
Jesus“ (A Christmas motet).

Šie kūriniai grynai bažnyti 
nio pobūdžio, parašyti moder 
niu būdu ir yra nepaprastai siip 
rūs kompozicine bei melodine 
struktūra. Pirmasis kūrinys cho 
rui neilgas, bet labai stiprios 
harmoninės struktūros ir nepa 
prastai įspūdingas. Motetas gi 
daug ilgesnis ir daug sudėtin 
gesnės kompozicines struklū 
ros, kontrapunktišku balsų ve 
dimu. Motetas daro labai stip 
rų įspūdį.

Kaip girdėti, šie mūsų kom 
pozitoriaus kūriniai Kalėdų die 
nomis buvo išpildyti kelios'1 L. 
Angeles ir St. Francisco ?až 
nyčiose.

Žinoma, mums, lietuviams, 
būtų buvę daug maloniau, xad 
šios gaidos, leidžiamos į spau 
dą, būtų turėjusios ii lietuvišką 
tekstą, kas iš tikrųjų nesunku 
ir padaryti, ypač, kad žodžio 
tekstai neilgi. Bet ir lietuvių 
chorams, išsivertus į lietuvių 
kalbą, verta pasinaudoti šiais 
kūriniais; jeigu ne Kalėdoms, 
kurios jau praėjo, tai bažnyti 
nės muzikos koncertams.

Šia proga verta keiti kal"di 
nių giesmių klausimas, kurį kaip 
tiktai Br. Budriūnas pradėjo 
spręsti.

Ligšiol lietuviai tebesinaudo 
ja lenkų liaudies kalėdinėmis 
giesmėmis, kurias lietuvių baž 
nyčioms aranžavo komp. Juo 
zas Naunjelis: Sveikas, Jėzau. 
Gul šiandieną. Piemenėliai ir 
kitas, kurias J. Naujelis įvedė į 
savo bažnytinį giesmyną, u da 
bar tomis melodijomis šias 
giesmes perspausdino į naują 
giesmių „Palydą" kun. K. Sen 
kus. Ir taip lietuviškų kaledi 
nių giesmių ir neturime, nauuo 
jamės tiktai skolintinėmis. Tie 
sa, jos gana gražios ir populia 
rios, bet, atrodo, kad galėtume 
turėti ir savų kalėdinių g.es 
mių. Br. Budriūnas pradžią pa 
darė, nors ir anglišku tekstu. 
Be to, šie nauji Br. Budiiūno 
kūriniai reikalingi gero choro, 
unisonu masei žmonių giedoti 
jie nepritaikyti. Tat ir po to ka 
ledinių lietuviškų giesmių pio 
blema tebepalieka.

PAULIAUS RŪTENIO 
PLOKŠTELĖ

Žinomas solistas Paulius x<ū 
tenis neseniai įdainavo ploaste 
lėn šias lietuvių liaudies dainas: 
Piemenų raliavimas, Plaukia 
antelė, Oi už Nemunėlk, Pamy 
Įėjau vakar, Da neketinau. Ir 
atlėkė sakalėlis.

P. Rūtenis gyvena Australi 
joj.

MENO KŪRINIAIS DAILI 
NINKAI PAREMIA 

SPAUDĄ
„Nepriklausoma Lietuva“ 

vykdydama Mašinų Fondo va 
jų, kurio tikslas pakęsti spau 
dos būdą ii pertvarkyti Ncpri 
klausomos Lietuvos spaustuvę 
į ofsetinę, iš lietuvių dailininkų 
susilaukė didelės paramos. 
Šiam tikslui jau atsiuntė sąvo 
kūrinių dailininkai. Telesfcias 
Valius, Anastazija Tamošaitis 
nė, kuri tam tikslui aukoja ne 
tiktai savo kūrybos paveiksią, 
bet ir išaudžia gražiausį lietu 
vaites tautinį rūbą; taipgi atsiun 
tė kūrinius dailininkai montrea 
liečiat — R. Bukauskas, V. Re 
meika; be to pasižadėjo tam 
tikslui kūrinių paaukoti J. Aks 
tinas, P. Norkus, I. J. Žmu-azi 
nienc, A. Vazalinskas. Visiems 
atsiuntusiems ir pasižadėju 
siems atsiųsti savo kūrinių, esą 
me nuoširdžiausiai dėkingi. Bū 
sime dėkingi ir tiems, kurie bu 
tų malonūs šiam tikslui pnau 
koli po darbelį.

Vajaus vykdytojai >ra pasi 
ryžę visus šiuos kūrinius laimė 
jimo būdu duoti galimybę įsi * 
gyti visiems lietuviams, ne tik 
tai montrealiečiams.

„VORATINKLIAI NESI 
DRAIKO BE VĖJO“

Tokiu pavadinmu „Neprik 
lausomos Lietuvos“ redakcija 
yra gavusi romaną, kaip tiktai 
dabar, kai Sirijos Giros roraa 
nas „Voratinkliai draikės be 
vėjo“ jau yra baigiamas spaus 
dinti. Autorius, lydraštyje ra 
šo, kad jis neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, gerai pažįstąs dabai 
tines jos gyvenimo sąlygas pa 
žįstąs ir romano „Voratinkliai 
draikės be vėjo“ autorių, su ku 
riuo esąs kalbėjęsis apie jo du 
romanus (kitas yra „Buenos 
Aires“) ir nutaręs atsiųstame ro 
mane lyg ir pratęsti tą romaną. 
Autorius neduoda savo adreso, 
savo tikros pavardės. Redakci 
jai tačiau atrodo, kad gautasis 
rankraštis yra gana įdomus ir 
vertas dėmesio, ypač, kad jis 
dar ir parašytas beveik tokiu 
pat stilium, kaip „Voratinkliai 
draikės be vėjo“, kurį, kaip ži 
noma, daugelis NL skaitytojų 
gyvai sekė ir juo domėjosi.

Kaip jau buvo rašyta, Sirijos 
Giros romanas nėra augšto me 
niško lygio. Jis turi daug trūku 
rnų, bet du dalykai jame įdo 
mūs yra — vienas, kad jame 
aprašomas dabartinės Lietuvos 
gyvenimas, kitas, kad romano 
eiga vyksta Lietuvoje. Šis iu 
manas, kadangi jame buvo pa 
vaizduotas dabarties gyveni 
mas be jo vaksavimo ir be par 
tinės politūros, sovietų ponams 
nepatiko ir jie tą romaną ir uu 
torių už tai kritikavo. Įdomu 
bus, kaip Lietuvos okupanti 
patiks šis naujas romanas, kuria 
taip pat vaizduoja Lietuvos da 
bartinį gyvenimą.

Nukelta į 5-tą psl.

Nuo gatvės pakraščio pakilo smėlio sūkurys ir pasileido 
skersai ir išilgai.

— Matai, sakiau, dukrele, kad oras keisis. Tik paskubę 
kime namo, ko gero — dar lietus užklups. Čia, prie jū'os, 
viskas staiga darosi.

— Aš nemėgstu, kai viskas staiga darosi, — pareiškė sa 
vo nuomonę Gedukas.

„Praleidau paskutinį šansą", — tarė sau mintyse Ba.vai 
nis. — Tokia moteris! Ir atiteks kažkokiam fabriko inžmie 
riui...“ — Jo vaizduotėje iškilo jaukus kambarėlis ir išraiškiu 
gos rankos ant sienos. Kaip tai vadinasi — paveikslas ar 
skulptūrinis fragmentas? O gal fragmento nuotrauka? Vėl 
niop visas skulptūras, tačiau kokia jinai moteris, toj kamba 
rio šeimininkė! Ir štai jis, tiek kartų išleidęs ją iš savo rankų, 
dabar turi prarasti Lilę galutinai!

Jo nuotaika ėmė kisti kaip pajūrio oras, uragamšku erei 
tumu. Ir dabar jis juto tik didžiulę neapykantą. Kam? F ir 
moję eilėje Viktorijai, žinoma. Jis įdėmiai įsižiūrėjo į Nijolę 
ir Geduką ir pajuto, kad galėtų puikiausiai apsieiti ir be jų.

„Aš turiu susij ieškoti Lilę“, — tęsė jis ppkalbį su sawm 
•au kone balsu; vaikai nustebę žvilgčiojo į jį. — ,,A, taip tas 
skluptorius vadinasi Rodenas, tai jo darbo buvo tos rankos. 
O Lilė Palangoj, ir aš Palangoj, ir aš ją būtinai surasiu."

Stiprus vėjo pūstelėjimas sukėlė naują smėlio sūkurį. 
Ūmai sutemo: tamsiai mėlyni debesys pakibo varšum galvų.

— Aš bijau, — pasakė Gedukas.
— Kvailutis, — nusijuokė Nijolė. — Juk tėtė su murr.s.
Nuo jos žodžių skambesio Barvainis tarytum ats-kvo 

sėjo.
— Man reikia eiti, vaikai, — pranešė jis abejingu, ledi 

niu balsu. — O jūs puikiausiai grįšite namo patys, jūs jau di 
dali.

— Aš bijau, — vėl pasakė Gedukas.
— Ir ko tau bijoti? — nustebo tėvas. — Pagaliau si. ta 

vim Nijolė.
Barvainis pamosikavo jiems ranka ir pabandė šyptelėti. 

Šypsena išėjo rūgštoka.
— Kada grįši, tėveli? — paklausė Nijolė. Jos balsas bu 

vo pngęsęs, bespalvis, gal būt, net pilkas, jei balsas gali tu 
rėti spalvą. Bet tai konstatavęs Barvainis tuo pačiu metu su 
prato, kad jam net dabar nepagailo vaikų. „Štai atėjo išsi 
vadavimas”. — toptelėjo jam. Viktorijos kerai išnyko. Bur 
tų valanda pasibaigė. Barvainis vėl buvo laisvas

— As visai negrįšiu, — mandagiai, beveik su šypsena 
atsaaė jis. — Tunt gi mylinčią mamytę, na ir gyvenkit sau 
sveiki.

Kažkurią sekundės nuolaužą jį krimstelėjo sąžine, ir vėl 
viskas aprimo. Dvi vaikiškos stovylėlės tolo nuo jo Barvai 
nis žiūrėjo Įkandin jų, laimingas, kad nejaučia jokio gailėto 
Neapykantos jūs irgi nejuto, net Viktorijai. Ir tuo pačiu metu 
jis pasijuto tuščias, iščiulptas, išsekęs. Lilė? Velniop ir Lilė 
Laimėjo loterijoj inžinierių ir lai pasikabina savo Rodina prie 
sutuoktuvinės lovos. K

Barvainis prisiminė kavinėlę netoli stoties, Klaipėdoje. 
Bufetininke visada jį kalbina ir reikšmingai šypsosi. Garan 
tuotas reikalas — ir jokių rūpesčių, jokios psichologijos!

Stambus lietaus lašai privertė jį krūptelėti. Bet jo vidų 
je nesuvirpėjo niekas.

Po budėjimo Viktorija iš ligoninės išėjo nuvargus:, ta 
čiau žvali ir kažkodėl Inksma. Ligoninės sodelyje ji susitiko 
su ginekologu.

— Nemaloni naujiena, kolege, 
net, ar jums sakyti.

Viktorija išbalo.

— tarė jis. — Nežinau

— Kas gi?
- KoS‘j. 8uėnlį In_ž'nienų. Gal ir ne inžinierių, bet 

taip jau j| vadinom. Ko jus tokia išbalus?

— Budėjau. Už ką g: iį suėmė?
— Už išeikvojimą kažkokį ar vagystę. Kažkas lyg su 

cementu surišta, toje srityje aš visiškas tamsuolis. Gaila vyrų 
ko, ką?

— Ne, negaila. — Viktorijos veidas įgijo normalią spal 
vą. — Visai netgi negaila. Nekaltų žmonių mūsų šalyje ne 
suiminėja. Jau daug metų kai nebuvo tokio atsitikimo.

— O man jo gaila, — prisipažino ginekologas. — Kai 
tas ar nekaltas, o gaila. Kokių dainuškų žinojo! Kupletus net 
pats sukurdavo. Meniška siela. Tur būt, žinoma, kaltas, ki 
taip kam gi jį suimtų. Na, einu pas sunkią ligonę. Kai Vaip 
baum išvyko, tenka man ilgiau smegenis aušinti. Tiksliau ki
bant — kaitinti.

Jis nuskubėjo į skyrių, o Viktorija pasuko į namus Ji 
ėjo palei didžiulį gėlyną; taku lakstė mažas bamblys ir gaudė 
peteliškę; drugys išskleidęs baltus sparnelius, pasileido į 

viršų.
— Tegu drugelis skrenda, — pasakė Viktorija. — To ir 

taip gyvenimas trumpas, užtat lai būna gražus.
Ji pasirausė kišenėje ir ištraukė saldainį. Jis buvo skir 

tas Gedukui, bet dabar atiteko bambliui.
„Gedukui nupirksiu kitą, — tarė ji sau, — ir Nijolei taip 

pat. Peteliškė! Žmogaus gyvenimas taip pat trumpas, užtat 
turi būti ypatingai gražus. O Kostą vis dėlto suėmė . .”

Einant palei dailiai pakirptus krūmus, ji įsipainiojo i vo 
ratinklį. Storas, pripampęs voras leidosi nuo medžio j !*rū 
mus ir spendė spąstus,

„Aš nepateksiu į tavo voratinklį, — pamąstė Viktorja. 
— Ir į jokį voratinklį. Į jokį. Į voratinklį pakliūva tik vieniša 
musė".

Ji nutraukė voratinklį nuo veido, nuo plaukų, nuo kak 
lo. Buvo vasara. Artėjo ruduo. Kokie gražūs metų laikai 
mūsų šalyje!

Galas.
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SAULT Ste. MARIE, Ont kitais laimėjimais, kurie, gaila, 

labai nedideli, nes mūsų unija
MIRĖ TAUTIETIS ROBERTAS GALINIS

Negailestingoji mirtis praeju 
siais metais pasiėmė net erėj e 
tą aukų mūsų mažutėje kulo 
nijoje. Būdinga, Visi tie trys 
mirusieji tautiečiai, buvo nese 
ni žmonės ir visiems trims sta 
ga atsisakė tarnauti širdys.

Nieko apie savo artėjančia 
mirtį nenujautė ir a. a. Robei 
tas, kuris ėjo tik 42-rus metus.

Kai penktadienio prieš Kū 
čias popietę (1961. XII. 22 
d.) mūsų kolonijoje paskydo 
žinia apie tautiečio Roberto Ga 
linio mirtį, niekas tuo nenore 
jo tikėti.

Tikrai, a. a. Robertas, gyve 
nęs mūsų mieste nuo 1948 me 
tų pavasario, buvo visų ir visut 
matomas. Atvykęs į Sault Ste. 
Marie, Ont. Robtrtas tuojau su 
organizavo pirmąjį lietuvių ko 
mitetą ir pirmąją rinkliava ,,N. 
Lietuvos“ savaitraščiui parem 
ii. Būdamas vienas iš nedauge 
lio mūsų tarpe esančių inteligen 
tų, Robertas niekam ir niekuo 
met neatsisakydavo padėti, ar 
tai vertėju, ar pataiimu ar net 
darbu. Roberto namų durys bu 
vo visiems atviros,

Suprasdamas spausdinto zo 
džio svarbą, a. a. Robertas pa 
rašydavo lietuviškiems taikias 
čiams vieną kitą koresponden 
ciją, o taip pat ir vietinaim dien 
raščiui „Sault Star“. Dar mū 
sų nepriklausomybės paskelbi

o tavo draugai, Robertai, vis 
pasiges tavo nepabaigiamų ii 
gų pasakojimų. Pasakojimų, 
kurių įžanga ilgesnė už pačią is 
toriją... Pasakojimų, kurie ii 
gai neužmirštami... Robertai! 
Tu palikai labai nusiminusią 
žmonelę, palikai našlaites Vir 
giniją su Rūtele, palikai gausų 
būrį draugų Tačiau tu palikai 
savo šeimą aprūpintą.

Tegul bur.a Tau lengva Ka 
nados žemelė!

A. a. Robertą Galinį palai 
doti buvo atvykęs iš Sudbuiio 
kun. A. Sabas, kuris alsisveiki 
nimui su velioniu pasakė gra 
žų pamokslą. Kapinėse dar kai 
bėjo apyl. p-kas M. Riauka ir 
tautietis J. Skardis. J. Sk.

PAKELTAS PLIENO DAR 
BININKŲ ATLYGINIMAS

Nors didžiausios mūsų mies 
to darbovietės ,,Algoma Steel 
Corp. Ltd.“ senoji darbo sutar 
tis su unija buvo pasibaigusi he 
pos 31 d., bet derybos dėl nau 
jos daibo sutarties vyko Hbai 
ilgai ir nesėkmingai. Teko Š-uk 
tis sutaikinimo komisijos (con 
ciliation board), o po to dar 
vyko slaptas daibininKU baisa 
vimas, kuris turėjo nuspręst-— 
priimti tarpininkavimo komisi 
jos siūlomą naują darbo sutartį 
ar streikuoti. Apie du trečdaliai 
darbininkų pasisakė prieš stiei 
ką, ir tuo naujoji darbo sutar 
tis buvo priimta.

Iškovotas naujas atlyginimo 
pakėlimas yra labai rnazas, nes 
šio plieno fabriko administraci 
ja visą laiką pabrėždama karto 
jo, kad „Algoma Steel“ darbi 
ninku atlyginimao yra pats di 
džiausiąs ir geriausias viujje 
Kanadoje, pamirštant papras 
čiauųsius faktus, daleiskim,. 
kad J. Amerikos V-bių plieno 
darbininkai gauna žymiai didės 
nius atlyginimus, o už plieną 
nesisarmatinama paimti nema 
žesnes kainas už amerikiečių 
plieno fabrikus.

Dabartinis žemiausias (p;,r

šį kartą derybose koncentn vo 
si ir visą spaudimą buvo nukre’ 
pusi į naujo plieno darbininkų 
sveikatos centro įsteigimą, o ne 
į didesnio atlyginimo, ilgesnių 
atostogų bei kitų pagerinimų 
iškovojimą. Tarp tų iško-'Ctų 
smulkių laimėjimų, galima pa 
minėti darbininkų gyvybės ap 
draudimo pakėlimas nuo. 3t'0(J 
dol. — ligi 5.000 dol., tačiau 
tik nuo 1963 m. sausio m. 1 d. 
ir pensijų padidinimas 15 ceri

tų už kiekvienus išdirbtus plie 
no fabrike metus, t. y. metams
po 3 dol. 15 et ir nedarant iš 
to jokių atskaitymų.

Dadg kam iš plieno darbinin 
kų nauja darbo sutartis yra ,,ne 
prie širdies“, o tai įrodė 2 dar 
bininkų susirinkimai, kurie šios 
naujos sutarties nepatvirtino. 
Tačiau balsuoti už streiką daug 
kas pabijoję, nes tai reikštų gal 
net ilgokas atostogas, bet be 
jokio pajamų šaltinio.

Nors kaip ir kiekvieną žie 
mą, šiuo metu ,.Algoma St“Ci '

Kaufman’s Woollens &Textiles
DĖMESIO! DĖMESIO!

Special-white linen SALE
BEST EMPRESS PAKLODES ............. 63X 90 — $l.t>9

„ „ „ ............. 72X 90 —$1 99
„ „ ,. . .............. 80X100 —$2.25

GERIAUSIOS SPALVOTOS PAKLODĖS 80X100—$2.75 
CONFORTER & BLANKET COVERS. . . .singles $3.50 

„ ,, „ ,„ ............ doubles $4.00
GERIAUSIA MEDŽIAGA PAKLODĖMS 80” —$1.00 
IMPILAI (čekoslovakiški) ...................................72” — $1.35

36” —$0.60 
IMPORTUOTAS BALTAS DAMAST ...55” —$0.95

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MEDŽIAGŲ 
VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠKIEMS PALTAMS. 

TAIP PAT APIE 40—50% NUOLAIDA ĮVAIRIOMS 
KITOMS PREKĖMS, KASP: 

MEGZTUKAMS, PIŽAMOMS BEI MARŠKINIAMS.

SIUNTINIAI LIETUVON
3997 ST. LAWRENCE BVD TEL. Victor 2-5319

Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

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

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

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

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

WINDSOR. Ont
VAKARAS -

Detroito ir Windsoro lietu 
vių Radio klubas, šeštadienį, 
sausio 20 d. Hispanos - Unidas 
salėje Detroite ruošia koncer 
tą. Programos išpildyti atvyks 
ta Toronto vyrų kvartetas, va 
dovaujamas muz. St. Gailevi 
čiaus ir sol. Vaclovas Venkai 
tis. V. Verikaitis ir kvartetas 
prieš trejus metus koncertavo 
Detroite ir visiems paako gra 
žų įspūdį, o sol. V. Verikaitis 
praėjusį lapkričio mėnesį Dėt 
roite dainavo kartu su Čiurlio 
nio ansambliu ir gražiomis Jai 
nomis ir puikiu jų išpildymu 
pasirodė kaip vienas iš gėliau 
siu mūsų šių laikų solistų. Muz. 
St. Gailevičius su vyrų kvarte 
tu yra koncertavęs beveik vi 
suose didesniuose lietuvių gy 
venamuose miestuose Jungtinė 
se Amerikos Valstybėse ir Ka

KONCERTAS
nadoje ir visur turėjo geriausį 
pasisekimą, publikos buvo la 
bai gerai įvertintas dėlto ir čia 
šiame koncerte laukiama pu. 
kaus pasirodymo, juo labjau, 
kad šį kartą bus visai naujas 
dainų repertuaras.

Koncerto pradžia 6 vai. 30 
min. Po koncerto bus šokiai 
grojant Windsoro orkestiji 
Veiks bufetas. Radio Klubas 
greta ruošiamo puikaus koncei 
to visiems atsilankiusiems įuo 
šia didelę naujieną — duos ne 
mokamai alų. Bus ir kitų staig 
menų, bet apie tai bus galima 
sužinoti tuojau po koncerto.

RADIO KLUBO 
RADIO PROGRAMA 

yra girdima iš stoties WCHB 
banga 1440, sausio mėnesiais 
sekmadieniais nuo 5 vai. iki 5 
vai. 30 min. po pietų. P. J.

KULTŪRINĖ KRONIKA

mo minėjimas už poros mene 
šių, o tai progai paruoštas ang 
lų kalboje straipsnis jau gulėjo 
Roberto stalčiuje. Savo arti 
miems draugams Robertas bu 
vo prasitaręs, kad sekančiais 
metais neatsisakys įeiti naujon 
apylinkės valdybon, kurioje jis 
jau ir anksčiau net kelis me 
tus dirbo. Velionis mūsų mies 
te atstovavo ir anglų kalboje 
leidžiamą žurnalą „Lilqanua”.

Dėl velionies labai malonaus 
būdo, paslaugumo ir mokėji 
mo sugyventi su žmonėmis, bu 
vo visų tautiečių ir net kitatau 
čių labai mėgiamas. Už tai at 
sidėkodami ir velionį įvertinda 
mi, mūsų tautiečiai labai gau 
šiai dalyvavo Roberto laidotu 
vėse,

Vienas ypatingas velionies 
bruožas, tai buvo nepaprastas 
jo fantazijos bei vaizduotės 
lankstumas, judrumas ir mokė 
jimas pasakoti. Šį veliones 
bruožą ir ypatybę, kartais, net 
patys geriausieji Roberto drau 
gai neįvertindavo ar klaidingai 
suprasdavo,

Tačiau metai bėgs po metų,

mos darbo kategorijos) atlygi 
nimas mūsų plieno fabrike bu 
vo $1,95% va|.

Naujoji darbo sutartis pasira 
šyta trejiems metams, t. y. ūgi 
1946-tų metų liepos mėn. 31 
d. Pirmaisiais metais (skaitant 
nuo 1961 m. rugpjūčio m. 1 
d.) atlyginimo pakėlimas ta 
4% et. vai, Nuo 1962 metu rug 
pjūčio 1 d. ligi 1963 metų rug 
pjūčio m. 1 d, pridedama po 
%ęt, prie kiekvienos atlygini 
mo kategorijos, o tokių katego 
rijų (ar darbo klasių) yra net 
27. Atseit, kad pirmos atlygi 
nimo kategorijos darbininkas 
gaus tik pusę cento pakėlimą, 
o 27-tos kategorijos (tokių la 
bai mažai yra), gaus 13% et. 
pakėlimą. Paskutiniais naujos 
darbo sutarties metais, nuo 
1963 metų rugpjūčio mėn. 1- 
mos dienos ligi 1964-tų metų 
liepos mėn. 31 dienos — vėl 
toks pat pakėlimas kaip 
maišiais metais — 4% 
valandai.

Darbo unija visą trijų 
algų pakėlimą skaičiuoja 
et. valandai ir giriamasi dai ir

CALL FOR
CALVERT

CALVERT
(243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whisky.

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
760 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.

C
š

ir pir 
cento

metų 
13%

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

I
 Dr. Roman Pniewski

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

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

E BELLAZZI- LAMY, INC
i : DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSLaSalle, g

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. S
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. v

A. NORKELIŪNAS '
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

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

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

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ.

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

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

AUGŠTOS KOKYBĖS 
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

M. MACIUKAS

J

PAMINĖTA
M. PETRAUSKO „BIRUTĖ”

Gruodžio 19 d. Vilniaus vali, 
operos ir baleto teatre paminė 
tos Miko Petrausko operos .Ei 
rutė“ 55-sios metinės. Praneši 
mą apie pirmąją lietuvišką o- e 
rą padarė J. Gaudrimas, prisi 
minimus papasakojo dail. A. 
Žmuidzinavičius, Minėjime bu 
vo pasveikinti pirmojo speklak 
lio dalyviai Kipras Petrauskas, 
A. Žmuidzinavičius, E. Gali 
šauskaitė - Jurienė, Vyt. Lands 
bergis - Žemkalnis. E.
VILNIAUS UNIVERSITETE 
istorijos - filologijos fakulteto 
taryboje gruodžio 25 d. viešai 
gynė disertacijas: Dumašiūle 
Zelma - Mėta tema „Dabartį 
nės literatūrinės lietuvių kalbos 
veiksmažodžio vientisinio esą 
mojo laiko reikšmė ir vartoji 
mas” (filologijos mokslų kand. 
laipsniui įgyti) ir Dirvele Euge 
nijus - Jonas tema: „Klasių ko 
va Lietuvoje 1926 m.“ (islon 
jos mokslų kand. laipsniui jgy 

fabrike vyksta sezoniniai adei 
dimai iš darbo, bet šiuo laiku 
čia dar dirba rekordinis žmo 
nių skaičius — apie 7000 dar 
bininkų.

Patikslinimas.
Š. m. gruodžio m. 13 d. 49- 

tam ,,N. L.“ egzemplioriuje 
apie mūsų miestą koresponden 
cijoje buvo atspausdinta, kad 
Tautos Fondui surinkta $225. 
Ištikrųjų buvo surinkta tik $ 
125.

Toje pačioje korespondenci 
joje rašoma, kad vienerių 
tų vedybų sukaktį atšventė 
Butsainiai, turėjo būti tautie 
čiai Valerija ir Antanas Gustai 
niai. Šios abi klaidos ne korės 
pondento.

Korespondentas.
Red. už klaidas atsiprašo. Iš 

tikrųjų jos yra mašinų klaidos. 
Tas dar kartą rodo, kad maši 
nas reikia keisti, o tai galima 
bus padaryti įvykdžius Mašinų 
Fondo vajų.

PAMINĖTA J. GRUŠO 
SUKAKTIS

Gruodžio mėn. sovietų Lietu 
Vos spauda rašytojo, dramatur 
go J. Grušo 60-čio proga pa 
skelbė straipsnius, iškeldama 
dramaturgo nuopelnus, ypač 
dramaturgijos srityje. Per pen 
kerius pastaruosius metus J. 
Grušas davė teatrui penkias 
pjeses ir jam buvo paskatos 
trys premijos. Pagal „Tiesą ‘ 
(296 nr.) J. Grušo dramatur 
gija įdomi savo problemomis 
bei keliamomis idėjomis, g/ve 
nimiškais konfliktais ir charaic 
teriais. Iš buitinio - moralinio 
pobūdžio J. Grušo pjesių pa 
minėtos „Dūmai“ (1955, ir 
„Vedybų sukaktis“ (1959), iš 
istorinės tematikos pjesių — 
„Herkus Mantas“ (1957) ir 
„Zigmundas Sierakauskas ‘ 
(I960). Savo paskutinėje dra 
moję — „Profesorius Marka? 
Vidinas“ (1961) dramaturgas 
vėi grįžta į dabartį, sprendžiąs 
„karo ir taikos, pasaulio pvog 
reso ir žlugimo, žmogaus mo 
ralinės atsakomybės proble 
mą”. E.

ANTANO ŠKĖMOS RAŠTŲ 
IŠLEIDIMO FONDUI

inašus prisiuntė Alma ir V ai 
das Adamkavičiai 50 dol., D. 
Bielskus 10 dol., D. Kregždie 
nė 10 dol., Hamiltono lietuvių 
mėgėjų teatras „Aukuras“ 18 
dolerių. Lietuviškoji visuo 
menė, norinti įsijungti j trugiš 
kai žuvusio rašytojo Antano 
Škėmos kūrybos išleidimo dar 
bą, prašoma įnašus siųsti Fon 
dui, adresu: Dr. Jonas Valai 
tis, 2547 W. 45th St., Chicago 
32, Ill.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
AIDAI 1961 metų Nr. 10. 

Įdomus turinys: numeris gra 
žiai iliustruotas.

ATGARSIAI Nr. 6. — Vo 
nezuelos lietuvių šalpos band 
ruornenės neperiodinis leidinys. 
Caracas, Venezuela.

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kl. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tek: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

Baltics Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūce. Telef. RA 7-4097.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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Mosklo - Technikos naujienos
GYVOS ŽUVIES

TRANSPORTAVIMAS...
Kai kurių rūšių žuvys išlieka 

gyvos esant žemai lemperatū 
rai. Prancūzų tyrinėtojai atliko 
tokį bandymą. Į akvariumą pa 
leido 28 gėlų vandenų žuvis. 
Pradžioje jas laikė sandenyje. 
kurio temperatūra buvo arti nu 
lio, o vėliau ją palaipsniui že 
mino iki —201. C. J okiu būdu 
žuvys buvo įšaldytos ledo ga 
bale.

Po dviejų mėnesių mokslinin 
kai labai pamažu ir atsargiai 
pradėjo kelti temperatūrą. Iš 
28 žuvų neatgijo tiktai 
ni tyrinėjimai parodė, 
vų ilgalaikis buvimas 
šioje būklėje nė kiek 
k ė jų gyvybingumui.

Taip kilo mintis transportuo 
ti gyvą žuvį ledo briketuose.

GYVI MIKROBAI PO 
MIKROSKOjPU

Iki šiol tyrinėjant elektrom 
niu mikroskopu biologinius ob 
jektu-s, jie būdavo padengiami 
plonomis sunkiųjų metalų ple 
vėlėmis kontrastui sustiprinti ii 
gyvai medžiagai izoliuoti nuo 
vakumo, pro kurį laisvai pra 
eina elektroninis spindulys. Ši 
taip tiriant, organizmas žūda 
ve. Neseniai grupė prancūzų 
tyrinėtojų, vadovaujant Gasio 
nui Diupiuji, Tulūzos Elektro 
ninės optikos laboratorijoje po 
elektroniniu mikroskopu nufo 
tografavo gyvas bakterijas, pa 
didintas 25.000 kartų. Mikro 
bai buvo sudėti į plonasients 
oro pripildytas kapsule^,, atskir 
tas nuo vakuumo koloidiniu 
langeliu. Elektroninio pluošto 
įtampa buvo pakelta nuo 50 
tūkst. iki miliono voltų, o žalin 
gam spinduliavimo poveikiui į 
bakterijas sumažint, pluoštais 
buvo siunčiamas trumpais im 
pulsais. Po ekspozicijos mikro 
bai toliau gyveno ir dauginosi.

KEIČIAMA SPARNO 
FORMA

Greičiau už garsą skrendan 
tiems lėktuvams mažiausią pasi 
priešinimą sudaro trikair.pinis 
sparnas, savo forma primenan 
tis kregždės uodegą. Tač u, 
skrendant mažais greičiais, jo 
keliamoji jėga nepakankama 
Ypač leidžiantis kyla avarijos 
grėsmė. Šio trūkumo neturi tie 
sus sparnas, bet jis yra d.debs 
ir sunkus.

O jeigu sukonstravus tokį 
sparną, kuris skridimo metu gu 
tų trikampis, o nusileidimo tie 
sus?

Anglijos firma „Viewers“ su 
kūrė lėktuvo piojektaą su pasu 
kainu sparnu. Lėktuvui pakilus 
ir pasiekus tam tikrą greitį, jo 
sparnų galai sutraukiami, jie 
įgauna trikampio formą. Prieš 
leidžiantis, toks lėktuvas, tary 
turn paukštis, vėl ištiesia spar 
nūs.
KAUNO POLITECHNIKOS 

INSTITUTAS
iki šiol ruošė 17-kos speciaiy 
bių inžinierius. Šiuo metu irsti 
tute mechanikos fakulteto ba 
zeje įsteigti trys nauji lakulte 
tai: mechanikos, mašinų garny 
bos ir lengvosios pramones. 
Elektrotechnikos fakultetą nu 
matyta padalyti į radio techni 
kos ir elektrotechnikos fakulte 
tus.

Du nauji fakultetai pradės 
veikti instituto filiale Vilniuje. 
Vakarinis instituto skyrius Šiais 
liuose peroiganizuojamas į va 
karinį fakultetą. E.

AUTOMOBILIS SU 
RUTULIU

Vakaru Vokietijoje sukurtas 
„rotorinio“ automobilio mode 
lis. Jame vietoj priekinės ašies 
su dviem ratais įmontuotas ra 
tūlio formos ratas. Yra teigia 
ma, kad tokia mašina nesuduš, 
užkliuvusi į pakelės stulpelius 
arba kelio ženklus, nes rutulio 
formos ratas ją vėl sugrąžins į 
kelio važiuojamąją dalį.

SPORTAS
Atkelta iš 3-čio psl.

kritikai ir susipažinimui, norint 
(tas būtina atlikti) išluKŠtenti 
sveiko kelio linkmę.

Toki pašnekesiai be pasiiuo 
Šimo nebus naudingi, jei pagrin 
de niekas nežinos kaip vienas 
ar kitas klausimas turi būti iš 
sprendžiamas, todėl (Kartoju) 
apsišarvuoti žiniomis, non pa 
gal jūsų visų lygį imant, priva 
lu.

Piadžia, žinoma, sunKi ir ver 
čia susiimti, bet nauda bus jau 
čiama šimtams sportininkų, o 
busimosios stovyklos įgaus v ei 
kesnj vaizdą sportinio brandini 
mo.

Kur tik pažiūrėsite, visi kraš 
tai, tur būt, neatsilieka ir ta ma 
žutė Goa, kur kautynės verda, 
sportinis sujudimas žengia st.p 
iai pirmyn, todėl ir mums lietu 

viams būtų pragaištinga tūue 
ti atsilikusiųjų sąraše. Žinant, 
kaimynų latvių ir estų veiziu 
mą ir pranašumą, privalome uo 
liau susiimti, nes to reikalauja 
mūsų paskirtis ir krašto uždą 
viniai.

kiame Sporte tilpusiame repor 
taže, apsilankius specialiai ko 
misijai (gyd. Tarasovai, gyd. 
Damskiui, H. Sinkevičiui, Žebo 
niui, Lukoševičiui) įvairiose 
Vilniaus sporto salėse. Perskai 
Čius jį, gaunamas labai liūdnas 
vaizdas iŠ sportinio darbo ir jau 
nuomenės auklėjimo ta linkme, 
kadangi aplankytos dvidešimt 
sporto salių, rastos tos kornisi 
jos visiškai netinkamom, bet ko 
kiam treniravimui ar papras 
Čiausiom rungtynėm: nėra ven 
tiliacijos, tinkas nuo lubų g*iū 
va ant sportininkų galvų, Žal 
girio bokso salę Gorkio g-je pir 
miausiai galima užuosti iš... pra 
kaito tvaiko net kieme. Kitur 
nėra nusiprausimo kambarių, 
rūbinių, o Dinamo mergaičių 
kambaryje, visa fanerinė siena 
yra užpildyta užrašais, kurių di 
džiausią skaičų sudaro „Aš my 
liu tave“.

Tad yra reikšminga, kad Lie 
tuvos sportininkai, dirbdami 
sunkiose sąlygose, skina grt 
žius laimėjimus. Paskutinis 
toks buvo mūsų Politechnikos 
moterų krepšinio komandos, 
kuri

IŠ LIETUVOS
Kokiose sąlygose privalo 

sportuoti pavergtos Lietuvos 
sportininkai — lengvai galima 
spręsti iš gruodžio 16 d. vilnis

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

Tel. Olice 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,

VARŠUVOJ NUGALĖJO
LENKIJOS RINKTINI 

55:50.
Tokiu būdu, lenkių revanšas 

už ankščiau pralaimėtas rung 
tynęs — 68:59 vėl nepavyko 
Kauno Žalgirio vyrai dar pridė

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.

N E P R I K L U S O M I

Kanados ir J.A. V. žvėrys ir 
paukščiai 

(Atkelta iš praeito n-rio)
Stambiausias Šiaurės Ameri 

kos medžiojamas gyvulys yra 
bizonas arba buffalo. Bizonai 
Kanadoj jau tiek padaugėjo, 
kad praeitų metų rudeni buvo 
leista jų medžioklė. Tas įvykis 
buvo plačiai paminėtas Knna 
dos spaudoj, nes tai buvo pir 
ma bizonų medžioklė nuo 19 
šimtmečio. Viso buvo išduota 
100 leidimų. Leidimų kaina: 
■vieliniams 50 /dol., svetimsa 
liams 200 dal. Daugiausia b.zo 
nų yra Wood Buffalo parke 
(rezervate), kuris yra šiaurinėj 
dalyj Albertos provincijos ir 
siekia North West Territories 
Tas parkas yra didžiausias vi 
soj Š. Amerikoj; jo plotas yra 
17,300 kvadi. mylių, t. y., dau 
giau kaip pusę Lietuvos. Par 
kas yra federalinės valdžios 
priežiūroj. Be kitų gyvių, ten 
dabar priskaitoma apie 20,000 
miškinių bizonų, kurie yra kiek 
didesni už prerijų bizonus. Ke 
Ii tūkstančiai bizonų yiu k’tose 
Kanados vietose, daugumoj Ma 
nitobos pravincijos šiaurėj. 
Šiais metais valdžia parduos 
200 leidimų bizonams medžio 
ti. Tačau tas malonumas nema 
ža kaštuoja. Neskaitant leidi 
mo kainos, uar yra alsKŪi mo 
<kesčiai /Vadovams, nakvynės, 
kelionės išlaidos (reikia sam 
dyti lėktuvą) ir be to da- viso 
kios smulkesnės išlaidos. Teko 
skaityti vieno medžiotojo smul 
kų bizonų medžioklės aprašę 
rną. Pasirodo, kad jie nėra taip 
lengvai prieinami ir šūviui la 
bai atsparūs. Gero ouliaus svo 
ris siekia daugiau kaip toną. 
Tam medžiotojui visas malonu 
mas kaštavo per 1000 dol. Wo 
od Buffalo parko administra 
cija kas metai daro tam tikrą 
bizonų atšaudymą (atranką).

Viso Kanadoj yra 18 ta.į> 
vadinamų national parkų, re 
zervatų. Juose saugojami ir glo 
gojami Įvairūs laukniai gyviai.

Jas 
pietas 

mylių ; trečias — Ba

jo vieną laimėjimą Krokuvoj, 
nugalėdami trečią Lenkijos ko 
mandą — vietos Vyslą 76:59.

Lietuvos ledo ritulininkai, 
viešėdami Rygoje, sužaidė dra 
ugiškas rungtynes su latviais. 
Jie pralaimėjo Latvijos meiste 
riui REG komandai 7 :9 ir 2 .4, 
tačiau laimėjo prieš Latvijos 
jaunimo rinktinę 4:2 ir RVG 
komandą 9 :8.

Vienas buv. žymus sportir.in 
kas nusiskundžia, kad mūsų Tė 
vynėje mažai žinoma „apie jū 
sų sportinę veiklą, laimėjimus 
ir tt. Gaila, bet rusiška cenzūra 
neleidžia nusiųsti gražaus mū 
sų K. Čerkeliūno red. Sporto 
laikraščio iškarpų. Net ir įaiš 
kai nepraleidžiami, kada k’ek 
plačiau parašoma apie tremties 
sportinę veiklą. Trys geležinės 
uždangos — R. Vokietijos, 
Lenkijos ir Sov. S-gos, skiria 
Lietuvą nuo laisvojo pašauto!

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos jaunučių krepšį 

nio pirmenybių baigmė Buvo 
pravesta Klaipėdoj. Mergai 
čių grupėj Panevėžys nugalėjo 
Biržus 42:20, o Mariampolė— 
Klaipėdą 57:41 ir baigmėje Pa 
nevėžį 51:44. Berniukų grupės 
laimėtoju išėjo Vilnius, nuga 
Įėjęs Joniškį 61:36 ir Klaipėdą 
59:40.

— Boksininkų varžybose 
Klaipėdoj, lietuviai nugalėjo 
Daugpilį 6 :4, Karaliaučių 7 :3 
ir Liepoją 10:0.

Antras pagal didumą yra 
per park, Alberta, jo 
4,200 kv.
nff prfrk, Alberta — 2,564 kv. 
m.; ketvirtas — Prince Albert, 
Saskatchewan — 1496 kv. mė; 
penktas — Riding Mountain 
Manitoba — 1,148 kv. m. ir 
kiti žymiai mažesni. Be to dar 
provincijos turi Įsteigę savo ats 
kiras draustines (game preser 
ve), kuriose medžioklė drau 
džiama.

Smulkesnių Kanados gyvių 
plačiau neminėsiu, nes tai už 
imtų daug vietos. Iš stirnų r.i 
šių skaitlingiausia yia baltuode 
gė stirna (white tailed deer). 
Jų yra bevelk visose plovinei 
jose. Elnių Kaūadoj yra, paly 
ginti, nedaug, daugiausiai va 
karinėse provinrijose. Šernų vi 
sai nėra. Antilopių yra tiK vie 
na rūšis, tali Pronghorn (lietu 
viško pavadinimo nežinau). 
Pronghorn pasižymi tuom, kad 
jis yra greičiausias gyvulys vi 
so j Šiaurės Amerikoj.

Iš smulkiųjų gyvių paminė 
tini kiškiai arba zuikiai ir kra 
likai arba triušiai, kurių yia k e 
lios rūšys. Tiesa, daug kas ne 
žino, koks skirtumas tarp zui 
kio (hare) ir triušio (rabbit). 
Pagrindinis skirtumas yia tas, 
kad zuikiai arba kiškiai gims 
ta su gerai plaukuotu kailiu ir 
mato, o triušiai aiba kralikai 
gimsta akli' ir beveik pliki. Lie 
tuvoj laukinių kralikų nėra, tai 
daugumai mūsų neteko su jais 
susipažinti. Iš medžiojamų pau 
kščių medžiotojams labjausiai 
žinomos žąsys, antys ir jerubės 
aiba virbės (grouse), kurių yra 
kelios rūšys. Kaikunose pravin 
cijose yra įvesta laukinių kala 
kutų ir fazanų. Yra ir europi 
nių kurapkų (partridge).

Aklimatizuotų kitų kraštų gy 
vių Kanadoje yra mažai. Pietų 
Ontario yra gana daug europi 
nių zuikių, kurie buvo įvežti 
1911 metais. Prieš kelis metus 
iš Azijos įvežta jakų, kuriuos 

nori aklimatizuoti^ Kanados 
šiaurėje. Yra taipogi šiaurės ei 
nių, kurie jau aklimatizuoti šio 
šimtmečio pradžioje. Vietiniai 
šiaurės elniai (caribeau) srair 
kiai nyksta. Dabar jų pnskai 
tomą tik apie 300,000 o nese 
niai dar buvo milionai. Valdžia 
bando tą nykimą sustabdyti, 
bet nesiseka. Iš svetimų kraštų 
atvežtų paukščių labjausiai įsi 
gyvenę kurapkos ir fazanai. Ka 
nados poliarinių žvėrių ir pau 
kščių čia neminėsiu, nes retai 
kam tenka su jais susidurti.

Laukinių žvėrių ir paukščių 
ūkių Kanadoje nedaug, jeigu 
neskaityti kailinių žvėriukų 
ūkių, kurie augina fazanus me 
sai ir paleisti medžioklei.

Dabar trumpai paminėsiu U. 
S. A. medžiojamus gyvius. 
Stambiųjų žvėrių ir kailinių 
žvėriukų U. S. A. yra žymiai 
n^ažiau negu Kanadoj. Brie 
džiai laikosi daugiausia Kana 
dos pasienio srityse ir national

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites.
JAN1QUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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.
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Stanley Burke pastovus CBC korespondentas Jungtinėse Tau 
tose, jo komentarai dažnai girdimi per televiziją ir radią.

parkuose. Bizonų U. S. A. da 
bar priskaitoma virš 12,000, ku 
rie yra apgyvendinti įvairiuose 
national parkuose. Be to dar 
yra privačių ūkių, kurie verčia 
si bizonų auginimu, vieton ;;a 
minių galvijų. Jie gali juos tais 
vai pardavinėti ar skersti me 
sai. Vidutinė bizono kaina 300 
—400 dolerių. Jie yra gryna 
kraujai, bet pusiau sunaminėję 
ir laikomi gerai aptvertose g i 
nykiose. Neseniai vienam žur 
nale mačiau tokį skelbimą: „Bi 
zonų ūkis pardavimui. 4000 ak 
rų. 135 bizonai, jauni ir seni". 
Mat, yra visokių mėgėjų.

Smulkesnių medžiojamų gy 
vių USA yra žymiai daugiau, 
negu Kanadoj. Ypač daug yia 
stirnų (deer), kurių yra Kelios 
rūšys. Vien tik bąltuodegių 
stirnų (white tailed deer) 19‘t8 
m. buvo pnskaityta per 5 mil. 
Taipogi yra daug šernų, kurie 
buvo įvežti iŠ Europos dar 
prieš I pasaulinį karą. Be to 
dar USA pasižymi savo gyvių 
įvairumu, nes daug laukinių 
žvėrių ir paukščių rūšių (veis 
lių) įvežta ir užvesta iš įvairių 
pasaulio dalių. Kaikune jų jau 
įsigyvenę ir padaugėję, u kiti 
dar bandymo stadijoj. USA 
yra daug privačių ūkių, kurie 
užsima laukinių žvėrių ir paukš 
čių auginimu, neskaitant kaili 
nių žvėriukų. Ypač daug yra 
fazanų ūkių. ~ 
ūkiai išperina į savaitę po 20 
tūkst. fazaniukų. Fazanas U. 
S. A. yra virtęs komerciniu 
paukščiu. Jų galima pirkti di 
desnėse maisto krautuvėse, o 
taipogi ir goresniuose restora 
nuošė. USA yra daromi ban 
dymai išvesti visa? naujų lau 
kinių gyvių veislių, juos kry 
žiuojant. Jau esą išvedę vieną 
naują fazanų veislę, kuri esą 
daug „žadanti“. Stambių plėš 
riųjų žvėrių USA nedaug beit 
ko. Meškų medžioklė daugu 
moj steitų yra uždrausta arba 
turi labai trumpą atvirą sezoną 
(open season). Ypač globoja 
mos rudosios meškos, kaipo 
gamtos paminklas.

Aliaskoj meškų yra dar gana 
daug ir ten jos medžiojamos 
kas metai, bet ribo’ai. Aliaską 
turi nemaža ir kitų stambiųjų 
gyvių.

USA yra labai daug medžio 
tojų - mėgėjų, apie 15 milionų. 
atsižvelgiant į tai, kaikųrie poli 
tinių partijų pareigūnai (fcand 
datai) savo priešrinkominėae 
kalbose, tarp kita ko, žada pa 
gerinti medžioklę ir priveisti 
daugiau gyvių.

Tiek trumpai suglaudus, 
apie Š. Amerikos medžiojamus 
gyvius. V. S.

ROBERT PAYNE, 
žymus anglo - amerikiečių ro 
manistas, poetas yra parašęs 
apie daugelį tautų ir civilizac: 
jų per o0 knygų — apie kinie 
čių poeziją, islamą, Persiją, in 
diją, Graikiją, Rusiją ir tt. Apie 
lietuvių dainas Pine nuomonė: 

„Aš nežinau nieko Vakarų 
literatūroje, kas prilygtų Livtu 
vos dainų grožiui ir tyram pri 
mityviam spindesiui. Jos, tiro 
do, buvę 
rytmetyje, 
ant jų.

Žmonės, 
navo yra labjausiai pavydėtini 
iš bet kada gyventojų. Jie tarė 
jo gilų, instinktyvų jausmą pa 
prasčiausiems dalykams — miš 
kams ir tekančiam vandeniui ir 
merginų veidams ir dangaus 
spalvoms. Jie dainavo bemeniš 
kai, tarsi dainuoti būtų taip len 
gva, kaip kvėpuoti, bet kiek 
daug meno yra jų bemenišku 
me!

Tame yra dainos versmė“.
Payne išvertė tuziną lietuvių 

liaudies dainų lietuvių poezijos 
rinktinei anglų kalboje, The 
Green Oak. Rinktinė turėtų pa 
sirodyti 1962 m. sausio gale.

parašytos pasaulio , 
ir laša dar tebėra

kurie jas rašė ir dai

Didesni fazanų

• Rokiškio kraštotyros muzė 
jus pasipildo naujais ekspor 
tais. Šalia 19 amž. kaimo an 
tininkų įrankių ir kitų ekspena 
tų, muzėjus dar renka tokius 
„mokslinius“ rinkinius, kaip 
komjaunuolių — pogrindiniu

Tačiau kų laiškai iš kalėjimų ir pan.

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

r
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir <* T IJcto III tus įvairius siuntinius.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA
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LTOMHAAAl^
H. ŠALPOS FONDO K-TO TRUMPAS PAAIŠKINIMAS

rinkliava davė gražius rezulta 
tus. Hamiltone ir apylinkėse su 
rinkta viso 970.01 dol. Tai ai 
siekta dėka pasišventusių K-to 
narių ir talkininkų - rinkėjų, ku 
rie nepagailėjo darbo, laiko ir 
benzino. Visiems linkėjams reiš 
kiame didelę padėką. I aip pat 
dėkojame visiems geriesiems 
tautiečiams, kurie suprasdami 
'alpos reikšmę tremtyje taip 
Josniai aukojo. Toliau paduo 
dame rinkėjų sąrašą pagal jų 
surinktas sumas.

Surinkta aukų viso $970.01 
Hamiltono Šalpos Fondo K. 

to ruošto Rudens Baliaus. įvy
kusio 1961 m. lapkričio 18 d., 
apyskaita :

1. J. Pleinys, surinko $ 7 9.00
2. J. Krištolaitis — . ,.$ 76.00
3. P. Kanopa — ... .$ 71.00
4. J. Dervaitis— . . . .$ 62.bū

5. V. Kežinaitis — . . .$ 55.50
6. B. Grajauskas — . 55.00
7. J. Asmenavičius— $ 52.G0
8. A. Kaušpėdas — $ 51.00
9. S. Saldžiūnas iš

Kitchener —. . . • $ 46.00
10. V. Leparskas —. .$ 48.00
11. L. Klevas — . . . .$ 41.00
12. P. Rimkus — . . • $ 31.00
13. A. Petkevičius — $ 29.00
14. F. Pauža — ... .$ 2S.00
15. K. Norkus — . . , • $ 25.50
16. A. Gedrimas — . .$ 25.00
17. S. Pilipavičius —. .$ 24.00
18. K. Lukoševičius — $ 23.00
19. F. Urbaitis — ... .$ 19.50
20. A. Kuzmickas, iš

Paris —............... .$ 19.00
21. K. Mikšys —. . . .$ 15.00
22. T. Falkauskas (iš

Stoney Creek) — $ 12.00
23. A. Krakaitis (iš

Burlington) — . .$ 10.00
24. A. Trečiokas

(iš Preston) — . ..$ 7.00
25. B. Aselskis — . . . $ 5.00
26. V. Kezys — . . . . $ 4.00
27. Kun. Dr. J. Tadaraus

ko tinki, bažnyč.—-$ 51.51

Pajamos ......................... $610.49
Išlaidos ..........................$454.88
Baliaus pelnas ..............$155.61

H. Šalpos Fondas.

ryšy su buvusiu Hamiltono L. 
L. R. D-jos v-bos kviestu te 
vų, bei prijaučiančių jaunimą 
susirinkimą 1961 m. gruodžio 
9 d., Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Po negausaus susirinkimo v- 
bos nariams pripuolamai pasi 
teiravus sutiktų tautiečių, teko 
išgirsti įvairių pasiaiškinimų 
dėl neatvykimo. Tačiau vietoj 
rimtų priežasčių, teko išgirsti 
įvairių nerimtų. Girdi, vieni ne 
supratę skelbimų, dėl sutrum 
pintų dr-jos pavadinimų ir tt. 
Paaiškiname, kad tai yra kiek 
vienam tautiečiui suprantama, 
todėl taupumo sumetimais visi 
ilgi pavadinimai yra trumpina 
mi, kas yra rimtas pagrindas ir 
su tuo reikia sutikti.

(Norint ,,N. L.“ leidimą pa 
tobulinti, tam yra b-vės veda 
mas vajus sutelkti 15,0JO dol., 
kad tuo būdu skaitytojus pa 
tenkint). Mieluosius kritikus 
kviečiame prie šio vajaus akty 
viai prisidėti, perkant ,,N. L." 
b-vės šėrų. Susidarius galimy 
bei talpinti pilnesnius pavadini 
mus, atpuls ir šios mažos neigia 
mybės. Jūsų įnašas ,,N. L.“ fa
ves Šerais, daug prisidės prie 
mūsų tautos labo).

Atkreipdami dėmesį į mūsų 
kaikurių tautiečių nepagrįstus 
priekaištus, norime priminti, 
kad norint prie ko prikibti, vi 
sada randama ir priežastis, kar 
tais ir labai nepagrįsta. Iš to da 
rosi išvada, kad kažkienė yra 
vedama antitautinė kova prieš 
bet kokį mūsų tautinį bei kul 
tūrinį darbą. Kam gi pagaliau 
t akova vedama?

Tuo pačiu skelbiame dar kar 
tą pilną mūsų diaugijos pava 
dinimą, būtent: (L. S. R. D- 
ja) — Lietuvių skautams remti 
draugija. Prašome visus įsidė 
mėti, nes patogumo sumetimais 
ir ateityje bus trumpinama.

CANADA

Mokykimės
angliškai ar prancūziškai

NIEKO NĖRA JUMS SVARBESNIO KAIP IŠMOKTI KUO GREIČIAU- 

TOS BENDRUOMENĖS. KURIOJE 

PRANCŪZŲ K. ŠIS UŽDAVINYS 

PASISEKIMUI IR LAIMEI KANA-

ŠIAI IR KUO GERIAUSIAI KALBĄ 

JŪS GYVENATE — T. Y. ANGLŲ Ar 

YRA GYVYBINĖS REIKŠMĖS JŪSŲ 

DOJE.

ŠTAI KELETAS PRIEŽASČIŲ

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

gyti draugų, atlikti reikalus krautuvėse ir įstaigose ir pasinaudoti

visais patarnavimais, kuriuos teikia bendruomenė jums kaip

nariui —

— jeigu mokėsite anglų ar prancūzų k., jūsų kvalifikacijos ir

patirtis įgaus didesnę vertę jūsų darbdaviui — —

daugelyje darbo rūšių jūsų kilimas priklauso didele dalimi

savo

jūsų

nuo

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

cūziškai —

— mokėdami angliškai ar prancūziškai, jūs lengviau pasinaudosite

techniškais kursais pagerinti jūsų darbo sugebėjimą — —

— mokėjimas anglų ar prancūzų k. yra būtinas įsigyjant Kanados

I
ft TAUPYK IR SKOLINKIS
$ KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. a

Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos: X

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. a
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. ‘f20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 ; į

pilietybę —

ANGLŲ AR PRANCŪZŲ K. VAKARINIAI KURSAI YRA DUODA

MI DAUGUMOJE VIETOVIŲ. NORĖDAMI GAUTI APIE TAI INFORMA

CIJŲ, KREIPKITĖS Į VIETINĖS MOKYKLOS VEDĖJĄ, ARTIMIAUSIĄ 

pilietybes bei imigracijos pareigūną, jūsų kunigą bei pa
storių AR Į ŠĮ LAIKRAŠIĮ.

KODĖL NEUŽSIREGIS1RUOTI ŠIANDIEN?

St CATHARINES, Ont
SLA VEIKLA

Gruodžio 17 d. p. Švažo na 
muose įvyko 278 SLA kuopos 
susirinkimas. Be SLA nomina 
cijų į pildomąją tarybą aptarti 
ir kiti aktualūs lietuviškieji rei 
kalai. Vienas iš jų, tai Klaipė 
dos atvadavimo minėjimas. 
Nors šis minėjimas nėra tie 
sioginis SLA veiklos uždavi 
nys, bet išeinant iš susivieniji 
mo dvasios, kad jis visą laiką 
rūpinosi visais lietuvybės reika 
lais, o ypač tais, kuriais nebu 
vo kam rūpintis, todėl ir ši kuo 
pa jau seniai pramintu keliu ei 
na.

Klaipėdos atvadavimo

minėjimas

dažnai esti blogu metu, kada 
būna sniegu užversti keliai ir to 
del didesnis minėjimo dalyvių 
kiekis nesusirenka, to pasėkoje 
nevisuomet apmoka net salės 
nuomos išlaidas. Dėl šios prie 
žasties rengėjai abejojo, ar be 
daryti šis minėjimas? Bet vai 
dybos sekr. J. Girevičius tr im 
pai pabrėžė. ,,Už susidariusius 
nuostolius aš atsakau“. Ir rei 
kia labai džiaugtis, kad tokių 
žmonių yra. Tik tokie asme 
nys ir pažadina kitų tautin,us 
jausmus. Reikia tikėtis šiam mi 
nėjimui visuomenė neliks kur 
čia ir minėjmas išeis oe nuos 
tolių. Į tai turėtų atkreipti dė 
mesį ir Hamiltonas ir lorontas, 

ypač Mažosios Lietuvos Bičių 
lių dr-ja ir SLA kuopos.

Paaiškėjus, kad minėjimas 
bus ruošiamas, valdybos akys 
nukrypo į korespondentus, o 
šie be žodžių suprato kokiu 
reikalu. Bet J. Dilys iškėlė klau 
simą: „Ar SLA valdyba žino, 
kad

Nepriklaunoma Lietuva vykdo 

ofseto pirkimui vajų“.

Šie taip pat suprato, apie ką ei 
na kalba ir atsakė, kad šiuo me 
tu kasa esanti tuščia, bet pasi 
rodžius pirmąjai dešimkei, ji 
bus pasiųsta N L ofseto pirkimo 
fondui.

Po dviejų dienų telefonu pa 
klaustas kuopos pirm. Z. Pili 
ponis apie parengimo darbus 
paaiškino, kad gauta slovakų 
salė: kampas Welland Ave. ir 
Page St., St. Catharinen, Ont. 
sausio 20 dienai. Minėjimas pra 
sides 6 vai. pp. Programa nu 
matoma: akordeoniste Birulė 
Bogušytė ir dar kas. Po minė 
jimo šokiai. Kuopos pirmiain 
kas dar pareiškė, kad valdyba 
į savo darbų ploną įtraukus, or 
ganizuot rimtesnę paramą N. 
L-vai. •

Sėkmės darbščiajai ir pasi 
aukavusiai valdybai ir patrio 
tiškąjai lietuvių visuomenei jų 
darbus įvertinti ir paremti. 1. Š.

PILD. TAR. NOMINA 
CIJŲ PASEKMĖS
P. Dargia gavo 26 oal 
vicep. S. Jokūbaitis 25; 
B. Pivaronas 9, T. Bajo

SLA

52-15

Ellen L. Fairclough 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris,

P. 
sus; 
sekr. 
ras 4. ižd. N. Gugis 24, T. 3a 
įoras 1; iždo globėjai, E. Mi 
kužiūtė 11, S. Briedis 15, T. Ba 
'oras 15; Dr. kvotėjas, dr. Za 
latorius 16, Dr. S. Biežis 10.

Visuitinis SLA narių 
susirinkimas

įvyks sausio 27 d. 6.30 vai. va 
karo Harding Hotel patalpose, 
King ir James g-vių kampas.

Šis susirinkimas bus svarbus, 
nes bus renkama 1962-ms me 
tams 278 kuopos valdyba ir 
bus kiti svarbesni nutarimai. 
Tad 278-tos kp. valdyba nuo 
širdžiai kviečia visus narius su 
sirinkime dalyvauti ir taip pat 
visus apsimokėti mokesčius, ku 
rie ten pat bus priimami.

Fin. sekr. P. P.

Atkelta iš 2-ro psi.

Tuo tarpu Delos buvo papli 
tusi kiek kitokio pobūdžio 1** 
genda. Deliečiai likėjo, kad 
Apolonas buvo gimęs jų salo 
je, bet po apsilankymo pas hy 
perboriečius jis vėl sugrįždavęs 
gulbėmis pakinkytame veži 
me. Kažkas paslaptingo glūdi 
šiame šviesos dievo bendradar 
biavime tarp šiaurės ir pietų, 
tarp hyperboriečių ir graikų. Ja 

bend 
prisi 

me galime įžvelgti tolimą 
ros kilmės ir bendro kulto 
minimą.

Pindaras, gyvenęs V-e 
mėtyje prieš mūsų laikų 
dar neturėjo pilnai 30 metų pir 
mojo midų karo laiku. Kitas, 
Hecate iš Abdere ar Teos, gy 
veno IV-o š. pabaigoje. Pasta 
rasis buvo Ptoleme’jo bendra 
butininkas. Jis parašė mokslinį 
darbą apie šiaurės sūnus (hy 
perboriečius). Šis veikalas yra 
dingęs, bet žinoma, kad jis ot

šimt 
erą,

sudirbdamas su Pinderu dainuo 
jama legenda šią perdirbo į fi 
losofinį kūrinį. Šiame kūrinyje 
šiauriečiai laikomi išminčiais 
(žyniais), kaip pavyzdys ki 
toms tautoms, pav. druidams.

Šis veikalas buvo vienas iš pa 
grindinių šaltinių tokiems rašy 
tojams kaip Diodoras iš Sicili 
jos. Savo Il-je knygoje, 47 pa 
ragrafe, jis taip rašo:

„Kadangi iš eilės tenka kai 
bėti apie į šiaurę nuo mažos-os 
Azijos esančius kraštus, neoū 
tų pro šalį pasakyti keletą žo 
džių ir apie hyperborėjus. Tarp 
daugumos istorikų, kurie savo 
metraščiuose aprašė senąsias 
tradicijas, Hecate ir kai kurie 
kiti tvirtina, kad toliau už kel 
tų, vandenyne, yra hyperbore 
jų apgyventa sala (greičiausiai 
Rugen ar Gothland). Jie vadi 
narni šiuo vardu, kadangi gyve 
na ten, iš kur kyla ir pučia Bu 
rė (šiaurės vėjas). Šios salos Že 

mė yra puiki ir pasižvmi - 
derlingumu, duodamu dvi^fa“ 
derhų per meru,. Tenai, ,££j 
tą pati pasakojimą, yra f ’ 
ne (Latvių?) kilimo vieta- 
štai dėl ko šios salos gyvento 
lai ypatingai garbina Apoloną. 
Jie, beveik be išimties, yra šio 
dievo kunigai arba vaidilos; 
kiekvieną dieną Šio dievo gar 
bei jie gieda himnus, šioje sa 
loję matome didžiulį aukurą pa 
švęstą Apolono garbei, taip 
pat puikią apvalios formos 
šventyklą visą išpuoštą daugu 
ma aukų. Šios salos gyventojų 
miestas yra taip pat pašvęstas 
šviesos dievo Apolono garbei; 
jo gyventojai daugumoje yru 
kanklininkai (citaristai), kurie 
be paliovos šventovėje garbine 
dievą giedodami himnus prita 
riant šių instrumentų muzi 
kai...’’

Daugiau bus.
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ŠAUKIAMA MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO 

SESIJA

DR. VINCO KUDIRKOS ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS 1961 M. EGLUTĖS

Pakartotinai pranešame, kad 
Kanados Lietuvių B-nės Mont 
realio Lietuvių Seimelio sesija 
šaukiama 1962 m. sausio m. 14 
d. (sekmadieni), 12 vai. 30 m. 
Aušros Vartų klebonijos posė 
džių kambary sekančiai dienot 
varkei svarstyti:

1. Sesijos atidarymas ir pre 
zidiumo sudarymas;

2. Paskutinės sesijos proto 
kolo skaitymas ir jo priėmimą.,;

3. Prezidiumo pirmininko pia 
nešimas;

4. Šalpos Fondo pirmininko 
pranešimas;

5. Iždininko pranešimas;
6. Liet. Dienos k-to pirm. 

Jono Lukoševičiaus praneši 
mas;

7. Revizijos komisijos prane 
Šimas;

8. Diskusijos dėl pranešimų 
ir apyskaitų tvirtinimas;

9. Seimelio Prezidiumo rin 
kiniai;

10. Revizijos komisijos rinki 
mai;

11. Klausimai ir sumanymai ;
12. Sesijos uždarymas.
Kaip iš darbotvarkes mato 

me susirinkimas yra labai svar 
bus Montrealio lietuviškai vein 
lai, todėl visi naujai išrinktieji 
atstovai privalo dalyvauti, ir 
organizacijų pirmininkai, o ne 
galintieji patys dalyvauti pri 
siunčia organizaciją atstovau 
jančius asmenis.

Visos lietuviškos organizaci 
jos prašomos daugiau atkrv.p 
ti dėmesį j bendruomenės veik 
lą, nes nuo jūsų aktyvaus įsi 
jjngimo daug priklausys ir vi 
sis lietuviškas darbas todėl pa 
t/s pirmininkai arba įgalioti da 
Lvaukime šaukiamoje sesijoje.

Remiantis K. L. B. Apylin 
l.ių Tarybų sudarymo taisyklių 
ę f., kviečiamam laikui nesusi 
i nkus reikiamam Seimelio na 
r ų skaičiui, po valandos posė 
c is įvyks nepaisant jame daly 
vau j ančių narių skaičiaus.

Seimelio Prezidiumas.
SPAUDOS BENDROVĖS 

„NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA”

valdybos posėdis kviečiamas šį 
penktadienį, sausio 12 dieną, 7 
vai. 30 min. vakare, NL redak 
cijos patalpose. Visi v-bos na 
r.ai prašomi dalyvauti.

O Rukšėnas Gediminas šiomis 
cienomis išskrenda į JAV, kur 
ilgesnį laiką žada sustoti Arizo 
noje.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 
šeštadienį 11—1

2—4 ; 7—9 p. m

2—4 p. m.

7—9 p. m.
p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
w»ii!iiiiii»iiuiinni>i»Huuu:nnuui

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

■*! Dr.E.Andrukaitis
| 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

• Gaują vyrukų, užpuolusių vie 
ną Montrealio banką, policųa 
pagavo ir su pagrobtais pini 
gaiš.

BLYNŲ BALIUS
K. L. K. M. Dr-ja praneša 

visuomenės žiniai, kad tradici 
nis Užgavėnių blynų balius bus 
vasario mėn. 24 d. 1 ai bus įuo 
mus ir malonus balius, kuriam 
tautiečiai kviečiami rezervuoti 
tos dienos vakarą.

Valdyba.
SPAUDOS BALIUS, 

vienas didžiausių Montiealyje. 
Šiemet bus paskutinį šeštadieni 
piieš užgavėnias — kovo 3 die 
ną, tai drauge bus ii Užgavėnių 
balius, kuris vyks jau žinomoje 
Slovakų salėje. Tautiečiai iš 
anksto prašomi tai prisiminti. 
DVEJOS SUŽIEDOTUVĖS

Renkytė Vanda, Dr. J. Ba 
sanavičiaus skautų Vyčių būre 
lio tautinių šokių grupės ilga 
metė šokėja ir krepšinio žymi 
sportininkė, Naujų Metų suti 
kimo proga susižiedavo su 
„Craidon“ fabriko supeiintvn 
dentu V. Kristapu.

Per Kalėdas buvo pp. Slan 
kevičių dukrelės labai šaunios 
sužiedotuvės, dalyvaujant abie 
jų pusių giminėms, Aldonos 
Stankevičiūtės su Edvardu Za 
tylmy, kuris yra lenkų tautom. 
„TIK PRISIMINKI,

MANO MAŽYTĘ”...
Šokių vakaras įvyks vasario 

17 d. Tai bus kažkas įdomaus.
BANKO „LITAS” 

valdybos posėdis įvyks sekma 
dienį, sausio 14 d., 8.30 v. ly 
to banko patalpose.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Valdybos ir direktorių susi 
rinkimas šią savaitę nustatytą 
dieną, kas yra žinoma, tiktai 
į jrimeiįama. į į

Pašalpinėn Klubo draugijon 
įstojo nauji nariai; Šlekys Vik 
toras ir Vitkauskas Antanas.

VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS

Elenos ir Vaclovo Kerbelių, mi 
nėjusių 20 metų, įvyko jų na 
muose, pasikvietus savo bičių 
liūs ir gimines. Sukaktuvinin 
kams sveikinimus visų vardu 
pareiškė A. Urbonas, paskelbęs 
Ilgiausių metų.
9 Jan - Talon ligoninės vado 
fvybė, konstatavus nesklandu! 
mus, pasitraukė.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų Gydytoja

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

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 901

UN 1-8933 

I
 ADVOKATAS

: JOSEPH P. MILLER, * 
B.A., B.C. L. į ! 

Suite 205

168 Noire Dame St. E.

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

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S"

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

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

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

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

V, Šulinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. ME 1-0882

iškilmę Šv. Kazimiero salėje 
atidarė šios mokyklos vedėja
J. Blauzdžiūnienė. Po jos kai 
bėjo m-lų glob. Tėvas J. Bo 
revičius ir kun. dr. F. Jucevi 
Čius. Po to prasidėjo mokinių 
pasirodymas. Sveikinimą j asa 
kė I. Markauskaitė. D. Lipčiū 
tės - Augienės 2 veiksmų kalė 
dė“ išpildė labai gražiai apreng 
dinį vaizdelį ,,Kalėdų žvaigz 
ti mokiniai: Pagrindinėse »olė 
se buvo: O. Rudzevičiūte, D. 
Lukauskaitė, A. Barauskas, M. 
Markauskaitė ir V. Murauskai 
tė.

Velniukus vaidino: J. z. u 
kauskas, J. Rašytinis, S. Rut 
kauskas, V. Kudžma, R. Sku 
čas, A. Rutkauskas.

Mažomis snaigėmis buvo: R. 
Alinauskaitė, R. Naruševičiūtė, 
V. Žitkutė, D. Blauzdžiūnaitė, 
A. Kudžrųaitė, A. Lukauskaitė,
L. Selenytė, I. Markauskaitė, 
V. Bunytė ir V. Kudžmaitė.

Nykštukais buvo ; V. Annaus 
kas, D. Makauskas, G. Bunys, 
R. Žitkus,, S. Brikis, T. Žižys 
ir S. Norvaiša.

Meškiukus vaidino: G. Brin 
kis, V. Išganaitis, V. Jonušaus 
kas, R. Zabieliauskas, J. Gečas, 
A. Krikščiokaitis, L. Sabalys, 
V. Tušas ir R. Ssučas.

Kiškiai: E. Mozūraitis, A. 
Bunys, R. Vilčinskas ir A. 
Mickus.

Didžiosios snaigės: D. Saba 
lyte, R. Bunytė, J. Kirkiliony 
tė, L Selenytė, A. Tušaitė, V. 
Žitkutė, Blapzdžiūnaitė, B. Ly 
mantaitė, G. Paulauskaitė, D. 
Tušaitė, L. Skučaitė ir j. 2u 
kauskaitė.

Angelai: V. Murauskaitė, B. 
Benetytė, R. Skučaitė, D. Ru 
dzevičiūtė, L. Bakaitytė, A. Ru 
dzevičiūtė. D. Vilčinskaitė, L. 
Žižytė ir L. Rutkauskaitė.

Eilėraščius deklamavo: A. 
Žiurkevičiūtė, S- Riauka, S. Ra 
Šytinis. Akordeonu grojo A. 
Krikščiokaitis..

Tėvų komiteto pirm. J. Ra 
manauskas visiems padėkojo.

Viso parengimo kulminuotė 
buvo Kalėdų senelio (V. Sa 
balys) atvykimas. Jį pasitiko ir 
į sceną atvedė snaigės. Koks 
milžiniškas efektas! Visa salė 
sukilo ir triukšmas tik ką stogo 
nenukėlė. Kalėdų Senelis vaiku 
čius pasveikino gražiu žodžiu 
ir apdovanojo.

Labai gražią dainą „Kalė 
dos” parašė ir pats pieninu pa 
lydėjo muz. Z. Lapinas. Pia 
nu akomponavo D. Barteškai

SVARBU VISIEMS
„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 prenume 
ratoriai prašomi paskleisi savo 
pažįstamųjų tarpe. 

REIKIA PINIGŲ SMUL 
KIEMS REIKALAMS?

Arch Realties Rd. Kreipkis j bandą „Litas“ tel. 
Pr. Rudin,ka,. HU 1-2957. ™ 1’2957- Iki ?25° kredi,"> 

giems asmenims zirantai nei ei 
2415 Park Row East, N. D. G. kalingi.

Sklypai, namai, prekybos ir Remk „Nepriklausomos L»etu 
pramonės įmonės. Premijos už vos" laikraščio Mašinų Fondo 

naujų klijentų nurodymą. vaiv> ne» tai yr« darbus 
lietuviškas reikalas.

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.

tė. Režisavo mok. J. Gečienė. 
Šokius ir dainą paruošė mok. 
J. Baltonienė.

Gražios ir gausios Vaikučių 
Vaišės paruoštos Tėvų Komi 
teto. Užbaigai labai gražiai pra 
ėjusios eglutės buvo žaidimai.

Eglutė iškiliausis vaikų ba 
liūs. Šiam gražiam parengimui 
tėvų ir mokytojų įdėla daug 
darbo ir gerų pastangų ir lėšų 
Gražu būtų, kad visi Vaikai, ku 
rie į eglutę atsilankė, kad ir mo 
kyklą lankytų.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

P. Povilaičiui, šeimai bei ai 
timiesiems, Antano Povilaičio 
mirties proga, reiškiame užuo 
jautos. Mirė ir bus laidojamas 
Hechingene, Vokietijoje.

Šv. Onos di-jos narių ir Oi 
čiulių prie AV par., susirinki 
mas įvyks ateinantį sekmadienį 
tuojau po Sumos klebonijos po 
sėdžių kambaryje.

Mūsų krepšinio junjorai jau 
pradėjo Montrealio krepšinio 
lygos rungtynes. Šeštadienį lo 
šė prieš University Settlement. 
Abi komandos puikaus pajėgu 
mo, gražaus žaidimo stiliaus. 
Žaidimas baigėsi svečių persva 
ra. Taškai: 48:41.

A. V. parapijos kunigai nuo 
širdžiai dėkoja visiems juos 
sveikinusiems šv. Kalėdų be: 
Naujųjų Metų proga.

Tradicinis mūsų parapijos ba 
žaras įvyks šiais metais kovo 
mėnesį 23, 24 ir 25 dienomis. 
Pasisekimas jo pnkiausys nuo 
mūsų visų bendradarbiavimo.

SPORTO ŠVENTĖ 
MONTREALYJE

Visos Kanados sporto apy 
gardos krepšininkai suplauks 
Montrealin gražion sporto šven 
tėn - krepšinio varžyboms — 
vasario mėnesio 3 ir 4 dieno 
mis. Jau dabar kviečiame visą 
lietuviškąją visuomenę ruoštis 
šiam gražiam įvykiui.
SPORTININKŲ VAKARAS, 
ruošiamas sportininkų piimeny 
bėm, bus AV salėje vasario 3 
d. Gros pirmaeilis orkestras ir 
bus įdomi programa.

PIRMOJI DIDESNĖ 
TRANSMISIJOS LINIJA

statoma „Ore", Ontario Hyd 
ro g-vės šiauriniame Ontario 
miško tankumyne tarp Mani 
touwadge ir Hornpayne vieto 
vių. Helikopteriai bus naudoja 
mi visose statybos fazėse ir vi 
soj 50 mylių linijoj. Jie atveš 
stulpus, visą medžiagą ir reika 
lingus žmones. Helikopteriais 
jau padaryti planai ir atvežti 
instrumentai. Nes tik maža da 
lis užbrėžtos linijos yra priei 
narna iš kelių.
•J. Mačionio groserijos trokas, 
šeštadienį siaučiant pūgai ir su 
trikus normalioms susisiekimo 
sąlygoms, suvažinėjo Pontiaką. 
• Tuokiasi Česlovas Januškevi 
Čius su Birute Petrulyte iš To 
ronto.

TO
ŠIA SAVAITĘ TORONTE KANADOS LAISVĖS 

FESTIVALIS
ir laisvės karalier.|;s rinkimai.

Canadian Folk Dancing As 
sociation (Kanados liaudies šo 
kių draugija) šią savaitę, sau 
šio 12, 13 ir 14 dienomis. To 
ronte, Massey Hail, ruošia pir 
mąjį Kanados laisvės festivalį, 
kuriame dalyvaus 28 liaudies šo 
kių šokėjų grupės, 8 chorai ii 
visa eilė individualių šokėjų, iš 
skirtingų etninių grupių.

Greta to vyks Miss Freedom 
1962 metams rinkimai. Šia ga 
lės būti išrinkta mergaitė ne 
vyresnė kaip 27 metų.

Festivalio programa bus vyk 
doma šia tvarka:

Sausio 12 d., penktadienį, 8 
vai. vakaro Massey Hall ręsti 
(valiq atidarymas - paradas, 
vėliavų įnešimas ir „O Cana 
da“. Programą išpildys; Čekų 
Sakalai, Estų tautinių šokių gru 
pė. Vokiečių bavarai, Graikų 
bendruomenės grupė, Airių But 
tier Academy, Indų Toionto 
klubo šokėjai, Latvių Dizdan 
eis, Lietuvių Gintaras, Mcksi 
kos Los Latinos, Skotų Mollie 
MacGregor, Serbų Strazuovo 
ansamblis. Slovakų Moravian 
Slovak Circle, Jr., Ukrainų Ha 
miltono hopako šokėjai. Indi 
vidualūs šokėjai: Indų P. Pet 
tiford, Airių Pat Buttler ir Is 
panų Paula Harrison. Chorai: 
prancūzų, vokiečių, airių ir ja 
ponų.

Sausio 13 d., šeštadieni, da 
lyvauja: Kinų šokėjai, Kroatų 
„Mladost“, Suomių Sisu atletų 
klubas, Vokiečių Dunojaus š< a 
bai, Italų liaudies baletas. Ai 
rių akademinė tradicinių šokiu 
grupė. Japonų „Sakura“, Lie 
tuvių Hamiltono „Gyvataras' , 
Lenkų ,,Wir“, Rusų ansamblis 
Cossak, Slovakų Kanados ta 
>,z^yy/V^VVzyzWz'zV//?^V/W,Wzč'>*z'z,'zWW/Vz/z'/W

Naujienos iš pasaulio sostinės
PAVERGTŲJŲ SEIMO NAU JŲJŲ METŲ 

ATSIŠAUKIMAS
U X—  JL. 3®* . . i <iln-

Pavergtųjų Seimas sveikiną 
Jus, Pavergtieji Broliai, Naujų 
jų Metų.

Praeitieji metai Jums buvo 
tik naujų rūpesčių ir sug iež 
tintos priespaudos metai. Nau 
jos tetoro priemonės Baltijos 
valstybėse. Dešimtys tūkstan 
čių Vengrijos ir Rumunijos 
(ūkininkų brutaliai suvaryti į 
kolchozus. Sustiprintas karas 
prieš religiją. Laisvojo pas; u 
lio atžvilgiu 1960 pažymėtini 
eile Sov. S-gos agresyvių veiks 
mų. Crruščiovo užkuitoji Per 
lyno krizė pastūmėjo pasaulį 
prie karo briaunos. Sutrypdą 
mas asmens teises ir sulaužyda 
mas savo tarptautinius įsipaici 
gojimus, jis pastatė sieną tarp 
rytinio ir vakarinio Berlyno. V 
sa serija atominių sprogdinimų 
jis bandė gąsdinti nekomurusti 
niam pasauliui, kad pasiduotų. 
Tokia savo politika sovietinis 
diktatorius beždžioniavo Hitle 
rį, kurio svarbiausias ginklas 
taip pat buvo grasinimas.

(Nepaisydami Chruščiovo 
grasinimų ir išpuolių prieš Šuo 
mijos neutralumą, mažieji NA 
TO nariai iš šios apsigynimo or 
ganizacijos nepasitraukė.

Nestingo taip pat apraiškų, 
rodančių laisvojo pasaulio ąu 
gantį budrumą komunistinei 
grėsmei ir sovietinių metodų 
suktumo didėjantį supratimą.

Vienas iš pačių reikšmingiau 
šiųjų praeitų metų įvykių bus 
buvęs Stalino naujas apkaltini 
mas XXII kompartijos suvažia 
vime. Chruščiovo veidmainis

TAISAU IR DAŽAU

rybos šokėjai. Individualiai: či 
gonų M. R. Hamalainen, ainų
M. K. McCarrigle ir E. Knight, 
ispanų M. Lipton. Choiai: Šuo 
mių, vengrų, italų ir lenkų.

Sausio 14 d., sekmadienį, gc 
riaušių grupių finaliniai šokėjai: 
finaliniai šokėjai geriausių indi 
vidualinių šokėjų; finaliniai ge 
riaušių chorų pasirodymai. 
Miss Freedom paskelbimas; la; 
mėjimų įteikimas; uždarymt 
karalienės himnu.

Prizai šokių grupėms: 1 — 
500 dol., 2—300, 2—200 h 
4—100; chorams: 1—200, 2— 
100; individualiems šokėjams: 
1—50, 2—25.

Bilėtai į festivalį gaunami: 
869—A Bloor St. W., biletų 
pardavimo agentūrose ir prie 
įėjimo į salę. Kainos nuo 1.25 
iki 2.50.

SLA 236 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

pirmas šiais naujaisiais metais, 
šaukiamas šį sekmadienį, sau 
šio m. 14d., Lietuvių Namuose. 
Senoji kuopos vaidyba pa 
tieks savo darbų apyskaitą 
perduos pareigas naujai. Sus. 
rinkimo pradžia 2 vai. p. p.

— alpuk —
9 Ateitininkų šventė organizuo 
jama sausio 28 d. Kalbėtoju pa 
kviestas iš JAV dr. A. Liulevi 
čius.
• F. Balčiūnas, dirbdamas ang 
lų mokykloje, studijavo Loion 
to universitete humanitarinius 
mokslus ir dabar gavo baualau 
ro laipsnį,
® Tautos Fondo vajus Toronte 
davė 1,484.57 dol. Šiuo Toron 
tas pralenkė ir Hamiltoną. Ka 
žin ką padarė šioje srityje Mc 
ntrealis?

f afc . •A.aia - ■ -i-J,- W '5A. ” 4 
kuinas niekam pasaulyje nėra 
taip ryškus kaip pavergtosioms 
tautoms. Jis smerkė Stalino nu 
sikaltimus komunistinės hieiar 
chijos atžvilgiu, bet kaijj žemė 
tylėjo dėl Stalino ir savo palies 
nusikaltimų pavergtųjų Euro 
pos tautų atžvilgiu.

Jūs, Pavergtieji Brolia*, ži 
note geriau nei kas kitas, kode! 
Sovietų sąjungą turi pagiindo 
bijoti karo.

Nepaisant daugelio šešėlių, 
pereiti metai nebuvo grėsmin 
gi pavergtųjų laisvės bylai. Pa 
dėtis nėra statiška. Ji nuolat 
kinta. Istorija sravi, lt kaip so 
vietinės imporijos byrėjimo vy
ksmas rodo, ji nėra sovietų pu 
sėje. Sovietinė galybė yra me 
kavertė, palyginus su laisvės g 
lia. Sovietų ideologija dar ule 
kad nebuvo taip subansrutijusl

Į ateinančius metus todėl 
žvelgiame su pasitikėjimu. Žvel 
giame su viltimi, kad pavergtų 
jų valia atgauti savo laisvę gali 
eventualiai atitikti Vakarų Ga 
lybių valią laisvei ginti.
t-"-' ■' M' .. .........M ............ 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 kainba 
rius, atskiras centralipis šildy 
mas, skiepas. Park Extension , 
Querbes St., netoli J. Talon 1

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė 

Draudimas — Paskolos
. Adamonis, RA 2-2472.

K. GUDŽIŪNAS | 

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

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas X 
su apdraudimu.

3365 Masson St., y
Montreal.

Tel. RA 1-6005. t
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