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Chruščiovas spaudžia Lietuvą
KAS NAUJA KANADOJE

KANADA RUOŠIASI FEDE RALINIAMS RINKIMAMS 
Opozicija mano, kad rinkimai įvyks greit.

IŠ MASKVOS SKLINDA SENSACIJOS. VISA EILĖ 
KALTINIMŲ IR BYLŲ PABALTIJO TAUTŲ ŽMONĖMS

Rusijoje vyksta stalininkų kova su chruščiovininkais.
Alžyre kovos, Laose gi einama prie taikos 

Jungtinės Tautos įspėjo Indoneziją ir Olandiją.

Mis Freedom — Regina Žvmantaitė kalbasi su „The I oronto 
Daily Star" reporteriu r . i\ prikausomosl Lietuvos" bendri 
darbai K. Baronu (žibi, pasikalbėjimą 6-me puslapy).

MAŠINŲ FONDO VAJUS
ĮDOMŪS dalykai gerokai pa 
ryškėjo praėjusios savaitės bė 
gyje. Visi jie turi tiesiog) ryšį 
su Maskvoje vykstančiais poli 
tiniais kitimais, su smarkiau pa 
sireiškusiu rūgimu komunistu 
partijoje.

RŪGIMAS BOLŠEVIKŲ 
PARTIJOJE

pasirodė daug didesnis, negu 
anksčau galima buvo manyti 
žinant kompartijos drausmės 
kietumą. O vis dėlto rūgimas 
i kompartiją įsimetė.
KOMPARTIJOJE iŠ tik.ųjų 
vyksta didelė tarpusavė kova, 
kuri gali privesti prie dar di 
dėsnių kovų ir rimtų pasekmių. 
Chruščiovo sostas dreba ir svy 
ruoja.
MOLOTOVAS, Kuris yra .-.tali 
riininkųj priešakyje, pasirodo, 
iš Vienos buvo sugrįžęs į Mask 
vą ne Chruščiovui nusilenkti, 
bet

STOTI Į ATVIRA SU 
CHRUŠČIOVU KOVĄ.

Pasirodė, kad jis turi gana 
stiprų užnugarį, su kuriuo Chru 
ŠČiovui nelengva kovoti. Ypač, 
kad Molotovo pusėn stojo ne 
tiktai mažutė Albanija, bet ii 
didelė Kinija, o tas jau labai 
silpnina Chruščiovo padėti ir 
kelia augštyn Molotovą, su ku 
riuo kova pasirodė itin nesek 
minga.
CHRUŠČIOVAS todėl- atsi 
dūrė sunkumuose ir pavojuose. 
Kai Vorošilovas pasidavė, nu 
sižemino ir atsiprašė, Moloto 
vas atvirkščiai pasielgė : stojo j 
atvirą kovą ir esmėje yra labai 
daug laimėjęs.
STALINISTAI — ANTROJI 

RUSŲ PARTIJA,
spėlioja spauda. Apie tai pra 
kalbėjo ir Kanados komparti 
jos lyderis I im Buck. Tikrai, 
Chruščiovas ligšiol Molotovo 
nesulikdavavo, o tuo pačiu ir jo 
šalininkų. Tat Chruščiovas da 
bar sėdi ant vulkano, kuris Kiek 
vienu metu gali išsiveržti. Nore 
damas Molotovą apmalšinti, jis 
jį paskyrė grįžti į Vienos ižo 
liaciją, bet Molotovas neatsisa 
ko kovos, todėl tą paskyrimą 
atšaukė. Palikti jį Maskvoje 
taip pat pavojinga, nes jis gali 
likviduoti Chruščiovą, kaip 
šis likvidavo Staliną ir Beįiją... 
NETIKRUMO būsena, kuria 
pergyvena Chruščiovas, verčia 
jį būti nepaprastai atsargiu,— 
todėl jis mėtė pėdas kombinuo 
damas išvykimą į Gudiją, j lie 
tuvą ir į Lenkiją, todėl jis pa 
galiau pritarė JAV siūlomam 
Laoso planui, todėl jis griebės 
SMAUGTI IR PABALTIJO

KRAŠTUS.
Kai Vakarai vis atviriau ir 

griežčiau pradėjo kalbėti apie 
sovietinio kolonizmo panaikini 
mą ir vis dažniau minėti Pabai 
tijo valstybių vardus, reika'au 
jant joms grąžinti laisvę ir ne 

priklausomybę; kai atviriau pra 
dėta badyti sovietiniam Pabai 
tijo grobikui veidmainiavimu į 
akis, neva reikalaujant naikiu 
ti kolonizmą, o pačiai Rusijai 
vis dar kolonizmą plečiant,

BALTIJOS TAUTOMS 
SUNKU NUSLĖPTI 

LAISVĖS TROŠKIMUS, 
todėl Maskvos diktatūra prieš 
Pabaltijo valstybių žmones nu 
kreipė persekiojimus, kad tuo 
būdu joms porodytų, jog ju 
laisvės viltys be pagrindo, uad 
jos turi glūdėti, „kaip pelė p - 
šluota“...
„PRAVDA“ ir lietuviskoji jos 
laida Vilniuje („Tiesa“ nr. 13 
(5757) išsijuosusi pučia Klaipė 
dos katedros statybos bylą, Kai 
pati katedra, kaip ir daugumas 
Lietuvos bažnyčių, okupanto- 
pagrobta savo tikslams. Pana 
šių bylų banga iškelta ir teDs 
keliama ir Estijoje ir Latvij ,je. 
Lietuvoje keliamos sufabnkuo 
tos bylos, kaip Stalino laikais.

CHRUŠČIOVAS PRALEN
KIA IR STALINĄ, 

nes kam nebuvo pagrindo kem 
bylos Stalino laikais, tai dt-nai 
kelia Chruščiovas. Mat, reikia 
kaip nors priversti Pabaltijo 
žmones paklusti okupacijai, — 
todėl daroma viskas, kad įv;- 
rytų daugiau jiems baimės ir .s 
varytų iš galvų laisvės ir nepri 
klausomybės atkūrimo minti. 
VILNIUJE vadinamame „aug 
ščiausiame Lietuvos teisme“, 
kuriame vyriausi

TEISĖJAI RUSK1AI, 
ARBA OPUPAC1JOS 

TARNAI,
sausio 15 d. pradėta nepap.as 
tai pučiama byla, kurioje kalti 
namaisiais patraukti Klaipėdos 
bažnyčios kunigai — kleb. kun. 
L. Povilonis ir vikaras Br. Bur 
neikis, faneros fabriko dir. pav. 
A. Paškevičius, tiekimo kon 
toros virš. B. Alsys, miesto na 
mų valdybos inž. J. Mikalaus 
kas, namų v-bos valdytoja A. 
Klovaitė ir miško prekybos san 
dėlio dir. J. Krivickas.
ATVAIZDAS Tiesoje rodo, 
kaip to „augščiausiojo“ teismo 
teisėjai paltais apsitūloję, neva 
lyvi bolševikai „teisia“ suminė 
tusasmenis. Vaizdas žiat.rus 
dar žiauresnis bylos turinys, ku 
rį mes peržiūrėsime knuose NL 
nr.

TOS BYLOS YRA PRIEMO 
NĖ SMAUGTI PABALTIJO

TAUTŲ LAISVĖS 
TROŠKIMUS.

Bendrai, paskutiniu laiku pa 
griežtojo okupacijos režimas: 
varžomas susiraši.iėjimas, padi 
dinta laiškų kontrolė - cenzūra, 
daugelis laiškų nepasiekia adrv 
satų, ir iš Chruščiovo „kultūri 
nio bendradarbiavimo“ neliko 
nei skudurų.

Nors federalinis parlamentas 
tavo kadenciją baigia 1963 m. 
kovo mėnesį, bet spėjama, kad 
rinkimai įvyks greičiau, nes pro 
gresyvieji konservatoriai yry Įsi 
tikinę, jog jų valdymas jiems 
davęs nemažų pasiseKimų, te 
dėl nesą prasmės ilgiau laukti, 
jei laimėjimas užtikrintas. Nors 
min. pirm. J. Diefenbaker kai 
bedamas Toronte pasisakė ne 
aiškiai: rinkimai gali įvykti lai 
kotarpyje nuo šios dienos ir iki 
1963 m. kovo mėnesio, b« i sos 
to kalba, pasakyta atidarant 
parlamento sesiją, spaudos yra 
vertinama kaip įžanga į rmki 
minę kampaniją.

Be ko kita nurodoma, kad 
sosto kalboje, kurią, kaip zini 
ma, rašo minister!;. pirmininkas 
bei jo kabinetas, suminėti šiai 
būs ir opūs dalykai: pakėlimas 
senatvės pensijų ir kitų sociali 
nio aprūpinimo išlaidų, tilto 
mokesčių panaikinimas, senato 
reforma, federalinių primoKėjš 
mų universitetams padidinimas, 
žiemos darbams savivaldybėms 
sumų pakėlimas, pensijų karo, 
invalidams padidinimu.-, žehSdS* 
ūkių, sausrų ai veju parėmimas-, 
eksporto kainų palaikymas, mn 
žųjų įmonių parėmimas. Tai vis 
reikalai, kurie rinkiminėje kovo 
je bus plačiai aptariami. Todėl 
opozicija spėja, kad rinkimai 
įvyks anksčiau, negu išsibaigs 

LONDONO RADIO PRANE 
ŠĖ SENSACIJŲ APIE 
ĮVYKIUS RUSIJOJE

Esą ten vyksta” lemtingi įvy 
kai. Chruščiovas iŠ Maskvos 
pasitraukęs į Sibrą, nieva ,,in 
spektuoti kolchozų“. Rusijo’c 
susidariusi trečia politinė srovė 
(be stalininkų ir chruščioviniu 
kų). Molotovas, Kuris savava 
liškai atvykęs iš Vienos į Mask 
vą ir Chruščiovo įsakytas grįž 
ti savavališkai atsisakęs grįžti, 
— dabar
MASKVOJE VEDAS DERY 

BAS DĖL RUSUOS 
ATEITIES JAU SU TRIMIS 

PARTIJOMIS
TREČIOJI rusų srovė, kuri iš 
kėlusi šūkį „reikalaujame pa 
jaus ne padangėse, bet ant sta 
lo“, galinti išaugti į uidelę bei 
lemiančią jėgą, kuri galinti nu 
lemti Rusijos ateitį ii privesi 
ją prie laisvų rinkimų ir d.kta 
tūros galo. . .

Šios žinios iš Londono buvo 
praneštos! sekmadienio naktį 
po 12. Tos pat žinios pranešė, 
kad Pravdoje pasirodęs straips 
nis, kritikuojąs Chruščiovo po 
litiką. Ir ryt. Vokietijos „va 
das” Ulbrechtas išdrįsęs savo 
laikraštyje pasisakyti prieš Chr 
usčiovo politiką, siekiančią ko 
egzistencijos su vakarine Vo 
kietija. Ir Kinijos komunistai 
Spaudoje pradėję1 Chruščiovą 
pulti... Žodžiu, Chruščiovo dm 
tatūra, pagal paskutines žinias 
uraška. Gal galų gale Rusi 
jos ir jos pavergtų kraštų žmo 
nės gaus drąsos ir nutrenks tiro 
niją! To galima linkėti nuošir 
džiai. Tiktai Molotovo maišy 
masis toje košėje gera nežada...

KITUOSE ŽMONIJOS 
GYVENIMO BAROUSE 

daug nauja nėra — tęsiasi se 
nos bėdos toliau, nors yra tūlos 
pažangos.
LAOSO susitvarkymo byla pa 
sistūmėjo pirmyn, nes šalys su 
sitaria dėl koalienės vyriausy 
bės sudarymo.

šio parlamento laikas ir, gali 
mas dalykas, net ir labai greit 
nes dabartinė valdžia daug p 
liečiams siūlo gera padaryti.

PEARSONAS PRADEDA 
SUPRASTI TARPTAUTINE 

BŪSENĄ
Vienybė ir pasiryžimas gali iš 
saugoti taiką, o ne suglebimas 

kapituliacija.
Užbaigiant Laisves festivalį 

1 oronto Massey Hali, Kanados 
opozicijos lyderis Lester Feai 
son labai gražiai pasisakė tarp 
tautinės politikos klausiniais. 
„Laisvas žmogus, bet kur beuū 
damas, niekad nepasiduos b-n 
lažui, siekiančiam priversti ka 
pituliuoti. Taika, kapitaliavus 
prieš komunizmą — jokia tai 
ka. Reikalaujame jėgos be pio 
vokacijos, apsisprendimo be 
baimės pėdsakų“. Toks nusista 
tymas, Pearsono nuomone, yia 
būtinas išsilaikyti tarp dvieju 
kraštutinumų. pasidavimo kr. 
munizmo tironijai ir atominio 
sunaikinimo. Tvirtai jis pabrė 
žė: „Atmetame tą pažiūrą, kad 
yra galimas tiktai tas pasirinki 

Alias — ■•ilia savižudybė, ubą 
kapituliacija’’, Vaka.ų tautų 
vienybė bei pasiryžimas i. Al 
lanto sąjungos galybė yra tai 
kos priemonės. l odei reikia, 
kad Atlanto paktas būtų ne tik 
tai karinė apsigynimo sąjunga, 
bet drauge ir dvtsinė, idealisti 
uė sąžunga.

UŽSIDARO AUKSO 
KASYKLOS

Kanados Kirkland Lake vie 
tovėje veikė didelės aukso ka 
syklos, bet pamažu jos išseko 
ir kai kurios jau užsidarė. Da 
zar užsidarė dar kitos kasy’ los 
ir viena pajėgiausių, Wright- 
Hargeaves Mines Ltd., dabar 

paskelbė, kad jos srityje aukso 
ištekliai taip pat jau eina prie 
išsisėmimo.

KANADA PARDUODA 
URANĄ

Anglija užpirko Kanadoje 
12,000 tonų urano konce . tra 
lo. Susintarta už svarą konceni 
rato mokėti 5.25 dol. Dėl ura

INDONEZIJA, pabandžiusi ka 
ro žygį į vakarinę Gvinėją, bei 
susilaukusi nesėkmės, nes 
OLANDAI SUTRIUŠKINO 

JOS BANDYMĄ ĮSIVERŽTI, 
jau truputį apsiramino, o gavę 
JTO sekretoraus Thantio įspė 
jimą, sutinka jau ir kalbėtis, tar 
tis.

Būdnga, kad Indonezijos 
diktatorius Sukamo Gvine’ojt 
bando įvykdyti grynai sov ietis 
ką „išlaisvinimą“, prieš kuri 
Gvinėjos Papuasų taryba pre 
testuoja, reikalaudama sau ap 
sisprendimo teisių, bei ne „iš 
lasvinimo“...
ALŽYRE vyksta vidaus kovo:., 
bet santykiai su Prancūzija kiy 
psta geresne kryptimi.
DĖL BERLYNO derybos, ku 
nas vedė JAV atstovas I homp 
sonas su Gromyka, piie siuita 
rimo neprivedė. Rusijos diKta 
tūra atmeta bet kokius Amen 
kos pasiūlymus.
GROMYKLA IŠKĖLĖ NAU 

JUS REIKALAVIMUS.
Esą Vakarai turį įsileisti į vaka 
rinį Berlyną... Rusijos įgulas. 
Apie jokias nuolaidas n kalbos 
nėra. Veltui Macmillanas paki 
ša mintį, kad jeigu B< liyno kla 
tįsimu galima būtų siisiiaiii. 
Maskva viską almėta.

„Nepriklausomos Lietuvos” 
Mašinų Fondo vajus tęsiamas. 
Iš M onlrealio lietuvių vajus -au 
kia ir tikisi daugiausia, ne» iaik 
raštis vis dėlto pirmiausia naši 
tarnauja Montteaiio lietuviams. 
Iš tikrųjų, jeigu visi Montrea 
lio N. L. prenumeratoriai Ma 
šinų Fondui paskirstų tiktai po 
10 dolerių, kas be jokių abejo 
jinrų yra labai lengva padalyti, 
tai visą ofseto komplektą gatė 
tume tuč tuojau įsigyti. Tat, ma 
lonūs prenameratoriai ii visi 
įskaity tojai, jūs,, kuriems pir 
miausia tarnauja Ir ateityje, ži 
noma, tarnaus pirmoje eilėje 
„Nepriklausoma Lietuva“, pa 
skirkite po 10 dol. ir t ta. jau 
siųskite, ir reikalas bus greit 
baigtas!

Šį karta skelbiame.

Kanados Lietuvių Tarybos
Vancouverio skyrius, 
baigdamas savo buvimą, 
siunčia kasos likutį
Mašinų Fondui . . . .$6J.OO

l\uo kapiioliaus padangės
AMERIKOS KONGRESAS SUDARĖ KOMISIJA TIRTI 

RUSIJOS PAVERGTUS KRAŠTUS*
Pranešama, kad JAV p aria 

mente prie Europos reikalų 
misijos sudaryta speciali pako 
misija Pavergtos Europos vals 
tybių reikalams. Jos pirmininke 
yra Edna F. Kelly. Pakomis’ 
ja jau veikia. Jos tikslas — 
surinkti žinių, klek okupuotų 
kraštų režimas yra priklauso 
mas Maskvos valiai, o koKios 
savarankiškumo pastangos susi 
laukia pasipriešinimo ir perse 

no kainos dabar susidaro skir 
tingos nuomonės. Kanada už 
svarą reikalavusi 8 dol. Susita 
rimas turi būti pasirašytas sau 
šio pabaigoje.

ATSARGIAU SU ŠAUNA 
MAIS GINKLAIS

Tūlas Simons nupirko savo 
12 metų sūnui šautuvą, kaip 
kalėdinę dovaną, o šis bežaisda 
n.as su pirkiniu, netikėtai isšo 
vė ir nušovė pirkėją — tėvą... 
O tūlas Tagar išėjo medžioti 
su 13 metų sūnum, kurį r.jšo 
vė vietoje kiškio...

STREIKAS FORDO ĮMONE 
SE TRUKO TIK 8 V-DAS. 
Chryslerio darbininkai nutarė 

STREIKUOTI
..Fordo įmonių Oakvillėje, 
Ont., darbininkai buvo išėję į 
streiką, bet streikas tetruko tik

Visų dėmesiui!!!
LABAI SVARBŪS SPAUDOS BENDROVĖS 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” NUTARIMAI 
Sausio 12 dienos posėdyje Spaudos Bendrovės ,,Nepri 

klausoma Lietuva“ valdyba padarė šiuos svarbius nutarimus:
L Visiems, kas N L Mašinų Fondan įneš po 100 dole 

riu, „Nepriklausoma Lietuva” bus siuntinėjama nemokamai ligi 
tol, kol Bendrovė susitvarkys taip, kad galės mokėti dividendus.

2. Meno kūrinių, kuriuos Mašinų Fondo vajui suauko 
jo ir suaukos menininkai, loterija bus vykdoma per visus NL 
prenumeratorius visuose kontinentuose. Loterijos laimingųjų 
biletų traukimas vykdomas specialiame tam tikslui ruošiama 
me pobūvyje.

3. Ryšium su 20-ties metų „Nepriklausomos Lietuvos 
jubilėjuini, visi kas ją užsisakys šio sausio mėnesio laikotarpyje, 
ją gaus už pusę kainos: Kanadoje 2.50, JAV — 275, Australi 
joj<- K 3,00 doleriu:. Sis nutarimas galioja ir buvusiems seniau 
prenumeratoriais, bet dabar laikraščio nešk adantiems.

Povilas Rutkauskas, 
žymusis mūsų de Lux 
Cleaner savininkas ir 
lietuviškųjų reikalų 
rėmėjas Montrealyje 
(žiūrėkite skelbimą). $20.00 
Viso .......................$100.00
Nuoširdžiausiai dėkojame už 

įnašus.
Mašinų F-de buvo $ 7,610.00 
Per savaitę gauta . .$ 100.00
Fonde dabar yra . .$ 7,710.00 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 7,290.00

Būsime labai dėkingi visiems, 
kas papildys šią sumą iki už 
planuotos ribos.

N L. Valdyba.
P. S. Yra tautiečių, kurie da 

limis įmokėjo už šėrus, kiti pa 
tižadtjo įmokėti didesnę su 
mą, bet dalimis. Bendrovei to 
ks (mokėjimų įnešimas jokio 
skirtumo nesudaro.

Taipgi pastebime ir drauge 
atsiprašome tautiečius, kuriems 
šėrai dar neišsiųsti, — kai tik 
tai spėsime apsidirbti, nedel 
siant šėrus išsiųsime.

N. L. Valdyba

kiojimo, kokiu laipsniu vykdo 
mas tuose kraštuose nustulini 
mas, kokia ūkinė padėtis, ko 
kie ūkiniai santykiai su Maskva 
ir tt.

'Pakomisė kreipėsi į paverg 
tųjų seimą, kurį prašo duoti tai 
informacijai surinkti ludininku.

Pranešama, kad pirmoje eilė 
je pakomisija lytinės Liftuvag, 
Latvijos ir Estijos okupacijos 
būseną.

8 valandas, nes Fordas darbi 
ninku reikalavimus patenkino 
— pridėjo po 18 ct. už darbo 
valandą per 3 metus, taipgi su 
tiko su reikalavimais dėl sočia 
linių reikalų ir kt. Ta sutartimi 
darbininkai sulyginti su Windso 
ro, Niagaros ir New Yorko dar 
bininkais Fordo fabrikuose.

Chryslerio įmonių darbiniu 
kai Windsore pastatė tuos pa 
čius reikalavimus, kaip ir Fordo 
darbininkai, ir nutarė išeiti į 
streiką.

KANADA PASIGAMINO 
PINIGAMS NIKELIO

Ligšiol nikeliniai Kanados pi 
nigai buvo kalami iš Anglijos 
nikelio, bet dabar „Sherrht 
Gordon Mines Ltd." pagarni 
no Kanados nikelį ir iš jo da 
bar bus nukalta 10 milionų su 
mai nikelinių pinigų.

Didžiai Gerbiamam „Nepriklausomos Lietuvos“ 
Bendradarbiui,

VYTAUTUI SIRVYDUI SU ŠEIMA,
Lietuvoje šio sausio 8 dieną mirus motinai, 

sulaukusiai 86 metų amžiaus, 
KOTRYNAI ŠIRVYDIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia 

„Nepriklausomos Lietuvos’" redakcija.
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Nepriklausoma Lietuva 
INDEPENDEN T LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! l or 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 Ik 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA1’ 

Redaktorius Jonas Kardelis.

Okupantas Lietuvos kunigams fabrikuoja bylas

DOminic
7722 George Str., LaSalle, 
Prenumerata metams:

Kanadoje ......................... 5.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 5.5G
V imi i r kitur ....................... $ 6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ’ ) 
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Šimtas po šimto!!!
Kiekvieną kartą, kada gaunu 

naują „Nepriklausomos Lieta 
vos" laikraščio numerį, visada, 
pirmu žvilgsniu žvelgiu į veda 
mo Mašinų Fondo vajaus duo 
menis, į savaitės bėgyje pada 
rytus naujus įrašus: buvo, ga. 
ta, yra, trūksta.

I arp daugelio kas savaitę 
naujų Šerus įsigijusių pavar 
džių, matyti ir savo indėlius p • 
pildančių netik iki N. L. Spau 
dos B-vės valdybos page'davl 
mo 100 dolerių sumos, bet šie 
kiančių užpildyti ir iki galimo 
maksimumo.

I ie naujieji su pirmaisiais Ina 
šais atėję padėti įgyvendinti 
naujųjų mašinų įsigijimo reika 
lą, ir tie papildantieji iki šunti 
nių ir daugiau, daugumoje yra 
iŠ tolimesnių nuo Montrec tio 
esančių vietovių, net iŠ J. A. V

Kai tuo tarpu šis reikalas 
daugiau turėtų rūpėti patiems 
Montrealio lietuviams, tiek ien 
esanjtiems pa vieniems tautie 
čiams. tiek ten gausiai esan 
tiems pavieniams tautiečiams, 
tiek ten gausiai esančioms lietu 
viską darbo baią puoselėjan 
čioms organizacijoms, draugi 
joms, sambūriams, kam N. L. 
laikraštis daugiausiai patarimu 
ja.

Reikia tikėti, kad vienoj iš 
didžiųjų lietuvių kolonijoje Ka 
nadoje, būtent Montrealyje, 
yta gana didelis skaičius tau 
liečiu, galinčių savos spaudos 
svarbiam, rimtam, naujų maši 
nų įsigijimo reikalui, savo įna 
šus papildyti ne tik iki pdgei 
liaujamos šimtinės. Bet ir taip 
patiems artimiausiems N. L. 
laikraščio šeimininkams, ju pra 
dininkams daugiausiai prisidėti 
iki b-vės nustatytos šėrų ribos, 
kad įgalinus, reikalingų nauju 
mašinų įsigijimą artimiausioje 
ateityje, ir atpalaidavus N. I. 
laikraščio leidimą nuo jį slė 
giančių rūpesčių.

Nepaslaptis, kad nuolatos 
vis gendančios senos spausdini 
mo mašinos nebeatlieka joms 
užkrauto darbo, ir jų nuoiati 
niam, dažnai besikartojančiam 
remontui yra išleista didesne 
pinigų suma, viršijanti jų pir 
kimo kainą. O jei vieną dieną 
visai nepataisomai sustos, — 
kas tada?

Tepagalvoja tai kiekvienas 
laikraščio skaitytojas, kiekvie 
nas laikraščio dalininkas, nešąs 
didesnį ar mažesnį atsakomy 
bės jausmą.

Išvada aiški: reikalinga ben 
dra skubi reali parama: Io L. 
L. puslapių matyti, kad Monl 
realyje yra gana gražus skai 
čius Mašinų Fondo vajaus ta! 
kininku, kuriems parodant di

Ką rašo kili
SIEKIANT TAIKOS

Britų dienraštis „Daily Te 
legraph" gruodžio 11 išspausdi 
no gerai žinomų politinių veikė 
jų ir Britų parlamento atstovų, 
konservatorių, darbiečių ir libe 
ralų, deklaraciją. Laisvosir s 
tautos, siekdamos tikros ir ilga 
laikės taikos, turėtą vadovautis, 
jų nuomone, Šitokiais pnnci 
pais;

1. Sveikindami visas pastan 
gas visuotiniam nu.iiginkiav' 
mui įgyvendinti, mes manome,

6-6220
Montreal, P. Q., Canada.

Yearly Subscription Rates:
Canada ........................... $ 3.00
America & S. Amesica . . $ 5.50
Other Countries.............$6.00 

dėsnį reikalo supratimą, ir veik 
lumą savo pažįstamų ir artimų 
jų tarpe, netaip jau sunku bu 
tų sukelti likusią, pagal sąma 
tą nustatytą antrosios pusės su 
mą, nelaukiant perdaug dide 
lių pasekmių iš tolimesnių vii 
tovių, visų pirma laukiant pa 
čių montrealiečių didesnės ini 
ciaty vos.

Mano manymu, savosios 
spaudos išlaikymo reikalu ture 
tų daugiau dėmesio atkrc.pti 
mūsų priaugantis jaunimas, jun 
giantis daugiau prie jos populia 
rinimo ir rėmimo.

Jiems padėti turėtų ateiti jų 
tėveliai, kurie jų vardu, jiems 
užprenumeruotų laikraštį ir jų 
vardu jiems įgytų vieną kitą 
Šerą, kas juos įpareigotų būti 
tolimesnių lietuviškos spaudos 
oalaikytojų, jos vargų ir džiau 
gsmų dalininkais, kas juos jpa 
reigotų tęsti tėvų puoselėtą įde 
ją, neužmiršti savo kilmės ir sa 
vo vardo.

Taip pat manyčiau, ar ne 
gražus būtų gestas, savo arti 
mųjų draugų ir pažįstamų tax 
pe, įvairiuose, jiems surengtuo 
se pobūviuose, minėjimuose, 
bei kasmet besikartojančių šve 
nčių proga, kaip dovaną žy 
miai vertingesnę ir gražesnę už 
bereikšmį blizgutį užsakyti 
jam, jei dar neturi, Nepriklati 
somą Lietuvą ar kitą kokį iaiK 
raštį, dovanoti jam jo vardu nu 
pirktą spaudos palaikymui šė 
rą, kurio svarba tikrai daugiau 
atneš jiems džiaugsmo ir užčiuo 
piamos naudos.

Taip pat būtų sveikintinas 
reiškinys, kad kiekviena lietu 
viška organizacija iš savo pa 
rengimų gautojo pelno, nors 
vieną kartą metuose jos dalį 
skirtų mūsų lietuviškos spau 
dos palaikymui, žiūrint į reika 
l<> svarbumą, šiandieną Neprik 
lausomai Lietuvai, rytoj Tevis 
kės Žiburiams ir kitiems.

Šį reikalą ypatingai turėtų su 
prasti ekonominės organizaci 
jos.

Baigmėje noriu palinkėti N. 
L. spaudos B-vės valdybai, bei 
visiems jos talkininkams bu rč 
mėjams nesustoti pusiaukelė 
je, o pasitikėti dar neužgęsusia 
savo spaudą mylinčių, ir jos 
svarbą suprantančių tautiečių 
paramą, įsigyti norimas naujas 
moderniškas spausdinimo maši 
nas, tvirtai atsistoti ant tvirtų 
pamatų, ir būti nesugriaunama 
lietuvybės tvirtove, Lietuvos 
laisvės švyturiu, kad galima uū 
tų laisvu žodžiu griauti rusiško 
komunizmo užmestą mūsų tė 
vynei vergovę, ir neleisti u/gęs 
ti lietuvybės žarijoms šiame 
krašte.

J. Žilėnas.

kad jas turi lydėti tokios pat 
pasjtangoft pašalinti toms pa 
grindinėms tarptautinių įtem 
pimų priežastims, kurios veda i 
ginklavimąsi.

2. Reikalaujame, kad būtų 
atstatytos pagrindinės vyrų ir 
moterų teisės laisvai pasirinkti 
per laisvuosius rinkimus savo 
valdymo formą. Mes nesieKia 
me atstatyti buvusių režimų, 
nei reikalaujame pasirinkti ku 
rios nors nekomunistinės aisle

„The Montreal Star" sausio 
15 dieną įdėjo straipsnį „two 
Lithuania Priests Charge! in 
Money Deal“, kuriame rašon.a, 
kad du Klaipėdos kunigai t o 
viloms ir Burneikis, sausio 16 
dieną stos teisme atsakovai,, už 
spekuliaciją doleiių valiutu ir 
statybinėmis medžiagomis. 
Esą. Reuterio pranešimu, sau 
šio 15 dienos Maskvos ,,Prav 
da" aprašo šią bylą ir nurodo, 
kad tie Klaipėdos kunigai ga 
vę iš Amerikos 250 dol. ir j’ios 
iškeitę į 100,000 rublių, o staly 
darni Klaipėdos bažnyčią prisi 
spekuliavę statybinių medžią 
gų, kurias paskui išpardavę spe 
kuliatyvine kaina. Dolerius jie 
pardavę Rieznickai ir Zisinano 
vičiui, kurie taip pat patraukti 
teismo atsakomybėn.

,,Pravda" gi sausio 14 die 
nos numeryje įdėjo žiaurų strai 
psnį „Mošenniki v čiornych 
sutanach“, kuriame rašo, kad 
visi Lietuvos kunigai iškilmių 
gai iš sakyklų paskelbė, jog 
Klaipėdoje bus statoma nauja 
bažnyčia (yra žinoma, kad 
toks skelbimas yra galimas lik 
tai tuo atveju, jeigu valdžia iei

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
TAUTOS FONDO ATSTOV YBĖS KANADOJE 

1961 M. VEIKLOS APYSKAITA
Pajamos $$

Likutis 1961 m. I. L 1.598.03 
Nuošimčiai „Paramos" 

banke per 1961 m. 56,54 
Rukos gautos iš šil I F do 
Atstovybių Kanadoje'

1. Ioronto 1,800.00
2. Delhi 653.00
3. Montreal .300.00
4. Hamilton 250.00
5. Edmonton 193.39
7. Sudbury 167.50
8. Sauk St. Marie 125.50
9. Winnipeg 13r.00

10. Windsor 116.30
11. Fort William 94.50
12. London 78.25
13. Calgary 46.00
14. Welland 41.00
15. Ottawa 32.50
16. Oakville 24.50
17. Pembroke 20.00

Pajamų išviso $ 5.912.01
Išlaidos: $$

Išsiųsta TF v-bai į 
New Yorką 2,500.00

Kelionė į New Yorką.
pašto ir raštinės išl. 72.99
Išlaidų išviso 2,572.93

Likutis 1961. XII. 31. 3,339.02 
Bolansas $5,912.01
Šiemet pirmą kartą iš 20 Ka 

nadoje esančių apylinkių aukas 
TF-dui surinko ir Centrui ai 
siuntė tik 17, trys apylinkės, 
St. Catharines, Rodney ir Leth 
bridge, nežiūrint pakarlounų 
prašymų, per visus 1961 nu. 
nė vieno cento aukų pavergtos
Tėvynės vadavimo reikalams

A. A.
ANTANUI STUKU! 

mirus, 
NASTEI TRUMPICKIENEI 

su šeima, ir
JURGIUI STUKUI 

su šeima,
netekus mylimo brolio, reiškia nuoširdžią užuojautą 

jų liūdesio valandoje ir kartu liūdi
Enskaičių šeima.

mos. Mes atmetame visas lota 
litarines sistemas, ar tai būtų 
fašistinė ar nacistinė, ar komu 
nistinė.

3. Mes nepripažįstame, kad 
dabartiniai režimai Vidutin ir 
Rytų Europoje ir Rytų V<> 
kietijoje atstovauja gyventojų, 
kuriuos jie valdo, valiai. Todėl 
mes reikalaujame, kid tiems 
milionarns butų suteiktos tokios 
pat teisės patiems apsispręsai, 
kokių Sovietų blokas taip daž 
nai reikalauja kolonijinėm., te 
ritorijoms Azijoje ir Afrikoje.

4. Turi būti pavesta kit.erns 
nuspręsti, ar tautų laisvas pasi 
rinkimas gali būti atliktas rin 
kimais Jungtinių Tautų, ar ko 
kioj nors kitoj tarptautinėj prie 
žiūroj.

5. Komunistinių vyriausybių 
įrengto susisiekimo fizinio b„rje 
ro per tūkstančius mylių sker 
sai Europą buvimas yra akivaiz 

džia. Kaip žinoma, Lietuvos 
„valdžia“ pasididžiuodama .r 
tuo neva įrodinėdama, kad L,ie 
tavoje yra tikėjimo laisve, bu 
vo davusi leidimą ir i.gą laiką 
tuo gyrėsi ir „turistams iš uz 
sienių rodė ta statoma bažnyčią 
Red.).

Sovietai, kaip žinoma, visus 
laiškus gaunamus iš užsienių 
skaito - cenzūruoja, ir štai ką 
sovietų cenzūra išskaičiusi vie 
name kun. Povilionio laiške: 
„Mums labai naudinga žalioji 
firma stambiais vienetais, ne su 
smulkinta. Tat ji, kalbant evin 
gelijos pavyzdžiais, atneša ne 
dešimteriopą, bet netgi penkias 
dešimteriopą vaisių... Siuntinį 
gavau... Abu muilo gabalus pa 
siėmiau sau. Abu jie pasiiodė 
žaliosios firmos Nr. 100... Skry 
bėlėje už aplanko taip gi įdėtas 
Nr. 50... Viso žaliųjų 250'.

Šiai valiutai realizuoti jis nu 
vykęs į Vilnių. Per stambius 
spekuliantus Rieznicką ir Zis 
manovič „kunigai uždirbo dau 
giau kaip 100 tūkstančių rub 
lių“, — rašo „Pravda“.

Toliau rašoma, kad šie kuni 
gai spekuliacijos būdu gavę 

nesurinko ir neatsiuntė. Lietu 
vos savanoriai negailėjo 1 ėvy 
nės laisvinimui ne tik savi ini 
žemo turto, bet aukojo savo 
sveikatą ir gyvastį, kovodami 
su daug kartų stipresniu priešu 
ir laimėjo. Mes, atsidūrę isei 
vijoje per trumpą laiką smai 
kiai praturtėjome svetingoje 
Kanados žemėje ir apie k >»u 
nizmo pančiuose kenčiančią sa 
vo gimtinę daug kas visai pa 
miršome.

Bet nežiūrint mažo skaičiaus 
pasitaikančių, didelė dauguma 
lietuvių yra geri patriotai, ne 
vengia visuomeninio darbo »i 
neatsisoko paaukoti lietuvis 
kiems reikalams.

llš paskelbtos apyskaitos ma 
tyti, kad Toronto ir Delhi apy 
linkės per 1961 mt. smarkiai 
padirbėjo ir sulaukė rekordinių 
rezultatų. Garbė jiems!

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje skelbdama praeitų 
metų savo veiklos apyskaitą, 
širdingai dėkoja visiems 1 F-do 
įgaliotiniams ir KLB apylinkių 
valdyboms už jų pasiaukojimą, 
organizuojant ir renkant aukas 
TF-dui per 1961 m.; taip pat 
širdingai dėkojam aukų rinkė 
jams, kurie lankė lietuvių na 
mus, prašydami aukos, ir vi 
sienrs geros valios lietuviams, 
aukavusiems tam kilniam, rude 
liam reikalui — pavergtos Tė 
vynės išlaisvinimui.

TF-do Atstovybė Kanadoje.

dus pasaulio padalijimo simbo 
lis. Mes tikime, kad jo pašali 
nimas, daugiau negu bet kuris 
kitas veiksmas, prisidėtų prie 
susiartinimo tautų, turinčiu skir 
tingas santvarkas. Bandymas 
keliauti erdvėje lu<» laiku, Kai 
žmogus ir jo idėjos dar negali 
laisvai judėti žemės paviršiumi, 
mūsų nuomone, yra nesąmonė.

C>. Musų įsitikinimu komunis 
tų vadovybė daugiausia pri.adc 
tų prie ilgalaikės taikos, įgyven 
dindama šias priemones, kurios 
yra žmoniškumo ir brolybės pa 
prasčiausi principai.

Pasirašė: Edward Bedding 
ton-Behrens, Fred Bellenger, 
Birdwood, Christopher Chata 
way, Roger Gresham Cooke, 
Clement Davies, Richard Go 
old-Adams, John Hynd. Ludo 
vic Kennedy, William Lawth 
er, Longford, Thomas Moore, 
Rea. Sam Watson, George Wil 
lesden. 

daug statybinių medžiagų ir jas 
pardavę: 320 tonų cemento, 
189 tonas kalkių, 65 tūkstan 
čius plytų, 8 tona., skardos, 35U 
ketvirtainių metrų stiklo, 250 
kubinių metrų medienos ii 
dMug kitų statybinių meozia 
gų...

Už tai kunigai ir valiutą pir 
kę asmens sausio 16 d. Vilniuje 
teisiami.

Čia aprašyti dalykai yra gry 
na Lietuvos okupanto priemo 
nė murdyti žmones ir pasisa 
vinti jų turtą. Kaip žinoma, 
Klaipėdoje pastatytoji bažnyčia 
jau atimta. Pirma leido, o pas 
kui traukia teismo atsakomy 
bėn. Valdžiai leidus, žmonės 
aukojo, o okupantas pasiėmė. 
Sovietinė valdžia skelbia, Kad 
doleris tekaštuoja tiktai 90 ka 
peikų, o žmonės vis dėlto do 
lerio kainą žino ir už jį moka 
400 rublių. Bet tokią kainą mo 
ka, kaip „Pravda“ rašo, „spe 
kuliantai“, — taigi jie nemoka 
tikros kainos, nes jie gi turi dar 
gerai uždirbti... Tat tikra dole 
rio vertė yra apie 800 rublių. 
Kodėl gi niekas Amerikoje ne 
spekuliuoja rubliu’ „Pravda" 
rašo „barachlo", o tuo tai pu ir 
tas „barachlo“ išperKamas ir 
mokama spekuliatyvinė ka
na... Kodėl rusai nesiunčia į

JUOKDARIAI...
DIDŽIAUSIAS KURIOZAS

Sovietinės Lietuvos buities tikrovė.
Sudūmojo vieno didelio 

miesto organizatoriai surengti 
nepaprastą masinę priemonę. 
Priemonę, kuri net nebuvo už 
planuota jų masinių priemonių 
plane. Jie nutarė sukviesti vi 
sus miesto piliečius į masini 
konkursą.

Šaltą ir vėjuotą popiete (ko 
kios visada pasitaiko, kai vyks 
ta masinės priemonės atvirame 
ore) prie Festivalio kalno pa 
reigingai suplaukė didžiulė mi 
nia. O pats vyriausias organiza 
torius užlipo ant kalno šlaito, 
labai patenkintas apžvelgė gau 
sius viršplaninės priemonės da 
lyvius ir pro mikrofoną kreipėsi 

juos:
— Brangūs piliečiai! Mes su 

kvietėme jus į nepaprastą kon 
kursą. Mes norėtume, kad jūs 
papasakotumėt patį neįtikimiau 
šią, pati keisčiausią įvykį iš 
miesto gyvenimo, I am, kuris 
papasakos didžiausią kuriozą, 
mes paskirsime stambią preini 
ią!

Ir suūžė, subangavo minią.
O prie mikrofono ėjo ir ėjo 

nauji žmonės. Piliečiai pasako 
jo ir pasakojo. Visokiausi keisti 
atsitikimai byrėjo kaip smulkus 
cukrus. Pagaliau sriautas prie 
mikrofono baigėsi, nes niekas 
dar nesušuko; „Neįtikėtina!“

Ir tuo atoslūgio metu prie 
mikrofono pamažėle atkiūtino 
senelė. Tyliu, drebančiu nuo 
senatvės balsu ji prabilo:

— Aš esu nereikšminga se 
nele. Mezgu ir siuvu drabužė 
liūs savo anūkams... Aš Čia ne 
kuriozus pasakoti atėjau. 3a 
kau, jeigu jau čia stovi toks 
aparatas — ji pagarbiai pačiu 
pinėjo mikrofoną. — tai imsiu 
ir garsiai kai kam padėką tavo 
pasakysiu. Gyvenu aš name — 
architektūriniame paminkle, ma 
žame komunaliniame kambare 
lyje. Ir štai kartą nuo lubų nu 
krito gabalas tinko. Aš nuėjau 
į namų valdybą. Mane iš karto 
priėmė ir pasiūlė kėdę. Papra 
šiau, kad atliktų remontą. Man 
atsakė, kad sekančią dieną try 
liktą valandą dešimt minučių 
ateis darbininkai ir sutvarkys. 
Sekančią dieną tryliktą valanda 
vienuolika minučių atėjo darbi 
mukai ir viską sutbarkė. Ačiū 
namų valdybai, tiek ir norėjau 
pasakyti,

Senelė baigė pasakojimą ir 
kukliai pasitraukė.

Kalną gaubė tyla. Tūkstan 
tinė minia stovėjo apstulbusi. 
Net pat s didysis Organizato 
rius neteko žado. Reporteriai 
nieko negalėjo rašyti. nes jų 
pirštai nustėro.

Pagaliau minia atitoko ir 
pasigirdo balsai.

— Ką ji čia paisto!.. Neįtikė 
tina!.. Kur tai girdėta!.. Nega 
lj būti!

Ameriką „barachlo“, už kurį 
čia mokėtų kas spekuliatyvinę 
kainą?...

Baisus tas rusiškos tironijos 
režimas. . .

Be to, iš viso sunku pasaky 
ti, ar čia yra bent truputėlis tie 
sos. Galimas dalykas, kad tai 
yra viskas sufabrikuota, nes 
yra žinoma, kad sovietija savo 
tikslams turi ištisus kadrus šios 
rūšies „fabrikantų“, kurie leng 
vai prasimano visokius išmistus.
DIDŽ. BRITANIJA NEPR1 

PAŽJSTA PABALTIJO 
VALSTYBIŲ OKUPACIJOS

Numatomos derybos dėl Ber 
lyno tarp Vakarų ir Rytų sukę 
lė pagrįstą susirūpinimą Euio 
pos pavergtų tautų taipe. Tose 
derybose neišvengiamai tarės 
būti paliesti ir tų tautų reikalai.

Britų Lietuvių Taryba (lietu 
vių, Didž. Britanijos piliečių, 
organizacija) aiškino tikrą pa 
dėtį ir jai buvo užtikrinta, kad 
Didž. Britanijos vyriausybės nu 
sistatymas Pabaltijo valstybių 
aneksijos klausimu yra nepasi 
kraštų aneksija buvo tik de 
keitęs nuo 1946 metų, kadu tų 
facto pripažinta. Didž. Britam 
jos vyriausybės politika ir Sian 
dien tebėra ta pati: nepripažin 
ti de juie Pabaltijos valstybių 
aneksijos. E.

Didysis Organizatorius taip 
pat atgavo žadą.

— Sekančią dieną... Ti/lik 
tą valandą vienuolika minučių. 
Nereikšmingai senelei... — pa 
drikai murmėjo jis.

Ir visi vienbalsiai nusprendė, 
kad tai ir yra didžiausias mies 
to kuriozas!

Iškilmingai griaudžiant or 
kestrui, Organizatoriai užkėlė 
nuo aplodismentų apkvaišusią 
senelę ant specialaus pjedestalo 
ir užmaukšlino jai ąžuolo lapų 
vainiką. Pasibaigus ilgai truku 
sioms griausmingoms ovaci 
joms, didysis Organizatorius ta 
rė:

— O dabar, brangioji sene 
le, mes tave apdovanosime. Sa 
kyk, kokios dovanos tu nore 
turn? Rinkis, ko trokšta šird «: 
„Volgą“, šaldytuvą, moder 
niausią skalbimo mašiną, butą 
su visais patogumais... Rinkis!

Senelė kiek pagalvojo ir ta 
rė:

— Aš esu nereikšminga, ne 
reikli senelė... Mezgu ir siuvu 
drabužėlius savo anūkams... To 
dėl aš norėčiau.,,

Užstojo tokia mirtina tyla 
kad buvo girdėti, kaip tolimos 
gatvės kieme kudakuoja višt

— Aš norėčiau, — tęsė s 
nelė, — antpirščio. Paprasto 
anlpirštėlio, kad lopant ir siu 
vant adata nebadytų piršto,.,

Visi organizatoriai su paleng 
vėjimu nusijuokė.

— Iš tikrųjų, kokia jūs kuk 
Ii ir nereikli senelę, ■—- didysis 
Organizatorius susigraudinęs pa 
tapšnojo ąžuolo lapų vainiką. 
— Tuč tuojau įvykdysime jū 
sų norą!

Ir jis įsakė vienam iš organi 
zatorių atnešti iš parduotuvės 
antpirštį.

Po kiek laiko nusiųstasis gri 
žo, bet antpirščio neatnešė,

— Neradau, — pasakė.
Tada buvo skubiai išsiunl 

ta po visas miesto pramonių... 
prekių parduotuves kelios de 
šimtys organizatorių. Minia lau 
kė. Bet ir šie sugrįžo, nieko 
nepešę.

pidysia Organizatoriui su 
triko. Jis dar kiek palaukė, ma 
tyl, tikėdamasis, kad antphŠiė 
lis nukris iš dangaus ant kalno 
ir čia žinoma, jį bus lengviau su 
rasti, nei miesto parduotuvėse...

Iš dangaus kaptelėjo lietaus 
lašas. Ir Organizatorius liūdnai 
nutęsė:

— Deja, senele, bet visame 
mieste antpirščio nėra...

O tai ir buvo didžiausias ku 
riozas I

Ne Mandrapypkis,
o Vyt. Žilinskaitė.

(Vilnius. „Švytu.ys" 1961 m. 
lapkričio mėn. 22 nr.).



1962. I. 24. — Nr. 4 (774) NEPRIKLAUSOM A LIETUVA 3 P3L.

NE KARAS IR NE TAIKA
Kam ne kam, bet visų tauly 

bių, nuo bolševikų pabėgu 
siems, 1945 m. vasarą, nebuvo 
lemta džiaugtis pergalės džiau 
gsmu, kokiu džiaugėsi karą lai 
mėjusneji. (Per karą užteindy 
tieji miestai nakčia vėl suž.bo. 
Miestų žymesnėse aikštėse, ypa 
tingai Anglijoje, grojo orkesl 
rai, minios žmonių šoko, o tam 
tikri oratoriai, skelbdami apie 
pergalę, garbino ,,Tris Didžiuo 
sius“. Visur buvo išstatyti „di 
džiųjų" portretai, plevėsavo 
Įvairių valstybių vėliavos, kurių 
tarpe ne tik Lietuvos ir kitų Pa 
baltijo valstybių, taipogi ir Len 
kijos, nebuvo. Šiurpas nukrės 
davo pažiūrėjus į gruzino port 
retą su dideliais ūsais, kuris <.uo 
jau primindavo Lietuvoje ka 
lintus kalėjmuose, kankintus, 
nužudytus, dešimtimis tūkotan 
čių mūsų tėvų, biolių, sesių ir 
vaikų išvežtų į Sibirą mirčiai, 
be jokios kaltės ir... sutiyptą ne 
priklausomybę.

2 Pasaulinio karo pabaiga pa 
odė patį didžiausį karinį laime 
mą, kokio istorijoje dar nebu 

vo, bet tuo pačiu padarė ir di 
džiausią klaidą politinę. Ant 
pergalės griuvėsių tuojau išdy 
go naujas nesantaikos pastatas. 
Prasidėjo suktybės, grūmoji 
mai, naujų valstybių grobimai, 
padalinimai ir tt. Geriausioms 
Vačarų sąjungininkams, buvu 
siems 1 autų S-gos nariams, nau 
joje Jungtinių Tautų Organiza 
cijoje Lietuvos, Latvijos ir Es 
tijos atstovams kėdžių nebepa 
statė.

Laike karo ,,trys didieji“ nu 
sprendė tris mažas Pabaltijo 
valstybes visai panaikinti n So 
vietų S-gos sieną nukėlė už 
Rytprūsių. Kraštai, kurie ture 
jo savo pavadinimus, žmonės 
visur kalbėjo sava kalba, gjve 
no taikoje, tvarkėsi pagal savo 
pasirinktas formas, per aštuonis 
šimtmečius besikeičiančiose ap 
linkybėse išsilaikė, visame ka 
me padarė didžiausį progresą, 
— buvo sumaišyti su žeme. 
Daugelio gentkarčių visą dar 
bą sunaikino. Keliais šimtine 
čiais viską atsuko atgal. Taip 
tada atrodė tiems, kurie braižė 
ant žemėlapio paskutinį kartą, 
bet tikrenybė taip nėra ir būti 
negali.

Aliantų kariuomenė per ka 
rą buvo demoralizuota. Žvėris 
kiaušiai elgėsi raudonosios mas

Mosklo - Technikos naujienos
MEDŽIAGA ŽMOGAUS „ATSARGINĖMS DALIMS”
Čekoslovakijos Mokslų aka 

demijos bendradarbis prof. 
Vinčerle sukūrė naują medžią 
gą, visapusiškai reikalingą me 
dicinai. Tai želatininis - kolo 
idinis plastmasės tirpalas van 
denyje. Jis toks inteitiškas. 
kad gali neribotą laiką išbūti 
sąlytyje su gyvu audiniu, nesi 
keisdamas ir neveikdamas prie 
jo esančių ląstelių. Dėl šios re 
tos savybės, taip pat ėdomil. 
mechaninių ypatybių nau,oji 
medžiaga labai tinka vidiniam^ 
dirbtiniams orfganams gan: nti. 
Iš jos padarytą akiej protezą 
galima prisiūti a:ba priklijuoti 
prie raumenų, kurie sukioja 
akies obuolį. Dirbtinė akis su 
kiojasi, pakyla ir nusileidžia, 

kolių armijos kariai, kurios ne 
tik eiliniai, bet ir augšlo rango 
karininkai prievartavo jų užim 
tuose kraštuose moteris, irergi 
nas ir nepilnametes mergaites.

Pagal ,.didžiųjų“ susitarimą, 
prasidėjo pabėgusių nuo komu 
nistų priverstinis grąžinimas į 
jų kilmės kraštus. Susikoncent 
ravusius Austrijos teritorijoje 
visus kazokus anglų vadovybe 
prievarta atidavė Sovietinei ar 
mijai, o kurie paspruko ir siaps 
tesi Alpių kalnuose, tuos, kaip 
žvėris anglų kariuomenė me 
džiojo. Kas nuo bombardavi 
mų per karą, išliko gyvas, nesu 
žeistas, taip vad. (JNRRA slo 
vykių pareigūnai, pabaltiečių 
neatidavė bolševikams ir nuo 
visokių sijojimų (sceenings) 
per tą laiką neišėjo iš proto, r ei 
ketų skaityti stebuklu.

Po visų pergalės džiaugsmų, 
dėl vakariečių politinių klaidų, 
per visas 16 metų dienų seku a 
dės pasaulis galėjo susilauk1' 
dar žiauresnio 3 Pasaulinio ka 
ro. Laikas karo grėsmės r.cati 
tolino, bet ją dar priart.no. 
Kiekvienos dienos naujienose 
žodis karas kartojamas Kelis 
kartus. Pats faktas jau nebėra 
ginčytinas, tik nėra nustatytas 
metų laikas, diena, valanda.

Per didžiausias pastangas, 
kartais ir per kraują Afukos 
kontinente laisvė nugali, o tuo 
tarpu Vidurio ir Rytų Europos 
valstybės su 100 mil. gyvento 
jų jau nuo 1939 m. laukia išsi 
laisvinimo iš komunistinės ver 
gijos. Afrikos gyventojai daug 
greičiau išsilaisvina iŠ koloniali 
nių varžtų, negu Europos seno 
sios valstybės iš Maskvos rep 
lių.

Kol vakariečiai, ypač J. A. 
Valstybės, kaip iki šio laiko, bus 
be energijos, pagal Chruščiovo 
muziką šokinės vien tik apie 
Berlyną ir viena dieną nepasi 
ryš Vidurio ir Rytų valstybėms 
grąžinti jų turėtą laisvę ir nepri 
klausomybę, tol pasaulyje vieš 
pataus nei karas, nei taika. Besi 
tęsiantis šaltasis karas venų iki 
mirksniu gali įsiliepsnoti, nuo 
ko nukentėtų labai daug milio 
nų ir šio kontinento gyventojų. 
Palyginus su Pearl Harbour, 
J. A. Valstybėms padaryti nuos 
toliai būtų jau sunkiai beįkaino 
jami.

K. M. Juozas Šarūnas.

kaip gyva. Teptuku ir tampo 
nu užtepus ant žaizdos skyste 
koloidinio tirpalo, jis gieitai 
stingsta ir sudaro plonutėlę elae 
tingą želatininę plėvelę, pasi 
žyminčią nuostabiomis savybė 
mis. Ji praleidžia orą ir garus, 
vadinasi, audiniai gali kvėj-uo 
ti, tačiau bakterijų bei virusų 
nepraleidžia.

VAISTAI NUO 
AKMENLIGĖS

Neseniai VDR išrastos ett“. 
tino 'kapstės pasirodė gana 
veiksminga priemonė prieš inks 
tų ar šlapimtakiu akmenligę 
Kapsulėse esama šlapimą * v a 
rančių medžiagų, kurios ne tik 
sudirgina inkstus, bet ir sus up r i

KO LAUKTI 
PAVASARIO ?
ATLIKITE DABAR!
■ NAMŲ PAGERINIMO PASKOLA

Namų vidaus ar išorės remontui, lygiai kaip ir 
kitokiam pastatų patobulinimui, paskolos gau 
narnos kiekviename banke pagal National Hau 
sing Act.
Jūs galite skolintis iki $ 4,000, net 10-čiai metų. 
Šios paskolos duodamos tiek savininkams, 
tiek nuomininkams.

■ ŪKIŲ PAGERINIMO PASKOLA

Ūkių pagerinimui paskolos gaunamos iš 
kiekvieno banko.
Jos yra garantuotos Federalinės valdžios ir 
duodamos iš 5-to (paprasto) procento net iki 
$ 7,500 — 10-čiai metų.
Tokiomis paskolomis galima pasinaudoti 
perkant įvairias ūkines mašinas arba gerinant 
gyvenamus namus bei kitus ūkiškus pastatus.

■ SMULKIŲ VERSLININKŲ PASKOLA

Teiraukitės apie valdžios garantuotas paskolas 
smulkiems verslininkams.
Jos duodamos per bankus iki $ 25,000.— 
10-čiai metų.

Patarimų ir pagalbos reikalu 
kreiptis į vietinę Kanados 
Darbo Įstaigą. (National 
Employment Office).

Skelbia Hon. Michael Starr, 
Darbo Ministeris, Kanada.

na šlapimtakių peristaltiką Ųų Neseniai inžinieriams pavy
judėjimą), o tai skatina nedide 
lių akmenėlių išėiimą su šlapi 
mu.

Čekų mokslininkai išrado pa 
našų preparatą—lašiukus ,.Cis 
tenai“, kurių gėrimas ne tik e>Ka 
tina nedidelių akmenukų išė;i 
mą, bet ir veikia aniispazmiš 
kai, sumažina inkstų akirenii 
gės priepuolių sukeliamus sk.au 
smus. Prahos miesto klinikose
šiais vaistais buvo gydoma rdO 
ligonių, sirgusių inkstų akn.en 
lige. Pusei jų akmenys išėjo ir 
operacijos nereikėjo daryt'.

REPLĖS VIETOJ 
LITAVIMO LEMPOS 

oiuiumiĮB ųonjįjns BA^uapfą 
laidus. Aliuminis lydosi tik 660 
—700 1. C. temperatūroje, jam 
sulituoti reikalinga dvigubai 
augštesnė temperatūra, negu 
variui.

Iki šiol aliuminio laidams Ii 
tuoti buvo naudojamos spėria 
lios tampos. Tačiau cechuese, 
kur yra lengvai užsidega rčių 
medžiagų, dirbant su tokiomis 
lempomis, gali kilt) gaisrus. Be 
to, litavimo lempos netinka plo 
niems laidams lituoti.

ko Sukonstruoti įrankį, kuris 
yra labai patogus, nekelia ga«s 
ro pavojaus. Jį sudaro ti’ansfor 
matorius ir nedidelės rankinės 
replės. Prietaisą maitina 127 ar 
ba 220 voltų įtampos elektros 
srovė. Šiomis replėmis labai 
lengva ir paprasta sulituoti anų 
minio laidus bet kokomis- saly 
goms.

TULŽIS — VAISTAS
Tarybiniai mokslininkai pa 

stebėjo, kad konservuota tui 
žis malšina sąnarių skausmus, 
pagreitina audinių gijimą, pade 
da ištirpdyti druskų nuosėdas 
tarpsąnariniuose tarpuose. Pa 
staruoju metu konservuota tui 
žį (biliazinas) imta plačiai narį 
doti kompresams ant nes.cikų 
sąnarių. Šiuo preparatu o.-mn 
kytos skepetėlės uždedamos 
ant nesveiko sąnario, apdengia 
mos vaškiniu popieriumi r pri 
bintuojamos. Pastebėta, kad ši 
taip vartojami kompresai labai 
padeda ligoniams, sergantiems 
įvairiais chroniškais sąnarių su 
sirgimais, sutrenkusiems minkš 
tuosius audinius, ištempusiems 
sausgysles ir tt.

MŪS ū $8 P O RIAS'
VEDA KAZYS BARONAS

ANGLIJOS LIETUVIAI KREPŠININKAI PABALTI 
JO TURNYRE

vai sudorojo fiziškai pajėgesnę 
Maskvą net 54:29. Mariampo 
lės atstovės iš karto užkariavo 
žiūrovų simpatijas ir yra Liko 
mos pirmenybių nugalėtojom.

— Lietuviai — jauniai yra 
laikomi favoritais zoninėse sta 
lo teniso pirmenybėse Karaliau 
čiuje, kur be Pabaltijo tautų, 
dar dalyvauja ir Leningradas. 
Mūsų mergaitės nugalėjo Lt 
ves 7:2, o berniukai įveikė es 
tus 5 :4. Laima Balaišytė ir Pau 
ras laikomi individualaus turny 
ro favoritais.

— Vilniuje naujai suorgani 
zuota krepšnio komanda „Kt 
birkštis” buvo išvykusi į Mins 
ką draugiškoms rungtynėms. 
Nors vilniečiai žaidžia tik Lietu 
vos augštisios lygos pirmenybė 
se. Mūsiškiai nepabūgo priedo 
ir vyrai laimėjo 65 :58, o antras 
rungtynes 72:54. Moterys po 
pirmo laimėjimo 67:65, antro 
se rungtynėse iškovojo bgią 
sias — 50 :50.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
RUNGTYNIŲ PASEKMĖS

B-C lygoje Aušra Jr. nugalė 
jo latvių Y. Jr. 30x26. Žaidė 
G. Skrinskas 3, A. Žaliauskas 
7, V. Janulevičius 11, J. Buk 
Šaltis 2, E. Butvydas, A. Šie 
kys 6, A. Sapijonis, V. Rusas. 
Church lygoje Aušra Midget 
pralaimėjo St. Crrist M. 16x 
30; Aušra Bantam nugalėjo 
St. Pauls 27x13 ir Aušra Mi 
nor Bantam nugalėjo Si. Ptuls 
M. E. 30x8. Aušra B. koman 
doje žaidė: P. Genys 11, A. 
Kryžanauskas 6, A. Puteris, R 
Banaitis 10, A. Stirbys; Aušra 
M. B. — A. Bušinskas 8, K. 
Strimaitis 10, A. Kuolas 6, J. 
Vaškevičius 2, A. Paškauskas 
2, St. Tarvydas ir E. Krikščiū 
nas 2.

KANADOS StPORTO 
apygardos krepšinio pirmeny 
bės, vyrų jaunių A, jaunių B ir 
moterų klasių bus Montrealyje 
vasario 3—4 dd. Aušra daly 
vaus visose klasėse ir yra numa 
čiusi vykti su 45 žaidėjais. Turj 
mašinas ir galį pagelbėti, malo 
niai prašomi pranešti valdyoos 
nariams arba Tėv. Pauliui.

Krepšinio pirmenybės jaunių 
C, mergaičių A. ir mergaičių B 
klasėms, bei tinklinio ir stalo te 
niso, bus kitu laiku. Vieta ir 
laikas dar nėra nustatyta.

TRENIRUOTĖS 
KREPŠINIO

Mergaitėm žaidžiančiom Mid 
get komandoje bei naujai pra 
dedančiom — kiekvieną antra 
dienį ir ketvirtadienį nuo 4 iki 
6 v. v.; berniukam, žaidžian 
tiems Minor Bantam ir Bantam 
komandose bei naujai prade 
dantiems, — kiekvieną antra 
dienį ir ketvirtadienį nuo 6 vv. 
iki 7.30 vv. Mergaitėm, žaidi. 
Junior komandoje ir Senior — 
trečiadieniais nuo 6.45 iki 8.30 

□kių v. Berniuk. — Junior A ir vy 
, iš rams — trečiadieniais po met 
•pši gaičių treniruotės, bei antra 
m., dieniais ir ketvirtadieniais po 

ieng jaunučių treniruotės.

Ankstyvą šeštadienio rytą, 
kai beveik visas miestas dar 
miegojo, šeši Vilties žaidėjai 
traukė į miesto centrą, iš kur 
su daina pajudėjo į Brandfoi 
dą. Dar nepasiekus pusiauke 
lio, Viltis išvengė nelaimingo 
atsitikimo tik Justo Snabaičio 
greitos orientacijos dėka. Gal 
šitai paveikė ir žaidėjus, nes vu 
tiečiai tikros savo form >s nepa 
rodė. Viltis pralaimėjo prieš es 
tų Kalev. Antrame kėlinyje Vi! 
tis prisiveja Kalevą ir veda vie 
nu tašku, bet dėl nesusipratimo 
su teisėju, estai užmeta keletą 
krepšių ir laimi rungtynes 50: 
38. Estų Kalev yra visos Anglį 
jo estų rinktinė, gerai susižeidu 
si, nes kasmet šiose varžy ese 
dalyvauja.

Antrose rungtynėse Miltiečia 
žaidžia su Šarūnu, kuris buvo 
sustiprintas Kovo Aleknavi 
čium ir dviem Leeds univeisite 
to studentais. Šarūnas laimi 42- 
29. Taip Viltis iškrenta iš tur 
nyro. Už Viltį žaidė: V. Kel 
mistraitis, Manga, Karnilavi 
čius, Jasionis, Snabaitis ir Viliu 
nas.

Šarūno likimas buvo ne ge
resnis : prakiša prieš latviu L. L 
SK 22-42. Prieš estus Šarūnas 
pralaimi dviem metimais. Už 
Šarūną žaidė: broliai Paleikiai, 
Dičpecriai, Sergaliai, Garbon 
kus, Aleknavičius, Dambiaus 
kas ir du Leeds studentai.

Ar ne laikas sudaryti vieną 
Anglijos lietuvių komandą ai 
dvi ir pasitreniruoti.

GERIAUSI LETUVOS 
SPORTININKAI

Vakarų valstybių pavyzdžiu, 
jau eilė metų, kaip Lietuvos 
sporto mėgėjai, renka geriau 
šią, mūsų Tėvynės, sportininku 
dešimtuką. Jį praveda vilniškis 
„Sportas” skelbdamas tokią an 
ketą gruodžio mėnesį. Ir štai, 
gautomis žiniomis, geriausiu 
sportininkų vardas atiteko irk 
luotojams, Europos meisle 
riams Z. Juknai ir A. Baguana 
vičiui. Antras buvo taip pat Eu 
ropos meisteris boksininkas Ri 
čardas Tamulis ir trečias — S. 
S-gos disko metimo meisteris 
Algimantas Baltušnikas. To 
liau sportininkai išsirikiavo šia 
tvarka: 4) šuolio į tolį meiste 
ris A. Vaupšas, 5) A. Vara 
nauskas — rutulys, 6) A. Sau 
noris — stalo tenisas, 7) V. Ja 
ras — diskas, 8) J. Grabauskas 
— dviračiai, 9) A. Šlapikas — - 
motorinės valtys, 20) Aldona 
Stančiūtė — jieties metimas. 
Sprendžiant iš sąrašo, atrodo, 
kad visi sportininkai yra lietu 
viai, nes ankstyvesniais melais 
j geriausių dešimties asmenų są 
rašą, patekdavo Rusinov'as, 
Zlotkinov'as ir kt. sportininkai, 
laikinai atvykę į Lietuvą.

KITOS LIETUVOS 
NAUJIENOS

yra mažiau reikšmingos. Ji 
didesnių varžybų nebuvo 
skyrus jaunučių zonines kr 
nio pirmenybes Gomelio 
kur Lietuvos mergaitės,

JOHANN WOLFGANG GOETHE 

FAUSTAS Ml 
15.

MEFISTOFELIS
Ir štai blusa dabinas 
Aksomais ir šilkais, 
Ir auksu, ir rubinais. 
Ir ordinais puikiais.

Augštoj kėdėj premjero 
Jau sėdi ji tvirtai. 
Padarė jau karjerą 
Jos giminių šimtai! 
Priviso blusų aibė, 
Prie damų ėmė kibt, 
Visus ponus apgnaibė, — 
Jie kenčia — ir nė cypt. 
Net pačiai karalienei 
Pasikasyt baugu...
Mes urmu ir pavieniui 
Tuoj pat jas knakt nagu!

CHORAS 
linksmai 

a Mes urmu ir pavieniui

Tuoj pat jas knakt nagu!
FUKSAS

Smagi dainelė! Bravo! Bis!
ZYBELIS

Bus sunaikintas įžūlūs blusynas!
BRANDERIS

Pamiklinkit pirštus — ir blusom pranultis:
AMŽINAS STUDENTAS

Tegu gyvuoja laisvė! Tegyvuoja vynas!
MEFISTOFELIS

Už laisvę su džiaugsmu išgersiu aš, 
Jei gėralo tauresnio kas atneš.

ZYBELIS
Mums tokios kalbos nepatinka'

MEFISTOFELIS
Turiu aš vynų nuosavam rūsy. 
Kuriuos tikrai pagirtumėt visi. 
Bet aš bijau įžeisti šeimininką.

ZYBELIS
Pašalinti šią kliūtį — nesunku!

FUKSAS
Tiktai tuomet juntu aš vyno skonį, 
Kai pilna burna jį laku.
Tad teikitės mane, brangusis pone.
Atsakančiu aprūpint stikliuku

AMŽINAS STUDENTAS

Veikiausia jie iš Reino krašto.
MEFISTOFELIS

Greičiau atneškite man grąžtą I
BRANDERIS

Bene atsigabenot statines?
AMŽINAS STUDENTAS 

Pasižiūrėkite anoj dėžėj, prie sienos 
Ten pilna geležų.

MEFISTOFELIS
Fuksui imdamas grąžtą

Dabar kiekvienas
Bet kokio gėrimo lai prašo iš manes.

FUKSAS
Jūs turite jų daug?

MEFISTOFELIS
Tiek niekas dar nematė.

AMŽINAS STUDENTAS
Fuksui

Arą, tu jau laižaisi, besarmati!
FUKSAS

Jei taip, norėčiau reinvynio išgerti • 
Aš — patriotas ir žinau jo vertę.

MEFISTOFELIS 
gręždamas stale skylę priešais Fuksą 
Truputį vaško užtaisyt skylėms!

AMŽINAS STUDENTAS 
l ai vis išdaigos mulkinti žmonėms, 

MEFISTOFELIS

Branderiui
Q jums?

BRANDERIS
Šampano. Pik kad šaltas butų

Kad žemėn lėktų dribsniai putų t
Kol Mefistofelis gręžia, vienas iš svečių padir 
ba iš vaško kamščius, kuriais užkamšo skvles.

BRANDERIS
Mūs nebaugina svetimi stabai: 
Is jų mes gera imamės be baimės. 
Nors su prancūzais nesame draugai mes, 
Bet jų vynelį mėgstame labai.

Mefistofelis prieina prie Zybelio
ZYBELIS

Prisipažįstu, nekenčiu rūgštaus. 
Meilaučiau srėbtelėt saldaus.

MEFISTOFELIS
gręždamas

Tuojau fontanais trikš tokajus!
AMŽINAS STUDENTAS

Klausykit, kam čia dumt akis 
Turėkit gėdos, ponai!

MEFISTOFELIS
Ką jūs!

Aš su tokiais oriais asmenimis
Kalbėt nedrįsčiau juokomis.
Sakykit drąsiai, kokio gėrimėlio 
Norėtumėte jūs dabar patraukt?

priart.no
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JOSE ORTEGA Y GASSET 0*1 • 9 a 9 a 9 9 tavirno. J u poveikyje .□usikaupimas ir atsisvetimmas ««geba veikti daiktus, j 
nsformuoti ir sutverti an

Žodžiais, kurie nuo dažno vai
tojimo taip kaip senos monetos 
ja nebesugeba išreikšti visu 
stiprumu to, ką norėtų, tokį .ei 
ksmą vadiname galvojimu, mąs 
tymu. Tačiau šie žodžiai n„sle 
pia labjausiai nuostaoią šio vei 
ksmo savybę: Žmogaus sugebė 
jimą tikrai laikinai atsiskirti nuo 
pasaulio ir pasinerti savyje, ki 
taip sakant... susikaupti.')

Reikia pažymėti, kad šis 
nuostabus žmogaus privalumas 
laikinai išsilaisvinti iš vergi: ko 
daiktų jungo turi savyje dvi 
skirtingas galias: pirma, su«rebė 
jimą trumpiau ar ilgiau ats.pa 
laiduoti nuo pasaulio be pra 
gaištingų padarinių; antra, turė 
ti kur pasidėti, sykį esmingai 
nuo jo atsiskyrus. Baudelaire4) 
apibudina šį sugebėjimą roman 
tiško dabitos — „dandy“ — „o 
džiais, kai paklaustas, kur jis 
norėtų gyventi, atsako: „Ber 
kur, su sąlyga, kad tai būt; ne 
šiame pasaulyje“. 1 ačiau pa 
saulis yra kaip tik visa, kas yra 
mūsų išorėje, absoliute „išorė", 
kuri nedaleidžia nieko dar lab 
jau išoriško. Vienintelis šiuo at 
veju įmanomas „už ribų“, yra 
kaip tik mūsų „vidus“; „in 
tus“: žmogus intymusis jis pats, 
jo pati esmė, susidedanti dau 
giausia iš idėjų.

O idėjos turi tą eksliavagan 
tišką savybę, kad jos nepriklau 
so jokiai konkrečiai vietai pa 
šaulyje, kad jos visur būna už 
ribų, nors simboliškai jas ir ap 
gy vendiname savo pab oje 
taip, kaip Homero laikų grai 
kai joms būstinę buvo suteikę 
širdyje, o dar anksčiau joms 
skiriama vieta buvo diafragmo 
je ir jeknose. Visiems šiems sim 
buliškos idėjų būstinės, pakeiti 
mains bendra yra lai, kad ja-> 
apgyvendiname kokiame i- irs 
vidujiniame organe, lai yra, pa 
čioje kūno šerdyje, nors ji ir 
lieka reliatyvia. T uo pačiu ap 
Čiuopiamai — nes kitaip neįsten 
giaine — išreiškiame savo Įsi 
tikinimą, kad idėjos negyvena 
jokiame erdvės taške, kuris bū

3) Čia Ortega vartoja žodį „en 
simismamiento“ — paminėsimas 
savin, — pasak jo taip tiksliai 
šį veiksmą nusakantį tik spa 
nų kalba.
4) Pirmasis prancūzų tikrai rno 

dėmus poetas, 1857 m. sukėlęs 
revoliuciją savo knyga „Les 
Fleurs du mal“ ir pakeitęs este 
itinį poezijos supratimą bei ver 
tinimą.

tų grynai išorinis. Anaiptol, 
Akivaizdoje išorinio, jos suku 
ria skirtingą, jame netelpanti 
pasaulį: mūsų vidinį pasaulį.

Ir štai dėl ko gyvulys turi 
būt visuomet atkreipęs dėmesį 
i tai. kas vyksta jo išorėje, į jį 
supančius daiktus. Nes nors 
daiktų sukeliami pavojai bei su 
erzinimas ir sumažėtų, gyvulys 
visuomet tik nuo jų priklauso, 
priklauso nuo išorės, nuo vi.-.o 
„kita“ negu jis pats. Jis negali 
pasinerti savo vidun, nes netu 
ri „paties savęs“, neturi joki > 
„chez soi“'), kur galėtų susi 
kaupti ir pailsėti.

Gyvulys yra grynas išėjimas 
iš paties savęs, atsisveitinimus. 
Jam yra neįmanoma pasinerL 
pačiam savyje. Del to. kai daik 
tai nustoja jam grasinę a' jį 
glamonėję, kai jam duoda 
„atostogų“, trumpai sakant, 
kai tas „kita“ nustoja jį valdy 
ti, vargšas gyvulys turi nutreuK 
ti tikrąją savo egzistenciją — 
jis užmiega. Tai paaiškina be 
ribį gyvulio kapacitetą miegui, 
jo palinkimą amžinam apsnūdi 
mui, kuris iš dalies pasireiškia 
ir pas primityvų žmogų ir, prie 
šingai, vis didėjantį civilizuoto 
žmogaus nemigą, jo beveik ne 
siliaujantį ir kartais savo nesu 
valdomume bauginantį buuėji 
mą, kuris vargina intensyvaus 
vidinio gyvenimo žmones. 
Prieš keletą metų mano geras 
draugas Scheier") — vienas iš 
šviesiausių mūsų laikų galvų, 
gyvenęs nuolatiniam idėjų '■■pin 
duliavime — mirė nuo negalėj: 
mo miegoti.

Reikia betgi pabrėžti — n 
čia pirmą kartą susiduriam su 
reiškiniu, kurį sutiksim visuose 
šių apmąstymų kampi huost ir 
užkampiuose, kaskart giliau įsi 
šaknijusį ir su tikslesnėm bei 
aiškesnėm priežastim, — re.kia 
pabrėžti, kad šie du dalykai: 
žmogaus galia atsipalaiduoti 
nuo pasaulio ii jo sugebėjimas 
pasinerti savin nėra dovanos, 
su kuriomis žmogus gimsta. Aš 
noriu tai priminti itin nemo, ku 
rie turi reikalų su filosofija — 
šios dvi savybės nėra žmogui 
duotos. Nieko esminio žmogui 
nebuvo duota. Viską turi sukur 
ti jis pats.

.Žmogaus privalumas laikl 
nai atsipalaiduoti nuo daiktų ii 
pasinerti savin yra išdava jo

paties pastangų, darbo bei pro 
tavirno. Jų poveikyje žmogus 

juos tra 
nsformuoti ir sutverti apie jave 
tam tikrą saugumo zo tą, kuri, 
nors ir ribota, kaskart didėja. 
Šis specifškai žmogiškas p..da 
rinys yra technika. Jos dėka, it 
lygiaverčiai su joje iš/ystoma 
pažanga, žmogus vis lengviau 
sugeba pasinei ti pats savin. 
Antra vertus, žmogus, pasinau 
dodamas technika, gali pakeisti 
savo aplinką, pritaikydamas ją 
savo patogumui kaip tik dėl 
to, kad jis pasinaudojo kiekvie 
nu kvėptelėjimu, iškovotu is ji 
supančių daiktų, taip kąd pasi 
nertų savo vidun ir ten susida 
rytų tikslias sąvokas apie jj su 
pantį pasaulį, apie daiktus ii 
tavo santykiavimą su jais tam, 
kad nusikaltų savo sąlygoms 
pritaikytą puolimo planą, ki 
taip sakant, sukurtų savo vidinį 
pasaulį. Tada jis išnyra iš šio vi 
dinio pasaulio ir grįžta į išorinį. 
Tačiau dabar jis grįžta jau kaip 
pagrindinis veikėjas, su „savim 
pačiu“, kurio jis pirmiau netu 
rėjo — su puolimo planu. Grįž 
ta ne tam. kad leistųsi valdo 
mas daiktų, bet tam, kad jis 
juos valdytų, jiems užkiautų 3a 
vo valią bei norus, tam, kad Šia 
me išoriniame pasaulyje įgy 
vendinių savo idėjas, kad su 
teiktų šiai planetai formą, kuri 
atitiktų jo vidinio pasaulio rei 
kalavimus. Vietoj to, kad grįž 
damas šin pasaulin jis prarastų 
pats save, dabar jis atneša savo 
„aš pats“ visam kam, kas yra 
„kita“ ir energingu valdovo 
mostelėjimu užmeta visiems 
daiktams savo valia. Kitaip sa 
kant, jis prieina prie to, kad v. 
sa „kita“ — pasaulis — po fru 
pūtį pavirstų juo pačiu. Žmo 
gus sužmogina pasaulį, jm įkve 
pia bei jam leidžia pasigėrėti 
savo paties idealia esencija. Vi 
sai galimas dalykas, kad vieną 
gražią dieną, kada nors visatos 
laikui artėjant prie galo, šis 
baisus išorinis pasaulis bus-taip 
persigėręs žmogaus esme, kad 
mūsų vaikų vaikai galės per jį 
keliauti taip, kaip mes dabai ke 
liaujam po savo intymų vidinį

KULTŪRW£#y&OjVIKA 
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PERSITVTRKY 

MO VAJUI 
dailininkė Anastazija Tamošaitienė 

išeivijai, dideliu palankumu sa 
vo kūriniais remia Nepi. Lietu 
vos sumanymą persitvarkyk į 
ledyklią ir pertvarkyti spaustu 
vę į ofsetinę.

Savo kūrinių yra atsiuntę sic 
dailininkai: V. Remeika, R. 
Bukauskas, A. Tamošaiii nė, 
Telesfoias Valius, Romas Vie 
sulas ir yra pažadėję: J. Aksti 
nas, J. Norkus, J. Žmuidzinie 
nė, A. Vazalinskas. Tikimasi, 
kad ir daugiau dailininkų pa 
rems šį svarbų tikslą. Nuolai
džiausiai dėkodami jau alsiun 
tusiems savo kūrinių, NL red. 
reiškia viltį, kad ir daugiau etai 
liniukų parems savosios spau 
dos pastangas pasiekti gėrės 
nių pasekmių.

NL sudarys sąlygas, kad bū 
tų galimybė kūrinių paskirsty 
me dalyvauti ne tiktai Montre 
alio lietuviams, bet ir kitur gy 
venantiems.

LIETUVIŲ DAILĖS 
GALERIJOS,

R. 1, Kingston, Ont.), ki 
ir dekoratyviniai audiniai 

lėlės buvo išstatyti 
tautinėse parod >se, 

Fort Wil 
Vancouver, B.

orgo

prie Nemuno, vietovės ti

baigia austi puošnų, menišką, 
kokio ligšiol dar nėra audusi, 
tautinį moterišką (moteriai ar 
ba mergaitei) drabužį. Tai bus 
Mažosios Lietuvos (kartais va 
dinamos Rytprūsiais), būtent 
— Ragainės, esančios beveik 
vis-a-vis garsiojo Ramoyno kai 
no,
po drabužį pagal Elzės Jauku 
tės 
sius rinkinius, kokių pavyzdžiai 
yra sukaupti Karaliaučiaus et 
nografiniame muzėjuje. Daili 
niūkė ypatingu atsidėjimu dra 
bužį suplanavo ir jau nuo pava 
sario jį ruošia, skirdama jam 
daug laiko ir ypatingo dėmejio.

Dailininkė A. I amošaitienė, 
labai vertindama savąją, lietu 
viškąją, spaudą ir jos reikšmę 
tautiečiams, „Nepr. Lietuvos“ 
Mašinų Fondui, be čia suminė 
to tautinio drabužio, yra įlei 
kusi vieną gražiausių savo kū 
rybos paveikslą. Kaip žinoma, 
dail. A. Tamošaitienės kūi.niu 
paroda, suruošta Čikagoje tu 
rėjo gražų pasisekimą ir susi 
laukė labai augšto spaudos įver 
tinimo.

EILĖ MŪSŲ 
DAILININKŲ 

vertindami spaudos svarbumą

turimus iš tos vielos seniau

pasaulį. Galimas dalykas, kad 
pasaulis, nesiliaudamas būti 
savim pačiu, pavirs kuo nors pu 
našaus 
ir joje, 
droje“, 
varomi

Man
čia, galim, nors ir nelabai ryš 
kiai ar sistemingai, įsivaizduoti 
žmogaus raidą žiūrint į jį iš šio 
taško. Tai padarysime labai 
sutrauktai; ir šios mintys mums 
patarnaus kartu kaip sanlia- ka 
ir pakartojimas viso to, kas bu 
vo pasakyta augščiau.

Bus daugiau,

i sumaterialėjusią sielą, 
kaip Shakespear'o ,,Au 
vėjo gūsiai blaškysis 

Artelio, idėjų vadovo, 
atrodo, kad priėję iki

') Namų-
") Vienas žymesniųjų XX a. 

vokiečių filosofų.

NAUJIENOS
Vienintelis demokratinis lietuvių dienraštis.

Jis teikia plačias informacijas apie gyvenimą Lietuvoje ir 
spausdina daug žinių iš kiekvienos didesnės lietuvių kolonijos

Amerikoje, Europoje ir kituose kraštuose.
NAUJIENAS galima užsisakyti savo .giminėms ar pažįsta 

miems, gyvenantiems bet kuriame pasaulio krašte, 
išskyrus rusų okupuotas sritis.

Metinė NAUJIENŲ prenumerata Kanadoj kainuoja $13.00 
o kituose kraštuose $16.00.

Pinigus prašome siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St., Chicago 8, 111., USA.

luste

Reproduced from "0 Canada! with permission of the artist
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(R. 
Iimai 
ir tautinės 
Kanados 
lietuvių skyriuose 
liam, Ont. ir 
C- Fort William parodą 
nizavo Dr. E. Jasevičiūtė U z 
tuos darbus ir gautos trys pre 
mijos, Dr, E. Jasevičiūtė ne 
veik kasmet tuo reikalu susisie 
kia su dail. A- A. Tamošaičiais.

JOKŪBAS STUKAS 
IŠLEIDO PLOKŠTELĘ 
„Rūtos” radio ansamblio 

naujai įdainuotą, ilgo gro' mo 
„Dainuojame su Rūta“, an?liš 
kai — „Sing Along in Litliua 
irau”,

Plokštelėje įdainuota 17 po 
puliarių liaudies dainelių, paly
dint G. Mitchko orkestrui: Vii 
niaus kalneliai, Pragėriau žirge 
lį, Praded aušrelė aušti, Ar as 
tau Sese, Pasėjau linelius, Daug 
dainelių, Mylėjau mergelę Bi 
jūnėlia žalias, Kai aš turėjau, 
Plaukia Nemunėlis, Subatos 
vakarėlį, Gražių dainelių. Bu 
vo gerą gaspadinė, Per girią 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
Salta žiemužė, Per klausučių 
Ulytėlę.

Plokštelės kaina su prisiaty 
mu 5.50 dol. Gaunama pas 
„Rūtos“ org. direktorių, j. Stu 
ką, 1264 White St., Hillside, 
New Jersey, USA.

J. KVIETYTĖS 
KONCERTAS

P. P. S. K. „Aušra“ 
niai visus iš ankstų kviečia ąt 
silankyti į vasario 25 d. ivyks 
tantį Jonės Kvietytės modęr 
naus išraiškos Šokio koncertą. 
J. Kyietytė ir 7 kiti modernaus 
išraiškos šokio meisteriai pneš 
pradėdami koncertų ciklą Ka 
nados publikai, maloniai sutiko 
duptį atskirą koncertą - pasiro 
dymą lietuviškai visuoiner'*’ ii 
visą pelną paskiria lietuviškam 
jaunimui,

Koncertas įvyks vasario 25 
d., sekmadienį 6 vv.

malu

RAŠYTOJAS JUOZAS KRA 
LIKAUSKAS LAIMĖJO 
„DRAUGO” PREMIJĄ

Šiais metais, „Draugo” kas 
met skiriamą 1.000 dol. piemi 
ją už geriausią prisiųstą romą 
na laimėjo Kanadoje, Toronte, 
gyvenąs rašytojas Juozas Kra 
likauskas. Jam premija buvo 
įteikta Čikagoje, sausio 7 d. Iš 
viso buvo prisiųsti 9 romanai. 
Premijuotas romanas „Titnago 
ugnis“ (istorinis, siekiąs Min 
daugo laikų) esąs parašytas 
sodriai, yaizdingu, taikliu zo 
džiu ir stipria stiliaus kultūra 
Šių metų laureatas yra gimę - 
1910 m., dirba spaudoje, visuo 
menėje. Kaip rašytojas debiutą 
vo laisvoje Lietuvoje išleistu no 
veliu rinkiniu „Septym kalavi 
jai“. Toronte gyvendamas yra 
išleidęs du kitus romanus: ,,Ur 
vinis žmogus“ ir „Šviesa“ lan 
ge“-

Sveikiname laureatą ir linki 
me kūrybingų metų.

MINĖJO PROF. LAŠO 
70 METŲ SUKAKTĮ

Lietuvos spaudoje ir per ra 
dią paminėtos prof. VI. Lašo 
70 m. amžiaus ir 40 m. darbo 
augštoje mokykloje sukaktys. 
Pasak Vilniaus radio, sausio 3 
d. pranešimo, prof. Lašas . isą 
savo gyvenimą paskyręs medi 
cinos 
nos 
1924 m. prof. Lašas visą eilę 
metų ėjo medicinos fakulteto 
Kaune dekano pareigas. Vie 
nas iš didžiųjų sukaktuvininko 
nuopelnų — savarankus žmo 
nių mitybos tyrinėjimas. Jis pir 
mas buvo susirūpinęs šį klausi 
mą nušviesti moksliškai. Bolše 
vikmetyje prof. Lašas aktyviai 
dalyvavęs atkuriant Lietuvos 
mokslų akademiją, jam vado 
vaujant buvo įkurta visa eilė 
mokslo institutų. Išleido 10 
bendrų monografijų. Daug sa 
vo veikalų prof. Lašas p >..ky 
rė mitybos klausimams, pasta 
tuoju melu parengė fiziologijos 
vadovėlį,
J, GLEMŽAI — 75 METAI

Sausio 20 d. VLIKo Vykd. 
Tarybos pirmininkui Jonui vile 
mžai sukako 75 m. amžiaus. Jis 
nuolat gyveną Vak- Vokietijo 
je. Glemžą visuomenininkas, ii 
gametis Pienocentro vedėjas- 
-direktorius, socialdemokratų 
LIETUVIŲ LITERATŪROS 

ISTORIJOS 
III tomo pirmoji dalis Vilniuje 
pasirodė. Knygoje atitinkamai 
nušviečiami svarbiausi 1917— 
1940 metų laikotarpio lietuvių 
literatūros leidiniai. Įdėti strai 
psniai apie A. Vienuolį, L. Gi 
ra, B. Sruogą, K. Binkį, V. Pu 
liną - Mykolaitį ir kt. rašytojus.

„VORATINKLIAI NESI 
DRAIKO BE VĖJO“ 
lokiu vardu „Nepriklauso 

moję Lietuvoje“ pradedamas 
spausdinti romanas, kaip epilo 
gas bei kontraversija Sirijos Gi 
ros romanui „Voratinkliai drai 
kės be vėjo”.

Šis romanas bus dedamas 1. 
kiant pasirodymo Putino ąųt 
ros dalies „Sukilėlių”, kurie ža 
da išeiti artimoje ateityje ir kg 
riųose „Nepriklausoma Lietų 
va” nusistačiusi persispausdinti, 

„Voratinkliai ųesidraiko be 
vėjo" pradedamas spausdinti 
nuo sekančio, 5-to, numerio.

mokslui, jaunųjų medici 
kadrų auklėjimui. Nuc

AMŽINAS STUDENTAS
Man vis tiek pat. Kad tik nereiklų laukt! 

Visos skylės išgręžtos ir užkamšytos 
MEFISTOFELIS 

keistai mostaguodamas « 
Vynuogienojas — šakotas, 
Senas ožys — raguotas. 
Jei sodrią kekę medis augina. 
Lai stalas medinis čiurškina vyną. 
Kokių stebuklų yra gamtoj, 
Savom akim pamatysite tuoj! 
Šalin kamščius — ir gerkit iki valiai!

VISI 
ištraukia kamščius, ir į stiklus čiurškia 

pageidautasis vynas 
Atsigaivinkim eversmėj nepaprastoj!

MEFISTOFELIS
Neleiskit išsipilt nė lašeliui! 

Išgeria dar po stiklą 
VISI 
dainuoja

Mes — lyg tūkstantis paršiukų, 
Mums taip žvėriškai smagu! 

MEFISTOFELIS
Veizdėk, kaip įsisiautėjo kvailiai!

FAUSTAS
Eime iš čia. Man nusibodo.

MEFISTOFELIS
Tegu tie latrai mums parodo, 
Kokie jie šlykštūs gyvuliai

Zybelis netyčiom išlaisto ant grindų yyną, 
kuris užsiliepsnoja

ZYBELIS
Mes degam! Pragaro ugnis! 
Oi, gelbėkit. Ji mus praris!

MEFISTOFELIS 
kreipdamasis į liepsną 

Nusiraminkit, stichija miela! 
Ta kibirkštėlė — tai tik skaistykla.

ZYBELIS
Žiūrėkit, atsargiau! Ką reiškia šitie 
Nevykę jūsų pokštai! Po velniu!

FUKSAS
Lai jis verčiau neerzina žmonių!

AMŽINAS STUDENTAS
Aš siūlau jj gražiuoju išprašyti.

ZYBELIS
Už tokius fokusus bjaurius
Jums kitą kartą žiauriai klius!

MEFISTOFELIS
Cit, vyno prisisiurbęs senas bos-1

ZYBELIS
Tu, skeltanagi, dar burnosi?

BRANDERIS
Palauk, išpeisiu kailį lau!

AMŽINAS STUDENTAS 
štraukia iš stalo kamštį, n jam tiesiog j veidą 

pliūptelia liepsna
Degu Į Degu I

ZYBELIS

' Ką aš matau?
Tai but tų darbas! Pulkit nevidoną!
Ne nuodėmė užmušti tqkį poną.

Jie išsitraukia peilius if šoka ant Mefistofelio
MEFISTOFELIS
su rimtą išraišką

Apgaulingieji sapnąį
Būkit šičia — ir tenai!
Man pagelbėja dažnai.

Visi sustoja ir nustebę žiūri vienas i kitą
AMŽINAS STUDENTAS

Kur aš? Čia taip žavu, jog raibsta akvs|
FUKSAS

Koks vynuogynas!
ZYBELIS

Kokios kekės!
BRANDERIS

Žalioj tankmėj tiek vynuogių puikių!
Jos tokios vaiskios, tokios švelnios!

Griruią Zybplipi už nosies. Kiti daro tą patį 
įf kelia peilius

MEFISTOFELIS
pekeisdąmas tono

Nukriskit, monai, nuo akių!
Dabar žinosit, kaip juokaują velnias.

• Išnyksta kaitų su Faustu 
Visi kiti išlaksto į šalis 

ZYBELIS
Kas atsitiko?

amžinas studentas

Kas yra?
FUKSAS

Nejaugi
Už nosies aš tave tebelaikau?

BRANDERIS
Zybeliui 

0 aš tąvp?
AMŽINAS STUDENTAS

Duok kėdę, mielas draugę.
Man baisiai bloga. Apsvaigau-

FUKSAS
Bet Kas gi tai, aš jūsų klausiu!

ZYBELIS
Kur musų svečias? Jeigu jį pagausiu, 
Jisai kitaip man užkukuos!

AMŽINAS STUDENTAS
Mačiau, jis pro duris išsidangino — 
Išdūmė raitas ant bačkos.
Ak, mano kojos — lyg pripiltus švino..

Atsigręždamas į stalą
Kad dar kokia čiurkšlelė vyno!

ZYBELIS
Čią viskas buvo tik kerai.

FUKSAS
Aš gėriau vyną, atmenu gerai.

BRANDERIS
O vėsima kekės? Argi tai apgaulė?

AMŽINAS STUDENTAS
Kas sako, kad stebuklų nėr pasauly?
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MOWT^REAL Kaufman’s Woollens&Textiles
DĖMESIO! DĖMESIO!

WINDSOR, Ont

PERKELK SAVO MORGIČIUS Į „LITĄ”
— tikrai nesigailėsi. Moigičiai 
„Lile“ turi šias pirmenybes 
labai dėkingi tautiečiams Skai

1) Atviri: galima mokč'i 
kiek ir kada nori, kad ir visus 
iš karto.

2) Turi nemokamą mirties 
aiba visiško nedarbingumo 
draudimą iki $10,000. Skoli

— ninkui mirus arba tapus ne 
darbinga, miršta ir jo morgi 
čiai. „Litui“ juos tada apmoka 
draudimo įstaiga. Už šį skolų 
draudimą „Litas“ moka 0.78 

• % j metu. s
3) Turi nemokamą ilgos Ii 

gos draudimą iki $10.000. Jei 
sergi ilgiau kaip 3 mėn., tai sko 
los ir palūkanų mokėjimą nuo 
susirgimo dienų perima drau 
dimo įstaiga. Ji moka iki p - 
sveikimo dienos, bet ne dau 
giau kaip iki $10,000. Už ši 
draudimą „Litas“ moka 0.36 
%, ž

4) Priėmus dėmesin drau 
dimus, „Lito“ palūkanas uz 
morgyčius yra net žemesnės 
kaip kitur. „Litas" ima 7,8% 
metinių < palūkanų. Atskaičius 
1,14% už paminėtus du drau 
dimus, išeina, kad „Litas“ ima 
už morgičius 6,66% (6 du treč 
daliai %) palūkanų. Visur ki 
tur tenka mokėti 7% ir tai už 
„uždarus“ morgičius.

„Litas“ duoda tik pirmus 
morgičius iki 60%turto vertės. 
I aip pat perima turimus mor 
gičius. Suinteresuoti naujais 
morgičiais arba norį perkelti 
turimus morgičius, prašomi 
kiriplis.į ved padėjėją Pr 
Rudinską, le|. UU 1-2957. 
Morgičių davimo eilė „Lite’ 
nustatoma pagal pareiškime, 
padavimo laliką, todėl geriau

Finansinę parapijos apyskai 
tą parapijos Aaministratorius 
Kun, Dr, F. Jucevičius pa 
skelbs sausio 14 d., sekmadie
nio pamokslo metu.

Šv. Onos dr-jos susirinkimas 
iš sausio 7 dienos nukeliamas 
į sausio 14 dieną, nes sausio 7 
d. ruošiama vaškams eglutė.

Parapijos vakarienė paskir 
ta sausio 20 d., šeštadienį.

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

PADĖKA
A. Škėmos akademijoje 

Montrealio Lietuvių Akadcmi 
nis Sambūris surinko 53.25 d. 
A. Škėmos raštų išleidimo ton 
dui. Aukojo: po 5 dol. J. Aks 
tinas ir A. Jurkus; po 3 dol.: 
J. Mališka, D. P. Noikekūnai 
ir F. Sidaravičiūtė; po 2 dol. 
I. Mališka, H. Nagys, J. Anio 
lauskas, V. Jonynas, J. Karde
lis, S. Kęsgailą, A. Klišius; po 
1 dol.: J. Adomaitis, D. Baraus 
kienė, E. Dainius, I. Gražytė, 
R. Keturka, J. Kibirkštis, A. 
Kudžma, J. Ladyga, Z. Lapi 
nas, 'P. Lukoševičius, A. Nor 
keliūnas, J. Piečaitis, V. Pie 
čaitis, P. Povilaitis, A.. Pusa 
įauskas, A. Rudys, J. Strėlienė, 
L. Strėlytė, J. Zabieliauskas, P. 
Gudaitis.

M. L. A. S. valdyba nucšir 
džiai dėkoja visiems aukojusio 
ins minėtam fondui ir taip pat 
kolegoms H. Nagiui už akade 
mijos pravedimą. J. Akstinui ’r 
L. Barauskui už dalyvavimą 
programoj ir R. Bukauskui Uz. 
menišką scenos apipavidalini 
mą. Valdyba.

Montrealio Lietuvių Akade 
minis Sambūris nuoširdžiai 
dėkoja už aukas IV-tos Vinco 
Krėvės vardo literatūrinės pre 
mijos fondui:
Kultūros Fondui . . i .7t.0C, 
.Nepriklaus. Lietuvai". 31 32, 

p. Aukštaitei .....................10.00
Dr. A. Jurkui..................... Z.00

Jūsų maloni pagalba lietuvis 
ko žodžio išlaikymui yra giliai 
įvertinama. Vaidyba.

Special -white linen SALE
BEST EMPRESS PAKLODES ............. 63X 90 — $l.o9

„ „ ’ „ ............. 72X 96 — $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 DAMAS! . . . 55” — $0.95

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MEDŽIAGŲ 
VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠKIEMS PALTAMS. 

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

MEGZTUKAMS, PIŽAMOMS BEI MARŠKINIAMS.

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

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

(30—40% žemiau rinkos kanu) 
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 sutaupysite. 

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

CH.KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

KLB WINDSORO
K. L. B. Windsoro apylinkės 

visuotinas Susirinkimas įvyko 
gruodžio mėn. 10 d.

Praeitų metų veikla
Praeitų metų valdyba pasižy 

mėjo ypatingai gražiu sugyveni 
mu, darnia veikla. To pasėkoje 
visus metus reiškėsi gyva b-nės 
veikla. Buvo suruošta: Vasario 
16-tos ir Motinos dienos mine; i 
miai, surengti 3 parengimai, 
kurių metu padaryta pelno. Su 
ruošta Kalėdų eglutė vaikams 
ir ir arbatėlė choristams. Daly 
vauta All Nations pasirudymuo 
se 2 kartus. Abu kartus ten 
lietuvius atstovavo choras, va 
dovaujamas J. Sodaičio. Daly
vauta Internationaliniam Fre 
edom Festivalyje, kurie vyksta 
kasmet tarp Detroito ir Wind 
soro miestų. Parašyta laiškų 
Windsoro ir Ottawos CBE ra 
dio stotims dėl Traditional 
Echos programos palaikymo. 
Išrinkta nauja 1962 metam,-. v- 
ba pareigomis pasiskirstė: pir 
mininkė E. Butavičienė, vicep 
V. Barisas, sekr. V. Kačinskas, 
ižd. S. Pakauskas, kultūros ir 
šalpos reikalams M. Kizis. Re 
vizijos k-jon išrinkti: Ed. Za 
torskis, Pr. Kairys, Rob. Pui 
da. Valdybos adresas: 12 49 
Elsmere Av. Windsor, Ont..

Lietuvių Diena
Šalia įprastinių darbų, šie

APYLINKĖS VEIKLA
met valdybai tenka suruošti L. 
Deina Windsore. Prašome vi 
sų lietuviškų organizacijų dar 
bo dienos savaitgalyje jokių ui 
dėsnių parengimų bei suvažia 
vimų nedaryti, o jei darysite, 
siūlytume juos ruošti Windso 
re.

Kalėdų eglutė
Naujoji valdyba suruošė Ka 

ledų eglutę vaikams ^tuodžio 
30 d. Valdyba dėkoja Dr. Nai 
kauskienei už dovanų krepšelių 
parūpinimą ir už piniginę do 
vaną. Nuaširdus ačiū Lido Cle 
aners savininkui p. Pundžiui už 
piniginę dovaną, ačiū p. Kaz 
lauskui, pabuvusiam Kalėdų se
neliu.
Valdyba rengia kaukių balių, 
vasario 17. Slovakų salėje, le 
cumsech Rd„ kampas Byng. 
Valdyba kviečia visus windso 
riškius ir kaimynus delroitiškius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
su kaukėmis. Įdomiausios kau 
kės bus premijuojamos. Šokia 
ms gros geras orkestras, veiks 
turtingas bufetas ii bus daug 
kitokių įvairumų.

Vasario 16 minėjimas
yra numatytas kartu su Do-uoi 
tu, nes pagal nusistov.jusią tvar 
ką tikimės ir šemet gauti tą pa 
tį kalbėtoją. Minėjimas įvyks 
vasario 25 d. E. B.

St. CATHARINES, Ont

BALFO ŠALPA VAKARŲ 
VOKIETIJOS LIETUVIAMS 

(1961 metais)
Balto reikalų vedėjas kun. 

L. Jankus pranešė direktorių 
suvažiavimui, kad pasibaigus 
emigracijai iš Vakarų Vokieti 
jos (1958 m.) ten vistiek dar 
liko arti 12 milionų iš kitur at 
vykusių žmonių, jų tarpe per 
ketvirtį miliono kitataučių. Lįe 
tuvių užsiliko bene dešimt tūks 
tančių. Sunkų tiksliai pasakyti 
kiek lietuvių dabar, 1961 me 
tais, yra V. Vokietijoje, tačiau 
jų ten yra dvi grupės: užsilikę 
nuo II pasaulinių karo apie 7 
lūkst. if atvykę iš Lietuvos beį 
SSSR po |957 m. sausio 1 d. 
sų fepatriąntais vokiečiais, apie 
pora tūkstančių.

Pirmus kategorijos, pašaipos 
reįkąlingųjų, bus bene daugiau 
šių, apie trys tūkstančiai, Nors 
socialinis aprūpinimas V- Vo 
įitetijoje ir yra (vidut. soęial. pu 
Šalpa 85 DM asmeniui į mene

sį), tačiau mūsų tautiečiai betur 
čiai, invalidai, dėl suprantamų 
prežesčių, neprilygsta vokia 
čiams ir bus ilgai reikalingi pa 
ramos iš šalies. Ypatingo deme 
šio centre liks gausios su mažais 
vaikais šeimos, invalidai, sene 
liai, ligoniai. Neį jie kur iš mi 
gruos, nei Y°k*etijos gy , *ni 
m3n įsilies. Jų akys ir rankos 
bus atkreiptos į mus.

Svetimtaučiams nemokamos 
pensijos, jįe nustumiami nuo so 
cialinio aprūpinimo. Balfo pa 
rąmą jie labaį vertiną ir ji tų 
rėš būti teikiamą,

Antroji kategoriją, vidutiniai 
isikūrusieji, nedaug rūpesčių 
Balfuj besudaro, nebent kokia 
nelaimė atsitinka,

Trečioji kategorija, nutolę 
nuo lietuvybės asmens, Baliui, 
kaip JAV lietuvių organizaci 
jai, irgi turi rūpėti. Stengiama

si gaivinti tėvynės meilę per 
mokyklas, vaikų darželius, sto 
vykias ar chorus. Tam tikslui 
reikalingas ir finansinis pajėgu 
mas, kurio lietuviai betarpiai ar 
per Balfą lauks iŠ JAV.

Šalia lietuvių dažnai gyverja 
latviai ir estai, kurie neturi pa 
našios kaip BALFas progra 
mos. Jie glaudžiasi prie Balto 
ir gauna paramą. Todėl Balias 
JAV įstaigų yra užregistruotas 
kaip agentas teikiąs paramą 
9,500 pabaltieČių. Bauo Cent 
ras išrūpino ir išgabeno 1961 
m. šiuos maisto kiekius Vakarų 
Vokietijon: miltų 244,900 ->v., 
pieno miltelių 222,000 sv„ 'uk 
raus (pirkta) 22,040 sv., pupe 
lių 30,000 sv., valgomo alie 
jaus 114,000 sv.

Viso nugabenta per pusę mi 
liono sv. maisao, kurie vertė šie 
kia per 100.000 dol.

Surinkta, supakuota ir išvež 
ta Vokietijon 35,000 sv. varto 
tų rūbų, kurie beveik visi ati 
teks Vakarų Vokietijoj hetuvia 
ms, nes visas rūbų siuntas iš 
Vak. Vokietijos Lenkijon teko 
sustabdyti- Jas siunčiame iš J, 
A. V.

Pinigais šiais metais nusiųsta 
Balfo įgaliotinio žinion 15,012 
dol. (Vasario 16 gimnazijai 
atskirai 20,697 dol.), Šiais mi
tais iki spalio 1 d- Balfo jalai 
ga Miunchene dar gavo vieloje 
tremtinių reikalams apie 13 v00

dol. Taigi 1961 m. Balfas bus 
parūpinęs tremtiniams pinigais 
per 30,000 dol., iš kurių tenka 
išlaikyti ir Balfo įstaigos Miun 
chene personalą, kaštuojantį 
Balfui apie 750 dol.. menesiui.

PLEČIAMOS RADIJO 
TRANSLIACIJOS

Nuo 1961 m. gruodžio 14 
d. lietuvių kalba transliacijom is 
Tautinio Ispanijos radio Madri 
de transliuojamos dar viena — 
50 m banga. Kasdien lietuvių 
k. transliacijos 25, 42 ir 50 m 
bangomis vyksta nuo 19,30 V. 
Europos laiku (21,30 vai. Lie 
tu vos laiku ) iki 19.45 vai. Kiek 
viena programa kartojama Kitą 
dieną 6 vai. 30 min. V. Euro 
pos laiku (8,30 vai. Lietuvos 
laiku) 42 m. banga ir 15,45 v. 
V. Europos laiku (17.45 vai. 
Lietuvos laiku) 42 m banga ir 
14.45 vai. V. Europos la ku 
(17.45 vai. Lietuvos laiku) 
taip pat 42 m banga.
MOLJERAS PER RADIJĄ

Radijo klausytojams pagei 
dąująnt, per Vilniaus radiją ba 
vo suvaidintas Moljero „Tar 
tiufąa“. Veikalą režisavo P. 
Juknevičius.

— Baigtas parengti naujas 
filmas „Svetimieji“ pasakoja 
apie kolchozo gyventojus, apie 
abiturientus, nutarusius dirbti 
kolchoze. Scenarijų parengt 
A. Jonynas ir J. Pažėra, rezisa 
vo - pastatė V. Giedrys. E.

BLYNŲ 
šiemet įvyks paskutinį šeštadie 
nį prieš užgavėnes — kov > 3 
d.. Slovakų salėje, Welland Pa 
ge g-vių kampas.

Balių ruošia Niagaros pusią 
salio „Žalgirio“ vietin. rėmėjų 
valdyba.

Numatoma graži programa, 
puiki muzika, bufetas. Baliaus 
pradžia 7 vai.' vak.

Kovo 4 d., bus iškilminga 
skautų-čių sueiga, kurios melu 
bus įteikti apdovanojimai už 
nuopelnus, keletai nusipjlmu 
siu veikėjų. Kiekvieno lietuvio

BALIUS
» 

pareiga dalyvauti su musų lietu 
višku atžalynu ir remi, jį viso 
keriopai.

TAUTINIAI ŠOKIAI
Vietinininkijos skautų-čių tau 

tinių šokių grupė, vadovauja 
ma energingos vadovės p. Ului 
nienės, žengia sparčiais šuoliais 
pirmyn.

Malonu, kad šioj šokių gru 
pėj dalyvauja keletas anksčiau 
buvusių skautų-čių, sudaryda 
mi vieną neskaidomą — neišski 
namą šeimą. B. S.

WELLAND, Ont
SUKAKTUVIŲ PROGA PAGERBTI

VISUOMENININKAI
Gruodžio m. 31 d. p. Bieliū 

no ūkyje buvo gražiai atšvęsta 
ponų B. B. Simonaičių 25 me 
tų vedybinio gyvenimo sukak 
tis. Šias netikėtas sidabrines ves 
tuves suorganizavo p. Staškevi 
čiai, p. Butkai ir kiti artimieji.

| Dr. Roman Pniewski |
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. << 

» Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. ;■<; 
1; 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. jį!
Ę Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. T

GAMTINĖS DUJOS 
VILNIUJE

Pratiesus dujotiekį nuo Uk 
rainos ligi Vilniaus, dabar Vii 
niuje bendras miesto dujų tink 
las pasiekęs 60 km. Perduota 
naudoti 26 km vamzdžių. Šiais 
metais planuotojai tikisi prijung 
ti dujas 30 miesto įmonių ir 
įstaigų. Už poros metų tikimasi 
prie dujų tinklo Vilniuje pu 
jungti dar 4,000 butų.

Susirinko gražus būtys giminių 
ir draugų iš Niagaros pusiasa 
lio, Hamiltono ir Toronto.

P. Bropius Simonaitis yra vi 
siems žinomas Niagaros pusoi 
saly kaip visuomenės veikėjas, 
skautų organizacijos vadovas 
ir didelis meno mėgėjas.

Buvo pasakyta gražių kalbų, 
linkit p. Simonaičiams sveika 
tos, laimės, dgo gyvenimo ii 
kad auksines vestuves galėtų at 
švęsti Lietuvoje. Po to. buvo 
įteikta sukaktuvininkams gra 
žiu sidabrinių dovanų.

Besilinksminant buvo sulauk 
ti nauji metai. Nuskambėju* 
Tautos himnui, N. metų sveiki 
nimo žodį pasakė WcUando 
apyl. b-nės pirm. p. ČepŪkas.

Dalyvis.

A. NOKKELIŪ1NAS I
vj Commissioner of the Superior Court of Montreal ū
£ MONTREAL ENTERPRISER RLG’D.
»> V*
| ..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
$ 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)

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

SIUNTINIAI
Viaų rūšių siuntiniui pigiausiomis kainomis per 

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

Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940

: BELLAZZi - LAMi, INC į
į DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. $

T Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. & 
T Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. j

M. MAČIUKAS I
V Y R 1 Š K Ų 1 R > 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ § 

SIUVĖJAS | 
AUGŠTOS KOKYBĖS $ 

RANKŲ DARBAS $

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS X 
x 

79 ii 81 Si. Zoliųue St. E. $ 
Id CR 7-0051. MONTREAL. |

J
V VV'. -i 'f f-» '• ** ** '• *> ’

įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kl. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Žižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

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

L Baltics Investment Corp.
į . Autorizuota* kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.
Ižd. E. Griganavičiūte. T'elef. RA 7-4097.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

Lietuviam* nuolaida.
A«i lesus: 5-I7 L.afleur Str., Ville LaSalle, 

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3664.



t PSL.
1962- I- 24. _ Nr. 4 (774)

LIETUVAITĖ — GROŽIO KARALIENĖ 
Regina Žymantaitė — Miss Canada

Net dvidešimt dvi tautybės 
pasirodė su savo tautinėm dai 
nom ir šokiais pirmame „Lais 
vės festivalyje“, surengtame 
sausio 12—13—14 d. d. Toron 
ta. Be abejo, lietuviai ir šį kai 
tą prisidėjo prie savo Tėvyne'□ 
vardo iškėlimo, puikiai pasiro 
dydami tautiniuose šokiuose ir 
ir „Miss Freedom“ gražuoles 
rinkimuose.

Kaip ir reikėjo tikėtis, į baig 
minį tautinių šokių pasirodymą 
t. y. astuonių geriausių grupių 
sąstatą pateko Hamiltono ir i o 
ronto tautiniai šokiai, išpildyda 
mi sekmadienį beveik prie 3 
tūkst. žiūrovų ,,Blezdingėlę“, 
„Čigonėlį“, „Malūną* ir „Ke 
purinę" (du pastarieji — To

biutas“. Dalyvauti paskatino 
draugės.

— Laimėdama pirmą vietą, 
gavote iš kelionių biu o, savai 
tę atostogų Meksikoje ir taip 
pat nemokamus modelio kur 
sus. Kada pasinaudosite tuo?

— Į Meksiką važiuosiu tik 
vasaros atostogų metu, o mode 
lio kursus atmesiu, pasdikdama 
tik prie muzikos konservatori 
joje.

Padėkojau, tikiai natūralaus 
lietuviško grožio šviesiaplaukei 
Reginai, už trumpą pasikalbę ji 
mą, kartu linkėdamas sėkmės 
jos gyvenime.

K. Baronas.

CANADA

ŽINOK SAVO TEISES
Legaliai priimti imigrantai tari

ronto). Deja, jiems neteko pir 
moji vieta (gana šališki teisė 
jai pirmenybę davė škotams), 

tačiau Hamiltono grupės išao 
vota ketvirtoji vieta yra taip 
pat labai reikšminga, nes už ją 
buvo skiriama dovana, pabaigo 
je pakviečiant ir į sceną.

Dar geriau, mūsų mergaitės 
pasirodė „Miss Freedom” — 
to Laisvės festivalio gražuolės 
rinkimuose. Penkiolikos mer 
gaičių tarpe, keturios buvo lie 
tuvaitės! (R. Žymantaitė is To 
ronto, D. Chromanskytė, L. 
Virbickaitė, N. Stanaitytė — 
visos iš Hamiltono).

Ir štai, į baigminę grupę 
(penkių mergaičių) patenka 
šviesiaplaukė Regina Žymantai 
tė. Po trumpo pasitarimo, ‘ei 
sėjai skelbia trečios vietos lai 
mėtoją, antros ir. . Miss Do 
minion of Canada, oficialiai vai 
niką uždeda lietuvaitei Reginai 
Žyji antakėli Pasipila fotore 
porteriai, filmų aparatai, o lie 
tuvaitė tikrai nustebinta ir »usi 
jaudinusi scenoje, sunkiai sulai 
ko ašaras.

Jūsų laikraščio bendiadar 
biui, vienam pirmųjų teko pa 
sveikinti lietuvaitę ir nors ap 
suptą iš visų pusių įvairių iaik 
raščių reporterių, duoti keletą 
klausimų į kuriuos ji mielai su 
tiko atsakyti.

— Sveikindamas N L laikraš 
čio vardu ir kartu džiaugdama 
sis Jūsų tokiu gražiu laimėjimu, 
norėčiau paklausti — jeigu ne 
paslaptis — Jūsų amžių ir kt. 
statistinius davinius?

SUMANUMAS IR RYŽTU 
MAS DAUG REIŠKIA

Gražiai auganti lietuvių įmonė
Drąsių ir ryžtingų lietuvių 

J. Aukštaičio, F. Mockaus ir 
A. Draugelio 1951 m. įkurta 
vienintelė iki šiol lietuvių ba! 
dų ir namų apyvokos reikmenų 
prekybos bendrovė, vardu Mo 
hawk Furniture LTD, turinti sa 
vo krautuvę 2448 Damoth 
Avė., išvystė didelę prekybą 
ir šiais metais švenčia savo de 
šimtmetį. Šie ryžtieji vyrai, pia . 
dėdami šioje srityje darbą, kaip 
sakoma, buvo žaliukai ir versle 
neprityrę. Dešimt metų tarpas 
parodė, kad ryžtumas viską nu 
gali. Sutartinai dirbdami, jie ry 
žosi išeiti į dar didesnius vers 
lo laukus. Tuo tikslu 137 Ron 
cesvalles Avė., geram prekybi 
niam rajone už 65.000 dol. nu 
pirko 20.000 kv. pėdų talpos 
buv. elevatorių dirbtuvės masy 
vinį dviejų augštų pastatą ir 
reikiamai atremontavę atidarė 
savo firmos skyrių.

Patalpų dydis užsimotą pre 
kybą leidžia dar daugiau pra 
plėsti ir tam reikalui pageidau 
jama daugiau dalininkų. Šiuo 
metu yra įsijungę dai 5 nauji 
dalininkai ir norinčių skaičius 
auga, jei, esą, susidarytų didės 
nis dalininkų skaičius, šis luoh 
awk Furniture priklausantis 
skyrius su visai prekiausimais 
būtų pervestas naujai bendro 
vei, kuriai ir vaidas jau esąs 
parinktas „Park Limited Co." 
ir pradėti žygiai šiais naujai b- 
vei kurti.

tas pačias teises ir tas atsakomybes 
kaip ir kiti Kanados darbininkai

KAI TUO TARPU DAUGUMA KANADOS DARBDAVIŲ YRA GARBINGI

KAI KURIE, DEJA, IŠNAUDOJA IMIGRANTO BŪKLĘ.

— Saugokis nesąžiningų darbui samdymo metodų.

IR SĄŽININGI,

— Reikalauk, kad gautum apmokamas atostogas, į kurias tu turi teisę

— Žiūrėk, ar nuo tavo algos atskaitymai pragyvenimui bei butui

— Atsisakyk būti panaudojamas kaip streikininkas.

— Būk tikras, kad žyminiai kreditai, į kuriuos tamsta turi teisę. 

Nedarbo Apdraudimo Knygą.

— Nesibijok Įstoti j profesines sąjungas. Tai tavo teisė.

— Neišsigąsk darbdavio grasinimų deportacija.

nėra per dideli.

būtų įtraukti į tamstos

— Jeigu turi teisėtą skundą dėl darbo sąlygų, prasyk patarimo pas provincinius tarnaut ju

savo gyvenamoj vietovėj. Jeigu nežinai, kas jie yra, kreipkis į. — j artimiausiai esantį 
imigracijos ar pilietybės tarnautoją, savo pastorių, savo kunigą arba atstovą t 

etninės grupės, kuriai priklausai. Jie darys visa, ką gali kad tamstai padėtų

— Jokia paslaptis! Gimiau 
Kaune, turiu 19 m., augštis 5 
pėd. 3% inč. ir svoris 116.

— Kokią mokyklą lankote?
— Lankau Jarvis Collegiate 

13 klasę ir dar vakarais — To 
ronto konservatoriją.

— Ar dalyvavote ankščiau 
panašiose gražuolių varžybose. 
Jeigu ne, kas paskatino daly 
vauti šį kartą?

— Niekur anksčiau nedaiyva 
vau, taigi Čia buvo mano ,,de

Naujos bendrovės pradinis 
kapitalas siektų 150.000 dol. 
sumoj, o vieno dalininko įna 
šai negalėtų viršyti 5.000 dol. 
sumai.

STALO TENISO
treniruotės, kiekv. antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 
4 vai. iki 9.30 vv. Šachmatų, 
kiekv. sekmadienį tuoj pu pa 
maldų kavinėj, arba aktorių 
kambariuose.

LONDON, Ont.
REMTINAS DARBAS

Londono lietuvių skautams 
remti būrelis, sėkmingai ir gra 
žiai suruošęs londoniškių vaiku 
Čiams Kalėdų eglutę, sparčiai 
ruošiasi ir kitam remtinam dar 
bui.

Sausio 27 d. Londone, Ad 
ministration' Building salėje,

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN

prie Queens parko, įvyks lik 
rai šaunus linksmavakaris.

iGros puikus orkestras, veiks 
turtingas bufetas, bus įdomi lo 
terija.

Visas šio gražaus parėm imo 
pelnas skiriamas Londono skau 
tų ir visų lietuvių vaikų vasaros 
stovyklai.

Laukiama londoniškių ir ar 
timesnių apylinkių tautiečių nei 
tų svečių gausaus atsilankymo.

Pradžia 7 vai. 30 nūn.

52-18

15-kos METŲ PIANISTAS
Vieną sausio vidurio audrin 

gą vakarą 15-kos metų latvių 
pianistas ^Arthur Ozolins pa 
traukė daugelio dėmesį. Jis su 
Londono simfonijos orkestru 
nuostabiai puikiai išpildė Men 
delsohn o „Concertą No. 1, 
Opus 25“. O taip pat solo atli 
ko Chopin o Etiudą E-Minor ir 
Baladę Nr. 1.

Didysis Londono „Free 
Press“ dienraštis įdėjo meno ir 
muzikos kritiko Leonard Craw 
ford labai šiltą atsiliepimą „pit 
šį jaunąjį pianistą. L. E-tas.

HAL1NOS KORSAKIENĖS 
ROMANAS

„Laikinoji sostinė“ niūriomis 
spalvomis vaizduoja laisvosios 
Lietuvos studentijos gyvenimą 
Anglija.

VILNIUJE IŠLESTAS
Lietuvos mokslų akademjos 
leidinys „Kalbos kultūra“. Joje 
nagrinėjami įvairūs lietuvių lite, 
ratūros kalbos kultūros klausi 
mai, aiškinama kalbos lyčių 
daryba, tarties, atskirų žodžių 
bei konstrukcijų vartojimas, ap 
tariamos būdingesnės morfolo 
gijos, sintaksės bei stiliaus .dai 
dos. E.

Ellen L. Fairclough 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

SUDBURY, Ont
GEROS ŽINIOS IS SUDBURIO 

Ruošiamas vakaras

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

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

Kės. BE 3-0978

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA’’

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

SPORTININKŲ VAKARAS, 
ruošiamas sportininkų piimeny 
bėm, bus A V salėje vasano 3 
d. Gros pirmaeilis orkestras ir 
bus įdomi programa.

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

Tel. EM 4-1394, EM 4 1J95.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

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 I vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi v, v.

Antradieniais nuo 10 v, r, ligi 1 v p- P *r vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v r ligi Iv p p

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.

L. B. Apylinkės Valdyba, 
1962 m. sausio mėn. 27 d., Uk 
rainiečių salėje, 130 Frood Rd. 
rengia vakarą - pasilinksmini 
mą. Kviečia visus Sudburio ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti ir 
pasikviesti svečių. Kvietimai 
bus pasiųsti paštu, jeigu kas ne 
gaus, lai tik dėl*to, kad jų ad 
resai buss pasikeitę. Tuos, 3a 
vo tikslius adresus prašome 
pianešti valdybai.

Nors ir pavėluotai, bet ljo2 
m, sausio mėn. pradėjo veikti 
Tumo - Vaižganto

šeštadieninė mokykla.
Mokytojaus — mok. Venskevi 
čienė, mok. Gabrėmenė, kun. 
A. Sabas ir L. Remeikienė Iš 
rinktas tėvų komitetas — J. Re

meikis, A. Gatautis ir L. Baltu
tis.

Kanados Liet. B-nės Krašto 
valdybos
pageidavimui lietuvišką spaudą 

platinti,
Sudburio apylinkės valdyba pil 
nai pritaria ir kviečia visus Sud 
būrio apylinkės lietuvius p 
sausio ir vasario mėnesius už. 
sakyti Kanadoje leidžiamus sa 
vaitraščius — „Nepriklausomą 
Lietuvą’ ir „Tėviškės Žibu 
rius“. šie laikraščiai naujiems 
prenumeratoriams yra padarę 
didelį papigmimą. Norintiems, 
mielai tarpininkausime. „NL“ 
per šiuos metus žada daug ži 
nių iš Sudburio ir apvlinkės lie 
tuvių gyvenimo.

L. B. Apylinkės V-ba.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
VASARIO 16 DIENOS

gimnazijai aukojo šie asmenis: lis, Nežinomasis, J. Suslavičius, 
po 5 dol.: A. Braumanas, VI. J. Misevičius. Po 1 dol.: f. Ba 
Žemaitis, A. Kazlauskas, H. lionis, F.Gohsans, E. Tazzcr, 
Poškus; 4 dol.. Dr. E. Jasevt St. Gimbutis, J. Erslovas J. 
liūtė; po 3 dol.: J. Dikinis, Paukštys. M. Strzewski, J. Ko 
P Radzevičius. V. Bružas, A. chan, A. Perth, J. Boyko, N. 
Michaiiih; po 2 50 dol L. R(t Mayrand, R. Britt. H. Makins, 
dzevičienė; pu 2 dol.; M. Ave St. Panchuk, V. Sibulu.



1962. I. 24. — Nr. 4 (774) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1 PSL,

HAAAI
PRANEŠAMAS „TALKOS” SUSIRINKIMAS

7

1862 m. vasario mėn. 3 d., 
šeštadienį, 5 vai. po pietų šau 
kiamas septintas metinis Hamil 
tono lietuvių kredito koopera 
tyvo ,,Talka“ narių - šėrinink^ 
susirinkimas, kuris įvyksta Auš 
ros Vartų parapijos salėje, 58 
Dundurn St. N., Hamilton, 

lt., šiai dienotvarkei svarsty

1. Narių registracija,
2. Sus-mo atidarymas,
3. Praeitų metų protokolo 

skaitymas ir priėmimas,
4. Pranešimai:

a) V-bos pirmininko,
b) Iždininko,
c) Kredito komiteto,
d) Revizijos komisijos,

5. Diskusijos dėl pranešimų,
6) Apyskaitos už 1961 m. 

priėmimas,
7. Pelno paskirstymas už 

1961 m.,
8. Sąmatos priėmimas 1962 

metams,
9. Rinkimai į valdybą, Kred. 

komitetą ir Revizijos K-ją,
10. Klausimai,
11. Susirinkimo uždai ymas.

Valdyba maloniai kviečia vi 
sus nariu# dalyvauti šiame me 
lipame susirinkime, kuriame 
bus sprendžiami labai svaiuūs 
bankelio nariams reikalai. Kvie 
čiame kartu atsivesti ir savo 
draugus, kurie dai nėra nariai, 
nes norintieji galės vetoje sto 
ti nariais. Į susirinkimą piašo 
me atsinešti savo nario - ban 
kelio knygutes.

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo „Talka“ V-ba.

L. B-NĖS VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

K. L. B-nės Hamiltono ap. 
Visuotinis /susirinkimas sausio 
7 d. L, Namų salėje, pirminin 
kaujant E. Sudikui ir iekr, V. 
Leparskui, priėmus protokolą, 
platesnę ap. v-bos darbų ap 
žvalgą padarė pirm. A. Juozą 
pavičius, suminėdamas Motinos 
Dieną, Birželio trėmimų ir Ka 
riuomenės šventės minėjimus, 
V. Stasiūnaičio filmų rodymą, 
N. Metų sutikimą. Šiuo metu, 
pradėti pasiruošimai Vasario 
16 minėjimui, Lietuviai b.vo 
atstovauti kitų tautų iškilmėse 
ir kt. Finansiškai paremta šešta 
dieninė mokykla, prof. Stp. 
Kairys, Aukuras ir kt. Padėko 
jęs hamiltoniečiams už paramą, 
pirm, pareiškė ap. v-bos atsi 
statydinimą.

Šalpos F-do pirm. J. Pleinys, 
pažymėjo, kad hamiltoniečiai 
yra labai jautrūs šalpos įeika 
lams, turėta pajamų $2,149.64; 
išlaidų $1,607.57, kasoje nko 
$542.07. Didžiausios išlaidų po 
zicjjoj figūruoją šios sumos; 
Vokietijoj, seneliams ir vargo 
mokykloms 1,000 dol., Centrui 
Montrealy 315 dol., Hamilto 
ne neturtingiems 146,57 ir kt. 
Be to, gavėnios metu, ŠF nu 
mato surengti koncertą ir rūbų 
rinkliavą Lenkijos lietuviams.

T, Fondo skyrius turėjo pa 
jamų 406,67 ir išlaidų 47,76, 
kasoje 358,91 dol. kurių apie 
300 dol, numatoma Kanados 
atstovybei, pareiškė J, Mikšys.

16 Vasario ir Saleziečių 
gimnazijų rėmėjų būielių var 
du ižd, St, Bakšys džiaugėsi, 
kad mūsų kolonijoj veikia pusė 
visos Kanados rėmėjų būrelių 
ir kad hamiltoniečiai yra dos 
nūs šiems reikalams, nes šiems 
reikalams suaukojo 1,463.74.

Revizijos k-jos aktas perskai 
tytas J. Stonkaus, priimtas

Nutarta būsimos ap. valdy 
bos rinkimus vykdyti kaip ir 
ankstyvesniais metais, dvįejų 
metų kadencijai. Rįnkimi.iėp 
k-jos išrinkti penki asmens; A- 
Dalangąuskas, Z. Pulinauskus, 

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., amorgičių paskolos iki 50% turto vertės. X

Nemokamas gyvybės .r paskolų draudimas. £Pilnas čekių patarnavimas. $.■» Darbo dienos: a
1 Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — • vai. p, p. a 

Antiadieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. g20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 y

■epąjgnn^ y ‘SB^snaijgajų jį 
Sumanymuose P. Bulkė išge 

lia Lietuvos Nepriklausomy 
bėisf Fondo klausimą, o St. 
Bakšys kreipiasi L. Namų sta 
tybos reikalu, prašydamas re 
ruimo. Darbingas sus-mas už 
darytas pirm. E. Sudiko, dėko 
J(isio| valdj/bai ir hamiltonie 
čams, kurie ir gan gausingai at 
silankė į šį susirinkimą.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

paskelb. šventės minėjimas yra 
rengiamas vasario 18 d. Jis bus 
pradėtas pamaldomis, o akade 
mija įvyks L. Namų salėje. Pas 
kaitą skaitys iš Clevelando Di. 
A. Nasvytis, o meninę progra 
mos dalį išpildys vietos choras, 
tautiniai šokiai ir Aukuras.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 
įsigyti tęsiamas nelėtėjančiu te 
mpu! Savo iegos 40-toje savai 
tėję davė $1000 ir nuo pra 
džios $44,600.

Su nuostabiu pasigėrėjimu 
siunčiame didelę padėką sav 
kūr. Pleskevičiui, kuris iš sa 
vo kuklių išteklių jau trečią šim 
tinę įneša ir nariu įrašė anūkę 
Birutę Pleskevičiūtę, kartu pa 
sirašydamas raštą, kad šių pini 
gų atsiimti niekas kitas negali 
tik ji pati, kada taps pilname 
tė. Ar ne taurus pavyzdys l au 
tos Namų įsigijimo istorijoje 
daugeliui mūsų!

Naujais nariais įstojo Julija 
Koperskienė, kartu įrašydama 
savo vienturtę dukrelę Loretą.

VI. Momgaudas iš Toledo, 
sausio 14 d. lankydamasis pas 
hamiltoniečius pp. Bartkus, L. 
N. nariais įrašė Ričardą su $ 
200 ir Irutę su $300, tuo buJu 
p. Vidas yra jau patikėjęs L. 
Namams $1500 ir dai pareiškė 
kad lai ne viskas. „Įdėjau tvot 
pinigus lietuvybei ir lietuviams 
palaikyti“ — buvo jo kuklus 
pasakymas.

VI. Momgaudas yra Toledo 
didžiausios statybos b-vės M o 
ntgomery Construction Co. sa 
vininkas. Šia proga jis patikino, 
kad Tautos Namų statybai jis 
gausiąs $250,000 morgyčių iš 
6%. Ponai Vladai, didelė pade 
ka.

Padėka ir J. Bersenui iš M t. 
Brydges, Ont. , prisiuntusiam 
paštu $200, papildomai savo 
vaikams Zitai ir Eugenijui 2 šė 
rams pirkti. Savo pagelbą J, 
Bersėnas dabar jau yra pakėlęs 
iki $800. Visiems LN v-bos var 
du reiškiamje gilią padėką!

Valdybos p-kas St. Bakšys 
neturės laiko visur lankytis, md 
pradėkime šimtines siųsti šiuo 
adresu : Lithuanian Home in 
Hamilton Ltd., 38 Stanley Av., 
Hamilton, Ont., arba skarnbin 
kime St. Bakšiui, JA 9-4662.

Skola už LN sklypą sausio 
19 d, sumažinta $1000, Jos dar 
Komercijos bankui liko $11 
tūkstančių.

Alyvos sutartis per LN Kul 
tūros fondą gruodžio mėn. at 
naujino R. Sirutis, V. Lepars 
kas ir A. Ščiuka. Už juos gauta 
viso $15, LN v-bos vardu nuo 
širdus ačiū!

LIETUVIŲ NAMŲ 
šį šeštadienį ruošiama., žiemos 
balius yra vieninteliai šokiai d 
game šio sezono perijode. Pa 
remkime didįjį Tautos Namų 
įsigijimo darbą ir visi dalyvau 
kime. Jie bus St. Maichel’s sa 
lėje, 213 James St., N., kuri oa 
bar naujai dekoruota ir talpina 
iki 400 svečių,

Prasidėjęs Tautos Namų įsi 
gijimui konkretus darbas, parei 
kalaują ir daugiau lėšų, Vasa 
rio mėnesį turime sumokėti ar

PADĖKIME STATYTI
TAUTOS NAMUS HAMILTONE!

Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti i nuotaikmgą

ŽIEMOS
BALIŲ

kuris įvyks šį šeštadienį,

sausio 27 d., St. Michael's salėje,
213 James Str. North,

Šokiams gros geras orkestras. Įvairus bufetas su gėrimais. 

Pelnas skiriamas Tautos Namų įsigijimui finansuoti.

Pradžia 7 v. v.

Įėjimas $ 1.50.
Moksleiviams $0.75.

Hamiltono Lietuvių
Namų Valdyba.

chitektams $1,000 už pirmūnu 
planų paruošimą, kuriuos LN 
v ba norėtų apmokėti iš Kultu 
ro sFondo, neliečiant tuo lai 
pu LN narių pinigų. 1 ad ir si 
šeštadienį mūsų visų ska.tlin 
gas dalyvavimas LN v-bos ruo 
štamuose šokiuose gali stambiai 
padidinti Kultūros Fondo lė 
šas, ypač kad, už salę m ka 
me tik $70, o bufetą laikome 
patys, kai tuo tarpu už Kitas sa 
les praeityje reikėjo mokėti net 
iki $150.

T ad iki malonaus pasimaty 
mo šį šeštadienį didžiajame LN 
Žiemos Baliuje! Sk. St.

K. L. B. HAMILTONO 
ŠALPOS FONDO 

rinkliavos pravestos 1961 m. 
spalio - gruodžio mėnesiais Tla 
miltone ir apylinkėse, aukoju 
šiųjų sąrašas.

Po $20 : St. Bakšys. Kronas- 
Valevičius, Real Estate Ltd.; 
$10: A. Kybartas, A. Tėvelis; 
$8: Kun. Dr. J. Tadarauskas; 
$5 : J. Astas, J. Andriukaitis, P. 
Bosas. J. Bulionis, Z. Bolskis, 
K. Bungarda, E. Buskevičienė, 
M. Čepaitis, S. Dalius, A. Da 
langauskas, J. A. Didžbaiis, E. 
Galinis, A. Garkūnas, B. Gra 
jauskas, K. Gudinskas, A. J., 
V. Kazlauskas, L. Klevas, J. 
Kežinaitis, Mrs, J. Kall, J. Kši 
vickis, A, Kuzmickas, M. Laz 
dutis, E. Lengnikas, O. Mišky 
te, G, Marąišius, J, Mažulai 
tis, V, Narkevičius, A. Obcats 
kas, A, Petraška, L. Pliura, V. 
Pilkauskas, Z. Pulianauskas, V. 
Rusinavičius, V. Sakas, A. Ščiu 
ka, St. Saldžiūnas, P. Sakalas, 
P. Siniauskas, J. G. Skaistys,
J. Steiblys, J, Svilas, K. Stanti 
tis, P, Siūlys, Tri Realty Ltd., 
Dr. O. Valaitis, A. Virbickas; 
$4: E. Jakimavičienė, P. La 
bričkas; $3: E. Antanaitienė, 
V- Babeckas, j. Bajoraitis, E. 
Boguslauskas, Dydzak f-\ive 
in Theatres, A. Erštikaitis, T. 
Falkauskas, J Giedraitis, J. 
Gimžauskas. A. Gureckas, L. 
Gutauskas, P. Juodelis, P. Jo 
nikas, P. Kanopa, J. Karalių 
nas, W. Kasamėkas, V. Kezys,
A. Kaušpėdas, F. Lazauskas, 
V. Leparskas, K. Meškauskas
J. Mikšys, K. Mikšys, V. Na 
viekas, A. Pauliukas, A. Pa 
tamsis, J. Pleinys, P. Pleinys, 
P. Ročys, D. Savickas, V. Sas 
nauskas, J. Stonkus, A. Šniuo 
lis, E. Sudikas, A. Sturman, A. 
šukaitis, J. Tamuliūnas, P. Vai 
tonis, N. Zabulionis, J. Zurlya,
K. Žukauskas. $2: J. Ašmena 
vičius, V Antanaitis, P. Anuo 
nas, V Augėnas, S- Aleksa,
B. Adaškevičius, J. Adamaitiš. 
S. Bruzgis, J, Baron, P. Buikt 
J, Bartkus, V. BileviČius, P. 
Budvidis, S- Bakaitis, V. Biauz 
dys, A. Barstys, A. Bloga, tį. 
Bikinas, P. Brasas, V Beniu 
šis, E. Beržaitis, R. Banaitis, 
M. Biekša, L. Bacevičius. K. 
Butkus, L. Bučinskas, P. Brei 
chmanas. P. Balakauskas, A. 
Bugailiškis, R. Černiauskienė, 
Z. Didžbaiis, B. Daugilis, J. 
Deksnys, P. Daugėla, A. Dron 
satavičius, E. Degutis, J. Eidu 
kaitis, A. Fleras, P. Gudinskas, 
J. Grigalius, V. Geležinis Z 

A

Gečas, V. Gečas, P. Gužas, P. 
C i igalevičius, A. Gedrimas, M. 
juodis, S. Jankauskas, J. Tm 
gutis, J. Januškevičius, J. Ja 
simienė, M. Jonikas, W. Jasi 
nevičius, J. Juška, E. Jasinskas, 
P. Jakubauskas, A. Joniką, L. 
Jakaitis, P. Jankus, J. Inkia.as, 
A. Juozapavičius, P. jakštonis, 
E. Kudaba, L. Koperskis, J. 
Kaneva, V. Kvedaras, K. Kve 
daras, A. Keliajius, J. Kazeme 
kas, A. Keršys, L. Kūkalis, J. 
Klypas, J. Kurpeikis, P. Kažc 
mėkas, F. Krivinskas, D. Knau 
jiūnas, J. Kaminskas, V. Keži 
naitis, P. Kareckas, A. Kari iru 
kas, J. Krištolaitis, P. Kalvai 
tis, V. Kybartas. D. Kochanka,
R. Kairys, J. Kažemėkas, A. 
Kamaitis, J. Kamaitis, A. Kra 
kaitis, Z. Kalvaitis, P. Lataue 
kas, V. Liškauskas, V. Linėjaus 
kas, Ledutis, J. Leščius, P. Lu 
košius, A. Lukas, J. Mačiukas, 
A. Mikalauskas, K. Mileris, J. 
Miltenis, A. Mileraitis, A. Mu 
lionis, J. Mikutaitis, C. Melni 
kas, A. Matoliūnas, C. Miiaše 
vičius, A. Maksimavičius, B. 
Milašius, P. Mickevičius, S. 
Matulionis, K. Norkus, J. Nau 
jokas, K. Narbutas, A. Pusdeš 
ris, V. Pašilys, P. Pranckevi 
ęius, J. Petraitis, A. Pilypavi 
čius, J. Petkūnas, B. Orvidas, 
J. Pacepavičius, J. Petriūnas, 
V. Paulaitis, A. Petkevičius, 
V. Pocius,

Po 2 dol.: V. Peldžius, S. 
Pilipavičius, J. Pipiras, S. Pra 
nckevičius, M. Pike, K. Prons 
kis, J. Poviiauskas, J. Rimkus, 
V. Perkauskas, J. Reizgys, J. 
Riekus, A. Repčys, F. Rimkus, 
J. Raskevičius, H. Rimkebičius,
S. Rzevuckas, J. Repečka, J 
Romikaitis, V. Saliklis, J. Stun 
gevičius, J. Stundžna, B. Stan 
kus, V. Stabingis, V. Subatni 
kaitė, G. Skripkutė, L. Sknpku 
tė, D. Stukas, J. Staras, V. Si

Į v a i r ū s siuntiniai
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ii USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir OI O įklnlU tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONL^S, 

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

Gyveną ne T oronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. g-y io 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš 1 tuopos v-h,u. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Musų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6666, V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo y v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto Iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

OAKVILLĘ Ont.
KRUTAME IR MES, KAD IR PO TRUPUTĮ.

Praeitų m. gruodžio mėn. 
30 d. Oakvillės apylinkės v- 
bos pastangomis vietos mokyk 
loję buvo surengta Kalėdų eg 
lutė lietuvių vaikučiams.

Su maža išimtimi, tėvai ,uve 
žė savo atžalyną į mokyklos 
salę, kur buvo papuošia eglutė.

Visi tėvai parengė eglute., ir 
namuose savo vaikučiams, bet 
prie bendros eglutės vaikučiai 
turi retą progą susitikti, bendrai 
pažaisti, padainuv ti ir pan.

Ypač mūsų mažiesiems šutei 
kia daug džiaugsmo Kalėdų se 
nelis su dovanėlėmis, nes atski 
rai šeimoje Kalėdų senelį jau 
yra sunkiau suvaidinti.

’Panašių progų liet, jaunimui 
mūsų mažoje apylinkėje pasi 
taiko labai mažai.

Mūsų apylinkės valdyba ir 
praeitais metais neįstengė suor 
ganizuoti šeštadieninės mokyk 
lėlės, nors gal šiek tiek pastan 
gų ir darė. Nesam mokyklėles, 
mūsų mažieji neturi Kitos pro 
gos sueiti kartu, o ypač kai gy 
vename išsisklaidę po plačią 
apylinkę.

Tenka pažymėti, kad apylin 
kės v-ba jau anksčiau buvo nu 
tarusi, o Kalėdų eglutės proga 
ir įteikė dovanėlę, gintaro sa 
gėlę, geriausiam praeitų metų 
liet, mokiniui. Pasirodo, kati 
tuo geriausiu mokiniu iš lietu 
viri tarpo yra L. Vaičeliūnaitė. 
Jos sesutė Elena ir brolis Arė 
nas irgi yra geri mokiniai ir gal 
tik per garstyčių grūdelį yra at 
silikę nuo sesutės Laimos.

Šia proga yra malonu pabrėž 
ti, nors p. p. Z. ir A. Vaičehū

monavičius, S. Senkus, Z. Ston 
kus, Z. Stanaitis, J. Stanaitis, 
B. Smatavičius, B. Sopys, V. 
Šešelgis, S. Šešelgis, A. Žilins 
kis, J. Širvinskas, J. Trečiokas,
J. Tirkšlevičius, A. Tumaitis, 
F. Urbšaitis, K. Trumpickas, B. 
Vengris, I. Varnas, G- Vinda 
sius, A. Vainauskas, R. Zuzan,
A. Trumpickas, J. Žemaitis, j. 
Žemaitis. Po $1.50: S. Eismon 
tas, A. Jusys, A. Mažeika, F. 
Pajerskas. Po $1 : B. Aselskis,
B. Almonailienė, V. Adomonis, 
A. Aušrotas, J. Bernotas, V. 
Blankus, L. Borusas, A. Bal 
sys, K. Baronas, J. Bubnys, B. 
Blekys, A. Barkauskas, A. Ble 
kaitis, J. Bajoriūnas, C. Csoro 
manskis, F. Freimanas, A. Gel 
žinis, E. Gugienė, K. Grudzins 
kas, A. Godelis, A. Grajaus 
kas, A. Juraitis, J. Juozaitis, A. 
Jankauskas, B. Jodelis, K. IKI 
gerrnan, S. Karalėnas, J. Ka 
zickas, M. Kazlauskienė, J. Ka 
žemėkas, J. Kažukauskas, A. 
Kalmatavičius, L. Levinskienė,
K. Lukoševičius, P. Lukošius, 
P. Lukavičius, A. Liaakus, J. 
Mačionis, V. Motiejūnas, J. 
Mačys, L. Meškauskas, P. Mi 
kalauskas, V. Morkūnas, J. 
Markevičius, V. Markevičius, 
S. Mureika, V. Mikuckis, A. 
Matulicz, J. MaČiulaitis, J. 
Martinkus, V. Labašauskas, A. 
Novickas, J. Norkus, J. Oran 
tas, L. Petrušaitis, R. Purlys, 

nai gan ilgai gyveno Kanados 
šiaurėje, kur jų vaikai augo 
tarp svetimų, bet jie ne tik gra 
žiai kalba lietuviškai, o turi im 
ciatyvos ir viešoje veikloje pa 
sireikšti pav., vasarojant Ge 
ro Ganytojo stovykloje, Wa»a 
goję sporte, laike Vasario 16- 
tos minėjimo ir pan. Norėtųsi 
tarti, jog tai yra didelis nuopel 
nas energingos patriotės ir gc 
ros lietuvės molinos Z. Vaiče 
liūnienės.

Kitas ir gan iškilus įvykis mū 
su apylinkėje, tai intelektualių 
moterų pastangos susiburti į ra 
telį, kur bendrose sueigose galė 
tų bendromis jėgomis aptarti 
mūsų lietuviškos veiklos pagy 
vinimą ir pan.

Teko nugirsti, jog pradžia 
jau gan graži padaryta ii pla 
čiai užsimota ateičiai.

Su dideliu malonumu sian 
dien tenka prisiminti, kaip ita 
dos mūsų tėvynėje Lietuvoje, 
o ypač lietuviškam sodžiuje mo 
terys, susirinkusios vakarais 
verpdavo, juostas ausdavo ir 
gražias liaudies dainas bei g»es 
mes sutartinai traukdavo. Gavė 
nios gi vakarais liet, moterys
tik šventas ir graudžias giesmes 
giedodavo. Tokie vakarai Ry 
tų Lietuvoje buvo vadinami 
šventvakariais.

Tikėkime, kad ir mūsų apy 
linkės liet, moterys nepaaiten 
kns savo organizaciniame rate 
ly vien tik kavos puoduku, ei 
garete ar vienu - kilu anekdo 
tu, bet bus pavyzdžiu mūsų vy 
rams, kaip reikia pozityviai 
dirbti. O-tis.

A. Parestis, A. Pliskevičius, B. 
Pakalniškis, F. Pauža, L. Paš 
kauskas, A. Paulius, G. Pal 
mer, S. Pakulis, R. Rožauskas, 
J. Raguckas, A. Renckis, J. Ry 
bis, K. Rulys, S. Raupėnas, J. 
Rudaitis, V. Svilas, M. Stanke 
vičius, V. Saulis, O. Stasiulis, 
Strumaitis, K. Simaitis, J. Si 
maitis, A. Sakalauskas, S. Sa 
viekas, J. Sadauskas, J. Samu 
šis, Z. Šukienė, B. Šeduikis, K. 
Tumaitis, J. Telyčėnas, F. Ur 
baitis, S. Urbanavičius, Z. Vie 
raitis, P. Vaitiekūnas. A. Vo 
lungė, J. Vaina, P. Vizbai^s, 
J. Varanavičius, V. Vasilijus 
kas, E. Vembrė, V. Vaiskia, S. 
Vyšniauskas, A. Vinerskis, A. 
Viskontas, L. Vindašius, A. 
Vizgirda, 'T. Vainauskas, S. 
Verbickas, Z. Žilinską.,, F. Zu 
bas, S. Žioba, A. Žadeikis, P 
Zabarauskas, S. Žvirblis, R. 
Bagdonas. Po 50 et.; b'. Aukų 
davičius, V. Čėsna, K. J urge 
lys, A. Kuras, J. Mikalauskas, 
S. Stanėnienė, M. Wiicieue.

S. Šalpos Fondo K-tas dėko 
ja /visiems geradariams paau 
kojusiems lietuviškai šalpai tre 
mtyje.
Hamiltono Šalpos Fondo K-tas.
• N. Metų sutikimas sutraukė 
per 100 svečių. Pelno L. B. v- 
bai liks gal apie 50 dol.

9 Nelaimės. Netoli Hamiltono 
sudegė ūkininko V. Šimkaus 
namas. Hamiltone, gesinant 
gaisrą, nukentėjo gaisrininkų 
komandos Itn. Vilnonis. V. Bur 
dinavičienė krito ant slidaus ša 
ligatvio t nusilaužė koją.

® Aukuras sausio 20 d. išvyks 
ta į Ročesterį, kur statys Mol 
liero Šykštuolį.

• Didžiausias plieno fabrikas, 
kuriame dirba apie 250 lietu 
vių, darbdaviai ir darbininkų 
sąjunga, pasirašė darbo sutartį.

• L. B-menės valdyba atmetė 
Krašto V-bosf pasiūlymą fcie

met surengti Hamiltone K-tna 
dos Lietuvių Jaunimo Dieną.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

IJ ETU VON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

* CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4 4025-
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BRANGŪS TAUTIEČIAI,
Vasario 16 d. jau artinasi ii 
mums visiems laikas pagalvoti, 
apie tinkamą tos dienos įvertini 
mą ir dalyvavimą jos minėjime. 
Mes įrodykime kitataučiams sa 
vo dalyvavimu toje, mums taip 
brangioje, šventėje, jog mes bu 
vome ir esame verti laisvės ir 
laisvės tėvynės. Mūsų dalyvavi 
;mas toje šįventėje yra labai svai1 
bus ne tik reikalaujant Lietuvai 
laisvės, bet kaitų parodant mū 
su solidarumą ir nešiu.aškymą 
po svetimybes nors šios dienos 
proga.

Montrealio Liet. Seimelio ir 
rengėjų vardu aš maloniai pra 
šau visų Montiealyje n jo apy 
linkėję gyvenančių lietuviu ir 
prijaučiančiųjų kuo skaitlmgiau 
šiai dalyvauti šiais metais ruo 
šiamoj Vasario 16 d. šventėj, 
kuri įvyks Plateau salėj, 3710 
Calixa La Vallee Avė., vasario 
11 d., 3 v. po pietų.

Meninėje programoje daly 
vauja operos sol. E. Karde 
lienė, pianistas K. Smilgevič.Us, 
Aušros Vartų parapijos cho 
ras, vedamas rnuz. A. Ambro 
zaičio ir Montreaho tautinių so 
kių grupė, ved. p. Piečaičio.

Smulkesnių informacijų apie 
minėjimą bus suteikta sekančia 
me N. L. numeryje.
Montrealio Lietuvių Seimelio 

Prezidiumo Pirmininkas.
IPASIRODĖ NETIKRI 

PINIGAI
Jau buvo rašyta, kad Van 

cauvery policija susekė ir paga 
vo dvidešimkių padirbėjus, su 
rado jų spaustuvę ir fabrikai! 
tus su krūvomis atspausdintų 
banknotų po 20 dolerių. Dabar 
policija įspėja, kad Montrealy 
j e pasirodė padirbtieji pinigai. 
Jų serija yra E. N. 9974163 ir 
G. N. 4396696. Gaudami bai.k 
nolus po 20 dol., patikrinkite 
laidos seriją. Matyti, fabukan 
lai spėjo dalį padirbtų pinigų 
paleisti apyvarton.

PRADĖJO SIAUSTI 
VAGYS

Montrealyje paskutiniu Luku 
pradėjo siausti vagys: apvogtas 
vilasalietis p. Pr. Montvilas, ka 
riam išnešti brangūs instrumen 
tai. Įdomu, kad kambarys, ku 
riame buvo instrumentai, buvo 
užrakintas. Vagys tą kambarį 
ptfeirakino ir, issinešę instru 
mentus, vėl užrakino.

Apvogtas ir Tomas Smitas, 
kuris g vena žemės ūkyje prie 
pat Montrealio.

Dr. V. GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. šEMOGAS
5441 Bnnnantyne, Verclun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 
šeštadienį

PO 7-3175;

2—4 ; 7—9 p. m

2—4 p. m.

7—9 p. m.
11—1 p. m.

namų DO 6-9582.

«: •' v.',
DANTŲ GYDYTOJAS -
D r. J. M A L 1 S K A 

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

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

l)r.E.Andrukailis|
956 SHERBROOKE E. $

Tel.: LA 2-7236
A

BANKO „LITAS” 
vajaus komisija, susidedanti iš 
Pr. Rudinsko, J. Kardelio tr j 
Valiulio paruošė ir išleido infor 
macinį leidinėlį, pavadintą 
„Montrealio Lietuvių kredito 
unija „Litas“. Jame lengva Lla 
usimų ir atsakymų forma apibū 
dinamas unijos tikslas, įstoji 
mo sąlygos, draudimai, pask 
ių gavimo tvarka, didesnė nau 
da, palyginus su kitais bankais 
ir kt. Leidinėlis sount-nėjamas 
visiems Montrealio lietuviams. 
Nariai, jo negavę paštu, galės 
jį gauti metiniame susirinkime, 
(žiūr. 3 pusi.). Kas jo ir nega 
vo ir norėtų gauti, prašomi pa 
skambinti bet kuriam iš vajaus 
komisijos narių arba pasiimti 
„Lito“ darbo valandomis jo 
būstinėje.

Artinantis metiniam susirinki 
mui, visi Montrealio lietuviai 
kviečiami įstoti į vienintelį sa 
vo banką, kuris jau yra išaugęs 

svarbią mūsų ekonomine oi 
ganizaciją, kurios apyvartą jau 
peržengė visą milioną dolerių.

BANKO „LITAS“ 
METINIS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas vasario mėn. 25 d., 
sekmadienį, 12,30 mm. Aušros 
Var'jų parapijos salėjo. Siusi 

rinkimo dienotvarkė, kanchda 
tų į valdomuosius organus iš 
statymo tvarka, 1961 m. apys 
kaita ir 1962 m. sąmata na 
riams bus išsiuntinėta vasario 
mėn. pradžioje.

LIETUVIŲ MIRTYS 
MONTREALYJE

.Sausio 17 d. mirė Kastantas 
Buzas, 77 metų, palaidotas per 
AV bažnyčią, sausio 20 d.

Sausio 17 d. mirė Stasys Pet 
raitis, 73 metų, palaidotas per 
Š. Kazimiero bažnyčią, sausio 
20 d.

Sausio 19 d. mirė Tranas Fi 
leris, 61 metų, palaidotas per 
Šv. Kazimiero bažnyčią, sau 
šio 23 d.

Visų mirusiųjų artimiesiems 
ir giminėms nuoširdi užuojauta. 
0 Mirė lenkų žurnalistas A. Gil 
zeewski, 62 metų amžiaus, 
Montrealy leidęs tžinių biulete 
nį ir davęs žinių ir „Neprikl. 
Lietuvai“. Lai buvo žurnalistas, 
redaktorius, visuomenės veikė 
jas ir lenkų bendruomenės dar 
buotojas.
• Namų savininkai, 11,000, pa 
davė skundus dėl perdidelio jų 
nejudoino turto įkainavimo.

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

I
I ADVOKATAS

^STASYS DAUKŠA, LL. D. ii

4 Notre Dame St. E. :į
t Suite 901

UN 1-8933 ii;

S
 ADVOKATAS |

JOSEPH P MILLER,
B. A., B. C. r..

Suite 205 . ii;

168 Notre Dame SI. E. T

UN 6-2063 ir UN 6-2064 |Resid.: 40 LafleurLaSalle. DO 6-1570 |

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: A V 8-3115.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos vakarienė šeštadie 
nį praėjo labai geroje nuotaiko 
je. Vakarienė buvo paru< sta 
labai gerai ir gausiai maisto ir 
skanėstų. Grojant gerai muzi 
kai, vyko šokiai iki 12 vai., ka 
da parapijos administratorius 
kun. dr. F. Jucevičius visiems 
padėkojo už atsilankymą, tai 
ką, už darbą ir fantus lote-ųai, 
aukotojams. Loterija buvo gau 
si fantais ir įvykdyta tokiu bū 
du, kad netrukdė nei vakarie 
nei, nei šokiams. Žmonių at-, 
lankė turbūt per 300. Vakarie 
ne gryno pelno davė $850.63

Sekmadienio rinkliava bažny 
čioje 151.72.

Aukavo bažnyčiai: J. G.r 
džius 10 dol., K. Varaska 15 
dol. ir M. Kasparavičienė 5 
dol.

Vaikų choras sekmadiem Iv. 
rėjo pirmą repeticiją, kurion su 
sirinko daug vaikų.

JEI NE RUDENĮ, 
TAI PAVASARĮ...

Visi žinome, kad požeminio- 
-Metro klausimas Montrealyje 
yra tapęs pasaka be galo. Ne 
seniai miesto meras p. Drapeau 
teigė, kad jis bus pradėtas sta 
tyli rudenį, gal apie spalio mė 
nesį. Kaip žinome, tas pažadas 
netesėtas. Dabar p. Drapeau 
t'iriina. kad Malio bus jirade 
tas jau pavasarį...

SAVIŽUDYBĖS 
MONTREALYJE

Praėjusiais metais policija 
užregistravusi, kad Montrealyje 
per 6 mėnesius bendė nusizudy 
ti 83 asmens, tačiau tenusižudė 
tiktai 4 9, o kiti tapo išgelbėti. 
Žudymbosi priežastis — Jau 
giausia šeimyniniai nesutarimai 
ir alkoholizmas.
• P. Žižiūnas, ilgametis Šv. Ka 
zimiero parapijos vargoninin 
kas, sveikatai sušlubavus, pasi 
traukė iš vargonininko pareigu, 
kurioms paskyrė didžiąją savo 
amžiaus ir geriausių pastangų 
dalį. Parapijos vargonininku 
pakviestas turįs žymią vaigoni 
ninko patirtį vyresnės kartos 
muzikas p. Skyris, vargoninin 
ku buvęs keliose parapijose 
®’Pp. Jocai, Juozas su žmona, 
sekmadienį savo mašina irva 
žiuoja ilgesnių atostogų į Flori 
dą, Miami, iš kur lėktuvu skris 
t Kaliforniją aplankyti pp. Bud 
ritinu ir, sugrįžę i Miami, pail 
sėję ir pasinaudoję pietų saule, 
grįš į Montrealį.
• A. Šiuplevičienė su broliu ar 
gentiniečiu išvyko atostogų i 
JAV, iš kur ji grįš į Montreaiį, 
o brolis — į Aargentiną.

SVARBU VISIEMS
„Nepriklausomos Lie.uvos" 

dvidešimtmečio sukaktuvėms 
pažymėti, naujiems prenumera 
toriams arba ir buvusiems, bei 
nustojusiems imli šį laikraštį, 
daroma didelė lengvata, kas 
N. L. užsisakys gruodžio ir sau 
šio mėnesiais, ją gaus už pusę 
kainos. Šią žinią NL plenume 
ratoriai prašomi paskleisi savo 
pažįstamųjų tarpe.

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Taisau ir remodeliuoju senus
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

Tel.: dienomis A V 8-2352 p<> 6 vai. PO 7-6183.
: f, f ',W,

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

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

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

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

KITOS ŽINIOS
— Kaišedorių vyskupas. Teo 

filis Matulionis, bolševikų icar. 
kinys, keleriopas tremtinys ir 
kalinys, vis dėlto esąs Lietuvos 
Kardinolas, kurio pavardės Po 
piežius Jonas XXIII nebuvo 
paskelbęs.

— Dominikonų valstybėje 
tvarkos dar nėra. Dabar ten 
valdžią sudaro 3 kariškiai ir 3 
civiliai.

— Rusk spaudos konferenci 
joje pasakė, kad kiekvieną nu 
siginklavimo fazę turi ivdeti 
kontrolė.

— Amerika ketvirtadienį iš 
Cape Canaveral siunčia aplink 
Žemę astronautą, pulk. J Gie 
en, kuris aplink žemę turės ap 
skristi 3 kartus ir išbūti padan 
gėse apie 3 valandas.

— JAV biudžetas siekia 92.5 
miliardų dolerių, užsieniams 
remtį skiriama 3,5 miliardų.

— Žvalgybinis buigaių lėktų 
vas nukrito Italijoje. Jis skrido 
su kitais keliais lėktuvais loto 
grafuoti karinių dalykų.

— Antradienį susirenka Ame 
rikos valstybių konferencija, ku 
ri svarstys Amerikos saugumo 
ir kt. reikalus.

— Teherane įvyko studentų 
demonstracijų, nukreiptų prieš 
valdžią.

— Kongo puslaukiniai kaiei 
viai išpjovė katalikų misiją.

— Amerika suprojektavo ra 
ketą į Mėnulį su televizijos įren 
gimais.

— Kennedy pareiškė, kad 
JAV sutinka lenktyniauti su 
Rusija, bet šiai nepasiduos.

— Kitos žinios teigia, kad 
Chruščiovas sausio 20 d. sušau 
kė kompartijos centro komite 
to pilnaties posėdį opiems klau 
simams spręsti.

— Adenaueris atšventė savo 
86 gimtadienį.

— Pažaislio vienuolynas i: 
bažnyčia panaikinta kaip lietu 
viškos šventovės. Vienuolės iš

9 Pp. Raguliai buvo išvykę ir 
švenčių laiką praleido New 
Bruncwick miškuose. Fen. gam 
tinėse sąlygose, laikas praleis 
tas labai įdomiai.
9 Inž. Aniolauskas nupirko iš 
pp. Girinių farmą, o pp. Giri 
niai nusipirko vietą prie ežero 
vasarnamini.
• Choras, Aušros Vartų, tuo 
šiasi dalyvauti Vasario 16 šve. 
tėję su op. sol. E. Kardeliene 
ir pianistu K. Smilgevičiurr. Jis 
taipgi ruošiasi koncertui.
• Susižiedavo Onutė Mačerny 
tė su Jonu Čelkiu, — greit bus 
vestuvės. Judita Budvydaitė iš 
teka už anglo.
• Iš Lenkijos į Montreal} yra 
atvykusi Danutė Stankutė, ku 
rios atvykimu pasirūpino vie 
nas montrealietis.

PERLEIDŽIAMAS 
nebrangus, geroj vietoj butas 
— du dideli kambarį.ii, nema 
žas priengis, vonios kambarys 

ir viituvė, su apšildymu.
Teirautis H U 6-2245.

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

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

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

TORONTO
TRiSIKeLIMO 

PARAPIJOS ŽINIOS
• Kalėdojimą.: Algonųuin
Constance, Golden, Hewitt. 
High Park Gdns., Howard 
Park., Marmaduke St., Necpa 
v.a, Parkside Dr.. Ritchie, Si! 
ver ir Sunnyside Ave.
• Sekmad., 11 vai. Mišios už 
III-jo Liet. Fronto bataliono 
rytuose žuvusius karius.
• Ateitininkų šventė sekmadie 
nį. Šventės oficialiosios mišios 
— 10 vai.
O Šį trečiad., sausio 24 d., 8 v. 
vak. radio lietuviškos muzi 
kos valandėlė per Toronto radi< 
stotį CJRT — FM, 91.1 mc. 
Programoje: A. Ripkevičiauj 
orkestras ..Olympia“, d or. vy 
rų kvartetas, solo R. Strimai 
tis, muz. S. Gailevičius; vadov. 
St- Vaštokas.
• „Tėviškės Žiburių“ pareng1 
mas — vasario 3 d.
• Trečiadienį, 7.30 vv. St. Chr 
is patalpose Aušra Midget žais 
su St. Chris M. Trečiadienį. 7. 
30 v. v. mūsų salėje yra prama 
lytos draug. rungtynės mergai 
čių Sr. komandai su B-A lygos 
komanda. B-C lygoje Aušra Sr. 
pralaimėjo Andys komandai 
54x63, o Aušra Jr. nugalėjo lat 
vių H. Jr. 75x27; C. Y. O. ly 
goję Aušra M pralaimėjo Si. 
Anselms 6x26, o Aušra Jr. nu 
galėjo St. Clares 112x4; Chur 
ch lyg. Aušra M. B. pralaimė 
jo St. Chris M. B. 12x14; Auš 
ra B. nugalėjo St. Chris B 31x 
16; Aušra M pralaimėjo Kim 
bourne 31x41; Aušra Inter nu 
galėjo U. S. H. 63x41, St. Cy 
rili — 04x23 ir Woodgreen— 
63x50.

DAIL. G. K. RAčKAUS 
darbų paroda Moos galerijoj, 
ties Avenue ir Davenport Rd., 
užsitęs iki šio mėnesio galo. Ap 
lankykime.

skirstytos dirbti į kolchozus, o 
Pažaislio bažnyčia esanti pavers 
ta į psichiatrinę ligoninę. Fu 
nstarns ten neleidžiama lanky 
tis.

— Miškinienė, poeto Anta 
no, Vinco ir vertėjo Motiejaus 
Miškinių motina, mirė Lieluvo 
je, sulaukusi daugiau 90 m. am 
žiaus.

— Jono Meko — filmų ga 
mintojo ir Film žurnalo leidėjo 
bei redaktoriaus pirmas filmas 
„Medžiai ir šautuvai“, buvo de 
monstruota Spoleto ir Veneci 
jos filmų festivaliuose.

— Albertos provincija pada 
riusi nepaprastą pažangą pi a 
monės srityje — metinė jos pro 
dukcija buvo 2,782,000,000 do 
lerių vertės, kas yra 200 mil. 
dol. daugiau, negu 1960 met.

— Batūraitė Rožė, Jono dūk 
tė, kilusi iš Šiaulių rajono, Dik 
teriškio kaimo, yra jieškoma 
pusseserės Valerijos Sakalaus 
kienės, gyvenančios Kaune, Vai 
čaičio g-vė; Nr. 9a, butas ?.

PARDUODAMAS 
TRIPLEKSAS

27 Ave. Rosemount. 1—6 ir 
2—3 kmb. Skiepe baigiamas 
įrengti butas, aplink apeinamas, 
prie gero susisiekimo. Anglų ka 
talikų mokyklą sekančioje 
gatvėje. Iki šaping centro 1 mi 
nutė kelio. Parduodamas už ia 
bai prieinamą kainą. Taip pat 
parduodami 6 kambarių baldai. 
Savaitės dienomis skambinti po 
6 vai. vakaro, šeštad. ir sekm. 
visą dieną. Telef. RA 7-7013.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS 
889 — 56 Avenue

Lai kine. Tel. M F. 1-0882

AUKŲ RINKĖJAI,
vykdant Toronte 19'1 m. Tau
tos Fondui auku rinkimo vaju,
surinko auku: $$
V. Vaidotas 322.—
O. P. Dapkus 179.—
E. Abromaitis 83.5ū
J B. Žėkas 81.50
S. Dargis 6ū.—
A. Ramanauskas ir

B. Urbonavičius 65
R Jurkšaitylė 4 L
L. Medelis 47.25
A. Jonynas 46.50
J. Gataveckas 46.—
J- 1 unaitis 3 7.—
A. Masionis 37.—
A. Ciplijauskas 35.50
V. Savickas 35.—
J Govėdas 33.50
P. Vilutis 31.32
A. Diržys 30.—
M. Slapšys 30.—
E. Jankutė ir

J. Dambaras 29.—
S. Psesdzieckis 28.—
V. Urbonas 27.—
B. Mackevičius 27.—
I. Bulvidaitė 23.50
P. Bražukas 23 •
K. Poškus Z..
J. Jackus 17.—
|- Janulaitis 13. -
S. Ambrozailis 11.—
R. Juknevičius 8.—

Viso ............ .... 1,485.57
Tautos Fondo Toronto sky

riaus valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems aukų rinkėjams už
didelį pasišventimą lankant lie
tuviu namus ir prašant aukų
Lietuvos laisvinimo reikalams.

Apyskaita
Tautos Fondo Toronto sk 

gavo pajamų nuo 1960 m. 
gruodžio 31 d. iki 1961 m 
gruodžio 31 d.: $$
Likutis iš praeitų metų 327.90 
Gauta aukomis prie liet. kai.

ir evang. bažnyčių 377.71
Surinkta vokeliais Vasario

16 d. minėjime 644.55
Parduota liet, pajų jr ženkių

Vasario 16 minėjime 213.91 
Auka liet. Vyrų Kat. dr-jos

ir pavienių asmenų 34.00 
Vykdant T. F-do vajų,

lankant liet, namus 1485.57 
Iš Apyl. V-bos už aukų lapų

pagaminimą 25.00
„Parama“ už esamus pinigus

T. F-do einam, s-toje
Nr. 7"3 4j.l9
Viso pajamų .......... 3153.83
Padaryta išlaidų nuo 1960 

m. gruodžio 31 d. iki 1961 m. 
gi uodžio 31d.:
Eltos išlaikym. Madride 100.00 
Vasario 16 d. minėjimo išl.

padengti sumoKČta
Toronto apyl. v-bai. 240.26 

T. F-do Atstovybei 1,800.00 
Raštinės reikalams 2.55
T. F-do vajaus reikal. 13".90 
Skelbimams .užuojautoms 5 ^0 
„Paramai“ už palarnaviin.

Viso išlaidų 2280.49
Likutis 1961 m. gruodžio 31 
d. bus 867.34 dol.

Pirm. S. Dargis, 
kas. P. Vilutis.

• Pr. Par. choras visu uolumu 
ruošiasi sekančiam pasirodymui, 
kuris bus per šv. Kazimiero mi 
nėjimą.
t-........ ■— ~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 kamba 
rius, atskiras centralinis ši^v 
mas, skiepas. Park Extent , 
Querbes St., netoli J. Talon st.

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė 

Draudimas — Paskolos
P. Adamonis, RA 2-2472.

K. GUDŽIŪNAS

į MASSON FURS |

I
 Parduoda gatavus, siuva j? 
naujus, remodeliuoja ir tai J 

so senus 4
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas <» 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1 60U5. |
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