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Kinkomunistai veržiasi Indijon 

KAS NAUJA KANADOJE

KARAS INDIJOJE vyksta. Ki 
nai jį pradėjo grobdami Indi 
jos teritoriją.

INDIJA SULAUŽĖ SAVO 
NEUTRALUMĄ

ir pradėjo priešintis. Dabar vy 
ksta žiaurios kovos, nėr kinai, 
iš anksto pasiruošę, turi galimy 
bių mesti jėgas į kovą, ir jas 
meta visu pajėgumu. Indai pn 
versti trauktis Klausimas,

AR INDAI A1S1LAIKYS 
PRIEŠ KINŲ AGRESIJĄ?

Ar Indijos krašto apsaugot, 
ministeris, sovietų simpatikas 
ar nebus taip vedęs Indijos ap 
saugos, kad b- s paruošęs Indi 
jos perleidimą Kinijos komunis 
tams?
KOVOS JAMENE

Vau

vyksta 
tarp perversmininkų ir kara 
liaus šalininkų. Į kovas įsivelia 
kiti arabai. Saudo Arabija i 
Jordanas remia karalių dinas!- 
ją, Egiptas perversmininkus, 
su kuriais Nasser sudarė sąjun

NEMALONUMU SUŠILAU 
KĖ POPIEŽIUS

del savo pareiškimų Lenkijos 
kardinolai Wiszynskiui, kuriuo 
se Popiežius pasidžiaugė, kad 
heroiškos lenkų tautos valstyb’ 
atgavo senas savo sritis su Wro 
clawu. . .
VAKARŲ VOKIETIJOS ąts 
tovas dukart Popiežiui pareiškė 
dėl to pareiškimo protestą.

BERLYNO KLAUSIMAS 
AŠTRĖJA.

Tuo pat metu jis sąmoninga’ 
komplikuojamas.
MASKVA, bandydama jį iš 
spręsti savo naudai, jo sprendi 
man įjungia satelitus.
GOMULKOS vedama delega 
cija lankėsi rytiniame Berlyne 
ir pareiškė, kad

LENKIJA PAREMS RUSI 
JOS REIKALAVIMUS

ir su rytine Vokietija sudarys 
separatinę taikos sutartį. Tą pat 
vėl pradėjo kartoti ir Chruščio 
vas.
KENNEDY rimtai nusigando 
šių grasinimų ir laukia atvyks 
tant į JAV Chruščiovo, su ku 
riuo nori tartis dėl B< ;lyno.
ADENAUERIS pareiškė ■ 
Chruščiovo grasinimus, kad Vo 
kietija Berlyną gins vsomis jč 
gomis...

NAUJAS REIŠKINYS 
IŠKILO

iškilus Indijos karui su Kinija. 
Indijos komunistai Kinijos ko 
munistus apšaukė agresoiinis. 
Tai pirmas toks aštrus komu

POPIEŽIUS SUSILAUKĖ VAKARŲ VOKIETIJOS 
PROTESTŲ DĖL BUVUSIŲ VOKIETIJOS ŽEMIŲ 

PRIPAŽINIMO LENKIJAI.
KENNEDY LAUKIA CHRUŠČIOVO.

Bažnyčios suvažiavime dalyvauja ir Lietuvos dvasininkai. 
Jamene, kuris jungiasi į arabų sąjungą, vyksta kovos.

JAV raketa į Mėnulį nepasisekė, 
bet rusams nepasisekė eilė kosmonautų.

nistų su komunistais susikirti 
inas, nors menkesnių jau puvo 
— Jugoslavijos, Albanijos ir kt.
SOVIETŲ SPAUDA APIE 

KARA INDIJOJE NĖ 
ŽODŽIO,

bet, kiek žinoma, Maskva kol 
kas remia Indiją ginklais ir ki 
tais karo reikmenimis.
LIETUVOS dvasininkai, 
rodo, vis dėlto dalyvauja 
kano suvažiavime. Apie tai pra 
neša ir Vilniaus Tiesa, nors ir 
nenurodo, kas dalyvauja. Yra 
žinoma, kad dalyvauja Telšių 
vyskupas Maželis su Lėliais ku 
mgais.
JDOMIA žinią PASKELBĖ 

JAV SPAUDA,
išskaičiavusi, kiek Maskva pa 
leido satelitų su žmonėmis, ku 
rie negrįžo iš erdvių, vieni pa 
leisti aplink žemę, Kiti į Menui , 
Jie išvardijami pa"ardėm<s. 
Maskva dėl to tyli.

— Lapkričio 6 d. vyl-s rinki 
mai. Dabar konkuruoja Keline 
dy su Eisenhoweriu, kritikuo 
darni vienas kito valdvmą ir 
minėdami klaidas.

— Rusų karo laivai pirmą 
kartą po karo vizituoja Vakarų 
Vokietiją.

— JAV įspėjo Angiją dėl i ii 
vų vežančių prekes į Kubą, o 
Angija atsakė, kad ji gins s. 
vo laivu......

— Maskva pasiūlė Amerikai 
atiduoti Kubą su Castro mai 
nais už Berlyną, bet TAV fok’ų 
mainų nepriėmė.

— Buffalo lenkams kalbėliu 
mas Kennedy pasakė daug k » 
mplimentų ir pareiškė kad rv 
tų Europos būsenos nepripaži 
no ir nepripažins.

— JAV raketa i Mėnulį, su 
godus k . ntrolimams inslrumea 
tams, negalėje būti nuvairuota 
į Mėnulį ;r praėjo pro šalį.

— Maskva pradėjo šaudyt' 
raketas į Ramųjį vandenyną.

— 500 žurnalistų info-mav_- 
ir vaisino JAV valdžia Vašing 
tone, bet prašė neminėti pavar 
džių, kas apie ką kalbėjo o kai 
bėjo ir Kennedy, ir Rusk, ii kt.

— Arkivyskupo T. Matuli 
nio laidotuvėse dalyvavo 140 

' kunigų.
— New Yorko uosto darbi 

1 ninkai atsisakė iškrauti laivus 
atvežusius dirbimas gėles iš Ry 

; tų Vokietijos ir sabalo kailius 
i iš Sovietų Rusijos.

— Didžiosios gazolino bend 
rovės Montrealyje atpigino be r 
žiną po 2 Centus galionui.
kimasi ir kitok ų dar nuolaidų 
šiose rinkos užkariavimo var 
žybose.

i — Šveicarijos valdžia pa 
. skelbė 12-kos metų plana įreng 
i ti priešai omines slėptuves.

Visuomenės Veikėjams
PETRUI, JONUI ir JUOZUI LUKOŠEVIČIAMS ir 

KAROLINAI KUBILIENEI, MONIKAI POVILAITIE 
NEI ir EUGENIJAI JUODIENEI, 

jų mylimai motinai, 
MONIKAI LUKOŠEVIČIENEI,

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia 
Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumas.

MONIKAI LUKOŠEVIČIENEI, 
mirus Lietuvoje,

JOS VAIKUS ir JŲ ŠEIMAS bei GIMINES 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

J. ir G. Rukšėnai.

Profesinių sąjungų dele^a'i 
ja Windsore, Ontario premje 
fui Roberlsui įteikė memoran 
įl imą, kuriame rašoma, kad di 
džiausios automobilių firmos, 
kurios duodavo pragyvenimą 
dešimtim tūkstančių darbmin 
kų, išsikelia į vadinamos „auk 
sinės pasagos“ sritį, apimančią 
vietoves nuo St. Catharines ik’ 
Oshawos, ir tas iššaukia didelį 
nedarbą.

Montrealyje Canadair taip 
pat atleidžia daug darbininkų, 
nes kai kuriuos fabrikų sek o 
rius visai uždaro. Taip atsiran. 
da tūkstančiai bedarbių.

VISUOTINIO SVEIKATOS 
APRŪPINIMO KLAUSIMAS 

KANADOJE VIS 
STIPRIAU IŠKYLA

Ontario premjeras Roberts 
vis daugiau spaudžiamcis darbo 
žmonių įvesti visuotini sveika 
tos aprūpinimą, kuris Ontario 
provincijoje vadinamas ,,Me 
dicare”, spirdamasis šiam re* 
kalavimui pareiškė, kad tai ne 
būtina, nes girdi 60% gyveni.>

EKONOMINIAI SUNKU MAI KANADOJE
jų turi kokį nors draudimą, o 
prievarta įvesti visuotiną apip 
pinimą nebūtų gerai. Tačiau iš 
i o pasisakymo daroma isvaaa, 
kad Ontario valdžia šioje si
tyje vis dėlto darys kokių nau 
jų žygių, nes žino, kad visuc'i 
nis aprūpinimas būtinas.

SOCIALINIO KREDITO 
PARTIJA PRIEŠ 
DARBININKUS

Darbininkų organizacijų pir 
mininka^ J. Marchand įspėjo 
darbininkus Susirnkime. vyku 
Siame Montrealyje, kad Sočia 
hnio Kredito partija pasisako 
prieš darbininkų sąiur.gas ir re: 
kalauja, kad darbininkai in d iv ' 
dualiai sudarinėtų darbo sutar 
tis su darbdaviais. Kadangi 
darbininkų s-gos faktinai yra ko 
lektyvinis darbininkų teisiu iry 
nėjas, daugiausia galįs, laimėt’, 
tai J. Marchand Socialinio Kre 
dito partiją laiko darbininkų 
priešininke.

Teismas nusprendė, kad S i 
dburio profsąjungos priklaus' 
plieno organizacijai.

NEPAPRASTAS TARPTAU TINIS ĮSITEMPIMAS
Kinija oficialiai paskelbė k rą 'Indijai.
Amerikoje taip pat kažkas darosi. Vyksta pasiruošimai, ku 

rie nežinia dar į ka išsilies. Atmosferoje jaučiamas parako 
kvapas...

MONTRE ALIS 
PAGERBTA 

J. RIMKEVIČIENĖ
Populiari Montrealio bet., 

vių mokytoja ir ilgame’ė Kili 
tūros Fondo Įgaliotinė iš Į g 3 
liotinės pareigų pasitraukė. Vi 
sų lietuviškųjų mokyklų moky 
tojai ir Tėvų komitetas ta pro 
ga suruošė nenuilstamai švieti 
rno darbuotojai pagerbtu ret?. 
Susirinko mokytojai, K. F. pn 
mininkas T. J. Borev’čius ti bi 
čiuliškoje nuotaikoje pasidak 
no mintimis ir iškėlė J. Rimke 
vičienės pasiaukojimą vargo 
mokyklai bei letuviškojn švie 
timo tikslams Subuvimą ve 
dant A V mok. vedėjui A. Bla 
uzdžiūnui, gražų darbuotojos 
veiklos įvertinimo žodį tarė 
KLB Kult. Fondo pirm. T. J. 
Borevičius, Dr. H. Nagys, Tė 
vų k-to atst. p. Grigaliūnas, Sei 
nelio Prezidiumo vardu L. 
Stankevičius, Dr. V. Kudirkos 
nok. ved. p. Blauzdžiūnienė, 
AV ved. A. Blaupzd’iūnas ii 
J. Kardelis. Abiejų mokyklų 
vedėjai atminčiai įteikė albu 
na, o Dr. Nagys Tamošaičio 
rafikos paveikslą. P. Blauzd 
iūniene dar padėkojo ir A. 

Kavaliūnaitei, kuri pasitraukė
p. Baltuonienei, kuri persike 
į AV mokyklą.

IŠSIKELIANČIAM 1 
ČIKAGĄ

Antanui Navickui su šeima 
lapkričio 3 diena ruošiamos iš
leistuvės. Norį dalyvauti išleis 
tuvėse, prašomi skambinti tele 
fonu RA 2-3986 arba kreiptis 
adresu; 6642—3rd Street, Re 
semount.
BANKO „LITO” REIKALAI 
„Lito“ apyvarta ir santaupos 

šiemet auga daug sparčiau, 
kaip bet kuriais kitais metais. 
Per visus 1961 m, , Lito“ vaid
inas turtas padidėjo $60,001). o 
šiemet vien per pirmus tris rno 
tų ketvirčius jau $156,000. Yra 
vilties, kad iki šių metų galo 
„Lito“ balansas pasieks netoli 
trijų ketvirčių miliono dolerių, 
tai yra, padidės visu trečdaliu, 
Žinoma. priimant dėmesin 
Montrealio lietuvių finansinį 
pajėgumą, tatai nėra joks ste 
buklas. Jeigu neskaitlingi To 
ronto estai sa/o kredito uniją

TORONTO
SPORTININKŲ VESTUVĖS

Du žymūs Toronto sportiniu 
kai Sofija Kasperavičiūtė ir 
Vytautas Baliūnas kuria lietuvis 
ką šeimą. P-lė Kasperavičiūtė 
yra atsiekusi Kanados meisie 
rystę stalo tenise ir aktyviai v ei 
k;a krepšinyje ir lengv. atleti 
koje. Ji yra ,,Vyčio“ pirminiu 
k‘. Baliūnas dolyvauja futbolo 
krepšinio ir stalo teniso ’ekci'o 
je, aktyvus ,,Vyčio“ narys, jb

išugdė iki $1,600,000, tai Mon
realio lietuviams ir 2 milionų 
dydžio ,,—itas“ nebūtų perdide 
lis.

Nekilnojamo turto paskolų 
sąlygos „Lite“ padarytos dar 
patrauklesnės, kaip buvo anks 
čiau: turto pardavimo atveji 
„Lito“ sutikimu paskolos gali 
būti perleistos ne lik nona 
riams, bet ir ne lietuviams. Ti 
tai nėra tuščias pažadas, vi” 
na paskola jau yra perleidimo 
stadijoje, o aurai perleidimas 
jau pažadėtas Žinom • kai kas 
apgailestaus, kad tokiu būdu 
dalis mūsų pinigų perc's į n 
lietuvių rankas. Tačiau, pn 
imant dėmesin, kad lig šiol nė 
vienas rimtas nekilnojamo tur 
to paskolos pareiškimas nebe, 
vo atmestas, negalima reik" 
lauti, kad „Litas“ užsispyrę.?, 
net ir pardavimo atveju nep”r 
leistų paskolų, kai tuo tarpu v- 
si norintieji paskolas gauti 
riai yra pilnai aptarnauti 
tas“ verčiasi komerciniais pa 
grindais ir todėl turi duoti apy 
vartą, kad galėtų sėkmingai na 
•arnauti kaip rkalintojams, t?ir. 
ir taupytojams.

Rosemounto „Lito“ skyriaus 
darbas ryšium su Ved. pacič], 
p. Rudinsko automobilio nelai 
me, nebuvo pe<trauktas ir viso 
operacijos vyksta normalia tvar 
ka.

Ruduo — geriausias laika-' 
naujų narių verbavimu' ir tau 
pymui. Už santaupas , Litas“ 
moka po 4% % dividendų ir 
juos skaičiuoja mėnesiais. Pini 
gai išmokami be jokių suvai 
žymų pagal paieikalav'mą. Ko 
dėl neperkelti savo santaupų i 
„Litą“?

ė

JONAS MAČIULIS - MAIRONIS
Jo gimtadienio 100 metų sukaktuvių proga.

(Žiūrėk 2 ii 8 puslapius)

MASINU FONDO VAJUS
Nepriklausomos Lietuvos 

Mašinų Fondo vajus tęsiamas 
toliau. Šį kartą skelbiama:
Kriščiūnas Jonas,

Detroit, USA . . . .$ 4 00 
Januška Juozas,

Toronto .................... ,, 10.00
Pauža B., 

Toronto ................  10.00
Kuliešius Adolfas,

Port Arthur, Ont......... 20.00
Aušrota Stasys,

S. Diego, Cal., USA , 10.70
Latvaitis Petras, 

Montreal ...............  10.60
Strazdas Jurgis,

Port Credit, Ont......... 12.00
Žukas-Gegužis, Marė

Rohway, N.J., USA „ 10.00
XYZ

Montreal ...................  20.00
Viso šį kartą skelbiama 106.70

Visiems NL rėmėjams nuo 
širdžiausiai dėkojame.
M. Fonde buvo . . . ,10,291.00 
Per savaitę gauta . . 106.70
MF dabar yra .... 10.397.70 
Fondui užplanuota. .15,000.00 
Fondui dar trūksta. . 4,602.3 '

Dėkingi būsime visiems, k-s 
prisidės prie Fondo papildymo

Vaidyba.

I
A. t A.

MONIKAI LUKOŠEVIČIENEI, 
mirus Lietuvoje, 

gilią užuojautą Jos sūnums

JUOZUI, JONUI ir PRTRIH i UKOŠEVIČIAMS, 
dukroms

EUGENIJAI JUODIENEI, MONIKAI POVILAITIENEI, 
KAROLINAI KUBILIENEI, 

Jų šeimoms ir giminėms, reiškia

Jurkų šeima.

I
 Mielus prietelius

PETRĄ, JONĄ ir JUOZĄ LUKOŠEVIČIUS, 
JŲ SESUTES, ŠEIMAS ir GIMINES, 

liūdinčius netekus mamytės, nuoširdžiai užjaučia

J. ir Stp. Kęsgailos.

Mielus prietelius
LUKOŠEVIČIUS, POVILAIČIUS, KUBILIUS 

ir GIMINES, 
jų brangiai motinai mirus, nuoširdžiai užjaučia

J. M. Juodviršiai.

Aušros Vartų Parapijos Choras 
reiškia gilią užuojautą mieliems choristams
BRONEI IR JONUI LUKOŠEVIČIAMS 

IR JŲ GIMINĖMS, 
mirus Lietuvoje jų motinai

MONIKAI LUKOŠEVIČIENEI.

OTTAWOS INŽINIERIAI 
MONTREALY

Revizituodami Montrealio lie 
tuvių inžinierius,Ottawoje gvvc 
ną inžinieriai praėjusi savaitga 
ii lankėsi Montrealyje su žmo 
nomis. Inžinierių žmonos ture 
jo savo programą, o inžinie 
riams inž. V. Dargis rodė ir a;§ 
kino didžiausi pasaulyje vago 
nu suskirstymo lauką, kuris l u 
vo jo suprojektuotas ir pastatv 
tas. Lauko, vadinamo Moot 
real yard, kurio savink. yra C 
NR geležinkeliai, apžiūrėjimas 
užtruko per dvi valandas. Po 
to inžinieriai Elenos saloje tu; ė

jo priešpiečius ir vakare A V sa 
Įėję subuvimą. Iš Ottawos bu 
vo a tvykę: J. Danys, V. Tre 
čiokas, A. Paškevičius su Po 
niomis ir A. Jurkus. Apie Mon 
treal yard bus parašvta bitą ka- 
tą.
• Baronas Kazys, NL bendra 
darbis, išvykęs Ispanijon, NT 
skaitytojams atsiuntė sveikini 
mus iš Madrido. Jis taipgi at 
siuntė ir straipsių apie Ispan
ių, kurį įdėsime sekantin NL 
nr.
• Dail. A. Tamošaitis praėjusį 
savaitgalį lankėsi Montrealy sa 
v o kūrinių parodos reikalu.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada 
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje ...................... $5.00 Canada .............................$ 5.C0
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50 America & S. Amesica. .$ 5.50 
Visur kitur .....................$6.00 Other Countries.............. $6.00

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

Maironis ir dabartis
JEI PO AMŽIŲ KADA

MAIRONIS MAČIULIS

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, — be ryto naktis, — 
Ar jiems besuprantamos bus?

Ką mums žada rytojus?. . . Tikėk jei gali!
Nes ir kaip begyvent ir kentėt be vilties".
Rodos Dievas užmiršo. . . o žmonės mieli, 
Palauk iki ranką išties!

Tarp vargų - sopulių be rasos ir žvaigždės, 
Mūsų mėlynos akys apteko kraujais;
Kam mirtis jas užmerkė, laimingas ilsės. 
Širdies nebekruvins vargais.

O tačiau mes, be ašarų jungą dienos 
Nešdami, be nakvynės keliaujame sau, 
Ar mums audros užkauks, ar kas kelią užstos, 
Aukščiausias, tarnaujame Tau.

Nei vaitoti, nei verkti nepratę visai, 
Vien atstatom krūtinę, apkaltą ledu: 
Ne be žado širdies mes kokie milžinai, 
Bet sielą prakalbint sunku!

O kad oro plačiau pasemti krūtine!
Kiek ten jausmo gilaus, nepralietų jėgų!... , 
Ar tai viskas užmirs vien svajonių sapne?
Ar žūsime keliais be darbų?

O, kaip kartais sunku! Ar kas norint suoras? 
Bet gana! Ne be vardo mus audros išgriaus! 
Užgiedokime, vyrai, sau dainas linksmas!
Kaip vyrai keliaukime toliausi

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus. 
Mūsų kovos ir kančios, — be ryto naktis, — 
Ar jiems besuprantamos bus?

Su Jonu Mačiuliu - Maroniu ir mes visi lietuviai galėtu 
me pasakyti: Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris, mū 
sų kovos ir kančios ar besuprantamos bus?

Maironis tikėjo, kad Lietuva prisikels iš kiiešų jai kasamo 
kapo, (o tačiau Lietuva juk atbus gi kada, ne veltui ji tiek iš 
kentėjo. . .), bet galvojo, jog tai gali ateiti negreit: gal po am 
žiu kada. . . Tuo tarpu poetas buvo daug laimingesnis, negu 
tikėjosi. Ne ipo amžių, bet jo gyvenimas ir jo poezija buv 
apvainikuota svajonių ir vilčių išsipildymu, — nepriklausomy 
bes jis pats susilaukė. Gal nepriklausomybė nesutapo su sva 
jonėmis ir jo poetiškais Įsivaizdavimais, bet ir realybė mums 
dabar atrodo svajone, pasaka. Lygiai svajonės, lygiai paša 
kos ne be nusivylimų, nebe tokios idealiai tobulos, kokios įs: 
vaizduojamos, bet realybe perpintos ir vis dėlto svajonės ir 
pasakos.

Kai mes dabar minime 100-to metų poeto gimtadienio su 
kaktuves, poetines jo svajones ir Įsivaizdavimus dėl Lietuvos 
ateities, nenoromis peršasi palyginimas su dabartimi. Ir dabar 
mums kyla visokių Įsivaizdavimu, ir neišvengiame svajonių it 
abejonių.

Daug' yra pasakų, paremtų įsivaizdavimais bei svajonė 
mis, gražių pasakų, bet mums dabar Lietuvos nepriklausomy 
bes pasaka, trukusi 22 metus, vi<= dėlto yra buvusi gražiaus’a. 
Ir Maironis, šios pasakom realybės paveiktas gal neteko sva 
toniškųjų iliuzijų, bet jis buvo laimingas susilaukęs savo sva 
jonių realizavimosi.

Suprantame ii* tas kovas, kokių senoji karta turėjo, ko 
vodama už lietuvių tautos teises, laisvę ir Lietuvos^ vaistyki 
nės nepriklausomybės atstatymą. Nors ir dabar netrūksta tau 
tiečių, kurie abejingi šioms kovoms ir laiko jas menkomis. 
Ypač mūsų jaunajai kartai tos kovos atrodo nesuprantamos, 
arba neprasmingos.

Maironis tačiau nenumojo rankas Į abejones. „Jei po am 
žiu kada“, — tai dabarties terminologija — „ilgos distanci 
jos“. Bet Maironis vieną klaidą padarė; jis užrniršo, kad tiro 
nų ir tironijų amžius ne be ribų. Žlugo vienos rūšies, carų 
patviddiška, — tironija, ir Lietuva atgavo laisve. ir atstatė 
nepriklausomybę. Nė kiek neabeiotina. kad žlugs ir naujoji, 
— sovietinė diktatūrinė, — tironija, ir Lietuva bus laisva ir at 
gaus nepriklausomybę!

Naujoji, diktatūrinė tironija yra daug žiauresnė, todėl i: 
jos galas buri daug greitesnis. Tai yra taisyklė, kurios neišven 
gia nė viena tronija.

Nujautė ir tikėjo Maironis, kad nepriklausoma Lietuva at 
sikurs, — nujaučiame ir tikime ir mes, kad I etuva bus laisva 
__  todėl ir mūsų kovos už Lietuvos laisvę yra prasmingos ir 
tikslingos.

J. Kardelis.

Ar ką nors žinote apie 
Meno Kūrinių Loteriją?

JEIGU DAR NIEKO NEGIRDĖJOTE, 
SKAITYKITE ŠĮ PRANEŠIMĄ.

„Nepriklausomos Lietuvos“ lietuviškosios spaudos židi 

nio sutiprinimui ir suformavimui į pajėgią dirbti visokius spau 
dos darbus leidyklą, lietuviai dailininkai yra suaukoję augš 
tos vertės meno kūrinių. Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma 
Lietuva“ šiuos visus darbus leidžia loterijos būdu, tai ir yra 
4eno Kūrinių Loterija.

Daugelis dailininkų jau atsiuntė savo kūrinius - paveiks 
us, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininke A. Tamošai 
ienė prie savo tapybos kūrinio pridėjo dar specialiai išaugtą 
avo Meno Studijoje menišką tautinį drabužį; kitų pažadėti 
tūriniai dar laukiami.

Dabar gi pranešama, kad Meno Kurinių Loterijos bile 
ai jau platinami.

Loterijos biletų galima gauti pas Mašinų Fondo vajaus 
talkininkus.

HENRIKAS NAGYS

PRAGIEDRULIAI ir SĖSUiAi,,,
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

*
„Draugo“ pastarajam šeši;-, 

dieniniam priede (spalio 13 d.) 
įdėtas įdomus pasikalbėjimas 
su dr. Juozu Girnium, pirmoje 
kultūros kongreso pagrindiniu 
kalbėtoju. Interview pavadm 
tas „Kas džiugina ir kas kelia 
rūpesčio?“, tačiau iš atsakymų 
matyti, kad antrojo kultūros 
kongreso ruoša atsakančiąjam 
kelia daugiau rūpesčio nei 
džiaugsmo. Norėtųsi tikėti, kad 
to paties dienraščio aršūs im 
cialininkai, su tokiu pasiuiktiu. 
mu atmetę bet kokią to kongre 
so ruošos kritiką, šį kartą apsi 
galvos ir pamatys, kad dauge 
lis dalykų, kėlusių susirūpinimą 
kitiems, kelia rūpesčio ir dr. Juo 
zui Girniui, kinio garais noiais, 
tikriausia, nei V. M-rys, nei M. 
J., nei J. Žvilb., nei V. Rim.; 
nei 'Pr. Gr. nedrįs suabejoti. 
Minint pastaruosius inicialus, 
verta pažymėti, kad jų veda ■ 
masis „Drauge“ apie kultūros 
kongresą (1962. VIII. 25) bu 
vo ištisas rinkinys bendrybių 
bei įprastybiu, minėjęs tą, daug 
kartų linksniuotą, sakinį: „G 
kad šis kongresas negali pilnai 
apimti visos lietuviškos kultu 
ros, tai kiekvienam yra visiš 
kai aišku, nes jis neduos išsa 
rr.ių studijų, o tik nurodys g? i 
res, iškels pagrindinius kultini 
mus pradus, kuriu reikėtų lai 
kytis, kad mūsų kultūra nonų 
kentėtų, bet ir išeivijoje rastų 
savo vietą žmonijos kultūros ri 
bose".

Kaip galima nuiodvti gaires, 
neišstudijavus išsamiai pačių 
problemų? Argi iš viso esama 
kokiu „pagrindinių pradų“, 
nuo kurių gali nukentėti area 
„nenukentėti“ kultūra?

Štai dr. Juozo Girniaus vie 
no pasisakyme dalis: „Daugiau 
šia man rūpesčio ir ke’ia kaip 
tiktai, kad (bent kiek iŠ visos 
ligšiolinės viešumos informaci 
jos atrodo) liekama bendrybė 
se, nes tai ir verčia klausti, ar 
pačių žinoma, kam ruošiama 
si“. Ir kitoj vietoj: „Kongreso 
nagrindinis tikslas yra tas pats, 
kaip ir visų mūsų lietuvišku p; 
stangų. Visi ji žinome - l’etuviš 
kosios gyvybės kūrybinis iš 
skleidimas. Todėl, man atrod< , 
ir tenka klausti ne šio Kongre 
to pagrindinio tikslo o konkre 
taus uždavinio.

Taip, iš tiesų, kaip tiktai šįo 
uždavinio niekur iki šiol neran 
dame paskelbto. O reikia d i 
nai sutikti su dr. Juozu Gir 
nium, kad ....... laikau pačiu ai:
tualiausiu šiandien uždaviniu 
re teorinius klausimus, o prak 
tini mūsų susiorganizavimą 
kultūriniams uždaviniams".

O tokiu uždavinių tikrai ne 
stokojame. Jų užtektu keliems 
kongresams. Mūsų manymu, 
natys aktualiausieji uždaviniai 
būtu • 1) Švietimas, 2) 
Kūrybinių pastangų koordina 
vimas, 3) Jaunosios kar 
tos aktyvi talka, 4) 
Lietuviško s p a u s d i n

to žodžio reorganiza 
c i j a.

Dabar konkrečiai ir plačia-, 
apie kiekvieną šių uždavmių.
1) Visas mūsų švietimas turėtą 
būti iš esmės pertvarkytas t_> 
kiu būdu, kad dėstomoji preg 
raina būtų minimali ir Įmanė 
ma išeiti nustatytu metų laiko 
tarpyje šiuo metu ji yra per
krauta neesminia s dalykais it 
beveik neduoda Drogos mok' 
nio išmokyti pačio pagrindinio 
dalyko —- lietuvių kalbos nau 
dojimo žodžiu ir raštu.

Būtina anketų pagalba suž 
noti iš visų mokytojų ir tėvų k o 
k i o s yra pagrindinės proble 
mos atskirose vietovėse, kad 
pačią programą būtų galima ta 
da atatinkamai modifikuoti ir 
padaryti lankstesne ,

Būtina suorganizuoti efektui 
gą naujų ir jaunų mokytojų 
paruošimo progiamą didesnėse 
ir mažesnėse kolonijose, 
nes nuo jų priklausys visos lie 
tuvių išeivijos mokyklų tolimes 
nis likimas.

Reikia ypatingą dėmesį skir 
ti kolegijų ir universitetų stu 
dentams, jų lituanistinį švieti 
mą jungiant su bendrai žmoglš 
kųjų problemų nagrinėjimu, 
nes tik tokiu būua išlaikysime 
jaunimą savoj cendruomenėj.

Būtina kasmet sušaukti J AX’ 
ir Kanados lietuviu mokytojų 
suvažiavimus, kuriuose turėtų 
būti nagrinėjar.ios vsos iškylan 
čios mokyklinė: ir žmogiško 
sios auklėtojų ir auklėtinių pro 
blemos.

Labai svarbu e ektingai koor 
dinuoti visų mokyklinių vado 
vėlių leidimą, kad panaikinus 
įvairius nepageidaujamus para 
lėtumus ir žalingas kromeli 
nes tendencijas. Tokius vado 
vėlius turėtų paruošti keli ge 
rijusieji savo sričių specialistą .

Būtina lietuviškųjų mokvk 
lų dėstymo metodika, kk*. 
įmanoma, pritaikyti JAV ir Fa 
nados mokytojų sistemai, kad 
nežalotų mokinio psichologi 
jos iri padėtų jam, greičiau ii 
efektingiau išmokti dėstomuc 
sius dalykus.

Atkreipti dėmesį į vasaros 
mokyklų tinkama lituanistinių 
dalykų planavimą ir perdari 
mą.

2) PLB sudarytoji Kultūroj: 
Taryba turėtų tuojau pat imtis 
pastangų paveikti rašytojų, dai 
lininku etc. organizacijas, kad 
jose būtų paisoma kokybės ir 
kvalifikacinių mastų verbuo 
jant narius, o pačioje veikloje 
kūrybinės laisvės principų. 
Kultūros Taryba turėtų ateitv 
je pati sudaryti jury komisijas, 
kurios skirtų premijas rašyto 
jams, dailininkams, žurnalis 
tams, muzikams etc.

Kultūros Taryba ateityje tu 
rėtų organizuoti ir pačius Kul 
tūros kongresus.

Kultūros Taryba turėtų pa 
skatinti sudaryti reprezentaC’n" 
lietuvių Dramos teatra, kuris 
įstengtų kasmet aplankyti vi

Šie dailininkai NL Meninei loterijai atsiuntė kūrinių: 
Bukauskas Romualdas — Karnavalas.
Skulptorius Dagys — Sargybinis, žvalgas ant pilies bokšto.
Skulptorė E. Docienė — Mergaitė.
Januškevičius Česlovas — Mozaika Šokėja.
Norkus Jonas — Vinco Kudirkos portretas.
Remeika Vytas — Senas jaunuolis(?).
Šablauskienė Ona — Tulpės.
Šepetys Allonsas — ???
Tamošaitienė Anastazija — Koplytėlė prie tėviškės ir taut, 

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

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

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
DIENOTVARKĖJE JAV IR KANADOS BENDRUOME 
NIŲ SUVAŽIAVIMO KLAU SIMAI, KURUOS KELIA 

PLB VALDYBA
Sužinojus, kad Kultūros Fon 

de ir toliaus dirbs H. Nagys ir 
V. Jonynas, o i Šalpos Fondą 
pirm. J. Adomaitis yra pakvic 
tęs pp. Kęsgalienę, Zubienę, 
Ališauskienę ir Juozą Lukoše 
vičių, J. Adomaičiui pasiūlius 
nusistatyta apylinkėms išsiuntl 
nėti tuo reikalu aplinkraštis.

Pirmininkui Dr. P. Lukoševi 

sas didžiąsias lietuvių koloni 
jas.

Atskirų kraštų Kultūros fon 
dai turėtų savo veiklą derinti 
su Kultūros Tarybos planais.

3) Mūsų jaunieji intelektua 
lai ir akademikai turėtų būti 
tuojau pat įtraukti į v i s ų ben 
diuomeninių organu veiklą 
(taip pat ir Kultūros kongreso 
ruošą). Kiekviena visuomeninė 
ir kultūrinė organizacija ar ins 
titucija turėtų savo valdybose
kirti bent trečdalį vietos jau 

’liesiems. Lygiai hip pat paša 
kytina ir apie įvairių pažiūrų 
žmonių atstovavimą. įsidėmėti 
nas, šia prasme, dr. Juozo Gir 
siaus pasisakymas jau minėta 
me interview: „Tikiu iš jo (ko 
ngreso, H. N.) išgirsti visų kry 
učių ir visų generacijų žmone .’ 

aliai svarbu, kad Kongrese pa 
matytume ir tas jaunas, bet bra 
ndžias pajėgas, kurios yra iši u 
gusios per pačius šiuos 15 me 
tų, kurių laimėjimais norima 
džiaugtis. O jokiais laimėjimais 
negalima tkrai džaugtis be 
džiaugimosi ir pačiais žmonė 
uis“, (mano pabraukta. H. N.)

4) Būtina kongrese disku 
tuoti visišką lietuviškos spau 
dos bei knygų leidime reorga 
nizaciją. Kad mūsuose perdaug 
periodinės spaudos ir permaža
kaitytojų kiekvienam pas’-i 

ram leidiniui—nepasl rpt’s. 
gi tikrai kaikurie leidiniai ne<”i 
lėtų susijungti Taip pat — ar 
gi neįmanomi suorganizuot 
("kad ir iš milioninio fondo pa 
lūkanų) nautralios lietuviški-, 
knygų leidyklos, kuri galėtų 
leisti — be diskrimindc’jos — 
kiekvieno lietuvio rašvtojo kn_ 
gą?

Tokie tai būtų keli konLre 
Ūs uždaviniai kuriuos mūsų 

manymu, turėtų antrasai Kultu 
ros kongresas svarst ti ir į<c > 
koti jiems vienokių ar kitokių 
atsakymų. Gal net sprendimų. 
Nemanome, kad jie viei.inte 
liai. Tačiau klausiame- a r b u s 
jie kongrese svarsto 
m i? Jei taip, kodėl iki šiol 
spaudoje nieko apie tai nekal 
bama? Gal, iš tiesų, reikėtų ma 
žiau tildyti kongreso kritikus 
įvairiais saviveikliniais šamo 
jais, o geriau paskelbti konkre 
cias paskaitų temas ir, kurios 
bus skaitomos ir svarstomos pa 
grindinėj kongreso programoj 
ir atskirose sekcijose. Gal ta p 
žvelgiant į kongreso ruošą, ne 
atrodys naiviais ar piktais F si 
šokėliais ir tie, kurie suabejojo 
pačio kongreso pasisekimu ar 
ba vieno kito prelegento tinki 
mumu?

Henrikas Nagys.

čiui perskaičius k LB Vaidybos 
laišką, kurio spalio 27 d. To 
ronte kviečiamas JAV ir Kar? 
dos Bendruomenių v-bų ir jų 
padalinių susirinkimas, i’goka- 
svarstyti provizorinėje dierot 
varkėje keliami klausimai, dau 
giausia sustojant ties II Kultu 
ros Kongreso klausimu. Nutari 
mas nedarytas, bet daugumos 
mintis buvo: Kongresas atidėti 
nėra kaip, nes jam jau daug 
ruošos padėta: greta pagrind’ 
nio paskaitininko, kuriam Ame 
rikos liet, problemos nėra gi 
liau pažįstamos, siūlyti rasti 
dar vieną pranešėją. Bet galia" 
šiai klausimus išsiaiškinti To 
ronte, susirinkime.

Pirmininkas painformavo, 
kad KLB įteisinimo reikalams, 
kurie numatomi greit realizmo 
ti. įmokėta 200 dol. Vieno Kr. 
Tarybos nario prašymas aprnn 
keti kelionės išlaidas atidėta' 
Kr. T-bos suvažiavimui, nes 
V-ba tam teisių neturi.

Jau beveik visai iŠs’P’Škintav 
moksleiviams bendrabučio klau 
simas, bet KLB Kr. V-ba pa 
geidauja žinoti, kiek galėtų bū 
ti bendrabučio reikalingumu ’r. 
teresuotų asmenų’ Už žinias 
V-ba bus dėkinga.

Informuojama, kad Ottawo 
je padarytų nuotraukų galima 
gauti adresu: Ing. Gabaliu ■ 
425 Sunnyside St., Ottawa 
Cnt. (Didelis foto 1 dol,, ma 
žas 50 Ct.).

KLB KV Inf.

PADĖKOS
NUOŠIRDUS AČIŪ

Daug kas iš mūsų žinome, k- 
reiškia palikti seną gyvenamą 
vietą ir kurtis naujoje. Mes tu 
rėjome palikti visus, mums mi 
lūs, prietelius ir daugyoę vietų 
mums nešančius malonius prisi 
minimus. Nelabai drąsu buvo 
keltis į nežinc mą apylinkę.

Jūs mums pavieniui davėte 
diąsos savo nuoširdžiais patari 
mais, o dabar bendru būriu su 
ruošdami mūsų sūnelio gim’r.m 
proga staigmeną — puikias vai 
šes. Parodėte, kad Jūs priima 
te mus į savo bičiuliška šein ’ 
visu nuoširdumu.

Tad leiskite mums iš šird rs 
Jums padėkot’’: pp. S. P. Au 
gaičiams, A. E. Augustinavi 
čams, T. J. Astrauskams, A. 
Budreikai, M. Bariukams, B. 
B. Dirsėms, A. M. Grincev" 
čiams, A. S. Kairiams, P. J 
Laureckams, E. A. Miknevi 
čiams, C. O. Mateliams, V. A. 
Mažeikams, M. B. Povilai 
čiams, p. Račiūnui, A. Rude 
kams, O. J. Stradomskiams, V 
V. Treigiams, M. E. Tuiny 
lams už tokį jaukų pokylį ir 
brangias dovanas, o svarbiau 
šia šios staigmenos organizato 
riams p. S. Augaitienei ir p 
Kairienei.

Nuoširdžiai dėkojame.
A. K. Ratavičiai.
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Lietuviai Helsinkio festivalyje
OKUPACIJOS TARNŲ ROL Ė PAVERGIANT OKUPUO
Iš anapus festivalyje daly'-a 

vo apie 20 lietuvių, iš kurių so 
vietinėj delegacijoj buvo 4—6 
ir apie 15 turistų. Iš la-svojo pa 
šaulio lietuvių, mano žiniomis 
buvo 4.

Iš anksto spaudoje buvo 
skelbiama, kad festivalyje daly 
vaus 60-ties žmonių, lietuvių 
ansamblis. Labai apsivylėme, 
kai sužinojome, kad ansamblis 
nedalyvaus. Pasirodo, kad an 
samblis ruošėsi festivalyje daly 
vauti, ir tik kelių paskutinių die. 
nų laikotarpyje jiems buvo u? 
drausta vykti j Helsinkį. Ban 
dėme iš atvykusiųjų patirti, ko 
del ansamblis neatvyko, tačiau 
jie sakėsi nežiną.

Pirmasis susitikimas su tarv 
biniais lietuviais buvo labai ne 
jaukus. Kai sovietų laivas 
„Gruzija“ su sovietų delegaci 
ja įplaukė į uostą, kelių tūks 
tanČių minia triukšmir gai juo* 
pasitiko. Minios tarpe maišė 
mės ir mes su draugu. Kai prti 
dėjo delegatai lipti iš laivo, už 
klausiau dažno ar yra lietuvių. 
Atsakymas buvo teigiamas, ra 
čiau lietuvių išlipant neužti 
kom ir nepastebėjom, nes visi 
delegacijos nariai buvo unifor 
muoti — smėlinės spalvos ko* 
tiumėlis ir raudoni marškiniai. 
Kai kurios valstybės vilkėjo sa 
vo tautinius rūbus. Nesutikę lie 
tuvių, pradėjome vaikščioti po 
uosto krantinę, kur įvairios So 
vietų delegacijos grupės dari 
ekspromtu pasirodymus. Del 
viso ko užklausiau vieną ukrai 
nietį apie lietuvius. Jis pabakš 
nojo savo kaimynui su tuo pa 
čiu klausimu ir to kaimyno at 
sakymas buvo: ,,Aš esu lietu 
vis“.| Pasisakė mokąs lietuvis 
kai. Tada pradėjome lietuviš 
kai kalbėti. Jo pavardė Zen.i 
nas Marčiulionis, apie 24 m. 
kolūkio viršininkas iš Vilkaviš 
kio rajono. Raudonais skrucs 
tais, simpatiškos išvaizdos. ne 
seniai baigęs žemės ūkio m 
kyklą. Tuoj pat prisistatė ir ki 
tas lietuvis — Petras Radzevi 
čius, 24 m., baigęs Vilniaus 
konservatoriją. Zenonas čia ai 
važiavo kaip Sov. S-gos atsto 
vas žemės ūkio klai-’imais, o 
Petras dalyvaus styginių instiu 
menių konkurse. Pasisakėme 
kas mudu esame, kad atvyk- • 
me pasimatyti su tarybinės Li-. 
tuvos lietuviais, pasikalbėti, pa 
žinti juos. Šiuo momentu štai 
ga atsuko nugarą į mus stcvė 
jęs vyriškis ir griežtu balsu j 
mus prašneko : „Jei norite ką sa 
žinoti apie mus, kalbėkite su 
manim”. Prisistatė kaip Aiek 
sandras Česnavičius, 32 m. 
Lietuvos komjaunime pirmasis 
sekretorius. Taigi — stambi ii 
gūra komunistinėj heiarchijoj.

Jo veidas buvo persunktas 
neapykanta, o sugniaužtos ku 
mštys ir pakeltas balso tonas 
rodė, kad jis pasiryžęs čia pat 
mus vietoje „sutvarkyti“. Jo lai 
kysena aiškiai rodė stoką el«- 
mentariausių mandagumo ta> 
syklių.

Mano draugui pavyko si 
anais dviem poią žingsnių atšilo 
linti nuo mūsų ir keletą mūru 
čių ramiai pakalbėti Česnavi 
čius užklausė keletos informs, 
cijų apie mane. Pasisakiau kas 
esu. Mano pasisakymas jam, at 
rodo, priminė vaikystę: „21 
nau gerai ir skautus ir ateitinv.i 
kus ir jaunalietuvius“. Šuos zo 
džius pasakė su pajuoka ir pa 
nieką. Jo pagieža visam tam, 
kas lietuviška šiapus geležinė0 
uždangos, pasrodo. užvirė I960 
m. Tais metais jis lankėsi JAV 
-se ir kalbėjosi su mūsų studen 
tijos atstovais A. Mickevič- 
ir L. Mackūnu. Šie savo įspū 
džius aprašė spaudoj. Česnavi 
čius, degąs pykčiu, įrodinėt >, 
Kad tie studentai jį melaginga, 
apšmeižė. Jis sakėsi neturįs abc 
jonės, kad ir mes esame tokie 
patys „fašistinės atplaišos“ 
kaip ir tie du, ,'r todėl jam ne«-ą 
tikslo su mumis kalbėti. Ban 
džiau įrodyti, kad galima kul 
turingai padiskutuoti ir pasiūk 
ti prie savo skirtingų nuom > 
nių. Tačiau česnavičius buvo 
nepakeičiamas. Vienu metu jis 
pastebėjo, kad mano draugas 
su jo dviem kolegom atsitolino 
nuo mūsų keletą žingsnių. Jis 
skubiai patraukė mane už ran 
kos link jų. Kai C. užėmė tok\ 
poziciją, kad galėjo su manim 
kalbėti ir girdėti, ką anie trys 
kalba, tęsėme toliau savo bcr 
gždžias diskusijas.

Česnavičiaus pažiūra bendra 
darbiavimo atžvilgiu buvo svar 
bi, nes jis davė toną ir likusie 
ms mūsų pokalbiams su atvyku 
siais lietuviais, būtent — very 
ti bet kokio kontakto su Vaka 
rų Pasaulio lietuviais. Šia pro 
ga kultūrinio bendravimo šalį 
ninkams. pasiremiant patirtimi 
galima užtikrinti, kad raudonie 
ji „kultūriniu bendravimu“ su 
pianta komunistinės propaglr 
dos pumpavimą užsienio lietu 
viams, bet ne bendravimą zrr . 
gaus su žmogumi. Neman u, 
kad bet koks taurus lietuvis -<i 
lėtų leistis į toki „oendravima 
I -vmėtina, kad Česnavičius u 
visoj sen' etinėj hierarchijoj uė 
ra eilinė figūra. Vienam Kolei; 
vijume jis pasakė vieną iš tr'jų 
pagrindinių kalbų, ypatin t 
puldamas Vakarų pašau';, ku 
ris, jo nuomone, yra atsakingas 
už visas pasaulio krizes. Čia bu 
vo vienas iš tų retų atvejų, 
kai mes džiaugėmės, jog nuk

TĄ KRAŠTĄ IR ŽMONES 
nebuvo skelbta, jog č. yra lie 
tuvis.

Vienintelį kartą per tą Jes 
tivalį, kada aš girde au ofici i 
iiai ištariant Lietuvos vardą, ! j 
vo per studentų seminarą „Siu 
dentų rolė kovoje dėl tautinės 
nepriklausomybės.. “ Keliolika 
kalbėtojų puolė Vakarų parau 
lį. ypatingai JAV, kaltindami 
juos imperializmu, kolonializ 
mu ir pan. „Rinktinė“ publika 
nevaržė savo džiaugsmo, girai 
dama šiuos kabinimus. (T šiuos 
debatus JAV delegacija bu'. < 
gavusi tik 4 biletusL Kai aisi 
stojo kalbėti Olandijos al'.to 
vas, ekonominių mokslų r-tu 
dentas, jis savo žodi taip pi a 
dėjo: „Iki šiol girde;ome i'k 
apie vakariečių kolonializmą. 
Gi dabar pakalbėsime apie to 
vietų imperializmą“. Salėje pa 
kilo baisus triukšmas. Kai kit 
rie atstovai kilo iš kėdžių ir 
ruošėsi fiziškai šį olandų drą 
šuolį „sutvarkvti“. Nepaisant 
didelės betvarkės, kalbėtojas iš 
dėstė visą sąrašą kraštų, ku 
riuos Sov. Sga yra okupavusi 
nuo 1920 metų. Jų tarpe par.u 
nėjo ir Lietuva. Po olando tai 
so pareikalavo Sov. S-gos t-.'.s 
tovas, kurio prašymas, žiro 
ma, buvo išpildytas. Jis įredi 
nėjo, kad visų šitų pavergtų

Gydytojas generolas Vladas Nagevičius - Nagiui, kurio py v e 
nimą ir veiklą puikiai pavaizduoja neseniai išleista, Dr. B.

Matulionio redaguota knyga.

PADARANT VERGAIS.
kraštų atstovai, kaip sovietin 
respublikų nariai, dalyvauja 
festivalyje, ir kad suinteresuo 
tieji gali jų pasiklausti apie so 
vietinį imperializmą. Jei tat 
olandas norės pakalbėti su lie 
tuvių atstovais, jis be abejo pi 
eis tik prie Česnavičiaus, o «is 
jį atitinkamai „nušvies“ apie 
savo bosų kolonializmą. Nė vie 
nas atstovas iš Leituvos neatv.t 
ziavo į šį festival}. Rusas ją 
vardu kalbėjo. Ar tai nepri 
klausoinybė?

Netik kad lietuviai, kaip tau 
ta, neturėjo progos niekur pasi 
rodyti, bet net ir sovietinės o, 
bilos plotmėje lietuviai buvo nu 
stumti į vieną iš paskutiniu i u 
vietų. Nejaugi mūsų komunij 
tiniai vadai yra tiek surusėję, 
kad visiškai yra pametę tam i 
nę savigarbą Apie latvius 
estus to pasakyti negalima. Pa 
vyzdžiui, latviai turėjo pūkui 
27 žmonių chorą, kuiis per so 
vietų tautinį pasirodymą daly 
vavo kaip latvių cho>as ir dai 
navo latviškas dainas. Nepap 
rastai puikų dainos vienetą :.u 
darė 8 estės mergaitėj. Ir dm 
gelis kitų respublikų per tą so 
vietų vakarą pasirodė kuo jma 
nydamos geriau. Gi lietuviu — 
nė dūmo.

Su lietuviais turistais nebūvi

Valdžios paskolos lakštai 
(Canada Savings Bonds) — 

GERIAUSIAS INVESTAVI MAS ATEIČIAI.
Nauji Canada Sav'ngs B on 

ds, kurie yra dabar siūlomi ka 
nadiečiams, yra 17-tos laidos ir 
jie tapo vienu iš svarbesniųjų 
valdžios finansavimo priemo 
nių.

Nors pradžioje C. S. B. ou 
vo pasiūlyti visuomenei tik su 
tikslu talkininkauti asmeninia 
me taupymeš tačiau ilgainiui jų 
populiarumas pasiekė lokio lai 
psnio, jog naujai parduodami 
lakštai jau sudaro didžią da? 
valdžios sutelkiamų pinigų

piogos susitikti. Tekc kalbėti 
tik su grupe. O tokiu atveju 
pas juos gali būti tik viena nuo 
monė — ta, kurią Kremlius nu 
rodė. Taip ir buvo.

Užklausiau, ar skaito užsie 
nio lietuvių spaudą. „Skaitom, 
viską skaitom“ — atsakė cno 
ru. (Kalbėjau su 8—10 žmo 
nių būreliu). Paprašiau, kad iš 
vardintų. Vienas vyiukas pra 
dėjo: Laisvė, Vilnis ir... dau 
gia nesugalvoto.

Teiravosi, kaip čia aš į festi 
valį pakliuvau Pasakiau ka:r» 
atvažiavau ir kad esu JAV de
legacijos narys. Niekaip nega 
Įėjo suprasti, kaip aš būdamas 
delegacijos narys, galiu vaikš 
čioti laisvai po miestą be savo 
vadovybės žinios.

Pokalbio metu, šalia stovėjo 
šių rusų būrys pradėjo dainuo 
ii rusiškas dainas. Kai baigėsi 
daina, šūktelėjau į lietuvius- 
.Tai gal dabar užtrauksime l-e 
tuvišką dainą?“ Tie mano bro 
liai lietuviai jokios reakcijos į 
ši mano kvietimą r.eparcoė. 
Tarsi negirdėjo.

Sugalvojome pakviesti visus 
turistus iš anapus vakarienei. 
Sutikome juos pavakare piie 
mokyklos, kurioje jie gyveno. 
Pasiūliau visiems cigarečių, 
kreipdamasis pirmiausiai į pils 
tais, raudonais žandais mergi 
na, gal apie 30 m. amžiaus. Sa 
kau: „Prašau, panele*. O jina' 
šoko kaip įgelta. „Prašau ma 
nęs taip nevadinti. A-v jokia ps 
relė. To žodžio mes jau 25 me 
tai kaip nenaudojame. Lietu 
voj mergaitė užsigautų, jei ią 
’panele* pavadintų. Paaiškėjo, 
k„d ją reikia „drauge“ vadint- 
Aš atsiprašiau taip skaudini 
užgavęs. Cigai ečių visi als sa 
kė. Matyti bijojo, kad gali būti 
užnuodytos... Trumpai išdės 

čiau jiems mūsų kvietimą vaka 
rienės. Sakau: „Pavadinkime 
vieną vakarą susivienijimu lie 
tuvių vietinių ir sovietinių“ 
Kvietimas atsimušė kaip į 
ną. Ta pati išpūstžandė sako; 
„Kai atvažiuosite į Lietuvą, tai 
da papietausime. Čia jūs nesą

Nukelta į 7-tą psl.

Prvačiose rankose esą laks 
tai (C. S. B.) siekia dubar arti 
4 bilionų dolerių arba 31.8%. 
visų federalinės valdžios jsipa 
reigojimų.

Taigi, galima sakyti, Kana 
da įgyvendino praktišką būdą, 
kuriuo didelė dalis visuomenes 
dalyvauja valstybiniame finan 
savime, kas ir yra pageidauti 
na visuose kraštuose.

Tuo būdu valdžios paskolų 
lakštai (C. S. B.) tapo lyg i.- 
Kasados pilietybės simboliu

Kartu jie suteikia daugiau 
kaip 2 milionams individų as 
meninę nepriklausomybę be: at 
eities užsitikrinimo jausmą, nes 
šie lakštai tapo lyg ir atsaigl 
niais fondais, kuriuos galima 
panaudoti mokslui, senatvei, 
įvairioms kelonėms ar net ir ki 
tokiem planuotiem vertybių isi 
gijimams.

Valdžios paskolų lakštai taip 
pat skatino ir biznio augimą.

Jų pasisekimas buvo naudin 
gas ne tik pavieniems asme 
n ims, bet ir visai tautai.

Valdžios paskolų lakštai su 
kurti su tikslu išlaikyti jų pasi 
sekimą ir ateityje. Ir šiandien 
jie yra geriausi negu bet kada 
praeityje.

Po 14-kos metu jie duos pa 
iūkanų vidurkį 5.11%. Šis vi 
Turkis užauga pagal „kvlan 
čia“” kuponėlių skalę: 4%% 
metams už pirmus tris metus, 
5.0% metams — už sekanču*. 
tris metus ir 5J2% metams už 
paskutinius aštuonerius met is.

l ai reiškia, kad kiekvienz. $ 
100, investuotas į valdžios pas, 
kolų lakštus ir išlaikytas iki su 
brendimo, pavirs su procentų 
procentais į $ 172.50.

Nauji lakštai bus $50, $100, 
$500, $1,000 ir $ 5,000 viene 
tais.

Kaip ir praeityje, juos bus ga 
Įima pilnai užregistruoti.

Paskolos lakštus galės įsigyti 
visi Kanados gyventojai: suau 
gę ir nepilnamečiai; iki $10,000 
ribos.

Taip pat ir turtų paveldėto
jai galės juos pirkti.

Valdžios paskolų lakštai (C. 
S. B.) kartu su praėjusiom pa 
lūkanom, bus pakeičiami į pini 
gus, pagal pareikalavimą, ’'et 
kuriame banke.

Šis iškeitimo tikrumas yra ga 
rantuojamas visu tautos ist-ik 
liu.

Valdžios paskolų lakštai bus 
parduodami per iki šiol egzis 
tuojančias įmones (kur atska; 
tomi įmokėjimai iš algų), o 
taip pat ir per bankus bei ki1- 
kias finansines institucijas už 
grynus pinigus ar išsimokėji 
mui.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
37.
Sniečkus kalbėdamas j klaipėdiečius, phimausia išgyrė so 

vietinę santvarką, suminėjo sovietinio komunizmo tėvus, pabrė 
žė Lenino reikšmę, tylomis praeidamas pro Staliną, kurį tiktai 
prieš penkerius metus garbino kaip didžiausią genijų, visos žmo 
nijos vadą, nepaprastu pagarbumu suminėjo Chruščiovą, kuris 
einąs Markso - Engelso - Lenino kelia, trumpai sustojo ties 
Lietuvos kompartija, kuri esą Sovietų kompartijos direktyvų 
mis statanti komunizmą Lietuvoje „drauge su broliškomis 
respublikomis“, jo nuveiktus didelius darbus kurių nesą gali 
ma nei palyginti su „buržuazinių laikų Lietuvos“ atsiekimais.. 
Ir taip toliau ir taip toliau.

Pabaigęs „Šlovingąją šlovingosios“ veiklos/ dalį, Snieč 
kus kiek sustojo, apsidairė per visą salę, pasikrapštė žilstan 
Šiuose plaukuose, ir tarytum nesiryžo tęsti kalbos.

Kalbos pertrauka darėsi nemaloni, ir Sniečkus nors pta 
džioje ir mikčiodamas, bet tęsė •

— Draugai, __  lyg iš naujo pradėdamas, Sniečkus tęsė
— visa tai labai gerai, bet yra ir trūkumų, y; a neatarinkmenu 
draugo Chruščiovo planams.

Visa salė atidžiai sukluso, nes žinojo, kad Maskvos mo 
nologas paprastai turi dvi pagrindines dalis: pagyrimų ir pa 
sidžiaugimų dalį ir daug stipresnę ii* esmingesnę peikimo, 
priekaištų ir įpareigojimų dalį, kuriĮ paprastai baigiasi gras- 
minais. Visa salė, įtempusi ausis, klausėsi, ką Maskvos ;ga 
liotinis pasakys toliau, antroje kalbos dalyje?

— Draugai, — dar kaitą Sniečkus pakartojo, — puikia 
.ne jūsų komunizmo statybos darbe tačiau vra nedovanotino 
ir apsileidimo faktų, ir prologo, ir normų, kurias nustato sep 
tvnmečio ir dvidešimtmečio programos, neišpildymo. ir sava 
naudžiojimo partijos ir valdžios jums patikėtomis augstomis 
pareigomis. — Ir pirmasis sekretorius pradėjo šukuoti visus iš 
eilės.

Kliuvo ir Barvainio ligoninei, kad jį esą apsileidusi 
nestropiai gydanti ligonius, kad net vienas „didžiosios tėvy 
nės“ gydytojas miręs. Barvainis suprato, kad tai turima gal 
voje neseniai miręs leukogrenulioma sirgęs ir miręs gydytojas 
tusas, kuris buvo atvežtas iš Palangos, jam patartos rusų gy 
dytojų, ligos neatpažinusių, sveikatai pataisyti. Barvainiuį su 
diegė širdį, lyg būtų per ją adata perėjusi. Tiesa, tai ne jo 
skyriuje buvo, bet vis dėlto toje pačioje ligoninėje, su kuria ir 

jis buvo morališkai surištas ir todėl jautė už viską tam tikru 
laipsniu atsakomybę.

„Kokia neteisybė, — galvojo Barvainis. — Žmogus, ki
ns nieko toje srityje neišmano, drįsta ne tiktai apie tokius da 
tykus spręsti, bet ir kaltinti. Tąi nieku nesiskiria nuo Stalino, 
kuris drįso dėtis visų mokslo ir meno sričių didžiausu žinovu, 
ir Sniečkus sprendžia apie dalykus, kurių neišmano.

Bet šis kaltinimas ligoninei buvo daugiau kaip prisiartini 
mas prie kaltinimų, kurie sekė po to. Sniečkus kalimo Balti 
jos laivų statyklą, kad ji daranti prastovėjimus, perlėtai dir 
banti ir žlugdanti produkciją, kaltino konservų fabriką, kad 
jis daug dienų tuščiomis praleidžiąs, o kadangi tai sus'eta su 
žvejyba, tai didžiausias kaltinimas teko žvejams, kad jie da> 
nai darą „progul’us“, neišplaukia į jūrą žvejoti. O kai nėra 
žuvų, nėra kas veikti konservų fabrikui. Tačiau daugiausir 
kliuvo Klaipėdos apylinkių kolūkiečiams: jie ir normų neiš 
pildą, jie' ir tinginiaują, jie ir derlių palieką lietui ir šalčiams, 
Jie ir javus neįsėję laiku, jie tiktai savo sklypais esą susirūpi 
nę, o kolūkines žemes palikę likimo valiai, ir todėl esą visoje 
Sovietų Sąjungoje pradeda stigti duonos. Nors ,/l lesa“ ir 
„Tarybinė Klaipėda“ kiekviename numeryje skelbianti drau 
go Chruščiovo šūkį — „Daugiau duonos — turtingesnė tėvy 
nę”, bet kolūkiečiai to šūkio tartum ir negirdi...

Salėje darėsi karšta. Kviest’eji atsakingieji lyg pirtyje 
prakaitavo ir šluostėsi, kiekvienas laukdamas kokio sunkumo 
akmenį Sniečkus mes į jo daržą, arba stačiai pataikys i galva 
Tiktai Šilgalis, sėdėjęs prie kažkokios merginos, kažką jai 
kalbėjo į ausį ir toji, prisidengdama veidą ranka ir sulaikyda 
ma juoką, vis dėlto kikeno.

Barvainiui įdomiausia buvo, kad teko ir jo šeimininko 
Zobovo įstaigai — muitinei, ar tiesiog uostui, Barvainis taip 
ir nesuprato tiksliai. Bet priekaištas buvo toks; esą uosto prie 
žiūra per menka, nes jūrininkai, kurie pasiekia Vakarų uos 
tus, atgabeną iš ten ir kavos, ir patefono plekšteliu su moder 
niskais šokiais, kuriais apkrečiamas jaunimas ir Vakarų ma 
dų žurnalų, ir kitu netinkamu tarybiniams žmonėms dalyku 
Nesą geros kontrolės, o gal atvežantieji tomis prekėmis papei 
ką muitinės valdininkus, ir tokiu būdu ir draugas Chruščio 
vas turįs nemalonumų, nes jaunimas pasinaudodamas ameri 
koniškorriis plokštelėmis, slapčia šokąs vakariečių Šokius, 
mergaitės pradėjusios dėvėti siaura ” spalvų kelnes. . .

— Draugai! — karščiavosi Sniečkus. — Įsivaizduokite, 
net rok-en-rol šoka pasislėpę rūsiuose. . .

Po tokio pasisakymo, nors ir pikto, per salę vis dėlto nu 
oangavo sulaikytas šypsnys.

— Bet, draugai, nieko iš to neišeis, nors ir kaip Vakarai 

bandytų mus įveikti! Ar jūs nematote ir negirdite, kaip braš 
ka Amerikos šonkauliai?! Netrukus mes įsikursime Kuboje. 
Tai bus mūsų pirmoji tvirta pėda vakarų kontinente. Brazi 
hjoje, Argentinoje, Urugvajuje, ir ką čia sakyti, — visur už 
mus dirba, mūsų žmonės. Afrikoje mes keliame nacionalizmą 
— tai pirmoji pakopa prisiartinti prie primityviųjų tautų, su 
žadinant jų savimeilę ir paskatinant jų veiklumą. Už tai jos 
mums bus dėkingos, bus mūsų draugai. Kapitalistiniuose gi 
kraštuose kapitalistai yra mūsų draugai, nes jie ruošia ten so 
dalinę revoliuciją. Štai kodėl mes mielai draugaujame su to 
kiu Cyrusu Eatonu. Draugai,, mūsų partija eina tikru keliu. 
Ir mes laimėsime. Tegyvuoja šlovingoji komunistų partija, 
ilgiausių metų draugui Nikitai Chruščiovui! — užbaigė savo 
ilgą kalbą Sniečkus. Aplodismentai užliejo salę.

Sniečkus, atsisėdęs garbės prezidiuman, skepeta šluostė 
si prakaitą nuo storo pagurklio ir sunkiai kvėpavo, lyg bėgte 
sukoręs 100 metrų distanciją. Salė palaipsniui stipriau prade 
jo ūžti.

Kompartijos sekretorius iššaukė kalbėti kažkokį Barvai 
niui nematytą asmenį, kurio ir oavardės nenugirdo — Groš 
kov ar Goršok. Šis jau prakalbėjo rusiškai.

— Tovariščf, — pradėjo Goršok. — Tai, ką pasakė 
draugas Sniečkus, tai dar toli gražu nevisa. Aš noriu atkreip 
ti jūsų dėmesį į vieną labai svarbų komunizmo statvbos fak 
tą — į tikybinius prietarus. Ar leistina, kad valdžia ir šlovin 
goji mūsų partija leidžia ir nesipriešina statyti Čia pat mūši'., 
taip sakant, panosėje tų prietarų židinį? Aš kalbu apie Klai 
pedoje statomą bažnyčią. Draugai, ar gi galima nesipiktinti 
kad čia pat mums panosėje būtų statoma bažnyčia? Ar tai ne 
pasityčiojimas iš mūsų garbingos partijos ir mūsų valdžios? 
Jau plačiai žinoma, kad kunigai, kurie veda statyba demora 
iizuoja mūsų valdininkus, kad jie reikalingas miesto statybai 
medžiagas, atiduotų tos atgyvenos statybai? Maža to, jau gir 
dėti, kad tamsos skleidėjų tarpe vyksta didelė propaganda, 
kuries tikslas sukelti tos bažnyčios statybai lesų i: uo numu; 
-,ų mūsų valdžios autoritetą, sukeltų ja nepasitikčiima ii visų 
orogresyvių piliečių pasipiktinimą. Draugai, mes turime p' 
daryti žygių, kad partija ir vyriausybė nedelsiant likviduotu šį 
gėdingą socializmo statytojams faktą. Draugai, tikybininkų 
akiplėšiškumas toks didelis, kad jie viešai renkasi vakarais ir 
mokyklos patalpose ir perrašinėja, neįsivaizduojate, — mal 
daknyges!!! Vienas diktuoja, o 10—15 iškart perrašinėja tas 
jų maldaknyges! Draugai, ar mes ir toliau leisime tyčiotis iš 
garbingos mūsų partijos ir šlovingos mūsų valdžios?! — rėk 
te rėkė tas ruskis Goršok.

Daugiau bus.
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Tai dėmesio vertas italu fil 
mas, meniškai pagamintas, iš 
keliąs keletą modernaus gyvo 
nimo problemų, į jas pašvyt 
ruojant aštria ironijos šviesa. Į 
šiol šimtmečio septyniasdešim 
tųjų metų realybę mėginama 
pažvelgti viduramžiu Boccac 
cio akimis. Filmas sudarytas iš 
trijų, skirtingų turini'.:, dalių, 
kiekviena dalis — kiti aktoriai 
ir kitas direktorius. Vardai gar 
sūs visų kontinentų filmų pa 
šauly.

Tai esąs pirmas italų dide^. 
nio masto spalvotas filmas. J > 
sumanytojas ir gamintojas yra 
artistės Sophia Loren vytas 
Carlo Ponti. Pirmąją filmo d<‘ 
Ii sukūrė vienas žymiausių re 
tik italų, bet visos Europos fi’ 
mų direktorių — Federico Fel 
lini. Žymiausieji čia herojai — 
kraštutinis moralistas, filosofi 
jos mokslų daktaras ir moteris 
iš didžiulio reklaminio paveiks 
lo. Kiek apsinuoginusi graži 
moteris reklamuojanti: gerkite 
daugiau pieno. Moralistas Įžiū 
ri jame visuomenės, ypač jaun' 
mo, tvirkinimą. Jis pradeda 
įkyrią ir donkichotišką kovą su 
ta gražia, viliojančios šypsenos, 
paveikslo moterimi. Savo kova 
i is tą moterį ššaukia iš rėmu. 
Ji pradeda jam mirktelti ji isau 
ga didelė, milžiniška, ji perse 
kioja protingą daktarą dieną i» 
naktį, vaidenasi jam sapnuose 
Ir — kokia ironija! Kovotojas 
įsimyli savo priešą. Moralistas 
beprotiškai įsimyli paveikslo 
moterį, kuri jam tampa, tar 
tum gyva.

Kyla minčių: moralė pralai 
mi prieš gyvenimo vulgarumą, 
ar kraštutiniai moralistei pralai 
mi patys prieš save, į gyveni 
mą žiūrėdami pro baisiai kris 
lotus akinius ir su tuo gyvem 
mu kovodami nereikalingą ko 
vą? Gal būt, filmas atsako į 
abu klausimu, gal būt, ir į dau 
giau. Siužetas ir vadyba — fa- 
siniai. Gyvenimo vaizdai iki de 
talių tikslūs ir apšlifuoti, vyku 
šiai parinkti. Aktorė Anita Ek 
berg (moteris iš paveikslo vie 
tomis kiek vulgari, bet tai iš 
ios, atrodo, buvo reikalauti; 
šiaip ji savo vaidmenį atlieka 
gerai.

Antrąją dali sukūrė irgi gai 
sus filmų direktorius Luch'no 
Visconti. Jis atrado ir iškėlė

Filmų menas
BOCCACCIO 70

vokiečių pelningų, bet senii 
mentalyių, filmų žvaigždę au •; 
rę Romy Schneider. Ji Čia vai 
dina įdomią rolę, ryškiai atsi 
skleisdama savo grožiu ii v.-i 
dybiniais gabumais. Romy Sch 
neider dabar laikoma viena ge 
riaušių Vokietijos, Prancūzijos 
ir Italijos aktorių. Šioje „Be. 
Caccio 70” filmo daly jai skirta 
parodyti kelių dimensijų mote 
ri. Čia moteris mylinti ir ken 
čianti, bet pilna ironijos savo 
nuodėmiaujančiam vyrui. Mo 
teris aristrokrate, turtų išlepm 
ta, tėvo globojama, nors ir ištt 
kėjus, bet išdidi ir pilna ambici 
jos: dirbti ir užsidirbti, būt ik 
priklausoma. Ir didžiausia, iš 
jos bejėgiškumo išplaukianti, 
ironija: jos darbas, savarankis 
kūmo įrodymas — prostitucija 
tuose viešuose namuose, ku 
riuose lankosi jos vyras su vilti 
mi, kad vyras ją pasirinks. Ši 
taip savo likimą apsprendus. 
vis dėlto jai bėga per veidus 
ašaros, nors vyro meilė su®’ 
grąžinama, nors tėvui jos sava 
rankiškumas Įrodomas. . .

Vittorio De Sica yra trečio 
sios flimo dalies dii aktorius. 
Čia puikiai vaidina praėjus’ų 
metų „Oskarą“ laimė'usi Sop 
hia Loren. Vaizduojama loie 
rijai išstatyta moters garbė 
Šiurpi ir vaizdi šių dienų tikro 
vė, kad ir simbolinė, kad i: 
labai ryškūs ironijos akiniai 
Čia net nebe farsas. Čia, kad ir 
vulgarumu atmieštas, jaučiasi 
liūdesys. Tai labai vykusiai 
perduoda Sophia Loren. Mote 
ris linkusi mylėti. Ji linkusi p 
išiinkti laisvai ir su jausmu. Bet 
ją nuolatos plėšo minia, gašli, 
kvaila, vitališka ir purvina nil 
nia. Moteris yra tik loterijos bi 
lėto numerėlis. Ir ji tokia lie 
ka, jeigu nesuskanta pati gel 
bėtis ir kovoti. Gelbėtis prieš 
kvailą gašlumą, tuščią, nuodė 
mingą ir bejausmi. Ši filmo da 
lis, matyt, taikyta amerikiečiu 
skoniui: laiminga paba'ga.

„Boccaccio 70“ gali dauge 
liui nepatikti del nuogų real , 
bes vaizdų, dėl paslėpto juok >. 
tarytum iš visko, kas dar dau 
geliui atrodo šventa. Bet šitas 
filmas, kaip ir „La doke vita", 
galvojančiam gali sukelti ide 
mių minčių; be to, yra meniš 
kas ekrano kūunys. (1,1).
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KU LT Ū RIV ESMrCWI K A
SKULPTORĖ

ELENA DOC1EN®
gyvenanti Toronte ir dirbami 
taikomojo meno srityje vieno 
je Toronto įmonių, „Leprikluu 
somos Lietuvos“ Meno luteri 
jai atsiuntė medžio skulptūra 
„Mergaitė“, labai nuoširdžia; 
ir meniškai sukurtą. Skulpt' rė 
E. Docienė tokiu būdu prii.u' 
tino NL Meno loterijos lob.uą 
vertingu kūriniu, už ką esami 
nuoširdžiausiai dėkingi.

RAŠYTOJAS BALYS 
SRUOGA MIRĖ PRIEŠ 

15 METŲ
Lietuvos okupanto parvežtas 

Į Rusijos okupdotą Lietuvą, 
kur netekęs jo taip karštai n y 
lėtos laisvės, savarankaus žm<> 
gaus laisvės, mirė nusivylęs 
okupanto spaudžiamas pa’ bis 
ti sovietijos okupacija' bet /i.? 
nas iš nedaugelio turėjęs d.ą 
sos ir sugebėjęs pasisa'-vi i, kad 
jis prie sovietijos negali prit ą 
ti ir negali Įsijungti į okupacinę 
Lietuvos mašiną. Tai drąsus ta 
šytojo pasisakymas, liudijąs, 
kad Balys Sruoga nepasidavė 
okupacijai ir ios prievartai. Už 
tai dabar beveik negirdime, Kad 
okupantas ir jo tarnai prisimio 
tų rašytoją geru žodžiu. Bet ji 
mini visi, kas brangina jo IT; 
rybą ir jo nusistatymą.
DEJUOJAMA: PER MENKI

TEATRO VEIKALAI
Lietuvos spauda nėra paten 

kinta teatrų repertuaru. Pasak 
„Literatūros ir Meno“ (38 nr.) 
atsiranda ir nerimą kelia „debe
sėliai“. Laikraštis nurodė Į kai 
kurių naujųjų pjesių autorius 
pastebėjo, kad susidomėta K. 
Inčiūros draminiais veikalai > 
„Žemaitė“ ir „Gulbės giesme“, 
kad jau Kaune past ityta J. 
Mackonio „Ulijona”, tačiau 
toliau nurodo: nesusi'aukta to 
kio veikalo, kuris būtų tikrai 
stambiu Įvykiu mūsų teatro gy 
venime, kaip savo metu buvo 
karšta vasara“, Grušo „He» 
kus Mantas“, Vienuolio ,,Pv 
skenduolė“ ar ,,20-tas pavasa 
ris“. Esą, nepasiiodo tokie vei 
kalai, kurie sukeltų pokalbius, 
ginčus. Laikraštis reišk’a neri 
mą ir dėl to, kad nieko negii 
dėti apie patyrusių dramaiur 
gų, kaip A. Griciaus, V. Milių 
no ir A. Gudaič’O - Guzevičiatis 
naujus veikalus. Girdi, diam.i 
turgijos sritį apleidęs i, J. Bsū 
tušis.

Ta proga savaitraštis džinu 
giasi, kad pastatomi Majakovs 
kio veikalai ir kad svajojama 
Lietuvoje pastatyti B Brechto, 
F. Duerenmatto dramas. Dar 
pagiriamas ir rež. J .Miltinio 
Panevėžy pastatytas Šekspyio 
„Makbetas" — dėl sudėtingo 
pastatymo jo nesą galima naro 
dyti Viniaus teatrų žiūro 
vams. E.

DAILININKĖ
ONA ŠABLAUSKIENĖ, 

gyvenanti Montrealyic ir dir 
banli kaip tapytoja ir skulpt > 
rė, „Nepriklausomos Lietu 
vos“ Meno kūrinių loterijai, pa 
remti NL spaudos žid aio persi 
tvarkymą, atsiuntė tapybos kū 
rinį „Tulpės“, už ką p. Sabinus 
kienei esame nuoširdžiausiai dė 
kingi.
ŠVEDŲ STIPENDIJA LIE 
TUVIAMS VAKARINĖJE 

VOKIETIJOJE
Baltų humanistinė draugija 

Švedijoje ir šiais metais, kaip 
ir pernai, skiria 500 DM stipen 
diją lietuvių tautybės sluder 
tui(ei), studijuojančiam kuria 
me nors V. Vokietijos unversi 
tete ar augšt. m-loje.

LENKIJOS
KADA

Kai prieš

KULTŪROS D E 
LIETUVOJE 
kelis mėnesius bu 

vo surengta Lietuvos kultūrr s 
dekada per Lenkijos radiją, tai 
dabar, nuo spalio 1 d. per Lie 
luvos radiją — per dešimt die 
nų — surengta Lenkuos kulta 
ros dekada. Skcloiami, pasako 
jimai, pasikalbėjimai su Lenki 
jos veikėjais, da> bininkais, me 
nininkais, transliuota lenkų 
rėjų muzika.

PROF. PR. ŠIVICKIO
80 METŲ SUKAKTIS

Rugsėjo 30 d. Lietuvoje 
venančiam prof. Pranui Šiv.c 
kiui sukako 80 m. amž. Drau 
ge paminėta ir jo 40 m. mok» 
line - pedagoginė vemia. Su 
kaktuvininkas — biologijos m . 
kslų d-ras. Jis 1905 m emigre, 
vo i JAV, dirbdamas f'zinį dar 

atkakliai mokėsi ir 1922 m
Čikagos universitete Įgijo dak 
taro laipsni. Laisvoje Lietuve 
jc dr. P. Šivickis dirbo moksli 
nį - pedagoginį darbą lygina 
mosios anatomijos ir embriol' 
gijos katedroje. Savo mokslinę 
karjerą prof. Šivickis pradėjo 
eksperimentinės zoologijos sri 
tyje. Jo pirmasis mokslinis dar 
bas — „Kukurūzų ir medvilnės 
aliejų bei kiaules taukų reali i 
tyvinis virškinimas“ buvo pa 
skelbtas Amerikos medicinos 
dr-jos žurnale 1918 m Apie ž<_ 
mesniųjų gyvūnų regeneravirno 
procesus jis yra parašęs 10 mo 
kslinių darbų, kurie paskelbti 
moksliniuose žurnaluose anglų, 
rusų ir lietuvių kalbomis. N. 
maža prof. P. Šivickis nuveikė 
ir zoologijos sistematikoje 
1959 m. prof. Šivickis pazkir 
tas Lietuvoje Įsteigto Zooiog, 
jos ir parazitologijos instituto 
direktoriumi. Dalyvavo Įvairio 
se ekspedicijose, paruošė nema 
ža gabių pajėgu parazito’c.gi 
ios ir hidrobiologijos sritys?
© Tapytojo ir teatro dekorato 
riaus Myk. Labucko 50 m.
žiaus sukaktis paminėta Vilnių 
je.

kil
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J. DAINAUSKAS
„MUSŲ LIETUVA”

Kiekvienam lietuviui žinios 
apie Lietuvą, gimtąj’ jos kam i 
pelį, mūsų kiekvieno kadaise j 
joje gyventą vietovę, lyg*"*: ( 
kaip ir apie vietovę, iš kur vra ] 
kilę mūsų tėvai, yra brangios ir 
užtat mums kiekvienos, tokios j 
vietovės aprašymas yra mielas. 
Deja, iki šiol mes nedaug ką 
tuo klausimu buvome turėję, 
atspausdinę. Lenkai, praeito 
šimtmečio pabaigoje, buvo : 1 
leidę 15 tomų veikalą „Buvu 
šių Lenkijos žemių geograf.ni 
žodyną“, kuriame, keturiolika 
su viršum tūkstančių puslapių, 
aštuoni tūkstančiai puslapių lie 
čia vietoves, priklausiusias sc 
nosios Lietuvos valstyoei. Ta 
čiau, šiandiena, daug to leidi 
nio aprašymų reikalauja pap.1 
dymų, patikslinimų.

Lietuvių kalba mes turėjo 
me tik kelias monografijas, ap 
rašymus kelių vietovių, gi da 
bar turime mūsų Enciklopedi 
joje talpinančias, trumpas ž. 
nutes apie paskiras Lietuvo® 
vietoves. Pilnesnio Lieluvo* vie 
tovių aprašymo iki šiol neturė 
jome, nors jo reikalingumą visi 
o ypač esantieji emigracijoje, 
lietuviai seniai jaučia. Tuo lan 
jau, kad ne tk minėtas geogra 
finis žodynas, bet ir mūsų Da 
čių Lietuvoje išleisti leidiniai 
apie paskiras vietoves (pav. 
Akiro - Biržio apie Bužus, Kė 
dainius ir tt.), su laiku, mums 
pasidarė neprienami. Jie pasi 
darė didele retenybe. O L’etu 
vos okupantui ir tokie leidinai 
nėra „pageidaujami“, nes Lietu 
vos gyvenamų vetų istorines 
žinios per vaizdžiai byloja 
apie mūsų tėvynės garbę.

Dabar, toji mūsų kultūrr s 
spraga, pagaliau, būsianti irgi 
užpildyta. Iš įvairių dokumer: 
tų, leidinių, aprašymų, encik'o 
pedijų, paskiių asmenų atsimi 
nimų, atsiųstų aprašymų, 
klopedijų, paskirų asmenų alsi 
minimų, atsiųstų aprašymų, 
nuotraukų, apie visas Lietuvoj 
gyvenamąsias vietoves, surink 
tų, tikrąja žodžio prasme, iš v. 
sų pasaulio kampų, smelke mii 
sų didelis visuomenininkas Bro 
nius Kviklys, pakankamai rei 
kiamos medžiagos ir ią išanaii 
zavęs parengė didžiulį veikalą 
„Mūsų Lietuva“. Tai bus 3 to 
inų veikalas, kur kiekvienas to 
mas turės ne mažiau aštuonių 
šimtų puslapių. Visas leidinys, 
oe to, dar turės nemažiau dvie 
jų tūkstančių iliustracijų. Pir 
mas tomas apima Vilniaus kraš 
tą bei gerą dalį Augštaitijos • 
antras — Vidurio Lietuva bei 
Suvalkiją, gi trečias — Žemai 
tiją ir Mažąja Lietuvą. Kitaip 
sakant, „Mūsų Lietuva ’ apims, 
pirmon eilėn, visas etnografi 
nes Lietuvos žemes, bet yra ap 
imtos ir žymesnės mūsų istori 
jos vietovės, dabar neįeinan 
čios i lietuvių gyvenamus plo 
ius. Pirmas tomas jau baigtas 
redaguoti ir spausdinamas.

„Mūsų Lietuvą“ leidžia 
„Lietuvių Enciklopedijos“ lei 
dejas J. Kapočius. Tikimasi 
kad I tomas bus baigias spaus 
dinti iki š. m. pabaigus II to 
mas bus išleistas 1903 m., gi 
III-sis, paskutinis — 1964 m< 
tais. Bus duotas kuo geriausiai 
popierius, kad iliustracijos bi 
tų aiškios. Daroma net ketu 
rios korektūros, kurių viena at 
lieka mūsų rimčiausi mokslinio 
kai - specialistai, kaip pav. pro 
fesorius Steponas Kolupaila ir 
kiti.

Šiuo metu dar tęsiamas ,,Mū 
sų Lietuva“ prenumeratos riti 
kimo vajus (prenumeratoje 
kiekvienas tomas kaštuoja pc 
10 dolerių, t. y. už visus 3 to 
mus prenumeratoriai mokės tik 
po 30 dolerių, gi išėjus iš span 
dos, paskiras tomas bus parda 
vinėjamas po 15 dolerių) ir vis 
daromi II bei III tomų papi’ 
dymai.

Bevartant „Mūsų Lietuva“ 
rankraštį, negalima nesistebėt' 
autoriaus darbštumu bei kruopš 
tumu ir puikiu tokios milžiniš 
kos medžiagos apvaldymu. 
Kiekviena Lietuvos vietovė ap 
rašoma ir istoriniu poČ'lriu. Sa 
vaime suprantama, kad apie 
Vilnių, Kauną ir kitas didesnes 
Lietuvos vietoves neįmanoma 
buvo sutalpinti visos medž'u 
gos, nes tada reikėtų parašyti 
ne 3, o 10 tomų. Tai bus laT?> 
didelis įnašas į mūsų kultūros 
lobyną.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
. . Kan. A. Steponaitis. TĖ 
VYNėJE IR PASAULY. Fu 
siminimai ir apybraižos. 323 
psl. Kaina nepažymėta. Adre 
sas: Franciscan Fathers, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn 
21, N. Y. Knyga kietais virše 
liais, gražiai išleista. Tai — at 
siminimai, įspūdžiai, kuriuos au 
torius iškelia labai įd tnių fak 
tų, patiekia daug žinių, ypač iš 
karo laikų.

Juozas Parojus. SULA UŽ Y 
TOS DIENOS. Eilėraščiai. 9f 
pusi. Kaina 2 dol. Su autoriaus 
atvaizdu, iliustruota Dr. M. Ž'i 
kauskienės. Leidinys gauna 
mas NL redakcijoje arba pas 
autorių: Mr. Juozas Parojus, 
35 Stagg St. Apt. 2, Brooklyn, 
6, N. Y., USA.

Petronėlė Orintaitė. DAU 
BIŠKĖS INTELIGENTAI 
Romanas. Išleido Nida Anglį 
joje. I tomas. 172 psl., II to 
mas 174 psl. Kiekvieno tomo 
kaina po 1 dol. minkštais,virst 
liais ir 1.50 kietais N'dos klu 
bo nariams ir nenariams puse 
dolerio brangiau.

ATGARSIAI — Venezv 
los lietuvių savišalpos 'lendrių 

i menės dvimėnesinis leidinys ri 
10, skirtas Venezuelos lietuvių 

i bendruomenės avidešimtmeė:.; 
■ susikūrimo sukaktuvėms panų 

nėti.

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA

Oi,ta kirmėlaitė...
7.
Po vienos nakties ima ir pasitraukia Raudo 

nikio tvora nuo viršininko pusės per kokį trej * 
tą metrų. Stebimės visi, stebisi viršininkas, ®te 
bisi ir pats Raudonikis.

— AŠ apžiūrėjau, — sako us, — apžiūrėjau 
kad jūsų, draugas viršininke, obelvs š kas i ma 
no pusę skleidžia. Į saulutę, taip sakant, verz1 
si. . . Negi jūsų obuoliai ant mano sklypelio 
kris. . .

Pasivaržyk, nori su Raudonikiu! Mūsų 
sklypeliai su viršininko sodeliu nesusisieka. 
Supykome visi ligi vieno, bet labjausiai įniršo 
Tomas Balaišis.

— Palauk, žalty, — šnypščia jis pats sau ' 
skersakiuoja Į Raudonikį, kažkokią gudrybę tuo 
šia.

Gal po savaitės, gal po dešimties dienų sodo 
lankytojai pastebėjo, kad Raudonikio tvora ir 
nuo Balaišio pusės beveik per tris metrus pas 
traukusi, Balaišio obelims vietą užleidusi. O vy 
riaus:asis buhalteris, laiko negaišuodamas, oa 
tvoryje jau ir jaunučių serbentų krūmeliu prĮ 
sisodinęs. Kažkuris iš bendradarbių, Raudoni 
kio gailėdamasis ar Balaišiui pavydėdamas, 
ima ir praneša referentui tą pačią dieną apie di 
džiuc.sius pasikeitimus sode. Geraširdis žmo 
gus tas Raudonikis: geruoju, kaip sakoma, ir 
sielą atiduos, bet tokios akiplėšiškos skriaudos 
ir jis pakelti negali. Net viršininkui neprane 
šęs, tiesiog iš darbovietęs į autobusą ir skuta 
kiek įkabindamas į nusikaltimo vieta. Visi B i 
laišio naujai pasodinti krūmeliai išlekia augs 
tyn šaknimis kaip po geros audros. Tvirtr, 
gražiai raudonai dažyta Ba'aisio tvorelė —- 
triokšt patriokšt. Pavargęs Raudonikis sėdi 
ant vieno tvoros stulpelio ir, sunkiai alsuoaa

mas, džiūgauja:
— Štai šitaip, šitaip. . . Žinos, kaip tyčiotis!
Bet juo ilgiau sėdi, juo lanjav. blėsta ugn? 

lės. Iš buhalterijos avansas paimtas, uz koman 
diruotę neatsiskaityta. Balaišis juoki’ nemėgs 
ta. Bet juk galėjo gražumu susitarti.

O vyriausiasis buhalteris pasirodo tuoj pat p j 
darbo. Tiesiog iš valdybos atlekia. Matyti, kaz. 
kuris bendradarbis ir jo pasigailėjo: pranešė.

— .Aha, pataikūne, — grikšteli j^s dantimis, 
— prisivirei košės! Pridirbai man nuostolių?;

Ir jau visai susitvardęs, kategoriškai pridu 
ria:

— Nelauk, po teismus aš su tavimi nesitran 
kyšiu. Už padarytus nuostolius išskai’ysiu iš -it 
lyginimo! Jieškok teisybės paskui, jeigu ji tau 
reikalinga.

Raudonikiui užima žadą. Kaip tai? Ne i k 
neatsiprašė, bet dar grasina?..

— Neturi teisės! Aš draugui Pupalaiškiui pia 
nešiu! — pašoka jis nuo stulpelio

— Pranešk, pranešk, pataikūne! Atiėžk da 
jam kokį gražesni savo sklypo gabalu . . Cai 
garbės raštą išsitainausi arba pagvrim ». . . Tik 
į mane daugiau nesikreipk nei blaivas, nei pavi 
ringas. Štai matai. . .

Išraiškinga trijų pirštų kombinacija iškyla 
viršum vyriausiojo buhalterio plikės, ir R -ud » 
nikis jokiu būdu negali negirdeti jo žodžių, n? 
pastebėti pranašingų ženklų.

— Kad tu gražiuoju. . . — nuleidžia referen 
tas balsą. — Argi aš kada ko nors draugui gal 
Įėjau. . . Mane gali skriausti, bet karu tu skriau 
di mano vaikučius. . . Kurgi jie, mičiurini'ika' 
savo bandymus vykdys?

— Viršininko sklype. Drauge su tėvuku... 
Dvigubus mokslus išeis.

Tokių smogiančių žodžių referentui dar nie 
kas nėra tiesiog į akis sviedęs. Net neįmanom i 
susiorientuoti, kaip čia atsakius. O vyriausiasis 
buhalteris puola toliau;

— Tave su visais tavo mičiurininkais apb

mai reikia iš sodo išvyti. Piktžoles, puvinio 
grybelį, visokius kenkėjus veisiate, visą kolek 
tyvinį darbą žlugdote. Derlius dėl tavės ni-? 
kais eina. Kasdien po porą kibiru puvėkų iš 
savo sodo išnešu. Ir vis per tave. . .

Atsitiktinai atsiradę bendradarbiai klaus • 
Balaišio kalbos ir pritariamai linkčioja galvo 
mis. Strelčiūnas net ir žodeli užmeta:

— Primityvas. . . Devynioliktojo šimtmečio 
šunbajoris. . . Topylis iš Žemaitės raštų. . .

Raudonikis mirksi, žiūri į vieną, žiuri į kit?, 
pagalbos jieškodamas. O Ba'.ai'is jau ir dėme 
šio į ji nekreipia. Kelia savo išgriautą tvorą, 
taiso, ruošiasi. Įdomu būtų pažiūrėk, kurioje 
vietoje — naujojoje ar senojoje — jis dabar 
statys. Bet nesinori, kad talkon pakviestų. Te 
sižino jiedu, tesipyksta. Vienas po kito bend 
radarbiai traukiasi į savo valdas.

— Na. stokis! Leisk dirbti! — rūsčiai bun 
ba Balaišis. — Paprašyk viršininko: gal pasku 
lins kėdutę apsunkusiam užpakaliui priglausti...

Kai vyriausiasis įpyksta, jis su niekuo nebe?' 
skaito. Ko gero ir prie paties Pupalaiškio 
šiuos išraiškingus žodžius pasakytų.

Raudonikis keliasi nerangiai, tarsi sulaužy 
tas.

— Tai gal padėti? — sako nedrąsiai
Balaišis tyli. Bet, Raudonikiui pačiupus tv< 

ros galą, neprieštarauja.
— Argi man gaila, — lemena Raudonikis.— 

Man nieko negaila draugams, tik vaikai vis mu 
kais pasilieka... Mičiūrininka’ mano vaikai. 
Visą tėvynę sodais paversti svajoja. . .

Bet Balaišio tvora vis tiek įsitvirtina nauj'oie 
vietoje. Ko gero >r išrautuosius serbentus pa.s 
Raudonikis padės atsodinti. Negi širdis jam 
neužvirtų? Tesižino, tesirokuoja. Yra ir savų 
reikalu. . .

6.
Teisingas vis dėlto mokslas dialekbka. Pe' 

nai, kai mūsų sodelyje beveik nebuvo derliaus 
graužėmės su Zita, Dievą, orą, blogą žemę ir

vienas kitą keikėme, gyvus nuostolius po de 
šimt kartų skaičiavome. Šiemet viskas atviras 
čiai. Taip užderėjo) sodas, kad nors pusi”? 
persiplėšk. Rinkome, virėme braškes, avietes, 
serbentus, agrastus. Vienam Cukrui visus atos 
loginius pinigus išleidome. Indų pritrūkom'. 
Pieno nebėra į ką supilti. O čia dar ir vyšnios 
prispėjo. Net šakos raudonuoja. Kurgi jas dt 
ti? Giminių mes neturime, pašaliniams dalint! 
— nepatogu. Negi visas teks išvirti. Jau ir 
pirštus paskaudo beskinant, kailiukus belupinė 
jant. Žmona per naktis dejuoja, mergaitėms 
nuo saldaus uogienių kvapo bloga darosi. Ak 
koks negailestingas mokslas dialektika. . . C> 
kas bus su obuoliais. . .

Tik du iš mūsų sodininku rodos, ir tėra lai 
mingi: Strelčiūnas, tik grožio ir kūrybinių j«eš 
kojimų tesiekiąs, ir Raudonikis, kurio vail 
mičiūrininkai derliumi iš anksto pasirūpina: ir 
užaugina, ir sunaikina, dar žmoniškai nė subręs 
ti nesuspėjusį. Strelčiūnas, nuo rugpjūčio sau. 
lutės po vijokliais palindęs, romanus skaito, o 
Raudonikis su viršininku šachmatais lošia St 
relčiūnas — visai atitrūkęs nuo musu paprastu 
kasdieninių rūpesčių, bet Raudonikis kai ką 
mato. Perkels šachmatų figūrėles kur pakliū 
va (išložti jis vis tiek nesiveržia), ir žiūri pio 
petį j kiekvieną praeinantį, ’tebi, kas ir ką iš 
sodo nešasi. Praeina Balaišis su dviem kibirais 
agrastų, — Raudonikis užfiksuoja, Balaišienė 
su vyšnių pintinėmis — pasteoi, mano Zita pre 
bėga — irgi mato. Aš net įtariu, kad jis viską 
registruoja ir praneša viršininkui Tegu sau 
Argi mes vagiame? Nors, tiesą pasakius, kultu 
ringas, korektiškas žmogus, anot Strelčiūno, ne 
turėtų kaišioti nosies į svetimus kibinu ir piiili 
nes. Žmogaus akys — pavyozios; geriau jums 
savos nosies laikytis. Aš ir pats nuo 'aikystėr. 
tokios taisyklės laikausi, ir žmoną, ir vaikus ši 
taip auklėju. Visuomenėje reikia mokėti ir j a 
čiam neužkliūti, ir kitu nekliudyti.

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

St. CATHARINES, Ont. WINNIPEG, Man.
PAGERBĖ JERONIMĄ BIELIŪNĄ JR. TAUTOS FONDUI AUKOJO

22.
NUMARINTŲJŲ PLANĄ
Nors givi išlikę žmonės ir bu 

vo visiškai paliegę, bet jie išla. 
kė šį baisų bandymą, iš to ver 
gų viešpačiai padarė aiškią iš 
vadą, kad mes esame išlver 
minga, šiam darbui tinkanti ir, 
be to, dar nepaprsta’ pigi d?r 
bo jėga.

Prasidėjo čia šiaurėje kolkas 
vienintelis susisiekimo būdas 
„nartomis“ (šunų traukiamų 
rogių vilkstinės. Iš Buluno ra 
jono dabar atsigrūdo partijos 
atstovas ir apskrities gydytojas 
Svinobojev. Atvežė pušinių 
spyglių maišus ir amer;konišlų 
vitaminų. Dabar jau tuščiarrc 
barake

įrengė vietą nesvarumuose 
pūvantiems ir sunkiai 

sergantiems žmonėms.
.Įsakė net tris kartus visus va 
ryti į pirtį ir nukirpti parazitais 
knibždančius plaukus. Pirty;3 
gruzdino nevirtus žirnius ir da 
lijo juos kiekvienam po šaukš 
tą. Cingai ir viduriavimui sulai 
kyti gėrėme ,,margancovką“ 
calium hypermaganicum skiedi 
nį).

Maisto produktų i Trofimo 
vską buvo atgabenta paknka 
mai; jais galėtų išmaitinti vi 
sus čia mirusius. Viršininkai 
neleido naudoti kurui sielių rąs 
tų. Pusnuogiams žmonėms ne 
davė aprangos. Užėjus pokari 
nei nakčiai, sumažino ir taip 
jau bevertį maisto davinį, ku 
rio daugelis dargi įpiikti nega 
Įėjo.

Jei būtų buvę leista nors 
kiek aprūpinti vaikus ir kiek 
gausesnes šeimas maistu, suda 
rant galimybę įpirkti kad ir tą 
patį sumažintą maisto davinį, 
žmonės nebūtų tiek kentėję ir 
nebūtų tiek daug jų išmirę. Čia, 
šiaurėje, buvo ir miltų ir kitų 
produktų atsargos, nes savo lai 
ku iš Amerikos į uostą Tiksi bu 
vo atvežta apsčiai visokių gėry 
bių.
,Ir čia apsukrūs prekybos va 
dovai pelnėsi, kartais leisdami 
Dardavinėti be kortelių vadina 
momis komercnemis kainomi- 
(po 80 rublių kilogramui) vi 
sai pašvinkusius lašinius. Jie ju 
to, kas pas alkanus vergus at 
siras reikalingų rublių.

Vežėme malkas naujai įren 
giamoms cinga sergantiems pa 
talpoms apšildyti. Tose oatalpo 
se

mirtis tęsė savo darbą, 
skirdama silpnuosius nuo stip 
dujų.

Suomė, kurią mes dar prieš 
dvi dienas atvežėme j Šias pa ta] 
pas ir kuri mums pasakojo, 
kaip šauniai ji dirbusi kolcho

DIREKTORIAI ĮVYKDĖ
ze prie Leningrado, dabar jau 
buvo čia mirusi. Nuo vandens 
spaudimo išpampusio veido 
dar nebuvo išnykusi savotiška 
ironiška jos šypsena Lentp/i 
vės darbininkas Markevičius is 
Dzųkijos taip pat čia mirė. Jis 
nukeliavo pas savo mergaite*, 
kurios čia pat mrė. Iš tos šei 
mos keturių vaikų, tėv o >r moti 
nos gyvi teišliko tik motina ir 
viena dukrelė Onytė.

Vienas jaunuolis su apšalu 
siomis kojų galūnėmis, neslėp 
damas ašarų, verkė savo moli 
nos, kuri buvo mirusi vasario 
mėnesį, bet tik dabar jam apie 
tai buvo pranešta.

Mūsų senasis krosnininkas 
J., išlaikęs žiaurųjį metą, da 
bar čia, sėdėdamas prie krosne 
lės, kepėsi miltų „lepioškas* 
(paplotėlius) ii valgė, už«uger 
dainas

pušų skujų arbata..
Mielasis mūsų meistras J., pa 
kėlęs visus sunkumus išliko gy 
vas, bet apkurto. Tai buvo vie 
nintelis senesnio amžiaus ma 
no čia sutiktas žmogus, kurs iš 
liko gyvas. Tai buvo tvirtas kaip 
ąžuolas, darbštus ir protinga? 
vyras; savo ištverme ir nepa 
laužiama valia bei viltimi jis 
pas mus tapo tautos atsparu 
mo simboliu. ,,

Atkasant iš sniego 
mirusiųjų lavonus,

pradėjo temti. Vėjas vis stipri 
jo ir stiprėjo Sniegas lipdė akis. 
Šį darbą dirbusieji nesuskubo 
nugabenti vieno lavono į ka 
pus, paliko prie ligoninės šie 
nos. Kitą dieną Buluno rajono 
viršininkas, pasikvietęs kelis 
darbininkus, pareiškė jiems: 
griežčiausią papeikimą, kad jie 
paliko lavoną — jį gi žvėrys ga 
Įėjo sužaloti. Viršininkas aiš 
kiai pasakė, kuriuo sovietų sa 
jungos įstatymų straipsniu ir ko 
kia jiems gresianti bausmė, ši 
tas kvailas viršinnko pareiški 
mas tiems vyrams buvo tiek ne 
tikėtas, kad nė vienas jų nezi 
nojo, kaip jam pasileis nti.

Mirusiųjų lavonai be karstų 
buvo išsklaidyti po visą gyven 
vietės teritoriją. Jei ligoninėje 
mirusiam niekas neatnešda /o 
apvalkalo, tokius ,
lavonus kapų vietoje palikda 

vo ant sniego visai nuogus.
Lavonus, paliktus be karstų, 
čia apgrauždavo baltosios la 
pės. Betgi šilo Buluno rajono 
sovietinis bonza, tarsi nematė.

Vėjas buvo nupūtęs sniegą 
nuo Markevičių 12 metų am 
žiaus dukrelės lavono. Jos vei 
delyje buvo sustingusi maloni

Netik Niagaros pusiasalio, 
bet ir už jo ribų gyveną liet-i 
viai žino Vinco ir Onos B’eliu 
nu ūkį Wellande. Pp. Bieliūnų 
ūkis tapo lyg kokia lietuvybės 
tvirtovė. Jų ūkyje stovyklauja 
skautai; Niagaros pusiasalio Ra 
movėnai, Wellando medžioto 
jai ir meškeriotojai atlieka vi 
sus pratimus op. Bieliūnų ūky 
je. Skautų rėmėjai daro isky 
las į pp. B. ūkį. Metų bėgyje 
jų ūkį aplanko daug lietuvių iš 
Kanados ir Amerikos. Bieliū 
nai yra plačiai žinomi savo vai 
šingumu. Ona Bieliūnienė vi
suomet apsilankiusius lietuvius 
pavaišina lietuviškais sūriais Ir 
švygiu pienu.

Su pp. Bieliūnų svetingumu 
siejasi kiti dalykai. Pp. Meš 
kauskai, prieš 9-tą metų lanky 
darni parengimus Niagaros Pu 
siasalyje, užsuko ir į pp. Bie 
liūnų ūkį. Kaip tik tuo metu 
šeimininkų nebuvo namie, buvo 
sūnus Jeronimas, 10 m. peržen 
gęs „vyras“. Esant vėlam lai 
kui Jeronimas sukvietė svečius 
į vidų ir nurodė kiekvienam, 
kur bus nakvynė. Grįžę šeim' 
ninkai rado namą „užimtą“.

Taip ir užsimezgė artimi ry 
Šiai tarp pp. Bieliūnų ir pp. 
Meškauskų, o iš vaikiškų žai 

šypsena. Motina pati skursdr 
ma, savo dukters galvą buvo 
aprišusi gražia skaryte. Vien^ 
mergaitės ranką apgraužė la 
pės, palikdamos sniege krūvi 
nūs kūno gabalėlius su kaulo 
liekanomis.

Bus daugiau.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ.

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

E. Wasylyshen
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75C Lucerne Road, Mount Royal 
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Residence:
DU. 9-7065 

dimų, kuriuos tada žaidė Jero 
nimas su Ramute, užaugus, sp,<A 
lio 20 d. sukuria lietuviška še> 
ma.

Ramutė Meškauskaitė baigė 
gailestingos sesers mokslus ir 
dirba savo specialybėje. Jero 
nimas Bieliūnas baigė Wellan 
de gimnaziją pirmuoju Be to, 
J. B. buvo apdovanotas meda 
liu už gabumą. J. B. del stokos 
lėšų dirbo ir studijavo techni 
ką, baigęs ją, lanko Elektrote 
chnikos kursus ir baigia su ge 
riausiais pažymiais. Šiuo metu 
J. B. dirba savo specialybėie.

Rugsėjo 29 d. pp. Bieliūnų 
ūkyje dalyvavo priešvestuviniu 
me pagerbime šios taurios šei
mos pavyzdingą jaunuolį Jero 
nimą Bieliūną netik iš Niagu 
ros pusiasalio lietuviai matėsi 
ir iš Buffalo pp. Masiulioniai, 
iš Hamiltono p. Viskantas. Prie 
turtingai paruošto stalo visi da 
lyviai praleido nuotaikingai va 
karą su jaunavedžiu. Žodž:u 
sveikino organizacijų atstovai. 
Džiaugėsi, kad Jeronimas suku 
ria lietuvišką šeimą.

Kalbėtojai pageidavo, kad 
Jeronimas sektų tėvelių pavyz 
dį. Ta proga Jeronimui buvo 
įteikta vertingų dovanų. Šeirm 
ninkas V. Bieliūnas padėkojo 
visiems ir kreipėsi į sūnų Jero 
nimą: Sūnau, kur bebūsi, eik 
su lietuviais — nepražūsi!

J. Šarapnickas.

9 Rašytojas Jurgis G'iauda k ■ 
lios savaitės sunkiai sciga. Gy 
dytojai konstatavo kraujag/s 
lių trombozę. Ligonis eina g- 
ryn.

ii

CALVERT
(243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whiaky.

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

■: CALVERT
« OLD RYE 
(242-B) Blended with choice whiskies 

aged in 20-year-old caskr.

Rugsėjo 9 d. per surengtą K 
LB-nės Winnipego Apylinkės 
Valdybos, mūsų tautos dainiaus 
Maironio šimto metų gimtadi- 
nio sukaktuves n Tautos šven 
tės __ Vytauto Didžiojo kci'l
navimo, minėjimą surinkta a>i 
kų: po 5 dol. Povilas Liauka 
viešus, Mečys Barauskas ir Vin 
cas Januška; po 4 dol. St. Bu 
jokas; po 3 dol. Eug. Kalasaus 
kas, Ant. Genys, inž. A. Maciu 
nas, kun. J. Bertašius ir J. Da 
n ereckas; po 2 dol. (ulė Liau 
kevičienė, V. Jančiukas, Bia 
zauskas, M. Januška, dr. P. Vv 

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 4-ro psl.

MIRĘS PIJUS Ž1ŪRYS — VIENAS DIDŽIŲJŲ LIETU 
VIŲ PATRIOTŲ.

Rugsėjo 18 d. Cleveland 
mieste, JAV, miręs chemijos 
inž. Pijus Žiūrys, buvo vienas 
didžiųjų Amerikos lietuvių pa 
triotų - visuomenininkų. Jis 
buvo gimęs 1893 m spalio 16 
d. kapsų ūkininko šeimoje. 
Vos septynerių metų amžiaus 
Žiūrys išvlyko į JAV. Velionis 
aktyviai dirbo visoje eilėje or 
ganizacijų: Tėvynės Mylėtojų 
Draugystėje, Susivienijime Lie 
tuvių Amerikoje, Am. Liet. Ta 
utinėje Sandaroje, Lietuva’ va 
duoti s-goje ir kitose. Lietuvos 
laisvės bylos reikalais lankėsi 
Vašingtone, San Francisco ir 
kt. P. Žiūrys, dirbdamas lietu 
vybės reikalams, turėjo ir daug 
pažinčių įtakingų amerikiečių 
tarpe. Jis aktyviai dėjosi į lietu 
vių tremtinių išplėstą visuome 
ninę veiklą.

RENGIA NAUJOS OPEROS 
PASTATYMĄ

Vilniaus operos ir baleto te 
atre buvo aptarta naujai rengia 
ma opera „Žmogui reikia mei 
lės’’. Muziką kuria Vvl. Palte-, 
navičius, libreto autorius — sc 
listas K. Šilgalis. Šiai operai pa 
naudoti kai kurie rašyt. Jus!. 
Marcinkevičiaus „Pušis, kuri 
juokiasi“ motyvai. Aptarimo 
metu paaiškėjo, kad operos lib 
reto tema esanti aktuali, liečian 
ti šių dienų gyvenimą, kad dar 
reikėsią kai kurių pataisymu.

Lietcvos valst. choras išvy 
' > gastrolių po Scvietijos mies 
tos. Pirmasis koncertas įvyk 
spalio 3 d. Maskvos Kiemliaus 
teatre (pasirodė ir sol. J. Sta 
siūnas). Choras iš Maskvos t? 
’■nu išvyko į Petrozavodską, 
Murmanską, Archangelską ir 
kt. Programoje be Šiurlionio, 
Dvariono. Kavecko, Šimkaus 
kurinių, dar pildomos lietuvių 
ir rusų liaudies bei sovietinės 
dainos. Ved. Kaveckas.
® Kremliaus atstovai Lietuvo

tė, J. Timmermanas ii j. Kve 
daras; po 1 dol. V. Zavadsi e 
nė, Virkutienė, J. Vaitekūnas, 
J. Mikalauskas, P. Ž minskas, 
V. Galinaitis, A. Kuncaitis, K. 
Strikaitis, A. Galdikas, E. Te 
deras, V. Rutkauskas, P. Rog 
donas, Jauniškienė, J. Mališaus 
kas, A. Nolius, M. Zavadskas, 
L. Bartininkas, Aid. Balčiūnie 
nė, Br. Lukoševičius ir J. Biru 
tis.

Viso surinkta. 68 doleriai 
Aukojusiems nuoširdus ačiū.

J. Demereckas.
Wpg. Tautos F-do Atstovą^

je džiaugiasi, kad Lietuvos vai', 
tybinio choro ir sol. Stasiūno 
koncertas Kremliaus teatre pia 
ėjęs sėkmingai.
• Lietuvos Filharmoi ijos ka 
merinis orkestras su solistais 
sėkmingai koncertavo Rygoje. 
Digrio vargonai, Radzevičiaus 
altas, Rimo obojus ir Sondec 
kio kamerinis orkestras pasirc 
dė labai gerai
9 Į Romoje įvykstanti pasauli 
nį simpoziumą elektrochemijos 
klausimais, drauge su sovietine 
delegacija vyksta ir Lietuvos 
mokslininkai, Mokslų akad. 
piez. J. Matulis ir chemijos 
mokslų kand. Romanas Višo 
mirskis. Prof. Matulis skaitys 
pranešimą apie chromavimo 
proceso mechanizavimą, o R.

"ornirskis — apie reakciją nu 
sėdinant metalus iš ciano rūgs 
čių.
• Koncertų sezonas, diriguo 
iant M. Dvarionaitei Šoštakov 
čiaus 12-ja simfonija ir E. Bal 
šio kantata „Giesmė mano že 
mei“ (J. Marcinkevičiaus ž> 
džiai). Pasirodė ir pianistė J 
Dinekaitė.
• J Meksiką, j tarptautinį kar 
diologų suvažiavimą išvyko me 
dicinos instituto rektorius, prof 
Zigmos Januškevičius Suvažia 
vime numatytas jo pranešim is. 
Maskvoje jis įsijungė j sov^rt: 
nę delegaciją.

Įvairūs 
DRAUDIMAI
Facys Zižys

Įstaigos VI 2-1427. 

Namų LA 3-1084.

M. MACIUKAS I
VYRIŠKŲ IR | 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ t

SIUVĖJAS į
AUGŠTOS KOKYBĖS | 

RANKŲ DARBAS | 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS | 

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

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

DRUMMOND AUTO
REPAIRS

1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Baltics Investment Corp
Autorizuota* kapitalas $ 120.000

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

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

Tel.: UN 1-6608
LATVIŠKA ĮMONĖ

Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.

Greitas patarnavimas.
Prieinamos kainos.

1

I Dr. Roman Pmewski |
1 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

i BAl Tfc
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kakitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. ■ ;
į SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 

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

J Lietuviams nuolaida.
x Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
V Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.

Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

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

BELLAZZI" LAN?Y, INC
L>(J 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle,
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

A

PRANEŠAME

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet)

antras augštas

UN 1-6687

PORTRAiy'

įf^VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS

PIRMOJI KOMUNIJA

■

I ME7-6727 I
J DE LUXE CLEANERS
| Sav. P. RUTKAUSKAS |

117 — 6th Avenue, LACHINE. »

i
£ >7

8

A. NORKELIUNAS^ i
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1962. X. 24. — Nr. 41(811)

Sąjunga „Verslas“ dėjo it 
deda pastangas, kad arti To 
ronto lietuviai įsigytų prie ež“ 
ro farmą, kur galėtų koncei t 
ruolis visas kolonijos gyveni 
mas — veikla užmiesty • čia ga 
lėtų spiestis jaunimo ir kitų va 
sarojimai; visokie bendrab i 

čiai (seneliams, ir šiaip bedar 
biams, besigydantiems) ; spor 
tui aikštės, sklypai lietuviškam 
sodžiui, klubai, paiengitnamo s a 
lės ir .t p. Tačiau esant To: <n 
to lietuviams išsimėčiusiems i 
kelias vietoves, kaip pav. prie 
Springhurst, prie Vasagos 
(pranciškonų „farma“) ; prie 
Simcoe ežero (Keswick) ir dar

do agr. Stasys Janušauskas. 
Šiam gana sudėtingam ir sun 
kiam darbui 
kam darbui — vadovauja dail. 
T. Valius ir techniškam filmo 
pagaminimui — vadovauja inž. 
Petrulis.

„Verslo“ s-gos valdyba pasi 
ryžo surinkti ir išleisti visų 1 o 
ronto ir apylinkės lietuvių 
verslininkų s-gos narių adresus 
1963-čių metų sieninio kalen 
doriaus pavidale. Atžymėję bei 
pabrėžę savo verslamones, pa 
skiri verslininkai galės .'uos Iru 
iendorius dalinti savo klijen 
tams. Visuomenei šis kalendr 
liūs sudarys didelį patogumą, 
nes reikalui esant tuojau galės 
surasti lietuviu verslininkų, at 
f kirų profesionalų bei įstaigų ad 
resus. J. A.

SUDBURY, Ont
filmo mene

TORONTO VERSLININKAI
skautams pasišovus atskirą vii 
tovę - farmą įsigyti, idėja vie
nos geresnės farmos įsigijimui 
sutinka rimtų kliūčių. Neska1 
tant šių pastangų, Toronto ver 
slininku s-ga pradėjo gamin' 
lietuvišką filmą iš verslininkų 
ir profesionalų gyvenimo. Tai 
bus užfiksuota gyva istorinė me 
džiaga iš lietuvių verslininku gy 
veninio užsieny. Filmą parodys 
savo tėvynei ir visiems kaip Fe 
tuviai sugebėjo ir už savo tėvy 
nės ribų kurtis, įsiterpti ir pair'

• . • . . 1 v 1 ' -»-<• i 1V.OUO. Jj.ti į Įvairias verslų sakas. Filmo _
sudarymui ir organizavimui — <?> Kęstutis Poderis, pirmasis 
lėšų parūpinimui. valdyba pa iš kolonijos medžiotojų nuš*> 
kvietė ir darbą energingai vyk vė 800 svarų br:edį-mūsą.

LB V-BA PRAŠO 
NEPAMIRŠTI,

spalio 27 d., šeštad-eni,kad
Kroatų salėje, Kathlea str. 251 
V/. įvyksta didelis šokių vaka 
ras. veiks bufetas, gros geras :> 
asmenų orkestras. Pelnas sk' 
riamas Tumo - Vaižganto še s 
tadieninei mokyklai paremti. 
Visi, kaip vienas, dalyvaukime, 
pasikvieskime draugų ir pažįs 
tarnų.

L. B. Valdyba

® P.
nai iš 
dikas 
Skripkus ir dalyvavo jų naujo 
namo krikštynose ir įkui tuvė 
se. Šventinimo apeigas 
kun. A. Sabas

P. Rakščiai ir Kriaučių 
Fruitland, Ont. ir E. Su 
iš Hamiltono aplankė p

atlik >

ONTARIO ŠAUDYMO 
ČEMPIONAS

Virginijus - Viktoras Lum 
bys „Skeet and Trap“ klube pa 
sižymėjo, kaip geriausias šau 
lys. 1962 m. gegužės m., To 
ronte, Ontario pravincijos šau 
dymo varžybose iš 100 galimų 
taškų išpildė 9 7 ir buvo apdo 
vanotas aukso medaliu. 1962 
m. 9. 2 d. Šiaurės Ontario čem 
pionato varžybose iš 100 gali 
mų taškų išpildė 100 ir gave 
čempiono vardą, premiją, tro 
fėją. Vėliau 2 ir 5 šaulių šaudy
mo grupėje laimėjo d^r vieną 
trofėją. 1963 m. gegužės mėr. 
dalyvaus visos Kanados šaudy
mo čempionato rungtynėse. 
Sėkmės Virginijau, 
grįžtant, kaip visos 
šaudymo čempioną.

— Letuvoje buvo 
Baltarusijos literatūras savaitė. 
Vilniuje buvo atidaryta Balta 
rusijos knygų paroda; atvykę 
rašytojai — baltarusiai buvo 
vežioti po įvairias Lietuvos ie 
tas. Pokario metais Lietuvoje 
buvo išleista 15 Baltaiusijos ra 
šytojų knygų.

lauksime
Kanados

paskelbta

• Salomėjai Poderienei sulau 
kusei 50 metų sukaktį, draugo', 
pažįstami ir artimieji, J. I. Ra 
činskų vasarvietėje prie Frcii 
he River suruošė gražų pam’nė 
jimą. įteikta dovanų. Dalyva 
vo gražus būrelis tautiečių. Pa 
gerbtuvių vyresnioji organize, 
tore buvo I. Račinskienė. Sabo 
mėjai Poderienei, tenka palin 
keti ilgiausių gražiausių metų 
ir neprarasti tos linksmos nuo 
taikos ir būde.
• LBV organizuotą šokių va 
karą tautiečiai gražiai 
pelnas bus paskirtas 
veiklai.
• Romas Kačinskas, 
jąs Toronto universitete, kaip 
praeitus mokslo metus baigęs 
su 2 laipsnio honor iš Fetuviu 
studentų centro valdybos sti 
pendijų fondo buvo apdovano 
tas pinigine dovana.

— Paminėta dr. prof. Mur 
cinkevičiaus 70 m. sukaktis. Pa 
staruoju metu Marcinkevičius 
dirbo Vilniaus universiteto me 
dicinos fakultete.

parėmė,
BALF

studijų)

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Baristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

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

330 Bay Street.

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kaufman’s Woollens&Textiles
3997 St. Lawrente Blw Mo ntreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite isuntinhis savo artimiesiem- 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

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

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

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

Priimame užsakymus 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko L’tex Kaune vedėjas.

TAUPYK IR SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „P A R A M A”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. 
Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas morgičius — 7%.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu :
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, Ill., U. S. A.
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PAGARBA LIETUVIŲ BANKELIAMS
Sekant Kanados lietuvišku 

ją spaudą, vis randama, kad nt 
viename tai kitame laikraštyje, 
ką nors apie lietuviškuosius ban 
kelius. Žinios yra malonios 
vilties teikiančios. Bankeliai au 
ga ir stiprėja. Nesuklysiu pas- 
kydamas, kad tai gal vieni i« 
stipresniųjų ir ekonominiai fi 
nansiniai patikimiausių išeivi 
jos gyvenime reiškimų. Ar tai 
Montrealio ,.Litas“, Toronto 
„Parama", o vėliau ir Prisikėli 
mo parapijos bankelis, Hamil 
tono „Talka" savo pranešimuo 
se spaudai gali džiuginti kiek 
vieną tautietį.

Paimkime, kad ir Ham.itc 
no „Talką” — bankelis jurtas 
savo narių gerovei ir patarnavi 
mui. Jis ir atlieka visus patarna 
vimus, kokius tik gali duoti vie 
šieji Kanados bankai, o už šėrų 
indėlius moka žymiai didesnius 
procentus, negu kiti bankai, iš 
laidas stengiamasi daryti kuo 
mažiausias ir todėl bankelis ga 
Ii mokėti didesnius procentus.

-> to, bankelis atlieka ir visas 
čekių operacijas, tuo įgalinda 
nas bankelio narius atlikt vi 

sus jųjų finansinius reikalus tik 
per „Talką“. Kaip getai banke 
lio nariams yra žinoma, palūki 
nas už šėrų indėlius yra moka 
mos vieną kai tą per metus — 
po visuotinio narių susirinkimo 
(kuris dažniausia įvyksta vasa 
rio mėnesį), kai narių susirink/ 
mas patvirtina ir nustato mokė 
tiną palūkanų dydį, išeinant iš

ėto metų bėgyje pelno, Ta: 
gi, šėrininkams patartina laik< 
metų nemažinti savo šėrų ka 
pitalo, nes sumažinus, palūka 
nos bus skaitomos tik nuo nr.a 
žiausios sumos išlaikytos visus 
metus bankelj je. Bet tam atei 
na į pagalbą depozitu sąsl ai 
tos. Kas numato dažnai imti 
pinigus, tegul juos laiko depo 
ritu sąskaitoj, iš kurios gali 
kiekvienu metu išimti pageidau 
jamą sumą nenustojant palūka 
nu. Tiesa, už depozito sąskai 
tose laikomus oinigus mokama 
3%, bet ir tai daugiau, negu 
v’ešuose bankuose.

Nors „Talka“ “žengia tvirtu 
žingsniu vis pirmyn ir stipryn, 
tačiau vis dar didelis skaičius 
•autiečių laiko savo pinigus vie 
šuose Kanados bankuose, gan 
darni mažesnius procentus. Di 
dėlės lietuvių pinigų sumos vis 
dar guli viešuose bankuose be 
naudos lietuviams ir lietuvišką

i reikalui.- Kaip tik ši spa 
lio mėn. 31 diena yra diena, 
k'da perkėlus savo pinigus iš 
viešojo banko i lietuvių ba^'-.e 
’i. nebus nustota procentų, nu3 
kaip tik tą dieną viešieji ban 
kai dažniausia apskaičiuoja in 
dėlimnkams procentus; taigi 
lapkričio mėn. 1 dieną pada 
rius perkėlimą — ten bus pri 
'.kaityti procentai ir ji“ be nu 
rūkimo bus mokami lietuviška 
-e •'ankelyje. tik reikia rarašy 

'i „Talkai“ čeki, kuri „Talka" 
inkasuos, užves pas save sąskai 
ta, ar jau esamoje pf'ves pini 
mis. Pasinaudokite taja proga 
ir tuo sustiprinsite ..Talką“!

Daugelis narių nenori taikyti 
didesnės sumos bankelyje dėl 
reikiamų mokėti už procentu? 
pajamų mokesčio čincome 
tax). Už. tai galima laikyti p- 
nigus ne visus savo vardu ir 
jei jų bus ne daugiau 2000 do

DR. I. Z E L T I N S

(Latvė dantų gydytoja)
Praneša naują savo antraša 
752 Main St. E., Hamilton 
(kampas Sherman g vės).

Telef. LI 7-3122.
Priėmimo valandos 9-1 ir 2-*i. 

Pirmadieniais iki 8 vrl. v. 
Ketvirtadieniais 2—3.

lerių — kiekvieno sąskaitoj - - 
income tax mokestinio lapelio 
bankelis nesiųs. Pagaliau, ir 
sumokant income tax mokėsią 
— išeina gaunamos palūkanos 
didesnės, negu moka viešieji 
Kanados bankai.

Vis dar pasigendama vaikų 
allowances pinigų bankelyje. 
Vaikams mokamų valdžios pi 
nigų sąskaitų „Talkoj ’ tėra tik 
66. Argi Hamiltone tik 66 vai 
kai, gaunantieji allowance p:ni 
gus? Žinoma__ ne. Tėvai tuos
pinigus arba išleidžia, arba 
juos taupo kituose bankuose. 
Kodėl ne „Talkoj“? Metai 
greitai bėga ir nematant vaika. 
užauga, o iš tu keletos doleriu 
taupant „Talkoj“ susidarytą 
gražios sumos iš kurių vaik i 
galėtų pasinaudoti mokslus e1 
nant ir kitiems svarbiems reiki 
lams. Be to, vaikai pratinami 
taupyti ir jiems malonu matyi; 
ju vardu taupymo knygutes su 
atitinkama suma pinigų. Pagal 
vokite tėvai, ar jau nepavėlavo 
te su vaikų pinigais įstoti į b«,n 
kelį? Gerus ir protingus aaly 
kus daryti niek id nėra vėlu. T o 
dėl, dabar tuojau atidenkite 
vaikų sąskaitas bankelyje gan 
darni tokius pat procentus, kaip 
ir jūs patys — jeigu turite sąs 
kaitas bankelyje, „taupyk da 
bar — turėsi vėliau“ — kaip 
teisingai sako bankelio tikslą’

Norėdami pasiskolinti iŠ kur 
nors pinigų, visada) nesivaržy 
kite kreiptis į bankelį apskoi 
čiuoti procentus, gauti patari 
mo, nurodymo ir kit. nemany 
kite, kad bankelis liks nepa 
tenkintas, kad iš jo neskolinu 
mi pinigai. Bankelis yra žmc 
sems - lietuviams patarnauti ir 
be jokio atlyginimo visada su 
teiks jums patarimus, o Jūsų 
reikalas kur skolintis ir kur p<: 
daryti „geresnį deal” — kaip 
anglai sako.

Reikia paminėti gerą reiški 
nį, kad lietuviai ūkininkai - ta 
bokininkai jau užn ezgė gra 
žius ryšius su ,, Talka“. Nema 
žas jų skaičius pradėjo laikyti 
„Talkoj“ pinigus ir iš jos sko 
lintis. Tačiau, ir Čia — vis ga 
lėtų būti jų skaičius didesnis. 
To tikimasi ateityje.

„Talkos“ balansas nėr rugsė 
jo mėnesį pakilo ligi virš 539 
tūkstančių dolerių. Indėlių š“ 
rais buvo per 444 tūkstančių do 
lerių, depozitų — per 46 tūks 
tančių doleriu. Išduotų pasko 
lų asmeniniu buvo per 289 tū 
kstančių dolerių ir morgicinių 
per 202 tūkstančių dol. Banke 
lis per 9 šių metų veikimo nr ė 
nesiūs turėjo per 18 tūkst. dol. 
pelno, iš kurio išsilaikė pats 
bankelis, apmokėjo už visus 
narius gyvybės draudimą, pas 
kolų draudimą ir iš kurio išmi 
kės pačių narių nustatytas Šerų 
palūkanas ir žinoma, skirs tam 
tikras sumas ’ietuviškiems rei 
kalams per įvykstantį kitais 
metais visuotinj narių susint k. 
mą.

Dažnai dar kyla klausimas: 
kodėl nemažai dar tautiečių ne 
susiriša su „Talka“? Baimės 
prarasti pinigus visai neturėtų 
būti — nes visų jūsų pinigai 
tvirtai yra išskolinti patiems Jie 
tuviams, rezervai laikomi vie 
šuose bankuose. Nuost.-liai ban 
kelio dėl jo vadovybės veiks 
mų yra apdrausti. Nuolatinis 
bankelio augimas rodo, jo pajė 
gumą ir pasitikėjimą juom 
Tat, kodėl delsti ir abejoti’ 
Bankelio vadovybė tikisi, kad 
poros metų laikotarpyje „Tai 
kos balansas pasiems miboną 
dolerių, o apyvaitai didėjant, 
didėja pelnas ir tuo atsiranda 
galimybė šėrininkam- mokėti 
didesnį dividendą. Kiekvieni’ 
bankelio nario pelnas iš ind-’ 
lių priklauso nuo nariu gausu 
mo ir nuo noro naudotis banko 
lio patarnavimais. Stiprinkime

ftattmtttnmmmmntmtttmtttttmmmtmttanmamttmmnmttmmmrt

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA"

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol.. 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai p. p
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.

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

Hillcrest salėje,

Gros

510 Concession Street, įvyks linksmas

Benni Ferri orkestras.

Veiks; pilnas bufetas, daiktinė ir staliukų loterijos.

Pradžia. 7 vai. po pietų.

Įėjimas: suaugusiems 1,50 dol., moksleiviams 1 dol.

Visi kviečiami atsilankyti į šį vakarą ir tuo paremti jaunimą.

Rengia: Hamiltono Skautams Remti

Draugijos Valdyba.

ir remkime mūsų banke1; „Tai 
ką“, kad jis tikrai jaustų mū 
su visų talką jo augime ir klės 
tėjime.

E. Sudikas, 
„Talkos“ Valdybos P-kas

PASKUTINIS 
L1NKSMAVAKARIS, 

,skautams remti dr-jos valdu 
bos, įvyks spalio 27 d. (šešta 
dienį). Užbaigai savų 1962 m. 
tarnybos, kuri baigiasi spalio 
31 d., skautų rėmėjai, iš parer 
girnų vadovybės gavę laisva 
šeštadienį, nutarė praleisti links 
mam šokių vakare. Vakaias 
įvyks visiems žinomoj 11*1 
Ikrest restorano salėje, 510 Con 
cession Str. Gros: Benni Fer; 
orkestras, veiks pilnas bufc’a.', 
baigtinė loterija bei laimės sta 
liukai. Taigi kiekvienam bus 
proga praleisti linksmai laiką, 
pagal kiekvieno norą

Žinodami, kad visuomenė 
nuoširdžiai remia skautiškąjį 
jaunimą ir juos globojančius re 
mejus, v-ba nuoširdžia- kviečia 
visus atsilankyti į šį vakarą, 
maloniai pralesti laiką ir tuo 
pačiu be didesnių išlaidų pa 
remti jaunimą jų darbe. Valdy 
ba tikėdama pamatyt Kamilo 
no, artimesnių apylinkių o 
ypač geradarius lietuvius 
ko augintojus minėtam 
linksminime, nuoširdžiai 
ja visiems už parodytą 
valią praėjusių metų bėgyje n 
imki visiems geriausios sekinės 
šokių vakare, spalio 27 d. (i. 
skelbimą). V. P.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖS AKADEMIJA 

įvyks spalio 28 d. 4 vai. p. p., 
sekmadienį, Lietuvių Namų 'a 
Įėję. Paskaitą skaitys Pax Re 
mana pirm. dr. Vyt. Vvgant s 
Meninę programą išpildys sol. 
V. Verikaitis, parapijos choras 
ir vietos jaunimas. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. M' 
nėjimą ruošia ateitin’nkų ku< 
pos valdyba. J. P.
PASISEKĘS KARIUOME 

NĖS MINĖJIMAS
J. Matulionis apžvelgė L:e 

tuvos kariuomenės reikšmę it 
tos kovų istoriją. Jis galėjo pub 
liką išlaikyti visą pusvalandį be 
sušnabždėjimo. Po to buvo pri 
statyti mūsų kūrėjai - savan 
riai, kuriuos publika priėmė 
gausiais plojimais. Vakarą ido 
miai pravedė Bendr. pirminio 
kas OI. Kažemėkas. P Rama 
nauskienė pagamino užkan 
džių: dešrelių, kopūstų, kavos 
ir tortų. Šitoks bandymas reng 
ti šokius su užkandžiais, Hamil 
tone buvo pirmą kaita. Atio 
do, kad tai susilaukė publikos 
įvertinimo.

BENDRUOMENĖS ŠOKIAI
Lapkričio 10 d. Barton g-vė. 

netoli Ottawos. naujoje Steel 
workers Centre salėje rengia 
mas įdomus šokių vakaras. Tai 
yra milioninės dol. sumos p.3 
statas, su visais pačiais moder 
niškausiais įrengimais: gražia 
sale, specialiai įruošlJ baru r 
aikšte automol.ilains. 
jau visiems susiplanuoti, kad vi 
si kuo skaitlingiausiai galėtu.ve

taba 
pa-1 

dėk;> 
geią

Laikas

dalyvauti. Pasigendama mūsų 
jaunimo lietuviškuose subm. ’ 
muose. Kažkodėl jaunesnioji 
karta laikosi nuošaliai. Pasihn 
ksminimai paprastai rengiami 
padaryti pelną. Mūsų Bendr. 
valdyba nėra visiškai tuo su.n 
teresuota. Jeigu be nuostolio ga 
įima išeiti — tai jau geiai. Svar 
blausias tikslas yra karts n'u- 
karto dar suburti į krūvą II i 
miltono lietuviškąja visuome 
nę. Mes nenorime taip greit iš 
tirpti ir išsilieti svetimuose vau 
denyse.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Šiemet hamiltoniečiai N. 
Metus sutiks gražioje Queen’s 
Banquet salėje. Ji yra taip pa. 
Barton gatvėj, ptie pat O ’a 
wos g-vės. kaip pats vardas sa 
ko, salė yra specialiai pastaty 
ta subuvimams ir pasilinksm.nl 
mams. Geresnės salės tokiam 
tikslui Hamiltone nėra. Šiemet 
niekas niekur neorganizuoja 
privačių N. Metų sutikimų. F._> 
dėl keliems atsiskirti nuo visų’’ 
Visi į Queen’s Banquet salę: 
Perženkime iš vienų melu i ki 
tus būdami visi su visais. K. M.

DĖL HAMILTONO 
LIETUVIŲ NAMŲ

Esu dėkingas p. St. Sk. už 
rimtą atsiliepimą į mano pasta 
bas ir abejojimus dėl didelio ir 
atsakingo užsimojimo pastatyt 
Hamiltone Tautos namus. Visą 
laiką gėrėjausi p. St. Bakšio 
idealizmu ir energija suburt- 
daugau lietuvių bendram dai 
bui, tik Hamiltono liet, namu 
statybos užtęsimas ir ėjimas 
prie tikslo ne tiesiu keliu sukėlė 
man kai kurių abejojimų. Pav. 
kad ir pirkimas prieš kelis me 
tus to kino teatio „Delta“, jei 
jis lietuvių namams netiko, 
kam jis reikėjo pirkti. Be 'o 
ir namų projekto keitimas kas 
'met nesudarė pastovumo ii 
nuoseklumo šio didelio užsim 
jimo įgyvendinimui

Kaip žinoma, Hamiltono L. 
N. pirmas projektas buvo pa 
darytas inž. Tyliaus. Vėli'.'.' 
projektą darė archit. Banelis ir 
Petrulis. Dabartnis projektas 
darytas inž. Čeponio. Iš prakji 
kos žinoma: jei statyba nepra 
dedama vykdyti tuojau, |-e 
projektas sudarytas, tai dauou 
moję tas projektas vėliau ne 
tinka ir jis keičiamas. Be to per 
didelis reklamavimas objekto 
kai nėra 100% tikrumos, taip 
pat sukelia kai kurių abejoji 
mų, — čia turiu minty ank. 
čiau paskelbt? maždaug teku 
turinio Zinutę... jau greit subd 
dės LN sklype galingi buldoze 
riai ir Hamitone stosis graži? 
Tautos namai.

Kai tas neįvyko, tai kilo man 
mintis šį reikalą viešai pasvars 
tyti. Lėšų telkimas staigia- pa 
didėja kai jau pradedamas dar 
bas arba turima realus objek 
tas. Toronto L. N. Fondo Vai 
dyba kai pirko narna, kasoje te 
turėjo,., vieną tūkstantį gi y 
nais, bet kai namas buvo nu 
pirktas, tai per 3 mėn. surinko 
1 5 tūkst.

Kiekvienas supranta, kad

statyti didesnį fabriką visad ge 
riau apsimoka, negu mažesr į, 
bet čia kalbame ne apie fabn 
ką ar didelio biznio įmone, o 
apie visuomeninius namus, ku 
riuose manome išlaikyti lietu 
viską dvasią. Pinigai, kapitalas, 
d'deli pelnai yra nepasotina 
mas Molochas, kuris neturi tau 
tmės dvasios, nepripažįsta r.ia 
žų tautybių ir jų kalbų Jis jieš 
ko tarptautinės bazės i» bedva 
sės publikos, kad jį geriau pa 
sotintų. Pav., Toronto Frisikt 
limo Bažnyčia turi dideles, gra 
žias sales, gauna gerą pelną, 
bet ten mažiau lietuviškos dva 
sios — jaunimas maišosi su 
svetimtaučiais, kalba daugiau 
šia angliškai, o Šv. Jono Kr. 
bažnyčia nedero didelio pelno, 
bet ten viskas perdėm lietuvio 
ka. Jei svetimtaučiai išnuomo 
ja salę, tai jie yra izoliuoti ir ne 
simaišo su lietuviais. Panašia, 
bus ir su Lietuvių Namais. Di 
dėlių biznio namų su lietuviška 
publika negalima išlaikyti ir tu 
rėti didelį pelną, o įsileidus 90 
% svetimtaučių — pelnas bus. 
bet trūks juose lietuviškos dva 
sios.

Tokiais samprotavimais ei 
nant ir kilo mintis pasvarsty' 
klausimą „Apie Lietuvių Na 
mus bendrai“, visai neturint no 
i > Hamiltono Liet. Namų rei 
kalu! pakenkti. Viešas ir objek 
tyvus reikalo svarstymas ir ap 
tarimas daugiau tam reikalui 
padeda negu vienpusiška :• 
perdėta improvizacija.

Dėl mano pasikeitimo, tai 
pasakysiu tiek: kai laikai kei 
čiasi, tai ir mes vis’ keičiamės 
pagal laiko dvasią (Tempora 
mutantur et nos mutamur). Jei 
kas neprisitaiko prie laiko pasi 
keitimo ir pasilieka užpakalyje, 
tai tokį nesutapimą vadiname 
anachronizmu.

Pradžioj savo ano st-'aips 
nio aš gi minėjau, kad toji min 
tis kilo „pasikeitus“ mūsų bend 
ruomeninio gyvenimo situaci

ŠALPOS FONDO 
KOMITETAS

susitarė su vietos L. Kai. Mot. 
draugija ta prasme, kad Kai. 
Mot. dr-ja darys dėvėtų rūbų 
rinkliavas, o Šalpas Fondas pa 
rūpins lėšų persiuntimo išlai 
doms padengti. Kai bus tokia 
rinkliava, tautiečiai prašom-' dė 
vėtus, bet dar tinkamus tolimes 
niam dėvėjimui rūbus - apran 
gą perduoti jų rinkėjoms. Ap 
ranga daugiausiai siunčiama 
Suvalkų trikampio lietuviams
tsxxcbsxzzxzzzxzxxzxzzs

LIETUVIAI HELSINKIO 
JAUNIMO FESTIVALY

Atkelta iš 3-čio pusi.
te jokie šeimininkai“.

Iš vieno kito pasisakymo su 
pratome, kad šie turistai jau 
kalbėjo su Česnavičium ir šis, 
žinoma, davė jiems reikalingas 
instrukcijas apie „fašistines 
plaišas“. Dar mums bekalbant 
vienas pradėjo wsus varyti į 
valgyklą. Ir mudu su draugu 
slinkome su jais. Pamačiau, 
kad jokio ryšio tarp mūsų nė 
ra. Beliko tik apie orą kdib’ti. 
Pasiskundžiau, kad vakar ne k 
tį buvo labai šalta ir kad ga 
vau slogą, 
padoresnis

Vienas iš to būr į, 
vyrukas sako, kad 
ši vasara buvo ša! 
savaitės liepos me 
š’ltos. Draugas,, 

atsuko galvą ir 
ai jūsų atomines 

tu blogo 
„O jūsų ar ne“, paklau 
Mūsų taiso, bet ne gadi

Kad Prisikėlimo parapija js 
teigė savo banką, tai nėra joks 
r riešingumas realybei, bet nuo 
seklus išsiskyrimas dviejų nebe 
sutinkančių partnerių. Jei Prisi 
kėlimo parapija daro didelę 
apyvartą ir jos dauguma narių 
mano, kad viskas turi eiti per 
bažnyčią ir koncentruotis paia 
pijos rėmuose tai kas gali už 
drausti parapijai steigti savo 
bankelį, tuo labjau, kad „Para 
mos“ bankelyje nevisi gali su 
tilpti.

P. Lelis.
PRANEcIMAS NARIAMS.

Hamiltono SLA 72 kuopos 
valdyba praneša, kad kuopei, 
narių metinis susirinkimas kvie 
čiamas lapkričio 3 d., šeštadie 
nį, 7 vai. vak., P. Roč’ti namui, 
se 12 Elm Str. Tarp kitų die 
notvarkės punktų bus naujų 
kuopos vald. organu rinkimai. 
Visų narių dalyvavimas būti 
nas. Po susirinkimo bus kavų 
tė su skaniais pyragaičiais.

Valdyba.
NESENIAI ŠIOJE VIETOJE 
skaitėme, kad Hamiltono Ša’ 
pos Fondas pradės metinę ši.i 
pos vajaus rinkliavą nuo 15 
spalio iki 15 lapkričio mėn. Ru 
kia džiaugtis, kad vis dar tui i 
me žmonių savo tarpe, kuri-, 
nenuilstamai dirba artimo pa 
galbos darbą. Kai tie žmonės 
nesibels, atidarykime jiems r.e 
tik duris, bet ii savo širdis be; 
ištieskime dosnią pagalbos ran 
ką. Neapvilkime lūkesčių nei 
rinkėjų aukų, nei pagalbos lau 
kianČiųjų.

ta. Tik dvi 
nėšio buvo 
ėjęs priekyje, 
šūktelėjo: „T 
bombos kaltos uel 
oro' 
siau 
na“. Klausiau toliau, ar ta oU 
megatonų bomba irgi ta šo. Jis 
pasididžiuodamas atkirto: 
„Sprogdinom tą, sprogdin«im 
ir 100 megatonų“. Su šiais žo 
džiais atsiskyrėm ir turistų d?i 
g-au neteko sutikti.

Neliko abejonės, kad ši gri
pe buvo kruopščiai atrinkta, 
kreipiant dėmesį j jų pro-sovie 
tiškas pažiūras. Bet cbje^ly 
viai vertinant, kaip žmonės, ši 
grupė Tarybų Lietuvai garbės 
tikrai nedarė. Ji man sudarė 
gyvulių kaimenes įspūdi: vien’ 
su ragais — bandos vedovai, o 
kiti, kaip tylūs avinėli?; nieko 
nesako, bet aklai seka ragao 
tus vadus.

Nejaugi komunistiniai Lietu 
vos vadovai negalėjo čia pasiųs 
ti keliolikos en-tgingų, guvių ir 
protingų studentų, kuiie neb’ir. 
tų su žmonėmis pasikalbėt' ir 
neturėtų laikytis kaimenės ndr. 
cipų? Nėra abejonės, kad to 
kių inteligentų Lietuvoje yra, 
tačiau sovietiniai valdovai b:’o 
si juos išleisti kadangi jie, sy 
kį išsprukę iš tos vergijos, gali 
daugiau jon negrįžti. Laisvėje 
gyvenantiems lietuviams skini 
du, matant savo salį ta:p ubą 
giškai atstovaujant. Tačiau iš 
kitos pusės džiaugsmas ima, 
kad okupantai tesugeba tik te, 
kia grupę suorganizuoti, o re 
gali sugaudyti šaunesnių vyru 
ir merginu Kremliui tarnauti.

Festivalis galėjo būti didi: 
ga ir įspūdinga pasaulio jauni 
mo šventė, jei ji nebūtų buvus 
paversta komunistinės propa 
gandos įrankiu. Vertėtų at 
kreipti dėmesį į Nigerijos stu 
dentų vado, buvusio Afro-Azi 
jos studentų prezidento Mask 
vos universitete, OI onkowc 
Theopilus minų, kurią jis pate* 
kė vienoje spaudos konferenci 
joje festivalio metu po to, kai 
jam buvo uždrausta kalbeli 
dvejuose festivalio parengiamo 
se: „Pilnai sutinku su jaunimo 
festivalių principu. Tačiau to 
kie festivaliai turėtų būti argu 
nizuojami ir remiami Jungtinių 
Tautų tam, kad išvengtų viena 
šališkos propagandos, kuri do 
minuoja šį festivalį“.

Julius Bakšys (M. V.)
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ŠI SEKMADIENI, SPALIO 28 DIENĄ, 5 VALANDĄ PO PIETŲ AUŠROS VARTŲ SALĖJE, 1465 DE SEVE STREET, COTE ST. PAUL,

iškilmingas Maironio minėjimas
Programoje :

L PASKAITA apie Maironį—Tėvas L. Andnekus, O. F. M.
Koncertinė dalis:

2. SOLISTAI: G. Čapkauskienė ir A. Keblys.

Deklamacijos :
3. DRAMOS aktorius L. Barauskas skaitys ištraukas iš „Jau 

nosios Lietuvos“, Zigmo Lapino vedamos kanklių muz’ 
kos fone.

4. MAIRONIO eilėraščius deklamuoja Augstesniųjų Kursų 
ir Dr. V. Kudirkos vardo mokyklos mokiniai.

Įėjimas: 1 dolerio auka. Moksleiviams: įėjimas 
laisvas, nemokamas. Pelnas: Vasario 16 gimnazijai

Vokietijoje paremti.

MONT|REAL
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVAITĖ Iš LENKIJOS 

LIETUVOS LEIDYKLOS Į MONTREAL!

VISI Į JUBILĖJINI KONCERTĄ.
Toronto Lietuvių choras „Varpas“, š. m. spalio mėn. 27 d., 
šeštadienį, Harbord Collegiate Auditorijoje (Haroord St., 

tarp Manning ir Euclid) ruošia . .
TORONTO

oertvarkymo darbai tęsiami to 
liau.

Jau bandoma naujai pastaty 
toji mašina, kurą reikia išmok 
ti valdyti.

Žiūrima naujų mašinų, ku 
rios spaustuvei būtinos.

Mašinų Fondo vajus tęsia 
mas toliau. Jis toli gražu dai 
nesusilaukia įnašų iš visų tautie 
čių, kurie kalbėjo: Kai maši 
nas statysime, tada duosime.

Meno kūrinių loterija pačia 
me įkarštyje. Biletai išsiuntinė 
ti Montrealio skaitytojams ii 
platinami per talkininkus. Vi 
sus kviečiame plisidėti.

Labai dėkingi esame daik 
ninkams, kurie paskutiniu la: 
ku atsiuntė Meno Kūrinių lo 
tcrijai savo kūriniu: Skulptorei 
E. Docienei, ais.untusiai me 
džio skulptūrą „Meigaitė“ ir 
dail. O. Šablauskienei, ats>un 
tusiai tapybos kūrinį ..Tulpė*

Būsime dėkingi visiems, kas 
kuo nors parems Maš’nų Fon 
dą ir Meno Kūrinių loteriją.

Skaitytojams būtume dėkir 
gi, jeigu jie savo pažįstamiems 
pasiūlytų užsiprenumeruoti Ne 
priklausomą L ietuvą, j pač. kad 
visi nauji prenumeratoriai arba 
seniau buvę, bet dabar nesą 
pienumeratoriais, Nej-riki. L'<- 
tuvą gaus metams už pusę kai 
nos: Kanadoje už $2.50, Ame 
nkoje už $2.75 ir kiti;- už $3.-.

Vienybėje — galybė. Veik 
darni būriu talkoje daugiausia 
galime laimėti. Juo daugiau bus 
prenumeratorių, juo visiems 
bus lengviau, laikraščiui leng 
viau, todėl ne tiktai idėjiškai 
bet ir praktiškai apsimoka pu 
jieškoti naujų prenumeratorių

D. L. K. VYTAUTO NEPR. 
KLUBO REIKALAI

Šėrininkų susirinkimas, įvv 
kęs sekmadienį, praėjo veiks 
mingai, išskyrus dar nepraėju 
šią „jėgos ligą“, kuri žymiai 
reiškėsi nagrinėjant žemės sklv 
po pirkimo baigiamuosius rei 
kalus, kuriuose ir vėl grįžta i 
pasavimą, ta pati dalis šeriniu 
kų, kuri pavasarį balsavimu^ si 
išėjo pralaimė'usi.

Susirinkimas pasidžiaugė šių 
metų gražiu pelnu ir apyvartų 
kurios pajamos buvo per JOJ 
tūkstančių dolerių.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienj ir 
ketvirtadienj 
antradienj ir 
penktadienj 
trečiadienj 
šeštadienį 11-

[ 2—4; 7—9 p. m

| 2—4 p. m.

7—9 p. m.
1 p. m.

PO 7 3175; namų DO 5

1 \NTŲ GYDYTOJAS 
Ir. J. M ALISKA 

I 'A St- Catherine St. W. 
S »e 419. tel. UN 6-8235 
t .mu tel.: MU 1-2051

I įsiės, gerklės ir ausų 
«l cialistas ir chirurgas 
Dr R. CHARLAND
7**' St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

"MS', 5

j: > .E.AndrukaitisI
e 6 SHERBROOKE E. |

Tel.: LA 2-7236

Šio mėn. 17 d. į Dnrvalio ne 
rodromą laimingai nusiledo jau 
šešta lietuvaitė iš Lenkijos 
Anelė Judinska tė. Su bes.džiai: 
giančia širdimi ir šypsiu lupo 
se ją pasitiko J. Ke. sulis, k J 
ris ją atsikvietė vedybų tiksi' 
kaip ir kiti penki montrealie 
čiai. ,

Kaip gražu ir protinga, kad 
vis daugiau ir daugiau pribrer 
dusių vyrų vedybom- kremta 
akis į tą šalį, kur gražios ir g 
ros lietuvaitės gyvena.

INITIUM SEMESTR1
Šių metų mokslo pradėjimo 

balius, Initium Semestri, įvyk« 
šį penktadieni, 8 vai. A. V sa 
Įėję. iPagal studentišką trad’,’, 
ją, Initium bus linksmas ir gy 
vas suėjimas, muzika Šok:a;, 
vaišės, o tiems, kurie nesidomi 
tokiais reikalais, tai yra nūn ;* 
tyta įdomi programa. Vakaro 
vadovas, Maršalka Algis Ma 
žeika praves tradicinį fuksų 
„krikštą“, kuris turėtų būti įdo 
mus ne tik žiūrovams, bet n p? 
tiems fuksams. Į Initium yra 
pakviesti visi studentai, buvu 
šieji ir dabartiniai, todėl no*ė 
tumėm visus ;us pamatyti — 
kuo daugiau, tuo linksmiau

ALDONOS 
TAMKEVIčIŪTĖS

su Edvardu Zetelny, sutuoktu 
vės įvyko rugsėjo 22 d šv. l'9 
zimiero bažnyčioje. Labai gra 
žios sutuoktuvių vaišės įvyko 
parapijos salėje ir jos<- dalvv-’ 
vo apie 300 asmenų. Iš Amer 
kos dalyvavo p. Tamkevičia* « 
brolio vaikai su šeimom ir r*;* 
žįstami iš Ottawos.

Jaunavedžiai po vestuvinės 
kelionės buvo išvykę i New 
England ir grįždami pasuko 
Gasper kryptimi, kur pakeliu 
susižavėjo gražiomis pakrantė 
mis ir vandenynu. Jau sugrįž • 
patenkinti kelionės įspūdžiais 
ir abu pradėjo dirbt*. Sėkme 
gyvenime.

Dr. V GIRIUNIENf
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird

RA 7-5552; namų RA 1-0656

Dr. A. O JAUGELIENĖ

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L .
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADV< ...»
STASYS DAUKŠA, LI D 

4 Notre Danvr St ‘ 
Suite 901 

UN 1-893.

ADVOKA FAS
JOSEPH P. MILL ER

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

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

Resid.: 40 Lafleur 
OZ.SI 9 OG •IP’S®!

Dešimtmečio Sukaktuvini v
Koncertą

Programoje lietuvių liaudies dainos ir operų ištraukos. 
Koncertui talkininkauja solistai: Ve. Venkaitis, 

L. Šukytė ir R. Strimaitis. 
Akomponuoja Dalia Skrinskaitė. 

Pradžia 6.30 v. v. punktualiai. 
Biletų kainos — 3, 2 ir 1 dol.

Gaunami iš anksto „Dainos“ krautuvėj, 
974 College St. ir prie įėjimo. 

Nuoširdžiai Jūsų laukiam!
Torontu Lietuvių Choras „V a r p a s“.

I
 Mielus choristus X

ONUTĘ ir EDMUNDĄ AUGŪNUS, |
susilaukusius įpėdinio, nuoširdžiai sveikina X

Aušros Vartų Parapijos Choras. X

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

40 valandų atlaidai Kristaus 
Karaliaus šventės proga: penk 
tadienį ir šeštadienį šv. rmšiof 
rytais 7, 8, 9 vai. ir vakarais 
7.30 vai. Išpažinčių klausoma 
rytais ir vakarais, pamokslai va 
karais, pabaiga sekmadienį iš 
kilminga procesija. Tėvas 1 ar 
cizijus Garbukas maloniai su 
tiko vadovauti mūsų atlaidams

Sekmadienį švenčiant Kris 
taus Karaliaus šventę, minint 
didįjį Maironį ir baigiant atla?. 
dus, organizacijos labai prašo 
mos dalyvauti su vėliavomis su 
mos metu.

Parapijos choras oficialiai 
pradėjo darbo sezoną. Šia pro 
ga A. V. parapijos klebonas su 
ruošė choro dirgenitui A. Amb 
rozaičiui ir visiems choristams 
ir parapijos komitetui, priešpie 
čius.
O Patikslinimas: Mokinių tė 
vai dėl naudojimosi autobusu, 
prašomi kreiptis į L. Girini, te 
lefonu CL 4-1458.
® KLKM D-ja Užgavėnių va 
karą ruošia paskutini šeštadie 
nį prieš užgawėnias.

Kaip tik laikas
PASIŲSTI DOVANŲ SIUNTINĮ NAMIŠKIAMS 

Į LIETUVĄ
Yra gauti nauji iliustruoti katalogai, nauji medžiagų pavyzdžiai: 

Kalėdiniam, Standartiniam ir Kataloginiam siuntiniam. 
Paskambinus, atvykstu į namus.

Priimu užsakymus ir paštu iš visų Kanados provincijų.
Prašykite kainoraščių. Aug. Mylė, Tel. Ni. PO 7-4530.

37 — 5th. Ave. Verdun 19. P Q. 
(prašau šį skelbimą išsikirpti).

Arch Realties Rd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957 

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

pramonės įmonės. Prem.'os už 
nauju klijentų nurodymą.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE .1 i 1 A S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos leng . „ ir greita, 
duodamos bet kokiam geram tikslui

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

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

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

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

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

TAISAU IR DAŽAU

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

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R ČI N A S 
889 — 56 Avenue

1 achine Tel 631-0882.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

40 valandų atlaidų tvarka • 
penktadieni ir šeštadienį 8 v. 
vakare šv. mišios ir po to pa 
mokslas. Atlaidų pradžia penk 
tadienio ryte 8 val. ir uždary 
mas sekmadienį po sumos. Pa 
mokslą sako tėvas L. Andrie 
kus, O. F. M.

Jaunimo vakaras praėjo su 
pasisekimu Jaunimo susirinko 
apie pusantro Šimto.

Mirė Vincas Mickus ir šešta 
dieni palaidotas.
© Į Toronto penktadienio Vai a 
rą išvyksta 6 montrealiečiai: 
Dr. P. Lukoševičius, T. J. Be 
revičius, Dr. H. Nag}s, Dr. J. 
Šemogas, Inž I. Mališka ir 
red. J. Kardelis.
® Rudmskaitė Leonė, chen i 
jos studentė McGill universite 
te gavo stipendiją už labai ge 
rą mokymąsi, ypač matemat' 
kos srityje.

® Jocas Juozas su broliu Ado 
mu, LaSalle bulvare ir 4 Avė. 
kampe turį restoraną, atsilankė 
NL redakcijoje, Įteikė 20 dol. 
Mašinų Fondui ir dar daugiau 
pažadėjo.* Nuoširdus ačiū.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodr buoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis AV 8-2352.

Po 6 vai. 1’0 7 6183.

KARIUOMENĖS ATK0R1
MO 44 METINIŲ 
PAMINĖJIMUI

spalio 16 d. Apylinkės B-nės v- 
bos pirm. J. R. Simanavičiaus 
bute įvyko B-nes valdybos, kū 
rėjų - savanorių ir šaulių atsto 
vų pasitarimas. Aptarus šven 
tei pasiruošimo ir vykdymo dai
lius bei tų darbų pasiskirstymą, 
prieita išvados, kad paminėjt 
mas tiksliausiai yra ruošti A py 
linkės B-nės vardu, taikiniu 
kaujant savanoriams ir Šau 
liams. Į pasitarimą kviesti bu 
vusios karių s-gos atstovai neat 
vyko, aiškindamiesi, kad tokia 
sąjunga, kaip organi/aC’ja, ne 
egzistuojanti.

Paminėjimą nutara suruošti 
lapkričio 15 d., sekmadienį, 5 
vai. po piet Prisikėlimo parap. 
salėje. Paskaitininku kviest’ 
vieną žinomą augštą buv. kariš 
kį iš J. A. V., o jam negalint, 
numatytas vietinis žinomas vi 
suomenininkas. Meninėje daly 
je numatyta plati programa.

LIETUVIŲ NAMUOSE 
atlikus visus valdžios atstovu 
reikalaujamus naujus įrengi 
mus, dėl kurių apie 2 mėnes’us 
buvo sulaikyti įuošiamiems p > 
būviams gėrimų leidimai, da 
bar vėl duodami. Nauji įrengi 
mai apsiėjo virš 2000 dol. Dėl 
susitrukdymo patalpų ičnuo 

mavimo, šiais metais L. Namai 
turės nemažų finansinių sunku 
i;ių. Dėtos viltys suradimui nau 
jų šėrininkų ir per L.. Namus 
..iyvos užsakytojų padidėjimą, 
nepasitvirtino.

„VYČIO” KLUBAS
padidėjus narių skaičiui, plečiu 

eiklą. Žadama turėti šešias 
krepšinio komandas, kurio.-.
lis CYO, Church ii Ontario 
adies Senior lygose, jh.

Namo priežiūrai reikalingas 
vyriškis arba vedusi pora 

(pageidautina vyresnio 
amžiaus).

Dėl sąlygų teirautis:
L. Jaugelis, tel. VI 2-7588.

IŠNUOMOJAMI
2 atskiri kambariai, 

viengungiams arba vedusiems. 
Galima naudotis virtuve ir 

kitais patogumais.
Teirautis Vyt. Morkūnas, 

6321 Beurling, Verdun, 
Tel. PO 9-0604.

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

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

SKLYPAI PRIE EŽERO 
Parduodami sklypai, 4 mylios i 

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

Teirautis MU 1-6406.

i Dr. P. MOKK1S į 
1 DANTŲ GYDYTOJAS |

7 Vakarais ir šeštadieniais $
ii pagal susitarimą. X
3 1082 Bloor W., Toronto
j > (į rytus nuo Dufferin St. ©
4 Raštinė: LE 4-4451 1

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

kredito kooperatyvas rodo gi 
žią veiklą. Pirmą savaitę įsira 
šė per 100 asmenų naria’s. Rei 
kia laukti, kad parapijos V’f 
nuoliams įsakmiau per pamoks 
didesnis parapijiečių skaičiui 
lūs ir biuletenyje paraginus, dar 
suneš savo santaupas i šį ban 
kelį. jb.
WASAGOS - KEMPBORDO 
apylinkės miškuose buvo pasi 
gendama grybų. Šiemet tuose 

miškuose vėl pasirodė apseką 
grybų, ypač Kempbordo pili 
gono miškuose. Tiesa, jau *v 
anksčiau poligonan įeinančiuo
se miškuose buvo įspėjamieji 
ženglai, draudžianti pašai* 
niams įžengti. Prieš porą sa 
valčių tokius grybautojus dr.' i 
džiamoje zonoje, atvykus poli 
cija surašė. Tarp surašytųjų 
yra keletas ir lietuvių.
TORONTO LIET. NAMAi 

TAISOSI
L. Nariuose pradėtas ' ykdv 

ti didelis pertvarkymas. Salė, e 
nuo Ossington pusės pastaty 
ti laiptai į II augštą su reikalin 
gomis pertvaromis, pertvarky 
tas vandentiekio įrengimas pa 
statant salėse trigubas kriauk 
les (sinkas), įiengta papdd. tu 
alėtas. Sąryšy su tais darbais 
pertvarkyti elektros ir kiti įren 
girnai. Stalių darbus vyl do 
choristai J. Žiurauskas ir J. Vaš 
kevičius; tinko darbus K. Liu 
bartas, vandentiekio Burich- 
- Kronas, elektrą J. Čeponis. 
Visi šie darbai kaštuos apie 2 
tūkst. do. ir jie vykdomi pagal 
miesto ir Liquor Contro Boa' d 
reikalavimą. Šie darbai turėjo 
būti pernai vykdyti, kai buvo 
gautas pirmas įspėjimas ir raš 
tas, bet buv. valdyba to nep? 
darė. Dėlto ir pernai ir šienu. 
L. N. turėjo nuostoli’.’. Dabar 
viską sutvarkius pagal reik&la 
vimus, leidimas nuomoti sales, 
atgautas. Pertvarkymo paną su 
darė ir darbą tehnikinc priežiū 
ra vykdo ūkio vedėjas inž. P. 
Lelis.
*------ X M M

DISTR. ESTATE BROKERS
Pastatas, kuriame buvo mūši, 
raštinė nuo 1953 metų adresu 

177 Sherbrooke Street West, 
yra nugriautas, todėl nuo 

rugsėjo 1 d. 1962 mus galite 
pasiekti tik vienu adresu:
3907 Rosemount Blvd.

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

sugrįžti į seną savo vietą.
Pastatai — Žemė

Draudimas — Pasko'oa 
Sąskaitos „Lite“ Nr 752. 

P. Adamonis, RA 2-2472.

ANNA 
EUROPIETĖ SPĖJĖJA! 
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

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

Paslaptys išlaikomos.
Nepraleiskite progus ir 

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

nuo rvto 9 iki vakaro Q vai 
31Jt
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