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\jaunenos is pasaulio sostines
VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS,

Sovietinis agresorius
paklu pelytas!

NAUJAS KENNEDY DIPLOMATIJOS STILIUS DUODA 
GERUS REZULTATUS.

CHRUŠČIOVAS PRISI PAŽĮSTA MELAVĘS
Vakarų pusrutulis Vienybėje. Tolimesni JAV žygiai.

PAVOJINGIAUSIA buvo pra 
eita savaitė trumpoje atominio 
amžiaus istorijoje.

rantavo, jog sovietai niekad ne 
da’e'S Kubai Įsigyti atominių 
raketų.

KENNEDY po ilgo delsimo 
pagaliau priėjo prie išvados, 
jog
GERIAUSIAS BŪDAS SU 
STABDYTI SOVIETŲ IM 

PFRIALIZMO 
PLĖTOJIMĄSI 

yrą karinė jėga, kurios pagalba 
ir sovietinis imperializmas lig 
Šio' nlečiasi.

Praeito pirmadienio vakare 
Kennedy, remdamasis Ameri 
kos žvalgybos pranešimais 
apie Kuboje rusų statomas to 
hmųjų nuotolių raketas, pa 
skelbė visam pasauliui, jog Ame 
rika yra pasiryžusi jėga sustab 
dyti bet koki tolimesni ofensy 
vinių ginklų tiekimą Kubai ir 
PAREIKALAVO TUOJ PAT 
PAŠALINTI ESAMAS RUSŲ 
RAKFT*S RE! PQMBONE

SIUS IŠ KUBOS.
lis ta:p pat įspėjo, jog laivai at 
sisaką patikrinimo, bus skandi 
narni, nežiūrint, kokiam kraš 
tui jie priklausytų. Tuo buvo pa 
skelbta Kubos blokada.

Savo kalboje prezidentas 
Kennedy Įspėjo sovietus, kad 
bet koks sovietų ginkluotas pa 
sipriešinimas bus traktuojamas 
kaip Sov. Rusijos agresija prieš 
JAV, o tas re-'kštų ne ką kitą, 
kam atominį karą.

Šis staigus diplomatijos sti 
liaus pakeitimas, pasirodė pats 
ekonomiškiausias ir greičiausiai 
atnešantis teigiamų rezultatų.
roni vnor saizahvj 

PAT PRITARĖ
Šitam Amerikos užsimojimui. 
Gi Londonas, kaip visados, pa 
si^edo diskusijų JT Organizaci 
joie prieš imantis tokių griežtų 
priemonių.
CHRUŠČIOVAS liko nebyliu 
ir porą dienų buvo be žado. 
Jam buvo visikai nesupranta 
ma, kaip prezidentas Kenne 
dy, kalbėdamasis su Gromyka 
tik prieš 4-rias dienas prieš blo 
kados paskelbimą, nebandė Iro 
dinėti jog Amerikai yra aiškiai 
žinoma, ka rusai savo laivuose 
veža ir kokius jie ten „žvejų“ 
uosius žada Įrengti.

Taip pat ir naujasis JAV 
ambasadorius Maskvoje Foy 
D. Kohler pokalbyje su Chruš 
čiovu neišdavė galimo Ameri 
kos reagavimo.

Čia reikia pabrėžti jog tiek 
Chruščiovas, tiek Gromyko (o 
vėliau ir Zorinas JTO Saugumo 
taryboje)

ĮNIRŠUSIAI MELAVO, 
jog jų pagalba Kubai yra tik 
ekonominė ir ginklai tik kon 
venciniai apsigynimui nuo prie 
šų. Ypatingai Gromyko užga

Porai dienu praslinkus po 
blokados paskelbimo ir reikalui 
atsidūrus JTO Saugumo Tary 
boję, visas pasaulis su nekantru 
mu laukė pirmos sovietų preky 
binių laivų, plaukiančiu Kubos 
link, susitikimo su JAV karo 
laivyno jėgomis. Dažnas savęs 
klausė:

KAIP SOVIETAI 
REAGUOS?

AR LEISIS KRATOMI?
Pasirodo išgąstis buvo perdė 

tas, nes Chručiovas visus lai 
vus. vežusius slaptus krovinius, 
a’šaukė atgal ir leido tik tuos, 
kur'e vežė ma'stą ar kitokias 
savaime praleidžiamas prekes. 
Gelbėdamas savo prestižą, jis 
pasiūlė ..viršūnių“ konferenci 
ją. Bet Įvykiai vystėsi žaibo 
greitumu ir N'k’tos siūlymas bu 
vo iau pavėluotas.

JTO Saugumo taryboje, JA 
V ambasadorius Adlai S*wven 
son viešai provokavo V Zori 
na atsakyti trumpai „Taip ar 
ne“ klausdamas ar Sov. Rusiia 
turi raketines bazes Kuboie. Pa 
staras's, ignoruodamas šį už 
klausimą, pastoviai tvirtino, jog 
JAV sufabrikavo neteisingus 
šme’žimus. kad pate’sintu savo 
piratiškus kėslus. Net ir nristaty 
tos Aero nuotraukos detaliai ro 
danč'Os raketų Įrengimų staty 
has. Zorino nuomone, buvo su 
klastotos.

ČIA SOVIETAI VĖL 
PAKLIUVO Į PINKLES. 
Neilgai trukus Amerikos Vai 

A^vbių organizacija Meksiko 
je (kuriai priklauso visos n’etų 
Amerikos valstybės ir JAV, iš 
skiriant Kubą) viešai ir vienbal 
šiai pareiškė, jog jos pritaria 
prezidento Kennedy žygiui.

Chruščiovas pagaliau bandė 
jieškoti „kompromisų“ jis siūlė 
išmontuoti Kubos bazes (kurių 
jo teigimu ten nebuvo), jeigu 
TA V sutiks tą patį padaryti 
1 urki joje

TRACING! MISIĄS 
MOMENTAS

Tuo pačiu laiku Amerikos 
viešoji opinija jau buvo paruoš 
ta, nes visas pasaulis Amerikai 
pritarė. Nesitikėdamos greito 
JTO įsikišimo. JAV puse lūpų 
prasitarė, jog Kuboje raketų sta 
tyba tebevyksta ir reikia jas ne 
atidėliojant sunaikinti.

Šis prasitarimas ir turėjo le 
miančios reikšmės, nes 
CHRUŠČIOVAS SUPRATO,

JOG REIKIA GELBĖTI, 
KAS DAR GALIMA 

IŠGELBĖTI, 
nes kito kelio nėra.

Pagaliau sekmadienio rytą, 
Chruščiovas praneša, jog rusai 
tuojau pat, be sąlygų, išmontuo 
ja bei išsiveža savo raketas na 
mo. Jis taip pat pasiūlė nusiųs 
ti JTO komisiją tokio išmonta 
vimo priežiūrai, nors Kastro gra 
sino kontrolės neisileisiąs. 
AMERIKOS nusistatymas dėl 
Kubos ir Rusijos nuste'bė vi 
sus kitus savaitės įvykius. Viso 
pasaulio sostines užhipnotizavo 
JAV ŠVELNIAI PASKELB 
TAS RUSIJAI ULTIMATU

MAS, 
kuris užvaldė visų laisvojo pa 
šaulio žmonių protus ir Širdis.

PASAULIO I IETUVIŲ B N S, JUNGTINIU AMERIKOS 
V-BIŲ IR KANADOS LIET J ENDRUOMENĖS

vadovaujamų organų jungtinis 
Mosėdis 1962 m. spalio 27 d. 
I oronte.

Darbų tvarka:
1 .Posėdžio atidarymas ir da 

lyvių pristatymas.
Posėdį atidarė PLB v-bos pir 

mininkas Dr. J. Sungaila ir pri 
statė posėdžio dalyvius: JAV 
LB V-bos pirm. J. Jasaitį, JAV 
LB tarybos pirm. St. Barzduką 
h narius — Z. Dailidką, V. 
Adamkavičių, PLB Kultūros 
Tarybos pirm. Dr. J. Puzinas, 
antrojo Kultūros kongreso Ko 
miteto pirm. P. Gaučvs ir KLB 
Kr. V-bos pirm. Dr. P. Lukoše 
vičių, bei narius T. J. Borevi 
čių, Dr. H. Nagi, dr. J. Šerno 
gą, inž. I. Mališką ir J. Kardelį.

2. Darbo prezidiumo ir rezo 
liucijos komisijos sudarymas. 
Pirmininkavo pakaitom PLB 
V-bos pirm. Dr. J. Sungaila ir 
vicep. J. Matulionis.

Rezoliucijų komisijon pa 
kviesti St. Barzdukas, J. Krali 
kauskas ir J. Kardelis.

3. JAV ir Kanados Kultūros 
Kongreso, įvykstančio 1962 m. 
lapkr. 21—24 dd. Chicagoje, 
organizacinė ir programos ap 
žvalga. Pranešimą padarė k-to 
pirm. P. Gaučys.

4. PLB II-jo Seimo, įvyks 
tančio 1963 m. rugpjūčio 30— 
31 ir rugsėjo 1 dd. Toronte 
programos apžvalga ir sugesti 
jos. Pranešimą padarė PLB v- 
bos pirm. Dr. J. Sungaila.

5. PLB politinės Lietuvos 
laisvinimo veiklos analizė ir se

PASAULIO LIETUVIŲ B- NĖS VALDYBOS IR KANA
DOS BEI JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ VADO
VYBIŲ BENDRO POSĖDŽIO ĮVYKUSIO 1962 —
MAIRONIO M. SPALIO MĖN. 27 DIENĄ TORONTE, 

NUTARIMAI
Atsižvelgdamas Į Lietuvių Ę- 

nės tikslus bei uždavinius ir gy 
venamojo momento aktualiuo 
sius reikalus, posėdis sutarė:
l KULTŪROS KONGRESO 

REIKALU
Kultūros Kongresai, telkią 

lietuvių išeiviją specialiai litua
flllll K l» ■■■........ --------

K. BARONAS NL skaityto 
jams iš Madrido praneša, kad 
ten radio ir televizijos stotys 
nutraukia savo programas ir 
duoda žinias apie JAV žygius, 
o spauda pilna žinių ir šio nepa 
prasto įvykio aiškinimų.
SOųVIETINĖ spauda, Pravda 
ir Vilniaus Tiesa, susinervinusi, 
bet kalba

PELĖS, PATEKUSIOS Į 
SLASTUS, BALSU.

Bet ne vien Maskvos agresi 
jos paklupdymas svarbus. 
INDIJA, užpulta Kinijos, sun 
kiai priešinasi. Ji todėl kreipėsi 
pagalbos į Angliją ir Ameriką.

AMERIKA INDI’AI 
PADĖS GINTIS.

Bet pamoka pacifistinei Indi 
jai turės pasekmių ir kitiems pa 
cifistų rolę vaidinantiems. Indi 
ja nepasiruošė gintis nuo užpuo 
liko, kuris visą laiką, Indija tai 
žinojo, ruošiasi ją pulti, 
komunistai susikirto su ,Uėž,u 
REIKŠMINGA, kad komunis 
tai susikirto su komunistais, nes 
Indijos komunistai pasmerkė 
Kinijos komunistus už agresiją.

DE GAULLE LAIMĖJO 
REFERENDUMĄ 

didele balsų persvara. Tai dar 
vienas de Gaulle laimėjimas, 
kuris pasitarnaus Prancūzijos 
susitvarkymui nuo be ribų indi 
vidualizmo, kuris buvo išėjęs iš 
kultūrinių ribų. Prancūzijos pre 
zidentus ateityje rinks visa tau 
ta, o ne klikų sudaromi elekto 
riai.

kančios išvados. Pranešimą pa 
darė PLB vicep. J. Matulionis.

6. PLB Kultūros Tarybos 
veiklos apžvalga, sugestijos ir 
išvados. Pranešimą padarė K T 
pirm. dr. J Puzinas.

7. Kultūrinio bendradarbia 
vimo su Lietuva klausimas ir 
formalus tuo reikalu pareiški 
m as.

Klausimas padiskutuotas ir 
priimta rezoliucija.

8. Kiti PLB kultūrin'ai ir 
ekonominiai reikalai bei klausi 
mai ir sumanymai.

Pageidaujant artimesnių ry 
šių su kitų kraštų benndruome 
nėmis, keltas sumanymas PL 
B le-sti biuleteni. PI B v-bos 
pirm, pranešė, kad biuletenis 
le'džiamas, bet kraš'ų v-bos ne 
tiekia žinių, o kai kurios net ir 
neatsiliepia į laiškus.
NUTARTA PASVEIKINTI 

JAV PREZIDENTĄ
| Kennedy už ryžtingus ir vei 
ksmingus žingsnius ginant lais 
vę, demokratiją ir taiką (ry 
šium su paskutiniais politiniais 
Įvykiais) ir
NUTARTA PASVEIKINTI 
KANADOS MINISTERIŲ 

PIRMININKĄ
J. D'efenbakerį, darantį žygius 
Jungtinių Tautų pilnatyje, kad 
į dienotvarkę būtų įneštas pa 
siūlymas pasmerk“! sovietinį ko 
lonizmą ir pareikalauti rusų 
okupantus pasitraukti iš Pabal 
lijo valstybių.

Priimtos šios rezoliucijos.

nistinio ir kultūros reikalams 
planuoti bei svarstyti, turi tap 
ti Lietuvių Bendruomenės tra 
dicija.

Posėdis, susipažinęs su ant 
rojo Kultūros Kongreso, įvy 
kstančio 1962 - Maironio m. 
lapkričio mėn. 22—25 dieno 
mis Čikagoje, programa ir pasi 
i engimais ją vykdyti, rado, kad 
jo svorį reikia telkti į pagrindi 
nį klausima, būtent — į PLB 
Kultūros Tarybos formuluotų 
artimiausių kultūrinių uždavi 
nių ryškinimą bei vykdymą, su 
darant sąlygas šio klausimo dis 
kusijoms tiek kongreso pienu 
me, tiek sekcijose.

Atsižvelgiant į lietuvių išeivi 
jos rūpesčius ir aspiracijas, 
ateities Kultūros Kongresų pla 
navimą ir vykdymą pavesti PL 
B Kultūros Tarybai. Kultūros 
kongresų sėkmingumui užtik 
rinti kiekvienu atveju parinkti 
vieną kurį nors pagrindinį klau 
simą, ir kongreso programą 
skelbti iš anksto. J programos 
vykdymą traukti kiek galima 
daugiau jaunosios kartos aka 
demikų ir kultūrininkų.

Posėdis su apgailestavimu 
konstatuodamas žalą daugiau 
šia asmeninių ginčų, kilusiu ry 
šium su Antrojo Kultūros Kon 
greso rengimu, tačiau atsižvelg 
damas į kultūros kongresų rei 
kšmę lietuvių išeivijos gyveni 
mui, kviečia JAV ir Kanados 
lietuvius šiame kongrese daly 
v auti.

II PLB SEIMO REIKALU
Apžvelgęs PLB Valdybos pa 

lengiamuosius PLB II-jo sei 
mo- darbus, posėdis konstatuo 
ja, kad 1963 m. rugpjūčio 30 
bei rugsėjo 1 d. Toronte, Kana 
doje, vykstantis seimas apims 
organizacinius, studijinius, kul 
tūrinius, finansinius ir politinius 
PLB uždavinius ir prašo visų 

sveikindamas Amerikos realų 
i: stiprų pasipriešinimą sovie 
tams, deda vilčių, kad JAV 
valstybės vyrai nekreips dėme 
šio į siūlymus, iš kur jie bekiltų 
— iš vidaus ar užsienio — pa 
sukti Kremliaus statomųjų pin 
kliu kryptimi.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA TVARKO

EKONOMINIUS REIKALUS
Finansinės priemonės, kurias 

naudoja Kanados vyriausybė, 
duoda gerų pasekmių: JAV va 
Imtos ištekLų nedateklius suma 
žintas apie 300 mil. dol.

Bedarbių skaičius paskutiniu 
laiku labai žymiai sumažėjo. 
Biudžeto deficitas žymiai suma 
z i ntas

KANADOS UŽSIENIU
REIKALŲ MINISTERIS

Green, ryšium su svarbiais pa 
sauliniais įvykiais, išskrido Į 
New Yorką, kur dalyvaus JTO 
pilnaties posėdžiuose.

Mielus prietelius 
KUBILIUS, LUKOŠEVIČIUS, POVILAIČIUS

IR GIMINES,
jų motinai mirus, nuoširdžiai užjaučia

V. V. M. Daniliauskai ir
V. L. Stankevičiai.

kraštų bendruomenes aktyviai 
ir intensyviai Seimui rengtis.

III PLB KULTŪROS 
TARYBOS REIKALU

Susipažinęs su PLB; Kultu 
ros Tarybos planais ir jų vyk 
dymu, posėdis šios Tarybos 
steigimą laiko reikšmingu bei 
pozityviu reiškiniu ir pageidau 
ja iš jo organizacinių bei koor 
dinacinių pastangų ypačiai lie 
tuvių mokslo, kultūros darbo ir 
lituanistinio švietimo baruose.

IV LIETUVIŲ LAISVĖS 
KOVOS REIKALU

Posėdis konstatuodamas PL 
B reikšmingą įnašą Lietuvos 
laisvės kovai, randa būtinu da 
lyku šį darbą koordinuoti ir 
jam vadovauti. To dėliai prašo 
PLB Valdybą atlikti studijinius 
ir parengiamuosius darbus PL 
B Politiniam Komitetui steigti 
ir šį klausimą pateikti PLB Sei 
mui.

Posėdis atkreipia ypatingą dė 
mesį į JAV LB išskirtiną veik 
los padėtį ir prašo JAV LB or 
ganus suintensyvinti Lietuvos 
laisvės kovos pastangas ir lėšų 
telkimą.
V. BENDRADARBIAVIMO 

SU KRAŠTU REIKALU 
Esamomis sąlygomis bendra 

darbiavimas su okupuotąją Lie 
tuva, kaip kenkiąs Lietuvos lais 
vės kovai, yra smerktinas. Bet 
su dideliu dėmesiu ir džiaugs 
mu posėdis sutinka visus tuos 
kūrybinius laimėjimus, kurie pa 
siekia laisvojo pasaulio lietu 
vius kaip pavergtųjų lietuvių kū 
rybinis pasireiškimas, prasiver 
žiąs pro okupanto varžtus.

Posėdžio įgalioti:

Dr. J. Sungaila,
PLB Valdybos Pirmininkas.

Dr. J. Puzinas, 
PLB Kultūros Tarybos 

Pirmininkas.

J. Jasaitis,
JAV LB Centro Valdybos 

Pirmininkas.

Dr. P. Lukoševičius, 
Kanados LB Krašto Valdybos 

Pirmioiakaa.

Tikėsime, kad prezident'> 
Kennedy pradėtasis žygis nesi 
ribos Kubos nuo sovietinės ba 
zės apvalymu, bet pasieks ir 
pavergtųjų Europos tautų, tarp 
jų ir Lietuvos, laisvės reikalus.

VLIKo Prezidiumas.

DRAPEAU LAIMĖJO
RINKIMUS

labai didele persvara. Jo kon 
kūrentai prarado net užstatus. 
Drapeau laimėjimas visiškai su 
prantarnas, nes jisai pasitarnavo 
ne tiktai Montrealiui, kuriam te 
sėjo visus savo rinkiminius pa 
žadus, bet jis pasitarnauja ir vi 
sai Kanadai, nes jo iniciatyva 
1967 metų Pasaulinė paroda 
tikriausiai bus Kanadoje, kuri 
lais metais minės savo 100 me 
tų nepriklausomybės sukaktu 
ves.

PADĖKA VASARIO 16
GIMNAZIJOS RĖMĖJAMS

Pasitraukdamas nuo š. m. 
spalio mėn. 16 d. iš Vasario 16 
Gimnazijos direktoriaus parei 
gų, noriu dar kartą išreikšti sa 
vo nuoširdžią ir gilią padėką 
127 rėmėjų būrelių vadovams 
ir būrelių nariams, o taip pat 
BALFui, įvairiems organizuo 
tiems vienetams ir atskiriems 
asmenims už uolų rėmimą bei 
atjautimą Vasario 16 Gimnazi 
jos reikalų mano 2 metų direk 
toriavimo laikotarpyje.

Linkiu visiems geriausios 
sėkmės ir geriausios Dievo pa 
laimos.

L. Gronis,
buv. Vasario 16 gimnazijos 

direktorius.

DETROITO LIETUVIAI
ĮSIGIJO NAMUS

Namus Detroito lietuviai jau 
turėjo apie 1920-sius metus, 
bet juos prarado didžiosios kri 
zės laikais. Suvažiavus naujie 
siems ateiviams, prieš porą me 
tų iniciatyvos ėmėsi viena iš 
daugelio organizocijų — Da 
riaus - Girėno klubas. Surasti 
dideli čekų parduodami rūmai, 
su 500 vietų pagrindine sale, 
didele sporto sale ir daugeliu ki 
tokių patalpų. Pinigus pradėjo 
telkti, įsisteigė Detroito Lietu 
vių namų dr-ja, kurios pilnatei 
siais nariais yra visi, namų pir 
kimui paskolinę ne mažiau 100 
dolerių. Namai buvo užpirkti 
praeitą vasarą, o nuo š. m. spa 
lio 4 d. galutinai perimti iš če 
kų. Spalio 27 d. įvyko iikilmin 
gas atidarymas.

ELTA VOKIEČIŲ KALBA
Šalia lietuvių, anglų, italų Ir 

ispanų kalbomis leidžiamų biu 
letenių, kas mėnuo dar pasiro 
do ir vokiškoji Elta. 1963 m. 
sausio 20 d. sukaks lygiai 10 
metų, kai prodėtj leisti vokie 
čių k. Uulettnūu ,,Elta-PreUsc 
dhertt**
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

Ar ką nors žinote apie 
Meno Kūrinių skirstymą?

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

II.IGU DAR NIEKO NEGIRDĖJOTE,
SKAITYKITE š| PRANEŠIMĄ

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada
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Kanados Lietuvių Fondas 
jau veikia

K. L. B. V Krašto Tarybos m. 14 d. K. L. F. Organizaci 
sesija, įvykusi 1962 — Mairo nis Komitetas pareigomis pa 
nio metais — rugsėjo 15—16 siskirstė sekančiai: pirm. Vin

„Nepriklausomos Lietuvos” lietuviškosios soaudos žiui 

nio sutiprinimui ir suformavimui į pajėgią dirbti visokius spau 
dos darbus leidyklą, lietuviai dailininkai yra suaukoję augs 
os vertės meno kūriniu. Spaudos Bendrovė ..Nepriklausomo 

Lietuva” šiuos visus darbus leidžia laimėjimo būdu.

Daugelis dailininkų jau atsiuntė savo kūrinius - paverks 
us, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininke A. 7 amošai 
ienė prie savo tapybos kurinio pridėjo dar special.ai išauštą 
avo Meno Studijoje menišką tautinį drabužį; kilų pažadėti 
tūriniai dar laukiami.

Dabar gi pranešama, kad Meno Kūrinių laimėjimų bile 

ai jau platinami.

Biletų galima gauti pas Mašinų Fondo vajaus talkinin 

kus.

Šie dailininkai yra atsiuntę 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 Vy as — Senas jaunuolis!?).
Šablauskienė Ona — Tulpės.
Šepetys Alfonsas — ???
Tamošaitienė Anastazija — Koplytėlė prie tėviškės ir taut 

drabužis.
Tamošaitis Antanas — Žvejys.
Valius Telesforas — Vasara.
Vazalinskas Alfonsas — Laurynuos 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.

dd. Ottawoje, patvirtino Ka 
nados Lietuvių Fondo įstatus, 
išrinko K. L. Fondo Organi 
zacinį Komitetą ir priėmė se 
kančią rezoliuciją. K. L. B. 
Krašto Taryba priėmusi Ka 
nados Lietuvių Fondo statu 
tą, kviečia visus Bendruome 
nės padalinius ir atskirus as 
menis, savo įnašais šiame Fo 
nde dalyvauti ir tuo būdu su 
daryti stiprią ir efektingą prie 
monę siekiamiems tikslams 
įgyvendinti.

Į Kanados Lietuvių Fondo 
Organizacinį komitetą išrink 
ti: V. Ignaitis, St. Jokubickas 
ir P. Januška. 1962 m. spalio

cas Ignaitis, R. R. 3, Rodney, 
Ont.; iždininkas Steponas ja 
kubickas, R. R. 2, Priceton, 

Petras Januška, 
Avė,

Ont.; 
1033 
Ont.

K.

sekr.
Bruce

L. F.

Windsor,

lėšos — pagrindi 
nis kapitalas neliečiamas — 
jis skirtas Lietuvai, procentai 
— lietuvybei.

K. L. Fondo pagrindinį ka 
pitalą sudaro aukos, paliki 
mai, paveldėjimai ir bepro 
centinės paskolos.

Kanados Lietuvių Fondo 
lėšos bus laikomos Toronto 
lietuvių banke „Parama“.

K. L. Org. K-tas.

Laiškai Redakcijai

Mirus mylimai motinai, uošvei ir senelei, 
PONŲ KUBILIŲ ir LUKOŠEVIČIŲ ŠEIMAS, 

jų liūdesyje užjaučia
Rimkevičiai ir 
Niedvarai.

AGR. DR. PETRUI LUKOŠEVIČIUI, JO ŠEIMAI, 
JO BROLIAMS BEI SESERIMS, 

brangiai jų motinai Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

V. ir P. Effertai.

Malonus Pone Kardeli, 
Nepriklausomą Lietuvą su 

Jūsų straipsniu gavau, ačiū. 
Pradėsiu savo pasisakymą nuo 
mažos pastabos. Lietuvos že 
mėlapį išleido ne Lietuvių En 
ciklopedija, bet Lietuvių Encik 
lopedijos leidykla, kuri gali ir 
gerus ir menkus romanus ar ei 
lėraščius leisti bei kitus veika 
lūs. Betgi ir tą Lietuvių Encik 
lopedijos leidyklos išleistąjį že 
mėlapį žiūrėjo prof. K. Pakš 
tas, S. Kolupaila, A. Bendo 
nūs, vietovardžius prof. A. Sa 
lys. Jų tarpe buvo ir Lietuvos 
sienų žinovų.

Žinoma, Lietuvos sienų klau 
simas yra ne kartografų žino 
vų reikalas, bet sutartinis dar 
bas Lietuvos politikų, kalbinin 
kų, istorikų ir geografų.

Jūsų minimoji Lietuvos stei 
giamojo seimo deklaracija rei 
kalinga gyvybės, turinio, nes 
ten tik pareikštas bendras pa 
geidavimas, o augščiau paminė 
tų specialistų pareiga įdvasin 
ti, duoti turinį anam pageidavi 
mui.

Sienų klausimas yra labai 
opus klausimas, jis sprendžia 
mas šaltai ir tik realistų.

Vokiečių okupacijos metu 
pogrindžio laikraštėlis, berods, 
Baltija Lietuvos sienas nubrėžė 
visai netoli nuo Maskvos. Lie 
tuvos nepriklausomybės atsta 
tymu, Lietuvos sienų reikalais, 
apskritai, Lietuvos politinė ir 
kultūrinė informacija turėtų rū 
pintis, plačia žodžio reikšme, 
diplomatija, Vlikas, Altas, Tai 
ka, Free Lithuania ir pagaliau 
Bendruomenė.

Čia neturiu galvoje tik tų ins 
titucijųĮ žmones, bet turiu gal 
voje jų šventą pareigą organi 
zuot' ir vadovauti augščiau 

paminėtam darbui.
Pasaulio visuomenės nuomo 

nė nuteikiama ne sporadiškų 
vienu leidinėliu, bet pastovia 
politine ir kultūrine informaci 
ja, kuri pasiekia įvairių kraštų 
intelektualus, o paskui jau jie 
perteikia savo visuomenei tik 
ras ir objektyvias žinias. Ką da 
ro mūsų veiksniai? Labai ir la 
bai nedaug ir apgailėtinai ne 
daug.

Daugiau kaip dvidešimt me 
tų .nepailstamos’ diplomatų 
veiklos rezultatai apgailėtini. 
Per šį gražų laiką jie galėjo ir ; 
mokslus baigti, jeigu buvo ma 
ęąmoksliai, įsigyti savo veiklai 
žinių, jeigu jų neturėjo ir patei 
sinti savo tarnybą.

Vlikas, Altas, Talka... Kaž
i koks noras būti veiksniu, bet 

neveikti ir tenkintis savirekla 
ma, dalyvaujant neveikiančio

■ veiksnio Veikloje.
Čia apie juos kalbu ne pik 

tai, bet skausmingai. Į tuos vei 
ksnius niekuomet nesiveržiau 
ir nesiveršiu, todėl jie nėra ma 
no konkurentai, bet viršininkai 
ir jų rikiuojamas bent korektū 
ras paskaityčiau.

Esame įpratę, kitus kaltinti 
dėl mūsų reikalų nesupratimo 
bei pažeidimo, bet ligi tol ma 
ža esame parūpinę rimtos apie 
Lietuvą medžiagos, kad galėtu 
me rimtai ir su ramia sąžine 
priekaištauti neapdairiesiems.

Po I pas. išleistame JAV at 
lase radau Vilnius priskirtas 
lenkams, bet Gardinas paliktas 
Lietuvai. Alt mūsų apsileidi 

mas ar leidėjų bloga valia? Bū 
na ir blogesnių dalykų. Angli 
jos Cambridge istorikas ir šuo 
mius ir latvius ir estus bei lie 
tuvius nukėlė į Balkanų pusią 
salį. Arba kita žymi istorikė, 
taip pat anglė, žymiausia Lietu 
vos pilimi laiko Lietuvos Bras 
tą. (Matyt, rado Brest - Lito 
vsk, pirvoklasnaja krepost).

Rašytojai St. Zobarskas ir 
Landsbergis, partizanai, be 
ypatingų padėkų, sugebėjo an 
gliškai kalbantiems bent mini 
mumą lietuvių grožinės litera 
tūros parūpinti. LE tik trys re 
daktoriai sukviečiame didelę 
talką ir jau netrukus 26t. pa 
sieks prenumeratorius.

Kartoju savąjį tvirtinimą: 
reikia plačiu baru politiškai ir 
kultūriškai veikti, nes politikai 
be kultūrininkų pagalbos ne 
daug gali laimėti.

Dabar dėl XV tomo. Ir šį to 
mą, kaip ir kitus, iš anksto ma 
tys visi trys redaktoriai, be dr. 
V. Maciūno. Betgi aliarmavi 
mas, dėmesio atkreipimas yra 
labai sveikas ir pageidaujamas 
dalykas, nes neklaidingųjų lai 
kai nudardėjo praeitin. Tačiau 
nei Kultūros taryba nei Kultu 
ros kongresas šių dalykų nega
ii išspręsti, bet laiko sau daug 
gali sugaiinti.

LE XV tomą tiesiog versti į 
kitas kalbas neįmanoma, ka 
dangi ir tekstas nevisai pritai 
Lytas svetimiesiems ir perne 
lyg plati medžiaga. Normaliu i 
šriftu renkant būtų bent trys di 
dėlės knygos ir ne visa ten iš < 
spausdintoji medžiaga sveti 
miesiems įdomi, todėl tas to 
mas trumpintinas ir perrede

Visuomenės bei bendruomenės veikėjus
JUOZĄ, JONĄ, PETRĄ, EUGENIJĄ, KAROLINĄ 

MONIKĄ LUKOŠEVIČIUS SU ŠEIMOMIS ir 
GIMINES, 

jų brangiai motinai
MONIKAI LUKOŠEVIČIENEI 

mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia
E. J. Kardeliai.

PADĖKOS
Man tikrai buvo didelė staig 

mena, kai Ponių Bendžaitienės, 
S. Matusevičienės ir J. Ivanaus 
kienės iniciatyva ir šeimininką 
vimu, man buvo suruoštas „ba 
by shower“, už ką aš joms esu 
labai dėkinga. Man brangios ir 
tos dovanos, kurias aš ta pro 
ga gavau iš mamytės, Aušros 
Vartų chorisčių, per p. Vaza 
linskienę, taipgi ir iš p. Ivanaus 
kienės, p. Matusevičienės, p. 
Norkienės iš Hamiltono, pp. At 
raičių, pp. Leipų, pp. Montvi 
lų, p. Vaupišenės. Paguodos 
turėjau, kai mane lankė ligoni 
nėję, o gailestingoji sesutė p. 
Tekutienė rūpinosi ne tiktai ma 
no sveikata, bet ir lankytojų 
priėmimu. Visoms ir visiems už 
viską esu nuoširdžiausiai 
ga, o p. Matusevičienei 
už rezidenciją, kurioje 
staigmena.

Nuoširdžiai dėkinga 
Onutė Augūnienė.
* sĮ. *

Nuoširdžiai dėkoju daug 
man padėj usiems brangiai ma 
mytei, sesutei Janei ir švoge 
riui; kunigams Jucevičiui ir 
Bobinui už atlaikytas gedulin 
gas pamaldas, ir visiems, kurie 
prisiuntė gėles ir dalyvavo lai 
dotuvėse mano vyro bei paly 
dėjo jį į amžinybės kapus, — 
ačiū visiems.

Viktorija Vaitekūnienė 
ir sūnus Leonardas.

dėkin 
dar ir 
vyko

guotinas.
Kas tą darbą atliks? Ponas 

Kapočius yra privatus biznie 
nūs, ne veiksnys. Betgi gražiai 
paragintas, gal kiek paremtas 
finansiškai, galgi ir sutiktų tą 
įeikalingą darbą atlikti.

Kultūros kongreso) metu, 
spaudos sekcijoje vertėtų san 
tūriai, neužgauliai pradėti bu 
dinti iš miego mūsų veiksnius 
(Čto ty spiš mužičiok...).

Su pagarba
Pr. Čepėnas.

ir

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
PIRMASIS K. L. S. S. MONTREALIO

i kuriuose būtų pagilintos lietu 
vių kalbos mokėjimo žinios.

Studentai baigusieji lietuviš 
kas mokyklas (ar iš viso nėję į 
jas), galėtų vėl pasimokyti lie 
tuvių kalbos, gramatikos ir sin 
taksės. Pasiūlymai buvo priim 
ti. Lietuvių kalbos kursų bran 
duolys jau sukurtas ir paskai 
tos prasidės neužilgo, o disku 
sijų grupė jau kuriasi, 
įdomaujantys, prašomi 
skambinti man, tel. DO 6- 
9576.

Jei jūs, studentai skaityto 
jai, turėtumėt kokių klausi 
mų, kritikos ar įdėjų, norėtu 
mėm mes iš valdybas, girdėti 
iš jūsų apie tuos klausimus. 
Dėl to galite susisiekti su kole 
ga pirmininku, Algiu Mažei 
ka, tel. OR 6-5732, ar su ma 
nim.

Tuo pačiu laiku, primenu ir 
kviečiu visus studentus užsire 
gistruoti pas kolegę Elvyrą Mi 
kalajūnaitę. tel. W 3-2055- 

Eimutis Tekutis.

PUSIASALISLabai nuoširdžiai dėkojame 
už suruoštą mums 20 metų Ve 
dybų Jubilėjų, mūsų mylimai 
brolienei Nancei Krikščiūnie 
nei, kuri nemažai vargo ir ru 
pėsčio turėjo pernešti, kad taip 
gausingą skaičių sukviesti į to 
kią sukaktį, kuri gal buvo vie 
na iš pirmutinių Montrealio lie 
tuvitj kolonijoj.

Dėkui Tėveliams J. Bobinui 
ir F. Jucevičiui už dalyvavimą 
ir malonius linkėjimus. Tikrai 
širdingai ačiū visiems mūsų 
mylimiems svečiams, kurie iš 
taip toli nesibijojo nuovargio 
kelionėje, malonėjo dalyvauti 
mūsų sukaktuvėse ir dar bran 
..giomis dovanomis apdovano 
jo; mums buvo labai malonu 
visus pamatyti: ponui P. Gar 
neliui, panelei M. Garnelytei, 
ponams Byrams, Pajuodžiams, 
Narusevičiams, poniai Kisielie 
nei, mūsų giminaičiams iš Arr^e 
nkos ir kitiems svečiams, kurių 
pavardžių neatsimename. La 
bai ačiū už asmeniškas dova 
nas: Ponams Jackams, O. M. 
Arlauskams, Džiaugiams, Krei 
viams, p-lei B. Paulauskaitei ir 
už įteiktą gražių rožių bukietą.

Dėkojame šeimininkėms, ku 
rios taip skaniai pagamino vai 
gį ir visus pavaišino; negalime 
užmiršti visų, kurios iškepė ska 
nių tortų ir padovanojo, labai, 
labai ačiū. Visoms darbinin 
kėms irgi dėkojame iš širdies.

Didelis ačiū brangiems gimi 
nėms, draugams, parapijie 
čiams, kaimynams, naujai atvy 
kusiems, kurie mus pagerbė, 
taip didelei apdovanojo ir tiek 
daug pasiaukavo įdėdami ne 
mažai darbo, rūpesčio ir var 
go. Mes nesijaučiame tiek 
daug užsitarnavę, kiek jūs mus 
įvertinote. Prisimename jūsų 
visų gerą širdį, kuomet kokioj 
nelaimėj, ar ligoj visuomet 
mums užuojautą išreikšdavote, 
aplankydami ir Suramindami, 
— mes niekuomet neužmirši 
me jūsų gerumo, norėtume ar

skyriaus susirinkimas įvyko ru 
gsėjo 28 d. pas kolegę Rūtą Šę 
mogaitę. Į susirinkimą atsilan 
kė 20 studentų, nors buvo iš 
siųsta 40 pakvietimų.

Buvo apsvarstyta dienotvar 
kė, kurios pagrindinį punktą su 
darė šių mokslo metų skyriaus 
valdybos rinkimai. Išrinkti: ko 
lega Algis Mažeika pirmininku, 
kolegė Elvyra Mikalajūnaitė 
sekretore, kol. Algis Rudins 
kas iždininku ir kol. Eimutis 
Tekutis nariu.

Dr. H. Nagys skaitė įdomią 
paskaitą apie lietuvių studentų 
veiklą ir lietuvių bendruome 
nę. Klausimų ir sumanymų 
punktą svarstant, iškilo naujų 
idėjų apie šių metų veiklą. Bu 
vo pasiūlyta įsteigti Studentų 
diskusijų grupę, kurios nariai 
rinktųsi padiskutuoti jiems įdo 
mias temas. Dabar veikia jau 

2 nesniųjų grupės Seminaras. Pa 
s:ū!yta Seminarą įsteigti ir pas 
studentus. Taipgi pasiūlyta 
įsteigti Lietuvių kalbos kursus,

NIAGAROS I
NEPRIKLAUSOMOS LIETU VOS KARIUOMENĖS 

atsikūrimo 44 m. sukakties mi 
nėjimas įvyks lapkričio 24 d. 
St. Catharines mieste. Jį ruošia, 
kaip ir kitais metais, ramovė 
nai, nes tai jų vienas iš plates 
nių metų bėgyje pasireiškimas, 
kuriam jie skiria daug pastan 
gų ir darbo, kad viskas gražiai 
praeitų. Šį kartą minėjimas su 
sidės iš oficialiosios dalies, me 
nines ir subuvimo su vaišėmis. 
Malonūs apylinkės tautiečiai ir 
jų organizacijos prašomos-mi 
tą dieną jokių parengimų neda 
ryti, bet dalyvauti virš minė 
tam minėjime ir savo dalyvavi 
mu paremti ramovėnų organi 
zacijos siekiamą gražų tikslą.

RAMOVĖS ČARTERIS 
arba inkorporavimo dokumen 
tas numeris 22, registracijos 
numeris 1138, jau yra 
gautas iš Ontario provincijos 
pilietybės ministerio, John Ye 
remko, kuris skaitomas galio

Visi
pa

jančiu nuo 1962 m. liepos 13 d., 
vardu: The Canadian Lithua 
nian Veterans’ Association „Ra 
movė” of Ontario.

Sąjungos veikimo ribos labai 
plačios ir panašios kaip: Y. M. 
C. A., Y. W. C. A., Rotary 
Club arba Community Chest or 
ganizacijų, kurios pastatytos ne 
ant biznio pagrindo, bet ant hu 
maniškumo.

Kad ir pavėluotai gautas 
šiais metais čarteris, bet valdy 
bos nariai jau kreipėsi raštu ir 
asmeniškai į Community Chest 
direktorių valdybą, šalpos gavi 
mo reikalu.

Nepaprastai įdomu, kaip to 
liau bus, bet vizitavimo metu 
patirtas labai malonus dėmesys 
iš Community Chest Compaign 
komiteto pirmininko Mr. S. P. 
Conner ir vyriausio komiteto 
sekretoriaus Mr. A. I. Wallis.

Infor.

St. CATHARINES, Ont
VERTASI DĖMESIO RUDENS PARENGIMAS

Nesuklysime pasigyrę, kad 
mūsų SLA kuopa yra šioje 
apylinkėje viena iš skaitlinges 
niųjų organizacijų, siekianti 
jau iki 60 narių ir aiškiai mato

vienokiu ar kitokiu būdu kada 
nors gyvenime savo nuoširdų 
mą Jums parodyti ir padėti 
taip, kaip jūs mums šiandien 
išreiškėte.

Trūksta mums žodžių, kad 
tinkamai Jums galėtume padė 
koti už viską; malonėkite mu 
ms atleisti, jei ką nors užmiršo 
me, ne iš blogos valios. Dar 
kartą širdingai tariame ačiū, 
ačiū nesuskaitomą kartų. Mu 
ms pasiliks amžinai širdyje šios 
mūsų sukaktuvės.

Kazys ir Alice Yuškai.

ma pažanga dar didėti ir stip 
rėti. Mūsų kuopa be savo ad 
ministracinių reikalų yra nema 
žą vagą išvariusi savišalpos ir 
kultūrinėje, visuomeninėje veik 
loję ir reikia tikėtis ateityje tą 
darbą pagyvinti. Žinoma, tą pa 
laikyti bei išvystyti gyvesnį vei 
kimą reikia visuomenės pritari 
mo ir paramos. Turėdami iki 
šiol didumos pritarimą, turime 
viltį ir toliau susilaukti nema 
žesnio prielankumo, tad mielai 
kreipiamės ir maloniai prašo 
me visuomenės pilno pritarimo 
mūsų užsibrėžtam darbui kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į ren 
giamą metinį mūsų parengimą, 
kuris įvyks lapkričio 3 dieną, 
Slovakų salėje, Poge St. ir Wel 
land Ave. kampas, St. Cathari 

Nukelta į 7-tą psl.
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Tylus, bet efektingas
pasipriešini mas

PRIEŠ OKUPACIJĄ IR OKUPANTĄ

MŪSU^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

DIDYSIS STALO TENISO TURNYRAS

Iš visur ir apie viską
LAIMINGAS GYVENIMAS

.Lenkiją lankęs Londono Ob 
server bendradarbis pasakoja:

Pagrindinis visų lenkų troš 
kūnas yra — išlikti gyva tauta. 
Dabar juos kausto ne marksiz 
i: - leninizmas, bet komunis 

t i ičs diktatūros aparatas. Jų 
dvasia ir kultūra priklauso Va 
karams.

Turistas, kuris šiandien po 
I enk ją važinėja, veik nepaste 

• kad jis komunistiniame 
k li e. Ne raudonoji žvaigždė 
v's'T i akis metasi ar barzdo 
tas Marksas ir nebarzdotas Go 
rvilka, bet kryžiai ir šventųjų 
ar angelų paveikslai. Žmones 
kalbasi, tartum, laisvės krašte. 
T esą, v’sko nepasako ir sušilai 
ko, nes, girdi, esama „valdžios 
vyrų”, nuo kurių nesišalinama, 
kurių nesibijoma. bet, vis dėl 
to. . .

Inteligentija yra naujoji po 
nija. Tiesa, juos cenzūra pri 
varžo ir kai kuriais klausimais 
ne’eidžia atvirumo. Knygų ir 
spaudos daug. Žinoma viskas, 
kas dedasi Vakaruose. Šiuo 
metu ypač madoje amerikiečių 
l'teratūra. Visa politinė galia 
’ ra rankose Apjungtų Darbi 
n:nkų vardu pasivadinusios ko 
m”nistų partijos. Teorinių kla 
us’r'ų, tačiau, ji nesvarsto ir 
i dide’es diskusijas neisileidžia. 
Kas nori, gali iš partijos pasi 
tra’ k^' ir nebaudžiamas.

Į ak’S metasi du ke:sti daly 
kai. Žemės Ūkis nesukolekty 
vintas. Vidutinis ūkis 12 akrų 
C 5 hektarai). Bet žemė našiau 
išdirbama, negu kituose raudo 
no bloko kraštuose. Partijos va 
dai vis kalba apie sukolektyvi

BLAIVIOS MINTYS LIET UVIŲ VIENYBĖS 
KRYPTIMI

Vienybė mums reikalinga - 
ta s’-prantame visi. Tr himne 
nuolat giedame: .vardon tos 
I :etuvos vienybė težydi“. Čia 
"‘šk'ai nurodytas ir vienybės 

’-.sl-'s. Ir kas galėtų, atrodo, 
"s-’kvti, o dar mažiau — 

’;a nors daryti, kad to nebūtu. 
Laktas tačiau aiškus: vienybe 

Ara, nežiūrint ne kaitą daiy 
ų pastangų.

Šį kartą svarbu pažymėk 
kad blaivios mintys ateina 
’ p tiktai iš tos stovyklos, ku 

• iš v enybės yra pasitraukusi,
- :š vad. Rezistencinio sambų 

rio. Būtent „Laisvoji Lietuva“ 
(18-886) numeryje prakalbėjo 
paties redaktoriaus, A. J. Kau 

mmą, bet toliau kalbų neina. Ki 
tas keistas dalykas tai laisvė 
bažnyčiai. Lenkai tikinčių kata 
liku kraštas, nors partija, ir te 
orija, ir veikla yra pasižadėjusi 
tai pakeisti. Bažnyčia neperse 
kiojama, bet neduodama jai 
nei gero žodžio ir visu iriežtu 
mu taikomi visi įstatymai. Pa 
vyzdžiui, katekizmo mokymas 
baudžiamas įstatymu. Bažny 
ciose pilna maldininkų.

Karo baisiausiai nuniokota 
me krašte valstybinis kapitaliz 
mas (vadinamas komuniz 
mu) gali būti, tiksliausia prie 
monė vėl ant kojų atsistoti? At 
rodo, jei tauta kada ir vėl džiu 
giai išlaisvinimo himną Te De 
um užgiedotų, ekonominėje sn 
tyje vargiai ar daug ką pakeis 
tų.

Žiaurios tarptautinio gyveni 
mo sąlygos dabar tauta varžo 
plačiau manevruoti. Širdyje len 
kai palinkę Vakarams ir gau 
do viską iš Vakarų, tačiau, ži 
no, šie yra susirišę su Vakarų 
Vokietija, kuri, gali būti prie 
šas dėl Oderio - Neisso žemių. 
Gi pas lenkus nėra nuomonių 
skirtumo: šios žemės turi pri 
klausyti Lenkijai! Tat šaltas po 
litinis realizmas verčia būti 
draugingais Maskvai, nes Va 
karai Vakarų Vokietiją stato 
kertiniu savo NATO sąjungos 
akmeniu.

Galima sakyti, šių dienų Len 
kija yra milžiniškas, tylus, vi 
sos tautos slepiamas sąmoks 
las nedaryti kliūčių savo ko 
munistinei vyriausybei.

Vyt. Širvydas.

lėno, mintimis.
Labai svarbu, kad J. Kaulė 

nas blaiviai pažiūrėjo į reikalą, 
ir, turint prieš akis Himno įpa 
reigojimus, labai realiai ir nu< 
širdžiai pasisako už vienybes 
atstatymą. A. J. Kaulėnas m 
kiek neabejodamas, pasisako, 
kad VLIKas veiktų visu pajė 
gurnu, apjungęs visus lietuvius

A. J. Kaulėno mintims nega 
Įima nepritarti. Jo pasisakymai 
gali sudaryti pagrindą visiem 
lietuviams sueiti į vienybę, kas 
tegalima tiktai sveikinti.
• Mokslų akademijos institu 
tuose Vilniuje dirba daugiau 
kaip 220 mokslo kandidatų ir 
8 mokslo daktarai.

ŠALFAS S-gos stalo teniso 
komitetas ruošia didžiulį stalo 
leniso turnyrą Kanadoje, Lon 
dono mieste. Turnyre dalyvauti 
pakviesti visoj Š. Amerikoj gy 
\ eną žymieji lietuviai stalo te 
nisininkai. Turnyras įvyks lap 
kričio mėn. 10 ir 11 dienomis.

Smulkesnė programa bus pa 
skelbta vėliau, tačiau dabar įau 
žinoma, kad turnyras prasidė 
lapkričio 10 dieną, šeštadieni. 
12 vai. dieną, Londono YMC 
A patalpose, Wellington g-vė 
Nr. 433. Sekmadienį nuo 12 v. 
iki pabaigos turnyras vyks Lon 
dono vokiečių klubo salėje, Co 
ve Rd.

Malonu pažymėti, kad tur 
nyre žada dalyvauti šie mūsų 
žymesnieji stalo tenisininkai. 
Pr. Gvildys, iš Toronto, 2 kar 
tus buvęs Kanados meisteris, 
L Kavaliauskas iš Omahos, bu 
vęs jaunių meisteris, broliai 
Nasvyčiai iš Clevelando (vie 
nas jų daktaras, parašęs pagal 
p. Ramonienės pasakojima žy 
mią anglų kalba knygą „Palik 
Ašaras Maskvoje“). Kanados 
moterų rinktinės žaidėja Sofija 
Kasperavičiūtė ir Sabaliauskai 
tė iš Toronto, p. Rutulienė iš 
Washington© ir kt.

Turnyre dalyvaus ir daug ža 
dantis mūsų stalo teniso prie 
auglis, 13-kos metų jaunuolės: 
Našukaitytė iš Toronto, Kuda —13 m., po jų

$ACHMA TA!
VEDA IGNAS ŽALYS.

Džiugu yra sveikinti mūsų 
naują bendradarbį — šachma 
tininką p. Igną Žalį, apsiėmusį 
patiekti „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ skaitytojams žinių iš 
šachmatų pasaulio.

Mes esame tikri, jog jo pa 
tirtis ir pastovus kontaktas su 
šia sporto šaka, praturtins šach 
matus sekančią lietuvišką vi 
suomenę.

Mielam bendradarbiui ir 
skaitytojams linkime ir toliau 
populiarinti tą kadaise Lietuvą 
garsinusią sporto šaką. Red.

— Varnoje, Bulgarijoje, pa 
sibaigė XV šachmatų olimpia 
da. Pirmą vietą užėmė Sov. Ru 
sija su 31T/2 t. Toliau sekė Ju 
goslavija, Surinkusi 28 taškus, 
Argentina su 26 taškais ir JAV 
su 25 taškais. Paskutiniame ra 
te jaunas amerikiečių didmeis 
teris Robert (,,Bobby“) Fi 

scher pirmoje lentoje pralošė 

baite iš Hamiltono ir Končiūtė 
iš Clevelando.

Lapkričio 10 d. 7 vai. v. tur 
nyro dalyviams ir svečiams bus 
pasilinksminimo ir susipažini 
mo vakaras, Londono Eastern 
Star Temple salėje, Piccadilly 

-vė Nr. 235.
Šį turnyrą, ŠALFASS pave 

dus, vykdys, Hamiltono spor 
k’ ’ v- P J^k

sa neš^a frula ant Londone su 
daryto komiteto pečių, būtent 
Į Butkaus. St. Navicko ir B- 

;■ laurko.
Šis turnyras — tai žymus mū 

sų sportinio gyvenimo įvykis. 
Tenisininkams ir rengėjams lin 
ketina geriausios sėkmės!

L. E-tas.
AUŠROS ŽINIOS.

Praėjusios savaitės C. Y. O. 
lygos rungtynėse Aušra Juvl. 
nugalėjo praėjusio sezono čem 
piones Corpus Christi rezulta 
tu 18x7.

B-C lyga prrs:dė:o so1: 
dieni. Pirmąsias rungtynes žai 
dė praėjusių metų jaunių fina 
listai: estai — Aušra Jr.

Krepšinio ir stalo teniso tre 
niruotės vyksta sekančia tvar 
ka: antradieniais nuo 4.30 iki 
7 vv. — mergaitėm 9—13 m., 
po 7 vv. — vyresnėms; trečia 
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
4,30 iki 7 vv. — berniukam 8

— vyresniems.

Jugoslavijos didmeisteriui Gli 
goričiui. Kanada šioje olimpia 
d oje nedalyvavo.

— Estų didmeisteris Paul 
Keres ir Evfim Geller, pasida 
linę antrą — trečią vietą pašau 
lio kandidatų turnyre, sulošė 
aštuonių partijų matčą, kurį 
laimėjo Keres, rezultatu 4%: 
3%. Rimti gandai sklinda, kad 
pasaulio meisteris Botvinnik at 
sisakys sekančiais metais ginti 
savo titulą. Jeigu taip įvyktų. 
Keres ir Petrosjan loštų matčą 
dėl pasaulio pirmenybių.

— Penktą kartą iš eilės jau 
nas meisteris Jonathan Penro 
se laimėjo Anglijos pirmeny 
bes, rezultatu 8% -2%. Pustas 
kiu žemiau atsistojo Peter Clar 
ke, kuris prieš kelis mėnesius 
vedė Miss Wood, žurnalo Che 
ss redaktoriaus dukterį.

— Ojannen laimėjo Suomi 
jos pirmenybes. 

reiškia: dažnai juoktis ir daug 
mylėti; įsigyti išmintingų žmo 
nių pagarbą ir vaikų meilę, už 
sitarnauti sąžiningų kritikų pri 
tarimą ir pakelti draugų išda 
vystę, pažinti grožį, visur įži.i 
rėti gerą, pasiaukot’, pa' kti pa 
šaulį šiek tiek geresniu ar duo 
dant jam sveiką vaiką, ar dar 
žo lysvę, ar net tik pagerintą 
socialinę būklę, žaidžiant ir juo 
kiantis su entuziazmu ir dainuo 
iant su egzeltaciįa Žinant kad 
bent viena gyvybė lengviau ai 
savo vien dėl to, jog tu gyve 
nai.

Ralph Waldo Emerson.
150 METŲ NUO MŪŠIO 

BORODINO LAUKUOSE
Rusai iškilmingai tą mūšį pa 

minėje pačiame lauke, kur 
1812 metais Napoleono kariuo 
menė atsitrenkė į Rusijos ka 
riuomenę, kuriai vadovavo Ku 
tuzovas, nepaprastai ryškiai pa 
vaizduotas L. Tolstojaus romą 
ne „Karas ir taika“.

Napoleono žygis mums, Ka 
nadoje gyvenantiems, įdomus 
ne tiktai tuo, kad Napoleonas 
buvo sudaręs tam žygiui ir Lie 
tuvos dalinį, bet dar ir tuo, kad 
tas dalinys po metų buvo per 
keltas į Kanadą ir čia sudarė 
pirmąją lietuvių imigraciją. Ki 
tamet trėsime 150 metų sukak 
tuves, kai lietuviai pradėjo kur 
tis Kanadoje.

LENKIJOJE NAIKINAMI 
KOLŪKIAI

Lenkijos statistikos biulete 
nis skelbia, kad 1956 m., kada 
j valdžią atėjo Gomulka, Len 
kijoje buvo per 10,000 kol 
ūkių, o šiemet jų tėra likę tik

— Didmeisteris Portisch ir 
meisteris Lengyel pasidalino 
pirmą - antrą vietą Vengrijos 
pirmenybėse.

— Numatoma, kad sekantis 
pasaulio kandidatų turnyras, 
kuris jvyks 1965 metais, nebus 
pravedamas įprasta turnyrų 
tvarka, bet bus paverstas j at 
skirus matčus tarp aštuonių 
kvalifikavusių didmeisterių. 
Kiekvienas iš aštuonių dalyvių 
gautų partnerį burtų keliu ir 
tos keturios poros loštų 10-ties 
ratų matčą. Keturi laimėtojai 
vėl loštų tarp savęs 10-ties par 
tijų matčą, kurio du nugalėto 
jai susitiktų 12-kos ratų finale, 
kuris išspręstų pretendentą dėl 
pasaulio meisterio vardo.

Ignas Žalys.

tai apie 1,500. 1’ rm 
metų mėnesiais susilikv.1 
kas mėnesį po 33 kolūkius. 1 
tai žemės ūkio produktų garny 
ba žymiai pakilusi. ę

„ATOMINIS KOKTEILIS“
Anglų mokslin nkai. na e T 

tik ką išdistiliuotą scotch radi > 
aktyviais kobalto isotopa' 
kelių sekundžių gavo puiki, u 
šią whisky. Toks brandinimo 
procesas anksčiau užtrukdavo 
keletą metų.

DINGĘS CHRUŠČIOVO 
BIUSTAS

Maskvoje apdarytoje 
saus sovietų dailininko ir skulp 
toriaus. Sergei T. Konenkov 
darbų parodoje pasigesta 
Chruščiovo biusto.

Pagal meno akademijos ats 
tovų pareiškimą, biustas buvo 
realistiškas ir gerai Chruščiovą 
pavaizdayo, išimtas dėl nenusi 
sekusios veido išraiškos...

Gaila, geriau „išimtų“ Chruš 
kiovą, o paliktų jo biustą.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
KANADOJE MAŽĖJA

Pagal statistikos biuro prane 
Šimą, bedarbių skaičius praeitą 
mėnesį sumažėjo 20 000 ir da 
bar yra 260,000. Pernai tuo 
pat metu buvo 308,000.
• Latvijoje išlesta Sal. Nenes 
poezijos rinktinė, pavadinta 
„Lakštingalos daina“. Sudarė 
A. Bukauskas, o vertimus atli 
ko latvių poetai — A. Elksne, 
M. Kempė, I. Auzin:« I -a
mams, A. Vejanas, B. Šauly 
tis, A. Skalbė. J. Gurvon^s.
• Pagal K. Zuloną iš Anykš 
čių raj. („Tiesa“, 230 nr.) Lie 
tuvoje rengiamos įvairios šven 
tės, neretai labai panašios, šab 
Joniškos bei nuobodžios. Dau 
gelvje pradiniu, aštuonmečių ir 
vidurinių bendro lavinimo mo 
kvklu meno saviveikla, vnač 
chorinis dainavimas, esą labai 
apleisti.
• Ooeros. baleto teatre Vilnai 
je Gounod oneroie „Faustas“. 
Mefisto vaidmenyje pasirodė 
Sverdlovsko operos ir baleto 
teatro solistas Vincas Kuprys. 
Šis 25 m. amž. solistas tik nra 
ėjusais metais baigė Sverdlovs 
ko konservatoriją, o kaip ope 
ros dainininkas pažįstamas nuo 
1958 m.

— Viln’iiie.
salėje koncertavo Gru/ijos jau 
nimo liaudies dai”© 
samblis. Kitomis dienomis V’l 
niuje su koncertais pasirodė 
Gruzijos estradinis orkestras.

ikHŲ GIRIA ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
38.
Goršok karingą savo kalbą pabaigė. Plojimas buvo skys 

tokas. bet netikėtai, kaip sovietinėse sąlygose nejprasto, salė 
je kilo lengvas triukšmelis ir pasigirdo atskiri balsai: „Ar gali 
ma paklausu?... Aš prašau balso. . .

Kompartijos sekretorius, vedęs „partijos ir vyriausybės 
susiartinimo su visuomene“ susirinkimą, paklausė:

— Kas prašo balso?
Iškart pasigirdo kelių asmenų balsai.
— Prašau kalbėti po vieną, — tuojau reagavo vakaro ve 

dejas, ir nurodė asmenį, kurį jis, matyti, buvo įžiūrėjęs. — 
Tamsta, rodos prašei balso?

Atsikėlė Šilgalis.
— Taip. As noriu paklausti paskutinį pranešėją? Ar aš 

galiu paklausti?
— Žinoma. Tamsta gali, — atsakė vedėjas.
Bet per salę nuėjo banga persižvalgymų ir pašnibždų. Šil 

galis tačiau į nieką nežiūrėdamas klausė:
— Paskutinis draugas pranešėjas kalbėjo apie panaudoji 

mą priemonių prieš bažnyčios statymą ir kitus leliginius pasi 
reiškimus. Aš nežinau, kaip iš tikrųjų yra? Aš universitete bū 
damas klausiau konstitucijos kursą. Profesorius teigė ir aš pats 
konstitucijoje skaičiau ir mokiausi, kad Sovietų Sąjungos tiky 
bos turi visišką laisvę. Ir kiekvienas mūsų, neabejoju, šitą 
nuostatą gerai žinome. Tat, kaip draugo pranešėjo teigimus su 
prasti: ar kaip konstitucijos turinio nežinojimą, ar kaip siūly 
mą konstituciją laužyti? Dėl konstitucijos nežinojimo pasitei 
sinti negalima, nes konstituciją mes mokėmės jau pradedant 
pradine mokykla, o jeigu draugas pranešėjas siūlo konstituciją 
laužyti, tai yra žygis prieš pagrindinį valstybės įstatymą, ku 
riam nėra pagrindo ir teisės skelbti. Kaip tada suprasti draugo 
pranešėjo žygį ir kaip suprasti vakaro tvarkytojo leidimą jam 
viešai kalbėti ir daryti pasiūlymus, kurie eina prieš konstituciją?

Šilgalis paklausimą užbaigė. Salėje buvo mirtina tyla. Ir 
pranešėjas, ir subuvimo vedėjas tartum šoko pritrenkti, neju 
dėdami sėdėjo suoluose. Susidarė sunki laukimo valanda. Atsi 
peikėjo pirmasis kompartijos sekretorius, Antanas Sniečkus. 
Jis šoko iš kėdės, skubiu žvilgsniu perbėgo per užklaustuosius 
ir atsistojo prie tribūnos. Kurį laiką tylėjo drąsiu žvilgsniu ap 
žvelgdamas salę. Ir prakalbėjo:

—< Draugai, čia iškeltas rimtas klausimas. Iš tikrųjų, ar 
draugo Goršok pasisakymas suderintas su Sovietų Sąjungas 
konstitucija? Jeigu norite ir taip ir ne. Aš pirmiausia pasisaky 
siu dėl ne. Formaliai užklausėjas tvarkoje. Konstitucija ga 
rentuoja religų laisvę. Prieš pasaulį kitaip negalima pasirody 
ti. Bet aš jau pereinu prie kitos atsakymo dalies: taip. Taip 

todėl, kad mes turime reikalo su prietarais, atsilikimu, o su tuo 
mes negalime sutikti. Todėl ir partija ir valdžia kovoja su reli 
gintais prietarais. Visi turime suprasti, kad pikta reikia rauti 
su šaknimis be pasigailėjimo. Tai yra aišku. Ar draugas paklau 
sėjas patenkintas atsakymu?

— Mano profesorius aiškino, kad tikybų laisvė Sovietų Są 
jungoje konstitucija garantuoja. Jūs kitaip aiškinate, todėl man 
sunku tas suprasti. Be to aš negaliu įsivaizduoti, kad konstitu 
cijos kūrėjai sąmoningai būtų kūrę konstitucijoje fikciją?—aiš 
kino Šilgalis.

— Tai ne fikcija, — tai realus dalykas. Todėl mūsų ir 
partija ir valdžia veda antireliginę kovą, iš bažnyčių daro anti 

■ religinius muzėjus ir tt„ — aiškino A. Sniečkus.
— O vis dėlto, ar rezoliucija, siūlanti likviduoti katalikų 

bažnyčios statybą Klaipėdoje, ar nebus žygis prieš konstitu 
ciją? . . . ...

— Draugas turėtum pergalvoti giliau konstituciją ir ypač 
nuostatus dėl tikybų laisvės. Sąmoningas Sovietų Sąjungos pi 
lietus negali ne tiktai pritarti bažnyčios statybai, bet visai tei 
sėtai pasielgs balsuodamas už rezoliuciją, kuri siūlo bažnyčią 
likviduoti.

Daugiau niekas tuo klausimu nekalbėjo, nors visi suprato, 
kad Šilgalis teisingai pastatė klausimus.

Dar vienas asmuo panorėjo paklausti. Pasirodė, kad tai 
paklaipėdės kolūkio profsąjungos narys.

— Draugas sekretorius mus kolūkiečius labai apkaltino. 
Žinoma, mes ne be kaltės, jeigu tą kaltę vertinti kaltintojų mas 
lėliu. Bet, drauge sekretoriau, prašau atsižvelgti ir j mūsų, kol 
ūkiečių, sąlygas — gyvenimo ir darbo. Mūsų darbas tikrai ne 
našus. Bet ar jis gali būti našesnis? Ar šita mes norime pasisa 
kyti, jeigu būtų įdomu ir mums būtų leista. Mūsų darbas, gali 
ma sakyti, neapmokamas. Draugas Chruščiovas Kremliuje 
kalbėjo, jog turi būti sudarytos sąlygos, kad kolūkiečiai būtų 
daugiau interesuoti darbo našumu, kad jis juos daugiau trauk 
tų. O ka gi mes už darbą gauname? Kaip gi mes gyvename? 
Tuose vienkiemiuose, kurie turi čerpių stogus, lietus dar nely 
ja, bet kur tiktai stogas prakiuro, ten jo nėra kuo užlopyti.

— Draugas proforgai, mes ir kalbame, kad trūkumai būtų 
pašalinti, — pertraukė kolūkiečio kalbą Sniečkus, piktai pa 
žvelgęs į kalbėtoją. — Ne skundu mes čia atvykome rinkti, bet 
tartis, kaip šalinti trūkumus, nesklandumus, kad visas darbas, 
gamyba būtų spartesnė. Kai draugas sugrįši į kolūkį, pasakyk 
apie ką čia buvo kalbėta ir, kaip proforgas, paragink visos ko] 
ūkiečius sparčiau ir stropiau dirbti, priminęs draugo Nikitos 
Chruščiovo šūkį: Daugiau duonos — turtingesnė tėvynė...

— Draugas sekretoriau, — atsistojo dar vienas paklausė 
jas, — aš esu uosto darbininkų atstovas ir esu įgaliotas paklaus 
ti, kada mes gausime nors po kambarį. Ligšiol mes penki vy 
rai gyvename viename kambaryje. Kai kurie iš mūsų norėtų 
apsivesti, bet kaip gi gyventi vedusiam tokioje aplinkumoje?

— Draugas žinai, — atsiliepė Sniečkus, — kad butų klau 

simas yra miesto savivaldybės žinioje. Ir aš galiu prisidėti prie 
draugo paklausimo, kodėl miesto savivaldybė ai profsąjungų 
centras nepasirūpina, kad darbininkai gautų butus.. Dėl to mes, 
centro atstovai, ir atvykome pas jus arčiau pasipažinti ir šį bei 
tą iš jūsų išgirsti, o svarbiausia jūs paraginti daugiau ir geriau 
dirbti. Socialistinė mūsų tėvynė bus turtingesnė, jeigu mes visi 
dirbsime gerai, stropiai, ir rūpinsimės, kad didžioji tėvynė klės 
tetų ir pralenktų kapitalistinius kraštus. . .

Sniečkus tai pasakęs, atsisėdo. Subuvimo vedėjas tada 
pasakė:

— Draugai, centro delegacijoje mes turime šlovingosios 
mūsų partijos propagandos skyriaus vedėją draugą Mišutį, ku 
rio taip pat prašome pasisakyti.

Mišutis, buvęs garbės prezidiume, pasišokėjo, kaip gaidys 
nuo krūvos mėšlo, pribėgo prie tribūnos ir karštai pradėjo:

— Draugai, mus čia atsiuntė pergalingoji mūsų partija, 
kad jums daug ką pasakytume. Aš nekartosiu to, ką pasakė 
draugas pirmasis sekretorius, bet su jumis turiu pasidalyti ir 
malonumais ir nemalonumais, kad visi tai žinotume. Pirmiau 
šia. Komunistų partijos gretos auga, jau turime 70,000 parti 
jos narių. Auga ir komunistinis prieauglis, nes komjaunimo or 
ganizacijoje jau turime 170,000 jaunuolių ir merginų. Tačiau 
tempas, kuriuo vyksta augimas, mūsų nepatenkina. Mūsų drau 
gų propagandoje daug tuščiažodžiavimo ir maža konkretumo. 
Kolūkiuose ypač prastai vyksta. Daugelio jų darbo vaisiai ap 
gailėtini. Kaip gi mes, taip dirbdami, pavysime Ameriką? Ką 
mums pasakys draugas Chruščiovas, pažadėjęs Ameriką pra 
lenkti? Pastebėtos trys kategorijos blogų piliečių: vieni dirba 
tiktai dėl akių; kiti darbo visai vengia ir yra tikri parazitai, velt 
ėdžiai, spekuliantai, valstybės turto glemžėjai; treti dar pras 
tesm — girtuokliauja, nesugeba atsipalaidoti nuo privačiasavi 
mnkiškų įpročių, jų akys aptemdytos religiniais prietarais, jie 
mėgsta grobstymus visuomeninio turto, įsigyja savo mašinų, 
paslaptingu būdu susilipdo savo nuosavus namukus, sunki jų 
tarpe propaganda, jie kieti kaip titnagas. Tų trijų kategorijų 
žmonių tarpe įsikerojusios nacionalsocialistinės tendencijos, su 
visomis atgyvenomis, ir jie sabotuoja partijos veikla ir vyriau 
sybės planus. Draugai, tokiems re'kia skelbti žūtbūtinis karas. 
Mes esame didžiosios tėvynės piliečiai ir viską turime daryti, 
kad sutaptume su ja. Mes turime mokėti ir valstybinę kalbą. . .

— Savo momame! — kažkas šuktelėjo iš salės. Mišutis 
sustojo, ir dairėsi, iš kur tie žodžiai atsklido.

— Draugai, aš nenoriu įtarti, kad čia išsišoko koks nacio 
nalistas. Manau, kad tai buvo mano kalbai pritarimas. Taip! 
Mes turime mokėti pažangiausią pasaulyje revoliuc’ne didžio 
sios tėvynės kalbą! Draugai, jūs mane suprantate. Būkime iš 
tikimi didžiajai tėvynei! Tegyvuoja draugas Chruščiovas, te 
gyvuoja vienintelė tobula komunistų partija!

Mištis baigė. Pusė salės karštai plijo.
Daugiau bus.
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Kosmonautai Mėnulyje
DANGUS iŠ MĖNULIO

Netolimoje ateityje skris 
žmogus į Mėnulį, Venerą ir 
Marsą — .artimiausius mūsų 
Žemės kaimynus. Mėnulis — 
artimaiusias Žeme, kosminis kū 
nas, matyt, jis bus pirmasis ne 
žemiškas objektas, ant kurio 
žengs žmogaus koja. Nuvyku 
šiam ten kosmonautui turi bū 
ti gerai žinoma, ten esanti ap 
linka, kurioje jis atsidurs. Nuo 
lo daug kuo priklausys nusilei 
dimas ant Mėnulio paviršiaus ir 
i'l'pimas iš kosminio laivo, ii 
gesnis ar trumpesnis buvimas 
Mėnulyje ir grįžimas į Žemę. 
Šiame straipsnyje pabandysime 
aprašyti aplinkybes, kuriose at 
sidurs Mėnulio kosmonautai ir 
ypač kaip atrodys jiems dan 
gus.

KAS TIKRAI ŽINOMA 
APIE MĖNULJ

Ruošiantis skristi į Mėnulį, 
bus atsižvelgta į visus tuos mo 
kalinius astronomijos duome 
nis ir faktus, kuriuos sukaupė 
žmonija per visą jo, kaip dan 
gaus kūno, tyrimo istoriją, ir 
pasinaudoti jais. Trumpai ši 
taip juos galima suminėti.

Mėnulis visada į Žemę atsi 
sukęs ta pačia puse. Saulės atž 
vilgiu jis kartą apie savo ašį ap 
sisuka per 29,53 paros, vadina 
mąjį sinodinį mėnesį. Dienos 
trukmė Mėnulyje 14,76 paros, 
tiek pat trunka ir Mėnulio nak 
tis. Todėl bet kuri Mėnulio pa 
viršiaus dalis, patekusi į Saulės 
šviesą, šyla nepaliaujamai išti 
są pusmėnesį, Taip temperatū 
ra Mėnulio pusiaujyje Mėnulio 
viduryje pakyla iki 120 1. C. O 
kitos Mėnulio pusės, kurioje 
trunka pusmėnesinė Mėnulio 
naktis, paviršiaus temperatūra 
nukrinta iki 160 I. šalčio.

Stebėjimai atlikti įvairiais 
metodais, rodo, kad Mėnulyje 
beveik nėra atmosferos. Tai vi 
siškai natūralu.

Kiekvienos planetos paviršiu 
ie egzistuoja tam tikras, vadi 
namasis kritinis virš jo esančių 
dujų molekulių greitis, nuo ku 
rio priklausys, ar planeta šias 
dujas išlaikys. Žemėje šis kri 
>inis greitis yra apie 11 km-sek. 
Jeigu dujų molekulės greitis di 
dėsnis už kritinį, tai visam lai 
kui paliks planetą ir išeis iš jos 
atmosferos į tarpplanetinę erd 
vę. Kodangi Žemėje kritinis 
greitis sudaro 11 km-sek Žemė 
sugeba sulaikyti Savo atmosfe 
toje visas dujas, tame tarpe ir 
lengvąsias — vandenilį. Mole 
kulių judėjimo Žemės atmosfe 
roję greitis ne didesnis už 2,5 
km-sek.

Mėnulis 50 kartų savo apim 
timi mažesnis už Žemę, o jo 
vidutinis tankumas sudaro 0.6 
vidutinio Žemės tankumo. Mė 
nulio masė 81.56 karto mažės 
nė už Žemės masę, todėl trau 
kos jėga Mėnulyje 6,1 karto 
mažesnė už svorio jėgą Žemė

je. 80 kg sveriantis žmogus e i 
iš viso tesvers 13,3 kg. Norint 
įveikti Mėnulio traukos jėgą, 
pakankamas 2,3 7 km-sek gi ei 
lis. Toks kritinis greitis Menu 
lyie>. , .

Jeigu Mėnulyje ir buvo kada 
nors atmosfera, tai dėl augštos 
temperatūros dieninėje pusėje 
jos dujas sudarančios moleku 
lės įgavo greitį, artimą 2,3 7 
km-se, ir, atsiplėšusios nuo Me 
nulio, išsisklaidė pasaulio erd 
vėje. Mėnulyje nėra nė van 
dens. Jeigu jo būtų, susidarytų 
vandens garų atmosfera, kuri 
taip pat .greitai išsisklaidytų 
pasaulio erdvėje. Kadangi Mė 
nulyje nėra atmosferos, nėra 
jame ir atmosferinių reiškinių : 
negirdėti griausmo, nematyti 
dangų prarėžiančių meteorų, 
įvairių pašvaisčių, žaibų ir gra 
žiausių septynspalvių vaivorykš 
čių tviskėjimo.

Kaip rodo stebėjimai, Mė 
nulio paviršiuje yra kalnų — 
cirkų (žiedo pavidalo kalnų) 
ir kraterių pavidalo darinių. 
Kraterių Mėnulio paviršiuje la 
bai daug. Kai kurių cirkų skers 
muo siekia 200 km, o augščiau 
si kalnai pakyla ik 8 km augs 
čio. Mėnulio paviršiaus reljefas 
nesikeičia; ten nevyksta nuo 
plovos ir išpustymo procesai.

Remiantis pateiktaisiais, ga 
na nepilnais duomenimis apie 
Mėnulį, galima daryti išvadą, 
kad palankių gyvybei sąlygų 
Mėnulyje nėra. Ir pirmiesiems 
kosmonautams reikia rimtai pa 
siruošti toms sąlygoms, kurio 
se jie atsidurs, išlipę Mėnulyje.

KOSMONAUTAI MĖNULIO 
PAVIRŠIUJE

Sakykim, kad kosminis lai 
vas su kosmonautais, startavu 
siais iš Žemės prieš vieną iš 
jaunačių, nusileido Mėnulio pa 
viriuje, matomojo Mėnulio dis 
ko centre, centrinio potvynio 
rajone. /Kosmonautai, apsivil 
kę specialiais kostiumais__ska
fandrais, kurie skirti apsaugoti 
žmogų nuo visiškai silpno, be 
veik nulinio amosferos slėgi 
mo, aprūpinti deguoniniais 
prietaisais ir specialiais termo 
reguliavimo įrenginiais reikia 
mai temperatūrai skafandre pa 
laikyti, apleido kosminio laivo 
saloną. Fantastiškas, didingas 
vaizdas atsivėrė prieš jų akis. 
Orientuodamiesi pagal reljefinį 
Mėnulio žemėlapį, jie įsitikino, 
kad yra apsupti Palo, Trinsne 
kerio, Šreterio, Zemeringo, 
Mestingo, Reomiuro ir Hipar 
cho kraterių. Kuo ilgiau tie ste 
bėjo vietovės aplinką, tuo dau 
giau aptikdavo dalykų, nepa 
sebėtų iš pirmo žvilgsnio. Jie 
matė kalnų krūvas, plyšius, gi 
lias griovas, kurios raižė visa 
paviršių ir tęsėsi taip toli, kad 
nebuvo įmanoma pasekti jų ii 
gio. Žodžiu, Mėnulio reljefas 
labai skiriasi nuo žemiškojo.

Mėnulyje beveik nėra a.mos 
feros, vadinasi, nėra garsą per 
duodančios aplinkos. 1 odei 
kosmonautai negali girdėti vie
nas kito arba kokių nors kito DAILININKAS
kių garsų. Ten amžina tyla. AUTANAS TAMOŠAITIS, 
Kad galėtų susikalbėti, kosmo
liautai turės įjungti r.iiniatiūri Čikagoje turėjęs labai sėkmin 
nius radijo siųstuvus ir priimtu gą parodą ir ten palikęs daug 
vus, įmontuotus jų. skafandrų savo kūrinių, dabar parodą rua 
Šalmuose. Neapsakomas šaltis. :a Monrealyje. Paroda įvyks 
Termometras rodo 160 I. že .'.j rudenį, dar prieš Kalėdas, 
miau nulio. Reikia pasirūpinti Parodai vieta sutarta Aušros 
išlaikyti laive normalią tempe Variu salė, kurioje jau vyko J.

ratu Akstino, |. Hautiemaus ir kitų 
parodos.

Dailininkas Antanas Tarno 
-aitis, visų dailės žinovų vien 
balsiu pripažinimu, yra skūręs 
labai savytą lietuviškai liaudis 
ką stilių, kuris žymi jo tapybi 
nę kūryba, dominančią ne tik 
tai eilinį žiūrovą, bet ir pačius 
dailininkus.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
DAILĖS PARODA, 

vykusi Čikagoje, susilaukė dide 
lio tautiečių dėmesio. Pirmas 
toks kolektyvinis jaunųjų daili 
ninku pasirodymas visiems žiū 
rovams padarė stiprų įspūdį. 
Paroda parodė, kad lietuviai iš 
eivijoje turi talentingų žmo 
nių, kurie sugeba įspūdingai 
reikštis. Dailininkai sumaniai 
padarė, kad iškart pasireiškė di 
dėlių būriu, dėl to ir bendras 
parodos įspūdis gavosi stipriai 
kondensuotas.

MOKSLINIAM DARBUI 
reikalinga Mikalojaus Daukšos 
knyga „Postilla Catholika“. 
Kas ją turėtų ir sutiktų pasko 
linti, malonėkite atsiliepti Pa 
Saulio Lietuvių Archyvui, 2655 
West 69th Str., Chicago 29, 
Ill.

80-TOSIOS KRĖVĖS 
GIMIMO SUKAKTUVĖS 

suėjusios spalio 17 dieną, pažy 
mimos ir Lietuvoje, rašytoją va 
dinant didžiausiu XX amžiaus 
lietuvių rašytoju. Ta proga iŠ 
keliama V. Krėvės - Mickevi 
čiaus veikla jam gyvenant Ba 
ku mieste, kur jis buvo gimna 
zijos mokytoju ir bibliotekos 
vedėju. Vis dar randama iš tų 
laikų jo veiklos dokumentų ir 
daugelis Baku visuomenininkų 
ii menininkų yra parašę apie jį 
atsiminimų.

NAUJAS ŠLAITO 
LEIDINYS

Lietuvių literatūros laurea 
tas poetas V. Šlaitas yra paruo 
šęs spaudai savo kūrinių naują 
rinkinį.

latūrą, kad neužpultų apa 
ra, medikamentai, vanduo, 
dūktai ir tt.

NAKTIES DANGAUS 
VAIZDAS

Kokia nuostabi „Mėnulio 
naktis“. Kodėl naktis? Todėl, 
kad laivas nusileido Saulės ne 
; pšviestos, į Žemę atsigręžu 
sos, Mėnulio pusės centre. Mė 
nulyje dangus visiškai juodas 
netgi dieną. Tas žydrasis dan 
gaus fonas, kuris matomas iš 
Žemės dieną — tai apšviesta 
Žemės atmosfera. Ji sudaryta 
■š smulkiausių dalelių — mole 
kulių, mikroskopinių dulkelių 
ir vandens lašelių — garų. Pa 
tekdami į atmosferą, įvairia 
spalviai Saulės spinduliai įvai 
riai išsisklaido. Relėjus įrodė, 
kad išsisklaidyme pagrindinį 
vaidmenį atlieka dalelių dy 
džiai. Oro molekulės ir dale 
lės yra tokio dydžio, kad jos 
iabjausiai išsklaido žydriuosius 
spindulius, sudarydamos ištisi 
ni žydro fono vaizdą. Žemės 
atmosfera taip stipriai apšvies 
ta, kad negalima matyti žvaigž 
džių dieną. Jei aplink Žemę ne 
būtų atmosferos, dangus būtų 
visiškai tamsus ir žvaigždes ma 
tytume įvairiu paros metu. Me 
nulyje žvaigždės matomos ir 
dieną, netgi visiškai arti Saulės.

Kai stebime žvaigždes, jos 
mirga. Tai vyksta todėl, kad 
Žemės atmosfera nuolatos ju 
da. Iš fizikos žinoma, kad švie 
sos spindulys, pereidamas iš 
vieno tankumo aplinkos į kito 
tankumo aplinką, pakeičia sa 
vo kryptį. Astronomijoje šis 
reiškinys vadinamas atmosfe 
ros refrakcija. Vykstant nuola 
tiniam įvairaus tankumo atrnos 
feros dalių judėjimui viena ki 
tos atžvilgiu, nuolatos keičia 
ma kryptis spindulio, einančio 
nuo žvaigždės į stebėtoją, dėl 
to žvaigždės ir mirga. Mėnuly 
je atmosferos nėra, ir žvaigž 
dės šviečia lygia, nemirgančia 
šviesa. Bus daugiau.
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PREMIJA DA1L. 
H. ŠALKAUSKUI

Sydney mieste, Australijoje, 
įvykusioje dailės parodoje pir 
moji premija buvo paskirta lie 
tuviui dailininkui Henrikui Šal 
kauskui už akvareiinį kūrinį 
1 andscape. Premiją įteikė N. 
S. V/, gubernatorius. Garbės 
diplomas įteiktas ir 1 etuvei dai 
b.ninkei E. Kubbai. Iš parodos 
atrinkta 9 darbai (jų tarpe mi 
nėtų lietuvių) ir kilnojamoje 
parodoje jie bus parodyti di 
dėsniuose Australijos miestuo 
se. E.

PREL. J. BALKONUI
60 METŲ AMŽIAUS

Spalio 21 d. JAV gyvenau 
Čiam prel. Jonui Balkūnui su 
kako 60 m. amž. Sukaktuvinin 
kas, žymus JAV lietuvių vei 
kėjas, gimęs 1902 m. Moltby, 
Pa., JAV, 1912 m. išvykęs Lie 
tuvon, mokėsi Mariampolės gi 
mnazijoje ir kun. seminarijoje 
Zypliuose ir Gižuose. 1922 m. 
grįžęs j JAV, J. Balkūnas studi 
javo teologijos Niagaros univ. 
ir 1926 m. įšventintas kunigu. 
Nuo 1926 m. sukaktuvininkas 
dirbo vikaru, klebonu įv. para 
pijose, 1948 m. pakeltas prela 
tu. Nuo 1933 m. klebonavo 
Maspeth, N. Y., lietuvių Vieš 
paties Atsimainymo bažnyčio 
je. Šių metų gegužės mėn. J. 
Balkūno pastangomis pastaty 
ta nauja bažnyčia — tik lietu 
vių menininkų kūrybos vaisius.

J. Balkūnas plačiai, gyvai 
reiškėsi visuomenės darbe. 
Nuo 1930 m. dirbo visoje eilė 
je organizacijų, nuo pat įsteigi 
mo buvo ALT narys, 1951—53 
m. buvo Amerikos Liet. B-nės 
Laik. Organz. Komiteto pirm., 
tebėra Tautos Fondo ir Euro 
pos kilmės Amerikiečių Tary 
bos prmininkas. Dar jis akty 
viai dirba kaip paskaitininkas, 
kalbėtojas, pamokslininkas liet, 
tautinėse šventėse, minėjimuo 
se, suvažiavimuose, per liet, ra 
dijo valandas. Reiškiasi ir spau 
doje ir yra kelių leidiniu auto 
rius. Šių metų vasarą kelis mė 
nesiūs lankėsi Europoje.

MUZIKAS MAMAITIS 
buvęs Lietuvos Filharmonijos 
Liaudies ansambly J. Švedo pa 
dėjėju, bet 1941 m. repatrija 
vęs į Vokietiją, vėliau persike 
lęs į Angliją, kur ligšiol buvo 
Londono lietuvių choro vedė 
Ameriką.
ju, dabar Su šeima persikėlė į 
• Vilniaus operos solistas V. 
Noreika, gastroliavo Danijoje 
ir Suomijoje. Helsinkiu spau 
da jį labai gerai įvertino. Ko 
penhagos spauda nemažiau en 
tuziastingai vertina Virgilijaus 
Noreikos pasirodymus.
® Rašytojas Fabijonas Nevera 
vičius guli Londono ligoninėje. 
Jam padaryta sunki skilvio ope

TARPTAUTINIS KRITIKŲ 
KOLOKVIUMAS

įvyko Paryžiuje. Šiame p . >n i 
me kritikų susitikime dalyvavo 
17 šalių kirtikai Pranešėjų tar 
pe buvo iŠ Vakarinės Vokieti 
tos R. Kremeris - Badonis, kai 
bėjęs apie kritikos me od s 
Dėl kritikos pasisakė JAV, 
Anglijos, Rusijos, Vengrijos ir 
kitų kraštų atstovai. Nutarta 
tokius kolokviumus ruošti kas 
rnet.

SOVIETAI , UŽSTOJA” 
KANADIEČIUS 

rašytojus, kai London' 
laikraštis vedamuoju vertina 
Kanados rašytojus ir Kanados 
literatūrą, kuri, laikraščio nuo 
mone, dar nieko nauja neįnešti 
si į pasaulinės literatūros loby 
ną, bet vis dėlto pagiliąs kana 
diečius. Tokią elgseną sov eti 
mai propagandininkai vadina 
kolonistine. Bet ai ne prasčiau 
sovietiniai kolonistai daro su 
Rusijos okupuotų kraštų rašy
tojais? Sakysime, kur sovietai 
padėjo rašytoją V. Mykolaitį- 
-Putiną su jo užsimotu 3 tomų 
veikalu „Sukilėliai“?

J. KAIRIUI 60 METŲ 
AMŽIAUS

Spalio 20 d. VLIKo Vykd. 
Tarybos nariui teisininkui Juo 
zui Kairiui sukako 60 m. amž. 
Ji? gimęs Januškovičių km., 
Tverečiaus ap., Vilniaus k”. 
Studijavo Kauno universitete ir 
baigė du fakultetus: Teologi 
jos - filosofijos sk. ir Teisių fa 
kulteto teisių skyrių. Te:sėju 
dirbo Vilkijoje, Kaiš:adorvre 
Kaune ir Vilniuje. Visuomenės 
srity dirba nuo gimnazijos lai 
ku. Rašo ir spaudoje. VLIKo 
nariu buvo nuo 1952 m., Vyk 
domosios Tarybos narys nuo 
1957 m. birželio mėn.
• Filharmonijos scenoie ire'g 
ti iš Rytų Vokietijos, Potsdamo 
atgabenti vargonai. Juos mon 
tavo atvykę vokiečiai specialis 
tai.
• 100 metų sukako nuo žy 
maus vokiečių dramaturgo Ger 
hardto Hauptmano gimimo 
dienos.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alė Rūta. PRIESAIKA. II 

dalis romano „Didžioji meilė“. 
Aplankas P. Jurkaus. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas, 
4545 West 63 Street, Chicago 
29, Illinois, USA. 310 pusią 
pių, kaina 3.25. Leidinys kultu 
ringai atrodo, gražus.

Jonas Grinius. GULBĖS 
GIESMĖ. Šešių veiksmų isto 
liška drama. Išleido Lietuvis 
kos knygos klubas, 4545 W. 63 
St., Chicago, USA. 22 pusi. 
Kain a3.00. Tai yra eiliuota 
drama, kurioje figūruoja Bar 
bora. Radvilaitė. Leidinys gra 
žus.

LIETUVIŲ DIENOS spa 
lio mėnesio turi Kanados lietu 
vių dienos aprašymą, Mairo 
nio paminėjimą ir tt.

MOTERIS 4(29) nr., rugsė 
jo mėnesio turi daug šaunių
straipsnių.

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA

Oi, ta kirmėlaitė...
8.
Bet mano Zita sunkiai pasiduodo auklėja 

ma. Pastabi moteris. Štai ir dabar, uogienių 
virimo nukankinta, rūpesčių užguita, ji vis dėl 
to pirmoji pastebėjo, kur Tomas Balaišis savo 
derlių deda.

Pareinu kartą pietų, o žmona ką tik iš tur 
gaus grįžusi. Nušvitusi, pagyvėjusi, kažkokią 
smagią paslaptį aptikusi. Akyse net linksmos 
kibirkštėlės šokinėja. O ji ne sangvinike.

_ Kas, — sakau, — atsitiko? Jautiena at 
pigo ar gal veršienos pavyko gauti?

Jai tik juokinga.
— Visą veršį radau... Ir ne veršį, o tikrą jau 

tį... Žinai, ką Balaišių namų darbininkė turgu 
je veikia?

Kokia namų darbininkė? Mes visi gerai ži 
nome, kad Balaišioi namų darbininkės nelaiko. 
Balaišienė ir pati viską suspėja — įstaigoj ne 
dirba, vaikais neapsikrovusi.

— Nesupranti? — linksmai stebisi Zita. — 
Taigi Simonas. . .

A, ir užmiršk tu man, kad moterys Balaišių 
namų darbininke vadina senbernį Simoną. Die 
vai žino, iš kur prie Balaišių prisiplakė ir viso 
kius moteriškus darbus pradėjo dirbti tas Simo 
nas... Nežinia ar moka jam Balaišis algą, bet 
Simonas jam kaip savas: ir po krautuves bėgio 
ja, ir sode kone nuo ryto iki vakaro nugarą 
lanksto, ir namus prižiūri, ir masiną nuplauna. 
Keistas žmogus tas Simonas: rodos, ne boba, 
o su bobomis, su visokiomis davatkomis kaž 
kokius intymius santykius palaiko, šventas re 
ligiškas knygas, ranka perrašinėtas, platina. 
Net ir pas mano Zitą kažkada tokia knygelė 
„Palaiminti, kurie alksta" iš jo rankų buvo ai 
klydusi. Tik aš griežtai pareikalavau išgaben 

ti ją, kad nekompromituotų. Velniai žino, ką 
galima ranka apie trokštančius ir alkstančius 
prirašyti. . .

_Tai ką gi, — klausiu, — tas Simonas tur 
guje veikia? Jau gal senus gelžgalius pardavi 
nėja? Panašu į jį būtų.

— Gelžgalius. . . — pasipučia Zita. — Irgi 
pasakė!

Persilenkusi per stalą, visai man į ausį pa 
kužda:

— Gyvą pinigą Balaišiams kala! Dabar zi 
nau, iš kur nailoniniai Balaisienės kailiniai! Tik 
semia, tik semia puslitriais serbentus, agrastus, 
vyšnias. Vis po aštuoniasdešimt kapeikų, po 
septyniasdešimt už saikelį. . .

Štai ir nuėjo šuniui ant uodegos visas mano 
mokslas apie nekliuvimą visuomenei. Ir kodėl 
gi mūsų krašte moterys nepriverčiamos nėšio 
ti kokias nors čadras?! Tiek daug nesidairytų, 
nepamatytų nereikalingų dalykų. Net kąsnį 
praryti sunku pasidarė.

— Matei, — kuždu, — tai matei, bet, susi 
mildama, tylėk! Kad man jokių plepalų ne 
kiltų... Balaišis ne iš tų, kurie nesužinotų. I ar 
nybinių nemalonumų aš nenoriu.

— Kvailys! — purkšteli Zita. — Kam aš kai 
besiu... Mums patiems vertėtų pagalvoti...

Aš ir akis pastačiau. Taigi, tik to betruktų, 
o gal mergaites pristatys... Turgus ne bažnyčia 
— už pilioriaus nepasislėpsi. Visi mato kaip iš 
rengtą.

— Nedrįsk ir galvoti! Užmiršk!
Jeigu nebūčiau įpratęs tvardytis, jeigu ne 

gerbčiau žmonos, įtikinamumo dėliai trenkčiau 
dabar kumščiu į stalą. Kad ir ne boksininko 
kumštis, bet indai sužvangėtų. O indų žvangė 
jimas, sako, — moterims svarbiausias argumen 
tas. Nesikėsintų tada Zita į mano tarnybinę re 
putaciją.

Bet Zita, matyt, visai apie ką kita galvojo.
— Klausyk, — tarė ji griežtai, — tau moti 

na, matyt, į žinduką bus durnaropių įdėjusi. 

Keturiolika metų gyvename, o kvailumo iš ta 
vo galvos vis dar neišmušiau. Geriau patylėk 
neskiedęs ir paklausyk, ką aš tau pasakysiu.

Klausyti aš pripratęs. Visur klausau: ir vai 
dyboje, ir namuose. Tegul kalba. Bet nusileis 
ti aš nenusileisiu. Nė per nago juodymą nenu 
sileisiu. Čia principinis klausimas.

— Manai, Balaišis visų gudriausias, — kai 
ba Zita. — Dudkis! Aš juos abu su Balaišiene 
užantin sukišiu... Koks man reikalas nešioti į 
turgų. Pas mane į namus ateis. Tavo gerui aš 
stengiuos... Negi pražus mūsų darbas? Ne už 
dyką gavome. . .

Ir pakišo man savo įjuodusias, sutrūkinėju 
sias rankas. Iš tikrųjų juk ne už dyką. Kiek 
įdėjome pinigo, skiepus, mėšlą, trąšas bepirki 
nėdomi, kiek dienų žmona su mergaitėmis plū 
kėši. Argi galima jai prieštarauti? Juo labjau, 
kad viskas ramiai, be turgaus, be viešo skanda 
lo. Kas gali apkaltinti buhalterį Telesforą Le 
lionį už tai, kad jis atliekamą vaisių žmonėms 
perleido, kaimynams atidavė, o šie jam atsily
gino už triūsą? Netgi juokinga svarstyti, gin 
čytis.

O dienos eina. Ir kaimynai, kaimynės, man 
nesant užeina. Ir viena kita kapeikėlė įplaukia, 
ir tas šleikštus uogienių kvapas dukrų nepyki 
na, ir žmona naktimis mažiau bedejuoja. Vis 
kas gyvenime pagaliau susiranda savo kelią, 
įgauna reikiamas formas. Balaišių Simonas šin 
kuoja uogas turguje, mano Zita — namie. Vi 
siems ramu, visiems yra džiaugsmo.

Vienoje vietoje jau, rodos, pastebėjau, kad 
nemaolnumai ateina neauktai ir netikėtai. Taip 
atsitiko ir šį kartą.

Besibaigiant rugpjūčiui, prinokus geltono 
sioms slyvoms, prieinu aš kartą po pietų per 
traukos prie vyriausiojo buhalterio stalo. Bend 
dradarbiai dar nesusirinkę, be mūsų kambary 
je nieko nėra. Patogiausias laikas draugiškai 
pasikalbėti.

— Kažin, — sakau, — draugas vyriausiasis 
buhalteri, kokią kainą šiemet slyvos turės?

Taip paprastai, nuoširdžiai paklausiau, po 
kalbio su žmona prie pietų stalo paveiktas. O 
mūsų vyriausiasis, tik pagalvokite, net akis stul 
pu pastato.

— Ką, — sušunka, — užmiršote, kur dirbat 
tamsta! Į maisto pramonės valdybą ruošiatės 
pereiti? Čia jau nusibodo?!

Atšoku nuo stalo ir neberandu žodžių. Aš 
kaip su draugu, o man... Vos ne pareiškimą s.ū 
lo paduoti. Automatiškai krintu į savo kėdę, 
griebiuosi skaitytuvų. O, vyriausiasis neatlei 
džia: dabar jau jis prieina prie mano staic ir 
įtūžęs dėsto:

— Kas kas, o tamsta man akių nesvilink! Ir 
pats ne šventas! Žinau, kaip žmona iš kvailių 
už uogas plėšia... Namuose krautuvę atidarė, 
mano, kad niekas nežino... Netylėsi — i mil 
tus sumalsiu... Tokį vežimą užversiu, kad pa 
truksi ir nepatrauksi.

Ir ko jis taip siunta? Norėčiau aš jam drau 
giškai paaiškinti, bet jis tik perlekia visą buhal 
teriją ir duris pokštelia. O ir kiti bendradar 
biai pradeda rinktis. Negi prieš visus atsipra 
šinėsi?

Kelias dienas laikausi su vyriausiuoju drau 
ge namo pareiti, bet jis atkakliai vengia ne tik 
pasiaiškinimo, bet ir mano žvilgsnio. Dabar 
ant manęs griūte griūva, ir tik retai tepatai 
kau atlikti taip, bet su manim vien tik tarpiau 
tiniais žodžiais ir tekalba: debetas, kreditas, 
kvitas, limitas, orderis... Vadinasi, nereikėjo 
man leists į draugišką nuoširdumą, nereikėjo 
pamiršti tos Šventos taisyklės, kurios nuo vai 
kystės laikiausi: ir pats niekam nekliūk, ir ki 
tų nekliudyk. Lyg nebūtų galėjusi Zita turguje 
sužinoti tų prakeiktų slyvų kainos. Dabar ne 
lengva bus išlaikyti rankose skaitytuvus. O juk 
penkiolika metų dirbu, jokių papeikimų netu 
riu, nė vienos pravaikštos nepasitaikė.

Bus daugiau.
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Mirtis sovietiniame pragare
is 11. 'i autvaišienės Tautų kapinynas Sibiro tundroje.

Filmų menas
THE FLUTE AND THE ARROW

23.
/Atvežtas į šį kraštą barzdų 

ias dailidė rūpestingai švaistė 
si kirviu, statydamas namelius 
iš rątų. Direktorius esąs sakęs, 
L u < .J.dė tuose nameliuose ir

,.vsi s gyventi, jei gerai 
i...ri siąs. Dailidė buvo su šei 

ra, kurią jis stengėsi gelbėti.
darbštusis statytojas mi 

_ b .raku tamsoje ir šaltyje— 
■o lavonas, žvėrių apgraužtas, 

ėjo sniege be karsto.
teriškės,

mokytojos iŠ Leningrado, 
lavonas ten pat gulėjo visai 

nuogas.
Palaidoti visus mirusius, pa 

liktus atviroje vietoje sniege, 
dar nebuvo atėjęs laikas. Kovo 
mėn. už naujai apstatytos Tro 
fimovsko gyvenvietės, orams 
aprimus, poliarinei saulei ap 
rietus plačiąsias sniego apklo 

t?s ir vėjo išlygintas lygumas, 
gaižiai matyti daug vėjo supūs 
tų. kiek pakilusių sniego kupė 
’ėlių. Nežinantis, ką tos kupė 
t’ lės reiškia, jei pasiteirautų, 
gautų paprastą atsakymą, — 
tai žiauriausiuoju žiemos metu 
mūsų mirusiems poliarinių vė 
jų supilti sniego antkapiai. Kar 
tais t;e patys šiaurės vėjai, lyg 
ir bežaisdami, šiuos sniego ant 
kapius nupūsdavo, bet ir vėl, 
lyg ir susigėdę tokiu savo dar 
bu juos naujai supildavo ir 
rūpestingai balta sniego drobr. 
le apklodavo.

BALANDIS
Šis mėnuo buvo mums visų 

geriausias. Nors šaltis siekė 
—30 1. C (—22 1. F), bet ne 
buvo žvarbiųjų vėjų. Sniegas 
buvo kietas ir kojos jame ne 
klimpo. Saulė švietė, ir bal 
tas sniegas skaisčiai mirgėjo. 
Po poliarinių naktų išėjusiems 
iš barakų tamsos, reikėjo sau 
goti akis nuo akinančios švie 
sos. Šiuo laiku daugelis susirg 
dė akis. Sergąs akimis visiškai 
nematė ir jautė, lyg kietas tru 
pinys j jas būtų įkritęs. Bet, 
mažėjant sniegui, pasirodžius 
tamsioms vietoms apnuoginto 
ie žemėje, akių ligos pasibaig 
davo.

Prasidėjo dažnesnis susisieki 
mas šunimis. Jaunas kajuras, 
rusas, keliavęs kelis šimtus kilo 
metrų, tylomis pasakojo, kad 
jam tekę užsukti į jakutų kol 
chozą. Norėjęs jis ten pailsėti, 
bet gyvenvietė buvusi tuščia, 
be gyvo žmogaus.

Jurtose jis matęs lavonus.
Jam atrodę, kad ten žmonės 
buvę išrauti iš normalių gyve 
rimo sąlygų, jiems atimant pa 
skutines būtmas gyvenimo prie 
mones. Kajuras turėjęs apleis 
Ii šią vietą, nes joje žmogui bu 
vę labai nejauku. Kiek vėliau 

M. MACIUKAS į
VYRIŠKŲ IR | 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS s
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS |
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

79 ir 81 St. Zotique St. E. g 
F el. CR 7-0051. MONTREAL. £

v v

i Baltics Investment Corp.
į Autorizuota* kapitalas $ 120.000
i prez. J. Skučas, RA 2-6152. 6966-44 Avė. Rsmt.
( Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef RA 7-4097.
g Reikalu Vedėjas D N Baltrukonis. CR 6-5075.
CSSSSSSžSSSSSSSSSSSCSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJSSSSSSSSSSSSf

paaiškėjo tos gyvenvietes žino 
mų masinio mirimo priežastis. 
19^1-42 m. ir Jakutijoje rusai 
bolševikai įvedė koichozmę 
tvarką. Išmirė ne rusai, bet ja 
kutai. Tai ko čia buvo bolševi 
kams jaudintis!

Nuo Stolby stovyklos (apie 
100 km nuo Trotimovsko) kar 
tą

atvarė rinktinių vyrų būrį.
Juos budriai stebėjo, kad. su 
mumis nesusitiktų ir nesiKalbė 
tų. Kartais atsitiktinai prasi 
lenkdami klausdavome: „Pa 
gal kurį?" Tai buvo visiems S- 
vietų Rusijos žmonėms supran 
tarnas klausimas. Atsakydavo: 
„Pagal 58-jį, t. y., kaip

„tėvynės išdavikai“.
Nors tikrieji išdavikai buvo 
juos nubaudusieji bolševikai.

Šiems vyrams teko kirsti su 
šalusioje žemėje duobes ir pa 
laidoti Trofiniovsko statytojus, 
nes mūsų tarpe jau neouvo 
žmonių, pajėgiančių tokį dar 
bą atlikti.

Kai kurių giminės savo mirų 
siems statė medinius kryželius. 
Jei buvo leidžiama tiems kry 
žiams pasilikti, tai buvo prie 
žasčių: kryžiai buvo tolokai 
nuo Trofimovsko navigacijos 
kelio ir sunkiai iš tolo įžiūrimi. 
Kita vertus, darbininkės ver 
gės, matydamos kentėjimo sim 
bolį — kryžių, NKVD agentų 
galvojimu, nusiramindavo ir 
dėl to našiau dirbdavo. Bolše 
vikų metodai pateisino visas, 
kartais neįtikėtinas išnaudoji 
mo priemones. Bet ir šioje le 
do dykumoje NKVD agentai 
atidžiai stebėjo kiekvieną ver 
go judesį.

Mokytoja Staniškienė, 
anksčiau kartu su savo vyru 
tundroje rinkusi medžius kurui, 
mirusiam savo vyrui Staniškiui 
pati surado tinkamesnį medį 
kryžiui ant jo kapo pastatyti. 
Kryžiaus užrašas bylojo apie 
mirusiojo meilę savam kraštui 
ir didį tėvynės ilgesį. Šį užrašą 
tuojau suuodė NKVD, ją iš 
kvietė, tardė kelias valandas. 
Tasai tardymas ją taip sukrėtė, 
kad sugrįžusi negalėjo žodžio 
ištarti.

Mirusius palaidojus, naujai 
atvežtus vyrus pristatė prie rąs 
tų iš ledo kirtimo darbų. Mū 
sų barako žmonės, iškentėję 
baisų žiemos metą, pradėjo ju 
dėti į darbą. Kas galėjo pakilti, 
turėjo dirbti, gaudamas dirban 
Čiojo maisto kortelę, kartais 
dar ir žuvies. Kas lik šiaip taip 
pajėgė, iš paskutiniųjų stengė 
si uždirbti rublį, kod galėtų nu 
sipirkti maisto. Išalkusius į dar 
Lą varė badas — kitų varovų 
nereikėjo.

Ten ir šunims prieš kelionę

A

Al O N R E/A L
TAUTOS FONDUI

ųukojo šie Monlrealio lietuviai: 
$10: B. D. Juikai, Just. Ki 

irkšlis, Iz. Mališka, P. Ada 
i lonis ir U. Opanavičienė, iš 
Lindbergh, Alberta.

$7 : Antanas Gaurys ir Jonas 
j kardelis.

$6: Jr. Rudinskas.
$5: Br. ir J. Lukoševičiai, 

Lt. I.lekšriūnas, V. Efertienė, 
Aleksiūaaitė, V. L. Giriu 

..i, Vyt. Dargis, V. Kerbelis, 
P. Žukauskas, K. Toliušis, M. 
Liuobys, Alb. Ruzgas, Juozas 
Gražys ir A. Norkeliūnas.

$3: F. Jucevičius, J. ir F. 
Kačergiai, R. Limaniūkštis, Pr. 
Mickus, J. Stropus, J. Mališka, 
P. Jocas, J. Borevičius, J. Še 
moga. St. Daukša, L. Černišo 
vas, J. Gorys, D, Norkeliūnas, 
S. Kęsgailą, S. Jankauskas ir 

iš vakaro neduodavo ėsti.
Alkanais šunimis 

važiuojant, šunys būdavo bai 
šiai pikti. Bėgdavo vis greičiau 
ir greičiau, žinodami, kad se 
kančioje poilsio vietoje gaus 
žuvies. Kelionėje kajurai alka 
nų šunų negalėdavo sulaikyti, 
nereikėdavo jų raginti.

Poliarinės nakties metu žmo 
nės darėsi vis tylesni ir tylesni. 
Sunykusiame kūne nusilpo ir 
dvasinė mūsų gyvybė. Kalbė 
davome dažniausiai tik apie ku 
rą ir duoną, ir šiose kalbose 
reikšdavosi žmogaus noras gy 
venti.

Bus daugiau.

SIUNTINIAI
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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CALL FOR
CALVERT

E. Wasylyshen
Public Relations Representative : : z

Ortice: 'vzįLfy ''Ą
750 Lucerne Road, Mount Royal <• <•

RE. 1-9676 ,>į

Residence; Bask
DU. 9-7065

CALVERT 
V-I-P

(243-D) A rare and distinctive 
Canadian Rye Wb^ky.

MS CALVERT
T| HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

WCALVERT
OLD RYE 

(242-B) Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-old cash.

į

ji

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

ota<ūausiiiiiiiiiiniriiLiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiririiiiinntiiiiinnain* 1« «.

DRUMMOND AUTO 
REPAIRS

1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608 
LATVIŠKA ĮMONĖ

Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.
Greitas patarnavimas.

Prieinamos kainos.

V. Sabalys.
yl: J. jc.rgut s, J. Seklys, Pi. 

Mekšriunas, J. Skučos, J. Blau 
zdžiūnienė, D. Mozūraitienė.l 
Z. Rimša, A. Vazalinskas, R. 
Styraitė, M. Juodviršis, J. Ašy 
pavičius, Br. Abromonis, A. 
Šaltenis, V. Gražienė, H. Ado 
monis, Zemlickienė, A. Dauge 
iavičius, J. Ladyga, H. Nagys, 
:L Otto, Z. Barisas, Br. Staške 
vičius, M. Šulmistras, M. Šu 
kys, J. Jocas, B. Ignotavičius, 
A. Jocas, J. Burčikas, A. Ba 
rauskas, K. Prelgauskas, J. Tu 
bis, J. Lubinskas, D. Norkeliū 
nas, P. Gerhardas, Juozas Ado 
maitis, Ig Žemaitis ir J. Dal 
motas.

$1 : A. Jonelis, Jurg. Gudas 
X. Y., J. Adomaitis, VI. Vana 
gas, R. Virbila, D. Stankienė, 
A. Ališauskas, M. Gaputytė, 
Pr. Sušinskas, Pr. Gaputis, Bi 
jūnas, S. Pakulytė, Ant. Sala 
džius, M. Siniene, P. Janušas, 
M. Makauskas, P. Žukauskas, 
V. Girinienė, L. Urbonas, Iz. 
Gorys, J. Tubis, Rasa Lukoše 
vičiūtė, K. Leknickas, J. Pukte 
ris, P. Gudaitis, St. Naginionis, 
A. Morkūnas, V. Janušauskas, 
V. Lukauskas, P. Žukauskas, 
A. Barauskas, Z. Barisas, V. 
Pacukonis, A. Kreivys, J. Ma 
Čionis, K. Lukas, J. Asipavi 
čius, P. Slečiutė, J. Valiulis, S. 
Mekšriūnias, J. Gabrusevičius, 
J. Laurinaitis, K. Gricius, K. 
Lukošius, A. Šimonėlis, J. Bal 
tonienė, E. Kerbelienė, O. Čer 
kus, V. Pužauskas, V. Mackū 

nas, A. Alekna, L. Šimonėlis ir

Šis filmas yra pagamintas žy 
i įaus švedų filmų direktoriaus 
Suckdorff, rodomas Amerikoj. 
Vaizduojomas Rytinės Indijos 
džiuglių gyvenimas, Muria gi 
minės papročiai. Filmas kaip ir 
neturi siužeto, bet įdomus spal 
vingurau, nepaprastais džiung 
lių vaizdais ir charakteringais 
indų rasės veidais, jų darbais, 
tikėjimu, vargais ir džiaugs 
mais.

Filmo turinį sudaro nedide 
lio laikotarpio Muria giminės 
gyvenimo eiga. Švedai ar kiti 
europiečiai artistai čia r.edaly 
v arija. Visą filmo veiksmą at 
lieka to krašto vietiniai žmo 
nės, gal tik filmo direktoriaus 
atitinkamai parinkti. Užtat ma 
tomas natūralus Muria plačio 
sios giminės gyvenimas. Tai 
simpatingi tamsiaodžiai, gyve 
ną tvarkingomis ir gausiomis 
šeimomis primityviuose name 
liuose, laikąsi švaros, savų tra 
dicijų ir savo tikėjimo. Jų gy 
venimas, palyginti, ramus. Jie 
dirbdami ir ilsėdamiesi daug
t----------xkl-----—.......................... m

K. Mickus.
Viso surinkta $311.
TF Montrealio skyriaus vai 

dyba nuoširdžiai dėkoja vi 
siems aukotojams ir Pp. K. 
Mickui, VI. Janušauskui, Br. 
Abromoniui ir J. Dalmotui už 
talką, renkant aukas.

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame op/i Jūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir UI U | I 11 tU8 įvairius siuntimus.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžininga*.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ

282 St. Catherine East
(kampas Sanguinet)

antras augštas

UN 1-6687

PORTUAiy

PIRMOJI KOMUNIJA 
VES I UVĖS-SUKAKTUVĖS

■vii', j'e tiki De've Moti 
na ir bijo piktųjų dvasių, ku 
lios dažnausiai yra įsikūniju 
sios plėšriuose žvėryse. Per vi 
są filmą šią ramią giminę per 
sekioja tigras ir ypač leopar 
das, kuriuos galų gale jiems 
pavyksta nudobti, nors žūsta 
vienas šauniausių giminės vy 
ių. Daina ir jietis yra jų džiaugs 
mas ir darbas; iš to ir filmo pa 
vadinimas.

Filmas naudingas ir įdomus 
bet kokio amžiaus žiūrovams.

NO MAN IS AN ISLAND
Filmas iš paslmtmiom ■ 

kiečiu karo su japonais. Yra 
ž’aurių vaizdų. Literatūriniu 
atžvilgiu silpnokas kūrinys; vi 
si japonai kariai — blogybės, 
visi amerikiečiai — kankiniai, 
narsuoliai, laimėtojai. Mintis 
įdomi: joks žmogus negali bū

Nukelta į 6 psl.

I
 Įvairūs §
DRAUDIMAI
Vacys Zižys t

Įstaigos VI 2-1427. x 

Namų LA 3-1084. y

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

! BALT,CI; Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kalitai
« ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
į: SAV K KIAUŠAS ir J. Š I A U C 1 U L I S į
■< yra tos srities specialistai su 22 metų praktika
X Lietuvoje. Vokietijoje, Anglijoje tr Kanadoje.

Lietuviam* nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str.. Ville LaSalle,

Montreal. P Q Tel.: DO 6-3884

į Dr. Roman Pniewski I
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.

■5 Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
: 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.

;» Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $

EELLAZZI- L A M Y, INC
X ė
'' l»U 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. ė
£ I vain medžio statybinė medžiaga Durys, langų rėmai, <
'' k'suliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

Į ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
8 117 — 6th Avenue, LACHINE. j

| A. NORKELIŪNAS |
V i *

Commissioner of the Superior Court of Montreal <j;
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 1 I

C Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
£ »
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WINDSOR, Ont
WINDSORO LIETUVIŲ PARAPIJA ĮSIGIJO 

BAŽNYČIĄ,
kuri buvo nupirkta rugs.je 27 
d. Klebono kun. Viktoro Ka 
iecko pastangomis, su pagalba 
parapijiečių, per trumpą laiką, 
vos kelių mėn. laikotarpyje, bu 
vo sukeltas gražus bažnytinis 
fondas. Klebonui pačiam pir 
mąjam padėjus šimtą dolerių, 
dauguma parapijiečių jį pase 
kė irgi akodami poi šimtą do 
lerių. Be to yra daug pasižadė 
jusiu, kurie žada paaukoti po 
šimtą, arba kurių šimtinės dar 
nepilnos, jas papildyti.

Aukotojų sąrašas po 100 do 
lerių: Kun. V. Kaleckis, Euge 
nija ir Adomas Butavičiai, 
Marta ir Feliksas Svabauskai, 
Elena ir Robertas Puidai, Ma 
rija ir Antanas Juškauskai, Dr. 

Savings
Bonds

if

patogu Įsigyti

anada

lengva pakeisti į pinigus
naudinga laikyti

Naujieji „Canada Savings Bonds" per 
pirmuosius trejetą metų moka po 4^4% 
metinių palūkanų, per sekančius trejų, 
metus po 5%, o paskutinių astuonių me
tų laikotarpy moka po 5%% palūkanų. 
Taigi, laikant bonus 14 metų, ligi jų su
brendimo, jie vidutiniškai neša po 5.1 i 
% metinių palūkanų. Skaičiuojant dole 
riais bei centais, kiekvienas investuotas 
$100.00 su priaugusiomis palūkanomis is 
augs į $ 172.50, bonams subrendus.

Vieno šimto dolerių boną galima įsi
gyti mokant vos po 29 centus per dieną, 
pasinaudojant patogiu savo darbovietė? 
algų taupymo planu. „Canada Savings 
Bonds“ taip pat galima pirkti ir grynais 
arba išsimokėjimui bet kuriame banke, 
investacijų įstaigose, pas biržos tarpinin
kus, trestuose bei paskolų bendrovėse.

Juos gali pirkti kiekvienas Kanados 
gyventojas, mažas ar didelis, pradedant 
$ 50.00 arba didesnėmis sumomis. 
Vienas asmuo gali jų pirkti ligi $10.000.00 
ribos. Juos gali įsigyti ir paveldimo tui-

to valdytojai. Palūkanos išmokamos ku 
ponais, arba už didesnes sumas—čekiais, 
jei to pageidaujama. ,,Canada Savings 
Bonds“ j pinigus iškeisti galima bet kada, 
bet kuriame banke, už juos gaunant pilną 
pažymėtą dolerių vertę bei priaugusias 
palūkanas.

Pirkite naujuosius „Canada Savings 
Bonds“ šiandien. Takių gerų dar nėra 
buvę!

Danutė ir Stasys Naikauskai. 
Juozas Linkevičius, Juozas An 
drejauskas, Eugenija ir Stasys 
Baltuliai, Jurgis Sadauskas, 
Emilija ir Bronius Barisai, Dr. 
j. Baltrušaitis, Stase Simanavi 
vienė, Emilija ir Pranas Kairiai, 
Jplanda ir Mykolas Kiziai, Jur 
gis Kairis. Dr. V. A. Ablėnas. 
Aukotoja iš Čikagos, Danutė 
Kraniauskienė, Marija ir Ro 
mas Dumčiai; po 50 dol. : Jo 
seph Codars, Juozas Čepaitis; 
30 dol. Birutė ir Antanas Kozu 
liai; 20 dol. Bronius Badiko 
nis; 15 dol. Sofia ir Frank Ma 
linauskai; po 10 dol. Aleksas 
Grušas, Aleksandra ir Petras 
Eidukai; po 5 dol. Juozas Ru 
binskas.

Taip pat klebono kun. V. Ka 
leckio pastangomis buvo suor 
ganizuota loterija. Biletų plati 
nime daug pasidarbavo parlpi 
jiečiai, tačiau daugiausia dirbo 
pats klebonas, išsiuntinėdamas 
arti 700 laiškų Jungtinėse Ame 
likos Valstybėse bei Kanadoje 
gyvenantiems lietuviams. Lote 
rija davė 1200 dol. pelno, pri 
skaitant kunigo Juozo Budzei 
kos auką 300 dol., kuriuos jis 
ia'mėio. laimėdamas nirmą pre 
miją toje loterijoje. Antrą pre 
miją laimėjo Jurgis S'dagis iš 
Detroito sumoje 75 dol. Tre 
čią premiją 25 dol., laimėjo ka 
nadietis iš Windsoro.

Bažnyčia kaštuoja 12,000 
dol. Parapija įmokėjo 3000 d., 
vyskupija 9,000 dol., tad turi 
rne 9000 dol. skolos vyskupi 
jai. Pastatas susideda iš sekan 
čių patalpų: salė, iš kurios bus 
padaryta bažnyčia, rūsio ir prie 

bažnyčios yra pristatytas butas- 
-klebonija. Dabar ten vyksta re 
monto darbai.

Tenka pasveikinti darbštųjį 
kleboną ir visą parapiją ir kar 
tu visiems pasidžiaugti, kad ir 
Windsoro lietuviai turi savo 
maldos namus, nuosavą patai 
pą, kurioje galės lalpintis ir lie 
tuviška veikla.

Bažnyčios adresas: 808 Ma 
r;on St., kampas Cataraqui, 
Windsor, Ont.

Rugsėjo 29 d. dalyvavo Lon 
dono vyskupijos lietuvių šven 
tėję, nes ir Windsoras priklau 
so Londono vyskupijai. Ten su 
savo choru giedojo bažnyčioje 
,r dainavo koncerto metu, nors 
ir nedaug laiko turėdami pasi 
ruošimui.

Dabar, įsigiję nuosavą baž 
nyčia, dirba apie ją remontuo 
darni, gražindami, įruošdami 
bažnyčią. Kol dar nėra jreng

SUDBURY. Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L. B. V-ba lapkričio mėn. 
24 d. kroatų salėje, 25Ii Kat 
heleen Str., rengia kariuome 
nės šventės minėjimą. Progra 
moję: trumpa paskaita; meni 
ne dalį išpildys ,,Tumo-Vaiš 

••’o” "e?tadienmės mokyklos 
, n’a:. Vėliau šokiai grojant 

ram orkestrui. Veiks turtin 
s bufetas. Pradžia 6.30 vai. 

v karo. Visus tautiečius kvie 
čiama skaitlingai dalyvauti ir 
pasikviesti draugų.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

L. B. V-ba gruodžio mėn. 31 
d. ukrainiečių salėje, 130 Fro 
od Rd., rengia bendrą visų lie 
tuvių Naujų Metų sutikimą.

Kadangi toks pobūvis yra 
pirmas mūsų kolonijoje, todėl 
vardan lietuvikos vienybės, iŠ 
anksto prašome tą dieną ne 
numatyti pobūvių privačiai na 
muose, bet visi, kaip vienas, da 
lyvaukime Naujų Metų sutiki 
rne - šokiuose. 1 egul bendra 
lietuviška daina ir linksmas juo 
kas palydi senų ir sutinka Nau 
jų Metų dar mums nežinomą 
laimę, o gautas pobūvio pel 
nas naudojamas lietuviškiems 
reikalams ir padidinimui vieti 
nio šalpos fondo.

Biletai pradėti platinti iš an 
ksto ir gaunami pas LB v-bos 
narius. Kviečiame neatidėlioti 
paskutinei dienai, bet biletus įsi 
gyti dabar.

B-nės Valdyba.
• Ragausko Izidoriaus tėvas, 
sulaukęs gilios senatvės, mirė 
Lietuvoje. Gautoje iš Lietuvos 
nuotraukoje matyti laidotuvių 

tas ir nėra laikomos pamaldos, 
suruoštas bažnyčios įsigijimo 
proga balius.

Parengimas įvyko spalio 20 
dieną. E. B.

Filmų menas
Atkelta iš 5-to puslapio.

ti vienas, kaip kokia vieniša sa 
la; viskas pasiekiama ir laimi 
ma tik sutelktine veiksmų ir pa 
stangų grandine. Be to, žmo 
gus išgyvena ir kitų skausmus, 
ir palaimintas žmogus, kuris 
moka džiaugtis kitų džiaugs 
inais.

Neblogai čia vaidina jauna 
artistė Barbara Perez, Jeffrey 
Hunter. Įdomūs spalvoti vaiz 
dai. Vaikams filmas nėr aštrus.

ALĖ ROTA. (Ll).
• Lenkai gamina filmą apie 
1863 metų sukilimą. Esą filmas 
bus pagrįstas istoriniais doku 
mentais. Bet ir ar šis filmas ne 
bus padarytas taip, kaip yra pa 
darytas Žalgirio mūšio filmas?
o.

bažnytinės apeigos, dalyvau 
jant kunigui, prieš kars':ą pade 
ti 2 vainikai su aiškiu įrašu — 
„Nuo komunalinio ūkio prof 
kombinato“.

Izidoriui Ragauskui, re'e1; r 
brangaus tėvelio, širdinga užuo 
jauta.

• Ontario LR Board INCO 
darbininkų unijos teis:ų atstovą 
vimą pripažino Steelworkers V 
Amerika unijai. Pralaimėjusi 
Mine Mill & Smelter workers 
unija dėl to padavė skundą į 
augštesnį teismą. J. K.

TAUTOS FONDUI
aukavo: po $13: j. Rene k s 
po $10: J. Vaičeliūnas ” ' 
J. Bružas ir A. S trak-u k 
po$7: S. Jackus ir P. Ve' 
vičius; po $5: j. Batait-':, P 
Brauklys, K. Daunys V r 
nius, P. Jutelis. J. Kibickas, J. 
Petrėnas, K. Poderys, K. Ri 
mas, A. Raškevičius, kun. A. 
Sabas ir J. Žiūkas; po $3: A. 
Barkauskas, A. Bruškys, V. 
Bružas, A. Jasiūnas, V. Juška. 
P. Gabrėnas, P. Griškonis, M. 
Pranckūnas, J. Paulaitis, A. Ju 
dzilaitis, A. Juozapavičius, A. 
Lap’enis, J. Kriaučeli'n-- n 
Krivickas, L. Kulnys, A Mik 
tas, J. Martišius, K. Narbutas, 
D. Mickus, J. Ragauskas. J. 
Steočinskas, V. Stepšys, E Sa 
kalauskas, A. Valaitis, A. Zlat 
kus, ir K. Žukauskas.

Po 2 dolerius: L. Balulis, P. 
Alkūnas. A. Gaigalas VI T ’* 
ka, P. Kraujalis, S. Liaudins 
kas, J. Liumbis V. Pet-ov-s 
V. Skvireckas. J Šulmistras. K. 
Šviežikas, J, Valančius. P. Vi 
sockas; po $1: T. Cibulskis. A. 
Gatautis, P. Gurklys, K. Juška. 
L. Linkevičius. P. Liutkus. V. 
Liumbvs. T. Kručas A MUčius 
A. Rapkaln’s A Rukšvs S. 
Šlakaitis. B. Varvs. Aukų Tau 
tos Fondui surinkta išviso $ 
230.

Tautos Fondo ir savo vardu 
nuoš’rdžlai dAkom TF-do I^a 
liotlniui d. Gabrėnu’ už tok’ 
gražu pasidarbavime. renkant 
aukas pavergtos Tėvynės va 
dav:mo reikalams. Ta:p n»t nuo 
širdžiai dėkoju visiems Sudbu 
rio lietuviams už aukas.

V. Vaidotas,
TF-do Atst. Kanadoje P-kas.

A*.-*-*-* * .* - - • « • • »

A. E. M cK AGUE, Q. C.
Barrister and Solicitor
Advokatas ir Nolaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario B’4~ 

330 Bay Street,

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

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

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.

GARSINIMAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto. 1/tomas. Š’cje 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo iš 
pranašauta prieš tūkstančius metų, koks buvo D evo tikslas 
dėl visos žmonijos gerovės, aprašo kas bus įvykinta čia ant 
žemės šiame 7-tame tūkstantmetiniame amžiuje Kristaus Kara 
liavime. Knyga drobės apdarais, 36b puslapių, kaina, $ 1. 
(2) Knyga Laikas Prisiartino, studijavimas Švento Rašto 
2/tomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
kristus, kas jie do vieni yra, k< kie 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 et. Taipgi galima gauti ir dow» 
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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Montrealio Jeanne Mance Rinkiminėje Apylinkėje š-m lapkričio men. 14 d. balsuokite

UNION NATIONAL
MAURIC CUSTEAU

NES JIS ŽADA:

. SUMAŽINTI PROVINCINIUS MOKESČIUS, PADI

DINANT NEAPMOKESTINAMAS PAJAMAS IŠ 

$ 2,000 VEDUSIAM IKI $ 4,000 IR iŠ $ 1,000 NEVE

2.

3.

DUSIAM IKI $ 2,000.

ĮSTEIGTI KILNOJAMAS PENSIJAS.

SVEIKATOS DRAUDIMU PILNAI APRŪ

PINTI TOKIO DRAUDIMO REIKALINGUOSIUS.

4. NUSTATYTI MINIMALINĮ UŽDARBI — $ 1.00 t 

VAL. (iki šiol yra 65 et.).

5. IR EILĖ KITŲ SVARBIŲ DALYKŲ.

LIETUVIŲ RINKIMŲ KOMITETAS.

HAAAIftLTON
BUS SKAUTŲ ŠOKIAI

Lapkričio 3 d., šeštadienį, 7 
vai. 30 min. p p. parapijos sa 
Įėję įvyks Hamiltono skaučiv 
..Š’rvint s“ tunto rengiam". 
„Halloween“ proga pasitinka 
minimas - šokiai. Hamiltono ir 
apylinkės skautės ir skautai 
kviečiami skaitlingai da'vvave 
Pagedaujama kuo daugiausia: 
su kaukėmis, nes įdomiausios 
3 kaukės bus oremijuoiamos.

Spalio 14 d. įvykusi tunto si* 
mu. Atvyko beveik visos ir su 
silaukėm dar nauju paukštyčių 
bei skaučių. Paske'bti keli kon 
kursai buvo skaučių sutikti su 
dideliu entuziazmu ir noru lai 
mėti, tad tikimės šiais metais 
ypatingo veikimo skilčių tarpe.

Tuntininkė.
VAJUS TAUTOS NAMAMS 
80-toje savaitėje davė $ 200; 
o iš viso $83.000. Nuoširdžiau 
šia padėka Juliui Bakšiui iš To 
ronto ir Jonui Gimbučiui iš 
OaKvillės, įstojusiems LN na 
liais su $100.

Koncertinis vakaras, suruoš 
tas LN v-bos spalio 21d. Lietu 
vių Namuose, buvo labai Įdo 
mus, tik gaila, kad kaip ir vi 
sur, taip ir į šį parengimą atsi 
lankė mažai tautiečių. Pajamų 
Gauta $ 133.75, išlaidų buvo $ 
116.79 ir $ 16.96 liko pelno.

Įdomus buvo Dan Kuraičio 
pranešimas iš jo kelionės į Lie 
tuva. Meninėje dalyje visus 
maloniai nustebino mažosios 
M:,da ir Rūta Įok’ibaitvtės iš 
Cleveland .puikiai išpildžiusios 
Taut*n;ų šokių giupė „Ginta 
ras“ programą praturtino gra 
žiai išpildvtais lietuviškais tau 
tiniais šokiais.

Įžanginę kalbą pasakė K. 
Mikšys. Konferavo S. Martin 
kūtė.

LN V-ba, atsidėkodama pro 
gramos dalyviams, po koncerto 
suruošė kuklias vaišes.

Kalbant apie lietuviškus pa 
rengimus bendrai, 
tatuoti liūdną faktą, kad jų jau 
visai nelankome. Ir ko norime 
iš jaunimo, jei mes patys bai 
giame nusipurtyti lietuviška dva 
šia. Su kiekvienais metais mū 
sų asmeniškos ambicijos, puiky 
bė, užkulisinės intrygos, didėja, 
o bendras lietuviškas reikalas

DR. L Z E L T I N S
(Latvė dantų gydytoja)

Praneša naują savo ant*-aša 
752 Main St. E., Hamilton 
(kamoas Sherman g vės).

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

Pirmad eniais iki 8 vėl. v. 
Ketvirtadieniais 2—8.

PAGERBTAS CHORO 
VADOVAS,

Rugsėjo 28 d., kaip naujas 
tenka kons choristas, ateinu į pirmą repe 

ticiją. Padžioje „viskas eina to 
bulai“, tik įpusėjus repeticijai, 
choro administratorius A. Pau 
liūs, nutraukia darbą „svar 
biam pranešimui. Pasirodo: pa

smunka. Todėl ir bepigu vienai 
mažai tautai valdyti beveik vi 
są pasaulį, kada visos kitos yra 
savo dvasioje taip nuostabiai 
silpnos.

Pp. Dervaičiai iš savo šeimos 
Liet. Namams įteikė antrą šim 
tinę, įrašydami nariu dukrelę 
Danutę. Nuoširdus ačiū!

Nežiūrint didžiausio užkulisi 
nio veikimo prieš Liet. Namus, 
visdėlto šis didelis lietuviškas 
darbas varomas j priekį tik dė 
ka Šimtų tautiečių panašaus po 
zityvumo, kaip mielieji Dervai 
čiai. Koks sunkus slaptųjų jė 
gų apvaldymas, rodo šie faktai: 
spalio m. 4 asm. grąžinta $ 
1200, lapkričio m. reikės išmo 
keti 9 asmenims $1800; gruo 
džio mėn. 6 asm. $1400 ir sau 
šio mėn. 4 asm. $ 400. Iš viso 
per 4 mėn. Liet. Namai neten 
ka $ 4,800. Šie asmenys, kada 
pinigus įnešė, buvo žymiai eko 
nomiškai silpnesni, negu dabar, 
bet pave-kti priešiškų LN jėgų, 
savo pinigus atsiima, nors pui 
kiai supranta, kad tuo savo po 
elgiu daro didelę žalą didžią 
jam lietuviškam darbui. Tik L. 
N. V-bos energingo veikimo ir 
atsargios ekonominės politikos 
dėka, ši padėtis ne tik apvaldy 
ta, bet ir pats liet Namų reika 
las žengia į priekį. Kviečiame 
visus geros valios tautiečius šie 
ms silpnesnės dvasios Petuvia 
ms atsakyti konarasmūgiu, pa 
greitintai ir skaitlingai stojant 
L. N. nariais!

Aukų už Metraštį spalio 19 
—25 savaitėje gauta $4. Auka 
vo: Z. Bolsk’s, J. Raguckas, D. 
Šiurna ir B. Bai’sas, per A. 
Kaušpėdą $ 3 auka Kultūros 
Fondui. Nuoširdus ačiū!

Sk. St

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Baris ers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ofice WA 4-9531 
Res. BE 3-0978

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3.000 dol. 
morgičiu paskolom iki 60% turto vertės 

Nemokamas gvvv >ė- ,i paskolų draudimas 
Pilnas Čekių patarnavimas 

Darbo dienos ■ 
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai — vai t r 
Antiadieniai® ir penktadieniais 5 vai — 8 vai vak m 

21, MAIN Si. E. Room 207. Tel. JA 8-05 M

lapijos klebonas kun. dr. J. Ta ST. CATHARINE, ONT... 
darauskas, kviečia visus „rim . , , . n ,
tam posėdžiui . Vos pravėrė 1
r’vrs. randam geib. kleboną neSj Ont.
prie gražiai papuošto stalo. Čia Meninę programą išpildys 
gerb. klebonas, paspaudžia viešnia iš Toronto, solistė J. 
choro vadovui sol. V. Verikai Sriubiškienė. Po programos 
čiui ranką, o choristai jį iškelia bus šokiai prie geros europietis 
į viršų su lietuvišku valio! Ta kos muzikos, ve*ks įjufetas, bus 
riant sveikinimo žodį, paaiškė ir kitų pamarginimų. 
jo, kad tai Vaclovo vardinės. Pradžia 6 vai. p. p.
Ta proga mielajam Vaclovui Kiekvienas atsilankęs, galės 
jte’kta gėlių, padėkota už jo nuotaikingai pasilinksminti ir 
dirbamą kultūrinį darbą mūsų Juo pačiu savo įnašu parems 
kolonijoj ir sugiedota jam ii be* prisidės netik prie mūsų, 
glausiu metų. Kaip bendravar bet ir kitl* organizacijų kultūri 
clžiui. dalis šių trumpu iškilmių 11,0 bel visuomeninio veikimo 
atiteko ir man. sustiprinimo v . . . .

Ągiūj Visi m’elai prašomi ir visi
mielai laukiami.

’ * SLA 278 Kuopos Valdyba.

1000 Kalėdinių siuntinių 
be uždarbio

ŠTAI IR VĖL, prisilaikydami jau šeštus metus savo tradici 
jos, siūlome 10U0 special.ų Kalėdinių siuntinių be uždarbio, 
gamybinėmis kainomis, savo klijentams lietuviams visame 
pasaulyje. Parodydami Kalėdų proga šventinį mostą ir 
stengdamiesi atsidėkoti už tą didžiulę nuoširdžią paramą, 
kurios esame susilaukę pi ae.tais melais, atsisakome uždarbio 
ir esame parinkę savo gerbiamųjų lietuvių klijentų gerui vėl 
4 specialius išskirtinės vertės ir rūšies kalėdinius siuntinius.
1 PATINGA PROGA Jums pasinaudoti tokiu vieną kartą 
per metus žvyks.anciu ixaiedimu pasiūlymu. "l iktai 1000 
tkalėdimų Siuntinių be uždarbio, dėl to užsakymus siųskite 

tuojau, kad nebūtų nusivylimo.
KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 1. Jį sudaro:

3}ų jaruų vi.non<-s medžiagos 1 Vyriškam ar mo.enškam 
kus.iumui, lygios ar smulkiais langučiais, įams.ai mėly
nos, rudos ar pilkos (pašnenkama iš b medžiagų).

8 jaraai su.ik.OjO iajo.io, languoto, z suk.ieicms ir Z mote
riškiems kostiumams, juouai bako, ruaai balto, vyšni
nio su baitu, zanai Laito ar mėlynai uaiiu.

3 jaruai uiruumo slko .a.eros, uiikamos pamušalams, suk 
neicms, ui.uzems ar apatiniams, .ains.u. mėlynos, juo
dos, tams.ai p.iKus ar rudus.

Musų normali lokio stūmimo kaina yra $ >5.50 J. A. V. 
valiuta skaitant.

Kalėdinė kaina (be rnaarmo; yra aktai (įskaitant visus 
mokesc.usj; $ o9.au J. A. V. vanu.a Skaitant.

KALėDIhIs SIUNTINĖS Nr. 2 (dv.guoas Kr. 1 
siuntmysj. jį suuaro:

o^z jardų vimonės meuziugus z vyr.sK.ems ar mo.erisk.ems 
Kostiumams, lygios ar smulkiais įaugusiais, tams.ai niviy 
nūs, ruuos ar p.nius (pašnenkama .s 0 meuziagųj.

tu jaruų sunkiojo lajO.iu, languoto, 4 suknerems ar 4 mo- 
teriSKiems kostiumams, juouai uaito, r„uai uano, vysm 
nio su uaitu, žaliai uaito ar mėlynai balto

o jaruai uuLlinio suko la.evos, tinkamos pamušalams, 
sukneiems. Pauzėms ar apatiniams, tams.ai mciynos, 
juouos, tamsiai pilkos ar rudos.

musų normali tokio siuntinio kaina yra $ 79.00 J. A. V. 
valiuta skaitant.

Kalėdinė kaina (be uzuaruiuj yra tiktai (įskaitant v.sus 
mokesčius): $ 1,9.Lb J. A. V. vanuia skaitant.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3. Jį sudaro:

61/ą jardų vilnones medžiagos 1 vyriškam ar moteriškam 
kostiumui, lygios ar smulkia.s langučiais, tamsiai mėly 
nos, rudos ar pnkos (pašnenkama iš 0 medžiagų).

3 jardai vilnones medžiagos 1 motei iškam ar vyriškam 
paltui, tams.ai meiynos, juodos, žalios, mėlynos ar ku 
pranugano spalvos (pašnenkama is 5 medžiagų).

8 jardai sunkiojo radono, languoto, 2 suknelėms ar 2 mo 
tenšk.ems kostiumams, juodai balto, rudai baito, vys 
mino su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.

6 jardai dirbtinio šilko taietos, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, 
juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Musų normali tokiu siunt.mo karna yra $ 68.00 J. A. V. 
valiuta skaitant.

Kalėdinė kaina (be uždarbio) yra tiktai (įskaitant visus 
mokesčius): $59.00 J. A. V. valiuta skaitant 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4 Jį sudaro:

6% jardų vilnonės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems
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kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai mė 
lynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų).

3 jardai vilnonės medžiagos 1 moteriškam ar vyriškam 
paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos ar kup 
ranugano spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų).

16 jardų sunkiojo rajono, languoto, 4 suknelėms ar 4 mo 
tenškiems kostiumams, juodai balto, žaliai balto ar 
mėlynai balto.

10 jardų dirbtinio šilko tafetos, tinkamos pamušalams, suk 
nelems, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juo 
dos. tamsia pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $ 91.00 J. A. V. 
valiuta skaitant.

Kalėdinė kaina (be uždarbio) yra tiktai (įskaitant visus 
mokesčius) : $ 79.00 J. A. V. valiuta skaitant.

UŽSAKANT PRAŠOM NURODYTI, KURI SPALVA 
PAGEIDAUJAMA PIRMOJI, O KURI ANTROJI 

Px.AdOtwk. ATKREIPTI DĖMESĮ: visos tų mūsų 4 Kalė 
ūmių siuntinių medžiagos yra eksportinės angliškos medžią 
gos, o del to dar, kad esame turėję, labai sėkmingos preky 
uos metus, sia>s metais esame pajėgūs duoti siuntinams be 
lUuaruio geresnes rusies medžiagas negu bet kada iki šiol, 
spec.a..a< mums gamintas, naujais ir patraukliais raštais, 

žemesnėmis negu praeitais metais kainomis.
Medžiagų pavyzdžiai pageidaujantiems bus siunčiami ORO 

PAS 1 U nemokamai į bet kurį pasaulio kraštą.
i._es „esc,aiiujome pastangų, kad medžiagos būtų nupirktos 
„ 4>a„ „e„.oui.s „a.noims ir Kad jums iš to būtų naudos, ir mes 
cs—..e .„„u jjica Ki*a urmą negan panašios augštos ver 
.„s s.„nt.ii.ų p„s,uiyti tokiomis nuostabiai žemomis kainomis.

......„s amus Siuntinius be uždarbio gali užsisakyti 
v.s. i.e.u..a., v .s ue», ar jie butų mūsų khjentai, ar kurios 
uoiS Kitus urmus, luums malonu leisti tuo pasiulymu pasi 
..a-umi uei „„m. loZjAru't kiTE 1 UOJAU, KAD KALĖ 
^xxi.iu * . .„.„ai ę uaVlJUS. Kas nori užsitikrinti sau 
..U.UU..1, „e kUuu.m.u SiUiuinj, is to priimame mažiausiai bent 
v r.uu uz.s.ai^ jau dabar ir galutinio užsakymo galėsime lauk

q Sci V čll iCS.
.i„a..iKidi'E: Užsakykite tuojau ir pasirūpinkite, kad 

.„aivuoms būtų gau.a. ivaledinių siuntinių be uždarbio yra
TIK 1000.

MES GARANTUOJAME:
1. Kiekvienas siuntinys bus įteiktas gavėjui.
z. jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus ar nemoka 

mai pasiunciame kitą siuntinį.
3. Apmokame visus mokesčius, dėl to gavėjai, sulaukę 

siuntimų, nieko jau nebeturi primokėti.
4. Visas medžiagas siunčiame tiktai pagal pavyzdžius.

SPECIALUS PRANEŠIMAS:
Jau atspausdintas mūsų naujas sensacinis visas iliustruotas 
didžiulis katalogas, pirmas ir vienintelis toks iliustruotas siun 
tinių Katalogas pasaulyje. Tuojau reikalaukite jo. Jame pla 
ciai aptariamos ir iliustracijomis parodomos visos ko įvai 
nausios ir puikų pasirnkimą teikainčos prekės. Įsitikinkite 
patys. Paprašykite temokamo katalogo. Su malonumu bus 

pasitarnaujama naujiems klijentams.
LITHUANIAN TRADING COMPANY

341, LADBROKE GROVE 
LONDON, W. 10.

GREAT BRITAIN.
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BANKO „LITO” REIKALAI
Geriausias laikas

km, tel. HU 1-2957. Tatai ge 
ra informacija norintiems įsto 
ti į „Litą“, imantiems asmenis 
kas ar morgičių paskolas, i. 
bendrai bet kari bes'da-”'nči m 
savo kiedito unijos veikla

Quebeco Kred 'o Unijų Š-ga 
lapkričio mėn. šruk'a neoapr 
ta visų provincijos unijų sus’rin 
kimą Stabilizacijos Fondo įsia 
tams priimti. Fondas ai tų i pa 
galbą 
sioms 
esant 
jimų 
nors fabriko unijai 
kai fabrikas likviduojasi arba iš 
sikelia į kitą vietą ii t. t. Fon 
das veiks komerciniais pagrir 
dais, tik pradinį kapitalą su 
dės kredito unijos, bet už ji bus 
mokami normalūs dividend ;

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
DĖMESIUI

Lietuvių skautų 45-rių metų 
gyvavimui paminėti, šį sekma 
dienį lapkričio 4 d. A, V. salė 
je įvyks iškilmin. tuntų sueiga. 
Skautai ir skautės renkasi 
45 11-tos vai. mišioms, po 
šių įvyks sueiga. Visuomenė ma 
Joniai kviečiama dalyvauti.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Montrealy praėjo gražiai. Įdo 

i mią paskaitą skaitė T. Andrie 
i kus; koncertinėje daly buvo 

sol. G. Čapkauskienė, sol. A. 
Keblys, akt. L. Barauskas su 
muz. Z. Lapinu ir deklamato 
liai L. Blauzdžiūnaitė, R. Teku 
tytė, J. Žukauskaitė. D. Lu 
kauskaitė. Scena papuošta dail. 
V. Remeikos darbo Maironio 
portretu. Vakarą atidarė ir už 
darė S. Geležiųnas, programą 
vedė S. Piečaitienė, akompona 
vo M. Roch. Minėjimą ruošė 
MLS Prezidiumas, AV salėje.
• Dr. B. Matulionis, išleidęs 
knygą apie gen. Nagevičių - Na 
gių, atostogas leidžia Halifaxe 
pas dukterį dantų gydytoją ir 
žentą pp. Nogės.
• B. Palubinskaitė, lasaliečių 
pp. Palubinskų duktė, šią vasa 
rą apvažinėjusi Europos kraš 
tus, sustojo Paryžiuje ir ten pa 
siliko dirbti ir tęsti studijas, ku 
lioms ją pasiuntė New Yorko 
universitetas, kaip chemikę.
• P. Palubinskienė, lietuviškų 
jų raštų audėja, su kuria ben 
dradarbiauja dail. A. Tamošai 
tienė, lankėsi NL redakcijoje ir 
sutvarkė NL prenumeratos rei 
kalus.

perkelti savo santaupas į „Li 1 
tą” yra lapkričio mėnuo, ka 
dangi spalio mėn. 30 d. visi 
bankai išmoka palūkanas už pu 
gę metų arba tris mėnesius. „Li 
tas” dividendus skaičiuoja kas 
mėnesis, todėl santaupų perkė 
limas šiuo metu nesurištas su 
palūkanų praradimu kituose 
bankuose.

Už santaupas „Litas“ moka 
4%%, kiti bankai tik 3%. Be 
to, duoda nemokamą gyvybės 
draudimą iki $2,000 sumos.

Kai kurie lietuviai išdėsto sa 
vo santaupas į kelius bankus, 
kad nereikėtų už gautas palūka 
nas mokėti mokesčių. „Lite" 
virš $100 dividendų (nuo šios 
sumos prasideda mokesčiai) su 
sidaro visiems, kurie turi per iš 
tisus metus daugiau kaip $2,300 
santaupū. Tačiau ir mokesčius 
sumokėjus, „Lite“ narys vistiek 
dar gauna antra tiek daugiau 
už savo santaupas dėl žymiai 
augštesnio mokamo dividendo. 
Tatai jau keliu skartus ,,NL“ 
buvo įrodyta pavyzdžiais. Tuo 
klausimu suinteresuoti pilną in 
formaciją gali gauti „Lite“ dar 
bo valandomis arba paskambi 
nūs Pr. Rudinskui, tel. HU 1- 
2957.

Šiemet „Litas“ artėja prie 2/4 
miliono dol. Kodėl neprisidėti 
prie greitesnio lietuviško ban 
ko augimo perkeliant į jį savo 
santaupas? „Lito“ balansas ap 
draustas visu milionu dolerių, 
todėl santaupos jame nemažiau 
saugios, kaip ir kituose bankuo 
se.

kredito unijoms pat'k 
į finansinius sunburn 'S 
dideliam indėlių išmo- 
pare’kalavimui, k ir 

užaioarOni

10. 
mi

Už nekilnojamo turto
paskolas „Lito“ nariai dabar 
moka po 7% palūkanų. Au 
gant apyvartai ir santaupoms, 
sekančiame posėdyje valdyba 
numato svarstyti palūkanų su 
mažinimą. Toks sumažinimas 
paliestų netik būsimas pasko 
las, bet ir jau išduotas ($300, 
000), kadangi „Litas“ yra ko 
operatinis bankas ir negali dary 
ti skirtumo tarp anksčiau ir vė 
hau paskolas paėmusių narių.

Rosemounto
„Lito“ skyriuje per šį mėnesį 
atsilankė 65 nariai, gauta $ 
22,665, išmokėta $41,000 ir 
gauta pareiškimu paskoloms $ 
28,900.

Čekių sistemos įvedimas „U 
te“, atrodo, tėra tik laiko klau 
simas. Ukrainiečių, ugniagesių, 
„Lito“ ir kitų didesnių kredite 
unijų prašoma, Quebeco Kredi 
to Unijų S-ga veda pasitari 
mus su bankais dėl čekių siste
mos įvedimo. Tatai įgalins „Li 
to“ narius perkelti visus savo 
indėlius į „Litą“ ir savo sąskai 
tas kituose bankuose uždaryti'

Dar yra pakankamai irdor 
macinių knygučių ir „Lito ‘ is 
tatų. Kas nori, gali pasiimti d i< 
bo valandomis, arba gali gauti 
paštu paskambinus P. Rudins
• M M M '"'I

DISTR. ESTATE BROKERS 
Pastatas, kuriame buvo musę 
rastinė 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 naujas 
pastatas bus baigtas, tikimės 

sugrįžti į seną savo vietą.
Pastatai — Žemė

Draudimas — Paskolos 
Sąskaitos „Lite“ Nr 752.

P. Adamonis, RA 2-2472.
■ - I

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Ketvirtadienį — visų šventų 
šventė, bažnyčios įsakyta, kuri ] 
Quebec‘o provincijoje yra šven 
čiama oficialiai. Šią dieną visi I 
tikintieji yra įpareigoti išklausy i 
ti šv. Mišių, kurių tvarka, kaip 
sekmadienį.

Penktadienį - Vėlinių die 
na, vakare 8 vai. šv. mišios ir 
gedulingos pamaldos už mūsų 
artimuosius mirusius bei žuvu 
sius už Lietuvos laisvę.

ŠAUNIOS PAGERBTUVĖS
,, Auksinės žąsies“ autorei. 

3. Pūkelevičiūtei, spalio 20 d 
uruošė savo rezidencijoje AHj. 

Norkeliūnas su Ponia. Daly va 
o apie 40 asmenų. Vakara g 

įlė i-. Barauskas. Premijos lai 
aėtoją sveikino šeimininkas 
bu klebonai, daii. A. 1 
is, St. Kęsgailą ir kt. B Pūke 
evičiūtei visų dalyvių vardu 
:teiktas gražus patefonas dova 
iU. Vaišės buvo paruoštos pui 
kiai.

LAPKRIČIO 4 DIENĄ, 
ekmadienį, tuojau po sumos 

ĄV parapijos posėdžių kamba 
ryje įvyksta KLK Moterų de
jos visuotinis narių susirinki 
mas, kuriame vaidyba padarys 
pranešimą apie metinį veiklos 
planą ir bus diskusinė paskai 
ta tema: a) Katalikių moterų 
dr-jos vaidmuo ir veikla išeivi 
toje dalyvauja pp. Giriūnienė, 
gos ir atsakomybė ir c) Šių die 
nų lietuvė moteris. Šioje paskai 
toje dalyvauja pp. Biriūnienė, 

> Rimkevičienė, jonynienė. Vi 
; sas nares ir prijaučiančias kvie 
, čiame būtinai dalyvauti.

Valdyba.
SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS

J. Adomonienė praneša, kad 
priima įvairių rūšių siuntinius 
i Lietuvą, Latviją, Estiją ir ki 
tus USSR kiaštus, persiunčia 
gi visokių daiktų, cr 
siuntėjų sudarytus įvairius siun 
eiga praėjo su dideliu pasiseki 
tinius, taipogi visokių daiktų, 
rūbų ir maisto siuntinius per 
Angliją ir Daniją. Šiems siunti 
niams gauta daug naujų pavyz 
džių. Klijentų sudaryti siu”! 
niai turi būti iš ntujų daik'.u 
ir nesunkesni kaip 20 svarų su 
įpakavimu. Siuntiniai visi ap 
drausti.

GRAŽYS ANTANAS
atstovauja vieną iš didžiausių ir 
žinomiausių aliejaus (kurui) ir 
šildymo įrengimų Texaco 
(Tolhurst) kompaniją. Prieina 
miausios kainos ir geriausios 
mokėjimo sąlygos; greitas ir są 
žiningas patarnavimas. Suinle 
resuoti prašomi skambinti 739- 
9328.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS'

Kristaus Karaliaus minėjime 
paskaitą skaitė dr. J. Grinius. 
Meninėje dalyje — sol. J. Liūs 
tikaitė, R. Strimaitis ir S. Kai 
rys.

Ateitininkų Sendraugių susi 
rinkime kalbėjo dr. J. Grinius. ! 
ir dr. V. Vygantas.

Šos savaitės kalėdojimas: 
Fairview Ave., Gilmour Ave., 
Glenwood Ave., Woodside 
Ave ir Westonas.

Choro repeticija antradienį, 
7.30 v. v. Ketvirtadienį, Visų 
Šventų dienos vakare ir Vėlinių 
išvakarėse, choras gieda vakari 
nių mišių ir specialių pamaldų 
metu. Pradžia 7.30 vv.

Pradėjus naują seziną, pa 
rapija atsidėkodama chorui, ren 
gia kuklią arbatėlę, į kurią iš 
anksto kviečiami ne tik choro 
nariai, bet ir jų antrosios pusės. 
Arbatėlė bus lapkričio 10 d., 
vakare.

Vaikų choro repeticija bus 
penktadienį, 6.30 v. v. muzikos 
studijoje. Chore gieda - dai 
nuoja 110 vaikų.

Visų Šventų dieną mišios ry 
ae — 7, 7,30 ir 8 vai. Be to, ka 
dangi tai Vėlinių išvakarės, dar 
bus laikomos mišios ir vakare— 
7,30 v. Po tų mišių bus specia 
lios pamaldos už mirusius.

Vėlinių dieną mišios pradeda 
mos laikyti 7 vai. ryto ir bus lai 
komos pe pertraukos iki 9 vai. 
Paskutinės mišios prasidės 9 
vai. Be to, bus laikomos specia 
lios egzekvijinės mišios už pa 
rapijos mirusiuosius Vėlinių die 
nos vakare, 7.30 v.

Seselių bazaras artėja, o fon 
tų dar tiek daug trūksta. Fantus 
ir aukas galima nešti tiesiai į 
Vaikų Namus arba palikti mū 
sų klebonijoje. Bazaras bus lap 
kričio 17 d.

„Aušros** žinios: rungtynės 
antrad., 7 vv. 23 FB-A (mer 
gaičių lyga) Aušra Sr. - Tru- 
Way; ketvirtad., 7 vv. Givens 
mokykloje, CYO., Aušra Juvl. 
— OLPH. Praėjusios savaitės 
CYO lygos rungtynėse Aušra 
Juvl. nugalėjo St. Vincents 
Juvl. 79x5. Žaidė: I. Roma 
novaitė (30). R. Bilkytė (16), 
J. Čeponkutė, D. Kudirkaitė 
(3), R. Narušytė (4), D. Kli 
maitė (12), B. Starkutytė (2), 
B. Starkutytė (2) ir G. Zigman 
tavičiūtė (12).

IŠNUOMOJAMOS 
PATALPOS

3300 kv. pėdų. Pilnai įrengtos. 
Tinka privačiam klubui, 

vaišių salei arba naktiniam 
klubui.

Teirautis AV 8-4115.

TORONTO VARPO 
DEŠIMTMEČIO

sukaktuvės šeVadenį išk'lmin 
gai atšvęstos. Choias, vetamas 
kompoą. S. Gailevičiaus S’i so 
tįstais, turėjo didelį ir šaunu ko 
ncerta. KI B ap. pirm. J. Simą 
navičius, vedęs programa, lei 
do vieną sveikinimą, kurį labai 
gražiai padarė PLB Kultūras 
Tarybos pirm. J. Puzinas. Po 
koncerto vakarienės metu Šv. 
Jono salėje buvo daug sveikini 
mų (ajie koncertą sek. NL 
nr.). Sveikiname nusipelniusį 
chorą ir vadovą.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

TORONTE
skelbia konkursą emblemai 
firmos pavadinimui „Parama“ 
(Toronto) Credit Union Limi 
tied“ nupaišyti Emblema ir 
firmos pavadinimas reikalingi 
laiškų antgalviams Laimėju 
šiam konkursą bus sumokėta S 
100. Projektus prašo i.< siesti 
Paramos v-bai, 1129 Dundas 
St. W. Toronto, On! iki sau 
šio mėn. 1 d.

LIETUVIŲ ODONTOLOGŲ 
IR MEDIKŲ BŪRELIS

Vasario 16 d. gimnazijai remti 
šiemet žymiai sustiprėjo, kai 
prie jo prisijungė dantų gydy 
tojos bei gydytojai, o taip pat 
ir tie medikai, kurie yra išsiblaš

1 kę po visą Ontario provinciją. 
J To pasėkoje Vasario 16 Gimna 
i zijai Vokietijoje jau nusiųsta $ 

269 čekis.

Savo metinę duoklę vra su 
mokėję šie daktarai: J. Sungai 
la, O. Gustainienė, K. Žvman 
lienė, E. Zubrienė, J. Vingilis, 
A. Valadka, R. Cipliiauskienė, 
E. Norvaišienė, J. Yčas, M. 
Arštikaitytė, A. Barkauskas, J. 
Matulionytė, dr. Karkienė, A. 
D. Dizpinigaitis (Dickson), J. 
Urbaitis, A. Ųžupienė, V. Sa 
dauskienė, V. J. Meiluvienė, P, 
Morkis, A. Pacevičius, S. Pace 
vičius, A. Šalkauskis ir A. Kaz 
lauskienė.

Šis sąrašas nėra pilnas, nes 
laukiama žymios paramos iš 
plovinei j oje gyvenančių dak 
tarų.

Vasario 16 d. gimnazijai 
remti vajus tikimasi užbaigti 
prieš Kalėdas.

ir

TOr,OVTO 
FVANG’

Liuteronams reformacii^s ’v ” 
tės pamaldos įvvks lapk”:;s.:-> A 
d. 1 vai. p. p. Išganytojo h-* 
r.včio ie. Bloor Street W. T ' 
elian Road sankryžoje P'’”!"' 
das atlaikys kun. A. Trak’s ’? 
Čikagos.

Po pamaldų Alhambros Uni 
led bažnyčios salėje (Bloor Si. 
Ą. ir Alhambra Ave.) įvyks 
jaunimo Ratelio ruošiama ka 
vutė. Nuoširdžiai kviečiame pa 
maldose ir kavutėje kuo skait 
tingiausiai dalyvauti.

Taryba.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
proga Toronto Kūrėjų - Sava 
norių skyrius Lapkričio 10 d. 
šv. Jono parapijos salėje ruo 
šia savo tradicinį pobūvi - ba 
lių su šokiais ir kita menine pro 
gi ama.

Žinant, kad iš tokių paren 
”'mų gaunamo nei”o šelpiam’

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 McGill Street 

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

Kaip tik laikas
PASIŲSTI DOVANŲ SIUNTINI 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. Nr. PO 7-4530.

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

Dr. V GIRIUNIENt
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd 

RA 7-5552; namų RA 1-0656

Dr. A. O JAUGELIENt

SKLYPAI PRIE EŽERO 
Parduodami sklypai, 4 mylios i 

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

Teirautis MU 1-6406.

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

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

pramonės įmonės. Premi’os už 
naujų klijentų nurodymą.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun
Tel.: dienomis A V 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.
»SS$«S3SS«S«S$$SS>$4«S5S^^

TAISAU IR DAŽAU

ANNA 
EUROPIETĖ SPĖJĖJAI 
Spėja ii kortų ir delno. 

Kalba Įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

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

Paslaptys išlaikomos. 
Nepraleiskite progas ir 

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

nuo rvto 9 iki vakaro 9 vai

LENGVAS MAŠINAS 
LIETUVIAMS NUOLAIDA 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „L I T A S“

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greita 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30--l 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. Jurkus, PO 7-4280.

vų invalidai, o tain nat ir k’*' 
vargan patekę kūrėjai - savam? 
riai, tokius parengimus v;s”” 
menė savo atsilankymu ’e-ni”

Bs.
JAV IR KANADOS 
BENDRUOMENIŲ

centrų atstovai, suvaž’av'—in 
proga. Toronte daug kur daly 
vavo ir daug ka aplankė bei bu 
vo svečiais. Be kita, aplankė se 
sėlių vedama vaiku darželi, ku 
ris turi apie 80 vaikų, kurių tar 
pe lietuvių 35. Narna' geroje 
vietoje, gražiai sutvarkyti.

SLA 236 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas sekmad’eni. lapkri 
čio 4 d. 1 vai. pp. Liet. Namuo 
se. Kiekvienas narys pagal 
Centro parėdymą turės apsi 
spręsti ir pasirašyti blanka dėl 
savo draudos pervedimo į ka 
nadišką valiutą. Taip pat bus 
patiekta daugiau informacijos 
apie išvyka i Clevelanda, kuri 
įvyksta savaitę po susirinkimo. 
Nariai prašomi gausiai atsilan 
kyti. ap.i

i 236 TORONTO SLA KUOPA
vyksta aplankyti 14 Clevelando 
SLA kuopą. Lapkričio 10 d. 7 
vai. ryto autobusu išvyksta iš 
Toronto ir grįžta sekmadienio 
vakare. Ta proga Clevelandie 
čiai ruošia susipažinimo pobū 
vį ir žada aprodyti įdomesnes 
vietas. Kelionė kaštuos 11 dol.

Esant keletui laisvų vietų 
ekskursijon priimami ir ne na 
riai. Skambinti kuopos pirm. 
St. Jokūbaičiui, RO 6-0417, 
p. L. Rickevičienei, RO 9-7668 
arba V. Bačėnui — LE 6-4681

Kuopos Valdyba

Dantų Gydytoja
1410 Guy St., 1 a. 11 karr.b

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

AD V t \TAS
STASYS DAUKŠA, LI.. D

4 Notre Dame Si E 
Suite 901

UN 1-893j

§

Dr. J. ŠEMOGA*
5441 Bannantyne. Verdun

Pirmadienį ir I „ „ _ 
ketvirtadieni | ^*’4 5 7— p '

antradienį ir Į
penktadien) I p
trečiadienj 7—9 p
Šeštadienį 11—1 p. m
PO 7-3175; namu DO S

m

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. M A I I S K A 

1396 St. Catherine St W 
Siute 419, tel UN 6-8235
Nnmu tel • Mt’ 1-2(151

!
 ADVOKATAS L

JOSEPH P. MILLFR l

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

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

Resid.: 40 Lafleur | 
| 0Z.91-9 OG ‘•U’S’T |

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgat 
Dr R. CHARLAND 
78 St. Joseph Blvd. VV

VI 2-9958

>r.E.Andrukaiti |
956 SHERBROOKF 1 |

Tel.: LA 2-7236 |
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