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PRAKIURSTA SOVIETINE BURBLLŲ GELDA
DIDELI DARBININKŲ STREIKAI IR ŽMONIŲ RIAUŠĖS 

dėl maisto kainų pakėlimo Rusijoje 
jau nenuslepiamas REIŠKINYS.

Amerikos Jungtinių Valstybių rinkimuose laimėjo demokratai.
Nesantaikos komunistiniame lageryje pastoviai didėja ir plečiasi 

Indijai atsuko nugaras visi, kuo Nehru pasitikėjo.
Pietinė Amerika eina drauge su JAV.

KANADOS MINISTERIS PIRMININKAS 
J. DIEFENBAKER,

kuris lapkričio 12 dieną priėmė Pavergtųjų Europos Tautų sd 
mo delegaciją, su kuria kalbėjosi dėl Kanados vyriausybės ini 
ciatyvos iškelti Jungtinėse Tautose sovietinio kolonializmo klau 
simą, jį pasmerkti ir pareikalauti, kad iš Pabaltijo valstybių so 

vietinė okupacija būtų pašalinta.

CHRUŠČIOV drauge su savo 
draugu Fidel Castro Amerikos 
paklupdyti. Kaikuris jų skerė 
čioj imąsis — tai tiktai kornedi 
jantų pasispardymas. Nikita iš 
gyveno ypač sunkias dienas 
kaip tiktai 45-jų spalio sukaktu 
vių proga, ypač, kai žurnalistai 
jį paklausė,

KAS KUBOS KRIZĖJE 
LAIMĖJO IR KAS 

PRALAIMĖJO?
Nikita raudonuodamas atsa DORBININKAI, kuriuos bol

kė: „Užmirškite tą. Laimėjo 
blaivus protas (blagorazumi 
je)“. Ir paaiškino, kad 40 įren 
girnų vairuojamoms raketoms 
laidyti jau išmontuotos, ir kad 
visi Kennedy reikalavimai bu!

išpildyti. . . Pasaulinė opinija 
tačiau nepatenkinta, kad
AMERIKA NEIŠNAUDOJO 
VISŲŲ KUBOS KRIZĖS 

GALIMYBIŲ
į j? įjungiant ir Berlyno klausi 
mą, kuris taip pat galėjo būti 
drauge „išmontuotas“ iš Chruš 
čiovo dienotvarkės. Bet ir pa 
Čios JAV dar nepasitiki, ar 
Chruščiovas viską iš Kubos išsi 
vežė, nes jau pradedamos kai 
bos, kad bombonešiai esą pa 
čios... Kubos. Taigi Raudono 
jo Kryžiaus kontrolei bus dar 
daug darbo. Tačiau ir ta kont 
role ar jau galima bus tvirtai ir 
tikrai pasitikėti?

Įdomu, kaip

KUBOS KRIZĖS FONE 
VYKO JAV KONGRESO 

RINKIMAI?
Atrodo, kad Kubos krizė rin 

kimų neveikė, — jis vyko vi 
daus reikalų fone, kas yra ge 
ras faktas.

Demokratai senate gavo 4 
naujas vietas, bet apie tiek ne 
teko atstovų rūmuose, o bend 
rai demokratai kongrese turi 
žymią persvarą. Ir gubernato 
rių demokratai gavo 21, o res 
publikonai tiktai 14, bet svar 
biausia pozicija — new Yorke 
— atlaikė respublikonai, kurių 
atstovas yra N. Rockfeller, vėl 
laimėjo rinkimus ir tapo res 
publikonų kandidatu į būsimus 
prezidentus.
J. A. V. PREZIDENTO brolis 
Ted Kennedy išrinktas.

LABAI SVARBŪS REIŠKI 
NIAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE:

streikai ir riaušės prieš sovieti 
nę diktatūrą. To dabar jau ne 
gali sovietinė diktatūra nutylė 
ti.
RIAUŠĖS, kaip paaiškėjo, Ru 
sijoje įvyko tuojau, kai Mask 
vos diktatūra paskelbė maisto 
produktų kainų pakėlimą. Ria 
ušės įvyko keliose vietose. 
Joms malšinti teko panaudoti 
miliciją ir net kariuomenę.

Dar įdomesnis reiškinys —

PRASIDĖJUSIEJI MASI 
NIAI DARBININKŲ 

STREIKAI,
kurie sovietuose yra griežtai už 
drausti. Dabar jau taip prade 
da streikai reikštis, kad valdžia 
neįstengia jų nutildyti. Laikraš 
tis „Sovietskaja Rossija“ su pa 
sipiktinimu rašo, kad darbinin 
kai, nepatenkinti blogu atlygi 
nimu už darbą, pradėjo strei 
kuoti. „Sovietskaja Rossija“ ra 
šo atvejus, kai sustreikavę 40 
tūkstančių darbininkų. Tai ge 

ras reiškinys, nes sovietinis žmo 
nių pavergėjas neįstengia nu 
slopinti kylančios žmonių va 
lios-

STREIKAI TAI — DIDELIS 
PLYŠYS SOVIETINĖ 

DIKTATŪROS GELDOJE, 
kuri pamažu, jeigu ne staigiai, 
pradės skęsti, nes žmonės pra 
deda susiprasti ir pradeda reikš 
ti savo valią.

ševikai apgavo ir ligšiol vis dar 
vedžioja ant komunistinio pa 
vadžio, bus tas veiksnys, kuris 
diktatūrai suduos mirtiną smū 
gi-
DE GAULLE laukia lapkričio 
18 d. rinkimų ir prašo balsuoti 
už tuos, kurie Prancūzijai neša 
atsinaujinimą.
DARBININKAI, kuriuos bol 
vyksta į JAV ir

TARSIS SU JAV VALDŽIA 
DĖL BERLYNO

ir kitais klausimais, kurie stovi 
politinėje dienotvarkėje.
NEHRU pagrįstai išgyvena 
smūgius. Visi tie, kuriais jis pa 
sitikėjo ir kuriais vylėsi, jam at 
suko nugarą. Jau karui su Kini 
jos komunistais prasidėjus. Neh 
hru pasiuntė Indijos žemės tur 
tų ministerį į Maskvą, o paskui 
paprašė karinės pagalbos, bet

MASKVA ATSAKĖ INDIJAI 
PADĖTI,

atsisakė duoti jau pažadėtų lėk 
tuvų, atsisakė duoti ir bet ko 
kios karinės pagalbos, kurią nu 
kreipė Indijos priešams—Kini 
jos komunistams. . ,
KOMUNISTŲ lagery įdomus 
reiškinys: Indijos komunistai 
mirtinai susikirto su Kinijos ko 
munistais; Kinijos atstovas Bul 
garijos kompartijos suvažiavi 
me piktai kritikavo Chruščiovo 
vedamą politiką ir jo kursty 
mus prieš Albanijos komunis 
tus; Gvinėjos prezidentas Seku 
Ture, leidęs rusams statyti ae 
rodromą, patyręs Rusijos impe 
reliazmo kėslus, nusigrįžo nuo 
„draugo Chruščiovo“ ir nelei 
do rusų lėktuvams nusileisti į 
rusų statytą aerodromą. . .
JEMENE vyksta imamo ko 
vos su perversmininkais.
N1XONAS Kalifornijoje rinki 
mus pralaimėjo ir užbaigė poli 
tinę karjerą.
RUZVELTIENĖ mirė lakr. 14 
d. Jos laidotuvėse dalyvavo esą 
mas ir buvusieji JAV prezi 
dentai, bet neužtarnautai, nes 
Ruzveltienės veikla nepasitar 
navo nei Amerikai, nei žmoni 
jai, nes ji palaikė sovietinio 
smurto vykdytojus, o dipukus 
prievartavo grįžti į sovietų ver 
g>jQ-

— Indijoje suimta visa eilė 
komunistų, o Krišna Menon vi 
sai pavarytas iš pareigų.

— Kinijos komunistai pasiū 
lė Indijai paliaubas, bet tiktai 
pasiliekant užgrobtas sritis.

— Pakistanas užprotestavo 
prieš Turkijos pasiruošimą In 
dijai duoti ginklų, ir Turkija su 
silaikė.

— JAV laivai kontroliuoja 
sovietų išvežamus ginklus iš 
Kubos.

— JAV komisija tiria Berly 
no sąlygas.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS MINISTERIS PIRMININKAS J. DIEFENBA 
KERPIRMADIENĮ PRIĖMĖ PAVERGTŲJŲ EUROPOS 

TAUTŲ SEIMO DELEGACIJĄ
Delegacija aiškinosi pavergtų jų tautų klausimus ryšium su 
Kanados vyriausybės keliamuo ju Jungtinėse Tautose sovieti 

nio kolonializmo klausiniu.
Šį pirmadienį, lapkričio 12 

dieną Kanados Ministeris Mir 
mininkas John Diefenbaker pn 
ėmė pavergtųjų Europos tautų 
__ PĖT — delegaciją, kurią su 
darė PET pirmininkas Dr. G. 
Dimitrov ir Generalinio PET 
komiteto nariai: V. Sidzikaus 
kas — Lietuvos V. Masens — 
Latvijos ir J. Lettrich — Čeko 
slovakijos.

Be pasimatymo su ministe 
riu pirmininku, delegacija ture 
jo eilę pasikalbėjimų su Kana 
dos parlamento ir Senato na 
riais, taip gi kitais politiniais vei 
kėjais.

Su visais Ottawoje kalbėtasi 
Sovietų Rusijos pavergtų ir ko 
tonizuojamųjų tautų išlaisvini 
mo klausimais ryšium su Kana 
dos vyriausybės pasiryžimu 
Jungtinėse Tautose iškelti So 
vietinio kolonizmo klausimą ir 
reikalavimą, kad sovietinė oku 
pacija būtų baigta, atitraukiant 
visas okupacines jėgas ir duo 
dant tautoms laisvę pačioms 
spręsti savo likimą laisvų rinki 
mų būdu.

MIN. VACLOVAS SIDZ1 
KAUSKAS MONTREALYJE

Skrisdamas iš New Yorko į 
Ottawą, PET seimo Generali 
nio komiteto narys organizaci 
niams reikalams, V. Sidzikaus 
kas, sekmadienio popiečio me 
tu dvi valandas buvo Montrea 
lio aerodrome, kur su juo matė 
si ir turėjo pasikalbėjimą KLV 
Krašto Valdybos nariai: Prof. 
Dr. V. Pavilanis Inž. I. Mališ 
ka ir NL red. J. Kardelis.

LATVIŲ TAUTA MINI NEPRIKLAUSOM Y 
BĖS ŠVENTE

Lapkričio 18 d. sukanka 44 m. ’^'viams pasiskelbus 
nepriklausomais

Lietuvos kaimynas — Latvi 
ja lapkričio 18 d. mini 44-ją ne 
priklausomybės paskelbimo su 
kaktį. Kaip ir lietuvių bei estų 
tautos, ir Latvija kenčia sovie 
tinio pavergimo priespaudą ir 
tik laisvėje gyvenantieji latviai 
tegali paminėti savo valstybin 
gurno šventę ir drauge kelti 
griežtą protesto balsą prieš tė 
vynės pavergimą, vykdomus ra 
sinimo metodus, krašto ūkinį 
alinimą.

Panašiai kaip ir Lietuvą, bol 
ševikai Latviją buvo nusiaubę 
kelis kartus.

Pavergtos Latvijos likimą 
skaudžiai išgyvena laisvuose 
Vakaruose gyveną jų tautiečiai. 
Laisvieji latviai su laisvinimo 
veiksniai Švedijoje, Vokietijoje 
ir JAV-se toliau vykdo išlais 
vinimo kovą, palaiko glaudžius 
ryšius su kitais pabaltiečiais bei 
Rytų Europos pavergtaisiais, 
kiekviena proga pasaulio viešu 
mon kelia savo valstybės lais 
vės atstatymo reikalą.

Latvijos nepriklausomybės 
šventės proga latvių tautą nuo 
širdžiai sveikiname. Linkime 
sėkmės mums visiems bendrai 
kovojant dėl laisvės gintarinės 
Baltijos pakrantėse!

— Edenas ir Attlee įspėjo 
MacMillaną nesidėti į Europos 
sąjungą.

— JAV pasiūlė tuojau pasi 
rašyti sutartį nutraukti A ban 
dymus.

I Jamenas nutraukė santy 
kius su Saudo Arabija.

Susitikusieji su V. Sidzikaus 
ku KLB Kr. V-bos nariai aiš 
kinosi kaikuriuos aktualius poli 
tinius klausimus ir be ko kita 
PET atstovybės Kanadoje su 
darymo klausimą.

Sužinota, kad PET delegaci 
ja po pasimatymo su min. pir 
mininku J. Diefenbakeriu vyks 
į Torontą, o iš ten — į Montre 
alį.

Pasikalbėjime, p. Sidzikaus 
kas trumpai apibūdino pasku 
tinius tarptautinius politinius 
klausimus, kurie yra gyvai jau 
čami Pasaulio sostinėj, New 
Yorke.
KANADOJE IŠKILO VALS 

TYBINĖS LOTERIJOS 
KLAUSIMAS

Tuo tikslu sudaryta specia 
Ii komisija. Loterija būtų nau 
dojama ligoninių išlaikymo tiks 
lams. Kap žinoma, dabar Ka 
nada užsienio loterijoms išmo 
ka kasmet apie 10 milionų dole 
rių. Įsteigus savo loteriją, tie 
pinigai galėtų likti namie.

LENKŲ RENGTAME SO 
VIETINIO ANTIKOLONIA

LIZMO KONGRESE, 
kuris vyko Montrealyje, Pla 
teau salėje praeitą sekmadienį, 
dalyvavo ir gražią kalbą paša 
kė Kanados Imigjracijos bei 
Pilietybės ministeris Richard 
Bell. Garbės svečių tarpe buvo 
PET ex-pirmininkas Stefan 
Corbonski iš Washington’© ir, 
keletas Kanados parlamento 
narių. Lietuvius atstovavo p. 
Liudas Stankevičius.

— Vašingtone susirinkusi 
Amerikos valstybių taryba pa 
sisakė už JAV politiką ir duo 
da Kubos kontrolei laivus.

— Venezuelos naftos įrengi 
mų išsprogdinimas, pareiškė 
Venezuelos atstovas, yra Ku 
bos ir Sovietų veiklos padari 
nys.

— Į Tailandą veržiasi iš Viet 
namo bolševikai.
LIETUVOS ATSTOVO NO 

TA JAV VALSTYBĖS
SEKRETORIUI

Spalio 25 d. Lietuvos atsto 
vas, J. Kajeckas, įteikė notą J. 
A. Valstybės sekretoriui, Dean 
Rusk, ryšium su JAV laikyse 
na Sovietų ekspansijos Kuboje 
klausimu. Joje, tarp kitko paša 
kyta:

„Šiuo istoriniu Sovietų oven 
zyvinių grėsmių momentu pa 
šaulio taikai, saugumui ir lais 
vei, aš noriu pareikšti mano gi 
lų naujos akcijos įvertinimą, ku 
rios Jungtinės Valstybės ėmėsi 
prieš klastingus tarptautino ko 
munizmo įsiveržimus. Tvirta ir 
nepalaužiama Jungtinių Valsty 
bių laikysena sustiprins ryžtą ir 
viltį Lietuvių Tautos, Sovietų 
agresj’os aukos, atgauti savo 
laisvę bei nepriklausomybę“.

Šiomis dienomis jis dalyvaus 
Latvijos Ministerio priėmime 
Latvijos Nepriklausomybės šven 
tės proga ir Lebanono Ambasa 
doriaus priėmime.

Jis taip pat dalvvaus Latvi 
jos Nepriklausomybė^ Šventės 
minėjime.

MASINU FONDO VAJUS
Nepaprastai malonu sumine 

ti, kad ryšium su mašinos pir 
kimu ir meno kūrinių, kuriuos 
mūsų dailininkai paukojo spau 
dos židno išlaikymo tikslui pa 
skirstymu, ir daugiau tautiečių 
atsiliepia įnašais NL Mašinų 
Fondui. Dėkingi visiems, kas 
NL paremia, skelbiame šiuos 
įnašus:
Bajoraitis Juozas, 

Hamilton ................. 10.00
daugelis S., 

Verdun........................20.00
Strauss Klemensas, 

Montreal ...................10.00
ABCD, 

Montreal . . ..............25.00

Naujienos iš pasaulio sostinės
VLIKO ŽYGIAI LIETUVOS

Ryšium su paskutiniu metu 
tarptautinėje politikoje vyks 
tančiais kai kuriais lūžiai, VLI 
Ko Prezidiumas teikė keliais at 
vėjais savo pareiškimus Lietu 
vos laisvinimo reikalu.

1. JAV prezidentui John F. 
Kennedy užblokavus Kuboje 
Sovietų S-gos puolamuosius 
ginklus ir pas:ruošimus pulti, 
spalio 24 d. Vliko prezidiumas 
pasiuntė prezidentui telegra 
mą. Joje buvo pasakyta, kad 
kalbama pavergtosios lietuvių 
tautos vardu ir, kad šį preziden 
to ryžtingą žygį Vlikas vertina 
labai augštai. Tik tokiais ryžtin 
ga:s žvgiai kovojant prieš So 
vietų karinius grasinimus gali 
būti užkirstas kelias tolimesnei 
'mperialistinei Sov'etų ekspan 
sj’ai. Kartu buvo išre-kšta vii 
tis, kad parašus žygiai bus pa 
daryti ir dėl Lietuvos laisvės. 
Tą pačią dieną panašaus turi 
n:o te’egrama buvo pasiųsta ir 
Va!s'-"bės sekretoriui Deanui 
Ruskui.

2. Kubos krizės metu, po ypa 
tingai griežtos JAV ambasado 
riaus Adlai Stevensono kalbos 
JT, jam Vliko pirm. dr. A. Tri 
makas spalio 24 dieną pasiun 
tė la-ška. Laiške pareikštas pa 
sitenkinimas ambasadoriaus kai 
ba ir tvirtai aiškiu žodžiu tar 
tu Sow’etams. kaip pats Steven 
sonas pasakė „pasauliniame te.į 
sme“. Laiške buvo pareikšta 
viltis, kad ambasadorius pana 
šiai kalbės ir pavergtosios Lie

PRANEŠIMAS VISIEMS 
TUVOS“ MAŠINŲ FONDO

N. L. Mašinų Fondui parem 
ti, mūsų dailininkų suaukotų 
meno kūrinių, loterijos biletų 
platinimas baigsis š. m. gruo 
džio mėn. 1 d. Loterijos užbai 
gimui suruoštame parengime 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
kuriame įvyks visų suaukotų 
meno kūrinių paroda, ir išpla 
tintų laimingųjų biletų trauki 
mas.

Todėl maloniai praaome vi 
sus Montrealyje esančius M. F. 
v. talkininkus paskubėti gautą 
sias biletų knygutes išplatinti ir 
nevėliau kaip iki gruodžio m. 
1 d., 8 vai. vakaro atsiskaityti.

Tuo pačiu primteriama ir Vi

Lietuviškosios spaudos židi 
nio rėmėjams nuoširdžiai dėko 
jame.
Mašinų Fonde buvo 10,604.00 
Per savaitę gauta . . 65.70
M. F. dabar yra . . . 10,669.00 
Fondui užplanuota . . 15,000.00 
M. F. dar trūksta . . 4,331.00 
Pastaba: Vis dar nespėjame vi 
siems išsiųsti šėrų, bet tai bus 
padaryta galimai trumpesniu 
laiku.

Dėkingi būsime visiems, k^s 
prisidės prie Fondo papildymo 
prisidės.

Valdyba.

REIKALŲ SARGYBOJE 
tuvos reikalu, nes tiek Ameriką 
liek Lietuvą liečia tas pats so 
vietinis imperializmas.

3. J. T. Žmogaus Teisių Ko 
misijoje buvo svarstomas religi 
nis žydų persekiojimas Sovieti 
joje. Ta proga JAV atstovas 
Philip M. Klutznick pasakė s tip 
rią ir įspūdingą kalbą prieš so 
vietus dėl jų valstybėje pačios 
valdžios vykdomus religinius 
žydų persekiojimus. Ryšium 
su tuo, Vliko prezidiumas pa 
siuntė lapkričio 1 d. laišką, ku 
riuo buvo įvertintas atstovo žo 
dis, ginant žmogaus teises ir 
laisves. Drauge buvo apgailės 
tauta, kad tą pačią progą, kai 
bėtojas nė vienu žodžio neužsi 
minė apie religini žmonių perse 
kioiimą Lietuvoje. Kartu prie 
Lietuvoje ir pareikšta vilties, 
kad kitą kartą nebus pamiršta 
ir T -etuva. P Kliutznick savo 
lapkričio 5 d. laišku padėkojo 
Vlikui už jo kalbos įvertinimą 
ir gautąją medžiagą, kurią jis 
ateityje galėsiąs panaudoti.

4. Prasidėjus Vatikane Ecu 
meninės Tarybos suvažiavimui, 
VLlKo pirm. dr. A. Trimakas 
spalio 8 d. pasiuntė Valstybės 
sekretoriui kardinolui Ameleto 
Cicognati sveikinimą Tarybai, 
linkėdamas kuogeriausio pasise 
k:mo. Kartu buvo prašyta, kad 
būtų apsvarstyta ir okupuotos 
Lietuvos bažnyčios persekioji 
mas. Lankričio 3 dienos laišku, 
Apaštališkos Atstovybės Va 
šingtone buvo Vlikui padėkota 
cardinolo Cicognati vardu.

„NEPRIKLAUSOMOS LIE 
VAJAUS TALKININKAMS 
siems N. L. skaitytojams ir tai 
kininkams, esantiems už Mont 
realio ribų, kurie yra gavę lote 
rijos biletus, nedelsti juos užpil 
dyti ir atsiskaityti su N. L. re 
dakcija iki lapkričio mėn. 30 d.

Šis pranešimas neliečia toli 
mesnio N. L. Mašinų Fondui 
šėrų platinimo akcijos. Malo 
nius N. L. skaitytojus ir talki 
ninkus nuoširdžiai kviečiu ir 
toliau M. F. vajų remti iki pil 
no jo užbaigimo.

J. Šiaučiulis,
Spaudos B-vės „Nepriklauso 

ma Lietuvi" Mašinų Fondų 
VajabB, MOntrėaKo Atstovas.



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA 1962. XI. 14. — Nr. 44 <814)

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA 

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

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

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje.............................$5.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 5.50
Visur kitur........................... $6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). _ 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. .

Atsakymas Paleckiui
per Madrido radio stotį gyvu žodžiu, pasakytu

VLIKO VICEPIRMININKO JUOZO AUDĖNO
Tatai pdaryti mane ragino ina tik apie vienas miliardas

Justas Paleckis. Jis šių metų 
spalio 7 dienos Komjaunimo 
Tiesoje, kaip ir keliais kitais at 
vėjais anksčiau, rašo palygini 
mais apie tai, kas buvo ir kas 
yra.

Dabartinę komunistinę pries 
paudą Paleckis lygina su diena, 
o buvusios laisvės ir nepriklau 
somos Lietuvos laikotarpį su 
naktimi. Tu, Justai, rašai, kad 
nebuvo nepriklausomos Lietu 
vos, o tik buvusi Vakarų inter 
ventų padarinys. O sakyk, kas 
yra dabar? Argi dabartiniai 
Maskvos interventai su visomis 
savo karinėmis ir politinėmis jė 
gomis yra Lietuvos laisvė? Ar 
gi dabar, kai už tavo nugaros 
stivi eibės rusų ir savo nuogais 
kardais diriguoja, ką jūs, kaip 
jų iškamšos Lietuvoje, tunte 
daryti ir kaip turite daryti, tai 
jau laisvė?

Tu mini Vilnų, mini Klaipė 
dą kaip Lietuvos miestus. O 
kodėl tu nekeli klausimo Krem 
liui dėl Gardino, dėl Lydos, 
dėl Svyrių ir visos eilės kilų 
Lietuvos miestų ir vietovių, ku 
rie visi buvo ir yra atskirti nuo 
Lietuvos? Kodėl, pagal tave, 
Vyresnysis brolis toks neteisin 
gas ir vis tebelaiko apžiojęs Lie 
tuvos žemes? Kodėl tu tyli kai 
Karaliaučius vadinamas Kali 
ningradu, Tilžė Sovietsk? Ko 
dėl iš viso išnaikinti lietuviškie 
ji vardai visuose Rytprūsiuose? 
Ar tai reiškia Lietuvos žemių 
ar lietuvių tautos laisvę? Neap 
gaudinėk savęs ir nemeluok lie 
tuvių tautai apie laisves, kurių 
sovietinėje santvarkoje ir rusų 
okupuotoje Lietuvoje nebuvo 
ir nėra.

1 u sakai, kad per seplyne 
rius metus buvo iš varžytinių 
parduoti aištuoni tūkstančiai 
valstiečių ūkių. Visų pirma to 
kios statistikos nėra. Tai grynas 
tavo prsimanymas. Bet kode! 
tu nieko nesakai, kai sovietinė 
okupacinė valdžia iš visų Lie 
tuvos valstiečių atėmė apie ke 
turis šimtus tūkstančių ūkių ir 
iš jų sudarė Stalino, dabar 
Chrčiovo neaprėpiamus dva 
rus? Kodėl tu nematai tuose 
dvaruose įvestos kolektyvinės 
baudžiavos, kurią Kremlius Lie 
tuvai užkrovė? Kalbi, kad da 
bartinė pramonė kur kas dau 
giau pagamina negu ji pagamin 
davo prieš dvidešimt metų? 
Būtų gerai, kad nors maža da 
lis tos pramonės gaminių tektų 
Lietuvai. Bet kodėl per pasku 
tiniuosius dvidešimt metų lie 
tuvių tauta daug prasčiau gali 
maititis, negu ji maitinosi prieš 
tai laisvos ir nepriklausomos 
Lie'uvos laikais? Kodėl šio sep 
tynmečio plane iš Lietuvos iš 
plėšiama du su puse miliardo 
rublių, o į Lietuvos ūkį įdeda 
Laisvoji tribūna.

Lapkričio 14 dienai

I apkričio 14 d. Queoeco 
provincijos vyventojai renka sa 
vo parlamentą. Tai labai svar 
bus įvykis demokratinėje sant 
varkoje, nes nuo išrinktų atsto 
vų kvalifikacijų, intelekto, sąži 
nės >r gerų norų priklausys pro 
vincijos gyventojų politinis ir 
ekonominis gerbūvis bent ke!e

Yearly Subscription Rates:
Canada......................... $ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00.

rublių? Jie atiduodami Krem 
liui. Už kąi Tu apie tai tyli. Ty 
Ii greičiausiai dėl to, kad tavo 
akys ir nuovoka yra paskendu 
si nekaltų žmonių kraujuje, o 
antra, kai Kremlius taip daro, 
tau iš viso reiki atylėti. Gerbt 
Justai savo vyresnįjį brolį iš 
Maskvos, kad jis, tau pade 
dant, laiko lietuvių tautą nu 
kryžiuotą.

Jūs Kaune ir Vilniuje teisia 
te kelioliką žmonių už žmogžu 
dystes, kurias jie papildę ka 
ro metu. Žmogžudžiai laisvąja 
me pasaulyje visuomet teisia 
mi ir baudžiami. Taip Vakarų 
Vokietijos teismas teisia Sovie 
tų Sąjungos šnipą Stašinskį, ku 
ris Maskvos siustas prieš kele 
tą metų Vokietijoje labai rafi 
nuotais ginklais, Kremliaus 
jam duotais, Vokietijoje nužu 
dė du ukrainiečiu, kurie kovo 
jo dėl Ukrainos laisvės. Kob 
lance, tos pačios Vakarų Vo 
kietijos teismas teisia nacius, ku 
rie karo metu kituose kraštuo 
se judė nekaltus žmones. Taigi 
laisvasis pasaulis teisia visus 
žmogžudžius. O ką darote jūs? 
Jeigu jūs šalia dabar teisiamųjų 
ar neseniai nuteistųjų susodin 
tumėte j kaltinamųjų suolus ir 
tuts, kurie 1941 metais birželio 
mėn. iš kulkosvydžių sušaudė 
apie penkis šimtus žmonių Pro 
veniškiuose, jeigu jūs teistume 
te tuos, kurie tuo pat metu Rai 
nių miškelyje nukankino ir su 
šaudė apie septyniasdešimt as 
menų, teistumėte tuos, kurie 
tuo pat metu žudė nekaltus 
žmones Biržuose, Zarasuose, 
Panevėžyje ir kitur.

Mes galėtume patikėti jūsų 
dabartiniais teismais, teisian 
tiems žmones už žmogžudys 
tęs, jeigu jūs teistumėte ir tuos, 
kurie 1941 metais birželio 13— 
15 dienomis siautė po visą Lie 
tuvą, grobė žmones ir juos bai 
siausiose kančiose, per trisde 
šimt tūkstankių, iltsėmė iš Lie 
tuvos į šaltuosius Sovietijos 
kraštus. Mes laikytume jus tei 
singais, jeigu jūs teistumėte ir 
tuos, kurie 1944 — 1951 me 
tais šaudė, žudė, korė ir trėmė 
Lietuvos gyventojus, kurių 
skaičius siekia per pusę milio 
no žmonių. Teiskite visus ši 
tuos kaltininkus. Teiskite Mole 
tovą, Malenkovą, Kruglovą, Se 
rovą, Chruščiovą, Paleckį, Ged 
vilą, Sniečkų, Šimkų ir daugeų 
kirų, kurie tik Lietuvos žemėse 
kėlė ir kelia lietuvių tautos žu 
nynių orgijas. Tada jūs būsite 
teisūs, tada ir mes po pasauli 
išsisklaidę nulenksime savo gal 
vas prieš teismą ir teisingumą. 
Kol to nevadarysite, tol sveti 
mu krauju savo kruvinų rankų 
nenusiplausite.

tą metų. Dėlto kiekvieno susi 
pratusio piliečio, turinčio teisę 
balsuoti, yra tiesiog pareiga ak 
tyviai dalyvauti tuose rinkimuo 
se, t. y. pasinaudoti ta garoin 
ga teise. Kaip pasiklosi, taip iš 
simiegosi, sako lietuvių patarlė. 
Kokią valdžią išsirinksi, tokią 
ir turėsi. Kas rinkimuose pats

Meno Kurinių skirstymas
įvyks gruodžio 1 dieną, šeštad.

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 Vytas — Senas jaunuolis(?).
Šablauskienė Ona — Tulpės.
Šepetys Alfonsas — ???
Tamošaitienė Anastazija — Koplytėlė prie tėviškės ir taut, 

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

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

HENRIKAS NAGYS

PRtiGievHULM ir ŠėŠUiAi..,
K. L BENDRUOMENES REIKALAI

VISOMS KLB APYLINKIŲ VALDYBOMS SOLIDARU 
MO MOKESČIO REIKALU

„Nepriklausomos Lietuvos" lietuviškosios snaudos žiūi 
lio sutiprinimui ir suformavimui j pajėgią dirbti visokius spau 
los darbus leidyklą, lietuviai dailininkai yra suaukoję augs 
os vertės meno kūrinių. Spaudos Bendrovė „Nepriklausom^ 
sietuva“ šiuos visus darbus leidžia laimėjimo būdu.

Daugelis dailininkų jau atsiun-tė savo kūrinius - paveiks 
us, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininke A. Tamošai 
rene prie savo tapybos kūrinio pridėjo dar specialiai išaugtą 
avo Meno Studijoje menišką tautinj drabužį; kitų pažaUeti 
tūriniai dar laukiami.

Dabar gi pranešama, kad Meno Kūrinių laimėjimų bile 
ai jau platinami.

Biletų galima gauti pas Mašinų Fondo vajaus talkinin 
kus.

KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI
* * *

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Centro valdybos sušauk 
tasis JAV ir. Kanados Lietuvių 
bendruomeninių vadovybių pa 
si tarimas Toronte buvo sveikin 
tinas ir sveikas įvykis. Tokių 
diskusijų reikėtų daugiau ir da 
žniau, tada mažiau būtų ne 
sklandumų bei neaiškumų. Ir 
šiuo atveju, mūsų visuomem 
nio ir kultūrinio gyvenimo da 
lis teigiamybių bei neigiamybių 
buvo detaliau panagrinėta, pa 
sidalinta nuomonėmis apie toli 
mesnius planus, pajieškota bū 
dų ir priemonių mūsų bend 
ruomenę sustiprinti. Gaila, kad 
kaikuriems klausimams nebu 
vo skirta pakankamai laiko, o 
tai verta įsidėmėti šaukiant ki 
tus panašius pasitarimus. Pri 
imtosios ir paskelbtosios rezo 
liucijos informavo mūsų visuo 
menę apie posėdžių apimtį bei 
pobūdį.

Paraštėje norėtųsi paklausti 
kokiu būdu „Drauge“ kaiku 
rios rezoliuiijos pasirodė kilo 
kioj redakcijoj? Kas tuos patai 
symus atliko ir kodėl? Ypač 
įdomus „apipjaustymas“ atlik 
tas rezoliucijoje apie PLB Kul 
tūros tarybą.

* * *
Kita paraštinė pastaba apie 

netrukus Čikagoje įvykstantį, 
antrąjį kultūros kongresą. Te 
bestebina mus kelių laikraščių 
pastanga įtikinti savo skaityto 
jus, kad visos tamsios pajėgos 
norinčios užčiaupti dr. J. Griniui 
burną. Kad štai, vienam asme 
niui, padariusiam kai kurias 
smulkias taktines (sic!) klai 
das, neduodama teisė viešai pa 
sireikšti. Iš tiesų, minimas as 
muo tėra, nuolat ir nuolat pasi 
kartojusių atvejų, dar vienas at 
v ejis. Dar vienas atvejis, kai 
rašytojo kūrybos vertimo var 
dan buvo vertinamas ir t e i 
siamas rašytojo as 
m u o. Dr. Jonui Griniui niekas 
neginčyja teisės vienaip ar ki 
taip vertinti jam patinkančias 
ar nepatinkančias knygas, nesu 
tinkame tačiau, kad jam būtų 

aktyviai nedalyvauja, vėliau 
neturi moralės teisės kritikuoti 
jam nepatinkamus valdžios 
veiksmus.

Mums lietuviams Kanada, o 
čia gyvenantiems, Quebec‘o 
provincija tapo antrąja tėvyne. 
Be jau čia seniai gyvenančiu 
lietuvių, gan žymus mūsų sk-ii 
čius atvyko čia su nauja emi 
gracijos banga 2-jo pasaulinio 
karo pasėkoje. Jau veik visi gi 
liai įsijungėme į čionykštį gy 
venimą, įsigijome pilietybę, tur 
tą, patyrimą — taigi visas civili 
nes šalies teises ir pareigas. 
Šios provincijos gyvybiniai įei 
kalai gyvai atsiliepia ir į mūsų 
asmeninius reikalus.

Dėlto savaime aišku, kad 
mums turi rūpėti šalies vyriau 
šio šeimninko institucija — par 
lamentas, nuo kurio priklausys 
ir mūsų gerbūvis ateityje. Tad 
jo rinkimuose aktyviai talyvau 
kime patys! 

duota teisė teisti patį žmo 
gų. O tokie asmeniški rašytojų 
teismai, kai, prisidengus neva 
tai literatūrinės kritikos skrais 
te, buvo begėdiškai tąsomas už 
kulisiuose privatus žmonių gy 
venimas arba jų pasaulėžiūri 
nis apsisprendimas, nuolat vy 
ko ir tebevyksta. Prieš tokios 
rūšies kritiką lietuviškosios vi 
suomenės dalis pakėlė balsą. 
Protestavo, nes panašios diskii 
minacijos nebenori. Nenori to 
dėl ir žmonių kalbėtojais v i 
s ų lietuvių susitelkimuose, ku 
rie minėtą diskriminaciją, pole 
mizuodami su nekrologu, 
(sic!), pritaikė tik ką mirusiam 
žmogui. Taigi—ž m o g ui

* * *
„Blezdingėlės prie Torren 

so“ yra viena gyviausiai parašy 
lų knygų apie lietuviškos vielo 
vės gyvenimą, kokią iki šiol te 
ko skaityti. Tai knyga, galinti 
patarnauti pavyzdžiu kaip gali 
ma sąmojingai, nenuobodžiai ir, 
svarbiausia, be panegirikos ir 
pompos rašyti apie pačius žmo 
nes ir jų veiklą. Be abejo, tai 
abiejų redaktorių nuopelnas— 
Pulgio Andriušio ir Vlado Ra 
dzevičiaus. Knygą išleido J. J. 
Bachunas, vienas tų tylių ir 
nuoširdžių lietuviškosios veik 
los rėmėjų, kurių taip nedaug 
besutinkame. Jo pastangomis 
suorganizuotas Lietuviškos šir 
dies fondas argi nėra iškalbin 
giausias liudijimas, kad ir vie 
no asmens pastanga gali kartais 
kalnus nuversti? Į šio fondo 
raginimą atsiliepė šimtai lietu 
vių, pirmiausia, dėl to, kad jis 
gimė iš meilės savam 
žmogui, lietuviui. Mū 
sų visuomenė nėra tokia akla, 
kaip kaikuriems atrodo, ji dar 
atskiria ranką, . kuri ištiesta pa 
galbai, be jokių institucijų ap 
robacijos, propogandos ar pa 
mokymų. Taip suprasta vieny 
bė, kai konkrečiai padedama 
kitam, yra tikroji vienybė.

Knyga patrauklios išorės ir 
tikrai skoningai išleista. Kaina 
2 dol.

Henrikas Nagys.

Pagrindinis klausimas rinki 
muose visuomet yra panašus— 
balsuoti už esamos valdžios 
kandidatus, ar už opoziciją, ar 
ba šiaip už naujos grupės atsto 
vus?! Kitaip tariant, keisti va! 
džią ar palikti tą pačią? Ar mes 
esame tatenkinti iki šiolinės vai 
džios nuveiktais darbais ir jos 
ateities planais, ar ne?!

Mūsų pačių apsisprendimu, 
tuo taip rimtu klausimu turi nu 
lemti ne tik girdimi rinkiminėje 
kompanijoje motyvai, pasigyii 
mai ir gausūs pažadai, — bet 
daugiau ikišiolinės valdžios ai 
liktų darbų analizas, tinkamas 
įvertinimas pasekmių ateilies 
perspektyvos šviesoje.

Liberalai, vadovaujami ener 
gingo šefo juristo Jean Lesage, 
paėmė Quebec‘o provincijos 
valdžią 1960 metų rinkimų pro 
ga. Giliai įleidus šaknis provinci 
jos valdyme Duplesinė Union 
Nationale era baigėsi. Tai buvo

K. L. B. Krašto Valdybos 
pagrindinis ir beveik vienintelis 
pajamų šaltinis yra iš apylinkių 
gaunama solid, mokesčio dalis. 
Tenka džiaugtis, kad kasmet 
solid, mok. sumos pastoviai au 
ga. Tas rodo, kad mes vis dau 
giau įsisąmoniname bendruo 
menines idėjas ir bendrųjų rei 
kalų supratimą.

Ruduo ir žiema — geriausias 
laikas solid, mok. rinkti. Visi 
žinome, kad solid mok. nepa 
prašius, nedaug kas jį susimo 
kės, ir priešingai — nedaug 
kas atsisakys. Užtat mes kvie 
čiame visas Kanados LB apy 
linkių valdybas tą klausimą rim 
lai apsvarstyti ir susidaryti pla 
ną solid, mok. rinkimui.

daugeliui nemaža staigmena, 
bet tiems, kurie atydžiai sekė 
tos eros paskutinių laikų bank 
rotinę hegemoniją, tai nebuvo 
nieko nelaukta.

Pabuvę prie provincijos vai 
ro vos 2 su viršum metų (jų 
mandatas galiojo dar apie 3 
metus), liberalai ryžosi pasi 
traukti ir duoti progą gyvento 
jams vėl per naujus rinkimus 
pasisakyti dėl valdžios nuveik 
tų darbų, o kas svarbiausia, tai' 
gauti tiesioginį specialų manda 
tą naujam, labai reikšminiam 
provincijos gyvenime projektui 
— elektros energijos suvalstybi 
nimui. Tai pagrindinė parla 
menlo paleidimo priežastis. 
Daugumai tai buvo nelaukta 
staigmena.

Opozicija, matomai užklupta 
iš netyčių, pradėjo šaukti, kad 
dėl elektros energijos suvalsty 
binimo, esą, nebuvo reikalo pa 
leisti parlamentą. Valdžia tai 
galėjo vykdyti gautu anksčiau 
eiliniu įgaliojimu. Elektra, esąs 
tik pretekstas.

Ministeris pirmininkas Jean 
Lesage, įtikinančiai išaiškino, 
kodėl šiuo metu buvo imtasi 
taip svarbaus žygio: 1960 mc 
tų rinkiminėje kompanijoje 
elektros energijos suvalstybini 
mo klausimas visai nebuvo ke 
liamas, t. y. rinkikai nebuvo 
specialiai informuoti taip svar 
biu klausimu, kuris galėjo pa 
veikti į rinkimų rezultatus. Dėl 
to dabar norima plačiai išaiškin 
ti, patį rekalą ir leisti per rinki 
mus patiems gyventojams 
spręsti. Išrinkimas liberalų, vai 
džios, bus aiškus mandatas

JUOKDARIAI
MIZARA SU BIMBA FOKUOJASI

Mizara: Antanai, Antanai!..

Bimba: Kas čia kalba?
Mizara: Antanai, tu tur būt 

užmigai... »
Bimba? Kur čia miegosi, jei 

gu jau ir Nikita pabudo. . .
Mizara: Kaip tu manai, An 

tanai, kas čia dabar bus? Ir Ku 
bos krizė ir Rusveltienė mirė...

Bimba: Dipukai už Ruzvel 
tienę poterių nekalba, bet 
mums tai didelis nuostolis.

Šia proga mes norime at 
kreipti Tamstų dėmesį, kad be 
einamųjų išlaidų, šiemet KLB 
Krašto Valdyba yra įpareigota 
remti ir ELTA - PRESS, Ro 
moję, iš savo kuklios sąmatos 
sumų.

Apylinkės, kurios nebeturi 
kvitų knygučių solid, mok. 
rinkti, prašomos tuojau pat 
kreiptis į Krašto Valdybą, kad 
laiku jas būtų galima pasiųsti.

Tikėdamiesi efektyvios fi 
nansinės paramos iš Tamstų.

Su geriausiais linkėjimais.
P. Lukoševičius.

Krašto Valdybos Pirmininkas.
P. Rudinskas, 

Iždininkas.

elektros enerigijai suvalstybin 
elektros energijai suvalstybin 
ti visoj provincijoj!
Elektros energijos gamyba vi 
soj Quobec’o provincijoj yra 
nuosavybė privatinių kapitahsc 
nių kompanijų, kurios, savai 
me aišku, yra daugiau užinlere 
suotos įdėto kapitalo gauna 
mais procentais, nei provincijos 
gyventojų gerbūviu. Tolimos 
sritys neturi elektros ten, kur 
kompanijoms neapsimoka. Kai 
nos taip pat žymiai skirtingos. 
Pats kapitalas yra irgi svetimas 
ir jo pelnas eina už provincijos 
ribų, o kartu ir už Kanados 
valstybės ribų.

Suvalstybinus tą pagrindinį 
energijos šaltinį - elektrą, vai 
džia galės laisvai ne tik planuo 
ti bet ir steigti naujus pramo 
nės šaltinius, panaudojant ga 
sius provincijos gamtos turtus. 
Pats paėmimas į savo rankas 
elektros duos Quobec’o provin 
cijai nemažą metinį pelną — 
pradžioj virš 20 milionų į me 
tus, nes atkris dabar mokami 
mokesčiai federalinei valdžiai 
ir grynas pelnas neplauks į ka 
pitalistų privačius kišenus. Gau 
tas provincijos pelnas iš eiekt 
ros bus panaudotas gyventoju 
reikalams, jų gerbūviui - švieti 
mui, sveikatai, susisiekimui ir 
taip toliau.

Tai motyvai rimti, pagrįsti ir 
tenka jais pilnai pasitikėti, tu 
rint galvoj, kad pryšakyįe tų 
naujų projektų yra liberalų ’e 
fas, Jean Lesage, kuris visuo 
met sako tik tai, ką mano ir ką 
pažada visuomet vykdo su alsi 

Nukelta į 3-čią psl.

Mizara: Ką tu ten su dipu 
kais, — jie ir Staliną keikė. . .

Bimba: Keikė! Ir draugas 
Nikita keikia. . .

Mizara: Tu, drauge, būk at 
sargesnis su keiksmais. Ką tu 
gali žinoti, kad kas nors po Ku 
bos krizės, nepradės ir jį keik 
ti, o Stalinas bus reabilituotas. 
Ši čecharda, matai, vyksta. . .

Bimba: Nu jau tu perdaug. 
Mūsų gi partija ir jos vadas da

Nukelta į 7-tą psl.
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Turizmas Europoje yra pasi 
daręs ne tik savotiška liga, Dėt 
taip pat dideliu bizniu. Kėliau 
ja kiekvienas, kiek daugiau su 
sitaupęs pinigo; keliauja JAV 
ir Kanados piliečiai, norėdami 
arčiau pažinti „senąjį kontinen 
tą“, jo kultūrą, žmones ir pap 
ročius. Šiemet Ispaniją numato 
aplankyti beveik 10 mil. turis 
tų, o kaip spalio mėn. 27 d. 
New York Herald Tribune eu 
ropinė laida pranešė, net Grai 
kija pasiekė turistų rekordą, 
nes ją aplankė beveik 620,000 
JAV piliečių. Deja, lėktuve, au 
lobuse ar viešbučio poilsio kam 
baryje ne kartą tenka išgirsti 
nusiskundimų dėl 6 vai. (šešių 
valandų!) ilgos (sic!) ir var 
gingos lėktuvo kelionės per At 
lanto vandenyną, ne kartą ten 
ka išgirsti, kad viename ar kita 
me viešbutyje nėra štai tokių ir 
tokių patogumų. Juokas paima, 
girdint tų poniučių nusiskundi 
mus ir palyginus juos su Baice 
lonos uoste stovinčiu Kristupo 
Kolumbo laivu, kuriuo jis per 
plaukė Atlanto vandenyną. Už 
lipus j Santa Maria“ laivą, tie 
siog stebiesi, iš kur K. Kolum 
bas turėjo tiek drąsos, ištver 
mės ir energijos plaukti į toli 
mus vandenis, pasiekti Ameri 
kos krantus. Kad tokiu laivu be 
siskundžiančios poniutės pa 
plaukytų per Atlantą. Joms at 
rodo, kad tai, kas šiendien yra 
pasiekta JAV ar Kanadoj, tu 
lėtų būti ir Europoj, šiuo atve 
ju, Iberijos pusiasalio žemėje. 
Deja, tos visos „poniutės“, ku 
rios nusiskundžia sunkiu darbu 
(su skalbimo mašinom, valytu 
vais. šaldytuvais ir tt. ir lt.) 
JAV ar Kanadoje, turėtų pa 
matyti vargstančią moterį Portu 
galijoj ar Ispanijoj, darbininką 
vyrą, besistengiantį išlaikyti sa 
vo šeimą ir dirbantį dviejose 
vietose po aštuonias valandas, 
dažniausia gyvenantį ne miesto 
ribose, bet toliau nuo jo, be di 
dėsnių patogumų, besimaitinau 
tį alyvom, žuvelėm, įvairiais 
„slimokais“, užgeriant papras 

čiausiu „tinto“ vynu or viena 
stikline „cerveza“ — alaus.

Tarp Barcelonos ir Lisabo 
nos ar Madrido matomas *Kir 
tumas. Barcelona jau yra pra 
monės miestas, čia ir darbinin 
kai daugiau uždirba, stengiasi 
įdomiau laiką praleisti, kartu 
atiduodami dalį savo uždarbio 
įvairioms pramogoms, kiek ge 
resniam maistui. Bet kartoju, 
jo pragyvenimo lygis yra gal 
tik 40% amerikiečio ar kana 
diečio darbininko. Ir jeigu jis 
įsigyja itališką motociklą ir pa 
sisodinęs savo „senjoritą” va 
žiuoja j miesto apylinkes, tas 
jau reiškia, kad jis turi neblogą 
darbą, yra neblogai atlygina 
mas. Apie pontiacus, ševrole 
tus ar oldsmobilius jis nesvajo 
ja. Pasidžiaugia, pamatęs tele 
vizijoj restorane ar filme. Be 
to, aš nemanau, kad jis pasiten 
kmtų vien „good time“ pralei 
dimu ir išvyka į tolimesnes vie 
tas.

Kaip portugalas, taip ir ispa 
nas, nemėgsta vienumos. Už 
tenka išeiti vakarais į miesto 
gatves — Lisabonoj, Madride, 
Barcelonoj ar Toledo — jos 
bus visuomet pilnos jaunimo ii 
senimo, vaikščiojančio pagnn 
dinėmis miesto gatvėmis, susto 
jančio prie krautuvių langų ar 
besėdinčio lauke įrengtuose reo 
toranuose ir kavinėse tik dėl 
„negro caffe“, coca colos ar 
coniaco ir gyvai mostikuojan 
Čių rankomis. Tai futbolo, lote 
rijos ir bulių kovų įstaigos. Por 
tugalas ir ispanas ramiai neišse 
dės ar išstovės. Jis turi būtinai 
tūpčioti, judinti rankomis, ges 
tikuliuoti. Dar ryškiau tai pama 
tomą futbolo stadione ar „pla 
za de torros“. Turistui, šias dvi 
vietas yra sunku tą pačią dieną, 
sekmadienį, suderinti, nes abi, 
visą savaitę ispano laukiamos 
pramogos, vyksta beveik tuo 
pačiu laiku, tik pusvalandžio 
skirtumu. Futbolo mėgėjas iš 
sėdės stadione visą rungtynių 
laikotarpį, tačiau nemanau, 
kad lietuvis išbūtų bulių kovos 
aikštėje lig pat pabaigos. Nė 
mūsų būdui.

Nekalbėsiu apie tai, kad kiek 
vieną atvykusį svetimšalį piie 
bulių kovos aikštės užpuola 
spekuliantai, siūlydami dvigu 
ba kaina biletus (nors įėjimo bi 
lėtus gali gauti kasoje) ir užtik 
imdami gerą vietą, bileto tikru 
mą ir pan. Meskime visas bulių 
kovų iliuzijas, matytas filmuo 
se! Ten, viskas atrodo labai 
gražiai, ten — įvyksta meilės 
istorijos, romanai ir tt. Tačiau 
tikrovė yra visai kita. Po para 
do ir trimitų, išbėgus buliui į 
aikštę ir prasidėjus kovai, maty 
tai ne filme, bet Madrido rin 
ge, pasidaro žiauru, kartu pra 

dėjimu, tai rodo ir tų gražių 
valdžios nuveiktų darbų akty 
vas, per palyginamai taip tium 
pą laiką: susirgimo atveju ap 
mokėjimas už išbūtą laiką ligo 
ninėje vad. „hospitalizacijos“ 
draudimu. Per du pastaruosius 
metus tuo pasinaudojo apie 1 
ir % rnil. žmonių ir už juos su 
mokėta virš 300 ml. dolerių.

Švietimo ministerijos įsteigi 
mas ir pirmi rimti žingsniai ben 
drai sutvarkyti ir centralizuoti 

s. gyventojų ov.etimą be jo 
kios diskriminacijos (švietimo 
sistema Kanadoje, ypač pra 
džios bendro švietimo, yra dar 
viduramžinyje stovyje), libera 
lų valdžia pašalino protekcio 
nalizmą (savųjų protegavimą), 

dedi gailėtis įniršusio žvėries ir 
paties žmogaus, kada bulius jį 
ragais pradeda mėtyti ant smė 
lėtos ringo aikštės. Bet kur ten 
— ispanas šaukia „ole“, kada 
jėtim pataikoma buliui į nuga 
rą — švilpia, kada papuoštos 
įvairiaspalvės jietys, nukrenta 
į žemę. Prisipažinsiu, tik gerą 
pusvalandį išsėdėjau bulių ko 
vų aikštėje, nors visos „rungty 
nės“ tęsėsi beveik tris vaian 
das. O ispanas galėtų išbūti vi 
są naktį ir jam niekuomet nenu 
sibostų. Tai dalis jo gyvenimo.

K. Baronas.

Juliette, sentimentaliomis daino

mis vėl pasirodys CBC-TV šeš 

tadieniais (po ledo ritulio 

rungtynių).

Atkelta iš 2-ro puslapio. VEDA IGNAS ŽALYS.
giliai įleidusį šaknie iŠ Union 
Nationale partijos valdymo lai 
kų. Ji įvedė tvarką atiduoti vie 
Šuosius darbus tik iš varžytinių, 
t. y. pasiūlymams atlikti nuir.a 
tytus darbus už maž.ausią kai 
ną. Tuo būdu, per du metus, Ii 
beralų valdžia jau sutaupė pro 

.ncijai ap.e 18 mil. dol. Prie 
Union Nationale valdžios tų 
darbų vykdymas būdavo ati 
duodama privataus paskirsty 
mo keliu. Kova su kriminali 
niais nusikaltimais, policijos 
pertvaikymai ir t. t„ tai vis sri 
tys, kur liberalų valdžia akty 
viai pasireiškė.

Elek ros suvalstybinimo klau 
sime opozicija vengia tiesiogi 
niai pasisakyti. Matomai ban 
do gaudyti suvalstybininmo 
priešininkų balsus, kurių yra ir 
gi tam tikras skaičius, pasidavu 
šių kapitalistinių trustų propa 
gandai, o gal būt ir paramai.

Iš tų pačių šaltinių skleidžia 
mi visoki gąsdinimai — dėl fi 
nansinių sunkumų (suvalstybi 
nimas pareikalaus tučtuojaus 
apie 300 milionų dolerių!), 
bendrovių turtą išperkant, ne 
sugebėjimų, nuostolių, adminis 
tracijos keitimas, dėl nustoji 
mo mokesčių, kurie įplaukdavo 
į atskirų miestų kasas, mokes 
čių pavidalu iš privatinių elekt 
ros įmonių ir tt.

Visa tačiau tai vaizdžiai de

Populiarus bosas Jan Rubes 
penktadieniais vėl vadovauja ži 
nomoje CBC radio programo 
je „Songs of My People“. Joje 
muzikos dalyvauja ir Ivan Ro 
apart tradicinės įvairių tautų 

manoff orkestras su choru.

Šį kartą aš stengsiuos bend 
rais bruožais aprašyti šachma 
tų teoriją.

Pradėsiu papasakodamas 
c.arak.ėringą nuotykį iŠ pašau 
lio meisterio Alioihino gyveni 
mo. kuris tą titulą turėjo du 
karius: 1927—1935 ir 1937— 
1946 metais.

Vieną kartą Aliochinas lošė 
simultaną prieš keliasdešimt lo 
sėjų. Vienas iš jų vis išsitrauk 
davo iš kišenės šachmatų kny 
g kai Aliochinas atsitolinda 
vu nuo jo lentos. Tokiu būdu 
jis padarė 10 gerų ėjimų. Po to 
A..ochiiias padarė ėjimą, kurio 
čia minėtas šachmatininkas ne 
begalėjo surasti knygoje. Kai 
pasaulio meisteris apėjo dar 
vieną ratą, lošėjęs nebeiškentė 
neprasitaręs: „Keista, bet jūsų 
ėjimo nėra knygoje“. Į tai Alio 
china satsakė klasiškai: „Tas 
nieko nereiškia: aš esu knyga”. 
Tas pasakymas padeda apibu 

mentuota ir išaiškinta Min. pir 
mininko p-no Jean Lesage’o ir 
mineralinių išteklių minislerio 
p-no Rene Levesque.

Reikia neužmiršti, kad elekt 
ros energijos suvalstybinimas 
tai nėra koks nors Min. Pirm, 
jean Lesage sugalvotas feno 
menas. Visos Kanados provin 
cijos, išskiriant tik Quebec’ą ir 
New-Foundlandą, jau turi sa 
vo rankose elektros energiją. 
Quebec’o provincija buvo tuo 
klausimu toli atsilikusi.

Liberalų valdžia pasistatė sau 
pagrindinį tikslą — emancipuo 
Ii turtingą žemės turtais Quobe 
c‘o provinciją ekonomiškai, 
perimant pagrindinius energi 
jos šaltinius — elektrą, savo ži 
nion ir suorganizuoti reikiamą 
kapitalą, tikslu atsipalaiduoti 
nuo svetimo, dažnai Quobec’o 
provincijai labai nepalankaus. 
Pastačius provinciją ant tvirtų 
kojų ekonomiškai Lesage’o 
valdžia galės drąsiai vykdyti 
užsibrėžtą gyventojų gerbūvio 
ir kultūrines reformas, kaip tai: 
visuotinio sveikatos draudimo 
įvedimą (kurį numato įvesti ar 
timoj ateity) visiems prieina 
mo švietimo, susisiekimo, pen 
sijų ir tt.

Man atrodo, kad jau vien tik 
iš tų sumetimų aukščiau kele 
tos konkrečių duomenų,—mes 
turime pilną pagrindą pasitikę 
ti pažangia ir teisinga libeialų 
valdžia ir iš Savo pusės suteikti 
jai aktyvią savo paramą lapkri 
čio mėn. 14 d., š. m. Quebec’o 
provincijos parlamento rinki 
muose.

J. Viliušis, 
buvęs Lietuvos Seimo narys. 

dinti Šachmatų teoriją, kuri yra 
meisterių ir didmeisterių prakti 
ka.

Šis apibūdinimas nėra tiks 
lūs, bet yra tinkamas populia 
riam šachmatų teorijos suprati 
mui.

— Šachmatų teorija gali bū 
tt paskirstyta į tris pagrindines 
grupes: debiutus, vidurio losimą 
ir baigmę (endšpylį).

Daugiausia knygų yra para 
syta apie debiutus. Nežiūrint to 
fakto, kad pirmosios debiutų 
knygos pasirodė prieš keletą 
šimtmečių, vis dar atsiranda 
naujų variantų arba seni debiu 
tai ištraukiami iš apdulkėjusių 
archyvų. Pagridiniai dąfciųtų už 
daviniai yra: išvystoj (tvo fi 
gūras, trukdyti prieįfoinlcui pa 
statyti figūras ar pėstininkus į 
patogesnes pozicijas ir užimti 
etntra su pėstinink. ar fig. Kaip 
tai tiksliausiai įvykdyti, rodo 
storos šachmatų knygos, kurio 
se glūdi ilgų amžių patirtis. Ge 
riausi pasaulyje debiuto teorėti 
kai yra šie didmeisteriai: buvęs 
pasaulio meisteris Euwe, estas 
Keres ir čekas Pachman.

Vidurio lošimo teorija turi 
mažiau literatūros, nes čia dau 
giau reikia vadovautis princi 
pais, negu variantais. Šioje sri 
tyje yra žymiai pasidarbavę 
didmeisteriai Euwe, Nimcovi 
čius, Pachman ir Fine, taip pat 
ir meisteriai Panov ir Romano 
vsky. Čia daugiausia nagrinėja 
ma: centras, atviros linijos, dvi 
gubi ir atsilikusieji pėstininkai, 
praeinantieji pėstininkai, dviejų 
rikių persvara prieš rikį ir žirgą 
ir t. t.

Baigmės teorijoje analizuoja 
mos padėtys, kuriose yra ne 
daug figūrų ant lentos. Čia pa 
prastai išaiškinama, kada užten 
ka pėstin. ar pozicinės persva 
ros laimėti partiją. Taip pat 
dažnai parodomi būdai, kaip 
reikia teisingai suloti tipiškas 
baigmės pozicijas. Šoje srityje 
moderniškuose laikuose dau 
giausia pasireiškė Rusijoje gy 
venęs meisteris Rabinovičius, 
amerikiečių didmeisteris Fine 
(„Basic Chess Endings"), so 
•vietų didmeisteris Auerbach ir 
žymus prancūzų teoretikas 
Chėron.

Šachmatų teorijos žinojimas 
šiąis laikais yra „conditio sine 
qua non” ne tik visiems didmeis 
teriams ir meisteriams, bet taip 
pat ir ekspertams bei „A“ kla 
sės lošėjams, kurie nori pasiek 
ti „padorių“ rezultatų. Nors te 
oretinis žinojimas neišlošia par 
tijos, bet jis padeda sėkmingai 
perplaukti sudrumstus ir suku 
ringus šachmatų vandenis.

Ignas Žalys.

f IRI Jli GIRIA ROMANO EPILOGAS

V^atinkliai nesidraiko be vėjo
40.
Šilgalis ir Kalnėnas į saugumą ne drauge buvo pakviesti. 

Šilgalis anksčiau. Jis, kaip ir Barvainis, Gorkio gatvėje susi 
rado kvietime nurodytą namų numerį, bet iškabos jokios ne 
rado. Įėjusį pasitiko sargybinis, kuris sakė reiksią dar pa 
laukti.

Šilgalis daug nesijaudindamas laukė sprendimo, kurį 
jam nešė likimas, lyg kelneris patiekalą lėkštėje. ..

Neilgai jam teko laukti tardytojo kvietimo. Pasitvirtino 
Barvainio pasakojimas apie jo toje įstaigoje atsilankymą. Ne 
simpatiškas Šiigaiiui pasirodė tardytojas tuojau jį prašnekinęs.

— Tamsta su ordinatorium Barvainiu kalbėjai apie kaž 
kokį sąjūdį, — be jokių įžangų pradėjo tardytojas ir įdėmiai 
sužiudo Šiigaiiui į veidą. — Apie kokį sąjūdį jūs kalbėjote?

— Apie sąjūdį? — nuduodamas nieko nežinąs, apie ką 
jis klausiamas, patraukė pečiais Šilgalis.

— Jūs gi kalbėjote, ir Barvainis man tą patvirtino.
— Tųr būt kalbėjome apie Amerikoje vyksiantį sąjūdį 

dėl negrų, jų teisių sulyginimo su baltaisiais klausimu, nes 
„Tarybinėje Klaipėdoje“ apie tai buvome skaitę, kaip pasūo 
dė, tuo pačių metų. , ,

— Natūralu, kad venų ir tuo pačiu metų galėjote apie 
tai skaityti. . , Natūralu, kad taip galite ir atsakyti, — kaž 
kaip dviprasmiškai pastebėjo tardytojas, — nes juk jus galėjo 
Barvainis painformuoti. Tiesa?

— Gal ir galėjo taip būti, bet vis dėlto man gydytojas 
Barvainis apie tai nieko nėra sakęs, •—■ užsigynė šilgalis, nes 
gerai žinojo, kad sovietiniai saugumo organai tokiais atvejais 
griežtai įsako niekam nieko apie tardymus nesakyti, įspėdami, 
kad bet koks prasitarimas apie tardymą, gresia ištrėmimu ar 
ba kalėjimų. Ir Barvainis, nors jaunuosius savo kolegas ir 
įspėjo, bet taip pat pastebėjo, jog jis jiems „nieko nesakė“, su 
jais „nesikalbėjo“ tardymo klausimų,

— Gerai, — sutiko tardytojas. —• O sakykite, tada jūs 
nieko daugiau nekalbėjote? — prisispyręs klausinėjo Šilgalį.

— Kalbėjomės, savo profesijos reikalais, kaip kasdien.
— Prie progos sakykite, ar jūs nieko nežinote apie 1956 

metų įvykius Vilniuje?.. Jūs tada rodos buvote dar studen 
tas? . .

— 1956 metais dar buvau studentas. Tai buvo mano 
baigminiai metai. ... — ir nustojo kalbėjęs, manydamas, kad 
gal pirmąją klausimo pusę jis užmirš.

— Taip. Gerai. Bet nieko jūs negirdėjote apie atsitiki 
mą Rasų kapuose? Prie Basanavičiaus paminklo? Ir vėliau, 
po to?

— Girdėjau, tiesa, bet juk apie tai kalbėjo visas miestas...
— O jus pats arčiau prie tų įvykių nebuvote? Nestebė 

jote iš arčiau?..
Šiigaiiui po kelių metų pirmą kartą pasidarė karšta. „Vėl 

nias!“ — staigaus stabtelėjimo metu pagalvojo Šilgalis. — 
„Matyti jis iniormuotas, kad mano ten būta“. Šilgalis ten 
tikrai buvo ir savo nagus gerai prikišo, tiktai laimingai issisų 
ko, tiesiai sakant — oblavos metu paspruko, kai jo gi kūle 
gas Bubulį ir Bazelytę pagavo ir Sibiran ištrėmė. Ištrėmė ir 
eilę kitų studentų, jei ne tada, tai vėliau.

— Tai kodėl neatsakote į klausimą? — pakartojo lardy 
toj as. g

•— Į kokį klausimą — apsimesdamas užsimiršęs pakiau 
sė Šilgalis.

— Jūs neatidus. Aš klausiau, ar jūs nebuvote arčiau, ar 
įvykių Kasose nestebėjote iš arti.

— Ne, Aš tiktai girdėjau tada kolegas kalbant apie lai, 
— kratėsi Šilgalis.

— O studentus Bubulį ir Bazalytę jūs pažinojote?
— Taip. Jie mano kurso buvo. . .
-— Ar jie mediciną baigė drauge su jumis?
.— Ne. Jų tų metų baigiančiųjų tarpe nebuvo. . .
— Tai kodėl?
— Nežinau. Jie po tų įvykių fakultete daugiau nepasiro 

dė, ir aš nežinau, kur jie dingo ir kur jie dabar yra. . .
— O gal žinote, girdėjote?

•— Ne. Ne. Jei žinočiau, pasakyčiau. Jie tada dingo ir 
jokių žinių. . .

Šilgalis jautė, kaip jį išmuša prakaitas, bet laikėsi.
— O gal norėtumėt sužinoti, kur dabar jie yra? — dvi 

prasmiškai paklausė tardytojas.
— Man nėra nė mažiausio reikalo brautis į nesavo reika 

lūs. . .
— Gerai pasakėte. . . Tai dar ir laikykitės. . . Aš šian 

dien klausimų daugiau neturiu. Do svidanija. . .
Tardytojas perleidė akimis išeinantį šilgalį nuo gaivos 

iki kojų. Šilgalis to nematė, bet gerai jautė, lyg kas tamsoje 
jį būtų nužiebęs prožektorium.

Išėjęs j gatvę Šilgalis pajuto, kad trūksta oro ir giliai atsi 
kvėpė. Bet geras ūpas jam neskubėjo grįžti. Tarytum kojos 
apsunko, ir jas sunku buvo kilnoti einant. Ir ėjo jis nesamo 
ningai pirmąja pasitaikiusia kryptim, kaip vedė gatvė. 1 ik 
lai priėjęs kryžgatvę pagalvojo, kur einąs.

Sugrįžęs į ligoninę, Šilgalis tą dieną dirbo nesėkmingai. 

Sesuo Vassa, pastebėjusi Šilalio elgsenos ir judrumo pakiti 
mą, ilgai nedrįso jo kalbinti, nors Šiaip jau ji visada Šilgaliu 
buvo susidomėjusi ir susižavėjusi. Galų gale ji neišlaikė ir 
paklausė:

— Daktare, atsiprašau, bet jūs negaluojate šiandien?
— Negaluoju, sesele, — trumpai atsakė ir vėl nutilo. 

Vassai nemaloni buvo ši tyla, todėl ji vėl bandė kalbinti. 
Ypač, kad ji gydytojui užjautė. Gal ir daugiau. Jo nerimas 
jai atrodė, kaip ir savas.

— Gal daktarui geriau būtų eiti namo ir pailsėti. . .
— Ačiū, sesele, bet aš nesijaučiu sergąs. . . Gal tiktai 

kiek susierzinęs, o gal taip šiandien atrodau. Manau, man tas 
pareis. . . — ir nusišypsojo. Vassai atrodė tai daugiau negu 
šypsnis. O gal taip ir ištikrųjų buvo. Juk dažnai žmogus ne 
sąmoningai ką padaro, iš nujautimo, gal dėl nekartą galvotų 
minčių, išgyventų svajų, įsivaizdavimų.

Šiigaiiui įsėdo mintin kažkodėl daugiausia tardytojo pri 
minimas jau praeitim tapusių 1956 metų. Reikšmingų metų. 
Tada visas Lietuvos jaunimas buvo suklusęs Berlyno, Lenki 
jos ir Vengrijos įvykiams. Karštesnieji akademikai neišlaikė 
pakilusių vilčių ir subangavo, kaip plačioje kolūkio dirvoje ja 
vai. Ne. gal kaip audros metu giria, kai susiūbuoja traškeda 
mi lūžtančiomis šakomis medžiai, kai susvyruoja jie iš pasak 
nų visais savo tvirtais kamienais, kai per jų viršūnes ir šakas 
švilpia blaškydamiesi vėjai. . .

Šilgalis gyvai prisiminė 1956 metų įvykius, ypač Vėlinių 
dieną ir pasiruošimus jai.

Šilgalis gyveno studentų bendrabutyje. Vengrijos įvykiai 
tomis dienomis jau buvo pačiame įkarštyje. Studentai jau ne 
rimavo. Bendrabučiuose daugiau buvo kalbų apie sukilimus, 
negu rūpesčių mokslu. Vyko ištisi mitingai.

Vėlinių diena — gera proga masiniam susirinkimui. Ir stu 
dentai, pagauti sukilimų ūpo, jau iš anksto pradėjo ruoštis. 
Buvo paruoštos trispalvės, vainikai, numatyti padėti ant Basa 
navičiaus kapo.

Rasų kapuose sena tradicija Vėlinės yra didelė diena, 
kada tūkstančiai vilniečių susirenka, stato ant kapų žvakutes, 
gieda giesmes, sudaro vaikštynes nuo kapo prie kapo žymių 
jų asmenų - poetų, dailininkų, rašytojų, visuomenininkų, tau 
tos vyrų. Rasose gedulas susilieja su patriotiniais jausmais, 
ašaras nušluosto kyląs iš jų džiaugsmas, kad grožis ir tiesa 
yra palikę negriūvančius paminklus, prie kurių žmonės eina ir 
atiduoda pagarbą. . .

Studentai Vėlinėms atsidėję pasiruošė. Šilgalis buvo ini 
ciatorių tarpe. Ir dabar tardytojas. . .

Bus daugiau.
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Balys Sruoga Miunchene
Iš Dr. Erich Muller - Kamp atsiminimų (rankraštis).

Dr. Erich Muller - Kamp yra vokiečių rašyto 
jas, išleidęs eilę literatūros kritikos raštų, originalių 
apysakų ir vertimų eilėmis ir proza iš rusų kalbos. 
1924 m. rudenį jis viešėjo pas B. Sruogų Kaune. 

Vėliau, Hitlerio režimui užėjus, nepaisant B. Sruo 
gos perspėjimų, bėgdamas nuo nacizmo, išvyko į 
Maskvą, dėstyti vokiečių kalbos ir literatūros sveti 
mų kalbų institute Nenorėdamas būti komunisti 
nio režimo įrankiu, laikėsi nepriklausomai, reiškė 
savo nuomonę Už tai buvo suimtas ir nusiųstas j 
Solovkus Po dvejų metų draugų pastangomis, kaip 
Vokietijos pilietis, jis buvo išgelbėtas iš šios baisios 
koncentracijos stovyklos, Sugrįžęs į Vokietiją, bet 
gi pateko į Hitlerio kalėjimą. Vėl draugų padeda 
mas išėjo į laisvę, dirbo korektoriaus darbą įvairiu 
se leidyklose, pusiau slapstydamasis. Po karo apsi

POEZIJA
Iš Balio Sruogos 1942 - 3 m. išverstos Sam BcneiK 
dramos „Apsiautalas“ (rankraštis).

Poezija, messerai, kaip gėlelė: 
Alsuoja ir gyvena tik šviesa. 
Tenai tik žydi nuostabiai, atgimsta, 
Kur saulė kaitina ir šviečia ryškiai. 
Atrodo man, kad reikalo nebūtų 
Vingriais drabužiais sielą jam dabinti. 
Juk jei tik širdį magina kūryba, — 
Girdėt savaime šauksmas jos galingas! 
Pažvelg saulėlydžio metu į sodą, 
Saulelės perkeistą į burtų kraštą 
Ar sugebėjai tu atjausti jį?
Jei taip — esi poetas. Nes širdis — 
Tai atgarsis pasaulio paslaptim.
Širdis visatos džiaugsmą gobiai geria, — 
Tą džiaugsmą, kurs visus gaivina, 
Kurio net mirdamas nieks neišsigins!

KU LTŪRI A/ EglKRO^VI K A.
KITATAUČIŲ NUOSTABĄ KELIANTIS LIETUVIŠKAS 

REIŠKINYS
Pradedamas siuntinėti naujas Lietuvių Enciklopedijos tomas.

gyveno Bonn mieste.

1921 metai. Karą jautėm 
dar iki kaulų smegenų, ir sielą 
lebedrumstė išgyvenimai, kurių 
protas negalėjo pilnai suvokti. 
Nepajėgdami nieko išspręsti, 
šaukėm ir raitėmės iš skausmo. 
Tai buvo ekspresjonizmo besi 
veržiančių jausmų laikas, išsiva 
davusios lyrikos ir dramatinės 
rebelijos žydėjimo laikas. Ta 
lai galiojo ne vien Vokietijai. 
Visos Europos jaunimas judėjo 
ir nerimo. Tačiau Vokietijoje 
viskas įgijo ypatingai opias for 
mas.

Mes buvome grįžę iš Rytų ir 
Rusijos. Didžiulė galybė mūsų 
akyse sugriuvo, naujos valsly 
bės susikūrė, naujos tautos su 
savo savitumais iškilo mūsų 
akiratyje. Ką mes prieš tai ži 
nojome apie Lietuvą? Dabar ji 
buvo gyva, pasireiškė politiškai 
ir kultūriškai, sudarė naują vie 
netą Europos visumoje. Pačio 
je Rusiojįe kūrėsi kažkas negir 
dėto, kažkokia nauja, visoms 
esamoms priešinga, visuomenė.

Reikėjo nugalėti susijaudini 
mą, galvoti iš esmės, įsigyti ži 
nių, kad galima būtų susivokti 
riedančiuose įvykiuose. Su to 
kiu nusistatymu nuėjom į uni 
versitetus. Aš ėjau j auditoriją 
norėdamas isiaiškinti Rytų kla 
usimais. Kelis metus esui išbu 
vęs prie kulkosvydžių Rokit 
nos pelkėse. Paskui patraukė 
me į Ukrainą, išgyvenome Ki 
jevą, Charkovą, o Bielgrade ir 
Vainikuose kovojome prieš 
Raudonąją armiją, alsavome 
Rusijos oru, jos žmones pa 
juokdavome ir pamėgome. Da 
bar norėjome žinoti. Visas pa 
saulis šnekėjo apie rusų žmo 
gų. Lenino mokslas daugeliui 
atrodė kaip išganymas. Dostc 
jevskis pasidarė mados rašyto 
ju. Reikėjo kiek pasitraukti į 
šalį nuo triukšmo ir pažinti da 
lykus iš pagrindų.

Auditorijoje buvo tylu. Rei 
kėjo galvoti. Aš nuėjau pas 
Erich Bernecker, geriausią to 
laiko slavista. Berneckeris bu 
vo slavų filologijos profesorius 
Miuncheno universitete, tai bu 
vo žymus kalbininkas, bet vidų 
tinio masto literatūros istorikas. 
Nedaug klausytojų telankė jo 
paskaitas apie rusų literatūros 
istoriją. Ilgainiui smalsuoliai pa 
sišalino, liko tik mažas būrelis. 
7 arp jų dėmesį kreipė vienas 
augštas laibas žmogus su pro 
tingu kaimietišku veidu kupinu 
sulaikomo susijaudinimo ir vidi 
nės itampos bei sudvasinimo. 
Tai buvo Balys Sruoga.

Iš pirmo žvilgsnio galima bu 
vo jį pastebėti: tai nebuvo eili 
nis studentas, vienas iš tų, ku 
rie stropiai seka paskaitas, vis 
ką pasižymi ir išmoksta tam, 

kad kada nors taip pat stro 
piems mokiniams pakartotų. 
Ne, šis jaunas žmogus buvo 
kaž kas ypatinga. Jis nieko ne 
užsirašinėjo, jis klausėsi, gaivo 
jo, kartais galvos linktelėjimu 
pritardavo, dažniau betgi pa 
neigdavo. Jis aiškiai turėjo sa 
vo nuomonę. Kas žinojo, ko 
kius jis autoritetus pripažįsta?

Slavistikos; seminare teko 
man su juo susipažinti. Didžiu 
lė salė antrame universiteto au 
gšte, dar šiandie tarp visuoti 
nių rūmų griuvėsių išsilaikiusi, 
virto nedaugeliui slavistikos 
studentų tikru prieglobščiu. 
Ten buvo šilta ir šviesu. Čia ga 
Įima buvo ramiai pasikalbėti.

Mieste triukšmingai buvo 
reiškiamos įvairios nuomonės 
politiniais klausimais. Studen 
tai reakcionieriai būrėsi j kor 
poracijas ir sąjungas. Meninio 
kų ateliers, rašytojų kabinetuo 
se, darbininkų susirinkimuose 
virte virė pasipiktinimas dėl su 
irusių revoliucinių grupių po ta 
rybų sukilimo sugniaužimo. 
Hitleris kalbėjo cirke triukšmin 
gai pritariant smulkiems mies 
tiečiams, kuriuos įvarė į nusimi 
nimą sunkios taikos sąlygos ir 
infliacija. Mes kentėjome badą 
ir šaltį. Mūsų mintys bpvo pil 
nos prieštaravimų.

Seminaras buvo susirinkimų, 
svarstymų, tyrinėjimo ir ramių 
pokalbių bei žmonių suartėji 
mo vieta. Ten ir aš gavau suar 
tėti su mažkalbiu, užsivėrusiu 
savyje žmogumi iš Lietuvos. 
Susitikome bei interpretuodami 
senų senovės paslaptingą ,,Ba 
landžių Knygą“ ir žengėme 
kartu į platų Rytų tautosakos 
pasaulį, kurį jis man atskleidė. 
Ten jis buvo lyg savo namuose. 
Kūnu ir siela Balys Sruoga ra 
šė tada savo Dainų tyrinėjimą, 
kurį jis vėliau buvo pateikęs 
Berneckeriui kaip disertaciją. 
Man teko tą darbą versti iš ru 
su į vokiečių kalbą.

Pamažu mūsų bendradarbia 
vimas mokslo sr;ty mus suarti 
no, pasidarėm geri bičiuliai. 
Mus jungė artimos pažiūros ir 
pasipiktinimas; tais pačiais da 
lykais. Mes buvome opozicijo 
je akademiniam susisskirsty 
mui į kastas. Juokėmės iš kor 
porantų, iš jų blizgančių batų 
aulų, iš jų uniformų, raiščių it 
kepurių, nekentėm reakcinio 
miesčioniškumo, Hitlerio gar 
bintojų . šovinistų, kurie jau ta 
da kėlė nerimą Miunchene. Bet 
gi mes nėjome snobiškai šaltai 
ir išdidžiai pro šūkaujančią mi 
nią, tik patys kuvome kupini 
nerimo, karščiavomės, trokšda 
mi veiksmo. Mumyse virte virė 
neapykanta kiekvienam despo 
tizmo pasireiškimui. Mūsų lais 

v ės troškmas buvo beribis.
Aš nuvedžiau Balį Sruogą 

pas savo bičiulius ir draugus. 
Mes sėdėdavome maištaujan 
čių menininkų ateliers ir disku 
tuodavome su Oscar Marija 
Graf, kuris tada rašė savo kny 
gą „Wir sind Gefangene* . 
Nors mūsų pažiūros iš esmės 
nesiskyrė, tačiau tarp mūsų ir 
Balio Sruogos visad buvo pra 
raja. Mūsų veržimasis į laisvę 
buvo sentimentaliai inetlektua 
listiškas. Sruogos gi laisvės šie 
kimas turėjo savyje kažką gi 
liai žemiško. Čia savaime reiš 
kėši jo paties būdas, kurio mes 
nepažinojome. Sruoga buvo 
Lietuvos kaimo žmogus, ku 
įam laisvė reiškė tą patį, kas 
žemė, šviesa ir dangus. Jis ne 
Šiojo gamtos chaosą savyje ir 
nugalėdavo jį savo paties kūry 
ba.

Tais metais Balys Sruoga ra 
šė lyriką. Eilėraštyje jis pats 
save apvaldydavo, įjungdamas 
į jį laisvę ir įstatymą. Kartais 
jis skaitydavo man savo eilėraš 
čius. Aš nesupratau jų turinio, 
tačiau žodžio muzika sukelda 
vo manyje vaizdus stiprios, be 
ribės Rytų žemės, su jos ban 
guojančiais javų laukais, su pla 
čiu, augštu dangumi, ir, aš jau 
čiau tuose eilėraščiuose kažką 
kūniško, kas mane giliai jaudi 
no ir pagaudavo. Gyvieji ryšiai 
su tėviškės žeme atpalaidavo 
Balį Sruogą nuo to vargo, kurį 
vargome mes, jo vokiškieji 
draugai, bejieškodami kelių į 
laisvę. Jam nereikėjo jokios 
partijos, jokios krypties ar gi u 
pės laisvei iškovoti. Jis pats ją 
savyje nešiojo. Tai buvo jo lai 
mė, kurios mes jam pavydėjo 
me ir kuri vėliau, kai nelaisvės 
sistema jį privertė priešintis, 
virto jo pates lygiai, kaip ir 
mūsų, nelaime.

Anais studijų metais jo ne 
varžė jokia sistema. Jis gyveno 
su nieku nesusirišęs. Vienas J. 
A. V. laikraštis („Naujienos“, 
vert, pastaba) siuntinėjo jam 
dolerių. Už kelis dolerius inflia 
cijos sudraskytoje Vokietijoje 
tada galima buvo puikiai gy 
venti. Švabingo šiaurėje, Miun 
fidheno universiteto ir meno 
kvartale, Sruoga turėjo past 

Tautinės, demokratinė? minties mėnesinis lietuvių laikraštis 
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samdęs kambariuką netoli Ang 
lų sodo tylioje gatvelėje... Pas 
jį maža kas tesilankė . .

. . . Man teko tik keletą žmo 
nių sutikti, kurie buvo taip išti 
kimi, kaip Balys Sruoga, ištiki 
mi visam, su kuo jį meilė sūri 
šo: žmonai, tėvynei, žemei, po
eto žodžiui. . .

*
Kalnai, pašliūžės, kelionės, 

tai buvo pirmoji Sruogos aistra. 
Antroji buvo universitetas, šie 
kimas dvasinio peno, jo paties 
poetinė kūryba. Kas tuomet 
jiekojo ryšių su literatūra ir me 
nu, ėjo pas profesorių Artur 
Kutscher, germanistą ir teatro 
logą, Franko Wedekindo drau 
gą, visų kylančių rašytojų ir ak 
torių mokytoją. Iš Kutscherio 
seminaro, iš turtingų Kutsche 
rio rato vakarų teatrai, laikraš 
čių ir žunalų redakcijos, leidyk 
los ir literatūra gavo tikrą prie 
auglį. Scenos, ir akademijos, 
dvasinio meno ir rimto moks 
tingumo junginys drauge su 
mokytojo žmonišku laisvumu 
ir kritikos griežtumu susidarė 
savotiška Kutscherio rato at 
mosfera, iš kurios išaugo jeigu 
ne dideli mokslo darbai, tai vi 
sad nauji akstinai scenai, filmui 
ir teatrui.

Ir Balys Sruoga priklausė 
prie Kutscherio rato, ir, nors 
jis doktorizavosi slavistikoje, te 
atro mokslas buvo taip pat jo 
didžioji aistra. Tasai žmogus, 
kuris pats buvo griežta Mimo 
priešginybė, kurs nekentė vis 
ko, kas nenatūralu ir maskuo 
ta, nuo ko gal ir jis pats žuvo, 
tasai žmogus turėjo savyje di 
delį patraukimą vaidnimui. Te 
atre patirtas džiaugsmas stūmė 
jį moksliškai žvelgti j vaidybos 
meną. Jau tuomet siekimas rei 
kštis dramatinėje formoje, ku 
ns tik vėliau pilnumoje pasireiš 
kė, nesąmoningai jį vedė j teat 
ro meną ir mokslą, kuris jo pa 
ties kūrybai davė tvirtus dra 
maturgijos technikos pagrin 
dus. . .

Jis visad paliko maištaujan 
čiu individualistu, kuris galėjo 
reikštis lyrikoje ir dramoje. Ką 
jis sukūrė kaip lyrikas ir dra 
maturgas, to mes Vokietijoje 
nesužinojome, nes nemokėjo

Visokių tautų žmonės negali 
atsistebėti sužinoję, kad iietu 
viai emigracijoje leidža enciklo 
pediją. Pamatę gi L. Enciklo 
pedijos tomus, dar daugiau nu 
stemba ir jų pasgrožėjimui ne 
ra ribų. Ypač stebisi rusai, ku 
rie turi didžiulę emigraciją ir, 
kaip jie sako, vis dėlto nesuge 
ba enciklopedijos Itisti.

O Lietuvių Enciklopedija ei 
na toliau, vis tobulėdaina ir 
įgaudama labai gražią formą.

Lapkričio 15 dieną pradeda 
mas siuntinėti prenumeiato 
riams naujas, XXVII, tomas, 
kurį redagavo iki SE Pr. Cepė 
nas ir nuo SF—J. Girnius.

Šiame tome įdėti ilgesni strai 
psniai: Saulės-Šiaulių kautynės, 
savanoriai, savitarpinė pagal 
ba, savivaldybė, savižudybė, 
scena, Sėda, seimas, seimelis, 
Seirijai, sėjomaina, selekcija, 
Senasis testamentas, senatas, 
senkatalikiai. Sebija, Seredžius, 
Sibiras, sidabras, simbiozė, si 
nagoga, Sintautai, Sirija, skai 
čiavimo mašinos, Skalva, Ska 
piškis ir tt. Daug iliustracijų.

Lietuvių Enciklopedija dar 
galima užsiprenumeruoti; gali 
ma ir išsimokėtinai. Kas tuo in 
teresuotas, tesikreipia į Nepriki. 
Lietuvos redakciją, kuri mielai 
patarpininkaus ir sudarys leng 
viausias įsigijimo sąlygas. Žino 
kime, kad niekas daugiau lietu 
viškos enciklopedijos neišleis. 
Mokslus baigęs jaunimas ypač 
tuo turėtų pasinaudoti. Per Ne 
priklausomą Lietuvą keli šim 
tai tautiečių yra įsigję Lietuvių 
Enciklopediją, patarnausime ir 
naujiems prenumeratoriams. N. 
L. redakcija mielai interesuotus 
painformuos. Kreipkitės adre 
su: 7722 George Street, LaSai 
le, P. Q. Canada.
V. GALINIS APIE PERPLA(J 

TŲJŲ SMEGENŲ 
RAŠYTOJUS

Konkrečiai V. Galinis ,,Per 
galėję“ sustoja prie K.Inčiūros. 
K. Inčiūra, kaip ir A. Miškinis, 
buvo nugabenti Sibiran, vie 
ton, kur išplaunami smegens. A. 
Miškiniuioperacijapasisekė.Mo 
toriniai centrai pasiekti, ir A 
Miškinis jau gieda okupacijai 
himnus. Inčiūra perėjo per tą la 
boratoriją, bet, pasak P. Galinį, 
vis dėlto nepakankamai jam iŠ 
plauti smegens. V. Galinis, 
Maskvos samdinys, Inčiūrai 
priekaištauja, kad vis dėlto In 
Čiūrą dar turi kaika savo, plo 
vimas nedavęs reikalingų pa 
sėkmių.

O Putiną - Mykolaitį, maty 
ti. visiškai nutildė. „Sukilėliai“, 
kurių buvo parašyti jau trys to

me jo kalbos. Daugelis iš mūsų, 
kurie jį tada, anais laikais Miu 
nchene, pažinojome ir mylėjo 
me, buvome įsitikinę, kad nors 
jo paties kūryba turėjo giliai 
Šaknis įleidusi į Lietuvos žemę, 
iš tikrųjų buvo europinio mas 
to.

Kai Balys Sruoga grįžo į sa 
vo tėvynę, Miuncheno draugų 
ratelis nebeteko didelio aksti 
no tos tikrai laisvos asmenybės 
pavidale, ir mes labai jo pasi 
gesdavome.

mai, nepasirodo. Ir supranta 
ma: kaip gi galima istoriniu vei 
kalu parodyti teisybę... Rusas 
visada turi būti geras ir teisin 
gas, nesvarbu, kad ir carinis...

Vyresniojo brolio neliesk...

ŠOKĖJA IR 
CHOREOGRAFĘ

Bitutę Vaitkūnaitę YHM-WA 
pakvietė šokių demonstracija 
ii paskaitai apie modernųjį šo 
kį. Montrealio Star ta proga bu
10 įdėjęs platų aprašymą apie 
jos darbą ir tikslus, nepamirš 
damas pažymėti ir šokėjos lie 
tuvišką kilmę.

Malonu pažymėti, jog Biru 
tė Vaitkūnaitė jau trečią sezo 
ną yra pakviesta prancūzų tele 
vizijoje, auklėjančioje jaunimo 
programoje vesti ritmiką ir mo 
dėmųjį šokį. Šio sezono pro 
gramą vadinamą Am — Stram 
— Gram, vyksta šeštadieniais,
11 vai. ryto.

Taip pat malonu pastebėti, 
kad mūsų menininkė yra pran 
cūzų gerai įvertinama ir jai su 
teiktos galimybės pasirodyti sv 
grupinėm choreografijom ir k 
toje programoje.

DAILININKĖS
ELENOS URBAITYTĖS

antroji solo meno darbų paro 
da bus suruošta New Yorke 
nuo lapkričio 11 dienos iki 
gruodžio 1 dienos, 178 — 2nd 
Avenue. Atidarymas lapkričio 
11 d., paroda atidaryta kasdien 
1—-6 valandomis, išskyrus pir 
madienius.

Dailininkė E. Urbaitytė pir 
mąją solo parodą (one man 
show) turėjo 1961 metais gegu 
žės mėnesį.

Dail. E. Urbaitytė yra duktė 
buvusio žymaus advokato ir vi 
suomenės veikėjo J. Urbaičio, 
gyvenusio Šiauliuose, bet Lietu 
vos okupanto ruso nukankinto 
Sibire.

Dailininkė E, Urbaitytė mo 
dernistė, turinti žymių kūrybi 
nių polėkių, susilaukusi gero 
amerikiečių spaudos įvertinime 
bei parodos lankytojų prijauti 
mo.

LIETUVIAI MOKYKLŲ 
KOMISIJOS TARNYBOJE

Montrealio kataliku, mokyk 
lų komisijos centro tarnyboje 
yra du lietuviai turį svarbias pa 
reigas: A. Pundzius yra prepa 
gandos skyriaus vedėjas ir I. 
Janušas mokyklų mokinių tau 
pomųjų kasų vedėjas.

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA

Oi,<a kirmėlaitė...
10.
Pagaliau jis susirado stalčiuje ilgai jieškotą 

popieriaus lapą, pačiupo iš kišenės parkerį, už 
trenkė stalčių. Raudonikis stovi prieš jį su sa 
vo sąrašu sutrikęs, nebežinodamas, kaip pasi 
elgti.

— Nešk savo viršininkui, — atkiša Balaišis 
prira'ytą popieriaus lapą. — Tegu pasidžiau 
gia.

— Pareiškimas?! — kone dainuote išdainuo 
ja Raudonikis, išpūsdamas akis. — Pareiški 
mas. . .

Vyriausiojo tvardymasis baigėsi. Kraujas 
vėl plūsteli į jo skruostus:

— O ką? Manote, — išsitiesia jis užstalėje, 
__  palinkusią liepą radote: laipiosit kiek nore 
šit, šmeišit, kritikuosit, o aš tylėsiu, kaip pjauna 
mirs avinas? Ne ant tokio pataikėte. Pasiųski 
užteks. Kitas atneš į profsąjungos kasą ir tuos 
te besikritikuodami patys! Ir be manęs avinų 
kelis rublius, kuriuos savo darbu ir prakaitu su 
krapštė, atsiprašys ir bus laimingas^ Tik ne aš...

Ir ko jie šiandien visi j mane žiūri? Įtūžęs 

Balaišis, matyti, nori ir kitus į nemalonumą 
įvelti. Vienam nesmagu,. Tik tegul jau negal 
voja, kad mes čia visi pareiškimus paduosime. 
Nėra čia ko kolektyviškai demobilizuotis. Jei 
gu jau esi individualistas^ tai ir bėdoj nejieškok 
kolektyvo.

Ir vis dėlto mano širdis minkšta. Sunku iš 
laikyti Balaišio žvilgsnį. Rodos, taip ir reika 
lauja, kad aš jį paremčiau.

— Kam taip karščiuotis, — sakau taikiai, — 
paskui gailėsitės. . .

— Tu pats gailėkis, — atšauna Balaišis. — 
Visi jūs dabar nekalti avinėliai. Mane vieną 
papjausite ir liksite švarūs. — Ir, atsigręžęs į 
Raudonikį, rėkte išrėkia:— Ko stovi?! Nešk gi 
greičiau! Tegu džiaugiasi, praeities liekanų atsi 
kratęs. . .

Taip, taip, tegu Raudonikis neša. Gal ir ge 
riau, kad reikalas pats išsispręstų. Kam Čia tų 
didelių skandalų. Jeigu jau vienas įklimpo, tai 
kam klampinti kitus. Iš tų triukšmingų susirin 
kimų naudos dar niekam nebuvo. Progai pa 
sitaikius, reikės Balaišiui kokią taurelę konjako 
pastatyti.

8.
Ir suprask tu dabar viršininkus: žmogus pra 

sikalto, pats savo kaltę suprato — pareiškimą 
neraginamas padavė. Atleiskit, ir visas reikalas 
baigtas. Bet kur tau. Šaukia visus niekuo de 

tus bendradarbius i susirinkimą, pasiruošti įsa 
ko. Man atrodo, kad čia ir Tabaliaus piršte 
liai prikišti. Šokinėja tik po koridorių, truk 
čioja pečiais, kiekvieną praeinantį už sagų 
graibšto:

— Iš esmės reikia svarstyti iš esmės. . . Šak 
nų pajieškoti reikia. . .

Jieškok, j ieškok. Pats plikas kaip tilvikas 
ir kitiems pavydi. Turėtum žmoną ir bent po 
rą vaikų — kitaip uždainuotum.

Valdyboje šiandien iš pat ryto bruzdesys, 
šnibžduliai, pikti pasišaipymai. Bendradarbiai 
skyriuose stalus apgulę, koridoriuje būreliais su 
sitelkia. Net pikta. Nežinia, ko jie ten kuž 
dasi. Prieičiau, paklausyčiau, bet žmona griež 
čių griežčiausiai uždraudė į šią bylą kištis. Ty 
lėk, liepė, tylėk kaip žemė, lyg tavęs šis reika 
las visai neliestų. Kol pirštu į tave neparodys 
— tylėk. Nuleisk galvą — debesis praeis neuž 
kliudęs, ir vėl gyvensime kaip gyvenę.

16.001) susigrūdusius sekretoriate bendradar 
bius Raudonikis paslaugiai pakviečia į viršinin 
ko kabinetą. Pastaruoju metu, prasidėjus ko 
vai su biurokratizmu, vis rečiau betenka sėdėti 
viršininko kabinete. Užtat net truputį nejauku, 
nepatogu peržengti slenkstį. Taikau atsisėsti 
šalia Zigmo Strelčiūno, jaučiu, kad jis lengvai

’) 4 bal. po pietų (12 plius 4). 

nepasiduos tiems silpnadvasiams. Man ir žmo 
na liepė Strelčiūno laikytis, tvirtai savo princi 
pų žiūrėti.

— Brangūs draugai. ..
Mykolas Pupalaiškis išsitiesia užstalėje visu 

impozantišku stuomeniu. Tik labai retais atve 
jais savo kalbas jis pradeda tokiu rimtu ir iškil 
mingu tonu, tik labai svarbius klausimus svars 
tant jo veidas būna toks susikaupęs.

— Brangūs draugai, šiandien mes turime pa 
sikalbėti ypač rimtai ir aštriai. Mūsų kolekty 
ve įvyko tokių dalykų, kurių jokiu būdu negali 
ma praleisti rimtai neapsvarsčius. Klausimo 
rimtumas verčia pajusti didžiulę atsakomybę už 
mūsų kolektyvo ateitį. Mūsų visų nerimtas lt 
beralizmas privedė prie to, kad nesąmoningas 
elementas rimtai įnešė į kolektyvo gyvenimą 
disharmoniją, sudarė sąlygas savanaudišku 
mui rimtai suklestėti. Kai kurie nerimti žmo 
nės, užmirdami savo rimtą visuomeninę padėtį 
ir iš jos išplaukiančias pareigas, patys rimtai su 
sikompromitavo ir sukompromitavo mūsų įstai 
gos vardą, jūs privalote žinoti visus apgailėti 
nūs šio smerktino fakto niuansus.

Pupalaiškis reikšmingai patyli, atsikrankščia, 
nežymiai atsidusta ir linkteli galvą savo refercn 
tui:

— Prašome, draugas Raudoniki. . .
Bus daugiau.
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Kosmonautai Mėnulyje
IŠ MĖNULIO MATOMAS SAULĖS UŽTEMIMAS 

(Tęsinys)

Mirtis sovietiniams pragare
Iš H. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro tundroje.

25.
Sekančią Mėnulio parą, kai 

Saulė artėja prie zenito, kosmo 
liautai gali stebėti labai įdomų 
reiškinį. Saulė savo paros jude 
syje ėmė slėptis už Žemės. 1 ai 
Saulės užtemimo Mėnulyje pra 
džia. Išsiaiškinkime Mėnulyje 
matomo Saulės užtemimo prie 
žastį.

Žemė sulaiko patekusius į ją 
Saulės spindulius, ir erdvėje iš 
kitos Žemės pusės susidaro še 
šėlio kūgis, kurį supa šešėlio nu 
pjautas kūgis. Mėnulis judėda 
mas aplink Žemę, patenka į še 
sėlio kūgį. Dėl to ir įvyksta 
Saulės užtemimas.

Jeigu Mėnulio orbitos plokš 
tuma sutaptų su ekliptikos plo 
kštuma. Saulės užtemimas įvyk 
tų kiekvieną Mėnulio dieną Že 
mės pilnaties metu. Tačiau Mė 
nulio orbitos plokštuma palin 
kusi į ekliptikos plokštumą 518’. 
Todėl Žemės jaunaties metu 
Mėnulis gali būti tokiame aNtu 
me nuo savo orbitos mazgo, 
kad užtemimo nebus: Saulė to 
kiu atveju praeis į šiaurę ar į 
pietus nuo Žemės.

Kada Saulės užtemimas įvy 
ksta Žemėje, Mėnulis uždengia 
Saulę iš vakarų pusės, pamažu 
ant jos užslinkdamas. Mėnuly 
je užtemimo eiga visiškai kito 
kia. Saulė judėdama iš rytų į 
vakarus, savo Mėnulio paros jU 
dėjime vis artėja prie tos dan 
gaus dalies, kurioje tuo metu 
vra Žemė. Stebint iš tam tikro 
Mėnulio taško, bus matyti 
kaip vakarinis Saulės pakraš 
tys palies rytin. Žemės pakraštį 
("Saulės užtemimo pradžia), ir 
?v esos vos pastebimai pritems. 
T oliau Žemė vis labjau ir la 
bjau uždengs Saulę. Pagaliau 
antrasis Saulės kraštas (rytinis) 
ru^aps su rytiniu Žemės kraštu. 
Sutemus ir stos ta vyšninė rau 
dona tamsa, kuria mes gėri 
mės, stebėdami mėnulio užtėmi 
mą iš Žemės. Termometras 
smarkiai nukris ir po 2 vai. tem 
peratųra nuo plius 1301 pasieks 
minus 90 1, atseit, sumažės 220 
1 C.

Didingas vaizdas atsiveria 
prieš kosmonautų akis, kai ryti 
niai arba vakariniai Saulės ir 
Žemės diskų kraštai sutampa 
— Mėnulio paviršius įgauna 
žydrai žalsvą, paskui fantastiš 
ka tamsiai raudoną spalvą. Iš 
rytinės Žemės pusės išsikiš iyš 
kiai raudona chromosfera, už 
jos per kelis Saulės spindulius

nusidrieks Saulės vainikas. Be 
to, į rytus ir vakarus nuo Že 
mės disko skleisis du didžiuliai 
kylio pavidalo iškyšuliai, nuda 
žyti rožine spalva. Tai Zodia 
ko šviesa. Paskui hromosfera 
iš rytų pusės ims mažėti, pasi 
slėps už Žemės ir vėl pasirodys 
vakarų pusėje. Jeigu Saulės už 
temimas įvyksta tą momentą, 
kai Mėnulis yra viename savo 
orbitos mazgų, tai, esant pil 
nam užtemimui, tam tikrą mo 
mentą Saulės centras sutampa 
su Žemės centru. Šiuo atveju 
rytinė ir vakarinė matomojo 
vaizdo dalys bus simetrinės. 
Paskui iš vakarų pusės vainikas 
didės tol, kol Saulės spindules 
pasirodys iš po vakarinio Že 
mės krašto. Šioje fazėje pilnas 
Saulės užtemimas, trukęs be 
veik dvi valandas, baigiasi; kos 
monautai jau bus ne pilname 
šešėlyje, o pusšeš-je ir jame iš 
bus iki visiško Saulės išėjimo iš 
po Žemės disko.

KOSMONAUTŲ KELIONĖ 
I MĖNULIO ŠIAURĖS

AŠIGALI
Apsidairę kosmonautai tam 

tikru raketiniu lėktuvu, galin 
čiu vertikaliai pakilti ir nusileis 
ti, patrauks į Mėnulio šiaurės 
ašigalį ir. įveikę 2725 km kelią 
apskritimo lanku, nusileis Šal 
Čio jūros rajone.

Žvaigždėtojo dangaus vaiz 
das Mėnulio ašigalyje bus visiš 
kai kitoks, negu iš Žemės ma 
tomo Mėnulio disko centre, ku 
lis yra netoli Mėnulio pusiaujo. 
Jeigu Mėnulio orbitos plokštu 
ma sutaptų su ekliptikos plokš 
tuma ir mėnulio sukimosi ašis 
būtų statmena ekliptikos plokš 
tumai, tai stebėtojui, esančiam 
ašigalyje, Saulė ir Žemė judėtų 
regimuoju horizontu. Vaizdas 
tada būtų nepaprastas. Kiek 
vieną Mėnulio dieną Žemės jau 
naties metu įvyktų pilnas Sau 
lės užtemimas. Stebėtojas aši 
galyje dėl Mėnulio paviršiaus 
nelygumų jo nematytų, tačiau, 
pasikėlęs į kokį nors kalną ar 
kraterio briauną, galėtų jį stc 
bėti. Kaip atrodytų Saulės už 
temimas, jeigu jis įvyktų hori 
zonte? Kai Saulę uždengtų Že 
mės diskas, būtų matoma ch<o 
mosfera ir Saulės vainikas. Pa 
starųjų fone ryškiai išsiskiitų 
keisčiausių formų ugnies kežu 
viai — uprotuberancai. Palei 
horizontą į kairę ir į dešinę

KLB MONTREALIO SEIMELIO PREZIDIUMO 
PRANEŠIMAS

Seimelio Prezidiumo pirmi 
ninkui A. Rusinui iš einamųjų 
pareigų, ir iš prezidiumo sąsta 
to pasitraukus, jo pareigoms, 
lapkričio mėn. 4 d. posėdyje iš 
rinktas Juozas Šiaučiulis.

Tolimesnis prezidiumo sąsta 
tas pasilieka be pasikeitimų. 
Sekretoriaus pareigas užims vie 
nas į prezidiumą įeinančių kan 
didatų.

Posėdyje nutarta, iš esamo 
Vasario 16-tos gimnazijai f on 
do, gmnazijai pasiųsti vieną 
šimtą dolerių prie to pridedant 
ir Tėvo L. Andriekaus O. F. 
M., už Maironio minėjimui ke 

per d'delį atstumą lyg didelio 
paukščio sparnai išsiskiestų du 
rožinės spalvos kyliai. Zodiako 
šviesa. Kosmonautai matytų pu 
sę užtemimo, kita pusė slėptųsi 
už horizonto. Vaizdas būtų fan 
tastinis: tarytum milžiniška pa 
baisas su juoda galva (pusė Že 
mės disko), apvedžiota roži 
niu, o vėliau perliniu - sidabri 
niu vainiku, kuriame kai kur ma 
tomi ugniniai fontanai, išskleis 
darni savo sparnus ties horizon 
tu, prarijo Saulę, ir ilgam — 
maždaug 2 valandoms.

Kadangi Mėnulio orbitos 
plokštuma nesutampa su eklip 
tikos plokštuma, ir Mėnulio su 
kimosi ašis nėra statmena eklip 
tikos plokštumai (kampas ne 
status, o lygus 88121’), Saulė ir 
Žemė pusę savo kelio bus neto 
Ii nuo horizonto, kitą pusę že 
mai virš horizonto, ir užtėmi 
mai vyks ne kiekvienos Žemės 
jaunaties metu, o tik kai kurių.

Tarpinėse lygiagretėse tarp 
Mėnulio ašigalių ir pusiaujo 
vaizdas bus kitoks, nes Saulė ir 
Žemė judės įvairiame augštyje 
virš horizonto ir priklausomai 
nuo Mėnulio geografinio plo 
čio, kuriame bus kosmonautai.

Aprašyti visus astronominius 
įeiškinius, kuriuos pamatys kos 
monautai Mėnulyje, nedidelia 
me straipsnyje neįmanoma. Nė 
ra abejonės, kad kosmonautai 
artimiausiu metu nusileis Menu 
lio paviršiuje ir pamatys visus 
įdomius astronomijos reiški 
nius, kurie labai skiriasi nuo tų, 
kurie matomi Žemėje.

honės išlaidoms padengti 25 
dol. auką, viso 125 dol.

Seimelio prezidiumas T. L. 
Andriekui už auką maloniai dė 
koja.

Lietuvos kariuomenės šven 
tės minėjimas ruošiamas gruo 
džio 9 d. Aušro vartų salėje, 
ruošia kūrėjai - savanoriai, ka 
riai Ramovėnai ir Mindaugo 
kuopos šauliai.

Prezidiumo nutarimu, gruo 
džio ir sausio mėnesiai skelb’a 
mi mūsų apylinkės šalpos va 
jaus mėnesiais. Tuo reikalu per 
aukų rinkėjus plačioji Montre 
alio visuomenė bus prašoma 
Lai paremti.
Montrealio Lietuvių Seimelio 

\Prezidiumas.

RASTA NESKELBTŲ J. TU 
MO - VAIŽGANTO LAIŠKŲ

„Pergalė“ (10 nr.) skelbia, 
kad Centriniame Valstybinia 
nie Archyve Vilniuje rasti ne 
skelbti J. Tumo - Vaižganto 
laiškai. Jie esą rašyti dr. K. Jo 
kantui, žinomam visuomenės 
veikėjui, nepriklausomos L’f-tu 
vos ministeriui. Kai Tumas mi 
nėtus laiškus rašė, Jokantas bu 
vo uolus „Vilniaus Žinių“, vė 
liau „Vilties“ bendradarbis. 
Juose atsispindi mūsų kultui os 
istorijoj žinomi nesutarimai 
tarp vad. tautinės ir katalikiško 
sios krypties atstovų „Viltyje“. 
Vienas laiškas rašytas 1907 m. 
sausio mėn., kiti 1912—1914 
m. laikotarpio. Kai kurie laiš 
kai nušviečia rašytojo gyveni 
mą Lietuvoje.

• Rašytojų kluban jaunųjų ra 
šytojų sekcijon primti du nauji 
nariai: kritikė G. Mareckaitė ir 
prozininkas J. Aputis.

I
 Įvairūs I
DRAUDIMAI
Vacys Zižys l

J Įstaigos VI 2-1427. x
) Namų LA 3-1084. ?

„Greičiau, greičiau, tik grei 
čiau be kalbų!“ — šūkavo įsa 
kinėtojai. Ir viršininkai neilgai 
beplaukinėjo laiveliu palei kian 
tą, besižvalgydami, kaip pa 
krantėje vyksta vergų „įdarbi 
nimas“, nes jie gi turėjo praneš 
ti, kad stengiamasi įvykdyti pla 
nas. ir kad čia dirbama išsijuo 
s ’S. Man pranešė, kad esu pa 
sk’rta į valstybės žvejus. Apie 
žvejybą neturėjau nė mažiausio 
supratimo.

Rankas galėjau kilnoti 
tik iki alkūnių,

sąnariai buvo sutinę, cingos 
žaizdos dar neišnykusios. Bet 
ne geresnės sveikatos buvo ir 
jaunuoliai bei kitos siunčiamos 
moterys. Jos turėjo daugiau 
vargų, nes reikėjo prižiūrėti ir 
aprūpinti savi vaikai. Nurudy 
tu laiku buvau pakrantėje. Ap 
sirengiau iš namų atsivežta avi 
kailių skrandute, kuri nuo šal 
čio ir drėgmės buvo sutrūnijusi, 
iki juosmens nupuvusi, bet aš 
ją buvau aplopiusi, apsiuvusi 
maišo lopais ir tąja pat medžią 
ga paplatinusi. Susijuosiau vir 
vagaliu, apsirišau kaklą, pasi 
ėmiau skudurines pirštines, pri 
rištas virvele, apsiaviau klum 
pėmis su mediniais padais, ap 
simaukšlinau stirnos odos kepu 
le, kurią buvau iškeitusi iš jaku 
to.

Atėjo ir mano bendradarbis. 
Tai buvo Lietuvis studentas T. 
Buvo malonu matyti, kaip šis

jaunuolis, išvargęą ^oliąrine na 
ktį, apsirengęs skudurais, long 
vai judėjo. Aš jį mačiau, Žic 
mai įpusėjus,
cingos ir parazitų parbldkStą. 

Tada jis atrodė ne visai pilno 
proto. Jis buvo netekęs savo 
vietos ant narų, susirietęs į ka 
muolį snausdavo prie ugniaku 
ro, kol jį nuvežė j izoliatorių. 
Tik vakar buvo mirus jo tftoti 
na. Visai neseniai mačiau ją 
pusnuogę, ant narų besėdinčią, 
nes geriausius savo drabužių ga 
balus buvo atidavusi vaikams. 
Jų tėvas vargo Krasnojarsko 
stovyklose, sesuo ir jaunametis 
broliukas buvo įjungti į žvejy 
bos kolchozus.

Nors šis jaunuolis gana nepa 
lankiai į mane pažiūrėjo, bet iš 
įprasto mandagumo padėjo 
man įlipti į vadinamąjį laivą. 
Milžiniško ūgio Astrachanės 
žveįvs - instruktorius Tumin vy 
ko drauge su mumis. Mokėmės 
žvejoti 8. metrų ilgio tinklu. 
Jaunuolis irklavo, o aš turėjau 
užmesti ir ištraukti tinklą.

Pūtė stiprus ir aštrus šiaurės 
vėjas. Bangos, atsistumiant 
nuo kranto, smarkiai supo mū 
sų laiva. Mane pagavo baimė, 
buvo šalta, o pajudėjus

smarkiai gėlė kūnas.
Instruktorius metė ir traukė 
tinklą pats, tarsi manęs čia ne 
būtų buvusios. lis nereikalavo, 
kad jam padėčiau, nors aš ir 
siūliausi. Vanduo buvo pakilęs, 

Nukelta į 6 psl.

SIUNTINIAI LIETUVON |
per

ISKaufman’s Woollens&Textlles|
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš Čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

u mo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems u* 

- moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

S Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. 
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

C H. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

‘•‘w* ♦ ♦ ♦ ' ♦

e ž

M. MAČIUKAS.
VYRIŠKŲ IR ;■ 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ i

SIUVĖJAS į!
AUGŠTOS KOKYBĖS J 

RANKŲ DARBAS ;;

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS ■ 

79 ir 81 St. Zotique St. E. < ■
Tel. CR 7-0051. MONTREAL, i ;

■ jO x> OJOJ.-.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

| Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966—44 Avė. Rsmt. iį
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis. Tel. RE 7-0819. ft

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ir 
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

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

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

BALTIC WOODWORK CORP.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884

CALL FOR 
CALVERT

£ Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road. Mount Royal

RE. 1-9676

Residence;
DU. 9-7065 (242-B) Blended with choice whi&kiu

aged in 20-year-old caalui

CALVERT 
V-I-P

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

CALVERT 
n HOUSE 

' i gbttr flavour, 
delightful taste.

*

CALVERT 
OLD RYE

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms
■ kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.
i
i" a8Maoagaw«s«aB8gsafiam^^ <

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

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

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
PRANEŠAME | 

A MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ |

282 St. Catherine East R 

(kampas Sanguinet) S 

antras augštas $

UN 1-6687 g

I
PIRMOJI KOMUNIJA | 

VESTUVĖ6-SUKAKTUVĖS |

I
’•■ft

A. NOKKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

~. ..

I
ME7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. F. RUTKAUSKAS

f 117 — 6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI- LAMY, INC !
$ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle, 8
$ Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. $ 
'' Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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N. Liet. Konsulas P. Polišaitis
SUKAKI

Š. nw spalio 29 d. Lietuvos 
Respublikoj Konsului Alek 
Sandrui Polišaičiui sukako 70 
metų amžiaus. Lietuvos (lais 
vos, nepavergtos) Konsulas A. 
Polišaitis šiemet mini trigubas 
sukaktuves. Pirmos sukaktuvės 
yra jo 70 metų amžiaus. Antros 
sukaktuvės yra jo 40 metų Lie 
luvos Valstybės diplomatinės 
tarnybos. Trečios sukaktuvės 
yra 25 metai jo darbuotės Sao 
Paulo lietuvių kolonijoje.

Mūsų garbingas jubiliatas, gi 
męs prieš 70 metų, būtent 1892 
metais spalio 29 d. Panevėžio 
aps„ augštaitis. Kotsulas A. 
Polišaitis, užaugęs Lietuvoje, di 
džiausią savo gyvenimo dalį 
yra praleidęs užsieniuose. Sa 
vo- jaunystėje ilgą laiką gyvc 
no, mokėsi ir dirbo Rusijoje. 
1915 metais jis baigė Kazanės 
karo mokyklą. Dalyvavo pa 
sauliniame kare, ir jam pasibai 
gus grįžo prie mokslo. 1922 m. 
baigė Tolimųjų Rytų Univeisite 
tą Vladivostoke, Rusijoje. Besi 
mokydamas, dabartinis mūsų 
Konsulas A. Polišaitis, nuolat 
dirbo lietuviškose organizacijo 
se: 1921 metais jo iniciatyva ii 
pastangomis buvo išleistas pir 
mas Tolimųjų Rytų lietuvių lai 
kraštis: .Tolimųjų Rytų Ži 
nios”, kurį A. Polišaitis redaga 
vo. Be to, Vladivostoko mieste 
įsteigė Lietuvių Karo Komisiją, 
kuri, jam vadovaujant, rūpino 
si lietuvių dalinių Rusijoje stei 
girnų bei lietuvių karių grąžini 
mo į Lietuvą reikalu.

1922 metais baigęs universi

PO 18-KOS METŲ RAUDONAI KINIJAI GRESIA 
ABSOLIUTUS BADAS

JAV Žemės ūkio ministerija 
paskelbė ekonominių tyrinėji 
nų rezultatus, pagal kuriuos 
tvirtinama, jog raudonoji Kini 
Ja atsidursianti visiško bado pa 
vojuje, jeigu ji:

1) nesustabdys gyventojų
prieauglio ir ,

2) neatsisakys kolektyvinio 
ūkininkavimo sistemos.

Pagal dabartinį prieauglio 
greitį tikimasi, jog 1980 metais 
R. Kinija turės vieną bilioną gy 
ventojų (Šiandien apie 660 mi 
lionų). Tokiam skaičiui esama 
ūkininkavimo sistema visiškai 
negalės parūpinti net nei mini 
mumo, nes jau dabar Kinijai 
maisto stokuoja labjau, negu 
kad bet kada jos istorijoje.

PARDUODAMA 
apylinkėje geriausia 250 ac. 

tabako f a r m a, su 75 ac.
„M. B.“ auginimo teise.

Geriausiam stovyje. 2 gyv. na 
mai, 2 barnės, 2 šiltadaržės, 

j 1 džiovyklų ir visas tabako 
ūkiui reikalingas inventorius. 
Kaina ir įmokėjimas pagal 

susitarimą.
Teirautis: G. Aleliūnas, 
R. R. 5, Bothwell, Ont.

Telef. 150 J 3.

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

Tel. EM 4-1394, EM 4-139o 
10C3 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.

UViNINKAS
tetą, įstoja Nepriklausomos Lie 
tuvos valstybės konsularinėn 
tarnybon, pradedant ją Chaibi 
ne. Kinijoje. 1925 metais pa 
kviečiamas į Lietuvą, bet tų pa 
čių metų pabaigoje išvyksta į 
Hamburgą, Vokietijoje, kur bu 
vo paskirtas-vice konsulu. 1929 
metais buvo paskirtas Lietuvos 
Valstybės konsulu Latvijoje ir 
tas pareigas ėjo iki 1931 m. 
Grįžęs į Lietuvą dirbo Užsie 
nių Reikalų ministerijoje kon 
suliarinime skyriuje. Dirbda 
mas U. R. Ministerijoje, A. Po 
lišaitis uoliai dalyvauja Lietu 
vos Šaulių S-goje, kur įsteigia 
priešcheminius kursus ir jiems 
vadovauja, paruošdamas kele 
tą laidų instruktorių kovai su 
dujomis. Begyvendamas Kau 
ne, dalyvauja taipgi dar įvai 
riuose parengimuose bei orga 
nizacijose ir visuomeniškame 
veikime. 1938 m. paskiriamas 
Lietuvos Konsulu Sao Paulyje, 
kur tas pareigas eina iki šiam 
laikui.

Lietuvos Konsulas A. Poli 
šaitis Sao Paulyje yra išvaręs 
ilgą ir gilią vagą Brazilijos lie 
tuvių kolonijos visuomenės ir 
kultūros darbo dirvoje. Per 25 
metus savo gyvenimo Brazilija 
je dirbo lietuvišką darbą ir 
kruopščiai rūpinosi Lietuvos iš 
laisvinimo byloje, nenustoda 
mas vilties, kad mūsų brangi tė 
vynė Lietuva greitu laiku su 
lauks laisvės ir nepriklausomy 
bės.
Ilgiausių Metų!

Stasys Vencevičius. 
Sao Paulo, 23.X. 1962 m.

Mao Tsetungo režimas, sako 
tie patys šaltiniai, remiasi esą 
mos generacijos paaukojimui ka 
rinės jėgos įsigijimo labui.

Kitais žodžiais, jam visai ne 
svarbu, kiek kiniečių išmirs ba 
du, kol jis gali plėsti savo do 
minavimą grobdamas laisvąją 
Aziją.

Šis metodas visiškai nesiski 
ria nuo to, kokį naudojo S t a Ii 
nas ir Chruščiovas kolektyvi 
zuojant Sovietų Rusiją.

Tik Mao turės kelis kartus di 
desnę alkaną minią, negu kad 
Stalinas ir Co. turėjo.

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Valst. leidykla išleido: Jony 
nas A., „Paskutinė vakarienė“. 
Satyrinė apysaka. Regratis, A. 
„Raštai“. Šimkus Jonas: „Ryt 
bus gražu“. Tomarienė S.: 
„Pasakų Sparnai“. Pieš. B. 
Demkutės. Homeras, „Iliada". 
Vertė J. Balys ir kt. Medžio 
raiž. M. Pikovo. Kolasas, J.: 
„Oi Jūs, Godos godos...” Vai 
čiūnaitė, J.; „Kaip žalias vy 
nas“. Lyrika. „Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos darbai“. 
Serija A. T. 2. (13).

• Marijampolės teatras šiemet 
pastatysiąs jauno dramaturgo 
J. Skliutausko pjesę „Iliuzijas 
ir kasdienybę“, kurioje vaiz 
duojama žymaus lietuvio moks 
lininko prof. Normanto tragedi 
ja „saule užstojančių dangorai 
žiu šešėlyje“.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas,

t: rpininkauja Mutual Funds 
investavimams

252 Cleveland St..
Brooklyn 8, N V

PADĖKOS

Mūsų brangiai mamytei
a. a. ONAI BUTKIENEI

mirus, visiems, lankiusiems Velionę ligoninėje sirgimo me 
tu, atnešusiems gėles į laidotuvių namus, aukojusiems už 
Velionės sielą Šv. Mišioms, atsilankiusiems į laidotuves ar 
palydėjusiems į Šv. Petro kapines, Londone, pareiškusiems 
mums užuojautą laikraščiuose, laiškais ar žodžiu; ar kitu 
būdu pasitarnavusiems a. a. Velionei, nuoširdžiai dėkojame. 
Dėkojame Kun. Mozgai už Šventų Sakramentų suteikimą 
ligoninėje, Kun. J. Danieliui už gedulingas pamaldas prie 

Velionės karsto.
Nuliūdę sūnūs, dukterys ir šeimos.

SAULT Ste. MARIE, Ont. 
atidarytas tarptaut in is tiltas

Spalio mėn. 31 d. mūsų mie 
slas turėjo neeilinį įvykį Ati 
darytas tarptautinis (,,Interna 
tional“,) tiltas per St. Mary upę 
jungiąs dvynukus — kanadie 
lišką ir amerikietišką — Sauil 
Ste. Marie miestus.

Tilto statyba užtruko 2-jus 
metus ir kaštavo 20 milionų do 
lerių. Tilto ilgis, su abiejų galų 
įvažiavimais, yra netoli 3 my 
lių. Šiuo tiltu yra sujungiami 2 
ilgiausi Š. Amerikos plentai tai 
vadinamas „Trans - Canada 
Highway“, kuris perkerta visą 
Kanadą ir kurio ilgis apie 5000 
mylių ir amerikietiškas „Inter 
State 75 Free Way”, kuriuo iš 
mūsų miesto galima nuvažiuoti 
į Tampa, Floridoje už 1500 my 
1»U- .

Ligi šiol iš mūsų miesto į J. 
A. Valstybes norint vykti, rei 
kėjo keltis per St. Mary upę 
keltas — specialiais laivais, ku 

Iš visur ir apie viską
MASKVOJE SENSACIJĄ SUKĖLĖ

žinomo poeto Jevtušenko eilė 
raštis, pavadintas „Stalino pa 
likuonys“. Jame poetas simbo 
liškai kreipiasi į sovietų vyriau 
sebę, prašydamas patrigubinti 
prie Stalino kapo sargybą, kad 
mirusysis, o su juo kartu ir vi 
sa praeitis neprisikeltų. Jevtu 
šenko paaiškina, ką jis laiko 
stalinine praeitimi: nebojimą 
liaudies gerovės, pramanytus 
kaltinimus ir areštus nekaltų 
žmonių. Eilėraštyje skundžiama 
si. kad per daug žemėje yra 
Stalino palikuonių. „Man vai 
denas — rašo lyrikas, — kad 
prie Stalino karsto prijungia 
mas telefonas, kuriuo duodami 
nurodymai Hodžai“. Padaro 
ma aliuzija ir į Kiniją, kuri irgi 
gal gaunanti įsakymų iš mirusio 
diktatoriaus. Net ir paties poe 
to krašte dar esą daug pavojui 
gų diktatoriaus palikuonių. 
„Ne, Stalinas nepasidavė! Jis 
mano galįs savo mirtį laikyti ne 
įvykusia. Mes išnešėme jį iš 
mouzoliejaus, bet kaip mes iš 
veisime Staliną iš palikuonių?” 

nų persikėlimo darbas po 74 
metų laikotarpio pasibaigė Iii 
to atidarymo dieną. PerVažiavi 
mas (nesvarbu kiek žmonių au 
lomobilyje) per šį naują tiltą 
su sugrįžimu kaštuos $1,80. 
Spėjama, kad tiltas pats save iš 
mokėsiąs ligi 2000 metų. Pas 
kutinį savaitgalį, nuo penkta 
dienio vakaro ligi pirmadienio 
ryto, per tiltą pervažiavo 7380 
automobilių ir sunkvežimių (iš 
abiejų pusių). Tikimasi, kad šis 
tiltas palengvins amerikiečiams 
turistams pasiekti Kanadą ir 
tiauks juos kaip ir dabar nuvei 
tintas Kanados doleris, o tas 
tiesioginiai ir netiesioiniai turės 
įtakos ir į mūsų miesto plėti 
mąsi bei augimą, kuris, skaičiuo 
jama. apie 1980-sius metus, tu 
rėš daugiau kaip 100.000 gy 
ventojų.

Kot espondentas.

— klausia poetas. Maskvoje 
sukamos galvos, ką konkrečiai 
Jevtušenko turėjo minty, kai jis 
apie „kai kuriuos žmones" sa 
vo eilėraštyje šitaip parašė: jis 
plūsta Staliną iš tribūnos, ta 
čiau sapne ilgisi senųjų stalini 
nių laikų. E«

SOVIETŲ PILIEČIAI IR 
PRIVATINĖ NUOSAVYBĖ

Partijos autoritetai priekaiš 
tauja sovietų piliečiams, kad 
jie perdaug galvoja apie nuo 
savą vasarnamį („dačą“) n 
nuosavą automobilį, o ne apie 
komunizmą su jo visuomem 
niais namais ir apie autobusą vi 
stems. „Komunistas“ ir „Kom 
somolskaja Pravda“ piktais 
straipsniais plaka privatinės 
nuosavybės kultą, kuris ypač iš 
siplėtęs tarp. vad. „kolchozinin 
kų - pionierių“ Kazachstano 
plėšininėse. E.
• K. Sajos pjesė „Nerimas“ 
nagrinėja vyresnės ir jaunosios 
sovietinės kartos santykius. 
„Nerimą” statysianti režisierė 
K. Kymantaitė.

St. CATHARINES, Ont.
VISUOTINIS APYLINKES NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio mėn 18 d., 11 vai., 
tuojau po pamaldų, lietuvių 
pranciškonų vienuolyno patai 
pose šaukiamas St. Catharines 
Apylinkės visuotinis narių susi 
rinkimas.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas, 2. Dienos pirmtnin 
ko ir sekretoriaus rinkimas, 3.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Filatelistų dr-jos biuletenis 

LIETUVA, kurio yra išėję jau 
keli numeriai. Redaguoja Euge 
nijus Petrauskas. Adresas: 
7742 So. Troy Street, Chicago 
52, Ill., USA. Biuletenis turi 
daug žinių apie pašto ženklus, 
jų rinkimą ir tt. Biuletenis lei 
džiamas dviem kalbom — lietu 
vių ir anglų.

MIRTIS SOVIETŲ PRA. ..
Atkelta iš 5-to psl.

ir žvejyba nesisekė. Pagavome 
tik vieną žuvį, 3 kg gražų rau 
doną „teimen’ą“.

Neilgai žvejoję, instruktoriui 
įsakius, pasukome į krantą. Iš 
lipdama patekau į šaltą var.de 
nį iki kelių. „Eik, bobule, į ba 
raką, sušlapusi sėdynę“—paša 
kė gerasis žmogus. Jis davė 
man gabalą žuvies.

Buvau labai patenkinta, kad 
taip greit pasibaigė pamoka, ir 
džiaugiausi gautu žuvies gaba 
lu. Jutau, kad alkanas junuo 
lis taip pat buvo patenkintas, 
matydamas, kad turėsiąs žvejy 
boję atitinkamą padėjėją.
Tą pačią dieną mane pakvietė 

kontoron ir priskyrė prie žuvų 
sūdymo. Bet vėliau, kaip va!s 
tybinis žvejys,

kelias žiemas žvejojau,
leisdama tinklus po ledu.

Žuvų sūdymas vyko ant upės 
kranto. Ten suritinome stati 
nes, įtaisėme stalus iš lentų. Atė 
jo jakutė Starostina — meiste 
ris, direktoriaus civilinė žmona. 
Toms, kurios jai patiko, padali 
jo plono audeklo prijuoste ki 
senėms pridengti ir po peilį; žu 
vų viduriams išimti ir kraujui 
išgriebti liepė atnešti, jei kuri 
turi, savo šaukštus. Pastatė sar 
gybas, kad saugotų valstybes 
turtą nuo alkanų šunų, išbadė 
jusiu darbininkų - vergų ir nuo 
žuvėdrų. Tuo sargu buvo šuo 
mė - tremtinė, pavadavusi tik 
rąjį sargą iš laisvųjų, komunis 
tų, kuriam tad nereikėjo budėti 
ir šaltyje būti; be to, tikram 
partiečiui, jei jis pats nestovėjo 
sargyboje, būdavo mažesnė at 
sakomybė — nereikėdavo alsa 
kyti už trūkumus, jei jų pasitai 
kydavo. Tačiau tokių atsitiki 
mų nebūdavo, nes, kad ir alka 
nos. sau lygaus darbo draugo 
nenorėjome klampinti.

Buvome silpnos. Žuvims pla 
uti vandenį nešėme iš upės, 
tempdamos medinius kibirus į 
statų krantą. Druską gabeno 
me pašlapusiuose maišuose ant 
nugaros iš tolimesnių vietų, o 
žuvį pristatinėjome sunkiais me 
Jiniais neštuvais. Druska ir 
vanduo, drėkindami aprangą, 
pasiekdavo kūną; kojos mirko 
vandeny, žuvų atšakos sužeis 
Javo rankas, druska jas grau 
žė, o šaltas šiaurys iš upės pu 
sės svilino.

Bus daugiau.

G A RSIN IMAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto. 1/tomas. Šicje 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo iš 
pranašauta prieš tūkstančius metų, koks buvo D:evo tikslas 
del visos žmonijos gerovės, aprašo kas bus įvykinta čia ant 
žemės šiame 7’tame tūkstantmetiniame amžiuje Kristaus Kara 
liavime. Knyga drobės apdarais, 368 puslapių, kaina, $ 1- 
(2) Knyga Laikas Prisiartino, studijavimas Švento Rašto. 
2/tomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
kristus. kas jie do V:eni 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 Ct. Taipgi galima gauti ir dov- 
nai mažų knygelių ir traktatų. Bet tas dvi knygas kas perskai 
tys 1, ir 2 tomą, tikrai bus patenkintas ir savo širdį suramins.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, Ill., U. S. A.

Praeito visuotinio narių susinu 
kimo protokolo skaitymas, 4. 
Valdybos pranešimas, 5. Kont 
rolės komisijos pranešimas. 6. 
Valdybos rinkimai, 7. Kontio 
lės komisijos rinkimai, 8. Klau 
simai ir sumanymai, 9. Susivin 
kimo uždarymas.

Apylinkės Valdyba.

Shirley Harmer šį rudenį vėl 
grįžta į CBC-Radio, du kartu 
savaitėje: antradienio ir ketvir 

tadienio popietėmis.

SUDAROMAS REPREZEN 
TACINIS PAŠTO ŽENKLŲ 

RINKINYS
Juo rūpinasi speciali komisi 

ja. Šiam rinkiniui ženklų atsiun 
čia visi, kas tiktai jų turi ir kas 
ženklus tam reikalui aukoja.

Pašto ženklų paroda numa 
tomą suruošti ateinančiais 1963 
metais.

TEIGIAMAI VERTINA į 
J. MEKO FILMĄ

Liepos mėn. Porėta Termc 
(Italijoj) įvykusiame kino festi 
valy pirmąją premiją laimėjo 
New Yorke gyvenančio filmų 
kritiko Jono Meko filmas „Me 
džių ginklai“. Pranešdama 
apie tai, „Pergalė“ stengiasi kri 
lišką Amerikos gyvenimo ver 
tinimą filme propagandiškai iŠ 
naudoti.
• V. Rimkevičius parašė pje 
sę „Ratas“, kurioje žurnalistų 
gyvenimo fone keliami aktua 
lūs sovietinio gyvenimo klausi 
mai. „Ratas“ būsiąs dar šie 
met pastatytas.
• „Žingsniai naktį“, netukus į 
ekranus išeisiąs naujas Lietu 
vos kino studijos filmas, pasta 
tytas pagal V. Moziūrūno see 
narijų. Jis vaizduojąs Lietuvos 
komjaunuolių — pogrindinin 
kų pabėgimą iš IX forto vokie 
čių okupacijos metais. Filme 
vaidins aktoriai J. Miltinis, G. 
Balandytė ir kiti.

• Panevėžio teatras parody 
siąs J. Josadės dramą „Liudą“.

■ - - - r fi

TAUPYK IR SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „P ARAM A*1
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.
Maurice Pearson (kairėje) grįž ta į CBC-Radio. Ketvirtadie 
niais — „Maūrice Pearson Sh ow“ ir sekmadieniais — „On a 

Sunday Afternoon“.

var.de
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1lAMl^LTOM Visų dėmesiui!;
MALONIAI KVIEČIAME HAMILTONO IR 

APYLINKĖS LIETUVIUS Į ŠALPOS FONDO 

RENGIAMUS VAJAUS UŽBAIGIMO PROGA 

balių—šokius 
Lapkričio 17 d., šį šeštadienį 

ROBERTS RESTAURANT SALĖJE, 
747 King St., East.

Šokiams gros BENNIE FERRIE orkestras. 

Turtinga loterija. Geras bufetas.
Pelnas skiriamas šalpai! Visi dalyvaukime!

Pradžia 7.30 vai. vak.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ VAKARAS,
spalių 29 d., praėjo. Nors pub 
likos nesusirinko pakankamas 
skaičius, tačiau atvykusius rei 
kia vertinti kaip nuoširdžiau 
sius jaunimo rėmėjus. Lai teko 
patirti per dvejus mūsų v-bos 
darbo metus. Parduota biletų 
tik truputį per 40. Išlaidos: sa 
lei, orkestrui ir skelbimams, šie 
kė iki 267 dol. Neskaitlinga, 
bet nuoširdi publika, matyda 
ma beviltišką rengėjų padėtį, 
dėjo pastangas esamą padėtį 
sušvelninti, beveig visiškai lik 
viduodama 170 fantų loteriją. 
2 laimės staliukai: Kun. dr. J. 
Tadarausko ir Coniession Ga 
rage lietuvių savininkų, davė 
49, dol. pajamų. Darant išva 
dą, kad 267 dol. išlaidos, su la 
bai mažu nuostoliu, padengė to 
kia maža grupelė žmonių, rei 
kia tuos asmenis vertinti, dau 
giau negu 100% mūsų tauti 
niam supratime. Kartais jiems 
primetama nedėkinga kritika 
yra visai be pagrindo. Kur yra 
tikras reikalas, visuomenė pil 
nai supranta ir vertina. Neaiš 
kus tikslas jei visuomenė igno 
ruoja, tai tam ji turi ir pagrin 
dą.

Skautų rėmėjų valdyba ne 
randa užtektinai žodžių, išreikš 
ti savo padėką šio vakaro daly 
viams. Norėtųsi kiekvienam as 
meniškai paspausti ranką ir tar 
ti nuoširdų lietuvišką ačiū.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Baris ers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

č-etoli BLor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9t<01 
Res. BE 3-0978

Dėl nepasisekusių šių paren 
girnų, jokiu būdu negalima kai 
tinti geraširdės visuomenės, ka 
dangi parengimų pas mus jau 
yra labai perdaug. Kiekveną sa 
vaitgalį Hamiltone yra rengia 
mi, net ne vieni šokiai, loteri 
jos. laimės staliukai, ir t. t. ir 
t. t. Viskam yra jieškoma au 
kų, bei fantų toje pačioje vi 
suomenėje. Perdažnas toks ei 
getavimas“, per ilgesnį laiką vi 
siems atsibosta. Ateityje, mūsų 
b-nės v-bai, ar nereikėtų tokių 
parengimų skaičių apriboti, lei 
džiant kiekvienai organizacijai 
tik tam tikrą skaičių į metus. Ta 
da, tokie parengimai bus nau 
dingesni ir nebus skundžiamasi 
visuomenės šykštumu, kuri yra 
labai ir labai duosni geriertis 
tikslams.

Skautų rėmėjų v-ba, nuošir 
džiausiai dėkoja visiems vaka 
ro dalyviams, o balansą patiek 
sime vėliau su stambesnių rėmė 
ju sąrašu. Ačiū visiems.

V. P.

LIETUVIAI VEIKIA VI...
Vokietija.
NAUJI VOKIETIJOS BENE' 

RUOMENĖS ORGANAI
Krašto Valnyba: kūn. Br. 

Liubinas, AI. Mariūnas, Iz. Ru 
gienius, Fr. Skėrys, J. Valiūnas.

Garbės teismas: prm. dr. P. 
Karvelis, nariai K. Šimkevičius 
ir Iz. Venckus.

Kontrolės k-ja: J. Bar « 
O. Boehm-Krutulytė ir J. Kris 
čiūnas.

Kr. Tarybos atstovas Švieti 
mo Komisijoje Dr. Jn. Norkai 
tis.

Australija.
NAUJA VALDYBA

Melbourne Lietuvių Klubo 
naujos Tarybos pisėdyje pasi 
skirstyta pareigomis: Jonas Va

TAUPYK IRI SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA”

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmad’eniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8 0511

GP 2-5

APAT.NIM-KOJINĖS-T-M KŠKINI I

NEPRIKLAUSOMA LIETUV A

LABAI SVARBUS SPAUDOS BENDROVES 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” NUTARIMU

P ii<'<> I i rc'rovė® r epi klau 
po ėdis nata;ė

Kiek galima, pasKubinu Kušiną i'ouuu •«- , ų 
į Vajaus talkininkus, prašant juos imtis naujų žyg.ų n ►. 

>antis į tautiečius, ypač NL skaitytojus, kad jie -k rt ..... 
ndui įnašų;

Kol vyksta Mašinų Fondo vajus, pratęs nu.t 
aitytojų verbavimo vajus Viši nauji .,1-epi il.lau i > 
vos“ prenumeratoriai, o taip pat ir tie, kurie ka/k 

numerate iais. bet dabar jau tokiais nėra - i 
lusom Lietuvą“ gauna už pu ę pieuur.iti »t«» k.i n 
ms: Kanadoje už 2.50, Amerikoje už 2.75. v.istn k '.n 

lolerius.
Išleisti naujomis mašinomis specialų leidau k rt . 

avių įsikūrimui Kanadoje, drauge ir Mašinų F<>nd< \an. 
ūkininkams ir visiems dalyviams; šiam tikslui medi ig . p 
'abar prašoma siųsti, su fotografijomis, Neprikl Lie.nvos a 
esu 7722 George St., LaSalle — Montreal, Canada.

Jieškomi mecenatai. Yra tautiečių, del jvairių pntz.ii 
ių patekusių į sunkumus, ligų, invalidumo n kitų nelaimi u 
et nori ,.Nepr. Lietuvą” skaityti. NL redakcija nemokam.- 
iunčia sanatorijoms prieglaudoms ir kaikurunis pavieniam 
smenims, bet visų prašymų negali patenkanti Ar matm. t.
auliečių. kurie tam tikslui galėtu paaukoti po keletą 1 >le 
š tokio fondo už savikainą tiems nepajėgiantiems užsimoki' 

-mm- h ■"•u 'a kra"ris siiinč’amn® n pn ■ f
«>m al-iliepi-

Mašinų u'pirkit'a jau prad’ar Ven j’
oji dalis jau nup’rk a o Ii pagr ne! irių e ra ties oge> <' 

ybos. Todėl yra dideli® a ymas skubiau ir stipr.au p->
remti NL Mašinų Fonda

'••'t ' stnv > R vė« Valrli'f
1,—
Toks liūdnas, liūdnas rudenėlis, 
toli mūs tėviškė miela.
Norėč nuplauki su debesėliais, 

mano miela Lietuva.

■ čč pabūt tėvų sodyboj, 
.n tais takeliais paėjėt.

sgirst dainele skambia gyva, 
einančiom dienom tikėt.

orič kad šitą rudenėlį, 
ai krinta lapai geltoni, 
uplauktų juodi debesėliai, 
e drumstų vėjai taip pikti.

4,—
orėč . usk:nt va.niką rūtų, 

Baltų žiedelių įmaišyt.
Kad skausmo žemėje nebūtų, 
Vts’ems po žiedą išdalyt.

Montrealio meras Jean Drapeau, neseniai perrinktas Montrea 
lio meru - burmistru, šiomis dienomis išskrenda į Paryžių rū 
pntis. kad 1967 metais Pasaulinė paroda būtų suruošta Mont 
realyje. Principinį sutikimą jis jau yra gavęs, bet dabar vyks 
ta su Krašto apsaugos ministeri o pavaduotoju p. Sevginy, kad 

jau galutinai būtų gautas oficia lūs sutikimas ir Montrealio mie 
stas galėtų pradėti pasaulinei parodai ruoštis, nes tai bus 

didelis darbas.

lys, pirm.; J. Antanaitis, vice 
pirm.; Vyt. Žižys, sekr.; Br. 
Vanagas, ižd.; L. Vacbergas, 
narys parengimų reik.. Kl. Bal 
tokas narys ūkio re:kalams

Tikėkime, kad klubo tar-’b 
su nauja energija stiprins Lietu 
vių namus visos Me’burno lietu 
viū bendruomenės labui.
• Dail. K. Zapkaus kūrinių pa 
rodą susilaukė amerik ečių mc 
no sluogsniuose labai gero įver 
tinimo. Jauną menininką dailės 
kritikai amerikiečiai vadina di 
dėlių talentu.
• Kauno dramos teatras pirmą 
kartą parodė jau Panevėžio te 
atro pastatytą J. Mackonio ly 
rinę dramą „Ulijoną“ ir A. Gn 
ciaus satyrines scenas „Ūsai ne 
padėjo“ ir į savo repertuaro 
planus įtraukęs K. Inčiūros kū 
rinį apie J. Žemaitę.

JUOKDARIAI. ..
Atkelta iš 2-ro psl.

bar išvedžioja, kad Kubos kri 
zė — tikra mums palaima... di 
delis laimėjimas.

Mizara:: Tai jau peraiškus 
melas. . .

Bimba: Ot pasakei—melas! 
Mūsų gi visa santvarka laikosi 
melu nelygu. Gera meluoti sa 
šmėginta sistema. . .

Mizara: Nu matai, melas 
melu nelygu. Gtra meluoti sa 
vo žmonėms, kurie turi tikėti 
melu ir negali jam pasipries’n 
ti, bet ka;p priversi melu tikėti 
laisvą žmogų. . .

Bimba: Tai pasakei! O kaip 
gi 'iki štai mūsų draugai, Lais 
vės ir Vilnies skaitytojai?

Mizara: Nu tiesa, jie tiki. 
Eet ar ilgai ir jie tikės? Va, 
Rusijos žmonės buvo įtikinti, 
kad Rusija pralenks Ameriką, 
ir patikėjo, bet kai dabar ne 
turi ko valgyti, o kainas už pro 
duktus pakėlė, pradėjo keh' 
riaušes... Netiki, ką draugas Ni 
kita sako. . .

Bimba: Žinoma, sunku su 
žmonėmis, kurie galvoja. Bet, 
Rojau, nenusimink, nes mums 
dar papaks avinų būrio, kurie 
mumis tiki.

Mizara: Gerai tu sakai, Anta 
nai. Gud bai!

Mandrapypkis.

7 PSL.

LAPAMS KRINTANT. ..
5,—
Norėč paguost motulę seną, 
Kad grįš vaikai, sugrįš namo. 
Gimtajai žemei mes gyvenam, 
Mūs visos mintys Lietuvoj.

6,—
etuvio siela nerami, į 

Iki kol bus priešas jo name, 
Kovojęs niekad nenustos, 
Kol priešui kelia ne pastos.

K. Žižiūnas.
Šioms eilutėms yra parašyta 

ir muzika (solo).
Norintieji įsigyti prašomi pri 

siųsti $ 1.—. Gaus . kopijas.
Siųsti: Mr. K. Žižiūnas,

6571 — 10th Avė.
Montreal 36, P. Q.

,.A. L.” SPAUSTUVĖ
t .ai i.ikia at spausdin (i VOKAMS adresai. Jums Vi
/ĮTINĘS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA

I cakaiams. koncertams, pobūviams BILE
■ u >.iia parengimų PROGRAMOS, biznio <i

r...a,. RIKI.AMINIAI ATSIŠAUKIMAI
i API I IAI. RECEPTŲ BLANKAI IR

S SPAUDOS DARBAI — Jus neabe.i
i . i M PRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei

likis ■. s i . . a.S du Montreal 32 ai ba tei»
■i r. «> ,iii 11 < v iMikla Iii*
iz-ak > mą. bus atspausdinta 7 - AU
ii. t i liis Kanadoje galite gauti

Pr e'mokyklinio amžiaus vaikų radio programos: CBC Playro 
om dalyviai: Joy Melean, Mary Syme, Bob Homme ir muzi 
k nis vadovas Rudi van Dijk, savo pasakomis, žaidimais, poe 
zija bei muzika užima vaikus rytais nuo pirmadienio iki 

penktadienio.

stipr.au
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Apie Lietuvą kalbės Montreay inž. J. Miklovas
MOMT1REAL MILZ1NISKAS BAZARAS
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PERTVARKYMO DAR 

BAI VYKDOMI TOLIAU TREČIADIENĮ, LAPKRIČIO MĖN. 21 D.
Spaustuvės patalpos

toliau tvarkomos p. J. Šiaučiu 
liui vadovaujant. Talkina p. 
Kiaušas ir p. Mylė, kuriems esą 
mt labai dėkingi. Bet kas dar 
galėtų prisidėti viena, kita va 
landėle vakarais, būtume labai

Patarimas — nesivėluoti, nes 
kas pasivėluos, negali žinoti, ką 
jis pralaimės. Visi lietuviai be 
jokių išimčių, kviečiami atsi 
lankyti.
NL B -vės V-ba ir Redakcija.

Vctoria Hali

4G2G Sherbrooke St. W., 

nuo 10 vai. ryto iki 11 vai. vakaro.

dėking.i

Meno kūrinių skirstymo 
bilctėliai grįžta. Labai esame 
dėkingi. Su džiaugsmu galima 
konstatuoti, kad ligšiol atsisa 
kė tam tikslui paaukoti ne dau 
giau kaip 10 asmenų. — visi ki 
ti deda vokan dolerį ir siunčia 
NL-vai- Širdingai dėkojame

Biletėlių grąžintojų daugelis 
atsiuntė ir adresų asmenų, ku 
rie, jų manymu, galėtų dalyvau 
ti Meno kūrinių paskiislyine, - 
visiems esame labai dėkingi. 
Svarbu gauti adresų asmenų, 
kurie yra lietuviai patriotai ir 
kurie ne tiktai už pasiųstus bile 
lėlius atsiunčia doleri aukų, bet 
kurių

daugelis naujai uzsiprenunre 
ruoja Nepriklausomą Lietuvą. 
(Čia pastebėsime, kad visi nauji 
prenumeratoriai NL gauna už 
pusę metinės prenumeratos kai 
nos). •‘Gi

Loterinis biletų traukimas 
įvyks gruodžio 1 dieną, šešta 
dienį, 6 valandą pradedant. 
Tą vakarą bus visų 
suaukotų meno kūrinių paroda, 
bus sudaryta iš atsilankiusiųjų į 
tą vakarą komisija, kuri trauks 
laimingus biletus. Bus muzika, 
šokiai, veiks bufetas. Čia malo 
nu pasidžiaugti, kad A. Kava 
liūnaitės iniciatyva ir rūpesčiu 
susidarė būrys ponių, kurios su 
tiko to vakaro bufetui iškepti 
įvairių kepsnių. Esame labai dė 
kingi visoms ponioms, kurių pa 
vardes galėsime paskelbti, kai 
tiktai paaiškės.

Labai svarbu, kad šis vaka 
ras nebus paprastas šokių, pasi 
linksminimo ir laimėjimų trau 
kimo vakaras, bet jame
dalyvaus neseniai iš Lietuvos 

atvykęs inžinierius J, Miklovas, 
kuris padarys pranešimą apie 

gyvenimą Lietuvoje.
Jam galima bus duoti klausimų 
ir jis į juos atsakys taip, kaip 
iš tikrųjų yra. Jis jaunos kartos 
vyras ir jis papasakos, kaip jau 
Čiasi ir kaio veikia Lietuvos jau 
nimas, kolūkiečiai, apie ką yra 
primelavęs Dr. Margeris, Miza 
ra ir kiti Lietuvos okupacijos 
šalininkai.

Kadangi vakaro programa 
didelė ir nepaprastai įdomi, tai 
jos pradžia paskirta 6 valandą.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį 2—4 ; 7—9 p. m.

antradienį ir Į
penktadienį | 4 P- m-

trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 8-9583

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

amn • .wnmnni

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

LITUANUS VAJUS ĮĖJIMAS LAISVAS

Dr. R. CHARLAND
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tek: LA 2-7236

Nuo šio lapkr. 17 dienos 
skelbiame „Lituanus“ žurnale 
vajų Montrealyje. Lituanus yra 
lietuvių studentų leidžiamas žur 
nalas apibūdinąs laisvajam pa 
šauliui Lietuvą, jos buvusią gar 
bę ir dabartinę okupaciją. Pra 
šome visus tautiečius prisidėti 
prie šio vajaus, apie vajų ir pa 
tį Lietuvos žurnalą bus plačiau 
parašyta sekančiame N L nu 
meryje

Mtl. Liet, Studentų Sąjunga.
LIET. AKADEMINIO 

SAMBŪRIO 
susirinkimas šį penktadienį 8. 
30 vai. vak. Berry mokykloje. 
Bus Maironio minėjimas ir eina 
mieji reikalai.

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ 
TELEVIZIJOJE

Birutė Vaitkūnaitė šio mėn. 
16 d. 4.30 vai. p. p. programo 
je Boite a Surprise, pasirodo su 
savo choreografija ir grupe. To 
je pat programoje š. m. 29 d. 
bus išpildyta antroji choreogra 
fija.

Televizijos stotis anglų kai 
ba (ch. 6) ją pakvietė šokti ir 
supažindinti žiūrovus su mo 
dėmaus šokio principais Youth 
Special programoje, kuri įvyks 
šio mėn. 23 d.

TAUTOS FONDO
Atstovybės, Montrealio sky 
liaus valdyba, kurią sudarė: B. 
Staškevičius, K. Otto ir M. Šul 
mistras, po 2-jų darbo metų, 
iš pareigų pasitraukė.

Montrealio Seimelio Prezidiu 
mo revizijos komisija, kurią su 
daro pp. J. Adomaitis, V. Ži 
žys ir L. Girinis, patikrino sky 
riaus veiklą už paskutinius dve 
jus metus. Jokių trūkumų ar ne 
aiškumų nerasta. Naujoji sky 
riaus valdyba dar nesudaryta.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ

Ruošia: Concordia Chapter B’nai B’rith Women.

Sunoco Service Station

SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E.,

TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bazaras lapkričio 16, 17 ir 
18 d., penktadienį nuo 7 vai. v. 
iki 10 vai. v.; šeštadienį nuo 5 
—11 vai. v. ir sekm. nuo 12 v. 
iki 9 vai. v. Loterijos biletų 
traukimas sekmadienio 
tarp 8 ir 9 vai.

. Šv. Elzbietos dr-jos 
ateinantį sekmadienį 9 
te šv. mišios ir bendra 
munija, o po mišių pusryčiai.

Rinkliava davė $136.48.
Jaunimo susirinkimas sekma 

dienį, lapkr. 25- d. po sumos.
50 metų šv. Kazimiero para 

pijos steigimo pradžios sukak 
tuvės sueina sausio 1 d. Iškil 
mingas minėjimas rengiamas 
Naujų Metų išvakarėse. Pla 
čiau bus parašyta vėliau.

D! K VYTAUTO KLUPO 
ŽINIOS

Klubo nominacijos
Lapkr. mėn. 18 d., 2 vai. po 

pietų bus klubo šėrininkų susi 
rinkimas, per kurį išstatomi ka 
ndidatai vadovaujantiems orga 
nams 1963 metams.

Kviečiame kuo skaitlingiau 
„ šiai šėrininkus dalyvaut.

< Klubo Vadovybė.

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL, D.
4 Notre Dame St. E.

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Resid.: 40 Lafleur 

LaSalle. DO 6 1570

vakare

šventė 
vai. ry 
šv. ko

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

2415 Park Row East, N. D. G. 
pramonės įmonės. Premijos už 

naujų klijentų nurodymą.

I. G. ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.
S-5S

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Montrealio Katalikių Mote 
rųrų draugija organizuoja uždą 
ras rekolekcijas moterims gruo 
džio 14—15 dienomis, savait 
galyje rekolekcijų namuose 
prie Montrealio. Rekolekci 
joms vadovauti sutiko Toronto 
Prisikėlime parap. klebonas Tė 
vas Placidas Barius, O. F. M.

Tėv. J. Borevičius kalėdos: 
pirmad., Westminster; antrad., 
Cote St. Luc; treč., ketv. ir 
penktad., NDG.

Tėv. K. Pečkys, Verdun: 
antr. ir trečiadienį, Valiquette; 
ketv. ir penkt., Allard; šeštad., 
Richard.

Tėv. St. Kulbis, LaSalle. Ed 
ward, Central. Broadway, Geor 
ge, La Charite, Senecal, LaSa 
lie Blvd., Gerald.

Kaukių balius vaikučiams. 
Montrealio Lietuvių Kat. mo 
terų dr-ja ruošia š. m. 25 d., 
sekmadienį, Aušros Vartų salė 
je. Kviečiami visi Montrealio 
vaikučiai. Gražiausios kaukės 
bus premijuojamos.

Suaukota praeitą sekmadienį 
bažnyčios rinkliavoje $181.

Bažnyčios fondo reikalams 
aukojo: Dr. Jono Mališkos šei 
ma $100, Juozo Into šeima $25, 
Dr. Jaugelienės šeima $20, EI. 
Vaupšienė $20, EI. Žibaitė $25.

TAUTOS FONDO
aukų vajus šiais metais užsitęsė 
labai ilgai, todėl, kad vajų grei 
Čiau užbaigus šiuo prašoma vi 
sus aukų rinkėjus, kurie dar ne 
užbaigė aukų rinkimo atsilan 
kant į namus, prašome visus au 
kų lapus grąžinti TF-do kasi 
ninkui p. Kl. Dalindai iki lapkr. 
12 d. 104 Evelin Cr. Toronto, 
Ont., tel. RO 7 8963, asmenis 
kai ar paštu.

TF-do Toronto skyriaus pir 
mininkas L. Tomašauskas dėl 
ligos, eiti savo pareigų negali ir 
nuo š. m. lapkričio 2 d. atsista 
lydino. Jo vietoje yra J. Dam 
baras.

TF-do Atst, Kanadoje.
SKAUTYBĖS JUBILĖJINIŲ 

METŲ
pamaldos, sekmadienį, lapkr. 
18 d., 10 vai., kurių metu pa 
mokslą sakys kleb. T. Placidas; 
giedos sol. Vėlyvis ir smuikuos 
prof. St. Kairys; vargonais pa 
lydės D. Skrinskaitė. Visi skau 
tai-ės, renkasi 9.30 vai. ryto pa 
rapijos salėje ir kavinėje pilnai 
tvarkingai uniformuoti. 5 vai. 
p. p. tuoje pačioje Prisikėlimo 
salėje tuntų sueiga. Tuoj po su 
eigos prasidės Skautorama, ku 
rios proiramą užpildys abiejų 
tuntų skautai-ės. Ji bus įdomi 
ir turtinga. Po skautoramos— 
tėvų ir rėmėjų susirinkimas, kn 
rį kviečia komiteto pirm. A. 
Dilkus.

Pamaldose, tuntų sueigoje ir 
skautoramoje tėveliai ir prijau 
čiantieji kviečiami gausiai daly 
vauti.

Tuntinnkai.

KUN. P. GAIDOS
sidabrinis kunigystės jubilėjus 
švenčiamas sekmadienį. Šv. Jo 
no bažn. bus spec, pamaldos, o 
vakare šv. Jono salėje — pa 
gerbimo vakarienė.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šią savaitę išsiunčiami laiš 
kai, kuriuose, baigus pirmuo 
sius vajaus metus, duodamas ra 
portas apie to vajaus rezulta 
tus.

Šį sekmadienį lapkr. 25 d. 
per visas mišias prie bažnyčios 
ir salės durų aukas Vokietijoje 
likusiems seneliams rinks Toron 
to „Dainos“ grupė. Visus malo 
niai kviečiame šį kilnų artmo 
meilės darbą paremti savo au 
ka.

Šį seštadenį, lapkričio 17 d. 
pamokų šeštadieninėje mokyk 
loję nebus, nes daroma vietinės 
mokyklos levų Diena.

Seselių bazaras šį šeštadienį. 
Bazaras ir pilnas bufetas veiks 
nuo 12 vai. dienoje. Šokių pra 
džia 7.30 vai. vak.

Katalikių moterų šokiai šeš 
Ladienį. lapkričio 24 d.

Choro repeticijos: antradie 
nį, 7.30 v. bendra, ketvirtadie 
nį, 7.30 vai. vak. -— vieni vyrai. 
Choras stropiai ruošiasi kelio 
nei j Montrealj. Gruodžio 8 d. 
choras dainuos Aušros Vartų 
parapijos vaišėse, o gruodžio 
9 d. giedos bažnyčioje sumos 
metu. Repeticijas kviečiame 
gausiai ir stropiai lankyti, nes 
darbo daug.

Vaikučių choro repeticija 
bus šį penktadienį, 6.30 vai. v. 
visiems balsams.

BANKO „LITO” REIKALAI
Sumažinamos palūkanos nekil

Narių santaupoms ir „Lito“ 
apyvartai augant, Valdyba nu 
tarė sumažinti palūkanas už ne 
kiln, turto paskolas nuo 7% iki 
6^4%. Tas palūkanų sumažini 
mas naujoms paskoloms galio 
ja nuo dabar, o anksčiau išduo 
toms — nuo ateinančių metų 
pradžios.

Ar kuri nors kita skolinimo 
organizacija savo noru kada 
nors sumažino palūkanas jau 
seniau išduotoms paskoloms ne 
suėjus jų terminui? Tatai gali 
daryti tik kooperatyvai, ku 
nems pirmoje eilėje rūpi ne pel

IŠNUOMOJAMA 
apšildomas kambarys ir virtuvė. 

3940 Rosemount Blvd. 
Tel. LA 5-1480

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje.
Šiokiadieniais: 145DCrawford Bridge Ave., Verdun: 
pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai.; 
trečadiieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) i 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.

• Juozo Žemaičio šeima susi 
laukė pirmgimio sūnaus, kuris 
pakrikštytas Petro ir Roberto 
vardais.
• Jono Meilučio šeima sušilau 
kė sūnaus, kuris pakrikštytas 
Ričardo ir Jono vardais.
• Kun. dr. Gaidos sidabrinio 
jubilėjaus iškilmėse, š. m. 18 
dieną Toronte, AV parapiją 
atstojaus T. St. Kulbis.

TAUTIEČIAI 
ATSIMINKITE, 

kad gerai apkirpti, nuskusti ir 
sušukuoti jus gali lietuvis kir 
pėjas P. Vapšys, kurio kirpyk 
la veikia Verdune, Melrose ir 
Bannantyne gatvių kampe, kur 
pp. Mačionių krautuvė. Atėję 
Čia, iškart nušausite du zuikius. 
Apsimoka.

FRANK’S BARBER SHOP 
Sav. lietuvis P. Vapšys 
963 Melrose Ave., Verdun.

DISTR. ESTATE BOKERS 
Pastatas, kuriame buvo mūsų 

raštinė nuo 1953 metų adresu 
177 Sherbrooke Street West, 

yra nugriautas, todėl nuo 
rugsėjo 1 d. 1962 mus galite 

pasiekti tik vienu adresu: 
3907 Rosemount Blvd.

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

sugrįžti į seną savo vietą.
Pastatai — Žemė. 

Draudimas — Paskolos. 
Sąskaitos „Lite“ Nr. 752. 
P. Adamonis, RA 2-2472.

nojamo turto paskoloms!
nas, bet savitarpinė pagalba. 
„Litas“ nenori ir negali anks 
čiau paskolas paėmusiems na 
nams skaityti augštesnes palu 
kanas, kaip dabar imantiems, 
nes tatai būtų priešinga koope 
ratiniam principui.

Nereikia užmiršti, kad „Li 
to“ paskolos yra atviros (gali 
ma mokėti kiek ir kada nori), 
„Lito“ sutikimu perleidžiamos 
kitiems pardavimo atveju ir tu 
ri pigų (0.8%) gyvybės draudi 
mą pirmąjam $10,000 pasko 
los.

Visi lietuviai, kurie numato 
šiais ir kitais metais imti kilno 
jamo turto paskolas, kviečiami 
užsirašyti iš anksto. Jei būtų pi 
nigų trūkumas, tai paskolos bū 
tų duodamos užsirašymo eile. 
Iš antros pusės, užsirašymas ne 
įpareigoja paskolą imti, jeigu ji 
nebūtų reikalinga. Paskolų rei 
kalais skambinti Pr. Rudinskui, 
tel. H Ul-2957.

Artėja Kalėdinis 
apsipirkimas.

Neužmirškite, kad dirbantiems 
arba turtą turintiems nariams 
„Litas“ skolina iki $250 be ži 
rantų. Pinigus galima pasiimti 
tuojau pasirašius atitinkamas 
formas. Lengvos sąlygos ir di 
desnėms asmeninėms pasko 
loms.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS.

LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

ANNA 
EUROPIETĖ SPĖJĖJA! 
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

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

Nepraleiskite progos ir 
kre’nk’tės tel. VI 9-6654. 
3718 St. Denis St. Mtl. 

nuo ryto 9 iki vakaro 9 vai.
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