
Pasaulio lietuvių sostinėje
ANTRASIS JAV IR KANADOS LIETUVIU 

KONGRESAS
įvyko nors n sunkiai besifor 
mavęs ir kryžiaus kelius per 
ėjęs.

Kongresas atidarytas rengi 
tno komiteto pirm. P. Gaučio 
lapkr. 22 d. 10.30 v. ryto, su 
visais amerikoniškais formalu 
mais: himnais, mvokacijomis 
ir sveikinimais, kurių prisirin 
ko gana daug.

Tačiau Kongresas pradėtas 
trečiadienį, lapkr. 21 d., vaka 
rą spaudos dailės ir architektu

PLB Kultūros Tarybas pu 
mininkas dr. J. Puzinas, kurio 
paskaita buvo lygiagretė J 
Griniaus paskaitai,, nagrinėjo 
amerikines lietuvių švietimo 
bei kultūros problemas. Be kc 
kita, jis rėmė milionin} fondą 
ir kritikavo kazimierietes

Bendrai: parodos buvo la 
bai įdomios ir vertingos, k on 
certas taip pat įdomus, bet 
apie tai bus vėliau parašyta

 ros parodų atidarymu. Spau 
~ „ dos paroda atidarant kalbėjo
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PRANCŪZIJOS PREZIDENT.S DE GAULLE 
LAIMĖJO RINKIMUS

Kinijos komunistai nutraukė karą su Indija ir atsitraukia 
prieškarines pozicijas.

Jungtinės Amerikos valstybės atšaukė blokadą 
ir demobilizuoja kariuomenę.

Nehru, ar prispausti Chruščio 
vą, ar patys sugalvojo kokią 
suktą staigmeną? Iš tikrųjų ne 
girdėta, kad kariaujanti pusė, 
kuriai sekasi, kad sustabdytų 
eiseną pirmyn ir siūlytų dery 
bas. . . Kur čia šuo pakastas? 
PRANCŪZIJOJE taip pat 
staigmena. Nežiūrint pranašys 
čių ir nežiūrint žiaurios rinkimi 
nės kampanijos, kurios metu 
SOCIALISTAI SUSIBLOKA

VO SU KOMUNISTAIS, 
(už ką jiems neišvengiamai 
teks atkentėti), vis dėlto pre 
zidentas su naujaja partija rin 
kimus laimėjo. Tiesa, socialia 
tų su komunistais apsijungimas 
pakenkė didesniam de golistų 
laimėjimui, bet kadangi 30 ki 
tų kandidatų linkę į golistus, 
tai Naujosios respublikos par 
tija parlamente turės absoliuti 
nę balsų daugumą: 231 golis 
tų plius 30 prijaučiančių suda 
ro 261 iš 481. De Gaulle suda 
ro sąlygas, kad

PRANCŪZIJOJE BŪTŲ 
BAIGTAS PARTISKAI 
POLITINIS CHAOSAS, 

paraližavęs vĮsą valstybės gyve 
nimą, privestą partijų hiperdo 
minavimo valstybės ir tautos 
reikalams, beveik tokiu pat 

principu, kaip buvo senoje Lie 
tuvoje, kai kiekvienas šlėktelė 
galėjo pasakyti „veto“ ir vis 
kas buvo baigta. Galų gale bu 
vo baigta ir valstybės neprik 
lausomybė. O dabar pa spat da 
rosi Jungtinėse Tautose, kur 
įvestas taip pat senas, dar Lie 
tuvos - Lenkijos valstybėje iš 
bandytas „veto“, kuris ir JAV 
nuves į kapus.
KUBOS krizė dar nepasibai 
gė, bet ir nežinia, kada ji pasi 
baigs, nes

KUBOS ĮVYKIAI NENU 
VESTI Į RIMTĄ FINALĄ.

Jie tsustojo pusiaukelėje. Ne 
tikra, kas Kuboje padaryta ir 
kas neišbaigta. Tuo tarpu jau 
vyksta demobilizacija, nes blo 
kada atšaukta.

— Katangai pasiūlyta nesi 
skirti nuo Kongo sąlyga, kad 
atanga turės viceprezidentą.

— Rusijos kompartijos šuva 
žiavime Chruščiovas spaudė vi 
są diktatūros aparatą ypač su 
sirūpinti maisto gamyba, nes 
komunistinis vežimas eina prie 
visiško bado. Be to, užveržia 
partines virves. Nepatinka jam 
ir visoje sovietijoje įsigalėju 
sios vagystės, „visuomeninio 
turto grobstymai...“

tai
at

RUSIJA YRA 
IMPERIALIS 
NUOŽMUS

STAIGMENŲ, pasirodo, ir 
mūsų laikais kartais galima su 
silaukti, nors, kaip atrodo ,da 
bar valstybės bando viską pla 
nuoti ir iš anksto nutiesti savo 
veiklos gaires.

Nors mes, Kanados lietu 
viai, ir žinojome, kad Kana 
dos ministeris pirmininkas, J. 
Diefenbaker, išlaikys savo žo 
dį, duotą Pabaltijo valstybių 
atstovams, jog

KANADA IŠKELS JUNGTI 
NĖSE TAUTOSE PABALTI 

JO OKUPACIJOS 
KLAUSIMĄ, 

bet pasirodė, kad kaikam 
buvo staigmena... Žinoma,
virą klausimo iškėlimą, kaip 
staigmeną, priėmė patys rusai, 
kuriems Kanados atstovo bu 
vo pasakyta tiesus ir atviras žo 
dis, kad
SOVIETINĖ 

ŽIAURUS 
TAS IR
KOLONIALISTAS, 

kuris su pagrobtais kraštais ei 
igasi kaip tikras išnaudotojas, 
pavergjėas ir despotas. (Mont 
realio The Gazette labai teisin 
gai vedamuoju įvertino Kana 
dos atstovo pareiškimus, jiems 
visiškai pritardamas ir suminė 
damas Pabaltijo valstybių oku 
paciją).
MASKVOS atstovai, kanadie 
čiui kalbant, pabėgo iš salės vi 
su ciūgu. . .
ANGLIJOS atstovas gi, — tai 
irgi staigmena, —

ENTUZIASTINGAI PA 
SVEIKINO KANADOS 

ATSTOVĄ UŽ RUSIJOS 
APKALTINIMĄ.

. . Nors šiaip jau Anglija visą 
laiką bando „sugyventi“ su Ru 
sija ir visada įieško kompromi 
sų. O Anglijos kompromiso 
padarinys — rusų okupacijos 
de fakto pripažinimas — visą 
laiką kabo ant Pabaltijo vals 
tybių. Sveikinsime ir Angliją, 
kaip ir Kanadą, jeigu ir ji pri 
sidės prie Kanados vyriausy 
bės žygių.
KINIJOS komunistai iškirto 
pokštą, kuris dar nežinoma 
kaip išaiškinti, nes
NUTRAUKĖ KARĄ IR PA 
REIŠKĖ ATSITRAUKIA Į 

PRIEŠKARINES 
POZICIJAS,

įsakmiai nurodant 1957 metų 
ribą. Dabar spėliojama, kodėl 
kinų komunistai pasitraukė, 
kai karas jiems sekasi? Ar jie 
nori visiškai sukompromituoti

Dėl mamytės mirtim
MARYTE ARLAUSKAITE, 

užjaučiame ir kartu liūdime
Vapsvų šeima.

MARTYNO RIAUKOS 
žmonai minu. 

Jam ir Jo šeimai 
liūdesio valandoje reiškia gilią užuojautą 

Sault Ste. Marie 
Lietuvių Bendruomenė.

i PASIRUOŠIMAI ŽIEMOS 
LAIKUI

. .Tas liečia daugiausia darbi 
ninkus, kuriems žiemos metu 
darbai sumažėja. Valdžia fede 
ralinė ir provincinė, kovoda 
mos su nedarbu, kviečia talkon 
ir privačius įmonininkus. Šių su 
sidaro apie 200. Šiuo atveju iš 
keliamas šūkis: „Do it now“— 
Vykdyk tai dabar.

Žiemos laikotarpis, kada su 
mažėja darbų, ypač žemės 
ūkiuose, yra laikas, kada gali 
ma daryti pasiruošimus; moky 
tis, specializuotis, prisitaikyti 
prie pažangos, naujų metodų. 
Šitie klausimai kasmet iškyla, 
bet realizuojami labai sunkiai. 
Ir čia reikalingas didesnis dar 
bas ir išraslingumas, negu jis 
pasireiškia.

KANADOS DOVANA 
INDIJAI

Iš Trenton aerodromo išskn 
do Indijon 6 RCAF lėktuvai 
tipo Dakota. Jie pasiųsti kaip 
Kanados dovana Indijai, kovo 
jančiai su Kinijos komunistų įsi 
veržimu.

KYLA UŽDARBIAI
Palyginus su praeitų mene 

šių darbo žmonių uždarbiai Ka 
nadoje pakilo 1%, o per me 
tus jie pakilo 6.6%.
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KURSAI,
Nagio, prasidės 
gruodžio 2 d., 
klebonijos salė

— J. Mulokas ir meno — V. 
Jonynas.

J. Grinius paskaitą skaitė tre 
čiadienį. Jo paskaita buvo ben 
dra kultūrine tema, tačiau ji 
negvildeno šio kontinento lietu 
viškųjų problemų, kaip jos bu 
vo numatytos pirmojo kongre 
so. Be ko kita, Grinius suabe 
jojo milioniniu fondu.

JAV STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

buvo gausus, gyvas ir labai 
įdomus. Dalyvavo ne tiktai stu 
dentai, bet daugeli* ir filiste 
rių. Įdomias paskaitas skaitė: 
dr. Kavolis (kūrybinės galimy 
bės) ir Dr. H. Nagys (Lietu 
vių veiklos sąžinės sąskaita). 
Įdomiose diskusijose dalyvavo 
Dr. Grinius, Dr. Vardys ir dau 
gelis kitų. Plačiau seks.

w.

Kanada teisingai apkaltino SSSR
KAS NAUJA KANADOJE

DIPLOMATINIS 
NESKLANDUMAS

JAV ryšių karininkas R.
Ritzmann aštriai sukritikavo 
Kanadą, kad esą ji visiškai ne 
sirūpina ginti Amerikos konti 
nento nuo užpuolikų. „Kanada 
atrodo yra mūsų bičiulė kiek 
ji dar neįtariama esant komu 
nistine, tačiau ji visai nežiūri 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
interesų“, — parašė Ritzmann 
„Washington Post” laikrašty 
je. Ritzmann po to buvo atš 
auktas iš Kanados, kur jis buvo 
kaip Washingtono atominės 
energijos komisijos ryšininkas 
su Kanados atominės energijos 
laboratorijomis Chalk River.

KANADOJE PAKILO 
PRAGYVENIMO 

MINIMUMAS
Per vieną mėnesį pragyveni 

mo minimumas, kylant drabu 
žiu ir maisto kainoms, pakilo 
puse punkto, ir dabar yra 131. 
5.

ALBERTA ĮVES DANTŲ 
GYDYMO PLANĄ 

Alberta Dental Association 
pirm. dr. R. L. Rasmussen pa 
reiškė, kad jo vadovaujama or 
ganizacija pasiryžusi įvesti dan 
tų gydymo planą, koks jis yra 
įvestas kaip „Medicare“ pla 
nas. Provincinė valdžia apmo 
kės dantų gydymą ir tvarkymą.

Naujienos iš pasaulio sostinės 
PAVERGTŲJŲ SEIMO DELEGACIJOS VIZITAS 

KANADOS VYRIAUSYBEI
visi užtikrino delegaciją, kad 
yra visiškai solidarūs su dabar 
tinės Kanados vyriausybės po 
litika sovietų pavergtų tautų 
atžvilgiu.

Toronte delegacijos inicia 
tyva buvo sukviestas sovietų 
pavergtų kraštų atstovų pasita 
rimas. Jis vieningai pritarė idė 
jai, kad Pavergtųjų Seimas Ka 
nadoje įsteigtų savo nuolatinę 
atstovybę. Torontiškis J. Simą 
navičius buvo išrinktas steigia 
mosios atstovybės laikiniu rei 
kalų tvarkytoju.

LetuvoS Laisvės Komiteto 
Pirmininkas V. Sidzikauskas 
ta proga turėjo pasikalbėjimus 
su Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Valdybos žmonėmis ir 
su lietuviais veikėjais Montrea 
lyje. Lietuvos Generalinis Kon 
sulas J. Žmuidiznas padarė gra 
žų priėmimą, dalyvaujant visų 
valstybių konsulams ir lietu 
viams veikėjams. Kor.

^Lapkričio 12—15 Kanado 
lankėsi Pavergtųjų Seimoje

delegacija: Seimo pirm. G. Di 
mitrov (Bulgarija), J. Let 
trich (Čekoslovakija), V. Ma 
sens (Latvija) ir V. Sidzikaus 
kas (Lietuva). Ottawoje dele 
gaciją priėmė ministeris pirmi 
ninkas J. Diefenbaker ir užsie 
nių 
en.
ja 
šia 
tualius Kanados žygius so vie 
tų pavergtų tautų laisvo apsi 
sprendimo teisės vykdymo 
klausimais. Delegacija su dė 
kingumu patyrė Kanados vy 
riausybės nuoširdų susadomėji 
mą sovietų pavergtų kraštų pa 
dėtimi ir tvirtą nusistatymą jų 
laisvės kovos pastangas parem 
ti.

Delegacija taip pat aplankė 
opozicijos lyderį B. Pearson ir 
kitų dviejų partijų vadus. Jie

reikalų ministeris W. Gre 
Su vienu ir antru delegaci 
nuoširdaus atvirumo dva 
ir dalykiškai svarstė even

domisi lietuvių

vedami dr. H. 
šį sekmadienį, 
12 vai., A. V.
Je-

Visi, kurie
kalba, yra kviečiami atsilanky 
ti. E. T.

VASARIO 16 ŠVENTĖ 
ateinančiais, 1963-iais, metais 
bus minima vasario 10 dieną, 
nes tai datai gauta Plateau salė. 
Apie šventės minėjimą bus pla 
čiau parašyta vėliau.

POVILO JOCO 
RESTORANAS,

veikiąs Church Avenue,
Meno loterijos užbaigimo vaka 
rui paaukojo 10 svarų rūkytos 
mėsos (smoked meat) su duo 
na ir kitais priedais.
džiai dėkojame. NL.

NL

Nuošir

— Anglijoje plačiai išplės 
tas sovietinis šnipų tinklas, dėl 
ko Macmilllan labai susirūpi 
nęs.

— Gvatemaloje prasidėjęs 
sukilimas.

— Fidel Castro buvo įšmu 
geliavęs į Ameriką teroristų 
gaują, kurią tačiau JAV polici 
ja susėmė į kalėjimą.

— JAV sekretorius Rusk ti 
kiši, kad Kubos krizės pasek 
mės atidarys duris kitoms dery 
boms ir dideliems pakitimams.

— Mikojanas pasirašęs su 
Castro sutartį, pagal kurią Ru 
sija dvejus metus Kubą mai 
tins.

— Atėnuose komunistai 
ruošė demonstracijas prieš 
riausybę.

— Augštasis teismas Brazili 
joje panaikino 58 komunistų 
mandatus Sao Paulo provinsi 
jos rinkimuose.

— Kinų komunistai boiko 
tuoja Vengrijos komunistų kon 
gresą.

— ^Popiežius Jonas XXIII 
atšventė 81 metų sukaktuves.

MONTREALIS
KLAUSIMAI APIE 

„LITUANUS” VAJŲ
Kaip vajus bus vedamas 

Montrealyje?
Lietuviai ątudentai bandys 

aplankyti kiek daugiau montre 
aliečių. Tuo pačiu laiku bus au 
kos renkamos po pamaldų Auš 
ros Vartų ir Šv. Kazimiero baž 
nyčių salėse.

Bet žinoma, nebus įmanoma 
taip pasiekti visus Montrealio 
lietuvius. Todėl prašome aukas 
siųsti į:

Montrealio Lituanus Vajaus 
Komitetą: 213—9 Avė., LaSa 

lie, P. Q., arba tiesiai į:
Lituanus administraciją, 
916 Willoughby, Ave.

Brooklyn, N. Y.
Nemanome, kad nusivilsime 

šiuo vajum, Jūs paremsite Li 
tuanus.

Todėl dėkojame iš anksto 
už paramą.

Montrealio Lituanus vajaus 
Komiteto pirmininkas.

E. Tekutis.

su
vy

DIDŽ. GERB. SPAUDOS 
B-VĖS „N. L” 

TALKININKAI
Būtų paskutinis laikas pri 

siųsti šakneles biletų, kurie jū 
sų pastangomis buvo išplatinti 
asmenims, jau dabar esantiems 
pilnateisiais į meno kūrinių pa 
skirstymo laimėjimus, kurie 
jvyksta Montrealyje, šį šešta 
dienį, gruodžio 1 d.

Iki suminėtos dienos negavę 
biletų šaknelių, priversti būsi 
me skaityti biletus neišplatin 
tais.

Už visas Jūsų pastangas, ku 
rios yra vertos daugiau, kaip 
keliais šiais žodžiais išreikšti. 
Bendrovės vardu nuoširdžiau 
sias ačiū.

Pr. Paukštaitis.
Spaudos B-vės „N. L.” 

direktorius vajaus reikalams.

„RAMOVĖS” NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m. gruodžio mėn. 2 d. 
tuojau po 11 vai. pamaldų, 
Aušros Vartų salėje, Lietuvių 
Veteranų s-gos ,.Ramovė" 
Montrealio skyrius šaukia narių 
susirinkimą. Narių dalyvavi 
mas būtinas.

Darbotvarkė: Susirinkimo ati 
darymas. Prezidiumo rinkimai. 
Paskutiniojo protokolo skaity 
mas. Valdybos ir revizijos ko 
misijos pranešimai. Valdybos 
ir revizijos komisijos rinkimai. 
Klausimai ir sumanymai.

Skyriaus Valdyba.
IŠ LENKUOS ATSIKĖLĖ 

į Montreal} 1 eresės ir Silvestro 
Steponauskų šeima: jie patys 
ir trys dukros — Ramulė, Joa 
na ir Vanda. Pp. Steponaus 
kai yra pp. Jurgio Blauzdžiū 
no giminaičiai, p. Steponaus 
kienė yra p. Blauzdžiūnienės 
sesuo.

Pp. Steponauskai pasakoja, 
kad Lenkijoje tebesanti ne 
daug kuo pasikeitusi santvarka 
ir lenkai jaučiasi savarankiški, 
ypač po 1956 metų, kai į vai 
džią atėjo Gomulka, o nepa 
kenčiami rusai buvę atstumti į 
Maskvą. Teigiamai vertinama, 
kad dabartinis režimas sušvel 
nino lenkų šovinizmą. P. Ste 
ponauskienė dukart buvo nu 
vykusi į Lietuvą, aplankė dau 
gelį jos vietų ir gerai patyrė 
žmonių nuotaikas, kurios nesi 
derina su okupaciniu režimu. 
Bet Maskva labai kieta Lietu 
vai, spaudžia, ypač paskuti 
niais laikais, ir Lenkiją.

Pp. Steponauskams linkime 
Montrealy gerai įsikurti.
VIENAS PO KITO J JAV

Šeštadienį gražus skaičius 
montrealiečių susirinko šv. Ka 
zimiero svetainėje atsisveikinti 
Mariją ir Kazimierą Mičelius, 
kurie išvyksta į Kaliforniją.

Gražių vaišių suruošimu rū 
oinpsi sesutė Petronėlė ir Do 
mininkas Norkeliūnas, bei jų 
šeima — vaišių programą vyk 
dydamas D. Norkeliūnas supa 
žindino svečius, net su dvigu 
ba išvyksctančiųjų švente, nes

KALĖDŲ IR NAUJŲ 
METŲ SVEIKINIMŲ 

KORTELĖS
gaunamos ,,Nepr. Lietuvojeje” 
šiemet yra kelių rūšių: vienos 
liuksusinės, dešimties formų, 
su spalvotais vaizdais ir su lie 
tuviškais įrašais, kitos kaip ir 
pernai, paprastos.

Paprastųjų 20 kortelių 1 
doleris.

Liuksusinių 10, plius 10 pa 
prastųjų — 3 doleriai

Spalvinės kortelės — 
meniškos, labai gražios, 
visoms tiktai lietuviški,
mėtina, įrašai nesenstanti, nes 
metai nepažymėti. Viskam pn 
dedami vokai.

tikrai 
Įrašai 
Pažy

sutampa ir vedybinio gyveni 
mo 30 metų sukaktis.

Vaišėse dalyvavo p. MiČiu 
lienės broliai iš Wellando — 
Vincas ir Antanas Žinaičiai.
• Ši ketvirtadienį, 8 vai. vaka 
ro N L redakcijoje Bendrovės 
valdybos posėdis.

DLK VYTAUTO KLUPO 
BALSAVIMAI

Sekmadienį, gruodžio 2 d., 
nuo 3val. iki 5 vai. po pietų 
Klubo patalpose įvyksta šėri 
ninku balsavimai, kuriais turi 
būti išrinkti direktoriai.

Kiekvieno šėrininko yra ne 
tik pareiga, bet ir įsijautimas, 
kad būtų išrinkti tinkami 5 di 
rektoriai, kurių tinkamumas, 
ypač svarbus sekantiems me 
tams, nes klubas eis prie pro 
jektų darymo ir statybos klu 
bo plėtimosi reikalui, kuriam 
tikslui šalia žemės sklypas jau 
nupirktas.

Kandidatais į direktorius iš 
statyti sekanti šėrininkai: Am 
brasas Kazys, Greibus Alf„ Lu 
koševičius Juozas. Mozuraitis 
Juozas, Juška Kazys, Petraus 
kas Juozas, Vilkelis Jonas.

Rinkimams vesti sudaryta ko 
misija: Lesevičius Juozas, Gu 
das Mykolas, Braknys Jonas, 
Urbanavičius Juozas, Keršys 
Ant,. Adakauakas Juoz., Lu 
kauskas Vincas.
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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.

Dėmesio!! šeštadienį
gruodžio 1 dieną, 6 valaną vak. 
įvyks Meno kūrinių loterija

Prenumerata metams:
Kanadoje........................  $ 5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur. .  ....................$ 6.00

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

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

KĄ SAKO DIPLOMATAI IR BENDRUOMENININKAI

apie Lietuvą santykius su ja
ir tarpusavius

VLIKo sesijos proga pažy 
mėtini pasisakymai.

J. Kajeckas, Lietuvos atsto 
vas Vašingtone, tarė: „Linkiu 
sėkmės VLIKo numatomiems 
užsimojimams ir ypačiai linkiu 
sėkmės VLIKo veikloje Lietu 
vos naudai.

Gen. kons. P. Budrys pridė 
jo, kad VLIKas stipriau jaus 
tusi ir veiktų prieš Lietuvos 
priešus, jungdamas visas lietu 
vių gyvybines jėgas.

Lietuvos atstovas Londone 
K. Balutis sako: prašau priim 
ti mano geriausius linkėjimus 
sėkmingai pasidarbuoti ir pa 
daryti išmintingų nutarimų, ku 
rie išblaškytų besirenkančius 
mūsų viešame gyvenime rūkus 
ir greičiau pražydėtų vienybės 
žiedais, kaip reikalingais ne 
tik mūsų didžiosios praeigos— 
Lietuvos laisvės atgavimo — 
sėkmingam atlikimui, bet ir pa 
čios VLIKo organizacijos to 
limesniam bujojimui“.

S. Girdvainis, Lietuvos ats 
tovas Vatikane dėsto: ,,Su ap 
gailestavimu reikia konstatuo 
ti, kad pastaruoju metu Lietu 
vos interesų gynimas yra labai 
pasunkėjęs. Naujos kliūtys rei 
kalauja iš mūsų visų naujų idė 
jų, naujų metodų ir naujų j ė 
gų. Aš tikiuosi, todėl, kad Vy 
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto metinės sesijos dar 
bai įneš į mūsų visų bendrą 
darbą naujų ir naudingų ele 
mentų“.

J. Baltrušaitis, Lietuvos ats 
tovas Paryžiuje, rašo: „Šiuo 
momentu, kada suaktualėjo, 
ryšium su Kuba, indų - kinų 
konfliktu ir Berlyno klausimo 
paaštrėjimu, visų pavergtų tau 
tų problema, mums visiems rei 
kia nepaprastai budėti, kad ne 
būtų praleista nė viena net ir 
mažiausia galimybė vėl ir vėl 
priminti, kam reikia, mūsų rei 
kalų bylą ir išnaudoti visas 
naujas galimybes. Mums rei 
kia būti nepaprastai vienin 
giems, palaikyti viens kitą ben 
droje kovoje ir nedaryti jo 
kių spragų visos Lietuvos re 
zistencijos uoloje. Nereikia už 
miršti, kad mažiausias svyra 
vimas ir jieškojimas bet kurių 
kontaktų, bet kokiu pretekstu 
su mūsų dabartiniu valdovu 
yra pavojingas, ypač dabar, 
kai vėl atsiranda viešos opini 
jos ir net pas kai kuriuos poli 
tikus tendencija eiti kompromi 
sų keliais, nežiūrint į jų toli 
mesnes katastrofiškas pasek 
mes visam laisvam pasauliui“.

L eluvos Generalinis Konsu 
las Kanadoje J. Zmuidzinas 
dės o: „Šia proga norėčiau pa 
sakj ti, kad, mano Įsitikinimu, 
visų ramiausias — nes mažiau 
šiai pasipriešinimo sukeliantis 
— ir praktiškiausias būdas VLI 
Ko moraliai ir politinei galiai, 
kartu ir jo įstangai laisvės ko 
voje padidinti, tai — visų ja 
me dalyvavusių ir kitų, nema 
žiau Lietuvos laisve besisielo 
jančių, srovių į VLIKą įjungi 
mas“.

P. Daužvardis, Lietuvos Ge 
neralinis Konsulas Čikagoje, 
jprimena: „Lietuvos okupan 
tams šūkaujant dėl Kubos sau 
gurno, Berlyno padėties ir JA

ir be to dar...
V bazių Turkijoje, reikėtų Vii 
kui ir kitiems lietuviškiems vei 
ksniams stipriau Šūktelti Lietu 
vos reikalu, reikėtų surašyti 
trumpą ir stiprų Tautos šauks 
mą į pasaulį ir paskelbti jį (ap 
mokėtai) New York Times bei 
kitur, ir kartoti jį po to visur. 
Bylos pagrindan reikėtų išleis 
ti stiprų, kondensuotą, gerai 
motyvuotą memorandumą, ku 
rį būtų galima siuntinėti oficia 
lams, politikams ir kitiems ati 
tinkamiems žmonėms* .

S. Sirutis, Lietuvos Konsu 
las Bagotoje, kreipia dėmesio: 
„Kas liečia sustiprinimą mūsų 
akcijos Lietuvos laisvės reika 
le, man atrodo, kad Ši akcija 
turėtų būti aktyvesnė Lietų 
Amerikos valstybėse, kuriose 
mūsų problema jiems yra neak 
tuali ir mažai žinoma“.

„Veikimo planas šiuose kraš 
tuose būtų patartinas sekantis:

1. Aktuali spaudos bei ra 
dijo antikomunistinė propagan 
da ir informaiija mums palan 
kiomis temomis. Turint galvo 
je JAV interesą sustiprint. 
prieš-komunistinį veikimą, esu 
tikras, kad jie paremtų kalba 
mą akciją.

2. Po geros propagandos 
bei informacijos kreiptis į vie 
tos kraštų vyriausybes tikslu 
gauti oficialinius patikrinimus, 
kad jie užtars mūsų nepriklau 
somybės atgavimo reikalą tarp 
tautinėse konferencijose“.
I*. A. Polišaitis, Lietuvos kon 

sulas Sao Paulio, linki geros 
kloties.

J. Sungaila, PLB Centro 
Valdybos pirmininkas linki: 
„Mano nuoširdus linkėjimas 
šiai sesijai būtų nepagailėti lai 
ko ir gerų norų peržvelgti j sa 
vo organizacinę struktūrą bei 
VLIKo sudarymo ir veiklos 
principus ir priderinti juos ar 
čiau prie šio meto gyvenimo 
sąlygų bei reikalavimų. Lin 
kiu nesustingti prie savo pa 
čių pasistatytų principų ir dog 
mų ir savo žodžius paremti 
nuoširdžiais darbais ir iniciaty 
va“.

S. Barzdukas, ALB Tary
bos pirmininkas sako: „Iš sa 
vo pusės linkiu Lietuvos lais 
vės kovoj deramo rengimosi 
ateičiai ir tinkamiausių priemo 
nių dabarčiai“.

V. Mažeika, L. S. T. Neo- 
-Lithuania Korporacijos vardu 
rašo: „Kadangi Lietuvos lais 
vinimas yra visų lietuvių šven 
čiausia pareiga, o ne kai kurių 
partijų privilegija, tai mano 
nuoširdžiausias pageidavimas 
VLIKui, įtraukti visas centri 
nes lietuvių organizacijas pil 
nu ir sprendžiamu balsu j Lie 
tuvos laisvinimo darbą kurių 
tarpe privalo būti ir jaunimo 
centrinės organizasijos".

Gražų ir turiningą sveikini 
mą prisiuntė prof. S. Kairys, 
nepriklausomybės akto signalą 
ras ir pirmasis VLIKo pirmi 
ninkas.

J. Bražinskas sveikino lietu 
vių teisininkų vardu. V. Rašte 
nis, Nepriklausomybės Talkos 
vardu ir tt.

Juose visuose skambėjo dar 
bo, didelio kovingo ir ištver

„Nepriklausomos Lietuvos“ lietuviškosios soaudos žiui 
iio sutiprinimui ir suformavimui i pajėgią dirbti visokius spau 
los darbus leidyklą, lietuviai dailininkai yra suaukoję augs 
os vertės meno kūrinių. Spaudos Bendrovė ..Nepriklauso.n. 
sietuva“ šiuos visus darbus leidžia laimėjimo būdu.

Daugelis dailininku jau atsiuntė savo kūriniu“ - pave.i-.s 
lūs, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininkė A. Tamošai 
tienė prie savo tapybos kūrinio pridėjo dar specialiai išaustą 
savo Meno Studijoje menišką tautinį drabužį; kitų pažadėti 
kūriniai dar laukiami.

Biletų galima gauti pas Mašinų Fondo vajaus talkinin 
uis ir šeštadienį vakare, gruodžio 1 d. Aušros Vartų salėje.

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.
R. V. Paukštaitis — Paežerėje.
Remeika Vytas — Senas įaunuolisf ?).
P. Rūtenis — Giria saulėlydyje.
Šablauskienė Ona — Tulpės.
Šepetys Alionsas — ???
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.
E. Urbaitytė — kompozicij a.
Žmuidzinienė Halina — Naturmortas.

ir Rudens vaizdas Dainavoje.
Visiems jau atsiuntusiems meno kūrinių nuoširdžiai dė 

kodami, laukiame dar iš pasižadėjusių ir nepasižadėjusrų pa 
ramos, kurios ir tikimės.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI 
„TRADITIONAL ECHOES“ 

programa iš Windsor’o vėl sustabdyta.
Jau keletą kartų CBC vado 

vybė bandė šią visų mėgiamą 
programą išimti iš duodamų 
programų, beti visų sutartinu 
darbu ir laiškais buvo galima 
šia programą vėl grąžinti. 1 ai

Tikime, kad visos Apylinkes 
padarys viską, kad kuo dau 
giau laiškų pasiektų CBC įslai

gi stovime vėl prieš konkretu 
uždavinį ir reikia daryti visas 
galimas gudrybes, kad kuo dau 
giau laiškų pasiektų CBC vado 
vybę. Tuo pačiu reikalu kreipia 
mės į Jus vėl ir prašome suorga 
nizuoti savo Apylinkėse laiškų 
rašymo vajų. Žemiau paduoda 
me adresus. Reikėtų iškelti di 
dėlę kultūrinę vertę „Tradilio 
nal Echoe“ kanadiečių ir ame 
rikiečių tarpe ir pažymėti, kad 
tai yra viena iš geriausių prog 
ramų girdimų per CBC tinklą.

gas.
P. P. Lukoševičius, 

Krašto Valdybos Pirmininkas.
Adresai:

Mr. H. G. Walkar. 
General Manager Network 

Broadcasting, 140 Wellington, 
Ottawa, Ont.

Mr. E. S. Hallman, 
Vice-President, Programming, 

140 Wellington St., 
Ottawa, Ont.

Mr. M. Robinson, 
Manager C .B. E. Radio 
Station. Security Bldg. 

Windsor, Ont.

MARIJĄ ARLAUSKAITĘ, 
mirus jos mylimai motinai, 
ONAI ARLAUSKIENEI, 

nuoširdžiai užjaučiame.
J. Gražys su Šeima.

MARIJAI ARLAUSKAITEI, 
mirus jos mylimai motinai, 
ONAI ARLAUSKIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
M. J. Pakuliai ir 
S. V. Piečaičiai

Gerbiamą

MARYTĘ ARLAUSKAITĘ, 
jos brangiai ir mylimai mamytei,

ONAI ARLAUSKIENEI, 
mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Bronius Mozūras.

mingo, įvertinimas, ir vienybės 
bei visuomenės konsolidacijos. 
Pačiame VLlKe kaip per dis 
kusijas dėl Vliko darbų įver 
tinimo buvo pasakyta, jau 
daug metų yra visiška vienybė 
ir visiška darbų darna. Tai try 
nimuisi, nei priekaitų visame 
grupiniame (dirba devynios 
grupės) nėra.

Po gražios ir audringos svei 
kinimų bangos, Vliko ir jo įs 
taigų vadovybės pateikė savo 
darbų apyskaitas ir esamosios 
padėties įvertinimus. Vliko 
pirm. dr. A. Trimakas apžvel 
gė ne tik esamosios tarptauti 
nės padėties vaizdą, bet pabrė 
žė ir naujos kovingesnės dva 
‘si o.s Vakarų Fronte simpto 
mus. Vykd. Tarybos atstovai 
p. Glemža ir p. Karvelis nu 
švietė pavergtosios Lietuvos gy 
venimą ir Europos, kaip labai 
galingos jėgos žymų faktorių.

Sujungiamoji Europa, ypač 
glaudinantis Vokietijai ir Frau 
cūzijai, su Nato organizacija 
priešakyje, esanti labai galin 
ga pajėga, visai nesunkiai ga 
Imti atmušti bet kuriuos sovie 
tų puolimus.

Prel. Balkūnas, Tautos Fon 
do pirmininkas, apvažinėjęs 
Europą ir aplankęs visas VLI 
Ko išlaikomas įstaigas: Vykdo 
mąją tarybą, Vilniaus radijo 
stoties transliacijų priėmimo 
stotį, Madrido, Vatikano ir Ro 
mos radijo stotis, iš kurių kas 
dieną kalbama į pavergtąją 
Lietuvą, rado veiklą gerai or 
ganizuotą ir labai svarbų lais 
vinimo darbą atliekančią. Tik 
per menkai esą apmokami iš 
tisas dienas dirbą darbininkai. 
Jis gerai patyręs, kad Europos 
spauda plačiai pasinaudojant! 
Eltos biuleteniais, leidžiamais 
vokiečių ir italų kalbomis.

A. t a.
Mielą mokytoją 

MARYTĘ IR GIMINES, 
mylimai mamytei, 

ONAI ARLAUSKIENEI, 
mirus, giliame liūdesyje nuoširdžiai užjaučia ir 

kartu liūdi
Grigeliu ir Malcių šeimos.

Mielai
MARYTEI ARLAUSKAITEI, 

mirus brangiai motinėlei, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

A. Navickas su Šeima.

Mielai
i

MARYTEI ARLAUSKAITEI,
netekusiai brangios mamytės, 

reiškiame gilią užuojautą.
Janina ir Gediminas Rukšėnai.

Mielai 
MARYTEI ARLAUSKAITEI, 
mirus jos brangiai mamytei, 

ONAI ARLAUSKIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kariu liūdime.

Marija ir Leonas Gudai.

Didžiai Gerbiamai Visuomenininkei, 
mirus jos brangiai motinai,
ONAI ARLAUSKIENEI,

nuoširdžią užuojautą reiškia
E. ir J. Kardeliai.

Dr. Trimakas dar priminė, 
kad Vlikas dėjo ir dedąs pa 
stangų, kad politinės -egzili 
nės grupės įsijungtų į Vliko 
sąstatą ir darbus. Pritarimo esą 
randama, bet dar ne visos kliu 
tys nugalėtos. Vilčių nenusto 
jama.

Antrasis sesijos posėdis bu 
vo skirtas Laisvinimo Kovos 
Ofenzyvos išryškinimui. Pir 

muoju pranešėju buvo jaunas 
žmogus efektingai į Lietuvos 
laisvinimo darbą atėjęs. lai 
prieš kelioliką mėnesių iš pa 
vergtosios Lietuvos pabėgęs 
Juozas Miklovas. Jis kalbėjo 
apie jaunimo į laisvinimo dar 
bą įjungimą, jis išryškino Lie
tuvos jaunimo aspiracijas ir lū 
kesčius, kurie būtų apvainikuo 
ti laisva ir nepriklausoma tė 
vyne.

menis kovos ofenzyvai visuose 
trontuose. .
Be to, gausiai atsilankė svečių, 
jaunimo, kultūrinių, politinių 
ir šiaip visuomeninių organiza 
cijų asmenų. Vliko narių buvo 
atvykusių iš Los Angeles, p. 
Skyrius, Čikagos —Šmulkštys, 
Šidlauskas, Vitkus, Toronto— 
V. Vaidotas; Vašingtono — 
D. Krivickas; Filadelfijos — 
J. Gudaitis ir J. Stikliorius, 
B^fono — A. Juknevičius, 
Kulbokienė, J. Sonda, Griežė- 
Jurgelevičius; Waterburio — 

J. Valaitis ir J. Vilkaitis; N. 
Yorko — Audėnas, Brakas, 
Bielinis, Banelis, Vainauskas, 
T rimakas, Galdikienė, Dulevi 
čius, Gražiūnas, Pažemėnas, 
Skėrys, Lūšys, Novickis ir kt.

LAISVINIMO KOVOS 
OFENZYVA

Kiti du pranešėjai V. Sidzi Tokiu, kaip augščiau pažy 
kauskas padarė platesnę anah mėta, šūkiu, tokia dvasia ir to 
zę tarptautinės politikos, pro kiais nutarimais praėjo šių me 
kurių plyšius mes turime brau tų lapkričio 10—11 d. d. New 
tis visur, o p. Brakas davė met Nukelta į 7-tą psl.
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Kariuomenės reikšmė valstybei EVpa?
* jos jaunimui, kaip tėvynėje

RAŠO PROF. INŽ. GEN. S. DIRMANTAS taip ir užjūriuose mintį, kad ru
Tauta gali išsilaikyti kurį lai 

ką be savo kariuomenės. Bet 
mūsų laikais vlstybė be kariuo 
menės nėra įmanoma. Kariuo 
menė yra valstybės egzistavi 
mo laidas, garantuoja ir lyg rea 
lūs matomas simbolis. Dažnai 
valstybė susidaro vienu laiku 
su kariuomene, ir žuvus ka 
riuomenei — išnyksta ir valsty 
bė. Taip buvo su senovės Lie 
tuva ir su atgimusia XX-am 
amžiuje.

Bet kariuomenė nėra sau 
tikslas. Ji yra tik viena svarbių 
jų tautos priemonių save ap 
saugoti, apginti, valią parody 
t i, valstybę išlaikyti.

Kaip atsikūrė atgimusios 
tautos kariuomenė ir ką ji nu 
veikė, mes visi gerai žinome. 
Čia namėg’nsiu priminti seno 
vės laikų mūsų karių žygius.

Mes norime stiprybės pasi 
semti iš praeities. Todėl reikia 
tą praeitį, senovę pažinti. Mū 
sų senovę skirsime į tris laiko 
tarpius:

Žiloji senovė iki krikšto lai 
kų.

Mūsų viduramžiai — XV. 
XVI, XII ir net XVIII šimtme 
čiai — visokeriopo lenkų už 
plūdimo metai, ir 
atgimimas. Jame išskiriame

Mūsų vėlyvas renesansas— 
Prieaušrio ir Aušros laiką, liau 
d-es kovų laiką — sukilimai ir 
knygnešiai ir pagaliau — Ne 
pr-klausomos Lietuvos laikai.

Paskutinieji, 1940 m. prasi 
dėjusi liūdnoji era — jau pri 
k’auso dabarčiai.

Praeities pažinimas 
♦artai re'kalingas ne vien įgim 
'ą žinių alkį pasotinti. Pažinus, 
re:kia nasimokyti gyventi, tvar 
kyt’s Vilties, noro ir jėgų pa 
s'sem’i, kas buvo gera — to 
Inu ♦ęsti, kas bloga — nusikra 
tv*». vengti. Nauja su senu su 
r:šti — tęstinumo paisyti.. Tau 
' o"> būdo savybes pažinti — 
blogas rauti, geras ugdyti. Nes 
praeitis pamokina dabartį. Be 
'o nėra progreso.

Tei mūsų 1939 m. vyriausy 
Lė savo laiku prisimintų, kiek 
žalos mūsų senąjai valstybei 
atnešė rusų įgulos praeitais lai 
ka;s, gal būt taip lengvai neįsi 
leidusi bolševikų bazių. Tada 
dar buvo galima garbingai 
ginklu pasipriešinti.

Lietuvos valstybės gynybą 
ir karybą specialiai nenagrinė 
jo nė vienas istorikas. Nei mū 
sų, nei kitataučių. Daukantas 
savo Būde ir Istorijoje sustojo 
t:es žiląja senove. Narbutas 
tik iki 1569 kiek prirašė apie 
kaus. Daugiausiai nagrinėjo 

naujesni lenkai. Bet jų autoriai 
yra linkę laikyti mūsų pulkus 
lenkiškos kariuomenės dalimis. 
Taigi čia turiu pabrėžti, kad 
visą laikų lietuvių - lenkų res 
publikoje Lietuvos kariuome 
nė buvo visiškai atskira, savo 
biudžetas, kiti pajamų šaltiniai 
— mokesčiai, atskiras etatas, 
savo vadovybės štabas, sava re 
gimentų ir pulkų numeracija, 
savi jų vardai, atskira gvardi 
ja, skirtingos uniformos dėta 
lės, ir t. p.

Respublikoje buvo „abiejų 
tautų kariuomenė“ ir lietuvis 
kų ir lenkiškų dalinių.

AR TIKRAI RUSAI YRA 
MŪSŲ BROLIAI, DRAU 

GAI IR GLOBĖJAI?
Mūsų eros pradžioje buvo 

mokoma: Mylėk artimą savo. 
Tikrai vergija laikinai bent 
kiek sušvelnėjo. Bet jos vieto 
je visoje Europoje įsiviešpata 
vo baudžiava, imperialistiniai 
bei tikybiniai karai ir krikštiji 
mas ugnimi ir kardu. Prasidė 
jo sukilimai. Didžioji Prancū 
zų revoliucija paskelbė daug 
gražių ir kilnių šūkių: Liberte, 
egalite ir fraternitė — Laisvė, 
lygybė ir brolybė. Brolišku 
mas tarp piliečių, viso pasaulio 
tautų, visų rasių... Ir vis kaip 
dar toli esame nuo tų idealų!.. 
Mus skiria odos spalva, tiky
bos, kalbos... Prieš ir po Pir 
mojo Pasaulinio karo buvo 
skelbiamos neblogos, priimti 
nos doktrinos.

Bet didžiuliame pasaulio plo 
te įsiviešpatavo radikaliausi so 
cialistai — rusiški komunistai. 
Ir ką mes matome?

Kai Kapsukas, bėgdamas iš 
Vilniaus, varėsi pėsčius vysk. 
Reinį, Liudą Girą ir mano bro 
lį, Boleslovą, į caro kalėjimą 
Dvinske, vienam postovyje va 
rovų vyresnysis, patikimas ko 
munistas - žydelis, prasitaręs, 
nusiskundė broliui: „Koks tai 
prakeikimas persekioja mus. 
Norime žmonėms laimės suteik 
ti: o j kur tik ateinam, kur įsi 
galime,—ten vien žmonių kan 
Čios, ašaros, dejavimai, verks 
mai, keiksmai ir badas, krau 
jas ir mirtis. . .“

Raudonasis, iki gerklės mū 
sų kraujo prisigėręs, okupan 
tas, įkyriai per radiją, televizi 
ją, spaudą, per teatrą, dainų 
šventes, meno parodas ir vi 
sais kitais jam plačiai valsty 
bįniu mastu prieinamais bū 
dais ir priemonėmis, per akade 
mikus, profesorius, mokytojus, 
menininkus ir kitus ruporus, vi 
su savo propagandiniu, plates 

sai nuo amžių buvo, o ypač da 
bar rusai komunistai yra lietu 
vių draugai, geradariai, gynė 
jai, užtarėjai, išlaisvintojai, glo 
bėjai ir vyresnieji broliai.

Įrodymui jie, tarp kilų, iške 
iia šiuos argumentus: Her juos 
pirmuosius Lietuvon atėjo kri 
kščionybė. Jie veiksmingai pri 
sidejo sukurti Lietuvos valsty
bę Mindaugo ir Gedimino lai 
kais. Jie būk tai mus sėkmin 
gai gynė nuo kalavijuočių, to 
torių ir atlaikė Žalgirio mūšy 
je. Istorikas Pašuto, savo že 
mėlapyje. Mindaugo sostinę 
Vorutą (ne Vorkutą!) patalpi 
no netoli Pinsko balų!

Iš paviršiaus svariausias jų 
argumentas tai, kad jie seno 
vės Lietuvai davė savo rašto 
kalbą!

Sąlygų apribotas, nesusto 
siu, negriausiu jų čia minėtų 
tvirtinimų. Pasitenkinsiu pa 
reiškęs, kad jie yra smarkiai iš 
pūsti, gerokai dirbtini ir iškreip 
ti. O dėl kalbos — tai ir visai 
neteisingi.

Tikrai buvo laikai, kai Did 
rusijos (ne Gudijos ir ne Uk 
rainos) kariai kartu su Lietu 
vos kariuomene bendrai kovo 
jo prieš švedus. Taip atsitiko 
t. v. Didžiojo Šiaurės karo me 
tu, pradžioje XVIII amž., kai 
mūsų niekingiausias valdovas, 
vokietys - saksas Augustas II- 
sis, susiuostė su caru Petru I- 
ju, kad prisiplėštų svetimų že 
mių: pasigrobtų Kuršės kuni 
gaikštiją ir Livoniją (dabar 
ties Latviją ir Estiją). Prieš 
tai tas žemes nuo Lietuvos bu 
vo pasiglemžęs švedų karalius. 
Tikrai, karui įsisiūbavus, dalis 
Lietuvos didžiūnų — menkų, 
toliau nenumatančių politikų, 
tik savo valdomis susirūpinu 
siu (Oginskiai), — pasikvietė 
rusus švedams išvyti.

Bet ne visi tada Lietuvą de 
facto valdą ponai sutiko su 
Oginskio pavojingu žygiu. Di 
džiojo Lietuvos etmono Sapie 
gos vadovaujamoji ponijos da 
lis sveikai nusprendė, kad toli 
moji, užjūrinė ir netaip galin 
ga Švedija, — yra Lietuvai žy 
miai mažiau pavojinga prieši 
ninkė, negu nuo amžių prieš 
mus agresingai nusistačiusi ir 
daug kartų mus puldinėjusi ar 
tima, bet bloga kaimynė — 
Maskolija.

O Rusija ir tada kariniu atž 
vilgiu buvo galinga: Petro I-jo 
suorganizuota Vakarų Euro 
pos pavyzdžiu, bet diktatoriš 
kai kietai fašistiškai valdoma, 
svetimų žemių prisiplėšusi, bu 
vo pagaliau priėjusi net prie

MŪSU^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

STALO TENISO TURNY UI PRAĖJUS

kartais Čerekenė,

Lapkričio 10 ir 11 dienomis 
mažutė Londono lietuvių kolo 
nija gėrėjosi puikiu sportu, nes 
čia buvo suskridę mūsų žymieji 
stalo tenisininkai. Per dvi die 
nas vykęs intensyvus rungtynių 
vimas patiekė gražių, 
tikrai atkaklių žaidimo momen 
tų. pasižyminčiu augštu stiliumi 
ir puikia, dažnai išbaigta ir už 
tikrinta technika.

Vyrų klasėje štai kaip žaidė 
jai išsirikiavo:

1. Jaunutis Nasvytis, Cleve 
land, Ohio, surinko visus gali 
mus taškus ir tvirtai atsistojo 
pirmoje vietoje su 14 taškų.

2. Pr. Gvildys iš Toronto, 
Ont., ypač pirmąją dieną lydi 
mas nesėkmės, surinko 11 tašk.

3. J. Šoliūnas, iš Chicago, 
Ill., tvirtai atsistojo trečioje vie 
toje su 9 taškais.

4. Novickas, iš London, 
Ont., ištvermingas kovotojas, 
iškopė į IV-tą vietą dėl gėrės 
nio setų santykio su 6 taškais.

5. E. Vaičekauskas iš Toron 
to, liko penktuoju su 6 taškais.

6. J. Nešukaitis iš Toronto, 
gavo 6-tą vietą su 6 taškais.

7. Jonas Brazlauskas iš Lon 
don, Ont., surinko 3 taškus.

8. A. Nasvytis, Cleveland, 
Ohio., 1 tašką.

Šių puikių tenisininkų tarpe, 
iskyrus gal Vaičekauską, nesi 
matė jaunesniųjų — mūsų prie 
augliaus.

Tuo tarpu moterų klasėje 
šauniai pasirodė, galima sakyti, 
vien tik jaunės, jei neskaityti ge 
ros tenisininkės D. Čerekienės 
iš Čikagos,III Štai jųjų surinkti 
taškai:

1. E. Sabaliauskaitė, iš To 
ronto, 7 taškai.

2. D. Čerekienė, iŠ Čikago, 
7 taškai.

3. V. Nešukaitytė, iš Toron 
to, 3 taškai.

Baltijos, įsitaisė Sankt-Peters 
burge uostą, rytuose peržengė 
Doną, Volgą, Uralo kalnus ir 
pasiekė Azovo krantus.

Lietuvoje tada buvo apsčiai 
piliečių pravoslavų tikybos. 
Carai ir jiems aklai paklusnūs 
pravoslavų patriarchai visus sa 
vo bendratikius laikė ir savo pa 
valdiniais, tikriau kūnu ir dū 
šia vergais. O tais laikais tiky 
biniai ryšiai buvo žymiai stip 
resni ir glaudžiau jungė žmo 
nes, negu dar neisivystęs tauti 
nis ir valstybinis sąmoningu 
mas, susipratimas ar jausmas.

Bus daugiau.

4. E. Gaidžiūnaitė, iš Cleve 
land, 2 taškai.

5. R. Končiūtė iš Toronto, 1 
taškas.

Kadangi E. Sabaliauskaitė, 
Kanados jaunių meisterė ir D. 

apyg*rdos meisterė
Č kagoje surin. po iygiai taškų, 
turnyro gale joms buvo leista 
peržaisti dėl pirmos vietos. Po 
sunkios, ilgos, trijų setų kovos, 
laimėjo E. Sabaliauskaitė, susi 
laukusi audringų katučių ir 
džiaugemingų šūkavimų.

Lapkričio 10 dieną turnyro 
dalyviai ir londoniškiai lietu 
viai turėjo šaunų susipažinimo 
ir šokių vakarą.

Turnyro dalyviams įteikta 
pereinamos taurės bei kitų do 
vanų. Visi išs’skirtė patenkinti 
pažymėdami, kad Londone jie 
buvo labai šiltai sutikti, nes re 
ta kur susirinkdavo tiek daug 
žiūrovų. L. E-tas.
KAIP VYKSTA PASIRUO 
ŠIMAS ŽIEMOS

OLIMPIADAI
Netoli Innsbrucko pagrindi 

nės geležinkelio stoties, yra įsi 
kūręs 1964 m. žiemos olimpi 
nių žaidynių komitetas. Iš vieš 
bučio susiskambinęs su šia įstai 
ga, buvau maloniai priimtas, 
kaip šio laikraščio sporto sk. 
vedėjas, vyr. sekretoriaus prof. 
P. Neumano, išsiaiškindamas 
su juo visus padarytus pasiruo 
Šimus 1964 m. žiemos olimpia 
dai!

ŠACHMA TAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

— Jugoslavijoje mirė prof. 
Milan Vidmar, kuris tarp 1920 
—1930 metų buvo skaitomas 
tarp 10 stipriausių pasaulio 
didmeisterių, Jis taip pat bu 
vo Ljubjanos universiteto rėk 
torius ir žymus elektro - dina 
mikos profesorius. Tarptauti 
nis turnyras Groningen’e 1946 
metais buvo paskutinis didelis 
turnyras, kuriame dalyvavo Šis 
garsus didmeisteris. Jo sūnus 
yra šachmatų meisteris, kuris 
vargiai kada nors pasieks tų 
pačių ar panašių rezultatų, 
kaip jo tėvas.

— Čikagos „atvirame“ mies 
to turnyre dalyvavo 114 šach 
matininkų. Buvo lošiama 7 
ratai šveicarų sistema. Po 6 taš 
kus surinko: 18-metis Richard

Pasirodo, kad visą darbą ir 
visą pasiruošimą daro trys įs 
taigos: Austrijos vyriausybė, 
Tirolis ir Insbrucko nres'o savi 
valdybė. Ir tie visi darbai jau 
beveik įvykdyti: pagrindinės 
žiemos žaidynių sporto šakų 
rungtys — kaip šuoliai nuo 
nuo tramplyno, ledo rutulio, sli 
džių estafečių ir t t. vietovės 
jau įrengtos ir pirmi mėginimai 
aikštėse bus gruodžio 30 d. 
Olimpinis komitetas numato, 
kad 600 užsienio žurnalistų (jų 
tarpe ir šio laikraščio sporto 
sk vedėjas), 100 televizijos ats 
tovų, 100 radio ir 100 foto ko 
respondentų, bus patalpinti vie 
nam viešbutyje - bendrabutyje, 
savaime aišku, suteikiant jiems 
visiems garbės biletus, kaip ak 
redituotiems atstovams prie 
olimpinio komiteto.

Be sportininkų, olimpinio 
kaimelio, pačiame Innsbrucke 
yra užregistruota tursens 20 
tūkst lovų, o jo apylinkėse dar 
70 tūkst. Visi apvl’nl -se 
vendinti užs:enio svečiai, . 
bus atgabenami specialiais ai: 
kiniais ir vakare — v:l g- 
mi į savo gvvenv’etes. Prof. P 
Neumann džiaugėsi, kad ir vie 
nas betuviu laikraštis — Nepr 
klaus;moji Lietuva parodė susi 
domėjimą olimpiniais žaidi 
mais ir prašė perduoti nuošir 
džiausius sveikinimus ir geriau 
Aus linkėjimus V'S’ems Š'o sk 
skaitytojams, tikėdamas dalį ju 
matyti 1964 m. Innsbrucke 
Kas norėtų gauti dauginu 
nių, prašomas rašyt’. N' spor 
to sk. vedėjui. Mielai vis:ems 
patarnausiu.
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Po ilgesnės pertraukos, vėl 
teko stebėti augštos klasės fut 

Nukelta į 6-ta . '

Verber, C. Brasket, P. Taut 
vaišas, C. Weldon ir M. 
Sweig, pagal čia paminėtą eilę 
pasiskirstydami vietomis. Lie 
tuvių meisteris Paulius Taut 
vaišas ėjo be pralaimėjimo iki 
paskutinio rato, kuriame jis 
pralošė Minnesotos meisteriui 
C. Brasket. Gaila, kad šis pra 
laimėjimas Tautvaišą nustūmė 
į trečią vietą.

— Paryžiaus miesto pirine 
nybes laimėjo me s erb ’d oi 
nar. Antrą vietą užėm u 
taville.

— BaceroĖski laimėj.) .u u 
čą prieš Dodą rezuL
tuo būdu gaudamas Lenk , •>» 
meisterio titulą. Naujas.s me.s 
teris yra studentas.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Koratinkliai nesidraiko be vėjo 
42.
Šilgalis toliau tęsė pasakojimą apie 1956 m. Vėlines:
— Vakaras buvo labai gražus. Saulei nusileidus, dan 

gus taip ir liko žydras. Saulės atošvaistėje jis atrodė ypatin 
gai iškilus. Šiek tiek Šalo, ir tas skatino žmonių judrumą. Ra 
sų kapinės prisirinko pilnos žmonių. Studentija buvo beveik 
v sa — keli tūkstančiai. Tūkstančiais žvakučių kapai žibėjo, 
„et kilo melsvas rūkas. Mes, studentai, buvome sutarę eise 
..as. Pirma į vadinamą literatų kalnelį, kur palaidoti Višins 
kis, Landsbergis Žemkalnis, Čiurlionis; paskui žemutiniu 
taku pro katakombas. Bet mūsų gretoms bežygiuojant, prie 
Lietuvos karių kapų susirinkusi masė žmonių pradėjo giedo 
ti Šventas, Dieve, Marija - Marija, Lietuva brangi, mano tė 
\yne ir kt. Žmonių prie karių kapų gausėjo. Ir staiga per 
visą minią mes paleidome šūkį: Neišsiskirstyti! Visi prie Ba 
sanavičiaus kapo! Minia žmonių, kaip devintoji Baltijos 
banga, nuriedėjo prie didžiojo Aušrininko kapo, kuris jau 

’ e .dėjo žvakių šviesoje. Bet ir dabar kiekvienas, kas tiktai 
galėjo prie jo prisiartinti, smeigė savo žvakutę. Aplink ka 
pą didelis vainikas. Bet mes buvome paruošę dar didesnį, 
kurį kolegos atnešė dviejuose dideliuose lagaminuose. Tuo 
vaniku apjuosėme visą Aušrininko kapą su paminklu.

— Ir milica nesipriešino? Juk milicija ten budėjo? — 
neišketė Barvainis nepaklausęs.

— Taip. Milicija buvo, bet nieko nedarė. Tik stebėjo. 
Gal kad tokiai masei žmonių jų jėgų nepakako, o gal turėjo 
kokius klastingus nurodymus. O čia žmonės, apstoję Basa 
navičiaus kapą, pradėjo giedoti patriotines giesmes. Neatsi 
menu kuris kolega giesmių pertraukos metu sušuko:

„Tautiečiai! Poeto žodžiais tariant, „Pavasaris eina 
Karpatų kalnais!“ Nieko geriau mes nepasakysime ir nie 
ko gražesų:o nepagiedosime, kaip Didžiojo Varpininko, 

Vinco Kudirkos, mums paliktą Himną“. . .
„„Lietuva, Tėvyne mūsų. . .” vienu mosterėjimu išsi 

veržė iš tūkstančių krūtinių.
Žmonės tiek įsiaistrino, kad Himną kartojo dar ir dar. 

Kadangi oras buvo tylus, tai giesmės garsai siekė iki Vii 
niau įmesto centro. Lietuvos sostinė po kelių metų nuož 
mios tylos vėl išgirdo tautos himną. Tai buvo neapsakomai 
didžiai kilni valanda. Net vyrai neįstengė sulaikyti ašarų. 
Ašarodami kartojo Himną. . . Tas kėlė dar didesnį entuziaz 
ma. Pas-jutome tarytum būtų nukritę okupacijos pančiai!.. 
Aš neišsilaik-au ir ūpo pagautas sušukau: „Broliai ir sese 
rys, pirmyn!“ ir su trispalve taku tiesiai į Rasų gatvę ir į 

miestą. . . Masė žmonių pasileido paskui vėliavą. I ai bu 
vo tiesiog revoliucinis pakilimas.

Ėjome didžiu pakilimu su daina:
Vėliavos iškeltos plakas, 
Renkas vyrai — žygis bus. . .
— Jūs darėte tikrai revoliucinį žygį, — pertraukė Bar 

v ainis. — Bet revoliucija juk pas mus neįmanoma. . .
— Galėjo būti, jeigu Berlyno, Poznanės, Budapešto, 

ir Vilniaus įvykiai būtų suderinti. . .
— Taip. Bet kaip galima suderinti?
— Dabar tikrai nelengva. Tai ir matome iš paskirų įvy

kių, kurie dėl to ir nesėkmingi. Bet ateis laikas. . .
— Jūs manote? Bet aš nutraukiau jūsų pasakojimą. . .
— Gerai. Baigsiu. Vos pasiekėme Subačiaus gatvę, 

kai mums kelią pastojo milicijos būrys ir sunkvežimiai karei 
vių. Pareikalavo išsiskirstyti. Bet kur ten kas klausys. Ta 
da mus bandė išskaidyti jėga. Bet visi žmonės ir studentai, 
laikėsi drauge ir ardė milicijos ir kariuomenės eiles. Ypač, 
kad masė žmonių, tvirtai užtvindžiusi gatvę, spaudė visa je 
ga. Milicijos ir kariuomenės būriai neatlaikė. Ir minia prasi 
veržė, ir tęsė eiseną į miesto centrą. Bet prie Gorkio gat 
vės jai vėl kelią pastojo aplinkinėmis gatvėmis užvažiavusi 
eisenai priešakin jau sustiprinti milicijos ir kariuomenės bū 
riai. Prasidėjo kova. Milicija pradėjo gaudyti studentus. 
Daugelį mes atsiėmėme, bet kelis vis dėlto pasigavo ir nusi 
vežė. Eisena liko palaužta.

— Ar daug studentų pagavo milicija?
— Du pažinojau. Tai buvo mūsų kurso studentai Bu 

bulis ir Bazelytė. Juos išvežė į Sibirą. Trečią, kiek žinau, 
paėmė iš Kauno Laisvės alėjos eisenos, nes ir Kaune taip 
pat vyko panašios demonstracijos. Girdėti buvo, kad ir 
daugiau žmonių, ne vien studentai, nukentėjo. Bet gerai gi 
žinote, kad okupantas nesigarsina ką paėmęs, bet ima. Jo 
taktika savotiška: daugiau baimės įvaryti, todėl veikia pa 
slapčiomis, kad eitų per žmones baisus gandas. . .

— Ar jūsų bendrabučių nekrėtė?
— Aš gyvenau Čiurlionio gatvėje, tai mūsų bendrabu 

tyje kratos nebuvo, tiktai brendrabučio vedėjas gavęs įspė 
j imą ir įsakymą mus sekti.

— Ar taip ir praėjo viskas?
— Ne. Demonstracijos tuo nepasibaigė. Iškrėtėme di 

dėsnį pokštą. Gerai pataikėme momentą ir ant karininkų 
namų sienos išrašėme šūkį: SVEIKINAME VENGRIJOS 
REVOLIUCIJĄ IR LIETUVAI REIKALAUJAME 
LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS!!!

— puikiai, vyrai, veikėte. Bet dabar, matote, tas neuž 
miršta. . .

— Taip, — sutiko Šilgalis ir jam mintyse pasivaidino 
tardytojo vaizdas. Barvainis buvo susimąstęs ir, atrodo, jis 

sprendė problemą.
— Ar kolega Šilgalis nemanai, kad gal geriau būtų 

kur pasitraukti? Bent laikinai? . .
— Kur gi galima pasitraukti, kad sovietija, tai kaip už 

ristas maišas, kai jin pasodintas žmogus. Tai daugiau negu 
kalėjimas. Kalėjime būdamas žmogus jau žino, kad jis ka 
Įėjime. O Čia nei pakartas, nei paleistas. Lyg ant tavęs pa 
kabintas Damoklo kardas, kuris kiekvieną pajudėjimą tave 
žeidžia. . . Prakeikta okupacijos padėtis. . ., — nusikeikė 
šilgalis.

— Jeigu taip, tai kokia išeitis?
— Išeitį mums siūlė jūsų kolegė, kuri organizuoja są 

jūdį. . .
— Tai sunkus ir ilgas kelias. . .
— Su tuo reikia sutikti. Taip, sunkus ir ilgas kelias, 

f et lengvesnio ir trumpesnio nematau. . .
— Kad gi mums padėtų Vakarai. . .
— Lauk iš jūros giedros! . .
— Be to, tai būtų gana keistas dalykas, — svarsty 

galis. — Juk tai jau būtų ne išlaisvinimas, bet išsilais ... 
mas. . .

— Taip. Bet ar tai nebūtų garbingiau? Tai viena. Ir 
ai tai negrudintų ir dar giliau sąmonintų tautą? i ai juk gy 
vybingumo faktoriai.

— Bet tai — problema. Istorija mus to nepamokinc 
Ar mūsų tauta nebus pasenusi? Po Vytauto ji katastrofų 
kai nyksta. Tautinis ištižimas ir pasimetimas pasibaisėtina 
Ar su tuo nesutinkate?

—- Jeigu taip blogai, tai ar neturime dar daugiau imt a 
iniciatyvos, mobilizuoti daugiau jėgų? Susidraus r r 
aukotis? — svarstė Barvainis, nusikratydamas jį žlugdančio 
mis nuotaikomis. . .

— Tai tiesa, ištižimas yra užvaldęs mūsų tautą — 
prakalbėjo ilgai tylėjęs ir Kalnėnas. — Mums trūkst aKudir 
kų, Basanavičių, Bieliakų. Girdėti, kad ir Amerikoj nuo 
smukis. Doleriai ir gerbūvis visiškai užvaldę išeiviją. Tik 
tai pavieniai dar gyvi. Ateivių vakai jau nemoka lietuvi: kai 
kalbėti. Pabėgėliai ypač greit ištižta, sumaterialėja ,r s vo 
vaikų net nemokina tėvų kalbos. . . Ir čia, ar nematote, k \d 
visokį kompakalikai, visoki kultų šalininkai, visok’ "ts a 
šant „poetai“ jau okupantui ir kolonizmui himnus gieda. . . 
Į ką mūsų inteligentija darosi panaši? — Kalnėnas s n; iu 
dinęs nutilo.

— Bet, kolega, aimanomis nieko nelaimės:me Pe ’-.ia 
veikti, reikia rasti išeitis, reikia rasti okupac-jai prita ’-.v'.vs 
kovos būdus. Kolega n:eko konkretaus nepas’ūlai. Kis g 
daryti? Kaip veikti? Moterys, kaip matome, no p—edan 
ga bažnyčiai rinkti aukas dirba ir patriotinį d-"-1'-’ °
mums veikti? Bus daugiau.
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KAJLTŪR1A/E^KJ<CW1KA
BIBLIOGRAFINIS LEIDINYS ANTRAM JAV IR KA 

NADOS LIETUVIŲ KULTO ROS KONGRESUI

Dabartinė statyba

Nenuilstamasis bibliografas 
Aleksandras Ružanec • Ružan 
covas antrajam JAV ir Kana 
dos lietuvių Kongresui paruošė 
specialų lietuvių knygų produk 

•cijos 1956 — 1962 metų laiko 
tarpio bibliografiją.

' - Bibliografas, A. Ružancovas, 
1956 — 1962 metų laikotarpy 

' je suregistravo laisvame pašau 
- lyje viso 1004 neperiodinius lei 

■ diniūs r Europoje 127, Kanado 
je ir JAV — 821, Pietų Ame 
•rikoje — 33, Australijoje - Oke 

•r anijoje — 23, kas ir sudaro 
1004 leidinius. Tai — lietuvių 
kalba.

Bet tame laikotarpyje yra iš 
leista ir kitomis kalbomis: Euro 
poje 93, Kanadoje ir JAV — 
198, Pietų Amerikoje — 24 ir 
Australijoje — Okeanijoje — 
3, viso — 320.

Summa summarum lietuvių 
ir kitomis kalbomis, bet lietuvis 
komis temomis išleisti iš viso 
1324 leidiniai. Derlius, žinoma, 
rtedidžiausis.

Daugiausia leidinių išleista 
mono sričiai, po to eina literatu 
ra, visuomeniniai dalykai ir kt.

Šis leidinys yra dokumentas 
Kultūros Kongresui, kuris kons 
tatuoja visiškai realius faktus. 
Galimas dalykas, kad jis gali 
būti ne visiškai tikslus, nes, 
kaip sako bibliografas, ne visi 
leidėjai apie savo leidinius pra 
neša Bibliografinei Tarnybai. Į 
tai ir šia proga atkreipiamas vi 
sų leidėjų dėmesys. Bibliogra 
fine Tarnyba prašo jai siųsti vi 
sus leidinius, kokie tiktai esti iš 
Itidžiami: knygos, laikraščiai, 
brošiūros, parengimų progra 
mos ir tt. Adresas yra šis: Lit 
huanian Bibliographical Servi 
ce, 1132 North Walnut Street, 
Danville, Illinois, USA.

ŠVIESOS — SANTAROS 
KOLEGIJOS CHICAGOS 

skyrius, norėdamas prisidėti 
prie prof. Mykolo Biržiškos lai 
dotuvių išlaidų padengimo, pa 
siuntė laidotuvių fondui 10 dol. 
auką.

Sambūrio ,, Šviesa“ Chica 
gos skyriaus iniciatyva Punsko 
lietuviams paremti jau yra pa 
siųsta per 60 rūbų siuntinių. 
Siuntiniai yra siunčiami per Bal 
fą, tuo padedant gauti iš Ame 
rikos vyriausybės daugiau pa 
galbos BALFui.

Vanda Gagevičiūtė, buvusi 
Lietuvių Studentų Santaros C. 
Valdybos pirmininkė, jeina Į 
..Lituanus“ žurnalo redakcinį 
kolektyvą. „Lituanus“ žurnalo 
parėmimo vajus šiuo metu yra 
smarkiai vykdomas lietuvių vi 
suomenės tarpe.

LIETUVIS ŠVEDIJOJE 
PROFESORIUS

Dr. Edvardas Varnauskas 
nuo 1957 metų Goteburgo uni 
versitete, Švedijoje, yra Medici 
nos fakulteto širdies ir plaučių 
ligų profesorius, pasižymėjęs 
moksle ir savo srityje išradi 
mais. Dr. Varnauskas neseniai 

lankėsi Meksikoje, kur vyko 
širdies ligų specialistų suvažia 
vimas, susilaukęs per 4,000 da 
lyvių. Ten dr. Varnauskas tu 
rėjo pranešimą. Po to jis lankė 
si JAV įvairiose moksliniuose 
centruose ir domėjosi savo spe 
čia lybės klausimais.

Be ko kita, Meksikoje širdies 
ligų konferencijoje dalyvavo ir 
iš Lietuvos dr. E. Januškevi 
čius, bet sovietinis okupantas 
taip veikia išleidžiamus užsie 
nin lietuvius, kad jie sesusitiktų 
su lietuviais, ir dr. Varnauskas 
su dr. Januškevičium negalėjo 
pasimatyti.

LIETUVOJE MIRĖ 
PROF. A. PURENĄS

Lapkričio 5 d., eidamas 82 
metus, Kaune staiga mirė Kau 
no Politechnikos instituto prof. 
Lietuvos Mokslų akademijos 
akademikas Antanas Purenąs. 
Velionis buvo gimęs 1881 m. 
(L. Enciklopedijos žiniomis — 
1883 m.), vasario 16 d. laiko 
nių km., Rokiškio apkr. 1919 
m. A. Purenąs buvo Rokiškio 
apskr. revoliucinio komiteto 
švietimo sk. vedėju ir iki 1921 
m. Rokiškio gimnazijos . direk 
torium. Pagal „liesą“ (262 
nr.), velionis buvo vienas Lie 
tuvos augštosios mokyklos ini 
ciatorių ir 40 m. dirbo pedago 
ginėje srityje (nuo 1922 m 
Kauno, vėliau — Vytauto Di 
džiojo universitete, dėstęs, bu 
vęs jij- prorektoriumi). 1940 
ir 1944 m. A. Purenąs buvo pa 
skirtas universiteto rektoriumi, 
nuo 1951 m. — Kauno Poli 
technikos! instituto prof. Velio 
nis plačiai reiškėsi visuomeninė 
je veikloje, veikė Petrapilio lie 
tuvių studentų dr-joje, social 
demokratuose, 1920 m. buvo 
išrinktas į Steigiamąjį Seimą. 
Dirbo spaudoje, paruošė ar iš 
vertę eilę Lietuv s socialdemo 
kratų partijos leidinių, parengė 
ir eilę vertimų iš chemijos sri 
ties. Pagal „Tiesą“ (262 nr.). 
komunistai Pureno veiklą verti 
nę ir velionį buvo apdovanoję 
ordinu, medaliu, kitais garbės 
vardais. Lapkr. 9 d. A. Purė 
nas iškilmingai palaidotas Pet 
rašiūnų kapinėse. Atsisveikini 
mo žodžius tarė inst. rektorius 
prof. K. Baršauskas, prorekl. 
M. Martinaitis, Mokslų akad. 
prez. J. Matulis, profesoriai 
Stp. Jankauskas, BĮ. Abraitis, 
J. Lenckevičius ir kt. E.

PASKELBTAS DISERTACI 
JŲ GYNIMAS

Lietuvoje paskelbta, kad Vii 
niaus universitete numatyta gin 
ii disertacijos: filologijos moks 
lų kandidato laipsniui įgyti — 
J. Žukauskaitės („Prijungiamų 
jų jungtukų vartojimas literatu 
rinėje lietuvių kalboje“) ir A. 
Jonaitytės („Šakynos tarmė“). 
Istorijos mokslų kand. laips 
niui įgyti spalio mėn. apgynė 
disertaciją Rimutė Rimantienė. 
Tema: „Akmens ir žalvario 
amž. gyvenviečių periodizavi

STATYBOS PRIEMONIŲ
Dar visai neseniai vieninte 

liam statybos būdui tarnavo ak 
muo, plyta ar medžio kamie 
nai. Dedant Šia medžiagas vie 
na ant kitos, kad viena laikytų 
kitą, atsižvelgiant į to paties 
gravitacijos ir stiprumo koefi 
cientus, istorija paliko didelių ir 
meniškų paminklų.

Paskutiniuose dešimtmečiuo 
se visoje statybos konstrukcijo 
je įvyko didelis pasikeitimas: 
pereita iš paprastos spaudžia 
mosios nuovokos j tęstinumo 
bei įtampos struktūrą. Tas pasi 
keitimas yra toks radikalus, ir 
jau tik tai galėtų aptarti šian 
dien pasireiškiančias statybines 
kryptis bei kartu išreikšti arebi 
tektūrinę expresiją.

Kalbamas metodas kanstruk 
cijoje geriausiai gali būti įžvel 
giamas ir paprasčiausiai supran 
lamas tilto, statybos pavyzdy 
je, kuris kaip tik simbolizuoja

mas ir topografija Lietuvos te 
iitorijoje“.
• Maironio 100 m. gimimo me 
tinių proga Lietuvoje išleista 
Maironio kūrybos rinktinė — 
ją redagavo (žinoma, kruopš 
čiai išsijoję, atrinkę paskirus ei 
lėraščius. E.) K. Korsakas, E. 
Mieželaitis ir A. Venclova. Mai 
ronio raštų rinkinys išleidžia 
mas ir rusų kalba Maskvoje.

P ORINTAITĖ.
GILŠĖS GELMĖ

Vincui Krėvei atminti
Ežero žalio žvilgėjimai
Žilkapiams pasaką seka:
Siek — nepasieksi Gilšės gelmės. . .
Žūstantys amžiai milžino žingsniais
Ateina — nueina,
Pilkapio pilko papėdėj
Pėdsako anei žymės. . .
Tik ežero žalio žvilgėjimai
Gęstančio vakaro pasaką seka. . .
Kyla pakyla Milžinkapio Mykis
Iš miegančios žemės gelmių
Ir byla prabyla savųjų sodybų sūnums:
Mes kilom ir kėlėm
Ir amžius budėjom be miego.
Ir gyvasčių gulėm už Nemuno juodžemio barą, 
Už kraigo pastogę šeimos Šilumoj. . .
Gyvenom nesenom —
Po rūpesčio rėčio danga.
O pilkapių peleno maldos —
Lig marių sruvena. . .
Kovoj ir grumtynėj kaip vienas —
Mes buvom kaip pliskantis plienas
Per dieną, per naktį. . .
Kas netiki tėviškės grūdo daigumo — 
Pasverkite Gilšės — to gilmenio baltąjį smėlį 
Savąja širdim!

Perkūno burnojimais joja
Perlojon Šarūnas!
Užkeiktieji akmenys verkia prie tako
Šiandienių karžygių — nelaidoto kapo kalvoj. . .
Ir ežero žalio žvilgėjimu srūna
Vaidilų sudužusios dainos,
O miško atodūsy
Supasi gęstančių kanklių numėlusios gaidos —
Kad saulė saulėlydžiuos rausta raudonai,
Kad Žilvinas žūsta kasdieną —
Kapojamas brolių kardais. . .
Tik toly — Perkūno- burnojimais šaukia Šarūnas. . .

IR POBŪDŽIO KEITIMAS 
įtampinę struktūrą, atvirkštinę 
pvz., egiptietiškąjai piramidei. 
Naujos statybinės medžiagos 
panaudojimas (plieno ar gelž 
betonio) davė šiandien galimy 
bių primti medžiagos svorį iš 
viršaus (konstruktyviniai re 
mai), negu atremiant jį iš apa 
čios... Tai reiškia, kad atsirado 
galimybė konstruoti ir statyti 
pastatus ištisiniu būdu, o nepa 
laipsniui ir be ryšio paskirstant 
svorį, kaip minėtajai piramidei. 
Rezultatas tokio ištisinio stati 
nio, kuriame įtampa ir spaudi 
mo jėgos suplaukia vienos į ki 
tą pagal nustatytas kryptis, vie 
na kitą atsverdamos, atveria du 
ris jau dabar konstruoti stati 
nius į erdvę horizontaliai ir ver 
tikaliai (dangoraižiai). Ir taip 
tokia susiderinusi „nauja struk 
tūra“ susilieja su tam tikra eks 
presija, kaip tuo tarpu savo for 
mingume yra visiškai tuščia — 
skeletas, kuris įžiūrimas, kaip 
integracija, pv. plieno rėmo, ku 
riame bet kokia įtampa iš vie 
nos pusės yra atspari savo ruoš 
tu kitiems rėmo nariams. Tai 
naujojo laikotarpio žmogaus re 
prezentacija jo istorijoje, rea 
b;jojant senųjų ambicijų gravi 
tacijos nugalėjime.

Įžvelgus konfliktą — jam pa 
teisinti, kiekvienas yra sudomin 
tas įžiūrėti vidinę dalyko logi 
ką ir vienaip ar kitaip sekti, 
kas yra daroma, kąd statybos

"Trejos Z)VVWV£\06
VEDA D R

„Trejos Devynerios” — tai 
ne politinis, ne religinis ir ne 
partinis skyrius kuris tačiau nu 
mato ateityje operuoti visiokius 
politinius, bendruomeninius, so 
cialinius, kultūrinius bei parli 
nius priepuolius. Už nesėkmin 
gas operacijas iš anksto atsipra 
šoma ir tuo pačiu primenama, 
kad nukentėjusieji pacientai į 
redakciją nesikreiptų, nes ji, ne 
turėdama jokios chirurginės pa 
lirties, atsisako bet kokios atsa 
komybės. Dėl visokių neurotiš 
kų ar savotiškų sukrikimų pra 
šoma kreiptis tiesiai į Daktarą 
Gumbą.

IR MOTERYS NORI BŪTI 
KUNIGAIS.

Kaip praneša JAV katalikų 
žinių agentūra, moterų organi 
zacijos siunčia reikalavimus į 
Romą, įrodinėdamos, kad rei 
kia pradėti šventinti ir mote 
lis. . . kunigais!

„Draugas“ 1962. IX. 16.
Dr. Gumbas pritaria moterų 

teisių lygybei, tik neįsivaizduo 
ja, kaip tektų tokias moteris

tikslas pateisintų visų mūsų šia 
ndieninius reikalavimus. Tokio 
sekimo išdavoje žmoguje kyla 
situacijos, sumuojančios iššau 
kiant malonų ar nemalonų jaus 
mą, pv. vienam suteikia nepa 
prastą malonumą buvoti gamto 
je ir grožėtis šlamančiais, vėjo 
draikomais lapais, kitam sekti 
ledo rutulio žaidynes ar auto 
mobilių lenktynes. Kiekviena 
me, bet kokių apystovų žings 
nyje susiduriama su judesiu, ir 
palyginus su statiniu telpamą 
„išraikštinės statinio ekspresi 
jos“ formulėje „struktūrinis ex 
hibitionizmas). T. y. kaip ir vi 
suose aspektuose laikoma natų 
raliu ir logišku būdu apreikšti 
savo vidinę būseną, taip ir sta 
tinys privalo atstovauti savitąjį 
charakterį (gamtovaizdžio stru 
ktūros, mechanikos), kur kiek 
tai yra galima ir yra susieta su 
žmogaus dvasia, kuri negali pa 
sitenkinti paviršiumi, jį trokšta 
begalybės — „kažko, kurio ne 
moku vardu pavadinti, kas ma 
ne pilnai pasotintų“ — sako Ib 
senas.

Statyboje šiandein, atrodo, 
kaip tik ir būtų vienas iš tų po 
lėkių, kur vyrauja noras ištrūk 
ti iš tų varžtų ir kasdienybės į 
erdves, platumas. . . Čia ateina 
į pagalbą viena iš tų formuoja 
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.GUMBAS
vadinti: kunige, kunigaitė ar ku 
nigienė?? . .

IŠSPRĘSTA DIDELĖ 
PROBLEMA

Pasauliui gręsiiąs pavojus iš 
jaunesnės kartos vadų.

V. Alseika. 
„Draugas“ 1962. IX. 16.

. . . Štai ir atsakymas, kodėl 
jaunimas išjungtas iš Kultūros 
kongreso Čikagoje. . .

BRAUKOMOJI ISTORIJA.
Lapkričio 5 d. Vilniuje, ati 

darydamas V. Mickevičiaus - 
- Kapsuko paminklą, prof. Ku 
bilius priminė ir „buržuazinius 
nacionalistus“ užsienyje, kurie, 
girdi, deda visas pastangas 
Kapsuko vardą išbraukti iš isto 
lijos puslapių.

Dr. Gumbas norėtų priminti 
kolegai Kubiliui, jog sovietinė 
istorija pačių bolševikų jau 
tiek kartų braukyta, kad iš jos 
beliko tik ilgas, raudonas brūkš 
nis.

LENGVAI VIRŠKINAMA 
BE OPERAVIMO 

IŠMINTIS
Džiaugtis gyvenimu, yra pa 

našu į gyvybės draudimą — 
kuo senesnis, tuo brangiau kas 
tuoj a.

* * *
Genijus yra tas žmogus, ku 

ris gali prišnekinti savo viršinin 
ką jam pakelti algą, o siavo 
žmoną, kad ji leistų jam, tą pa 
kėlimą pasilaikyti sau.

* * *
Antis yra toks paukštis, kuris 

vaikšto tarytum visą dien' būtų 
arkliu jodinėięs.

* * *
Ar tau patinka vaikučiai?
O taip, ypatingai mergaitės, 

kurios gimė prieš dvidešimt me 
tų.

Įgyvendinamas noras
Marytė: „Žinai, ką brangio 

ji, kai aš ištekėsiu, mano vyras 
turės žibėti kompanijoje, būti 
muzikalus, pasakoti gražius 
anekdotus, dainuot’. šok*j ir ’ Ū 
ti visa laiką namie“.

Aldona: „Atrodo, kad tau 
ne vyro reikia, bet televizijos 
aparato“.

* * *
Churchilis buvo pak'ausUas, 

kokia paslaptis sulaukti ilgo 
amžiaus? Jis taip paaiškino: 
„Aš“, sako, „neliečiau nei ta 
bako, nei svaiginančių gėrimų 
iki tol, kol sulaukiau vienuoli 
kos metų“.

* * *

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA

Oi, ta. kirmėlaitė...
SOVIETINIS GYVENIMAS 
SOVIETINĖJE SATYROJE

12.
Subruzda, sujuda visi bendradarbiai. Vieni 

įtikinėja, kad viršininkas čia niekuo nekaltas, 
kiti siūlo įvairiausius projektus padėčiai ištaisy 
ti. O aš, dantis sukandęs, kartoju pats sau: 
„Tylėk, Telesforai, tylėk, pasilenk, pasėdėk
— praeis debesis pro šalį. . .“

Kad ir koks ilgas, kad ir koks audringas be 
būtu susirinkimas, jis vis vien turi baigtis. 
Tur būt, apie dešimtą valandą, kai jau visi 
bendradarbiai išdėstė savo mintis, išpasakojo 
projektus ir svajones, išliejo apmaudą ir karte 
jį, kai nebebuvo nė vieno, kuris nebūtų išgir 
dęs karčių ir užgaulių priekaištų, pakilo My 
kolas Pupalaiškis. Pakilo pavargęs ir nusira 
minęs. Padėtis dabar jau nebeatrodė bevil 
tiška.

— Na, ko, draugai, mes čia taip jaudina 
mės — prabyla jisai vėl savo įprastiniu, visus 
rairrnančiu ir sau pačiam įsiteikianičiu balsu.
— pasiginčijome, pasikeitėme nuomonėmis. 
jDal ar kiekvienam . reikės pagalvoti. Ambici 
jos yra ambicijos, o visuomeniniai reikalai... 
Sunku viską iš karo, per vieną vakarą išspręs 
ti. . . Tegul kiekvienas pagalvoja. Čia prie 
jvartos mes nenaudisime. . . Reikia {įtikinti 
draugus — supras.

Taip, taip, reikia įtikinti. Aš, pavyzdžiui, 
visai neįsitikinęs, kad bendras visų valdomas 
ir niekam konkrečiai nepriklausąs sodas yra 
žmogui naudingesnis už atskirą, tik jam vie 
nam tepriklausantį sklypelį. Įtikinkit mane 
ir mano žmoną. Mes nieko prieš įtikinėjimą 
neturime. Klausykime nuoširdžiausiai.

9.
Iš geografijos, gerbiamasis tamsta, žinote, 

kad potvyniai nuolatos keičiasi su atoslūgiais. 
Ir juo audringesnė būna jūra, juo plačiau 
krantus užlieja potvynis, juo toliau pasitrau 
kia atoslūgis. Gyvendamas žmogus įsitikini, 
kad ši taisyklė tinka ne tik gamtai.

Rytojaus dieną, po mūsų audringo susirin 
kimo, valdybos viršininką prie pat įstaigos du 
rų sulaikė Simonas. Beveik pusiau susilenkęs, 
pamaldžiai nuleidęs akis, jis įsikibo Mykolui 
Pupalaiškiui į atlapus ir pradėjo maldauti au 
diencijos. Kalbėti antrą kartą su tokiu žmo 
gumi, kaip Raudonikis, jis negalįs. Gerbiama 
s's referentas nieko nesuprantą, viską sumai 
šąs, neteisingai patraukiąs vargšą žmogų už 
liežuvio, ten kur visai nereikią traukti. Tik 
vienas valdybos viršininkas tegalįs jautriai ir 
supratingai įsigilinti į iškamuotą Simono sielą.

Traukydamas pečiais ir negalėdmas atplėšti 
savo atlapų nuo kibių interesanto rankų, My 
kolas Pupalaiškis užsivedė jį į antrąjį augštą, 
paslaugiai pasodino į fotelį.

— Brangusis. — pradėjo Simonas, — aš 
esu paprastas, krikščioniškas, visai nemokytas 
žmogus, pilnas didžių dorybių ir artimo mei 
lės. Aš visai nenorėjau, kad ponas Balaišis su 
pyktų. Aš tik maniau, kad jis nesumokės 

man algos, o jis, geradaris, pasirodo, visus 
mano pinigus savo vardu taupomoje kasoje 
laiko. Juodai dienai laiko, kai as jau dirbti ne 
begalėsiu ir visai senas būsiu. Per tą referen 
tą Raudonikį, kuris ant mano globėjo piktu 
mą turi, apšmeižiau gerą žmogų. . .

Simonas atsikvėpė, atsiduso, giliai pažiurę 
jo į suglumusį viršininką ir ėmė dėstyti toliau:

— Brangusis, na, kur aš dabar dėsiuos? . , 
Tikri namai pas Balaišius man buvo, Apskalb 
tas ir pavalgydintas, ir po stogu priglaustas. 
Nelaba dvasia mane pas tą Raudonikį atvedė. 
Tikra pragaro pagunda.

Ir, jau visai susijaudinęs, persilenkęs per sta 
lą, tylomis pakuždėjo:

— Ligonis aš. Baisiai sunkus ligonis. Ma 
no cisos smegenys persivertusios. Už savo 
veiksmus neatsakau. Kaip Dievą myliu, neat 
sakau. Ir daktaro pažymėjimą turiu.

Jis pašoko nuo fotelio, nerangiai skėryčioa 
mas rankomis, prdėjo graibstytis po kišenes. 
Netlčiomis užkliudyta stalinė lempa skambė 
dama nukrito nuo viršininko stalo ir sudužo. 
Simonas išpūtė išgąsčio sklidinas akis, prade 
jo atsiprašinėti, tuo pat metu tebesirausda 
mas kišenėse. Pagaliau jam pavyko surasti ap 
trintą, pageltusį popierėlį. Jis ištiesė jį nesu 
sigaudančiam Pupalaiškiui.

— Aš tikiu tamsta, tikiu. Na ką jūs. . . — 
sulemeno viršininkas, abiem rankom kratyda 
masis nuo raštiško įrodymo apie tai, kad Si 
monas neatsako už savo veiksmus. — Na, 
kam jums jaudintis. . . Eikite jūs namo, pa 
gulėkite, pailsėkite. Arba, dar geriau, užeiki 
te į polikliniką, pasitarkite su daktarų. Gausi 

te vaistų ir nurimsite. . .
Staiga išganinga mintis nušvietė Pupalaiš 

kio veidą:
— O, žinote, geriausia aš jums duosiu maši 

ną, kad parvežtų. . .
Nieko nelaukdamas, jis paspudė skambutį 

ir įsakė įbėgusiam Raudonikiui:
_ Skubiai pkvieskitae šoferį. Skubiai. . . 

Kuo skubiausiai. . .
Simonas įsigrūdo atgal savo pažymėjimą, 

pakėlė nuo žemės nukritusią kepurę, vėl gailio 
mis akimsi įsistebelijo į viršininko veidą.

— Tai kaip, brngusais, ar neišvarys manęs 
Balaišis iŠ namų?

— Sutvarkysime, viską sutvarkysime, — 
stengėsi paguosti Pupalaiškis. — Nesijaudin 
kit tamsta, nesijaudinkit.

— Geradaris, globėjas. . . Kur aš be jo pa 
s;dėčiau, — bambėjo Simonas.

Ir visai neluktai jo veidas pasikeitė, pasi 
darė paslaptingas ir įkvėptas. Ranka jis pra 
dėjo kažko raustis užantyje, balsas tapo ki 
mus ir vos girdimas.

— Krikčioniškas aš esu. . . Šventas knygas 
perrašinėju. Tkuriu čia visų švenčiausią — 
„Palaiminti, kurie alksta“. Gal paskaitytumėt, 
brangusis? Sielos išganymui. . .

Mykolas Pupalaiškis pasitraukė iki pat lan 
go, tarsi bijodamas, kad interesantas nesu 
griebtų savo prakaituotomis rankomis, kurio 
se tabalavo nešvarus, nučiupinėtas rankraštis. 
Laimei, kaip tik tuo metu sugirgždėjo kabinę 
to durys, įėjo šoferis. Simonas skubiai susiki 
šo savo popierius užantin.

Bus daugiau.
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AUŠROS VARTŲ MOKYKLOS MOKINIŲ TĖVAMS
Lietuvių bankas „Litas“ pa 

kvietė visus mokyklos moki 
nius atidaryti banke sąskaitas. 
Kiekviena mokykla Quebeco 
provincijoje tą jau seniai turi. 
Kodėl mes negalėtume pratinti 
savo vaikučius taupyti lietuvis 
kame bankelyje savo centus, 
šiuo traukdami juos arčiau sa 
vęs, arčiau savo lietuviško ju 
dėjimo. Šiam reikalui Jūsų vai 
kučiams buvo išdalintos anke 
tėlės ir pavyzdžiai jas užpildy 
ti. Č'a bus galima kiekvieną šeš 
tad'enį įdėti pinigus, nežiūrint 
kokia suma bebūtų. Vaiku 
čiams įstojant nereikia įstoja 
mo mokesčio, todėl jie gali pra 
dėti sąskaitas su 50 centų. Atsi 
minkime, kad iš centų pasidaro 
doleriai. Prašau visus tėvelius 
atkre’pti dėmesį, leisti savo vai 
kučiams įstoti „Lito“ nariais, 
nes „Litas“ mums visiems reika 
lingas, o ypatingai mokyklai, 
kuriai prašomas niekada neatsi 
sakė, bet dar pasiūlė.

Padėkite mums padaryti lie 
tuvišką mokyklą daug panašės 
nę j vietines mokyklas.

Atsiminkime šį gražų posa 
kį, Savi pas savus! Laukiame.

Mokyklos Vedėjas.
MOKINIŲ DIENYNAI

Pereitą savaitę mokyklose 
buvo išdalinti mokinių dieny 
nai. Šie dienynai parodys tėve 
liams, ką jų vaikai turi paruoš 
ti sekančiai pamokai. Prašome 
tėvelius patikrinti šiuos dieny 
-us ir pasirašyti.

1 as palengvins mokytojams 
darbą, tėvai žinos, kas daroma 
’ °‘uv;škoj mokykloj.

D’enynų kaina 30 et.

B * NKO „LITO“ REIKALAI 
Nekilnojšamo turto paskoloms 
sumažinus palūkanas iki 6%% 
susidomėjimas labai padidėjo. 
Jau yra užsirašiusių paskoloms 
gauti ateinančių metų vasarai ir 
ruden ui. Kviečiami tatai pada 
ryti ir kiti manantieji tokias 
p.'.skolas imti.

Šeštadieninių mokyklų 
vedėjai maloniai sutiko talki 
nirkauti mokinių verbavimui 
nariais j „Litą“. Aušros Var 
tų mokykloje tuo reikalu laiš 
kai ir įstojimo kortelės jau išda 
lintos. Jaunimui iki 17 m. am 
ž’aus nei įstojimo mokesčio, 
nei nario mokesčio mokėti ne 
re’lda. Tėvai kviečiami paremti

šias „Lito“ ir mokytojų pastan 
gas suverbuoti jaunimą į lietu 
viską banką.

3% palūkanų grąžins 
Provincijos valdžia

tiems „Lito“ nekiln. turto sko 
hninkams, kurie neišpildys jos 
statomas sąlygas perkamiems 
naujiems vienos šeimos narna 
ms arba jų statybai. Tuo rei 
dyba jau yra nutarusi tuo reika 
lu pasirašyti sutartį su Quebec 
Family Housing Division of 
Quebec Farm Credit Bureau. 
Kas ir kuriomis sąlygomis šia 
lengvata gali pasinaudoti, ne 
trukus smulkiau bus paskelbta 
spaudoje.

Quebec’o Kredito Unijų 
Sąjungos derybos dėl čekių 
sistemos įvedimo tebevyksta. 
Greičiausia bus susitarta su Ro 
yal Bank of Canada.

„Lito“ mėnesinis sienins 
kalendorius su lietuviškais, baž 
nytiniais vardais ir šventėmis 
spausdinamas Toronte ir bus iš 
dalintas nariams nemokamai.

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.

Quebeco Kredito Unijų 
ilgai ruošto Stabilizacijos Fon 
do įstatai buvo priimti praeitą 
šeštadienį nepaprastame visų 
provincijos kredito unijų atsto 
vų suvažiavime. „Litą“ jame 
atstovavo ved. padėj. P. Ru 
dinskas. Fondas o.teis į pagalbą 
unijoms tais atvejais, kai dėl 
kurių nors priežasčių pareika 
laujama išmokėti dideles sumas 
indėlių, tenka kredito unijai 
likviduotis (jei pavyzdžiui, 
imonė išsikelia į kitą vietą arba 
užsidaro), ar bendrai susidaro 
kure nors vietinio pobūdžio 
sunkumai. Fondo įsteigimas ne 
liečia kredito unijų turimų ba 
lanso, santaupų ir paskolų drau 
dimų. Jie visi pasilieka galioje.

Federaliniame Kanados 
Parlamente

Šiemet iš naujo keliamas klausi 
mas priversti visus bankus, fi 
nansų kompanijas, didžiąsias

krautuves ir kitus kreditų davė 
jus kiekvienų atveju nurodyti 
klientui tikrą palūkanų procen 
tą, kaip tai daro kredito unijos. 
Dabar palūkanų procen.as dau 
gelio skolintojų parodomas 
taip užmaskuotai ii tiek priskai 
tomą visokių papildomų mo 
kesčių, kad galutinėje sąskaita 
je palūkanos išeina bent du kar 
tu ir daugiau augštesnės, kaip 
iš pirmo žvilgsnio atrodė. Ta 
čiau tam labai priešinasi visi di 
dieji „bizniai“ ir greičiausiais iš 
to vėl niekas neišeis.

PADĖKA
Su giliu nuoširdumu norime 

pareikšti savo padėką mūsų 
brangiems prieteliams su visu 
nuoširdumu ir begaliniu pašiau 
kojimu dirbusiems mūsų baza 
ro pasisekimui. Didžiausia pa 
dėka tenka Rėmėjų Valdybai:

pp. Ališauskui, Poca„sku., pp 
.... Vaupšiene:, Jone! enei ir V. 
Buz’enei už visą bazaro rūpės 
čių ir a’sr.komybčs naštą taip 
jrnžiai neštą.

Didelis ačiū Gerb. klebonui 
J. Borevičiui už maloniai pasko 
Tintus reikmenis, visoms po 
nioms ir ponams už darbą ir pa 
švęstą savo laiką bazaro metu. 
V šoms ponioms už puikius tor 
tus ir visokius skanėsius. Ir vi 
siems už visokeriopą pagalbą 
įvairiuose reikaluose ir visiems, 
visiems, kurie kokiu nors būdu 
ar tai fantais, darbu, auka ar sa 
vo maloniu atsilankymu prie 
bazaro pasisekimo prisidėjote, 
liekame giliai dėkingos. Nega 
lėdamos tinkamai išreikšti savo 
dėkingumo kreipiame viltingą 
žvilgsnį į Dangišką Tėvą, kuris 
vienas tegali tinkamai atlyginti.

Nek. Pr. Marijos Seserys.

DAB..RT.NĖ JL .T i B A... A . SIŲSTA PAMINĖTI

Sunoco Service Station

SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 

(ties Hogan Str.) 

TEL. LA 2-2372,

ILGAMETĖ PATIRTIS

SIUNTINIAI LIETUVON | 
per 

Kaufman's Woollens&Textiles
1 3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. g 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

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

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir fe 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
fe Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių fe 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
C H. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

M. MACIUKAS |
VYRIŠKŲ IR | 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ I

SIUVĖJAS §
AUGŠTOS KOKYBĖS g

RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

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

CALL FOR
CALVERT

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT
(243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whisky.

Office: 
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE

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

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

Atkelia is 4-io p.,i

pi c..u ų - statybinė me 
dz.oga, ku. .-ujoiįvioj. ijg 
švara pneno ir oe.ono kartu «e 
slbalansaodama, įgauna ią negy 
vos medž.agos gyvestį, kuri sta 
linio formose uždaro ne tik erd 
vę, bet gali joje ir „pakibti“ sa 
vose lengtose ar lengvose arko 
se bei skliaustuose, kaip kad pa 
prasčiausiame žmogaus judesy 
syje. Žingsnyje toliau — save 
transformavus į statinio esmę, 
pajėgiama išgauti ne tik tas j u 
desys, bet ir kūrybiniai išgyve 
namoji nuotaika.

Iš kitos pusės tačiau, jausmi 
lūs žmogaus pajutimas yra su 
rištas su statiškumu ir mase, ku 
rios svoris suprantamai ir pa 
stebimai (matomai) yra saugiai 
priimamas. Čia susiduriama su 
tam tikra pasąmoninga, bet kar 
tu ir pagrįsta problema, bet po 
ilgų svarstymų prieinama prie 
išvados,kada kuriant naujus sta 
tinius — atsakoma visiems mū 
sų — žmogaus pojūčiams — 
šiuo kart saugumo jausmui, lo 
dėl nebūtinai masyvus akmens 
statinys privalo būti saugus, kai 
tuo tarpu šiandieninis plieno ar 
gelžbetonio rėmų užpiltų kita 
statybine medžiaga (akmuo, 
plyta, aliuminijus, stiklas) yra 
patvarus ir erdviškai atsakąs 
i cikalavimams, kuriuos gyvena 
masis laikotarpis diktuoja- Ta 
kryptimi vyksta visa pasaulio 
statyba, tačiau tos pačios prob 
iš kurių viena būtų pavienių in 
duriama su visa eile priežasčių, 
ta pilnutinio atsakymo. Čia susi 
lemos išsprendimui nėra suras 
divndų nuomonė, nuotaikos ir 
pojūčiai. Todėl nereikia stebė 
lis, kad didelė dalis pastatų yra 
atstovai tų, kurie nesutinka su 
minėtais paprastais faktoriais: 
jie naudoja viziškai labai sau 
gias medžiagas apvilkimui pa 
grindinės struktūros, priduo 
dant statiniui tos „vakarykš 
tės“ gravitacijos nuotaikas. Be 
abejo, čia vėl pradeda greičiau 
ar lėčiau žlugti pasitikėjimas tei 
fybe ar teisigumu, ir tolimes 
nio progreso belaukiant atsidu 
riame „būties atplaišoje”, kada 
priešingai žmogus, kuris naudo 
damasis savo sąmone įveiks pa 
nesąmonę, nebesusilies su ja, 
tuo būdu nepajėgs atstatyti pir 
myktšę darną — galutinį savo 
tikslą, — ką atvirkštine prasme 
teigia A. Beguin.

Išvadoje reikia manyti, kad 
lokių reiškinių pasėkoje erdvi

Petronėlė Orintaitė. TAFI 
LĖ NUO KRAŽANTĖS. Ei 
liuota apysaka. Iliustravo dail. 
Vilkutaitytė - Gedvilienė. Išlei 
do Bičiulių būrelis Argentine 
je. 110 psl. Kaina $2. Gauna 
ma „Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakcijoje.

Bale Voveraitė. NARDŽIO 
PULKAS. Apysaka. Jaunimo 
biblioteka. Saleziečių leidinys 
Nr. 14. Spalvotos iliustracijos. 
Kietais virbeliais. 160 puslapių. 
Kaina $2.

Lietuvos PAJŪRIS. Lotu 
vos pajūrio reikalams laikraštis. 
Nr. 3(10). Įdomus numeris, 
iliustruotas mažlietuvių vaiz 
dais.
• Paulių Jurkų, rašytoją, Dar 
bininko redaktorių, ištiko šir 
dies smūgis. Ligonis taisosi.
• Sol. R. Mainelytė, ištarnavu 
si Pan-American lėktuvų bend 
Irovėje, buvo pagerbta spec, 
pietumis ir dovanomis.

Quebec‘o Kredito Unijų 
Sąjunga specifiniams benaruo 
meninių ir parapijinių kredito 
unijų klausimams gvildenti su 
organizavo atskirą grupę. Susi 
rinkimai bus daromi kas mė 
nesį.

nė statyba yra teisinga architek 
tūrinė apraiška,, kuri šiandien 
yra ne tik kad teisinga, bet ir 
savo pagrinde, kaip judesio išti 
sume: erdvės tėkmė, kuri veda 
į erdės tęstinumą; tėkmė struk 
tūrinių jėgų, kuri veda į tesmį 
pačios struktūros, yra taip pat 
organiška ir gyva. Deja, tokių 
ryškių lietuvikųišų statinių nei 
dabartinėje Lietuvoje, nei išei 
visoje ioje dvasioje neturime. 
Atrodo, kad vidujinė log’ka ir 
dalyko traktavimas, kuris mani 
festuoja tik tai pats savyje ir 
tik kai kuriuose gimininguose 
polėkiuose, yra tik tradiaija su 
veržtas, kuri tačiau yra nelai 
mei nenuoširdžios — dirbtinos.

Dr. A. N-tis.

I
 Įvairūs §

DKAIDIM \I
Vacys Zižys |

? Įstaigos VI 2-1427. |
Namų LA 3-1084. č

i

j

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

P.ez. J. Skučas. RA, 2-6152. 6966—44 Avė. Rsmt.
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954.

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

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

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

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

B U TIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

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

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.

A. NOKKELIŪNAS į
Commissioner of the Superior Court o' Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

-<r . • O

I
ME7-6727 I

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

:: 117 — 6th Avenue, Lachine. H
un:::. rmtnmtmttnr «:• ::rn

BELLAZZI- LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Chamnlain Blvd. LaSalle.

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

į
v
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TORONTO LIETUVIŲ NA MŲ PIRM. JURGIO STRAZ 
DO ŽODIS TORONTO LIETUVIAMS

Mirtis sovietiniame pragare
iš II. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro uadroje.

Jau suėjo 11 metų, kai To 
ronto lietuviai įsigijome savo 
pastogę „Lietuvių Namus“. 
Kai juos pirkome, daugumas 
mūsų buvome naujakuriai Ka 
nadoje. Kišenės buvo tuščios. 
Labai mažas skaičius turėjo 
me savo privačius namus. Tik 
vienas kitas turėjome automo 
bilį. Tačiau tada buvo labai 
svygūs tėvynės prisiminimai, at 
viros žaizdos, kurias padarė 
nežmoniškas komunizmas ir 
brutali nacių okupacija. Visai 
netolimoje praeityje buvo tėvy 
nės netekimo faktas, klajonė 
karo siaubamoje Vokietijoje 
ar kitoje Europos šalyje. Tada 
dar visais pojūčiais žinojome, 
kad nelaimės atveju geriausi 
draugai ir pagelbininkai yra 
broliai ir sesės lietuviai, kad 
tik glaudžiai susibūrę ir bend 
rai kovodami dėl savo bend 
ros buities išliksime mažiau nu 
terioti, mažiau palaužti. Dėl to 
daugelis, sugraibę paskutinius 
centus, sunešėme į vieną vie 
tą ir bendromis jėgomis užpir 
kome „Lietuvių Namus“, m 
sų tautinę pastogę.

Maži ir apleisti buvo tie na 
mėliai, tačiau jų įsigijimas pa 
judino mūsų bendruomeninį 
gyvenimą. Juose vyko daUgu 
mos lietuvių organizacijų susi 
rinkimai, pokyliai, priėmimai, 
išleistuvės; juose įsikūrė litua 
nistikos institutas, mokėsi šok 
ti tautiniu šokių grupės, rinko 
si skautai ir sportuojanti jau 
nuomenė; juose posėdžiavo 
tremtin patekę mūsų profesio 
nalai — inžinieriai, teisininkai 
ir kt. Tuose nameliuose įsikū 
rė lietuviškos dainos garsinto 
jas, mūsų Toronto kolonijos 
lietuviškos kultūros iškalbus 
atstovas choras Varpas. Kiek 
choras Varpas per dešimtį me 
tų Toronto lietuviams atnešė 
džiaugsmo, pasididžiavimo ir

■ntm trjnttnmttttttttttttttmmtttttttn 
Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

PARDUODAMA 
apylinkėje geriausia 250 ac. 
a b a k o f a r m a, su 75 ac. 

„M. B.“ auginimo teise.
Geriausiam stovyje. 2 gyv. na 
mai, 2 bamės, 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. Me KAGUE, Q. C. 
Barrister and Solictor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. E M 4-1394, E M 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street. 

TAUPYK IR SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve ,,P A R A M A“
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

Kasos valandos :
Lenos 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.

naudos, doleriais neįvertina 
ma, tačiau, kiek Varpas davė 

ir tebeduoda džiaugsmo ir 
naudos už tėviškės ribų, už do 
lerius taip pat nenupirksi. Di 
džiausią garbė ir padėka už tai 
priklauso choro vadovui, muzi 
kui Gailevičiui ir nepailstai! 
tiems entuziastams Varpo cho 
ristams. Tačiau šioje vietoje 
reikia prisiminti, kad minimali 
nes sąlygas chorui egzistuoti 
sudarė Lietuvių Namai, duoda 
mi dovanai patalpas dainium 
kams susiburti ir dainuot iš 
mokti. Jei ne Lietuvių Namai, 
vargu ar choras Varpas būtų 
mus džiuginęs dešimtmečio 
koncertu.

Be kultūrinės naudos Lietu 
vių Namai Toronto lietuviams 
davė ir tebeduoda ir grynai 
praktiškos naudos. Juose rin 
kosi ir tebesirenka lietuviai 
vedslininkai aptarti savo rei 
kalų, juose įsikūrė ne viena lie 
tuviška verslo bendrovė. Lietu 
vių Namai davė pradžią mūsų 
didžiausiam kredito kooperaty 
vui „Parama“. Paramos sėk 
mingas pavyzdys paskatino ir 
kitas lietuvių kolonijas įsteigti 
kredito kooperatyvus (banke 
liūs) ir po dešimtmečio jau tu 
rime jų penkis — Kanadoje 
keturis ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, vieną. (Los Ange 
les). Kad kredito kooperaty 
vai (bankeliai) duoda praktiš 
kos naudos mūsų kolonijoms, 
manau, niekas neabejoja.

Tuo būdu Lietuvių Namai 
save pateisino ir jų steigėjų ne 
apvylė. Tačiau Lietuvių Na 
mai yra apvilti pačių Toronto 
lietuvių. Prieš vienuolika me 
tų, kai Lietuvių Namai buvo 
perkami, naujakuriai, neturtin 
gi Toronto lietuviai per mene 
sį sudėjo 10 tūkstančių dole 
rių. Per sekančius du mene 
sius sunešė dar penkis tūkstan 
čius. Lietuvių Namai buvo nu 
pirkti už 45 tūkstančius dole 
rių. Taigi, įmokėjus surinktus 
pinigus, paliko 30 tūkstančių 
mortgičių skolos. Lietuvių Na 
mai per vienuolika metų išlei 
do pagerinimams ir priestatui 
dar 18 tūkstančių dolerių, ir 
namo vertę pakėlė iki 65 tūkst. 
dol. Per tą laiką numokėjo 14 
tūkstančių mortgyčių skolos. 
Vadinas, turtui įgyti Lietuvių 
Namai išleido dar per 30 tūks 
tančių dol. Kai buvo Lietuvių 
Namai perkami buvo tikėtasi, 
kad Toronto lietuviai namus 
rems ir toliau pirkdami Lietu 
vių Namų šėrus ir tuo būdu 
bus išmokėta skola.

VYTAUTO AUGUSTINO 
Lietuvos vaizdų albumas 

L i EI U VA 
yra geriausia dovana viso
kiomis progomis. Albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą 
visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas 

kokia kalba bekalbėtų.
Albumas LIETUVA yra 

gražiausia Kalėdinė 
dovana.

Kiekvienam verta jį pa 
čiam įsigyti ir kitam dova 
noti, ypač mūsų draugams 

amerikiečiams.
Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija, 
916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus.
Kaina — $ 5.00. 
Užsisakyk tuojau!

27.
Tad ir šį kartą, kaip visu.) 

met varovai kad sakydavo, — 
„kad bobos nestaugtų“, — vir 
šininkas nuslėpė nuo mūsų, jog 
Sagilacho sala yra apie 200 km 
į šiaurę jūroje, tuo metu pa 
skendusi purve, visuomet šia 
pia ir plika, be augmenijos, vi 
suomet rūko apdengta.

Laiveliai buvo atokiau nuo 
kranto, nes po ledonešio van 
duo buvo prie kranto nusekęs., 
Tad mums visiems su savo 
manta (kaikurioms dar ir su sa 
vo vaikais) teko bristi apie pu 
sę kilometro šaltu kaip ledas 
vandeniu. Ten nuvykusios ture 
jome iš laivų į krantą išvilkti 
druską. Žinojome, kad naujoje 
vietoje mes jokios pastogės ne 
turėsime. Laivai atsistūmė nuo 
kranto. Keleivės tuščiais ir 
skausmingais žvilgsniais žiūrė 
jo į kryžių kalnelį,pakilusį augs 
tokame upės krante. Šį krantą 
iš apačios skalavo sraunus van 
duo, lyg stengdamasis išgriauti 
jo pamatus ir norėdamas nu 
šluoti nuo žemės veido čia ,.p!a 
ningai vykdyto“ neapsakomai

Per vienuolika metų 1 oron 
to lietuvių gyvenime daug kas 
pakito. Dabar reta šeima netu 
ri namo, lėtas lietuvis neturi 
automobilio. Jau daug lietuvių 
šeimų turi paežerėse vasarna 
mius, o kiemuose po du auto 
mobiliu. Tenka džiaugtis, kad 
mūsų kolonija praturtėjo, To 
ronto lietuvių gerbūvis pakilo. 
Tačiau neramu, kad suskambę 
jus doleriui kišenėje iš mūsų są 
monės ir širdžių išgaravo tauti 
nis ir bendruomeninis jausmas, 
kad mes praradome tautinę sa 
vigarbą. Ištuštėjo Toronto lie 
tuviai iš susirinkimų, per skau 
džius mūsų tautai minėjimus, 
kaip kad birželio išvežimų mi 
nėjimas, lietuviškai vėliavai 
nešti nebėra lietuvio (vienu at 
silikimu ją nešė latvis), prany 
ko bendruomeninis jausmas, 
užmiršome, kad vienybėje ga 
lybė, užmėtėme bendrai pra 
dėtus darbus. Vienas tokių dar 
bų yra Lietuvių Namai. Skolos 
mokėjimui Toronto lietuvių ko 
lonija per 10 paskutinių metų 
Šerų pavidale sunešė tik 7 tūks 
tančius dolerių. Lietuvių Na 
mų administracija iš nuomu su 
rinktais pinigais apmokėjo 16 
tūkstančių dolerių pagerinimo 
išlaidų, 11 tūkstančių palūka 
nų už morgičius ir 14 tūkstan 
čių mergyčių skolos. Dabar 
Lietuvių Namai dar turi 16 
tūkstančių morgyčių skolos ir 
2 tūkstančiu dolerių neapmo 
kėlų išlaidų už įrengimus. Ta 
skola turi būt apmokėta. Lie 
tuvių Namai iš nuomų tokios 
sumos negali laiku surinkti. Pa 
galiau, jei rinks labai kietai 
nuomas, tai negalės duoti pa 
talpų kolonijos reikalams — 
chorui, tautiniams šokiams, bi 
bliotekai, skaityklai ir pan.

Lietuvių Namai įsigyti ne 
pelnui, bet mūsų kolonijos be 
ndriems reikalams. Jų tokia 
paskirtis buvo steigiant, nepa 
kito ir dabar. Kad Lietuvių 
Namai atliktų jų paskirtį, sku 
biai reikia ateiti jiems į pagal 
bą. Kviečiu visus lietuvius ne 

atidėliojant įsigyti Lietuvių 
Namų Šerų. Tie, kurie jau esą 
te dalininkai, turite pirkę šėrų, 
kviečiu nupirkti daugiau. Rei 
kia baigt išmokėt skolas, kad 
Lietuvių Namai galėtų tinka 
mai patarnauti mūsų kolonijai. 
Bendrai dirbant visai Toronto 
kolonijai, 18 tūkstančių skola 
atmokėti yra nesunku. Daug 
pavyzdžių parodė, kad kolo 
nija yra pajėgi žymiai didės 
nes išlaidas pakelti. Visi To 
ronto lietuviai į talką užbaigti 
pradėtą darbą: išpirkime pa 
darytus pažadus, baikime nu 
pirkti Lietuvių Namus.

Lietuvių Namai tarpininkau 
ja įsigyti alyvą kurui. Namų sa 
vininkui vistiek kur jis alyvą 
perka. Tad pirkite kurui aly 
vą per Lietuvių Namus. Tuo 
būdu jūs galite padėti Lietu 
vių Namams visiškai nieko ne 
išleidę. Kviečiu visus Lietuvius 
paremti bendrą kolonijos rei 
kalą — baigt nupirkt Lietu 
vių Namus.

Nupirkti Lietuvių Namų šė 
rus ir užsakyti alyvą kurui ga 
Įima Lietuvių Namų raštinėje 
ir bankelyje Parama.

J. Strazdas. 

didelio nusikaltimo pėdsakus
„Cha, cha, cha“ — laivams 

su aukomis tolstant — nu kv i 
lojęs viršininkas tarė: ,.Nusi 
kračiau to šlamšto (chlamo)“. 
Apie tai kiek vėliau mums pa 
pasakojo visa tai mačiusios ir 
girdėjusios moterys.

Šioje, mūsų paliekamoje 
vergų stovykloje žmogaus kan 
čios, juo ilgiau tęsdavosi, juo 
jis būdavo stipresnis.

Trofimovskas nebuvo tiktai 
ve a įmonėlė. Lenos žio-se vei 
kė dar ir kitos stambios žvejy 
bos įmonės: Bykove ir Iii
Ary.. „Trofimovsky Zavod“ 

su centru to paties vardo salo 
je turėjo dar ir poskyrius, „uča 
stki“ šiose salose. Baragasko, 
Bubovsko, lomato, Moča, 
Sagilach ir Onošino. Ši pastaro 
ji sala buvo pavadinta mūsų di 
rektoriaus vardu. Kaikune ITo 
fimovsko poskyriai, kaip jau 
minėta, buvo net 200 km nuo 
centro. Visos šios

įmonės su tūkstančiais vergų 
ir šimtais tarnautojų priklausė 
didžiuliam žvejybos trestui, ku 
rio valdyba buvo Jakutske.

Iš žmonių, tvarkiusių Troli 
movsko raštinėje maisto korte 
les, žinojome, kad vien pirmą 
ją 1941 m. žiemą, statant Tro 
fimovsko įmones, mirė apie 
600 žmonių, o mes, atvykusios 
metais vėliau, palikome čia tiek 
pat. Apie 1500 žmonių gyvy 
bių kaštavo šis sovietų valdžios 
„grandiozinio“ žvejybos plano 
vykdymas, neskaitant visų tų 
žuvusių, kurie mirė Lenos kran 
tų miškuose, gamindami toms 
Įmonėms statybos medžiagą.

Vėliau teko nugirsti, kad žve 
jibą Trofimovske buvo nesėk 
minga. Bolševikiniai planuoto 
jai buvo apsiskaičiavę. Trofi 
movsko įmonės vėliau buvo ap 
leistos ir nustojo veikusios.

Nuo 1942 metų rudens iki 
1943 metų birželio mėnesio 
mes, lietuviai ir lietuvės, bolše 
vikams vergaudami, tęsėme 
Trofimovsko „rybozavodo“ žu 
vies sudorojimo įmonės Arkty 
je statybą. Iki 194 7 metų vergą 
varne Sagilacho saloje. Iš viso 
penkis metus dirbome sun 
klausią darbą Arktyje, bet, kai 
pradėjome fiziškai išsekti, mus 
iš darbo' atleido, tik ne į Kry 
mo sanatorijas sveikatai patai 
syti, o ir vėl išgrūdo į Jakutiją 
(vadinamąją jakutų autonomi 
nę respubliką) tolimesnei trem 
Čiai. Matyt, tokia buvo pirmon 
eilėn NKVD, įmonių ir admi 
nistracijos ir partijos Šulų — 
šios vieningos, susiklausiusios iš 
naudotojų trijulės — nuomonė, 
kad mes, lietuvės moterys, ne 
susižavėjome nei jų grobuo 
nišku bolševizmu, nei fiktyviu 
komunizmu, kad pasiliekame

nepataisomos pavergimo ir 
smurto priešininkės.

1947 m. lietuvių moterų bū 
relis turėjo išvykti į Jakutską. 
Buitine visą mėnesį jos laukė 
laivo Lenos pakrantėje. Lau 
kiančias moteris nufotografa 
vo augšto rango sovietinio biu 
rokrato berniukas, pats nenusi 
manydamas darąs vergų Sovie 
tijai nusikalstamąjį darbą. Vie 
na tų nuotraukų pateko ir į ma 
no rankas žiauriems laikams, 
bendram vargui ir kentėjimams 
Arktyje prisiminti.

MŪSŲ UŽDARBIAI
Ne savo noru atvykę, bet 

prievarta atvežtieji į Arktį dar 
bams, sunkiai užsidirbdavome 
pragyvenimui būtinas lėšas. 
Jauniems, pajėgiems ir vien 
gungiams sekėsi kiek gerėliau, 
bet didį vargą vargo senyvi, 
mažai uždirbą ir gausias šeimas 
turi žmonės.

Tik pirmaisiais metais prie 
labai skubių baidokų iškrovi 
mo ir ūkio darbų, dirbdamos 
brigadoje, moterys uždirbdavo 
iki 150 rublių, o pajėgesni vy 
rai — iki 200 ir net iki 300 rub 
lių mėnesiui.

Pradžioje, skatindami na 
šiau dirbti, darbų vedėjai pata 
rė mums patiems užrašinėti at 
likto darbo rūšį ir normas, nes 
mums būsią mokama už darbo 
normų viršijimą (už daiktų pri 
statymą į atatinkamą augštį bei 
jų nunešimą į atitinkamo nuoto 
lio vietą) pagal valstybės atly

Kino aktorė Rūta Kilmonytė-Lee, kurios dalyvaujamuoju 
filmu Vilniaus publika tiek buvo susižavėjusi, kad vidunaktį 

kino teatras turėjo daryti papildomą seansą.

STUDENTAI Z Gyvenimas ir Veikla
LITUANUS VAJUS

Už savaitės Montrealyje pra 
sidės „Lituanus“ vajus. Prašy 
sime jūsų aukų paremti Litua 
nūs žurnalą.

Lituanus yra anglų kalba lei 
džiamas lietuvių studentų žur 
nalas, kuris bando informuoti 
Kanados ir Amerikos tautas 
apie Lietuvą. Dovanai siuntinė 
įamas svarbiems Šiaurės Ameri 
kos žmonėms, Lituanus juos su 
pažindina su Lietuva, jos menu 
ir literatūra, ir su jos dabartine 
vergyste.

Šitas darbas yra labai svar 
bus. Jei kitos tautos žinos apie 
mus ir mūsų dabartinę padėtį, 
tai mes nebūsime mirusi tauta.

ginimo normas. Iš tokių paaiš 
kinimų darėme išvadą, kad čia, 
Arkties įmonėse, veikia dvejo 
pos darbų atlyginimo normos; 
vietos administracijos laisva 
nuožiūra ir valstybės nustaty 
tos atlyginimų normos. Kai pa 
gal šį patarimą pradėjome už 
rašinėti, kiek ir kokio darbo esą 
me padarę, susidarė dideli atly 
ginimo skirtumai tarp mūsų pa 
čių ir darbo davėjų apskaičiuo 
tu atlyginimų. Norėdami šiuos 
skirtumus išaiškinti, darbinin 
kai pradėjo vaikčioti į kontorą. 
Iš čia pasidarė štai kokios Kai 
varijos: buralteriai siuntinėjo 
darbininkus pas atlikto darbo 
apskaičiuotojus, šie pas darbų 
priėmėjus, pastarieji, atsikalbi 
nedarni, kad neturi laiko to 
kiais reikalais gaišti, visą kaltę 
suversdavo mūsų pačių žmo 
nėms - brigadininkams.

Eidami nuo
Aino pas Kaipą, 

darbininkai gaišdavo brangų 
laiką, kurio ir be to turėdavo 
daug praleisti, stovint duonos 
eilėje, o svarbiausia — didelis 
nuovargis kliudė dirbantie 
siems tokias vaikštynes toliau 
tęsti. Vadinasi, įprastos apgau 
lės pagalba sovietinės valstybės 
darbdaviai pakeldavo darbo na 
Šurną be jokio už tai užmokės 
čio.

Bus daugiau.

G A R S T N I
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Furim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas. su brėžiniu: studijavimais Švento Rašto. 1/tomas. Šioje 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo iš 
pranašauta prieš tūkstančius 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 ! alkas Prisiartino, studijavimas Švento Rašto. 
2 tomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
krislus, 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 
i ru rinkinį su 190 g’esmių. 50 et. Ta'pgi galima gauti ir dov j 
n u mažų knygelių ir traktatų. Bet tas dvi knygas kas perskai 
tys 1, ir 2 tomą, tikrai bus patenkintas ir savo širdį suramins.

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

Jei mes galėsime sukurti res 
peklą Lietuvai ir simpatiją jos 
likimui, tai mes būsime išpildę 
nemažą dalį mūsų pareigos Lie 
tuvai.

Remdami Lituanus, jūs re 
miate šį darbą. Todėl, kai Litu 
anus prašys jūsų aukos, nenu 
mokite tą prašymą sakydami 
„tai tiktai kita rinkliava“. Litua 
nūs žurnalas turi išs’laikyti, bet 
be jūsų paramos tas yra neįma 
noma.

Montrealio Lituanus 
Vajaus Valdyba.

Karalius mirė, tegyvuoja. . .
J. Šoliūnas. 

„Naujienos“, 1962. IX. 19.
. . . Tikriausiai dar vienas iš 

gediminaičių.

SPORTAS. ..
Atkelta iš 3-čio ps

bolo žaidimą Vienoje, Austu 
jos su Italija futbolo rinktinių. 
Visiškai netikėtai, pirmą kartą 
po 25-kių metų, rungtynes Vie 
noje laimėjo italai 2:1 pasek 
me. Tiesa, austrai puikiai ža:dė 
pirmą puslaikį, tačiau neišnau 
dojo daugelio „mirtinų“ nro^ų 
„įvarčio atsiekimui“. Tuo tar 
pu, „squadra azzuri“ antrame 
kėlinyje beveik visą žaidimą 
paėmė į savo rankas ir dviem 
Pascutti įvarčiais santykį pake 
lė 2.0. Tik paskutinėse sekun 
dėse austrams, Nemeco įvar 
čiu, pavyko pasekmę sušvelnin 
ti į 2:1. Rungtynes Vienos Pra 
terio stadione stebėjo beveik 
60 tūkst. žiūrovų.

P. S. Augsburgo „Allgemei 
ne Zeitung“ savo sporto sk. 
a^žvmėjo Jūsų bendradarbio 
viešnagę, pažymėdamas, kad 
beveik po 10 m. pertraukos jis 
vėl stebėjo Augsburgo koman 
dos žaidimą, tačiau buvęs iuo 
labai nusivylęs, prisiminda 
mas Augsburgo BC koman 
dos žaidėjus Platserį ir Sihlum 
p’ą, arba Schwaben Lehnerį, 
kurie drebino stiprius V. Vo 
kietijos komandų pamatas.

K. B.

MA S



1962. XI. 28. — Nr. 46 (816) NEPRI V KLAUSOMA I. IETUVA 7 PSL.

HAAAIflLTOM
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORO 

KONCERTAS,

WELLAND. Ont
WELLANDAS SUDARĖ VEIKLOS PLANĄ

įvykęs lapkr. 3 d., praėjo su 
gražiausiu pasisekimu. Savo 
programoj choras išpidė kele 
tą dainų, papildant p. Anta 
naviČienei ir p. Juozapavičiui, 
solo ištraukomis. Nors publi 
kos kaip paprastai buvo neper 
daugiausia, bet koncerto išpil 
dytojams katučių nepagailėjo. 
Po koncerto, grojant Benni 
Ferri orkestrui, vyko šokiai, 
kokių retai kada būva. Choras, 
yra nepaprastai dėkingas buvu 
šiai hamiltonietei Panavaitei - 
- Stonkienei, dabar viešniai iš 
USA, už paįvairinimą šokių 
programos, savo puikiu balsu 
padainuojant keletą tangų su 
orkestru. Jos, po ilgo laiko pa 
sirodymas Hamiltono scenoje, 
susilaukė entuziastiškų ovacijų 
iš publikos.

Gal kam kyla klausimas; 
kamgi chorui reikalingos paja 
mos? Į tai, galime atsakyti, 
kad esant mūsų grupei apie 40 
asmenų, tenka ir susirgti ir ne 
laimės aplanko. Mūsų pareiga 
ir žmoniškas nuoširdumas rei 
kalauja, savo neapmokamus 
bendradarbius, nesėkmės atve 
ju aplankyti, paguosti, ar ma 
žą dovanėlę ar gėlių nuvešti.

Esame nuoširdžiausiai dė 
kingi gerb. kun. dr. J. Tada 
rauskui už paramą praeityje ir 
šio koncerto rengime. Taip 
pat dėkojame: Algo Masary 
Contraktor A. Šilinskiui už 20 
dol. auką, G. Martišiui už 5 
dol., J. G. Skaisčiui už 2 dol., 
J. Andriukaičiui už 5 dol. ir vi 
siems kitiems, parėmusiems 
mus savo auka, fantais ar dar 
bu, tariame nuoširdų lietuvis 
ką ačiū.

Ta pačia proga, choras kvie 
čia visus, kurie savo balsu gali 
prisidėti prie choro padidini 
mo, kaip tik dabar ateiti į re 
peticijas kiekvieną penktadie 
nį 7.30 v. vakare, arba A. V. 
par. bažnyčioj sekmadieniais, 
tuoj po 11 vai. pamaldų. Bū 
darni didesnėje grupėje, galėsi 
me ir didesnių darbų nuveikti.

Visiems geraiusios sėkmės 
linki

A. V. Parapijos choras 
ir Vadovas.

PASKUTINIAI ŠOKIAI
prieš adventą yra ruošiami šį 
šeštadienį, gruodžio 1 d., Uk 
rainian Community Centre, 
170 Parkdale Ave., N., tarp 
Barton E. ir Main Srt. E. gat 
vių. Čia Hamiltono teatras 
„Aukuras“, vad. aktorės E. 
Dauguvietytės - Kudabienės, 
stato trijų veiksmų komediją 
„Pirmas skambutis“. Šioje ko 
medijoje vaidina pati aktorė -

režisorė, E. Kudabienė ir kiti 
seni „Aukuro“ aktoriai. Rengė 
jai kviečia visus hamiltoniečius 
ir apylinkių lietuvius skaitlin 

TAUPYK IR' SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA”

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas Čekių patarnavimas.

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

gai dalyvauti šioje komedijo 
je. Vaidinimas prasidės punktu 
aliai 6 vai. vak. Po to smagūs 
šokiai, grojant Bennie Ferrie 
orkestrui. Veiks puikus bufe 
tas. Laimei išmėginti bus tur 
tinga ir įdomi loterija. Įėjimas 
$1.50, o moksleiviams ir stu 
dentams tik 50 centų. Tad visi 
į paskutinį parengimą — ,,Pir 
mą Skambutį”. J. P.

KĄ SAKO DIPLOMATAI...
Atkelta iš 2-ro psl.

Yorke VLIKo sesija.
Naujai susidariusi tarptauti 

nė padėtis sudarė palankų kli 
matą posėdžio dalyviams gy 
viau reikštis ir turėti daugau 
naujų vilčių laimėjimams negu 
būdavo seniau. VLIKo prezi 
diumas, matydamas nepaliauja 
mus puolimus iš okupuotosios 
Lietuvos laisvųjų lietuvių, jų 
institucijų, o neretai ir tų kraš 
tų, kuriuose laisvieji lietuviai ir 
jų organizacijos randa savo 
veiklai prieglobstį, parinko se 
sijai temą. Gana puolėjams at 
sakinėti į jų puolimus. Tie puo 
Įėjai — bolševikai ir lietuvis 
kieji Kremliui parsidavėliai sa 
vo kruviniems darbams nuslėp 
ti, puola kitus.

Sovietinė ekspansija į Ame 
rikos žemyną, atsimušė Kubo 
je. Tai naujas jau įkaitusio šal 
tojo karo „Stalingradas“, kurį 
dabar išgyvena nebe Hitleris, 
bfctl Chruščiovas, gabendama 
sis namo savo ginklų arsenalus 
iš Kubos. Tai šiuo metu vienas 
iš tarptautinių lūžių, kuris, ma 
noma, nebus leistas naujoms 
komunistinėms piktžolėms už 
teršti.

Antras dalykas tai komunis 
tinės Kinijos agresija prieš pa 
šauliui pacifizmą skelbusią In 
diją. Ne be ko, subangavę di 
džiuliai darbininkų, dėl nepa 
keliamai sunkaus gyvenimo, 
streikai Sovietijoje, nors ir la 
bai kruvinai Chruščiovo maiši 
narni, prisideda prie sovietinių 
„nepajudinamųjų” tvirtovių 
griuvimo. Šitie ir kiti panašūs 
dajykai VLIKo sesijos daly 
vius skatinte skatino blaiviai ir 
optimistiškai žiūrėti į Lietuvos 
ateitį, kuri sovietinės imperijos 
griuvėsiuose, nors gal dar ir 
negreit, padės lietuvių tautai 
atgauti laisvę ir valstybinę ne 
priklausomybę.

Sesijoje dalyvavo visų VLI 
Ką sudarančių grupių po tris 
atstovus ir po tris antrininkus.

• Dr. H. Nagys atstovavo he 
tuvius, kaip Montrealio Seime 
lio Prezidiumo narys, latviams 
minint nepriklausosmybės šven 
tę.
• Strėlytė Lilija susižiedavo su 
p. Dvarionu. Vestuvės numaty 
tos gegužės 18 d.

Nei žvarbūs rudens vėjai be 
siblaškydami su pirmosiomis 
snieguolėmis po plačiąją Kana 
dą, nei sunkūs fiziniai darbai, 
pelnant sau pragyvenimą, lie 
tuviškos veiklos šioje kolonijo 
je neslopina.

Žmogus įprasmina savo gy 
venimą šioje žemėje tik atsi 
duodamas tautai, valstybei ir 
artimui.

Lapkričio mėn. 18 d., p. p. 
Staškevičių namuose, Port Col 
borne, įvykęs bendruomenės 
valdybos posėdis sprendė Wel 
lando lietuvių kolonijos reika 
lūs.

Nutarė- 1) Pildant Krašto 
Valdybos aplinkraštį, vykdyti 
apylinkėje šaipos vajų rūbais 
ir pin’gais. Šalpą organizuoti 
ir vykdyti pavesta valdybos 
kasininkui J. Paužuoliui pasi 
,kvie<?iant padėjėjus: Wellan 
de V. Jas’ulionį, Port Colbor 
ne, A. Stankevičių. Kalėdų 
švenčių proga, valdyba prašo 
tautiečius prisiminti evangelis 
kąjį savo artimą ir būti dos 
niais — rūbais ir pinigais. Pi 
nigai reikalingi apmokėti siun

St. CAI MARINES, Ont.
IŠRINKTA NAUJA B-NĖS VALDYBA

Lapkričio 18 d. l evų Pran 
ciškonų patalpose įvyko B-nės 
susirinkimas ir išrinko naują 
apylinkės v bą, kuri pasiskustu 
pareigomis: J. Šarapnickas pir 
mininkas, St. Ulbinas vicep., 
K. Bogušis sekr., P. Baronas 
ižd. ir A. Šetikas narys. Į revi 
zijos komisiją: A. Gverzdys, J. 
Dainora ir A. Zubrickas.

Laiškus prašoma siųsti B-nės 
sekretoriui: K. Bogušis, 55 
Quenston Street, St. Cathari 
ne, Ont., Canada.

Valdyba.
KULTŪRINIS 
t ARENG1MAS

Lapkričio 3 dieną 278 kuopa 
SLA turėjo parengimą. Negali 
ma sakyti, kad tokio parengi 
mo niekad nebuvo, bet kalbant 
apie šią darbščią kuopą, būtina 
priminti, kad jos ne tik šis, 
bet bendrai visi parengimai 
praeina gana kultūringai. Šia 
me parengime meninę progra 
mą išpildė iš Toronto solistė J. 
Sriubiškienė. Pirmą sykį šioje 
padangėje pasirodžiusi sodriu 
balsu žavėjo susirinkusius. 
Taip pat iš Toronto buvo ke 
lėtas svečių, jų tarpe ir 236 S 
LA kuopos pirm. St. Jakubai 
tis.

Vakaro metu buvo pagerbti 
sukaktuvininkai: buvęs kuopos 
Pirm. Kostas Jonušas 60 me 
tų, narys Juozas Kavolėlis ir 
fin. sekr. Petras Polgrimas. K. 
Jonušui įteikta dovana stalinis 
laikrodis ir prisegta gėlė, ki 

SUDBURY, Ont
PIRMAJAM VISŲ LIETUVIŲ

ir jų draugų Naujų Metų suli 
kimui, bendrame pobūvyje bi 
lėtų platinimas vyksta vekmin 
gai. Atrodo, kad greitu laiku 
visi bus išparduoti. Lietuviai 
turėtų paskubėti, nes daug ir 
kitų tautybių asmenų yra pa 
reiškę norą dalyvauti mūsų po 
būvyje. Kas liks nuo lietuvių
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GERIAUSIA

: KALĖDINĖ DOVANA

: . VAIKAMS . .

ELEMENTORIUS Ė 
išmokys vaikus 

tinių persiuntimo išlaidoms.
2) Rengti Vasario 16 minė 

jimą. Jei pavyks gauti salę, mi 
nėjimą rengti didesne plotme. 
Salės gavimu rūpinasi vald. 
pirm. J. Staškevičius.

3) Buvusios valdybos su 
rinktą Solidarumo mokesčio ui 
196ų m. priklausančią dalį tuo 
jau išsiųsti Krašto Valdybai.

4) Tautos Fondui aukų va 
jų vykdyti kviesti M. Kuzavą.

5) Didesnių diskusijų šukė 
lė Joniniu parengimas Wellan 
de. L. T. S-ga Wellando sk
ilus perleidžia bendruomenėr 
valdjdoai išnuomotą St. Steni; 
ens salę prie Robinson Rd. Tv 
rėdama galvoj, kad Joninių pa 
rengimai Wellande yra sena 
Wellando tradicija, kuri tęsias 
nuo 1948 metų, valdyba nuta 
rė Jonines rengti 1963 m. bir 
želio mėn. 22 d. aukščiau pa 
minėtoje salėje. Šis nutarimas 
praėjo su pakilusiu ryžtingu 
mu atlaikyti netik rudens žvar 
bius vėjus, bet ir, vasaros alpi 
ncnč'us karščius.

J. Paužuolis,

tiems dviems tik po gėlę ir vi 
siems trims sugiedota ilgiausių 
metų. Po to jų garbei suruoš 
los vaišės. Paprastai sukaktu 
vės daugiau atžymimos dešimt 
mečiais ar bent penkmečiais, 
bet nei J. Kavolėlio, nei P. Pol 
grimo tokios nebuvo. Prisimin 
u jie buvo dėl to, kad jų gi 
mimo dienos buvo tos pačios 
ir jau 10 metų kai jiems tenka 
sykiu dirbti lietuviškoje veiklo 
je. Dabartinėse sąlygose juos 
galima pavadinti lietuvyb 
nėšiais. Per 10 metų šie visi 
trys sukaktuvininkai buvo ir 
yra matomi visuose lietuviškuo 
se darbuose be skundų ir be pa 
sigyrimų judant krutant. Dėl 
to jiems ir šis pagerbimas labai 
užpelnytas. Deja 278 SLA 
kuopa iki šiol gerų sąlygų ga 
Įima sakyt neturėjo. Tik prieš 
dvejus metus net spaudoje at 
sirado prieš šią kuopą pasisa 
kymų. Vienu melu net galima 
buvo užgirsti aštrių pasisa! y 
mų prieš SLA. Dabar to nebe 
girdėti. Gal susiprato, o gal iš 
kur gavo atatranką. Reiktų ti 
keti ir džiaugtis, kad susiprato 
ir net į paskutinį parengimą at 
silankė.

Bet nežiūrint tų pasitaikiusių 
kliuvinių, yra vilčių, kad 278 
SLA kuopa iki šiol gražiai iš 
laviravusi ir toliau žygiuos tie 
siu ir šviesiu keliu. Geriausios 
sėkmės!

Žemenis.

perleisime kitiems.
Taip pat, numatoma svečių 

ir iš kitų kolonijų, k. a. Nort 
Bay, Hamiltono ir Toronto..

L. B. V-ba.
GABI MOKINĖ

Irena Lapienytė, iš visų vie 
šųjų mokyklų Sudburio apylin 
kėje, buvo parinkta į 30 ga 
biausių mokinių skaičių, ku 
riems pagal naują mokymo me 
todą, kiekvieną šeštadienį po 
keletą valandų, duos pamokas 
Laurentian universiteto profe 
sorius W. Y. Watson ir kt. iš 
muzikos, meno, gamtos moks 
lo ir kitų dalykų, pagal išrink 
tų moksleivių gabumus ir pa

..Litas kviečia mokyklinį jau mą taupyti.

SAIJLT Ste. MARIE, Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 17 d. ap. valdyba 
ukrainiečių salėje surengė Lie 
tuvos Kariuomenės atkūrimo 
minėjimą. Ta proga buvo nu 
matyta paskaita, bet kadangi 
apie tai pakvietimuose nebuvo 
paminėta, tai paskaitininkas at 
vykęs minėj iman iado tik tris 
valdybos narius, o tautiečiai su 
brinko tik linksmąja! progra 
mos daliai, Grojo labai geras 
orkestras. Labai sėkmingai vei 
kė buletas ir buvo įvykdyta lo 
terija parengimo išlaidoms pa 
dengti. Susirinkę svečiai, ku 
rių tarpe buvo ir svetimtaučių 
būrelis, atrodė, labai puikiai 
jautėsi ir smagiai linksminosi. 
1 aciau tiek musų tautiečius, o 
ypač svetimtaučius, labjausiai 
sužavėjo pasilinksminimo pa 
baiga. Beabejo, atrasime tau 
tiecių, kurie sakys, kad tokios 
rūšies ap. valdybos nenumaty 
ta programa išviso netinka lai 
f.e HSiuViškų parengimų, ta 
čiau susirinkę svečiai skaniai 
pasijuokė ir turės apie tai kai 
bų ilgesniam laikui.

RINKLIAVA TAUTOS 
FONDUI

Mūsų kolonijos i autos Fon 

mėgtą sritį.
l ai naujas mokymo meto 

das, pradėtas praktikuoti vie 
; ųjų mokyklų, atrenkant pa 
čius gabiausius mokinius ir 
juos kuo trumpiausiu laiku sten 
giantis paruošti akademinėms 
s udijoms.
ifrute, laikykis, geros sėkmės.

J. Kr.
INCO DARBININKAI, 

taip trokštos vienybes dar ne 
turi. Mine MUI & Smelter 
Workers unija pralaimėjusi ko 
vą Steelworkers of America 
unijai, o paduotą jų skundą O 
LRB atmetus, bet per Mine 
Mill 598 unijos skyriaus baisa 
vimus, kuriuose didelę rolę vai 
dino Falkonbridge ir CIL dar 
bininkai, atgavus 1 mil. dole 
nų ir nekilnojamąjį turtą, ku 
r.e teismo buvo „užšaldyti", 
vis dar įieško tik jiems supran 
tamos „teisybes“. Surinkę per 
Šimtą mašinų ir didelį būrį 
jiems ištikimų narių, mašinas 
apkaišę įvairių šūkių plaka 
tais, lapkričio 19 d. nuvykę į 
Torontą, šturmavo Ontario 
provincijos valdžią — Queens 
Parke, taip pat nuvežė skundą 
Ontario Supreme Court.

Tuo tarpu Steelworkers uni 
ja organizuoja rinkimus vieti 
nio skyriaus valdybai ir tariasi 
su INCO dėl naujos darbo su 
tarties pasirašymo. Atrodo, 
kd dar šios Kalėdų šventės tai 
kos ir ramybės INCO darbinin 
kams neatneš. X. 

do atstovas tautietis P. Gaspe 
ras vykdo rinkliavą, kuri einan 
ti visai neblogai. Mūsų koloni 
joje turime kiekvienais metais 
tik 2—3 rinkliavas, tai reiktų 
aukoti- Tiesa, mus labai puola 
aukų rinkėjai ir iš kitur Mūsų 
kolonija irgi norėtų turėti savo 
bažnyčią, savo lietuvių namus, 
bet kadangi neįstengiame, tai 
>r neturime, o kitų prašyti aai 
matijamės...

Tautiečiui F. Gasparui past 
taikė ir nemalonumų. Vienoje 
vietoje ne tik kad aukos nega 
vo, bet dar buvo parodytos du 
rys ir pasakyta, kad su lietu 
viais jokių reikalų neturima...

Tai pirmas tokios rūšies nuo 
tykis mūsų kolonijoje ir gerai, 
kad tokių pavyzdžių daugiau 
nebepasitaikytų.

Korespondentas.

KANADOS OPEROS
bendrovės atidarytas 14-as me 
tinis sezonas O’Keefe Centre 
Toronte. Kanados Operos ben 
drovė tikrai gali pretenduoti vir 
tusi nacionaline institucija, tiks 
las, galbūt nepilnai buvo pra 
matomas, kada Kanadoje įsi 
steigusi vietinė opera buvo ati 
daryta 1948m. Sekančiais po to 
keturiolika metų ši organizaci 
ja sugebėjo sukurti tvirtą pa 
grindą operos tradicijoms viso 
je Kanadoje. Tuo pačiu laiku ji 
parūpino nuolatinį darbą kana 
diečiams dirigentams, direkto 
riams, muzikams, dailininkams 
ir technikams. Nė viena kita 
operos bendrovė Šiaurės Ame 
rikos kontinente, be Metropoli 
tain Operos New Yorke, nebu 
vo pajėgi pasiūlyti savo na 
riams panašių darbo galimybių. 
Su Canadian Council finansine 
pagalba ir bendradarbiaujant 
su daugeliu vietinių bendruome 
nių ir savivaldybių visoje šaly 
je, Kanados operos b-vė pra 
dedant nuo 1958 m. rado gali 
mu apvažiuoti su operos pasta 
tyma:s visą Kanadą, kitaip tos 
vietovės nebūtų turėjusios pro 
gos pasidžiaugti opera. Bai 
giant 1961 metus b-vė yra ap 
važiavusi 66 Kanados miestus 
ir miestelius, Pradedant nuo 
Newfondlando ligi Viktorijos, 
B. C., pastatant 74 operos pa 
sirodymus.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. Y.

Apatin;ai-ko j'i’ė* -Tnuršl- in

lengviausiai skaityti.
Paruošė žinomas pedago 
gas Ignas Malėnas pačiu 

naujausiu metodu.
Vaikus galima pradėti mo 
kyli skaityti jau 4 metų, 
kai tik susidomi skaitymu. 
Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Siman 
kevičiaus spalvotais pieši 
niais. Išleido Ateitis Bro 
oklyne, N. Y. Spaudė sale 
ziečių spaustuvė Italijoj.

Kaina $2.50. Gaunama ad 
resu: Ateitis, 910 Willough 

by Ave., Brooklyn 21, 
N. Y. ir pas plat ntojus.
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Sovie inės tikrovės va'zdeliai Rusijos okupuotoje Lietuvoje. Dešinėje: komunistai „remia“ 
kultūros namus... Matote, kokitie „kultūros“ namai ir kaip komunistai juos „remia“...
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apie Lietuvą kalbės Montrealy inž. J.Miklovas
-NESENIAI ATVYKĘS, KAIP PABĖGĖLIS, iŠ

MO^tIrEAL
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MENO LOTERIJOS

UŽBAIGIMAS
šį šeštadienį, gruodžio 1 dieną

Vartų
Reikia pasidžiaugti, kad lo 

teriją praturtino dar du daili 
ninkai, Elena Urbaitytė ir Jo 
nas Rūtenis, atsiuntę savo kū 
rinių iš New Yorko, ir R. V. 
Paukštaitis — iš Europos. 
Jiems esame nuoširdžiai dėkin 
g».

Iš Lietuvos pasitraukusio 
per Paryžių inžinieriaus Juozo 
Miklovo, baigusio Vilniuje uni 
versitetą 1960 metais, praneši 
mas, kaip girdėti, kelia didelį 
tautiečių susidomėjimą. Kaip 
žinoma, jo pranešimas paskuti 
nėję VLlKo sesijoje padarė 
itin rimtą įspūdį, Bet kas nori 
jo pranešimą išgirsti .turi at 
vykti punktualiai 6 valandą, 
nes jo pranešimas bus vakaro 
pradžioje.

Suprantama, kad vakare 
bus išstatyti visi paveikslai, 
skulptūros, mozaika ir dail. A. 
Tamošaitienės specialiai Meno 
loterijai išaustas tautinis mote 
riai - mergaitei drabužis.

(Papildomai, prie to kas bu 
vo pranešta praeitame NL nr., 
dar su dėkingumu pranešame, 
kad vakaro bufetui pažadėjo 
paaukoti: M. Leknickienė, D. 
Gražienė, B. Kalpokienė, J. 
Malaiška, M. Petrauskienė, St. 
Petrauskienė, I. Rimkevičienė, 
O. Sabalienė, S. Vilimienė, 
E. Vaupšienė, G. Žurkevičienė 
ir K. Petrulienė. Visoms ir vi 
siems nuoširdžiai dėkojame.

Žinoma, vakaro metu veiks 
bufetas, gros geras orkestras ir 
bus šokiai. Visi tautiečiai malo 
niai kviečiami dalyvauti.

Įėjimas tiktai $ 1.50.
Meno loterijai biletų dar 

yra. Jų galima bus gauti ir va 
karo metu. Loterijos pajamos, 
išskyrus kelionės atlyginimą 
pranešėjui, yra skiriamos NL 
spaustuvės plėtimo ir tobulini 
mo tikslams.

Mums pareigu jau iš anksto 
nuoširdžiausiai padėkoti vi 
siems, kas meno loterijai au 
kojo kūrinius, kas parodė ini 
ciatyvos, geros valios paremti 
sava ją spaudą, kas prisidėjo 
prie vakaro paruošimo ir jo 
J/ykdymo, kas aukojo išlai 

das, darbą ir laiką šiam vaka 
rui ir šiam tikslui.

NL B-vė ir redakcija.
• Pp. Voronikaičių restoranas

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir I _ „ 
ketvirtadienį I 2—4; /--9 p. m. 

antradienį ir I 
penktadienį Į m‘

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

m -5
DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

T r R. CHARLAND
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

ADVOKATAS

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

6 valandą vakaro Aušros 
salėje.
gavo leidimus pardavinėti gė 
rimus. (Žiūrėkite skelbimą). 
Savi pas savus, ypač į pirmos 
rūšies restoraną.

LIETUVIŠKŲJŲ 
MOKYKLŲ BALIUS 

šeštadienį buvo gražus ir gerai 
praėjo, bet vis dėlto į balių 
mažokai atsilankė tėvų ir nevi 
si net mokytojai.

Labai graži buvo koncertinė 
dalis, kurioje du šokius pašo 
ko B. Vaitkūnaitė ir keturius 
šokius Tautinių šokių grupė, 
vedama J. Piečaičio, p. Latvai 
čiui grojant. Publika karštai 
plojo rožėmis apdovanotai B. 
Vaitkūnaitei ir ypač Tautinių 
šokių šokėjams — jaunimui, 
kuris atsilygino už tai gražiai 
paruoštu Oželiu.

Po to vyko gausios loterijos 
vykdymas, buvęs sėkmingas.

Veikė bufetas ir šokiai gra 
žiai vyko visą vakarą, grojant 
geram orkestrui. Bendrai vaka 
ras gražiai praėjo.
JAUNIAUSIAS ŠV. KAZĮ 

MIERO PARAPIJOS 
komiteto narys ir buvęs Lito 
atstovas Rosemounte, J. Valiu 
lis, St. Leonarde, savo ranko 
mis pasistatė gražų keturių bu 
tų namą, kur su savo jauna 
žmona jau ir gyvena.
• R. Bukauskas pasirodė ne 
tiktai gabus dailininkas, bet ir 
geras šaulys, šiaurės miškuose 
nušovė stirną.
• Montrealiečiai dalyvavę H 
Kultūros kongrese: T. J. Bore 
vičius, Dr. P. Lukoševičius su 
Ponia, Dr. H. Nagys, Inž. V. 
Pusarauskas.

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

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

FRANK M. GODINE, Q. C. 
Suite 1005, 485 McGill Street 

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

LIETUVOS.

| Boulevard Restaurant
CURB BAR-B.-Q SERVICE

| ALUS, VYNAS, ŠAMPANAS.

Pirmos rūšies steikai.
v Bar-B-Q viščiukai.
X Spaghetti ir kitas įvairus maistas.
į; Savininkas P. VORONINKAITIS

1997 Labelle Blvd. (Kelias 11 A) Chomedy.
I Tel. MU 1-0067

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Suaukota paskutinio sekma 
dienio rinkliavos metu $272.90.

Pakrikštytas O. ir E. Augu 
nų sūnus Raimundo - Edmun 
do vardais.

Toronto Prisikėlimo parapi 
jos choro viešnagė Montrealy 
je bus tikrai įdomi. Gruodžio 
m. 8. d., 7.30 vai. vakaro bus 
Lietuviškos Dainos šventė mū 
sų parapijos salėje ir LKM Dr 
-jos vakarienė. Gruodžio m., 9 
d., Sumos metu giedos mūsų 
svečiai. Chorui vadovauja mu 
zikas kun. Jurkšas. Padėkime 
nakvynių reikalu. Informacijų 
kreiptis pas AV parap. choro 
seniūną A. Gudą, 766-5407.

Tėv. K. Pečkys kalėdos Ver 
dune: pirmad. Woodland; ant 
radienį Bannantyne; trečiad. 
Argyle; ketvirtad. Verdun 
Ave. ir 1, 2, 3 Ave.; penkt. 6 
Ave.

Tėv. S. Kulbis, pradedant 
antradieniu, užbaigs kalėdoti 
Riverside, LaSalle ir toliau ka 
ledos Lachine.

Tėv. Klebonas, šią savaitę, 
grįžęs iš Čikagos, pradės kalė 
doti Ville Emard, Cote St. 
Paul.

Adresai. Būtų naudinga, jei 
žmonės savo adresų pasikeiti 
mus mums praneštų.

• M. Eizinaitė, atsikėlusi į 
Montreal; iš Toronto, studijuo 
ja universitete literatūrą. Ji pa 
tenkinta Montrealiu, kuris jai 
sudaro Europos miesto įspūdį. 
Malonu, kad p. Enžinaitė kul 
tūrininkė ir visuomenininke. Ji 
yra baigusi baleto studiją ir pa 
ti mokytgojavusi. Montrealy ji 
nori įsijungsi: į kultūrinę veik 
lą, kiek jai leis laikas ir sąly 
gos.

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

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

pramonės Įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.
__________

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

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

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje.
Š’bkiadieniais: 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) : 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.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Jaunimo susirinkimas sekma 
dienį buvo labai gausus ir jau 
nimas labai gražiai nusiteikęs. 
Išrinkta valdyba: Edis Kala 
kauskas, A. Laurinaitis, Genė 
Skripka, Jūratė Sakalaitė, Ir. 
Kalakauskaitė, Vida Lietuvnin 
kaitė ir Edis Petrulis. Valdy 
bos posėdis trečiadienį, lapkr. 
28 d. 7 vai. vakaro.
Pakrikštytos: Sandra Me Gee 

ir Linda, Suzana Mackevičių 
tė.

Aukavo bažnyčiai Pov. Raz 
ma 10 dol.

SKELBIAMAS METINIS 
ŠALPOS VAJUS

Prasidės gruodžio 1 d. ir bus 
tęsiamas iki 1963 m. kovo mė 
nėšio. Bus renkami pinigai, dė 
vėti rūbai geram stovyje, ava 
lyne ir baltiniai.

Šitos aukos skiriamos šelpti 
užsienio, ir Montrealio apylin 
kės lietuviams.

Todėl kreipiamės į Montrea 
lio lietuvių visuomenę ir prašo 
me, kad kiekvienas prisidėtų 
prie bendro darbo, savo auką 
pinigais ir daiktais. Pinigai bus 
renkami su aukų lapais. Norin 
tieji paaukoti rūbus ar pinigus 
dėl persiuntimo, prašomi skam 
binti: J. Kęsgailienei, PO 7- 
5956; St. Ališauskienei, PO 6- 
6996; A. Zubienei, DO 5- 
0224; J. Adomaičiui, DO 6- 
7639; Jurg. Gudui, PO 9-4176.

Daiktai, kas negalės pristaty 
ti, bus paimami iš namų.

Mes tikimės, kad kiekvienas 
lietuvis supras savo pareigą ir 
mūsų prašymą.

Šalpos Valdyba.
PP. SNAPKAUSKAI 

ketvirtadienį, lapkr. 22 d. išly 
dėjo sūnų Albiną į karališkąją 
Kanados policijos mokyklą, 
prieš tai suruošę gražias išleis 
tuves. Linkime sėkmingų mo 
kslų.

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 AV 8-2352.

PO 6 vai. PO 7-6183.

RINKIMAI SPRINGHURST 
VASARVIETĖJE

Kaip daugumas iš mūsų ži 
no. Šios vasarvietės savininkų 
dr-ja įsisteigė prieš penkerius 
metus. Nuo pat įsisteigimo pra 
džios, metai iš metų, dr-ja dau 
gelį sykių kreipėsi į valsčiaus 
tarybą įvairiais mums rūpi 
mais klausimais, kaip pavz.: 
važinėjimas automobiliais pa 
ežerėje, sanitarinė priežiūra pa 
plūdyme, poilsio ir komercinės 
zonos vasarvietėje, statomų pa 
statų kontrolė ir tt. Tačiau esą 
moji valsčiaus taryba visada 
liko kurti bet kokiam mūsų pa 
geidavimui. Todėl šių metų 
valsčiaus tarybos rinkimuose 
dr-ja išstato tris kandidatus iš 
vasarvietės savininkų tarpo ir 
aktyviai juos remia.
1. L. G. Robinson — advokat.
2. D. E. Harquail — buhalt.
3. M. Kerluke — statybinink.

Rinkimai į Nottawasaga vai 
sčiaus tarybą įvyksta gruodžio 
m. 1 d., šeštadienį ir gruodžio 
3 d., pirmadienį. Rinkimų būs 
tinė pradžios mokykla prie 
Byrnes Ave., Springhurste. Ur 
nos atidaros nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro. Rinkimų metu 
dr-jo v-bos nariai pakaitomis 
budės toje būstinėje.

Tad visi vykime gruodžio 1 
d., šeštadienį, į Springhurstą ir 
išrinkime 3 dr-jos siūlomus kan 
didatus. L. A.
• Dainos grupė labai dėkoja 
už praėj. sekm. surinktas au 
kas — $121.50.
• Studentų Namų pašventini 
mas sekm. po sumos. Visi kvie 
Čiami juos atlankyti. Studentai 
lauks svečių su kavute.
• Sekmadienį statomas Molje 
ro veikalas „Šykštuolis“. Vai 
dina Hamiltono „Aukuras“.

IŠKILMINGOS 
LAIDOTUVĖS

Retai esti tokios laidotuvės, 
kad į jas prisirinktų pilna baž 
nyčia žmonių, kaip tas buvo 
Onos Arlauskienės laidotuvė 
se. Gedulingas mišias, giedant 
vyrų trio, laikė trys kunigai ,su 
klebonu kun. F. Jucevičium 
priešakyje, kuris po mišių prie 
velionės karsto pasakė pras 
mingą atsisveikinimo žodį, ver 
tindamas žmogaus gyvenimą 
ir mirtį. Į kapus nulydėjo ilga 
mašinų vilkstinė, nors buvo 
darbo diena, lapkr. 22.

Velionė, visuomenininkės bei 
mokytojos, Marijos Arlauskai 
tės, Motina, buvo labai kukli, 
rami, nuoširdi bei taiki asmeny 
bė, visada ištikima savo nuo 
taikoms ir visų tautiečių myli 
ma.

District Estate Brokers
Nariai Montrealio Real 

Estate Board
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
Namai - žemė - draudimas -

- paskolos.

Įėjus į dešimtuosius darbo me 
tus, reiškiame nuoširdžią padė 
ką mūsų klijentams ir visiems 
padėjusiems ir prisidėjusiems iš 

eiti į prekybinį gyvenimą.
Su pagarba

P. A d a m o n i s.

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

nuo ryto 9 iki vakaro 9 vai.

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANG. LIUTERONŲ

parapijos pamaldos su Šventa 
Vakariene įvyks š. m. gruodžio 
m. 2 d. 1 vai. pp. Išganytojo 
bažnyčioje, Bloor St. W. ir In 
dian Road gatvių sankryžoje. 
Pamaldas laikys kun. P. Di 
lys iš Čikagos. Maloniai prašo 
me kuo skaitlingiausiai daly 
vauti. Taryba.

METINIS SLA 236 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 
įvyksta š. m. gruodžio mėn. 9 
d. Lietuvių Namuose. Be eina 
mų reikalų bus renkama kuo 
pos valdyba ateinantiems me 
tams ir taip pat kiekvienas na 
rys turės progos užpildyti SLA 
mokesčių mokėjimo kortelę.

Nariai prašomi gausiai at 
silankyti. Pradžia 1 vai. pp.

— ap —
PAKILO AR NUSMUKO?

Praėjusios savaitės Prisikėli 
mo parapijos žiniose rašoma, 
kad reguliariai parapiją re 
miančių narių skaičius po vie 
nerių metų vajaus nuo 600 šei 
mų yra pakilęs per 800. Ta 
čiau tos pačios parapijos 1960 
metų apžvaloje 11 puslapyje 
rašoma, kad 1960 m. laisvu ap 
sisprendimu Prisik. parapijai 
priklausė 1320 šeimų.

SPORTO SRITIS
Praėjusi savaitė „Vyčio“ 

krepšininkams nebuvo sėkmių 
ga. Mergaitės CYO lygoje pra 
laimėjo praėjusių metų meiste 
riui Corpus Christi 24:28, o 
moterys Toronto Ladies Se 
nior lygoje sužaidė lygiomis 
su „Aušra“ 24:24. Pasibaigus 
pirmą jam tos lygos ratui ,,Vy 
čio“ moterys stovi pirmoje vie 
toje, turėdamos tris laimėji 
mus ir vienas lygiąsias. Tik, 
„Vyčio“ vyrai Church lygoje 
laimėjo prieš Kingsway koman 
dą. Stalo teniso lygoje rungty 
nės jau prasidėjo. Čia žaidžia 
šešios „Vyčio“ komandos.

Bendrai paėmus sportinė 
veikla Toronte yra labai gy 
va. Kiekvieną savaitės dieną 
vyksta arba treniruotės arba 
rungtynės. Dažnai mūsų orga 
nazacijų veikla pasireiškia vie 
nu kitu susirinkimu metuose, 
naujos valdybos išrinkimu ir 
tiek, tačiau sporto klubuose su 
sibūręs jaunimas yra gyvesnis. 
Gaila, kad vyresnioji karta mū 
sų jaunimo oranizacijomis ma 
žai domisi ir menkai jas remia. 
Kam reikia spaudoje ilgais 
straipsniais gvildenti jaunimo 
nutautėjimo problemas, jeigu 
mūsų visuomenė moka iš jau 
nimo tiktai reikalauti, bet nie 
ko nesugeba jam duoti.
• Artėjant 'rinkimams į lo 
ronto miesto savivaldybę, vi 
sus kviečiame rūpestingai ap 
sispręsti už ką atiduoti savo 
balsus ir uoliai dalyvauti baisa 
vimuose.

FRANK’S BARBER SHOP 
Sav. lietuvis P. V a p š y s 
963 Melrose Ave., Verdun.

*<**• ■^►* ^** ■<*^' •<**■- ** “ ' **'
ELEKTROTECHNIKAS 

B. J*a u n i u s
Elektrinių prietaisų taisymas. 

Kilnojami elektriniai prietaisai 
paimami ir pristatomi į namus.

39—1 Ave. LaSalle, P. Q.
Telefonas: DO 5-0006.

war
TAISAU IR DAŽAU

LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-057!

V. Sušinskas.
--------------------------------------------
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