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NL Mašinų fondas tebelau 
kia dar daugaiu dalyvių. Ši kar 
tą išryškinamas
Petrulis Jonas,

Montreal ..........................70.00
P. Jonas Petrulis papildė šė 

ių pirkimą iki 100 dol., kas pa 
gal NL Bendrovės planus duo 
da teisę p. J. Petruliui laikraš 
ti gauti nemokamai visą laiką, 
atseit kol kas NL B-vė tuo mo 
ka už Šerus 5% dividendo. 
Nuoširdžiai p. Petruliui dėko 
jame.

NL Mašinų f. buvo 10.739.00 
Gauta .................................... 70.00

MF dabar yra . . . .10,809.0 3 
MF užplanuota .... 15.000.00 
MF dar trūksta .... 4,191.00 
Pastaba: Visi, kas nuperka šė 
rų už 100 dol., arba turimus 
papildo iki 100 dol., visi N. 
L-vą gauną nemokamai.

Dėkingi būsime visiems, Ls 
prisidės prie F*»ndo papildymo 
prisidės.

Valdyba

Tarsis Vakarų lyderiai
RrDMITDIinęr ęiKITirC a WT < *

KAS NAUJA KANADOJE.

Pakistanas

BERMUDUOSE SUSITIKS MACMILLANAS, 
KENNEDY IR DIEFENBAKER

priešinasi Indijos ginklavimui. Maskva vėl kelia 
Berlyno klausimą.

didiesiems įvy
Kubos blokada. In 
kietas Prancūzijos 
de Gaulle planų 
pasaulinė politika 
ramesnį klausimų

Nepriklausomo® Lietuvos
APRIMUS 
kiams, kaip 
dijos karas, 
prezidento 
Vykdamas, 
persimeta j 
svarstymą, o jų dienotvarkėje 
daug. Tačiau Maskva, kaip pa 
prastai. Vakarams neduoda nu 
rimti ir pailsėti. . . Todėl nė 
kiek nedelsiant,

MASKVA VĖL KELIA 
BERLYNO KLAUSIMĄ,

nors paskutinėje notoje Ameri 
kai jau nemini to, kad su ry 
tine Vokietija sudarys seperati 
nė taika. . .
KENNEDŽIO pritrenktas, 
Chruščiovas dar nėra galutinai 
atsipeikėjęs. Jis net ir partijos 
suvažiavime netiek kalbėjo 
apie politinius dalykus, kiek bu 
vo

SUSIRŪPINĘS 
DUONOS KLAUSIMU.
„Tobuliausia pasaulyje sant 

varka“ — sovietinė prigyve 
no... badą. Vergai - kolūkie 
čiai boikotuoja diktatūrą ir jai 
nenori dirbti.
CHRUŠČOVAS desperacijoje. 
Jis važinėja po kolūkius ir ragi 
na ir varo kolūkiečius dirbti, 
bet kolūkiečiai duonos diktatu 
rai negamina. . .

VAKARAI dabar jau ramesnė 
je ir tikresnėje atmosferoje pra 
deda svarstyti dienotvarkėje 
esančius klausimus. Pirmas toks 
klausimas yra

VAKARŲ SKILIMO 
KLAUSIMAS.

Prancūzija ir V. Vokietija ei 
na atskiru keliu ir nedalyvauja 
nei nusiginklavimo konfenren 
cijoje, nei derybose su Rusija. 
Jos taip pat nelinksta daryti 
nuolaidų Britanijai bandant įsi 
jungti j Bendrąją rinką.
MACMILLANAS, vykdamas 

į pasitarimus su Kennedy, Ber 
muduose, pirmiausia tarsis su 
de Gaulle visais klausimais.
DE GAULLE, laimėjęs refe 
renduma, jaučiasi ypač stipriai, 
ir todėl MacMillanui dar ma 
žiau galimybių palenkti jį nuo 
laidžiai Anglijos politikai.
DIEFENBAKER, pradėjęs 
ypač aštriai pulti sovietinę dik 
tatūrą ir tironiją, išeina į plates 
nes padairas. ir du didieji Ber 
muduose kalbėsis ir su juo. 
PAKISTANAS atsidūrė opo 
zicijoje savo rėmėjams — JAV 
ir Anglijai už tai, kad šios vals 
•ybės ginklais paremia Indiją, 
kurią užpuolo Kinijos komunis 
tai. Pakistanas, žinoma, peržli 
bai elgiasi, bet gi yra faktas.

POLITINIS ŽLIBUMAS 
YRA INDIJOS SUSISKAL_ 

DYMO PRIEŽASTIS.
Indija suskilo dėl to „davat 

Tį i'-.iško“ žlibumo.
.. ! FANATIZMAS yra visos indų 

tautos susiskaldymo priežastis. 
Ir dabar, JAV ir Anglijai efek 
tingai parėmus Indiją, tuojau 
kapituliavo Kinijos komunistai. 
INDOKINIJOJE, nežiūrint su 
sitarimų, vis dėlto neramu. Ir 
‘oliau vyksta kovos su „partiza 
nais“, nors tai yra reguliarios 
oriešo kariuomenės daliniai.

parengimas
šeštadienį buvo gana skaitlin 
gas ir praėjo gana geroje nuo 
taikoje. Pranešimas, loterija ir 
balius čia 
Įvykis buvo

suminimi skyrium, 
ne eilinis, todėl te

nka suminėti daug dalykų.
viską 'tadtiečiams esame 

bai dėkmgi. Buvo jaučiamas vi 
sų didelis nuoširdumas savąjai 
spaudai. Ačiū visiems.

Už
la

PRANEŠIMAS APIE LIETUVĄ, 
geologijos inžinie 
Miklovas, vedant

nežiūrint po pusvalandžio per 
traukos teatrą pripildžiusios po 
licijos, pasipriešinimas vyko ir 
toliau, o kai spektaklis buvo tę 
siamas, daugumas publikos sa 
lę apleido ir išeidami žmones 
reikalavo gražinti pinigus. Tai 
yra aiškus ir atviras maištavi 
mas prieš okupaciją, rusinimą 
ir tautos naikinimą. Tai yra 
v.varbiausia.

PASAULINEI PARODAI 
MONTREALYJE

bus reikalinga 800 akrų. New 
Yorko 1964 m. parodai numa 
lyta 700 akrų, buvusiai Briuse 
lio parodai panaudota 500 ak 
rų. Parodos vietai Montrealy 
je svarstomas Point St. Charles 
nugriovimas, Maisonnevue par 
ko (prie Botanikos sodo), Bei 
que Estate plotų Ville Lassal 
le panaudojimas ir kai kurios 
kitos vietovės. Parodos ruoši 
mui bus įsteigta pusiau valdiš 
ka bendrovė.

— Grey Cup žaidynių kara 
iiene išrinkta Renata Pikelis, 
iš Ottawos.

PARDAVIMO MAŠINOS — 
AUTOMATAI

Kanadoje labai plečiasi ir jau 
daro 50 milionų apyvartą per 
metus.

GLASIO KARALIŠKOJI 
komisija, tyrinėjusi valdžios js 
taigų išlaidas, konstatuoja, kad 
esama didelės biurokratijos ir 
apsileidimo. Pavyzdžiui. Kraš 
to Apsaugos ministerijoje ras 
ta kariškų paltų, kurių kai ku 
rių dydžių užtektų tūkstančiui 
metų, elektros lempučių ke 
liems šimtams metų ir pn.

— Montrealio dalis Town of 
Mount Royal atšventė 50 metų 
sukaktuves.

už laisve ir sava 
Jis pažvmėjo ge 
to sąjūdžio nasėk 
žuvę apie 50,000

trėmimai i Sibirą

INŽ. J. MIKLOVAS
atskridęs j Montrealį, turėjo 
progos apžiūrėti Montrealį, ką 
padėjo savo mašinomis vėžio 
darni V. Žižys ir L. Girinis. 
Šeštadienį svečias iš Lietuvos 
aplankė Augštesniuosius kur 

sus ir skautų sueiga, o sekma

kurį padarė 
rius Juozas 
Dr. H. Nagiui, buvo dalykiš 
kas, konkretus ir be jokios pro 
pagandos.

Pirmiausia pranešėjas an>bū 
dino laisvės sąvoką ir ins fone 
tęsė pranešima, nradėies nuo 
partizanu sąjūdžio. J. Miklo 
vas konstatavo, kaip tas vvko 
ir kodėl — būtent: lietuviu tau 
tai kovojant 
rankiškuma. 
ras ir blogas 
mes. Kovose 
jaunimo .

Masiniai
vykę pagal iš anksto nkimant'' 
ruso sudaryta nlana. Išv^tie’i 
Sibire buvę izoliuoti ir jiems bu 
vo uždrausta naudotis net niu dienį dalyvavo Studentų semi 

nare, kur taip gi dalyvavo ne 
mažai ir pašalinės publikos. 
Inž. T. Miklovas papasakojo la 
bai idomių faktu, kurie mums 
buvo žinomi 
taip giliai, 
pasakojo.

Inž. J. Miklovas sekmadie 
nio vakare ” ’
ką. kur jis laikinai sustojęs.

Inžinieriui J. Miklovui 
priklausoma Lietuva yra i 
širdžiai dėkinga.

kyklomis. susiekti su vietos 
gyventojais ir tt.

Lietuvos žmonių nasipriešini 
mas okupacijai ir kova su ja 
vyksta visa laika ir visose sri 
tyse. Ypač ryškiai pranešėjas 
parodė atsakydamas i paklausi 
ma dėl op. sol. Kučingio su 
grįžimo spektaklio, kai vieton 
tos operos, kurioje turėjo daly 
vauti 
opera 
buvo

dalinai, bet ne 
kaip pranešėjas pa

.šskrido į New Yor

PAGERBTA LIETUVĖ 
MOKYTOJA

Mariją Arlauskaitę už pašiau 
kojimą, augštą mokymo lygį, 
ilgą ir sėkmingą darbą Prancū 
zų katalikų mokyklų komisija 
ir Švietimo Ministerija apdova 
nojo pasižymėjimo garbės or 
dinų. Apdovanojimas įvyko 
lapkr. 26 d. Rajono iškilminga 
me susirinkime. Pijaus 9-jo gim 
nazijos patalpose, dalyvaujan 
Provincijos Švietimo Mimsteri 
jos vyriausiam inspektoriui, ei 
lei augštųjų švietimo įstaigų pa 
reigūnų, mokytojų ir daugybei 
svečių. M. Arlauskaitė yra pir 
mutinė Montrealy lietuvė mo 
kytoja apdovanota šios rūšies 
ordenu. Montrealio prancūzų 
katalikų mokyklų komisijos pir 
mininkas savo žodyje rado rei 
kalinga M. Arlauskaitės nuo 
pelnus paminėti atskirai, kaip 
ypatingai nuoširdžiai atsidėju 
šią savo darbui. Iš lietuvių iš 
kilmingame įteikime dalyvavo 
kun. F. Jucevičius, kun. S. Kul 
bis SJ, p. J. Benius, Juškevi 
čiai, p. Adamoniai.

JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ 

RYŽTINGUMAS 
stipriai paveikė visus komunis 
tų organizuojamus ir remiamus 
neramumų židinius: ramiau Ko 
rėjoje, Karibų srityje, Pietinėje 
Amerikoje, net ir Afrikoje. Vi 
si pamatė, kad

RUSIJOS PUČIAMOJI 
GALYBĖ YRA MUILO 

BURBULAS,
nėra pagrindo ja pasitikėti. 

SOVIETIJA dėl to bando eiti 
toliau ir apsidrausti nuo kitų ga 
limų suklupimų ir nemalonu 
mų.

CHRUŠČIOVAS SIŪLO 
NATO IR VARŠUVOS 

paktų susitarimą. . . Atrodo, 
kad tas kai kam Vakaruose net 
patinka. . .

KITOS ŽINIOS
— Mikojanas po ilgų dery 

bų su Kastro, lankėsi JAV ir 
kalbėjosi su Kennedy ir Steven 
šonu.

— U. Than lieka JTO gene 
raliniu sekretorium.

— Popiežius Jonas XXIII su 
sirgo anemija ir dėl to kardino 
lai iš Bažnyčios suvažiavimo 
neišsiskirsto.

— Pakistanas su Indija taria 
si dėl Kašmiro.

DIDELĖ IR NUOŠIRDI PADĖKA AUKAVUSIOMS IR 
PASIAUKAVUSIOMS

tautiečių, kurie ir neprašyti, 
bet matydami reikalą ir užjaus 
darni dirbančius, prisidėjo dar 
bu Visų čia neįmanu suminėti, 
nes | daugelis nebuvo užregis 
truoti. Tačiau visiems ir čia su 
minėtiems ir nesuminėtiems, v 
siems esame labai dėkingi.

Bufetui, kuris buvo turtin 
gas, įvairus ir skoningai suorga 
nizuotas, aukavo šie asmens:

K. Ambrasienė, J .Andrijaus 
kienė, J. Baltuonienė. M. Lėk 
nickienė, O. Bieliūnaitė, K. 
Bubliauskienė, T. Čipkienė, E. 
Dalmotienė, V. Daugelavičie 
nė. D. Gražienė, V. Gurčinie 
nė. M. Dapkienė, A. Jaugelie 
nė, E. Kaulakienė, E. Kerbelie 
nė, B. Kalpokienė, J. Kirkilio 
nienė, A 
Kuprienė, 
Malaiška, 
kienė. V. Otienė. E. Paunks 
nienė. M. Petrauskienė. St. 
Petrauskienė. K. Petrulienė. E. 
Tuodkojienė. E. Kardelienė, L. 
Ptašinskienė, I. Rimkevičienė. 
B. Rupšienė, O. Sabalienė, B. 
Šimonėlienė. E. Tumėnienė - 
- Szewczuk, R. Urbonienė, E. 
Vaupšienė. E. Vileniškienė, S. 
Vilimienė. G. Zabieliauskienė, 
A. Zubienė. G. Zurkevičienė. 
A. Gaurys. O. Motuzienė ir E. 
Juodkojienė.

Talkoje buvo: M. Girdžiuv e 
nė, J. Leknickan. O Biebūn i 
tė, K. Bubliausk'enė, P. Bud e 
vičienė, A. ir Ir. Burbaitės, V. 
Daugelavičienė, R. Gudžiūnai 
tė, V. Otienė. 
P. Urbonienė. 
P. Baltuonienė.
V. Vasiliauskaitė, P. Girinienė, 
P. Urbonienė.

Prie įėjimo: G. Alinauskas, 
V. Vanagas. P. Petronis, B. 
Adomonis.

Bare: B. Abromonis, P. Ki 
zerskis, V. Skaisgiris.

Padavėjais: V. Lukauskas. 
P. Girdžius, K. Martinėnas, J. 
Vieraitis, A .Šimonėlis.

Taip pat dirbo ir visi NL V- 
bos nariai.

Taip gi aukavusiems ir pasi 
aukavusiems. P. A. Kavaliūnai 
lė buvo ta energingoji organi 
zatorė, kuri paprašė ponias, pa 
neles ir ponus ką nors, kas ga 
Įima, pagaminti NL Meno lote 
rijos parengimui ir jo metu pa 
talkinti. Bet atsirado visa eilė

K. Norkus. 22 E. 34 St. Ha 
milton, Ont.

22. Žmuidzinienės Halinos-- 
--Natiurmortas. Nr. 04870, 
Milda Girdžiūtė, 410, 9th 
Ave. LaSalle, P. Q.

Nuoširdžiausiai dėkojame vi 
siems menininkams, paaukoju 
siems savo kūrinius palaikyti sa 
x osios, lietuviškosios, spaudos 
židinį.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS.
Nepriklausomos Lietuvos ka 

nuomenės 
sukakties, 
lyje įvyks 
16 d. 5 v.
Įėję.

Minėjimo programa bus 
skelbta sekančiame ,.N. L.“ 
ryje.

Minėjimą ruošia: Lietuvių 
karių vet. s-ga „Ramovė“, Kū 
rėjų savanorių s-ga ir Šaulių s- 
gos Mindaugo kuopa.
BANKO „LITO” REIKALAI 

Mokyklinio Jaunimo verba 
vimo vajus vyksta sėkmingai.

— Jau įstojo 12 vaikų. Įstojimo 
kortelės sekantį šeštadienį bus 
išdalintos ir Rosemounto mo 
kykloje.

„Lito” Valdybos mėnesinis 
posėdis įvyks ateinantį sekma 
dienį, gruodžio 9 d., 8 vai. 30 
min. ryto banko patalpose prie 
Aušros Vartų parapijos salės.

Molson bravoro apžiūrėji 
mas ir vaišės Lito nariams ir 
prijaučiantiems lietuviams įvy 
ks sekantį antradienį, gruodžio 
11 d., 7 v. 30 m. v. Įėjimas į sa 

iš 1670 Notre Dame, gate 
Kviečiame visus dalyvauti.

Priėmimą globoja Molson kre 
DLK VYTAUTO KLUBO 

VADOVYBĖ
1963 metams, gruodžio 2 d. 

galutinai išrinkta ši: pirm. 
Džiaugys Iz„ vicepirm. Paukš 
taitis Pr., sekr. Alinauskas 
Gasp., kasin. Botyrius Petr., 
atsk. v-ju Gudžiūnas Kaz., šė 
rų sekr. Bohemier Robert.

Direktoriais: Ambrasas Ka 
zys, Juška Kazys, Vilkelis Jo 
nas, Petrauskas Juozas, Grei 
bus Alf.

Revizijos k-ja: Alseika Vik 
toras, Petrauskas Petras irKęs 
gaila Steponas.

Pašalpinės Dr-žos mokesčių 
rinkėju — Gudas Leonas.
* Laurušonis Pranais kurį lai 
ką sirgęs ir gydytas ligoninė 
je, sugrįžo iš ligoninės ir tikisi 
pradėti darbą.
• Juodviršis Mykolas serga ir 
priverstas gulėti lovoje.

Ne 
nuo

Kučingis, buvo pastatyta 
Pilėnai. Publika dukart 

nutraukusi spektaklį ir

KAS LAIMĖJO MENININKŲ KŪRINIUS
E. Centre St. Shenan

> dooh. Pa., USA.
> 10. Rutenio Jono — Giria 
, saulėlydyje. Nr. 08198. J. Yla, 
: 8235 So. Whipple, Chicago, 
. Ill., USA.
1 11. Šablauskienės Onos ■

Tulpės. Nr. 08855, D. Keršie 
nė, 487 Windermere, Toronto 
9, Ont.

12. Šepečio Aleksandro — 
Kalėdų naktis. Nr. 11808, J. 
Danys, 1681 Ainsley Drive, Ot 
tawa 5, Ont.

13. Luomos Hildos — Ga 
nykioje. Nr. 04051, Ig. Var 
nas, 152 Holton S., Hamilton, 
Ont.

14. Tamošaitienės Anastazi 
jos — Koplytėlė prie tėviškės 
Nr. 05889. A. Mitchell, 6316 
Jogues St.. Montreal 20.

15. Tamošaitienės Anastazi 
jos — Tautinis drabužis. Nr. 
02669, Žrk. 2670.

16. Tamošaičio Antano — 
Žvejys. Nr. .8356, J. Kežinai 
lis, 124 Gladstone Ave., 
milton, Ont.

17. Valiaus Telesforo — 
sara. Nr. 09044, 3. Cezis, 
R. 1., Arva, Organo.

18. Vazalinsko Alfonso 
Laurynuos gamta prieš atgims 
tant. Nr. 02287, B. Valiūkė 
nas, 2765 Maybury Sr., Dėt 
roit 16, Mich.., USA.

19. Viesulo Romo — Sunku 
giriai be gegutės. Nr 03096, M. 
Juodviršis, Rue de Seve, Mont 
real 20.

20. Urbaitytės Elenos — 
Kompozicija. Nr. 05121. S. 
Šėpas, 168 Dela Wase Avė., 
Toronto, Ont.

21. Žmuidzinienės Halinos— 
—Dainava rudenį: Nr. 01440,

, „Nepriklausomos Lietuvos” 110 
Meno kūrinių paskirstymo (lo 
terijos), įvykusio 1962 m. gruo 
džio 1 d. Aušros Vartų salėje, 
Montrealy, akte, pasirašytame 
T. J. Borevoč'aus, B. Lukoše 
vičienės, J. Miklovo, K. Gu 
džiūno. D. Norkeliūno, konsta 
tuota. Išlošė:

1. Akstino Juozo — Du ber 
niukai. Nr. 05619. P. Peleckas, 
6605, 39 Ave, Apt. 4, Mont 
real 36.

2. Bukausko Romualdo — 
Karnavalas. Nr. 01570. A. 
činskas. 18 Highland St., 
Salle. Montreal.

3. Dagio Žvalgas ant pilies 
bokšto. Nr. 11266. P. Kv;et 
kauskos, 5384 Jeanne Mance, 
Montreal.

4. Docuvienės Elenos — 
Mergaitė. Nr. 07100, Danus 
Puzinas. 4931 Gamac, St., Phi 
ladelphia 41, USA.

6. Januškevičiaus Česlovo — 
Trikampių žaismas Nr. 10752, 
A. Koje'aitis, 
Lome, Ont.
ne, Ont.

6. Norkaus 
Kud'rka. Nr.
čnilfenė. 6897 Mazarin St., 

Montreal 20. j
7. Paukštaičio Vaidoto — 

Paežerėje. Nr. 04610. Laisvoji 
Lietuva. 911 W. 32nd St., Chi 
cago 8. USA.

8. Remeikos Vyto — Senas 
Jaunuolis. Nr. 08969, A. Ja 
nuška, 4368 A. De Bullon. 
Montreal.

9. Remeikos Vyto — Bemiu 
kas. Nr. 05340, J. Urbonas,

Ra
La

2.

R. R. 2, West

Jono — Vincas 
07510, M. Šiau

— Gvatemaloje kastrininkų 
sukilimas likviduotas.

Ha

Va
R.

atkūrimo, 44 metų 
minėjimas. Montrea 
š. m. gruodžio 
v. Aušros Vartų

m. 
sa

pa

Knystautienė. O. 
M. Latvaitienė, J. 

., P. Jocas, B. Malaiš

R. Urbonienė.
E. Kardelienė, 
A. Mylė.

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 pri 
dedami vokai.

tikrai
Įrašai
Pažy
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VISIEMS LIETUVIAMS
LAIKYSENOS IR VEIKLOS

G A I R Ė S

MARTYNĄ RIAUKĄ, 
jo žmonai mirus, 

nuoširdžiai užjaučia 
Elena Chinienė 

ir
Jurgis Skardis su žmona. IGNAS ŽALYS,

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITE 
TO 1962 METŲ SESIJOS PRIIMTOSIOS 

REZOLIUCIJOS
1. Laisvinimo veiklos reikalu.

VLIKo sesija. išklausiusi 
VLIKo ir Vykdomosios Tary 
bos pirmininkų pranešimus apie 
atliktuosius ir planuojamu© 
sius darbus, užgiria jųjų veiklą 
ir pateikia ateities darbų gaires.

VLIKo sesija, apsvarsčiusi 
esamąją padėtį ir aptarusi toli 
mesnę Lietuvos laisvinimo ak 
ciją, nutarė:

kreipti ypatingą dėmesį į ko 
munistų ofenzyvą mūsų atspa 
rumui palaužti, jėgoms suskal 
dyti ir išeivijai suklaidinti;

stiprinti pavergtosios tautos 
išsilaisvinimo viltis;

remti krašte kovojančius 
brolius ir seseris prieš rusifika 
ciją, indoktrinaciją, persekioji 
mus ir priespaudą;

atskleisti laisvajam pasauliui 
Maskvos daromus Lietuvoje 
religinio, tautinio ir kultūrinio 
genocido nusikaltimus;

pritarti JAV senatorių ir 
kongresmanų žygiams kelti 
Lietuvos laisvės bylą Jungtinė 
se Tautose ir skatinti lietuvių 
išeiviją prie to prisidėti ir viso 
keriopai juos remti, tuo pačiu 
reikalu kreiptis ir j kitų valsty 
bių parlamentų ir vyriausybių 
vyrus, o taip pat ir į tų kraštu 
lietuvių išeiviją tokius žygius 
visokeriopai remti;

reikalauti Jungtinėse Tauto 
se, tarptautinėse konferencijo 
se, o taip pat ir per spaudą.

kad svoietinė okupacija Lietu 
voje būtų panaikinta;

palaikyti gyvą ir aktualų Lie 
tuvos išlaisvinimo klausimą 
tarptautinėje plotmėje, susie 
jant jį su Antrojo Pasaulinio 
Karo palikimo likvidavimu ir 
su visa Centro ir Rytų Euro 
pos problema;

atkreipti ypatingą dėmesį į 
naujai besireiškiančias tenden 
cijas Europos Taryboje (Neat 
stovaujamųjų Valstybių Komi 
sijoje), kad būtų išvengta Lie 
tuvos ir kitų Pabaltijo valsty 
bių interesų pažeidimo ir dis 
kriminacijos;

stiprinti bendradarbiavimą su 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimu ir kitomis tarptautinė 
mis ir pavergtųjų tautų organi 
zacijomis Lietuvos laisvės by 
los labui;

siekti glaudesnio bendradar 
biavimo su Lietuvos diplomat! 
niais ir konsuliariniais atsto 
vais, Amerikos Lietuvių Tary 
ba, Pasaulio Lietuvių Bendruo 
mene, Lietuvos Laisvės Komi 
tetų ir kitomis organizacijomis; 
sudaryti jaunųjų akademikų 
patariamąją komisiją Lietuvos 
laisvinimo darbams plėsti ir in 
lensyvinti;

1963 metais atitinkamai at 
žymėti VLIKo veiklos dvide 
šimtmetį.

1
JUZEFINAI RIAUKIENEI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame josios sūnums ir giminėms. 

J. ir D. Mozūraičiai.

klasių neapykantai prieš kapita 
lizmą skelbti ir, komunizmo 
bei beklasės visuomenės atžvil 
giu, mūsų valiai išreikšti.

Mes negaištame ateities ap 
mąstymams; nes gyvename 
šiandien ir mūsų kova vyksta 
dabartyje, kad revoliuciniu ke 
liu ja pakeistume“.

Tokios padėties akivaizdoje 
nėra jokios abejonės, kad 
Maskvos agentų siūlomieji mai 
nai ir bendradarbiavimas su 
okupuotosios Lietuvos institu 
cijomis tegali turėti tų pačių 
liksiu. Dar daugiau, jie būtų 
naudojami laisvojo pasaulio 
lietuviu atsparumui palaužti, 
užslopinti pavergtosios tautos 
viltį išsilaisvinti iš rusiškosios 
vergijos ir komunistinės* nelais 
vės. Kremliaus agentai siekia 
netiesioginiu būdu šią akcija 
sušvelninti Maskvai nepalan

kius Lietuvos į Sovietų Sąjun 
gą inkorporacijos nepripažini 
mo padrainius, kad laiko tek 
mėje galėtų išgauti esamosios 
padėties pripažinimą. Mes ypa 
tingai kreipiame lietuvių visuo 
menės dėmesį į 1962 metų lap 
kričio 3 dienos Valstybės De 
partamento pareiškimą:

,,Valstybės Departamentas 
nepripažįsta Pabaltijo valsty 
bįų jėga i Sovietų Sąjungą in 
korporacijos ir tod^l negali 

remti kultūrinių mainu su so 
vietų okupuota Lietuva. Tolv 
giai nėra skatinamos amerikie 
čiu kultūrinės grupės vykti į tą 
sritį“.

VLIKas smerkia visus tuos, 
kurie remia bendradarbiavimą 
su Maskvos agentais ir kviečia 
lietuvių visuomenę boikotuoti 
tokio bendradarbiavimo talki 
ninkus.

2. Politinės konsolidacijos

1943 metais nepriklausomo 
sios Lietuvos partijos ir kovos 
organizacijos sudarė bendrinį 
politinį, organą — VLIKą.

VLIKo pagrindinis tikslas 
yra kovoti dėl Lietuvos laisvės 
ir remti lietuvių tautos pastan 
gas atstatyti Lietuvos nepri 
klauscmybę ir sugrąžinti suve 
lenines teises pačiai ’tautai 
spręsti savo likimą ir valdymo 
si forma. Tautos suverenumas 
ir josios valia yra pagrindas, 
kuriuo VLIKas rėmė, remia ir 
rems savo veikimą.

VLIKas, imdamas dėmesin 
smark’ai besikeičiančias tarp 
tautines aplinkybes ir tai, kad

reikalu

šių besikeičiančių įvykių raido 
je, gali būti netrukus iškelta 
Europos santykių sureguliavi 
mo problema visoje jos plotmė 
je, kada būtų paliestas ir toli 
mesnis Lietuvos likimo klausi 
mas, pakartotinai kviečia po 
litines grupes, turinčias tuos pa 
čius, augščiau minėtus, siekius, 
jungtis į Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetą vieninga 
valia ir bendru ryžtu toliau su 
tartinai kovoti už Lietuvos ne 
priklausomybės ir suverenių 
tautos teisių atstatymą.

Šiam tikslui siekti VLIKas 
sudarė komisiją šių asmenų: 
dr. K. Šidlausko, L. Šmulkščio 
ir J. Talalos.

3. Santykių su pavergtąja
1940 metais, Sovietų Sąjun 

ga, okupavusi Lietuvą, tuojau 
ėmėsi priemonių atskirti Lietu 
vos gyventojus nuo bet kurio 
susižinojimo ir santykių su lais 
vuoju pasauliu. Okupantas Lie 
tuvą aptvėrė spigliuotų vielų 
tvora ir apjuosė mirties zona. 
Sovietų pažiūros ir praktika 
šiuo reikalu nepasikeitė. Tai 
įrodo dar tik praeitais metais 
su dideliu įkarščiu Berlyne pa 
statytoji gėdos siena.

Sovietų agentų peršamieji 
kultūriniai mainai yra tik Sovie

tauta klausimu
tų Sąjungos politinis manev 
ras, pačių sovietų nusakytas 
šiais žodžiais:

,,Menas nėra nei pats sau tiks 
las, nei vien tik individualaus 
pasigėrėjimo dalykas.

Menas mums yra audringas 
veiksnys, išgyvenimas, kuris ra 
cionalizuoja ir išryškina mūsų 
tikslus.

Menas mums yra kolektyvi 
nis siekimas, dvasinis bendravi 
mas, masių nujautimo įprasmi 
nimas ir jų valios įkūnijimas.

Menas mums yra priemonė

ANTROJO JAV IR KANA
ROS KONGRESO

I.
Antrasis fAV ir Kanados 

ma» Lietuvių Kultūros Kongresas,
peržvelgęs lietuvių išeivijos 
kultūrines pastangas ir laimėji 
mus, su pasigėrėjimu ir dėkin 
gurnu vertina lietuvių kultūri 
ninku darbą ir kūrybą ir kvie 
čia juos nesitenkinti tik esamos 
padėties palaikymu, bet pereiti 
į dinamišką kultūrinę ofenzy 
vą visose kūrybos bei veiklos 
srityse.

II.

Pripažindamas kiekvieno lie 
tuvio svarbą lietuvybei ir jos 
išlaikymui, Kongresas ypatin 
gai kreipiasi į visus lietuvius 
kultūrininkus, lietuviškųjų pa 
rapijų vadovus, organizacijų 
veikėjus, spaudos darbininkus 
ir sportininkus, primindamas, 
kad kiekvieno jų darbas yra 
drauge ir lietuviškosios kultu 
ros postas, už kurio gvnim*’ ir 
išlaikymą jie yra atsakingi 
prieš lietuvių tautos ateitį.

III.

Atsižvelgdamas į konkre 
čius lietuvių kultūrinio gyveni 
mo uždavinius, Konresas nu 
taria:

1) prašyti PLB organų rū 
pintis, kad nė viena lietuviško 
ji kolonija neliktų be lietuviš 
kos mokyklos.

2) priminti tėvams, kad sa 
vo priešmokyklinio amžiaus vai 
kams leistų tik į grynai lietuviš 
kus darželius ar į parengiamuo 
sius lituanistinių mokyklų sky

žymus Montrealio šachmatininkas — vienas geriausių Kana 
doje teoretikų, šalia intensyvaus žaidimo šiaurės Amerikos 
ko^espondeiiciniuose turnyruose veda ir ,,Nepriklausomoje 

Lietuvoje“ šachmatų skyrių.

DOS LIETUVIŲ KULTO 
REZOLIUCIJOS

rius; to siekiant steigti lietuviš 
kus darželius, o kur to negali 

stengtis parapijiniuose dar 
uose turėti lietuvišką sky

rių;

3) pavesti JAV LB centro 
valdybai tirti lietuviškos viduri 
niosios mokyklos ir lietuviškų 
bendrabučių steigimo galimy 
bes,

4) siūlyti PLB valdybai 
steigti Švietimo Tarybą,

5) rekomenduoti PLB valdy 
bai 1963 metais surengti studi 
jų dienas,

5) rekomenduoti PLB vai 
dybai 1963 metais surengti stu 
dijų dienas šeimos* lietuvišku 
mo išlaikymo klausimais,

6) kviesti jaunosios kartor 
kultūrininkus aktyviau jungtis 
i bendrą lietuviškosios kultu 
ros darbą,

7) skatinti lietuvių studenti 
ją labjau susidomėti lituanisti 
nių mokslų studijomis ir pas: 
naudoti Pedagoginio Lituanisti 
kos Instituto neakyvaizdiniais 
kursais,

8) raginti lietuvių visuome 
nę bei orgaizacijas remti lietu 
vių jaunimo sportinę, meninę 
ir kitokią kultūrinę veiklą.

10) prašyti Lituanistikos Ins 
titutą suaktyvinti savo veiklą, 
sutelkiant visus lituanistikoje 
moksliškai dirbančiuosius, ir 
rūpintis aktualių lituanistinių 
mokslų veikalų leidimu,

11) pritarti J. Kapočiaus ir 
J. Bačiūno sumanymui išleisti 
reikalingą lietuvių Enciklopedi 
ją anglų kalba,

12) sveikinti ir remti paski 
rų rašytojų pastangas, lei 
džiant lietuvių literatūros vei 
kalų angliškus vertimus,

13) raginti lietuvių visuome 
nę ir toliau remti reikšminga 
mūsų tautos reikalų propagan 
dai Lituanus žurnalą, o mūsų 
kultūrines* institucijas ir paski 
rus kultūrininkus prašyti, kad 
padėtų sutelkti žurnalui reika 
lingą medžiagą,

14) raginti tėvus prenume 
ruoti savo vaikams Elutės laik 
rašteli ir kviesti rašytojus bei 
dailininkus paremti jį savo ra 
šiniais ir kūriniais,

15) prašyti LB apylinkes ir 
kultūrines organizacijas pasirū 
pinti lietuvišku knygų platini 
mo talka paskirose vietovėse 
ir steigti lietuviškas bibliotekas 
bei skaityklas,

16) kviesti visus, o ypač f i 
nansiškai pajėgesnius lietuvius 
lemti Lietuvių Fondą ir būti jo 
nariais,

17) pravesti JAV LB Cent 
ro valdybai tirti Lietuvių Kul 
tūros Namų steigimo galimy 
bes,

18) prašyti, kad mūsų pe 
liodinė spauda šalia lietuvių 
visuomeninių ir politinių reika 
lų svarstymo išsamiai informuo 
tų apie visus svarbesniuosius 
lietuvių kultūrinio gyvenimo 
įvykius,

19^ siūlyti, kad spaudoje ir 
mokvklose būtu vartojama vie 
na, dar Neorikalusomosios Lie 
tuvos laikais priimta rašyba,

20) siūlyti, kad būtu dau 
giau rūpinamasi lietuviu kai 
bos ugdvmu ir jos gryninimu 
mūsų raštijoje, ir rekomenduo 
ti visuomenei palaikyti tam rei 
kalui leidžiamą Gimtosios Kai 
bos žurnalą,

21) atkreipti ypatinga dėme 
sį į skubų medžiagos rinkimą 
išeivijos istorijai ir rūpintis to 
kios medžiagos paruošimu, pa 
vedant ta reikalą Lietuvių Is 
t ori j os Draugijai,

22) rekomenduoti, kad lie 
tuvių privačių ir ypač visuome 
ninių pastatu architektūroje at 
\sispindętų lietuviškosios aspi 
racijos,

23) pasmerkti sovietinių ins 
titucijų išeiviams lietuviams 
peršamą vadinamą kultūrinį 
bendradarbiavimą ir tokio ben 
dradarbiavimo propagandą.

9) skatinti tikinčiuosius bu 
ti lietuviškų parapijų nariais 
ir .dalyvaujant lietuviškose pa 
maldose bei organizaciniame 
parapijų gyvenime, kovoti dėl 
jų lietuviško pobūdžio išlaiky 
mo,

S palm i*
pn toru arkfto vaBj

J/. ?

ir .

____

TAIP LETUVOJE VEŽAMAS PAŠTAS
Tai ne dipukų išgalvotas vaizdelis, bet pačių Lietuvos oku 
pantų laikraščio „Šluotos,, foto nuotrauka, vaizduojanti 

kaip net arklys stebisi iš paštininko. . .
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Kariuomenės reikšmė valstybei
RAŠO PROF. INŽ. GEN. S. DIRMANTAS 

Lietuvos kariuomenė amžių bėgyje

ŠA CHM A TAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

PĖSTININKAI IR JŲ KLASIFIKACIJA
2.
Istoriniai faktai yra tokie. 

Nuo Vytauto Didžiojo laikų pa 
vojingiausias, daugiausiai rū 
pėsčių ir kruvinų nelaimių šukė 
lęs ir gausiausiai lietuvių krau 
jo per kelius amžius išvarvinęs 
mūsų sukurtos valstybės prie 
šas — tai, iš mažytės, pasida 
riusi Didžiąją, Maskvos kuni 
gaikštija. Vėliau ji tapo Mask 
vos caratu ir tik XVIII šimtme 
tyje, carui /Petrui švedus ties 
Poltava nugalėjus, — virto 
Rusijos imperija. Kaip carų, 
taip ir imperatorių laikais, o ir 
dabar po raudonais diktato 
riais. šioji, tikrumoje Azijos 
valstybė, pas’žvmėjo savo azia 
tiška - totoriška - desootiška 
valdžia ir imperialistiniais pa 
l»nk’ma»s. Ynač stebėtinas jos 
rekor^’^kas Drang nach Os 
ten. Gi rusai buvo net ikėlę sa 
vo grobuoniškas rankas netik 
Kamčatkoie. Sachaline, Port 
Artūre ir Aliaskoje, bet ir Ka 
lifornijoje! Sunkiau jiems bu 
vo paglemžti Europos tautas ir 
valstybes, nes čia jiems grobuo 
niška plėšimo darbą per ketu 
rius šimtus metų didvyriškai už 
s^ojo Lietuvių - Lenkų respub 
lika.

* * *
Net pačioje tolimoje Sakso 

nijoje švedų Karolio XII nu 
galėtas Augustas II-sis (men 
kas karvedys) atsisakė nuo 
Žečpospolitos sosto. Tapo tei 
sėtai išrinktas naujas karalius - 
- Leščinskas, švedų šalininkas. 
Bet karo laimė, iki šiol lydėjusi 
jaunutį Karolį XII, apleido jį. 
Jo neatsargus, su mažomis jė 
Horn’s Vilniuje - Radoškovi 
č’itnee pradėtas žygis prieš 
Maskva, pasibaigė garsiaja Pol 
tavos katastrofa. Petro remia 
mas Augustas II-sis savavalis 
kai pasiskelbė grįžtąs Lietuvos- 
-Lenkijos sos^an ir vėl pradėjo 
pataikauti Petrui. O tam, po 
lemtingo laimėjimo, išaugo dar 
didesni ragai ir apetitas. Jis įsi 
tvirtino mūsų pašonėje — Rv 
roie .ir. naudojant abiejų Žeč 
nospolitos karalių ir jų šalinin 
kn tarpusave vidaus kovą ir ne 
sutarimus, ėmėsi pelningo tar 
’-»’n’’'kav’mo biznio ir kas kart 
vis daugiau pradėjo kištis j nu 

respublikos užsienio 
ir vidaus reikalus.

Tai ir buvo pradžia mūsų se 
novės dvilypės valstybės pabai 
"os N..o anų laikų iki visiško 
respublikos suirimo rusų įgulos 
-bazės išsilaikė mūsų krašte be 
veik be ilgesnių pertraukų. O 

jei ieidavo, tai bet kuriuo laiku 
neatsiklaususios įeidavo ar pra 
eidavo vokiečius mušti. Valsty 
bės vartai buvo atdari, nes ka 
riuomenė buvo silpna. Seimus 
savo liberum veto nutraukdavo 
bet kuris papirktas bajorėlis ar 
senatorius. Valdžia buvo silp 
na, o valdančioji diduomenė 
papuvusi. Ponų - didžiūnų ir 
'valstybės reikalų neišmanan 
čios, bet galingos šlėktos blo 
gai vedama, mūsų senoii vals 
tybė žuvo. Žuvo ji didžiosios 
paleistuvės, bet sumanios Rusi 
jos valdovės, vokietkos Katrės 
Il-s’os pastangomis.

Tačiau be pasipriešinimo ne 
pasidavėm. Antroie XVIII a. 
pusėje įvyko net trys desnera 
tiški apsigynimo karai. nr»eš 
tris grobuoniškus dvi"^lvi»is 
erelius — Rusijos, Prūsijos ir 
Austrijos.

Pirmas šių karų, t. y. Baro 
konferencija tęsėsi net 4 me 
tus. Jis buvo paskandintas krau 
juje Suvorovo durtuvais ir len 
kų etmono Branickio kardais. 
Antras, 1792 m. karas buvo nu 
trauktas silpnavalio carienei pa 
klusnaus karaliaus — vyriausio 
jo vado įsakymu. Dar nebuvo 
praloštas.

Po 1792 nutraukto karo ru 
sų divizijos užplūdo visas kraš 
to strategines vietas, o carienės 
nės atstovas pradėjo įsakinėti 
jo sudarytai ir jam paklusniai 
vyriausybei, lyg Pozdniakovas 
Paleckiui. Įsakyta mažinti ir 
taip jau neskaitlinga kariuome 
nė. Pirmieji nepaklausė, sukilo 
kariai. Neryžtingas', Katrės sos 
tan pasodintas ir jai paklusnus 
karalius buvo nuo valdžios nu 
šalintas. Valstybės viršininku 
ir vyriausiuoju abiejų kariuo 
menių vadu tapo kilnadvasis 
laisvės riteris, ,,mužikų genero 
las“ — baudžiauninkų užtarė 
jas. Prieš tai jis padėjo Š. Ame 
rikos kolonijomis nusikratyti 
Anglijos priespaudos. Tai bu 
vo retas diktatorius, kurio at 
mintį ligšiol gerbia lietuvių ir 
lenku liaudis ir visų tautų lais 
vės šalininkai. Tai buvo Lietu 
vos guda? Tadas Kosciuška.

Čia turiu pabrėžti, kad visą 
laik^. nežiūrint visokių unijų ir 
net 1791. V. 3 d. konstitucijos. 
Lietuvos kariuomenė buvo vi 
sai atskirai, kad ir lygiagrečiai, 
su Lenkijos kariuomene. Atski 
ras biudžetas, etatas, vadovy 
bė ir štabas, atskira pulkų nu 
meracija, savi jų vardai, skir 
tingos ir uniformos detalės.

Šis, paskutinysis senovės Lie

„Pėstininkai yra š 

Philidor (1726—1795) 
Kiekvienas prityręs šachma 

tininkas žino, kad pėstininkai 
yra labai svarbūs dėl nustaty 
mo pozicijos charakterio ir dė1 
sudarymo strateginio lošimo 
plano. Nors priešininko jėga 
yra maža, tačiau jo įtaka yra 
didelė. Jis ekonomišk’ausiai 
dengia svarbius punktus ir ap 
saugo figūras, kadangi jo ,,kai 
na“ yra pigiausia. Jis taip pat 
geriausiai blokuoia or’ešinmko 
pėsčius. Jo pastūmimas į prie 
kį gali atidaryti svarbias lini 
jas ir diagonales, sudaryti silp 
numus priešininko pozicijoje ir 
užvaldyti svarbius priešininko 
operacijų punktus.

Pėstininkai gali būti klasifi 
kuoti į šias grupes: praeinantie 
ji, atsilikusieji, izoliuoti, dvigu 
bi ir trigubi.

Praeinantis pėsčias vra toks, 
kurio žygiavimo į priekį nesu 
iaiko joks priešininko pėstinin 
kas. Kitais žodžiais, prieš pra

tu vos karas prieš Rusija. Prūs’ 
ją ir Austrija, buvo emigrantų 
suplanuotas Drezdene ir Lietu 
voie prasidėjo Velykų naktį ir 
truko ligi lapkričio vidurio, t. 
y. 8 mėnesius. Puikiai pavyku 
siu Vilniaus Lietuvių pulku Ii 
kučiu užpuolimu ir nuginklavi 
mu čia buvusios okupanto igu 
los. Lietuvių — po viena bata 
lioną IV ir VII regimento, vi 
so apie 600 v^rų prieš rusu 
Pskovo, daugiau kaio 2000 sal 
dotu. Anie 1000 na^eko nelais 
vėn. Tik artilerija, kiek suborn 
bardavus miestą ir ožkelio vie 
toves. pabėgo Gardinau. Lai 
mėti kiek padėio miesto gvven 
tojai. Tu nriešakvie ats’s^nlo. 
noma«s ir dabar garsus arch’^ek 
tas. Vilniaus* katedros, rotušės 
ir Verku rūmų statytojas, bau 
džiauninko sūnus. — Stoka-Gu 
cevičius. Jis ir toliau vedė mies 
to savanorius - ,,miesto gvardi 
ją1“ prieš rusų reguliarius, ko 
vose prityrusius pulkus žymio 
se kautvnėse i ŠR nuo Vii 
niaus, ties Palioniais. Buvo čia 
net sužeistas.

Šiame kare tėvynę ginti ypa 
tingai suskato žemaičiai — ba 
jorai ir valstiečiai. Dalis jų su 
skubo Vilnių ginti, o dauguma 
laikė frontą nuo Palangos — 
pro Mintaują — iki Daugpilio. 
Užėmė šturmu rusų apkasus ir 
įsiveržė Liepojun.

Bus daugiau.

achmatų siela“.
einantį pėstininką nestovi joks 
priešininko pėstininkas nei to 
je pačioje, nei gretimoje lini 
joie. Todėl praeinantis pėsti 
ninkas tegali būH užblokuotas 
tik priešininko figūromsi, kas 
dažnai pastato tas figūras į pa 
syvias padėtis. Minusas praei 
nančio užblokuoto pėstininko 
yra tas, kad jis yra nejudrus ir 
tokiu būdu dažnai susilpnina 
kombinacini elementą. Vis dėl 
to iš nraktiškos pusės patarti 
na užblokuoti praeinantį prieši 
ninko pėstininką. Blokadai tin 
kalniausias figūros yra žirgai 
ir rikiai.

Izoliuotas pėstininkas yra ne 
neorae’nantis pėsčias, kuris ne 
turi iokių savu pėsčių gretimo 
se linijose. Paprastai jis yra 
skaitomas silpnybe, nors vidų 
ry lošimo jis gali padėti pra 
vesti ataka. Iš čia galima pada 
ryti išvada, kad lošėjas, turįs 
izoliuota pėsčia, turi atakuoti ir 
naudoti savo šansus vidury lo 
Šimo, tuo tarpu jo priešinin 
kas turi stengtis pasiekti baig 
me. kurioje toki pėsčią apginti 
paoras^ai vra sunku ir dažnai 
neįmanoma.

Atsilikęs pėstininkas yra 
toks, kuris randasi atviroje lini 
joje ir negali būti apgintas sa 
vo kaimyninio pėstininko. Pa 
prastai, bet ne visada, jis yra 
skaitomas pozicine silpnybe, ku 
ria geriausiai išnaudoti, taip 
pat kaip ir izoliuotą pėsčią, lo 
Šimo baigmėje.

Jeigu du «?avi pėstininkai sto 
vi vienoje linijoje, jie vadinasi 
dvigubi pėstininkai, jei trys 
yra toje pačioje linijoje,—juos 
vadiname trigubais pėstinin 
kais. Tos rūšies pėstininkai pa 
prastai nėra stiprūs, tačiau kai 
kuriose pozicijoje jie gali būti 
naudingi, nes dėka jų yra atida 
romos svarbios linijos ar diago 
nalės Kaip taisvklė, — bet ne 
be išimčių, — yra geriau sudvi 
gubinti pėstininkus į centra. Bo 
kšto linijoje sudvngubinti pėsti 
ninkai paprastai yra silpni.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Dr. Winterton ir Rodgerr' 

lošia penkių partijų matčą dėl 
Ottawos pirmenybių. Dr. Win 
terton veda rezultatu 2:1.

— Tarptautinė Šachmatų 
Federacija FIDE (Federation 
Internationale des Echecs) nu 
sprendė, kad pasaulio kandi 
datų turnyrai ateityje bus pa 
naikinti. Vietoje to bus lošiami

Veda sktn. inž. J. Bulota.

LSS TARYBOS PIRMUOS DEKLARACIJA JUBILĖJI 
NIŲ METŲ PROGA

Jubilėjinius metus pradedant
Prieš vieną šimtą metų, 1863 

-siais, sukilo lietuvių tauta prieš 
okupanto jėgą, kalinio pančius 
ir daromas skriaudas. Ji siekė 
laisvės.

Prieš keturias dešimtis penk 
erius metus, 1918-siais, laisvėn 
išsivadavusios šimtaamžės tau 
tos jaunimui įsižiebė lietuviško 
sios skautybės mintis: tarnau 
jant pilnutinio žmogaus auklė 
jime ir tauraus lietuvio kūrime, 
siekti laimės.

matčai, kaip jau buvo prieš po 
ra savaičių paminėta šiame ša 
chmatų skyriuje. I sekančius 
kandidatų matčus, kurie įvyks 
1965 metais, kvalifikuos Pet 
rosian ir Keres dėl to, kad šių 
metų kandidatų turnyre jie už 
ėmė pirmąsias dvi vietas. Ta 
čiau, jei pasaulio meisteris Bot 
vinnik sekančiais metais loštų 
matčą dėl pasaulio pirmenybių 
su Petrosjan’u ir jį pralaimėtų, 
i 1965 metų matčus be papildo 
mo lošimo kvalifikuotų Botvin 
nik ir Keres. Be jų tame turny 
re - matče turės teisę dalyvauti 
dar 6 didmeisterei, užėmę pir 
masias šešias vietas tarpzoni 
niame turnyre, kuris numatytas 
1964 metais. Prieš matčų pra 
džia keturiais stipriausiais pa 
šaulyje šachmatininkais bus lai 
komi, neskaitant pasaulio meis 
terio, kuris šiuose matčuose ne 
dalyvaus, šie didmeisteriai: 
Petrosjan (arba Botvinnik), 
Keres ir dar du laimėję pirmuo 
sius du prizus 1964 metų tarp 
zoniniame turnyre. Kiekvienas 
iš šių keturių didmeisterių bur 
tų keliu gaus priešininką, su ku 
riuo jis turės lošti matčą. Pus 
finalyje bus lošiami matčai 
tarp keturių laimėjusių didmeis 
terių, o finale matčas nustatys 
pretendentą j pasaulio meiste 
rius. Pralaimėjęs finalinį mat 
čą skaitysis užėmęs antrą vie 
tą, o matčas tarp dviejų pusfi 
nalyje pralaimėjusių didmeiste 
rių nustatys trečią ir ketvirtą 
vietą. Be to, buvo nutarta, kad 
lošėjai neturės teisės pasiūlyti 
lygiąsias prieš 30 ėjimą be refe 
ree sutikimo.

— Prof. Leo Moser vėl lai
mėjo Albertos pirmenybes.

unas dešimtis metų, 
1923-siais, lietuvis skautas savo 
talkon plačiuoju mastu pasitel 
kė spaudą: pradėjo leisti ”Ska 
utų Aidą”.

Savosios tautos laisvinimo ir 
skautiškojo jaunimo auklėjimo 
pastangų sukaktis minėdama. 
Lietuvių Skautų Sąjungos T a 
rybos Pirmija 1962-jų metų lap 
kričio mėnesio pirmąją dieną 
skelbia Jubilėjinius Sąjungos 
metus, kuriems iš praeities se 
miamos stiprybės simboliu te 
būnie 1863-jų metų sukilimas. 
Stovint neramaus rytojaus die 

nų prieangyje, šios sukaktys lie 
tuviŠkąją skautybę lai stiprina, 
o visos lietuvių tautos širdyje 
broliškos ištikimybės ryšio lie 
psną lai įpučia ir rusena.

Lietuviškosios skautybės 
tikslų esmė — auklėti geresnį 
lietuvį, kilnesnį žmogų — te 
neužleidžia vietos kitiems šū 
kiams ar viliojimams.

Skautybės idealų sintezė — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui — 
• egu būna pilniau įgyvendina 
ma ir abejonių rūpesčiuose vis 
stropiau puoselėjama.

Lietuvių tautos didybė ir da 
bartinė tėvų žemės tragedija 
lai mus skatina budėjimo rim 
čiai ir išsipildančio laukimo 
džiaugsmui.

Artimo meilė tegul pripildo 
kiekvieno mūsų asmenybę, 
kviesdama rytoj būti gėrės 
niais negu šiandieną esame ar 
vakar buvome.

Ir nei fizinė nei dvasinė vie 
numa lai nekelia mumyse bai 
mės ar pasibaisėjimo jausmų, 
nes niekada nesame vieni: Die 
vas yra čia, su mumis.

Minėdama šią šventę, Tary
bos Pirmija sveikina Lietuvių 
Skautų Sąjungos kūrėjus, vi 
sus Sąjungos narius, tėvelius, 
rėmėjus ir plačiąją visuomenę.

Su lietuvišku jausmu, 
Budėkime!

LSS Tarybos Pirmija.
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄ 

JUNGOS 1963 M. JUBILĖJI 
NĖS STOVYKLOS 
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LSS 1963 m. Jubilėjinė 
stovykla.

LSS Vadovybei nutarus.
Nukelta į 6-ta psl.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

43.
Mūsų gydytojų popietis Smiltynėje buvo ilgas. Dairyda 

miesi aplink, ar kas nesiartina, jie sprendė skaudžias proble 
mas.

Šilgalio klausimas Kalnėnui buvo nuolatinė problema vi 
siems, kas bodisi okupacija, o tokių buvo — visa Lietuva, ne 
išskiriant net daugumos oficialiųjų komunistų. Išimtį sudarė 
tie okupacijos ir jos režimo tarnai, kurie su siela ir su kūnu at 
sidavė ir parsidavė okupantui. Ir tai žmonės, kuriems, kaip 
sakoma, ,,kelio atgal nėra“. Todėl jie, nepaisydami nei gar 
bės, nei gėdos, yra besąlyginiai okupacijos ir rusiškojo koloniz 
mo tarnai.

— Kas daryti? — kaip veikti? Nelengvas klausimas. Ko 
lega gerai žinai, kad būdami dar studentais sukome galvas šiuo 
gi klausimu. Nes tai mūsų tautos gyvybės klausimas.

— Na taigi, — įsiterpė Šilgalis.
— Kolega atsimeni, — tęsė Kalnėnas, — kaip buvome su 

planavę atrodo tikrai brolišką veiklą: lankyti brolius ir seseris 
lietuvius, atskirtus nuo Lietuvos ir padovanotus broliškąja!, 
kaip sakoma, Gudijai. Ir mūsų žygiai buvo sėkmingi. Svyriai, 
Vidžiai, Ašmena ir atskiri kaimai mus pasitikdavo kaip tikrus 
nelaimės brolius ir brangiausias seseris. Iš mūsų, studentų, jie 
tartum tikėjosi jų išvadavimo iš dvigubos okupacijos. Atsime 
ni, kolega, kaip, su kokiomis graudžiomis ašaromis jie skirda 
vosi su mumis!.. Bet ar kas šiandien gali ten nuvykti?

— Ne! — tvirtai pabrėžė Kalnėnas. — Ne tiktai negali, 
bet ir Universiteto rektorius, Bulava, kuris drįso lietuviška šir 
dim pajusti tautos bei studentijos tautinį ilgesį, tuojau buvo iš 
guitas iš pareigų ir apkaltintas nacionalizmu, šovinizmu. . . Tai 
gi: mums lietuviais būti nevalia!.. Kol kas mes galime tiktai 
kalbėti lietuviškai, bet ir tai to nesakant... Tokia yra būsena. 
Ir todėl kolegos klausimas neišvengiamai susiduria su tais pa 
čiais okupacijos sunkumais. Todėl prieš mus stovi ne kurio vie 
no reiškinio šalinimo, bet, sakykime, generalinis okupacijos pa 
šalinimo klausimas.

— Teisingai! Tai didžiulė ir nepaprastai svarbi proble 
ma, — įsiterpė Barvainis. — Bet ar ji mūsų jėgoms?

__ Taip, tai tikrai didelė problema. Bet, kaip daugumas 

problemų, problema išsprendžiama, — tvirtai teigė Kalnėnas.
— Ir ką kolega galvoji?
— Galvoju, kad esamomis sąlygomis teturime tiktai vieną 

galimybę. Galvoju, kad mums beliko tiktai pasyvus pasiprie 
šinimas, jeigu glima — sabotažas, kaip stipresnė jo forma.

— Gal tai ir tiesa. Bet ir tai sunki problema.
— Kokia prasme?
— O gi tokia, kad mums sunku prieiti prie masinio žmo 

gaus. Okupantas tą pavojų žino ir todėl yra išplėtęs milžiniš 
ką šnipų tinklą. Kiekvieną pajudėjimą seka. Kiekvieną įtartą 
tremia, kalėjiman sodina, kankina, savo brolių išdaviku daro... 
Bet gal svarbiausis kliuvinys mūsų tikslui atsiekti — masinio 
žmogaus nesusipratimas. Apgailėtina, bet faktas, kad mūsų 
nepriklausomybės laikotarpis buvo pertrumpas, persuvaržytas, 
palaužęs asmens iniciatyvą; eilinis asmuo permažai buvo tau 
tiškai sąmoninamas, ir šiandien, kada taip reikalinga vienybė, 
sąmoninga vienybė, to ir pasigendame.

— Kolega gal perdaug pesimistiškai kalbi?
— Laimingas būčiau apsirikdamas.
— Bet ar nematai gerų ženklų?
— Taip. Jų yra. Bet dar toli ligi visuotinumo, o be vi 

suotinio, masinio, pasipriešinimo tikslas neįmanu pasiekti.
— Įsivaizduoju, koks būtų efektas, jeigu taip visa Lietu 

va okupantą suboikotuotų!.. — grožėjosi savo mintimi Barvai 
nis.

— žinoma, — sutiko Kalnėnas. — Bet mūsų žmonės, 
bendrai imant, minkšti, nepakankamai atsparūs. O čia kovo 
jant su kietu okupantu, reikia būti kietiems, kaip titnagas!

— Vis dėlto matome, kad okupantas negauna pas mus to, 
ko norėtų gauti ir ko reikalauja. . .

— Tas tiesa. Bet vis dėlto ir tas nepakankama, ką oku 
pantas pas mus gauna, yra daug daugiau, negu pačiuose ru 
suose. . .

— Žinoma, — sakė Barvainis, — jeigu visi sutartumt, pa 
sėkmės būtų visiškai kitokios. . .

— Atrodo, kad kolegos Kalnėno idėja gera ir gal vienin 
telė. Ją ir reikėtų skleisti... — garsiai galvojo Barvainis.

— Bet tai yra sunkiausia, nes pire masinio žmogaus ne 
įmanoma prieiti.

— Sunku, bet tas reikia daryti.
— Bet. kolega, mes toli nuklydome į šalį, — atsiliepė Šil 

galis.__ Jau temsta, o šiandien turime kitą problemą, kuri mus
visus liečia: kas šiandien daryti, kai saugumo tardytojas mus 

pradeda rimtai atakuoti? Darosi nesaugu. Vieną dieną gali 
viskas pasibaigti letališkai, kaip sakome. . .

— Sutinku, kad taip gali būti, — galime būti išvežti, kur 
pipirai auga. . .

— Matote: nuo tarbos ir nuo turmos niekas negarantuo 
tas, kaip patarlė sako, o sovietijoje ypač. . .

— Šitam reikia pasiruošti nes kitos ištities kol kas neturi 
me. Be to, būkime atsargūs, kad mažiau keltume įtarimų.

— Lengva taip pasakyti, — susirūpinęs ir galvą panari 
nęs į pečius, svarstė Šilgalis. — O kaip gi vykdyti, kaip kelti 
pasyvaus pasipriešinimo sąjūdį, jeigu reikia laikytis atsargiai? 
Matote: Kur bemesi, visur pleištu įstrigsi... į okupanto reples.

— O vis dėlto nenusiminkime. Tironijos niekur ir niekad 
nebuvo amžinos, o tironai dar mažiau pastovūs. Jau nėra drau 
go tirono Stalino, amžini nebus ir kiti tironai. Žmonių susipra 
timas kyla. O ką jau bekalbėti apie Kaukazo tautas, kurios tu 
rėjo savarankiškumą ir kurio neužmiršta ir po dviejų šimtų 
metų ir niekad neužmirš. O mes ar galime užmiršti? Dar tvir 
čiau gal nusiteikę vokiečiai, lenkai, bulgarai, čekai, vengrai, 
kurie atvirai maištauja, o jugoslavai visiškai atsimetė. Ateis 
eilė ir Lietuvai atgauti laisvę.........Ne veltui ji tiek iškentėjo“...
— sako Maironis.

— Kolegos! — kreipėsi į jaunuolius Barvainis. — Nors 
mes nieko ypatinga šį pavasarį nenuveikė'me ir kalbėjomės apie 
žinomus dalykus, bandėme aptarti žinomas problemas, bet 
man šis pavakarys atrodo bus labai naudingas. Ypač, ką kole 
ga Šilgalis papasakojo apie 1956 metų įvykius Rasų kapinėse, 
eisenas ir kt. Man šitie įvykiai atrodo pranašingi, daug žadą. 
Aš jums, mano jaunieji kolegos, esu dėkingas už šį pavakarį. 
Dabar jau visai vakaras, pradeda temti, ir mes jau grįžkime. 
Bet sutarkime, jeigu liksime nepaliesti, vėl kur nors nuošaliai su 
sitikti, ir pasikalbėti.

Saulė jau visai leidosi. Šilkalis jau seniai apsirengė. Kai 
nėnas ir kojas apsiavė. Ir visi trys jie neskubėdami per pušyne 
lį grįžo į Klaipėdą.

Buvo tyras ir tylus vakaras. Grįždami jie nesikalbėjo. Ta 
rytum kiekvienas galvojo apie tai, kas buvo kalbėta, dėl ko 
sielotasi. ,

Barvainiui skverbėsi galvon mintis: Kaip būtų gera, jeigu 
Lietuva būtų -vėl laisva, turėtų savo valią, kurią reikštų ne 
vienas okupantas tironas, bet visa tauta — valstybės suvere 
nas! . . Nutrenkęs tironų melus. . .

Bus daugiau.
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KULTŪWB|feOVIKA
LIETUVIŲ OPERA ČIKAGOJE RANDA IŠEITI

IR
galvoja apie Banaičio „Jūratę ir Kastytį“.

Operos vadovybė, išgirdusi 
apie kalbas, kuriose minima 
operos krizė, ypač ryšium su 
faktu, kad kazimierietės ope 
rai atsakė patalpas, — sukvie 
tė spaudos konferenciją, kurią 
painformavo apie operos pade 
4-

Pasirodo, kazimierietės ope 
r^i patalpas tikrai atsakė, bet 
operos vadovybė surado dar 
geresnes patalpas — Studeba 
kerio salę pačiame Čikagos vi 
dumiestyje. Salė geresnė negu 
Marijos augšt. mikyklos ir pi 
gesnė. Svarbu, kad Studebake 
rio salė yra miesto centre, ją 
žino plačioji Čikagos publika, 
ją lanko spaudos atstovai, kai 
į. Marijos augšt. mok. salę jie 
neateina. Šioje salėje vyksta 
dideli koncertai. Todėl yra pa 
grindo tikėtis, kad šioje salėje 
operos spektakliai susilauks 
platesnės publikos lankymo, ne 
vien lietuvių.

Kovo mėnesį numatyta pa 
statyti Leoncavallo opera Pa 
jacus ir Mascagni Kavalerija 
r^ljStikana. Lietuvių opera lig 
šiol pastatė jau penkias operas, 
kurių spektaklius aplankė per 
23,000 žiūrovų.

Spaudos atstovai domėjosi 
lietuviškąja opera. Pasirodė, 
kad K. V. Banaičio „Jūratė ir 
Kastytis“ išleidžiama trim kai 
bom — lietuvių, anglų ir vo 
kiečių. Klavirai netrukus bus 
iau atspausdinti. Kas gana įdo 
mu, Lietuvos okupanto agen 
tai esą bandą gauti šios operos 
klavira ir opera Dastatvti Lie 
tuvoie.

Bet opera dar ne orkestruo 
tą. Operos pirm. Vvt. Radžius 
sako, kad orkestravimas kaš 
tu o šią s apie 70 tūkstančių do 
lerių. Pats autorius dėl nesvei 
kątos negali orkestruoti, reikia 
samdyti orkestruotoją. Atro 
do, kad suminėtoji suma yra 
didelė, gal perdidelė. Žinoma, 
Žiūrint to, kas operą orkest 
ruoš.

Gal geriausia būtų pasamdy 
ti gerą gaidų rašytoją, kuriam 
pats* autorius, K. V. Banaitis, 
galėtų diktuoti instrumentaciją. 
Iš to būtų naudą kompozito 
riui ir tas atsieitų dar pigiau. O 
kas svarbiausia, kad opera bū 
tų instrumentuota paties auto 
liaus.

Bet žmonės šiam svarbiam 
kultūriniam tikslui aukų siun 
čia. Jos yra laukiamos Vyt. Ra 
džiaus adresu: 7224 So. Rock 
weL Chicago 29, Illinois, U. 
s. A. J fl

LIETUVOJE MINĖJO 
V. KRĖVĖS KŪRYBA

Sukakus V. Krėvės - Micke 
vičiaus 80-ioms gimimo meti 
nems, rašytojo kūrybą vertino 
Lietuvos spauda. J. Lankutis

,,Tiesoje“ (247 nr.) pas Krėvę 
rado visą eilę prieštaravimų. 
Girdi, rašytojo kelyje buvo 
persipynę kraštutinumai — jis 
buvęs pasidavęs hitlerininkų ir 
buržuazinių nacionalistų spau 
dimui, buvo padaręs „antita 
rybinį pareiškimą“, emigrantų 
tarpe ilgėjęsis Lietuvos, paga 
liau 1954 m. miręs. Esą tenka 
vertinti ir Krėvės „Dainavos 
šalies senų žmonių padavi 
mus“ dėl jų didelio bendra 
žmogiško turinio, meilės gimtą 
jam kraštui, poetinio skambėji 
mo. Labjausiai reikšmingi, iš 
dramatinių kūrinių, tai, pasak 
Lankučio, „Skirgaila“ ir „Ša 
runas“ (tai — šekspyriško už 
lynojo asmenybės). Dramatur 
gai, esą, galėtų iš Krėvės pasi 
mokyti, ir čia pavyzdžiu nuro 
dytas J. Grušas su jo „Herkus 
Mantas’’. J. Lankutis mini, 
kad surasta antroji apysakos 
,,Miglose“ dalis ir pluoštas Krė 
vės apsakymų apie buržuazinę 
valdininkiją“. Raginama šį ran 
kraštinį palikimą išleisti. Paga 
liau, pripažinta, kad Krėvė — 
didelio talento ir plačių užmo 
jų rašytojas. E.

J. NORKAIČIUI — 
70 METU AMŽIAUS

Lapkričio 25 d. 70 m. am 
žiaus sukako žinomam lietuvių 
ekonomistui, veikėjui Jonui 
Norkaičiui. Jis gimė 1892 m. 
iPervažninkų k., Kidulių vis.. 
Šakiu apskr. Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo Finansų min. 
prekybos depart, dir., o nuo 
1936 m. Užs. reik, m-jos eko 
nominio departam. direk., da 
lyvavo visoje eilėje ekonomi 
niu organizacijų. Vadovavo 
vo Liet. Cukraus akc. b-vės 
steigimui. Daug metų atstovą 
vo Lietuvą ekonominėse dery 
bose su kitomis* valstybėmis. 
Vak. Vokietijoje J. Norkaitis 
yra Lietuvos Raud. Kryžiaus 
dr-jos pirmininkas ir aktyviai 
reiškiasi lietuvių visuomenės 
gyvenime.

Į AKADEMIKUS 
PASIŪLYTI:

Vilniaus universiteto rektorius 
J. Kubilius, Valst. mokslinio ty 
rimo darbų koordinavimo ko 
miteto pirm. Alg. Žukauskas, 
akademijos Ekonomikos inst. 
direkt. K. Meškauskas, „Ko 
muni&to“ vyr. redakt. doc. VI. 
Niunka. Kandidatais į narius- 
•korespondentus pasiūlyti: R. 
M. Chomskis, A. Nemura, V. 
Nešukaitis, K. Rekevičius.

ATIDARYTAS S. NERIES 
MEMOR. MUZĖJUS

Lapkričio 17 d. Palemone, 
savo metu Sal. Neries - Bačins

HENRIKAS RADAUSKAS 
Karšti šaltiniai

Mokslo pakrikštyti medžiai parke lotyniškai gieda. 
Lapų lopšy paukščiukai kalas ne savo noru. 
Bėras mėnulis šoka kaip cirko liūtas pro žiedą, 
Ir lustitia šnibžda: ..Sum fundamentum regnorum“.

O res publica — linksmas namas, viešas dalykas. 
Ilgas driežas ant tako guli kaip Jobas plikas.

Miestas bėga i kalną, šokdamas per vynuogynus, 
Bet, nepasiekus viršūnės, ugnis jam užkertažadą. 
Chemija dirba garuodama, požemy užsirakinus. 
Garas kankinio kūnui nemirtingumą žada.

Parke kriokdamas skroblas kaizerio galvą glosto, 
Kaizeris laimina miestą ir verdančią sierą uosto.

Degantis saulės vežimas krinta į juodą bažnyčią, 
Vario velniai ir gyvatės nuo durų katedron plūsta. 
Wagnerio smuikai putodami liejas per skęstantį Nietzshę, 
Tragi,ka uvertiūra: ..Also sprach Zarathustra“.

Paralitikas veda rausvąją Panoramą,
,,Veni Creator“ vargonai vestuvių bukete groja.

Graži diena
Apelsinai ir glicinijos, 

Saulės ašaros — citrinos. 
Begalybės tyros linijos. 
Amžinybės dainos grynos.

Senas molis miega plytose. 
Geria vandeni mirtis. 
Dievo didelė širdis.
Ir per linksmą žolę ritasi

Pamiškėj šešėliai jodami 
Tyliai kalba su savim. 
Jūroj debesys žvejodami 
Džiaugiasšokančia žuvim.

Danguje šventa Lukrecija 
Kelia taurę rausvo vyno. 
Ir pagoniška Venecija 
Laukia pranašo — delfino.

(Eilėraščiai paimti iš paskutinio Metmenų, 5 numerio).

kaitės gyventame namelyje ati 
darytas jos vardo memoriali 
nis muzėjus. Atidarymo iškil 
mių metu kalbėjo A. Vencio 
va, nurodęs, kad Sal. Neris iš 
kėlusi lietuvių tautos vardą. 
Dabar Lietuva, jis sakė, pasi 
keitusi ir vietoje čia seniau te 
kėjusio Nemuno, dabar mato 
ma Kauno jūra su viena pirmų 
jų, stambesnių elektrinių. E.

ĮDOMI DAILININKO 
ASMENYBĖ

NL redakcijoje lankėsi Gus 
tavas Černin, kuris pasisakė 
esąs vokiško auklėjimo čekas, 
ką rodo ir jo pavardė. Bet p. 
Černin kalba gražiai lietuviš 
kai. Pasirodo, jis yra vedęs lie 
tuvaitę p. Montvilaitę. Pp. Čer 
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Tautinės, demokratinė? minties mėnesinis lietuviu laikraštis

Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas.
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ilk, USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

nin šeima gyvena Notre Dame 
des Anges de Montaobaw, Ct. 
Portneof, P. Q., kur jie turi 
ūkį. P. G. Černin, kaip daili 
ninkas, dirba savo specialybės 
srityje; žiemos metu jis išvyks 
ta į Floridą. Pp. Černin šeima 
laikosi, kaip lietuvių šeima, ir 
jų vaikai kalba lietuviškai, 
nors yra apsupti prancūzų.

K. VAIRUI - RAČKAUSKUI 
— 80 METŲ

Lapkričio 16 d. Lietuvoje pa 
minėtos Karolio Vairo - Rač 
kausko 80-sios gimimo meti 
nės. Dabar Lietuvoje gyvenąs 
rašytojas, vertėjas gimęs 1882 
m. Šiaudinės bžn., Papilės vis., 
Šiaulių apskr.

dpLjos
VEDA D R. GUMBAS

VIETOJE IŠMINTIES...
* * *

Yra teisvbė. kad už Dinigus 
nenupirksi tikros meilės, ta 

čiau jų turėjimas pastato į 
daug geresnę derėjimosi pade 
tį. . . * * *

Kiti žmonės yra tokie siau 
aregiai, kad gali per rakto sky 

lutę žiūrėti abiem akim iš kar 
to.

* * ♦
Mano dar geresnė

— Mano žmona gali laisvai 
kalbėti bet kokia tema.

— Maniškė dar geresnė, ji 
gali kalbėti visą laiką ir be jo 
kios temos.* * *
Amortizacijos nevienodumas

Senis atėjo pas gydytoją:
— Kas skauda? — klausia 

gydytojas.
— Apkurtau dešine ausimi.
Apžiūrėjo gydytojas ausį ir 

sako:
— Nieko nepadarysi, senat 

vė!
— Nesąmonė, — supyko se

LIETUVIS DAILININKAS 
NAUJA7F.LANDINĖJE 

PARODOJE
Auckland© Meno Galerijoje 

vykstančioje rinktinėje Naujo 
sios Zelandijos tapytojų ir sku 
Iptorių metinėje parodoje daly 
vauja ir lietuvis dailininkas R. 
Gopas su trim temperos dar 
bais. Paroda vėliau bus kilno 
jama po didesnius krašto cent 
rus. R. Gopas lektoriauja Can 
terbury universiteto meno mo 
kykloje ir yra mėgiamas studen 
tų kaipo gabus lektorius ir ta 
py toj as.

atsiusta PAMINĖTI
METMENYS 5 nr. Jauno 

sios kartos kubūros žurnalas 
1962 metu. Redaktorius Dr V 
Kavolis. The Defience Colle 
ge. Defiance, Ohio. USA: ad 
ministracija: R. Vaitvs, 615 
Hinman Ave., Evenston, Ill., 
USA. Šio nr. kaina 1.50, nž 4 
metinius numerius 5 dol.

Šis Metmenų numeris rodo 
mūsų jaunosios, gal — apyjau 
nės kartos pagyvėjimą ir tūlą 
veido aiškėjimą. Daug įdomių 
temų gvildena šis leidinys, bet 
dar vis susilaiko tūlame kiaute, 
lyg bijodamas tyros šviesos. 
Bet pažanga yra, todėl reikia 
ją sveikinti. Bendrai, šis Met 
menų numeris gyvas ir įdomus. 
Be to, jis pasinešęs į moderniz 
mą. Net ir H. Radauskas ban 
do moderniškai rašyti: atski 
rais tepsniais, kaip kad dau 
gelis tapytojų dabar tapo. Pa

Nukelta į 5-tą psl. 

nis, — negu mano dešinioji au 
sis vyresnė už kairiąją?* * *

Su priežastimi
Gydytojas: — Ar jūsų vy 

ras skundžiasi troškuliu.
Žmona: — Tiktai tada, kai 

v sos smuklės uždarytos. . .
* * *

Mechaninės kliūtys
Daktaras buvo nuvestas į ser 

gančios kambarį, bet po pen 
kių minučių nulipo laiptais at 
gal ir paprašė atsuktuvo. Dar 
po penkių minučių jis vėl grį 
žo atgal ir norėjo kalto ir plak 
tuko. Susijaudinęs ir nuo susi 
trupinimo išprakaitavęs vyras 
nebegalėjo ilgiau išlaikyti ir už 
klausė:

„Sakyk, ponas daktare, kas 
negera su mano žmona?“

„Dar nežinau“, atsakė dak 
taras, ,, negaliu atidaryti savo 
krepšio“. * ą *

Sveikatos simptomas.
A. Sluckaitė ,,Literatūra ir 

Meno“ savaitraštyje rašo apie 
metoforas ir apie fantastiškų 
atradimų epochą. Komuniz 
mas, pasak ją, metafora, atra 
dimai fantastiški. Žodžiu, nie 
ko realaus... Dr. Gumbas svei 
kiną mergaitę paskendusią ko 
munistiniuose sapnuose, bet pa 
sigedusią realybės.* * *

Logiška išeitis.
. . . Bet iš kitos pusės, priim 

dama Juozą Miklovą į savo 
tarpą, emigrantinė Lietuva ne 
turi pamiršti, kad šitai ji gauna 
brangia kaina — kad tuo nu 
stoja vieno narsaus lietuvio pa 
čioje tėvynėje. . .

S. Narkeliūnaitė,
,,Vienybė“.

Dr. Gumbas pilnai pritaria. 
O narsių lietuvių tėvynėje pa 
pildymui siūlo pasiųsti pačią 
autorę.

*

Nuosmukis
— Kaip skaudu, kad Dasau 

lis taip materialistiškai nusitei 
kęs. Kur tik beeini vis girdi 
vieninteli žodi’: oini^as. oini 
gas, pinigas. . .

— Keista, bet aš dažniausiai 
girdžiu du žodžius: Nėra pini 
go, nėra ciniko ir nėra nini 
go. . .

* * *
Daugelis merginų klykia iš 

baimės pamačiusios mažytę 
pelę, tačiau visai drąsiai lipa 
kartu su „vilku“ j tą patį au 
tomobilį.

* * *
Paskaitininkas turėtų atsi 

minti, kad žmonių pajėgumas 
klausyti yra ribotas jų sėdimų 
jų ištverme.

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA
11 >.
Oi, ta kirmėlaitė...

SOVIETINIS GYVENIMAS 
SOVIETINĖJE SATYROJE

13.
“ — Nuvežkite šį žmogų namo, — atsiduso 

Pupalaiškis, — ir greitai'sugrįžkite. Palauki 
tb, palaukite, atvežkit į valdybą Balaišį. Su 
pt-atot?
« Nesiklausydamas Žoferio atsakymo, vifcži 
ninkas nerangiai apėjo stalą, tarsi kažko var 
žydamasis, paspaudė Simono pirštų galiukus 
irivėl grįžo į savo vietą.
si— Širdingai dėkingas, širdingai dėkingas, 

_u_ lemeno Simonas, šoferio kone tempte tem 
pihmas iš kabineto. — Geradaris mano, globė 
jąs. . . Kur aš be jo pasidėčiau.

Trumpas, nekantrus viršininko skambutis 
privertė Joną Raudonikį pašokti nuo rašomo 
ja siūlo. Kas kas. o jau ištikimasis referentas 
tai gerai žinojo savo rytines pareigas. Įpras 
tais judesiais sušlavė į aplanką naujausiąjį paš 
tą, uždėjo ant viršaus Tomo Balaišio pareiš 
lomą ir bėgte įbėgo į Pupalaiškio kabinetą. 
Bet viršininkas tik ranka numojo į visus gau 
nąmuosius it“ išleidžiamuosius raštus. Kokia 
čia begali būti biurokratija, kai reikia spręsti 
gyvo žmogaus likimą.

— Na, matote, matote, draugas Raudoni 
kis, — pradėjo Pupalaiškis priekaištingai ir 
truputį graudžiai, suteikdamas liūdesio gaidą 
savo melodingam balsui. — Rodos, neblogas, 
draugiškas ir paslaugus esate žmogus, o pasi 
davėte kažkokioms intrigoms,uėmėte vadovau 

tis asmeniškais jausmais ir interesais. Apšmei 
žėte gerą darbuotoją, sukėlėte nereikalingą 
triukšmą įstaigoje. Stebiuosi, nuoširdžiai ste 
biuosi.

Jonas Raudonikis taip pat stebėjosi. Visa 
jo nedidelė figūrėlė pavirto klaustuku, bet 
Mykolui Pupalaiškiui niekad nerūpėjo svetimi 
klaustukai.

— Teks jums atsiprašyti vyriausiojo buhal 
terio. Negalima, mielas draugas, įstaigos rei 
kalų painioti su asmeniškais. Ir, aplamai, pa 
tarčiau nesikišti į kitų šeimyninį gyvenimą. 
Du žmones galėjome padaryti nelaimingus. 
Tas vargšas Balaišio globotinis čia kruvinomis 
ašaromis verkė, kad tik nebūtų padaryta 
skriauda jo globėjui. . . Suprantate, draugas?

Taip, Raudonikiui teko suprasti. Supratingu 
mo jam niekad tokiais atvejais netrūkdavo. 
Dar sunkiau buvo pateisinti savo temperamen 
tingą reagavimą į nuskriausto darbo žmogaus 
žodinį skundą.

— Negi aš vienas. . . — pasiteisino jis. — 
Buvo ir daug aštriau galvojančių. Tabalius. . .

— Tabalius, Tabalius. . . — nutraukė virši 
ninkas. — Ką jūs, draugas Raudonikis! Kam 
lygintis su visais jaunais, neprityrusiais kadrais. 
Draugą Tabalių reikia rimtai, rūpestingai auk 
lėti. Mes gi, suprantate, negalime pataikauti 
visų karštakošių jaunuolių svaičiojimams. Pa 
gyvens, padirbės, pradės kai ką suprasti ir nu 
stos svaidytis neatsakingais žodžiais. Kritika 
yra kritika, bet ji turi būti protinga ir atsakin 
ga. Pasidavę tokiems piemenims, mes, drau 
gas Raudonikis, galime pasilikti valdyboje vie 
ni du. Kadrus saugoti reikia. Ypač senus kad 
rus.

Raudonikis turėjo suprasti. Jis atsargiai ati 

darė aplanką, išėmė Tomo Balaišio pareiški 
mą.

— Aš jam nunešiu į namus.
— Draugas Balaišis pats atvažiuos. Grąžin 

kite, draugas, jam pareiškimą, išaiškinkite ir pa 
mirkite viską. Dirbti reikia visiems solidariai.

Mykolas Pupalaiškis buvo aiškiai patenkin 
tas tuo, kad paklusnusis referentas nesistengia 
savo darbe vadovautis asmeniniais jausmais.

— O draugą Tabalių draugiškai įspėkite. Pa 
aikinkite jam, kokia yra įstaiginė etika, kaip 
svarbu branginti ir tausoti kiekvieną darbuoto 
ją. Draugiškai įspėkite, būtinai draugiškai. . .

Į kabineto duris garsiai pasibeldė viršiniko 
„Pobedos“ šoferis. Jis jau buvo atvežęs Tomą 
Balaišį — patyrusį, ilgametį musų valdybos 
vyriausiąjį buhalterį, į kurio tarnybinę reputa 
cija taip grubiai buvo pasikėsinęs kažkoks už 
savo veiksmus neatsakingas individas.

Ak, ištikrųjų teisi buvo mano Zita. Kiek 
man reikėjo drąsos, taip atkakliai tylėti ana 
me susirinkime.

10.
Rodos, jau būsiu sakęs, kad brangiausiu da 

lyku pasaulyje laikau ramybę. . Esu tvarkin 
gas, pareigingas žmogus, mėgstu žinoti, kas 
man galima ir kas negalima, kas man priklauso 
ir kas nepriklauso. Pavojingiausiais žmonėmis 
laikau tuos, kurie amžinai nenurimsta, įieško 
tiems, kurie nori rimtai gyventi. Deja, kaip 
patys nežinodami ką suras, drumsčia ramybę 
matėme tamsta, ir man teko pakliūti į sudėtin 
gą istoriją, kurią sukėlė neramūs žmonės. Ir, 
prisipažinsiu, dabar visai nesigailiu pakliuvęs. 
Įsitikinau, kad visos neramios istorijos vis dėl 

to kada nors baigiasi, visiems nusibosta, o ta 
da gyvenimas vėl įeina į normalias, ramias 
vėžes.

Tas nevykėlis Simonas taip paveikė mūsų 
valdybos viršininką Mykolą Pupaiaiškį, kad 
šis visiškai liovėsi domėjęsis kolektyvinio so 
do reikalais. Taip ir pasakė Raudonikiui:

— Nėra man laiko visokiomis jūsų saviveik 
lomis domėtis. Turiu rimtesnių, valstybinių rū 
pėsčių. Na, jeigu jūs, draugas Raudonikis, no 
rite galite paimti savo žinion ir mano sodelį, 
bet aš nebesikišiu. Visai nebesikišiu. . .

Ir man atrodo, kiekvienam reikalui daug 
naudingiau, kai dideli viršininkai į jį nesikiša. 
Ramiau. Kolektyvas ir pats susitars, lengviau 
ir paprasčiau susitars. Štai Raudonikis, per 
ėmęs savo žinion ir Pupalaiškio sklypą, iš 
karto draugiškai pasiūlė vyriausiajam buhalte 
ruii:

-?— Jeigu norėtum, galėčiau tau dar kokį ga 
lėlį iš savo sklypo perleisti. Vis tiek dabar vie 
nas nebeaprėpsiu. O mano mičiurininkai. . .

Bet Tomas Balaišis tiktai papurtė galvą. Ne, 
ne. kodėl jis turįs skriausti artimiausią bendra 
darbi. Jisai turįs visai kitą sumanymą. Gali 
ma būtų iš pusės Raudonikio sklype pastatyti 
paprastą vasarnamį iš lentų, įrengti po juo 
gerą, šiltą rūsį. Raudonikio ir Pupalaiškio 
sklypeliuose būtų galima auginti vertingas dar 
žoves: burokėlius, morkas, agurkus, kopūstus. 
Viskas iš pusės. Balaišis galėtų prisidėti pini 
gaiš, Raudonikis — darbu. Na, gal dar papra 
šytų referantas viršininką atleisti kokių nors 
nelikvidinių statybinių medžiagų ir t. t„ ir t. t.

Bus daugiau.
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Filmų
IF A MAN

Filmas ,,If a man answers”, 
yra susuktas pagal Winifred 
Wolfe romaną.

Veiksmas vyksta New Yor 
ke, šių dienų moderniškoje ap 
linkoje. Parodoma daug gra 
žiu, meniškų moteriškos apran 
gos eilučių — ištisa šios rūšies 
paroda! Ištisa eilė skoningai 
spalvotų įžanginių piešinių — 
originalus įvadas į filmo turi 
nį; visa kolekcija šunų ir šuniu 
kų. Turinys — lengvutėlis, su 
laiminga pabaiga. Tai moder 
niškos amerikiečių šeimos 
džiaugsmeliai ir vargai, atmieš 
ti prancūziškai. Visa nušviesta 
komiškumu. Didesnių minčių 
irgi nėra. Filmas spalvotas ir 
muzikinis, su keliomis Bobby 
Darin kūrybos dainomis.

Vaizduojama padori šeima, 
su padoria, bet temperamentin 
ga dukrele, kuri gali net su tri 
mis iš karto susižadėti. Lepūnė 
lė Chantal, atsitiktinai susipa 
žįsta su fotografu Eugene (Bo 
bby Darin), priima pasiūlymą 
pozuoti, pozuodama įsimyli ir 
greitai išteka. Po vedybų pa 
vvdi ir nuolatos rūpinasi, kaip 
išlaikyti vyrą prie savęs, myliu 
ti ir rūpestinga, šiais pagundų 
laikais.

Filmas pailsina savo nesudė 
tingumu ir neproblematišku 
mu, nors juoko jame ne per 
daugiausia. Propaguojama pa 
dorios šeimos idėja, todėl "ali 
ma filmą laikyti moraliu. (Ll).

GYPSY
Gypsy Rose Lee paskutiniai 

siais dešimtmečiais buvo skai 
tomą Minskio ..burlesque” te 
atro karaliene. Jos jaunesnioji 
sesuo June Havoc buvo kino ar 
tistė. bet savo karjera labai 
anksti baigė, ištekėdama 15 m. 
amžiaus. Jųdviejų motina taip 
pat buvo skrajojančio teatro 
artistė, todėl pasiryžo ir savo 
dukteris žūt būt padaryti see 
nos žvaigždėmis. Šitos energin 
gos motinos pastangos ir yra 
atvaizduotos ,,Gypsy” filme, 
pasinaudojant Gypsy Rose 
Lee memuarais.

Šis muzikinis filmas yra spal 
votas, prabangiai paruoštas, tę 
siasi pustrečios valandos. Ne 
būtų nei reikalo, nei prasmės 
čia prisiminti visas įvairias šio 
ilgo filmo scenas, kurios pirmu 
pažvelgimu gali atrodyti ko 
miškos, bet, labjau į jas įsigili

menas
ANSWERS
nūs, gali padvelkti tragiškumu, 
kai motina viską aukoja, nebo 
dama visokiausių kliūčių, kad 
tik vieną kartą galėtų savo dūk 
ras pamatyt vaidybinio meno 
augštybėse.

Motiną vaidina filmų vetera 
nė ir tikra scenos liūtė Rosa 
lind Russell, kuri visą šį ilgą 
filmą puikiai iki galo išneša 
ant savo stiprių vaidybinių pe 
čių. Pirmiausia jos dukros pa 
rodomos dar kaip kūdikiai, Vy 
resniaia, ,,Baby” Louise, vaidi 
na Diane Pace, o jaunesniąją, 
„Baby” June, Suzanne Cupito, 
parodžiusi neabeiotinų gabu 
mų ypač akrobatiniame bale 
te. Kai ios paauga, vyresnio 
sios vaidmuo tenka vienai ge 
riaušių šių dienu Hollywoodo 
aktorei Natalie Wood, o jau 
nesniosios vaidmuo — mūsų 
mielai Jūratei Nausėdaitei 
fAnn Jillian).

Nors apie visapusiškai gerą 
artistą gal ir negalima pasaky 
ti. kad kuris nors vaidmuo ne 
būtų pritaikytas jo charakte 
riui, nes jis sugebės atvaizduo 
ti be* ka. tačiau vis dėlto Nata 
lie V^ood šiame filme negalėjo 
taip pasdžymėti ir parodyti sa 
vo puikių vaidybinių gabumų, 
kaip pvz. savo ankstesniuose 
filmuose ,,Splendor in the 
Grass” ir ..West Side Story”. 
Ir ,,Gypsy” filme jos vaidyba 
yra gera, bet kai jai reikia dai 
nuoti, ypač drauge su mūsų Jū 
rate, tai kiekvienas žiūrovas tu 
ri pirmenybę duoti Jūratei. Ma 
nome. kad šiuo metu Jūratės 
stiprybė ir yra dainavimas, 
nors ji taip pat yra puiki bale 
te ir vaidyboje. Kuria krypti 
mi pasuks jos ateities sceninė 
veikla, dar pažiūrėsime, bet 
gal nebūtų per daug įžulu tikė 
tis, kad ji bus toji visapusiška 
artistė, kuri puikiai mokės ir 
vaidinti, ir dainuoti, ir šokti. 
Gerai artistei visa tai yra reika 
linga. Jūratė tai supranta, to 
dėl visose šiose srityse dabar 
ir lavinasi.

Iš ,, Gypsy” filmo norėtume 
iškelti tik vieną mintį: motinos 
-dukters santykius arba, tam 
tikra prasme, motinos tragedi 
ja. Kiekvienos motinos gyve 
nimas yra tęsiamas jos sūnų ir 
dukterų gyvenimu.

Taip ir šio filmo motina, pa 
mėgusi vaidybos meną, nori, 
kad jos vaidintų, kad jomis ki

Mirtis sovietiniame pragar
Iš H. Tautvaišienės Tautų kapinynas "’.b

28.
Darbo žmogaus pavergėjas, 

sovietinė valstybė, 
iš menko d'frbančiųjų uždar 
bio atskaitydavo dideles sumas 
visokiems reikalams:

1) vieno mėnesio uždarbį 
privalomai valstybinei pa~k 
lai, atskaitomai lygiomis da!: 
mis per 10 mėnesių; kiekve 
nas privalėjo raštu pareiški, 
kad ,,savo laisva valia ir su di 
dėlių džiaugsmu prisideda 
prie paskolos” (toks buvo iš 
darbininkų išprievartautas me 
las) ;

2) kas mėnuo atskaitinėda 
vo darbo pajamų mokestį;

3) specialų karo reikalams ir
4) viengungiams taikomą 

mokestį; o kiek vėliau dar ir
5) ,.skola” plėšikiškai valsty 

bei už skurdų maistą, kurį ga 
vome keliaudami Lena į šią 
žmonių žudymo vietą.

Išskaitos sudarydavo apie 
25% mūsų uždarbio.

Turint galvoje, kad už nega 
Įėjimą išeiti į darbą (už poliari 
nių naktų ir baisiųjų sniego 
audrų nedarbo dienas) nieko 
negaudavome, tai mūsų uždar 
bius reikia dar gerokai suma 
žinti. O pagalbos jokios iš nie 
kur!

ti žavėtųsi. Ji užmiršta save, ji 
visko atsisako, ji tegyvena sa 
vo dukterų gyvenimu, ji džiau 
giasi jų džiaugsmais, liūdi jų 
liūdesiais, didžiuojasi jų pasi 
sekimais. (Ll).

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIU VĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zo'jque St. E. 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 S

Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966—44 Avė. Rs.... ®
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954.

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

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų suj "ktų daiktų ir per Angliją ii
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

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

Montreal, P. Q. Tel. Rl 4-69 iU

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

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

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

KULTŪRINĖ KRONIKA. .
Atkelta iš 4-to psi.

Pasilikusieji barakuose dėl Ii 
gos taip pat jokios pagalbos 
negaudavo. Net didžiosios mū 
sų tragedijos metu niekas iš 
Trofimovsko administrator^ 
neatėjo į barakus pasižvalgyti, 
kaip atrodo badaujantieji ver 
gai ir jų va’kai. Je: l:as ne’še’ 
davo į darb^. adnnrs’ra’ > 
riams buvo aišku. jog tokį 
vargše reik’a nurašyti ne i nuo 
s*oh‘us (valdžia iš to jokio nuo 
s* olio neturėjo), bet tik dėl 
stat’st:k'>s kad žinotų, gyvų 
xmonių skaičių.

Sovietin’ams išnaudotojams 
b’’vo re:kaling’ paiAorūs. ištver 
mingi ir. anotju, gali kovoji. t. 
v., sunkuii darbą dirbti. Mus 
čia tvarki’’s:eii sv:e*o Iv^into 
jai” pal?egus;ems dažnai karto 
davo tokį posakį:

„Valgai valstybės duoną 
be naudos“.

Užguitus ir sunkaus darbo bei 
žiaurių gvvenimo sąlygų pri 
blokštus žmones Trofimovsko 
„bonzos” vadindavo „dochlia 
gomis,‘ (dvėsianomis).

1943 metu vasara pusgyvius 
išlikusius darbininkus pasiuntė 
i tolimesnes nuo Tmf:mov~ko 
centro salas žvejybai bei žu 
vies sudorojimui — sūdymo 
darbams. Žuvies sudorotojai - 
- sūdytojai uždirbdavo iki 120 
rubl. mėnesiui, bet vadinamo 
sios vasaros žvejybos ir žuvies 
sudorojimo sezonas būdavo 
trumpas. Vandenims užšąlus 
žuvies sudoro‘ojus paskirdav ■* 
į žiemos meto žvejybos dar

Sunoco Service St it i on

SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 

(ties Hogan Str.) 

TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

CALL FOR
CALVERT

Residence:
DU. 9-7065

Office : 
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

sąžiningai.

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful testa.

CALVERT 
V-I-P

(Z43-D) A rare and dUtinetfra 
Canadian Rye Whisky.

CALVERT 
OLD RYE 

(242-B) Blended with choice whlaldaa 
aged in 20-year-old caaka.

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.

srskaityk:te H. Radauską, kaip 
i‘s užsirekomenduoja Metme 
nyse.

„DRAUGIŠKIEJI” 
TURISTAI VILNIUJE

Lapkričio 16 d. į Vilnių, ne 
be p’rmą kartą atvyko vad. 
„draugystės traukinys Gruzi

ja”. Į Vilnių buvo, atvykę apie 
400, daugiausia žemės ūkio 
darbuotojų, įvairių tautybių as 
menų. Jiems buvo rodomi ar 
chitektūros paminklai, girtasi 
naujomis statybomis. Toliau 
traukinys išvyko į Rygą. E.

LITERATŪROS 
LEIDYKLA

bu"’, t-i-r1T-i’ ri-'s valstybė 
ni'”’s žve’-^s ^gos’ovcv). Juos 
r)amok”d'\vr> t’esu; ne ’ėdu 25 
metru i’g’o *;nk1us. Pa^vr^s As 
trachanės žvejys - instruk*o 
r’”s šio darbo mokydavo ša į 
č;ų ir Fvven:ro sąlygų n-ivnr 
<”;ntas ir bejėges moteris. Ne 
vi«os motervs to išmokdavo. 
Tokias instruktoriai laikvdavo 
sau bausme ir net nelaime. 
Tad ir ke’kdavo šlykščiausiais 
keiksmais. ,

Žiemos met^ žvejojimo dar 
ba motervs atlikinėdavo grupė 
m’9 iš dviejų ar net daugiau mo 
terų. Jos gaudavo tris tinklus. 
Nors admin:s^atoriai brukda 
vo daugiau tinklų be* moterys 
kategoriškai ats:sakinėdavo. 
Šioms moterų grupėms reikė 
davo i«kirs*i eketes »r išiminėti 
iš tink!” žuvi. Dirbome peno” 
muob ir nepaprastai varginan 
H darbn. n Pku^’as 12—14 va 
landų ilsėdavomės.
Visos savaitės dienos būdavo 
darbo d’enos viso:e Arktyje, 

kur dirbdavo verbai ir sovietų 
■valdžios teroro aukos.

Už sugautos žuv’es kilogra 
mo mokAdavn do 50 kaneikų. 
Šios rūšies žveiyba sekėsi tik 
plonam ledui esant, t. y., iki 
gruodžio mėnes’o, k^1 ’edas 
įšaldavo iki 2 metrų; todėl bū 
davo labai sunku iškirsti eke 
tęs ir nebeįmanoma sugauti žu 
vieš.

Tikros žiemos metu, žvejy 
bos sezonui pas’baimis, mūsų 
darbas Sa<dlacho saloje buvo:

1) klaidžioiant po visas sa 
las. i’eškoti kuro ir surinkus 
medžio prabalus tempti į gy 
venvie*ę ūkio reikalams;

2) iš iakutų žveioiimo punk 
tų rogėm’s temoti sugauta žu 
vi i ž”v;e9 nuėmimo punktą, 
ap’’e 8 km kelio;

3) sudorotos žuvies statines 
temoti i tas salas, prie kuriu va 
saros metu sustodavo laivai 
ias paimti, o iš ten atgal temp 
ti druska.

Bus daugiau.

Vilniuje paskelbė netrukus iš 
leisianti š’as knygas: B”fku Ju 
zės ..Rinkine”. A. B;el;«usko 

,.Mes» dar sns’t’ks’me. 
ndrvn-^ans Kanovi 

č’a”s arwsąka ,.Dukart du”.
ilgame 

t“ J iphivng iralqKrVjirtio 006^9, 
f^ramns »r teatro ruhi
"ės vedAJ-» T-r-|.'rA lankr. 2 d. Či 
kacroie Ve’innA hqvO C a V O ST i 
♦»e« žinovė ir didelė snec’abstė. 
Ii taip nat pamokė drabužius ir 
Tremt’RR nneraJ k’i”’ buvo pa 
statyta De^molde. Ta’ buvo as 
muo nuoširdus, visą sielą auko 
ies savo darbui.
W Lapkočio 8 d. į L;e*uvą. aiš 
kn nro Maskva, atvvke penki 
Kanados betuviai: Reniai, K. 
Pemnė ir A. Purnras. Vilniaus 
aerodrome sutikti draugvs*ės 
ir kultūr. ryšni s” užs:en’o šąli 
m;s dr-ios pirm. L.. Kapočiaus 
(bnv. sr»v;etu ambasados pa 
re:gūno Vašingtone), ir po 10 
d;enu išvvko atgal ir vėl... pro 
Maskva. E.

Vilniaus universiteto aktų sa 
Įėję ivyko solisto - tenoro Va 
lentino Adamkevičiaus kury 
bos vakaras. Šalia lietuviu kom 
pozitorių (Šimkaus, Klovos, 
Kairiūkščio), rusų ir kitų • so 
vietinių dainų, dar buvo išpil 
dyti ir užsienio klasikų kuri 
niai. Netrukus numatytas ir pa 
našus sol. K. Šilgalio koncer 
tas.
• Lietuvoje neseniai įsteigta 
kraštotyrininkų dr-ja lapkričio 
mėn. vidury turėjo 26 skyrius.

I
 Įvairūs t 
DRAUDIMAlI
Vacys Zizys t 

įstaigos VI 2-1427. £
Namų LA 3-1084. /

PRANEŠAME

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

UN 1-6687

PIRMOJI KOMUNIJA 
ESTU VĖS-SUKAKTU VĖS

ME7-6727 |
DE LUXE CLEANERS |

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 — 6th Avenue, Lachine. g

REU AZZ! - LA^Y, !NC f

40 G-C941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. & 

su’iaeija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. ''
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Mosklo - Technikos naujienos
MOKSLININKAI DIRBTINIU BŪDU BANDO 

SUKURTI GYVYBE
Nobelio premijos laureatas 

biochemikas Gerhard Schram 
m daro bandymus, kuriais yra 
susidomėjęs visas mokslinis pa 
sąulis. Jo tikslais yra dirbtiniu 
būdu pagaminti iš cheminių 
medžiagų organinę medžiagą, 
iš kurios sudaryta gyvybė.

Schramm įsivaizduoja, ko 
kiose sąlygose galėjo susikurti 
gyvybė, kai Žemė dar buvo 
karšta, kai jos paviršiuje vyko 
cheminiai procesai, kurie suda 
rė galimybes susidaryti iš neor 
ganinių medžiagų junginiams, 
iš kurių susidarė gyvybės pra 
džici. Schramm savo bandy 
mams laboratorijoje bando su 
daryti panašias sąlygas.

Po ilgų bandymų Schramm 
konstatuoja, kad jam bandy 
mai dalinai pasisekė. Jis dar 
negali tvirtinti, kad jis stovi jau 
visiškai tikrame kely, bet jo la 
boratarijoje vis dėlto formuo 
jasi kažkas panašu į gyvybės 
elementus, kuriems nepapras 
tai svarbūs yra baltymai. Visų 
pirma jis bando sukurti gyvy
bišką molekulę. Ir šia prasme 
Schramm bandymai sekasi.

3 MILIARDAI METU
Neseniai Kalifornijos univer 

siteto daktaras Albertas Engė 
las Amerikiečių mokslo pažan 
gos asociacijos posėdyje pada 
rė įdomų pranešimą: archeolo 
gai uolienose, kurių amžius lai 
komas 3 miliardai metų, apti 
ko suakmenėjusias jūrinių du 
mblių liekanas. Tačiau daugu 
ma mokslininkų mano, kad gy 
vybė Žemėje užsimezgė ne 
anksčiau kaip prieš miliardą 
metų.

Jeigu Alberto Engelo teigi 
niai teisingi, tada evoliucijos 
Žemė'e tyrimas susiduria dar

* * *
• • • -ttt’ it?.. .mxtttXimttJttttXJtTtXXl

1 ietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

( Bloor ir Yonge)
1 “‘-on'o 5, Ont.

Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

it:: : :

<
PARDUODAMA 

apylinkėje geriausia 250 ac. 
abako farm a, su 75 ac. 

„M. B.“ auginimo teise.
Geriausiam stovyje. 2 gyv. na 
mai, 2 barnės, 2 šiltadaržės, 

i 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. EM 4-1394, EM 4-1395 
1003 Northern Ontario Bldg. 

330 Bay Street.

su viena mįsle. Mat, iki šiol 
rastos suakmenėjusios jūrinių 
gyvūnų ir augalų liekanos bu 
vo ne senesnės akip 600 milio 
nu metų. Kas gi buvo Žemėje 
per šį, beveik pustrečio miliar 
do metų, laikotarpį?

GEOGRAFINIAI ATRADI 
MAI TEBEDAROMI

1951 m. rugsėjo mėnesi ame 
rikiečių laivas ,,Hjn M. Smih“ 
gaudė tunus pusiaujyje į pietus 
nuo Havajų salų. Pietų ekvato 
nnės srovės rajone laivas daž 
nai dreifavo j vakarus. Bet, žve 
jų nuostabai, jų giluminiai tink 
lai būdavo nunešami priešin 
ga kryptimi — į rytus. Šį reiški 
nį vėliau stebėjo ir kiti žvejybi 
niai laivai. Mokslininkai nuta 
iė patikrinti netikėtas žvejų iš 
vadas.

Į pusiaują žvejybiniu laivu iš 
vyko amerikiečių okfcanogfra 
fas Kromvelas. Jis aptiko nao 
ją galingą okeaninę srovę. Tai 
negilus reitas srautas, panašus 
i ploną juostą. Ji teka j rytus 
po Pietų ekvatorine srove, ku 
ri srūva į vakarus. Vėliau spe 
ciali mokslinė ekspedicija pa 
tvirtino, Kromvelo išvadas. 
Amerikiečių moksilninkams pa 
siūlius, ši priešsrovė buvo pa 
vadinta Kromvelo vardu.

Ar yra analogiškų priešsro 
vių ir kituose vandenynuose.

Neseniai TSRS MA ekspe 
dicinis laivas „Tichailas Lomo 
nosovas“ Atlanto vandenyne, 
pusiaujo rajone, aptiko gilumi 
nę priešsrovę. Mokslininkai ją 
pavadino Lomonosovo srove.

DIDŽIAUSIA SAULĖS 
KROSNIS

Manluj (Prancūzija) labora 
torijoje jau keli metai kai vyk 
domi saulės krosnių bandymai!. 
Pirmosios krosnys, sukonstruo 
tos šioje laboratorijoje, buvo

PIGI klHI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai prictato-ni per 

3 - ■ savaites.
A. TRAJI.VG

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

VYTAUTO AUGUSTINO 
Lietuvos vaizdų albumas

LiE7 UVA 
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. 
U žsisaky k tu o j au!

TAUPYK IR SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „P ARAM 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 atveiu apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

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

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

į tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

Kalėdinius siuntinius 
išsiųskime anksčiausia!! 

SVEIKINIMUS UŽMIESTIN SIŲSKITE 
FiKMOS KLASĖS PAŠTU.

JIE YRA SKUBIAU IŠSKIRS 1 OMI, 
SIUNČIAMI ORO PAŠTU IR NET 

ATITAISOMI KLAIDINGI ADRESAI.
[ jau DABAR įsigykite pašto ženklus.

Prašykite higieniškai celofane įpakuotus dolerio 
vertes pašto ženklų paketėlius.

|~~| Pasitikrinkite adresų sąrašus. Atžymėkite pašto 
zonos numerį ir siuntėjo adresą.

I Į Atskirais pundeliais suriškite užmiestinę ir 
lokalinę siuntą.
Pridėkite atatinkamas pašto etiketes.

į ] Gerai suriškite siuntinius. Apart siuntėjo adreso 
išorėje, įdėkite vieną ir siuntinio vidun. 
Pasverkite pašte.

□ Siuskite anksti.
ATSIMINKITE, GRUODŽIO 17 

YRA VĖLIAUSIA DATA

gaubs 8 plačios terasos, kurių 
bendras augštis sieks 40 m. 
Ant jų bus įrengta dar 63 veid 
lodžiai, kurių bendras plotas 
42 kv. m. Tie veidrodžiai yra 
sudėti iš 11 tūkst. mažų veidro 
džių, kurie atmuša saulės spin 
dulius į centrinį veidrodį. PaPO—62MA-1

Tai komunistų draugų ir sąmokslininkų, pakurusių Antrąjį pasaulinį karą, — nacių buvusi 
koncentracijos Flossenburge stovykla, kokių Sovietų Rusijoje yra pristeigta šimtai. Čia 
matome paminklą nacių budelių sunaikintiems ir per krematoriumus praleistiems kali 
niams paminklą. Paminkle įrašyti ir 2480 lietuvių. Dabar Vakarų Vokietijoje pradėta dide 
lė politkriminalinė byla, kurioje kaltinami šios stovyklos buvę egzakutoriai.

VIETINIAM PRISTATYMUI

skiriamos kaip energijos šalti mentines laboratorines krosnis, 
niai mažai išsivysčiusioms sri 71 ha plote bus pastatyta 45 
tims. Neseniai pradėta statyti m augščio ir 60 m pločio ne 
Saulės krosnis, kuri bus 20 kar šanti konstrukcija centriniam 
tų didesnė už tirtąsias eksperi veidrodžiui. Šią konstrukciją

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

Iš Kanados:
Siunčiame nnči Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir OI U II tus įvairius siuntinius.

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

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-bių 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ {STAIGA

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

SKYRIAI: '
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M. Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA.
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Šitie du ,,šaunūs“ sovietinės 
tironijos vyrai — Stalinas ir 
Malenkovas, — viens kitaą 
ramstė ir vienas į kitą daug 
vilčių dėję, — abu Nikitos nu 
trenkti ir nurašyti į sovietijos 
nuo^toliu^: Stalinas į Krem

liaus patvorį, o Malenkovas — 
vištų ganyti. Nikitai, kuris Sta 
linui šoko trapaką, teks toks 
pat likimo kelias, nes diktato 
nai vienas kito neapkenčia, 
nors ant svarstyklių lygiai tiek 
pat sveria. . .

Šiaja JS siekiama tinkamai 
paminėti ir skautišku būdu 
įprasminti.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo (1918. II. 16) ir 
Lietuvos skautybės įkūrimo 
(1918. XI. 1) 45-rių melų su 
kaktis.

Siekiama, kad Jubilėjinė 
Stovykla būtų tobulai tipinga 
skautiška stovykla su būdin 
gaiš lietuviškais reiškiniais.

Stovyklos dalyviais — pa 
grindiniais stovyklautojais kur 
bus LSS nariai, pradedant skau 
tais ir skautėmis.

Norima, kad stovykloje pil 
nai dalyvautų ir kitos lietuvių 
skautijos šakos, šalia skautų ir 
skaučių, dar akademinis snjū 
dis, skautai vyčiai, vyresniosios 
skautės, jūros skautai.

Nenumatyta, kad vilkiukai 
ir paukštytės tiesiogiai Tub. 
Stovykloje stovyklautu. JAV 
Atlanto rajonas projektuoja 
jiems atskira stovykla maždrv’g 
tuo pačiu laiku ir netoL—i 
vie^O’e nuo TS.

Jub Stovykla įvyks- rvt:n;n 
me JAV pakraštyje 1963 me 
tų rugpjūčio mėn. antroje pu 
sėje.

Jubilėjinė Stovykla labai 
svarbus LSS gyvenime įvykis.

J S ruošimo vadovybė:
LSS vadovybė paskyrė JS 

įuošti pagrindinius organus.

starasis, automatinio įrengimo 
padedamas, tiksliai seks saulę 
ir sukoncentruos šilumą darbi 
niame agregate, kuris bus 30 m 
atstumu nuo veidrodžio . Ten 
temperatūra sieks net 3500 C. 
Toji krosnis bus naudojama ty 
rimams chemijos, branduoli 
nės energijos ir raketinės tech 
nikos srityje.

SKAUTAI. ..
Atkelta iš 3-čio p«?l

1963 m. vasarą įvyks Lietuvių 
Skautų S-gos Jubilėjinė Sto 
vykia.

udaryta JS komisija: 
Pirm. vs. A. Saulaitis, 
Vicepirm. s. V. Nenortas,

,, vs. A. Matonis.
Iždin. s. P. Molis.
Nariai: ps. E. Banevičienė, 
vs. V. Bražėnas, vs. J. Bulota, 
vs. kun. S. Yla, s.K. Marijo 
šienė, ps. K. Nenortas, s. V. 
Pažiūra, s. V. Pileika, vs. F. 
Prekeris, vs. E. Putvytė, s. V. 
iVjeikis.

Pirm, adresas: A. Saulaitis, 
Old Colonial Road, Oakville, 

Conn., USA.
Iždin. adresas: P. Molis, 

Nukelta į 7-tą psl.

GARSINI MAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

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

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

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



1962. XII. S. — Nr. 47 (817) NEPRIKLAUSOMA L I E T U 7 PSL.

HAMIgbLTON
ŠALPOS FONDO

rengtas šokiu vakaras lapkri 
čio 17 d. vakare Roberts res 
torano salėje, davė truputi pel 
no (apyskaita bus paskelbta 
vėliau). Dalis svečių buvo nu 
stebinta ar net nepatenkinta 
dėl dviejų dolerių įėjimo bile 
to kainos. Paprastai iki šiol 
’rengtuose parengimuose bile 
tų kainos vyravo 1.50 dol. F- 
do Komitetas skaitė po 2 dol.. 
turėdamas galvoje fakta, kad 
iki to laiko kitų rengti šokių va 
karai davė nuostolius dėl ma 
žo lankytojų skaičiaus, norėda 
mas galimus nuostolius šiame 
vakare sušvelninti. Komitetui 
būtu nemalonus dalykas deng
ti nuostolius iš lėšų, suaukotų 
šalpos reikalams, tuo labjau, 
kad ir š>e šokiai buvo rengiami 
tam pačiam reikalui — šalpai.

Parengti paprastą šokių va 
kara tik truputį geresnėj salėj 
vidut. kainuoja 250 dol. Kaip 
išsiversti, jei parduodama tarp 
40 ir 60 biletų! Tačiau į kalba 
mus šokius svečių atsilankė 
kiek daugiau, kurie taip gražiai 
rėmė ir loterijos stalą. Visa tai 
įgalino išeiti su pelnu.

Fondo komitetas yra dėkin 
gas tautiečiams už įvertinimą 
ir paramą jo šalpos darbo. Kas 
duoda pagrindo manyti ir tei 
kia vilčių, kad hamiltoniečiai ir 
ateityje nuoširdžiai rems Komi 
teto gražias pastangas. Tuo pa 
•čiu komitetas siunčia nuošjr 
džią padėką Hamiltono lietu 
viams, kurie kuo nors yra pri 
sidėję prie šio vakaro surengi 
mo ir pasisekimo. Ta pačia pro 
ga komitetas dar kartą prime 
na. kad hamiltoniečiai reikalin 
gi finansinės paramos prašomi 
kreiotis i komitetą, kuris pagal 
galimybę praančiuosius steng 
sis paremti, nes dalis surinktų 
aukų paliekama komiteto kaso 
je vietos reikalams.

Šalpos Fondas.

MIESTO SAVIVALDYBĖS
RINKIMAI

įvairioms pareigoms užimti 
įvyksta šio gruodžio 5 d., tre 
čiadienį. Į miesto burmistrus 
(mayor) šiemet kandidatuoja 
keturi asmenys. Dabartinis ma 
joras p. Jackson jau 74 metų 
amžiaus stambios kepyklos sa 
vininkas, šiose pareigose išbu 
vęs 13 metų, bando savo laimę 
dar vieną kartą. Tarp kitų kan 
didatų yra ir Mr. Vic Copps 
per 40 m. amž. vyras, kontro 
lieriumi išbuvęs tik ketverius 
metus, dabar bando palipti dar 
į augštesnę — burmistro pako 
pą. Mr. Vic Copps turi progra 
mą miesto tvarkymo reikaluo 
se, tarp kurių ir turto mokes 
čių kėlimo stabilizaciją, greites 
nio miesto skolų mažinimo ša 
lininkas. (Miestas skolų dabar 
turi apie $90 mil.) ir, atrodo, 

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

būtų neblogas administrate 
rius.

Į miesto valdybos narius — 
aldermanus kandidatuoja dide 
lė eilė piliečių. Jų tarpe yra ir 
4 apyl. aldermanas Mr. Wm. 
(Bil) Powell, kuris norėtų bū 
ti perrinktu antram terminui. 
Išbuvęs tik dvejus metus tose 
pareigose, pakankamai įrodė 
savo tinkamumą tam da^hu’ 
rūpestingumą tos apyl.(Ward) 
gyventojų reikalais.

Balsavimų lapeliuose bus įra 
syti ir du nauji klausimai, bū 
tent 1. Ar sutinki, kad būtų 
atidaryti kino teatrai sekmadie 
niais? ir 2. Ar sutinki kad būtų 
floriduojamas miesto geriama 
sis vanduo?

Dėl kino teatrų, vietos pres 
biterijonų dvasiškiai veda ko 
vą, kad būtų pasisakyta prieš 
jų atidarymą sekmadieniais. 
Dėl vandens, tai vietos anglų 
spaudoje buvo pasisakyta 
prieš, kaip kenksmingą sveika 
tai. Tai klausimai. kurie ir 
mums turėtų rūpėti. Manytina, 
kad lietuviai balsavimo dieną 
padarys teisingus sprendimus.

Z. Pulinauskas.

STEIGIAMAS LIETUVIŲ 
VETERANŲ SĄJUNGOS 

RAMOVĖS SKYRIUS
Lietuviai atsargos kariai, da 

bar išeivijoj, yra susibūrę į Lie 
tuvių Veteranų s-gą „Ramo 
vę**, kad sėkmingiau parėmus 
tautos pastangas kovoje su ko 
munistine priespauda, siekiant 
atstatyt laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą.

Ir Hamiltono lietuviai ats 
kariai yra pasiryžę įnešti savo 
dalį į tą patriotinę veiklą.

Buv. karių iniciatorių grupė 
lapkričio mėn. 18 d. savo po 
sėdy po ilgesnio pasitarimo pri 
ėjo prie vieningos nuomonės 
įsteigti Lietuvių veteranų s- 
gos ,,Ramovės*, skyrių.

Steigiamąjį susirinkimą nu 
tarta sukviesti gruodžio 16 d., 
sekmadieni, 3 vai. pp. Aušros 
Vartų lietuvių paraoijos salė 
je. 58 Dundurn N. St.

Visi buvę Neoriklausomosi 
Lietuvos kariuomenės kariai, 
gyvena Hamiltone ir artimesnė 
se apylinkėse, kviečiami atsilan 
kvti į susirinkimą ir isriungti į 
veteranų sąjungos veiklą.

Iniciatorių grupė.
SVARBIU REIKALU I 

HAMILTONO VISUOMENĘ
Skautų rėmėjų v-ba, užbaigų 

si savo vienų metų darbą, 
gruodžio 9 d. prašo visuomenę 
vėl susirinkti ir nuspręsti, ar at 
eityje tokia draugija mums yra 
reikalinga, ar ne. Draugija, 
kiekvienais metais turi regis 
truotis vietos įstaigose, kad bū 
tų gauta teisė jai veikti.

VILNIAUS VAIZDELIS
Dešinėje Dailės Muzėjus, kairėje Šv. Kazimiero bažnyčia, tu 
rėjusi brangius marmurinius altorius, meniškus kryžius ir tt. 
Okupantas šią bažnyčią paver tė kažkokiu sandėliu.

KAUNE PRIIMTOS 
GAMTINĖS DUJOS

Lapkričio 3 d. Kaune vyko 
iškilmės — baigus įrengti dujo 
tiekį Vilnius - Kaunas, uždeg 
tas vad. ,,draugystės deglas“ ir 
suorganizuotas mitingas, daly 
vaujant partijos, valdžios ir kt. 
pareigūnams. Daugiausia dėko 
ta ..broliškųjų tautų” paramai.

Dašavos (^Ukrainoje) dujas 
pradžioje tegavo Petrašiūnų ši 
luminė elektrinė ir 1,400 butų 
naujame Tunelio gatvės rajone. 
Vėliau, šiais metais, žadama šį 
,,pigiausią kurą“ suteikti eilei 
įmonių ir dar 1.000 butų.

Tam tikslui, gruodžio 9 d., 
6 vai. vak., vra šauk’^m^s s” 
s’rink’mas naraoiios salėje. Č:a 
bus nab'ekfa nrae:tu mehl dar 
bu anžva1"** bei f:nans;"is dr- 
jos stovis. Tuo pačiu hirės būti 
renkama ir nauja valdyba. Kad 
v-ba iai’shisi daugumos išrink 
ta, reikia, kad susirinkime da^v 
vau tu anie 50% tėvu ar globė 
jų, kurie rūpinasi jaunimo, a* 
eitimi. Nesvs’rinkus pakanka 
mam skaičiui, dabartinė v-ba. 
spręsdama pagal praeito susi 
rinkimo duomenis f 16 asme 
nų), jaus’s. kad daugumos nė 
ra naore:dauiania tokia draugi 
ja Ham’bone turėti ir bus pri 
vem^a l’kviduot’S Piniginiai iš 
tekl’ai bus pask’rstvti ..Širvin 
tos** ir ,,Nemuno“ tuntams.

Mūsų nuomone, esant to 
kiam svarbiam reikalui, kiekvie 
no lietuvio tautinė pareiga rei 
kalauja šia pareigą atlikti. Pri 
siminkim, kad praeityje dėl mū 
su tautiniu interesu yra žmonių 
paaukavusių gyvybę, o dabar 
atlikti kiekvienas. Tad iki gruo 
keletą valandų metuose gali 
džio 9 d.

V. P.
• G. J. Skaisčiui dėkota už 5, 
ne 2 dol.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

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

: GERIAUSIA

: KALĖDINĖ DOVANA

VAIKAMS . .

ELEMENTORIUS Ė
išmokys vaikus 

lengviausiai skaityti.
: Paruošė žinomas pedago 
: gas Ignas Malėnas pačiu
• naujausiu metodu.
• Vaikus galima pradėti mo
• kyti 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 platintojus.

• Vilniuje numatyta atidaryti 
dailininkų - portretistų paroda. 
Į ją siunčiama apie 50 biustų 
ir drobių ir lapkričio mėn. vidų 
ry įvykusioje apžiūroje atrink 
ti tokie kauniečių dailininkų, 
skulptorių darbai: V. Žuko, R. 
Kalpoko, J. Janulio, V. Po vi 
laičio ir pan.
• Čekų Janečko vardo kvarte 
tas Vilniuje, lapkričio 17 d. 
koncertavo, išpildęs Mozarto, 
Bramso ir kt. kūrinius.
• I enkai vergėjai A. ir Z. Sto 
berskiai, viešėjo Vilniuje. Iš 
lietuvių į lenkų kalbą jie išver 
tė visą eilę knygų. A. Stobers 
kienė Varšuvoje yra Lietuvių 
visuomenės kultūros dr-jos, 
Varšuvos skyriaus vicepirminin 
kė. Dabar jie pasiruošę į len 
kų kalbą versti A. Bieliausko
romaną ,,Rožės žydi raudo 

nai“, J. Ragausko ,.Itte missa 
ėst”, V. Mykolaičio - Putino 
,,Sukilėlius“, išgarbintą, premi 

’ju(('ą E. Miežalaičio „Žmo 
gų“. E.
POLITINĖS LITERATŪROS 
leidyklos direkt. P. Butkus lap 
kričio 9 d. per Vilniaus radiją 
pasakojo apie leidyklos veiklą. 
Jis nurodė, kad leidinių tarpe 
žymią vietą užima agitaciniai, 
propogandiniai, ateistinio turi 
n'o brošiūros ar knygos. Šalia 
Chruščiovo kalbų, programos 
aiškinimų, leidinių apie žemės 
ūkį, dar išleidžiama ir turis 
tams skiriama literatūra. Nese 
niai pasirodė didelis vadovas 
no Vilnių rusų kalboje. Dar iš 
leisti ir lietuvių - rusų k. ir lietu 
vių - prancūzų kalbų žodynai, 
šiais metais leidykla dar išleido 
25 plakatus, be to ir įvairius ka 
lendorius ir atvirutes.

MONTREALIS 
SURIŠTOS ŠIRDYS

Prieš mėnesį laiko A. Judins 
kaitė Dorvalio aerodrome susi 
tiko su J. Keršiu pirmąkart gy 
venime. Per tą greit bėgusį mė 
nesį spėjo viens kitą pažinti ir 
niekeno neverčiami šio mene 
šio 17 d. priartėti prie alto 
riaus.

V. Drešeris Judinskaitei, o 
J. Borisas Keršiui, žengiant P. 
Klezui su G. Peleckaite ir J. 
Kurelavičiui su B. Kalikauskai 
te, padėjo nueiti paskutinius 
viengungiško gyvenimo žings 
nius.

Iškilmių metu giedojo sol. 
A. Keblys. Su foto aparatu šau 
dė pasiryžęs pagarsėti fotogra 
favimo mene šaulys A. Kai 
vaitis. Tėvas Borevičius, kuris 
surišo širdis, prašneko gražiu 
žodžiu, palinkėdamas jaunie 

siems šviesių, gražių ir laimin 
gų dienų. Pas pp. Drešerius 
įvyko puikios vaišės .
• P. Matulienė lankėsi Jungti 
nėse Valstybėse ir viešėjo pas 
dukrą.

Atkelta iš 6 psl.
12 Topsfield Circle. 

Shrewsbury, Mass., USA. 
JS Komisija atskiriems JS pa 

ruošimo uždaviniams vykdyti 
jau sudarė sekcijas:

L JS programos sekcija:
P:rm. vs. A. Matonis, nariai: 

vs. V. Bražėnas, s. Bružinskas, 
s. K. Marijošienė, vs. kun. S. 
Yla, ps. R. Pakalnis, vs. F. Pre 
keris, ps. B. Šimanskienė, vs.

A- Vcnclaiiskas.
H. JS vietos ir isplanaviTr.o 

cekcija:
Pirm. s. V. Nenortas nariai: 

ps. E. Banevičienė, s. L. Kon 
čius, s. V. Pileika, vs. E. Put 
vytė.

III. JS Finansų sekcija:
Pirm. s. P. Molis, nariai : ps. 

K. Jonaitis, ps. K. Nenortas.
Reikalui esnt, sekcijų sudėtis 

bus ppildyta.
Sekcijų pirmininkai vadovau 

ja sekcijoms ir kviečia sekcijų 
pasitarimus.

3.
Pasiruošimas Jubilėjinei 

stovyklai:
Pasiruošimas Jubilėjinei Sto 

vykiai apima:
1. programinius klausimus,
2. piniginius - lėšų reikalus,
3. inventorių,
4. transportą bei
5. organizaciją.

Jubilėjinei Stovyklai ruošia 
si:
a) kiekvienas LSS narys ir
b) kiekvienas LSS padalinys.

4.
LSS narių pasiruošimas 
Jubilėjinei Stovyklai:

Kiekvienas LSS narys šiuos 
JS pasiruošimo 1962-63 me 
tus taip praleidžia, kad jis pats 
tikrai toje Jub. Stovykloje da 
lyvaus ir į ją vyks pilnai pasi 
ruošęs.

1. Skautaują LSS nariai Įsi 
gys augštesnių patyrimo laips 
nių bei specialybių — visais bū 
dais pagilins skautavimo žinias, 
patyrimą ir mokėjimą, kad pil 
nai ir naudingai galėtų JS da 
lyvauti.

Per ta laiką išmoksta stovyk 
liniu dalyku, kurie pakelia sto 
vyklautoių lygį bei paaugština 
stovyklinį gyvenimą skautine 
ir tautine prasme.

Vyresnieji pasiruošia savo 
broliams bei seserims padėti to 
buliau skautauti stovykloje: pa 
ruošiamuoju laikotarpiu juos 
instruktuoja, moko ir lavina, su 
jais užsiima ir jiems padeda.

Pasiruošia į JS gyvenimą 
Įnešti ką ypatingo tos Stovyk 
los prasmei išryškinti.

2. Kiekvienas busimasis JS 
stovyklautojas iš anksto užsi 
tikrina išteklių reikalingoms iš 
laidoms dengti; specialiai už 
darbiau ja, taupo ir tt.

3. Kiekvienam svarbu ture 
ti asmenini stovyklinį invento 
rių, reikalingas priemones ir 
įvairius daiktus stovykloje gy 
venti ir programai išeiti.

4. Jei kelionė į JS nenumato 
ma bendr. su vienetu ar vieto 
ve, taip pat iš anksto tenka iš 
spręsti, kaip nuvykti į JS ir 
kaip iš jos grįžti.

Eventualiai gali tekti padi 
didinti sautaupas kelionės išlai 
doms mokėti.

5. Priklausą vienetams LSS 
nariai dalyvaus su savo viene 
tais ir stovykloje jungsis per 
juos.

Negalį su vienetais ruoštis ir 
dalyvauti, turi išsiaiškinti, kur 
ir kaip priklausyti, kaip derin 
tis ruošiantis ir kaip stovyk 
lauti.

Atitinkamiems vadovams ir 
vadovėms tenka uždavinys 
kaip galima padėti bet kuriam 
LSS nariui pasiruošti ir sto 
vykioje dalyvauti organizuotai.

5.
LSS Padalinių pasiruošimas 

Jubiliejinei Stovyklai:
Padalinių pasiruošimas labai 

svarbus ir kruopščiai atliktinas 
per visą 1962-63 m. laikotarpį 
ligi Jub. Stovyklos.

Pasiruošimas vykdomas skil 
lyse - būreliuose-valtyse, drau 
govėse - laivuose, vietininkijo 
se bei tuntuose, rajonuose, taip 
pat Seserijoje, Brolijoje, Aka 
deminiame S-dyje bei visoje 
S-goje.

Kiekviena vadovybė apima 
tam tikrą skautiškojo gyveni 
mo barą; šiame bare ji atitin 
karnai ir vadovauja pasiruoši 
mams JS.

Vyresnieji organai prižiūri, 
instruktuoja ir padeda žemes 
niems pagal kompetenciją ir nu 
statytą tvarką.

Svarbu, kad:
a) Ko daugiausia narių da 

lyvautų iš atitinkamos vadovy 
bės žinioje esančių LSS narių.

b) Tie dalyviai būtų paruoš 
ti, informuoti, nuteikti ir kom 
petetingi atitinkamai JS uždą

WINSTON CHURCHILL 
sulaukė 83 metų amžiaus. 

Buvo nusilaužęs koją, bet pa 
sveiko, gerai laikosi ir po seno 

vei rūko cigarą. . .

viniams vykdyti.
c) Norintieji ir galintieji da 

lyvauti turėtų pakankamai lė 
šų: tam reikalui organizuotai 
taupyti, sudaryti kokius fonde 
liūs, palengvinti asmenines iš 
laidas, paremti gerus bei pa 
vyzdingus narius, kitaip nepajė 
giančius dalyvauti ir p. : kur iš 
eina, skirti premijas toms išlai 
doms sumažinti už pavyzdingą 
pasiruošimą JS, už ryškų pa 
žangumą ir t. t.

d) Tikrinti ir talkinti, kad 
kiekvienas busimasis dalyvis tu 
retų asmeninį inventorių, jei 
galima — labai iš anksto.

Ypatingo gi dėmesio reikia 
vienetų inventoriui; sutaisyti, 
pritaikyti ar įgyti taip pat iš 
anksto.

e) Išspręsti transporto prob 
lemas, kad vykstantieji galėtų 
pigiausiu būdu, bet saugiai ir 
laiku pasiekti stovyklą ir atitin 
karnai grįžti namo.

f) Paruošiamieji darbai nor 
maliai vadovaujami reguliarių 
vadovybės organų padaliniuo 
se.

Kai pasidaro būtina, galima 
skirti ir specialius pareigūnus 
ar sudarinėti tokias komisijas 
paruošiamųjų darbų atskiriems 
uždaviniams vykdyti.

Natūralūs vienetai liks ir 
Jub. stovykloje.

Bet nepaprastai svarbu, kad 
su jais būtų kompetetingi ir 
pasiruošę vadovai ir vadovės.

Norima, kad, šalia JS daly 
kų, vienetai kiek galima, gale 
tų tarpais užsiimti savarankiš 
kai ir tęsti savo skautavimo rei 
kalus ir šios JS metu. Už tat la 
bai svarbu, kad stovyklaują vie 
netai turėtų gerus savo vado 
vus.

6.
Kelios informacijos J S 

reikalais.
1) 1963 m. Jubilėjinės Sto 

vykios daina jau yra; jos teks 
tas su gaidomis centrinių orga 
nu išsiuntinėtas padaliniams.

Dainos žodžius paruošė Ni 
jolė Jankutė-Užubalienė, muzi 
ka — prof. Juozas Žilevičius. 
Te skamba ši daina jau po ša 
lis plačiausias:

2) Jub. Stovyklos ženklelio 
projektą ruošia sktn. dail. V. 
Vileikis.

3^ Jub. Stovyklos pašto žen 
kielių rūpinasi psk. R. Pakai 
nis.

4) Jub. Stovyklos šokio klau 
sima gvildena susidėję vs. V. 
Bražėnas ir vs. F. Prekeris.

5) (Jub. Stovyklos progra 
mos reikalus sprendžia specia 
Ii JS komisijos sekcija, vs. A. 
Matonio vadovaujama.

Šių reikalų 2—5 klausimais 
pasiūlymų bei pageidavimų ga 
Ii teikti kiekvienas LSS narys, 
ir labai pageidaujama, kad to 
kių atsirastų kuo daugiausia.

Rašyti Čia minėtiems asme 
nims tiesiog ar JS komisijos pir 
mininko adresu.

LSS 1963 m. Jubilėjinės
Stovyklos Komisija.
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Lietuviškos dainos koncertas
DALYVAUJANT PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

CHORULKURJ VEDA KUN. MUZ. K. 

JURKŠAS IR SOL. J. LIUSTIKAITĖ, 

įvyks šį šeštadienį, gruodžio 8 

dieną, 7.30 Aušros Vartų sa 

Įėję. Po koncerto Liet. Katali 

kių Moterų Dr-ja ruošia puikią 

vakarienę, turtingą bufetą. Va 

kare vyraus skambios dainos* ir 

gera nuotaika. Visus nuoširdž 

iai kviečia atsilankyti ir daly 

vauti

A. V. Klebonas, Choras ir 
KLKMD-ja.

MOKT^REAL
LIETUVIČKOS DAINOS KL KATALIKIŲ MOTERŲ 

ŠVENTĖ DRAUGIJA
. .Aušros Vartų parapija ruo 
šia gražią Lietuviškos Dainos 
šventę. Šventė įvyks šeštadie 
nį, gruodžio 8 dieną, 7.30 v., 
Aušros Vartų salėje. Lietuvis 
<os dainos šventės programa 
bus labai įdomi. Pirmoje pro 
gramos dalyje lietuviškų dai 
nų koncertas, kurį išpildys ži 
noma solistė Liustikaitė ir To 
ronto Prisikėlimo parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
kun. Jurkšo. Antroje progra 
mos dalyje Montrealio Katali 
kių Moterų dr-ja ruošia puikią 
vakarienę su turtingu bufetu. 
Vakarienės metu skambės ben 
dra visų dalyvių daina, kuriai 
vadovaus mūsų svečiai iš To 
ronte. Šioje dainų šventėje da 
lyvauti yra kviečiama visa 
Montrealio ir apylinkės lietuvis 
koji visuomenė. Visiems bus 
malonu išgirsti gražųjį chorą iš 
Toronto ir sol. J. Liustikaitė.

Nek. Pr. Marijos šventės pro 
ga, sumos metu mišias giedos 
sol. J. Liustikaitė ir Toronto 
Prisikėlimo parap. choras va 
dovaujamas muz. kun. Jurkšo.

ŠEŠTADIENINIŲ
mokyklų tėvų komiteto su mo 
kytojais posėdis įvyks gruodžio 
9 d., sekmadienį, po 10 vai. 
mišių Aušros Vartų klebonijos 
posėdžių kambary. Kas turėtų 
kokių nors reikalų, kviečiami 
atsilankyti. Atskiri pranešimai 
nebus siunčiami.

Tėvu Komitetas.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 1 
ketvirtadienį | 2—4; 7—9 p. m.

antradienį ir I 
penktadienį | “ 4 p. m.

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582
sees

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

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

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E; •

TeL: LA 2-7236 (
_______ •'^t' I 

savo metinę šventę pradeda 
švęsti gruodžio 8 d. vakare, da 
lyvaudama koncerto - vakarie 
nės surengime AV salėje. Kon 
certo programą išpildo viešnia 
sol. J. Liustikaitė ir Toronto 
Prisikėlimo parap. choras, vado 
vaujamas kun. Jurkšo. Gruo 
džio 14 d. 7.30 vai. vak. prasi 
deda uždaros moterų rekolekci 
jos, kurios baigsis gruodžio 15 
d., 9 vai. vak. Rekolekcijos 
vyks prancūzų vienuolyne ir 
joms vadovaus kun. T. Placi 
das iš Toronto. Mokestis 5 do 
leriai, užsirašyti dar galima iki 
gruodžio 10 d. pas Ireną Luko 
ševičienę DO 6-1210.

Gruodžio 16 d. 11 vai. AV 
bažnyčioje iškilmingos šv. mi 
šios su bendra narių komunija. 
Po mišių salėje pusryčiai - aga 
pe ir T. Placido paskaita. Nuo 
širdžiai kviečiame visus daly 
vauti. V-ba.

DR. V. GIRIUN1ENĖ 
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, LI., 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

ADVOKATAS

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

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

$ Boulevard Restaurant I
CURB BAR-B-Q SERVICE | 

| ALUS. VYNAS, ŠAMPANAS. |
$ Pirmos rūšies steikai. 8
£ Bar-B-Q viščiukai. g

Spaghetti ir kitas įvairus maistas. g
Savininkas P. VORONINKAITIS |

X 1997 Labelle Blvd. (Kelias 11 A) Chomedy. 3
| Tel. MU 1-0067 |

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Penktadienis pirmasis mene 
šio. Mišios rytą 7.30 ir 8 vai. 
vakare 8 vai.

Šeštadieni Nekalto Prasidėji 
mo šventė. Pamaldos 9. 10 ir 11 
vai. ir 8 vai. vakare. Tikintieji 
privalo išklausyti vienas šv. 
mišias.

Gruodžio 16 d. po sumos pa 
lapijos jaunimas prašomas sa 
lėn.

Rinkliava — 291.50 dol.
KUN. J. BOBINO 

PAGERBIMO
vakarienė įvyks šv. Kazimiero 
parap. svetainėje, gruodžio 15 
d. 7 v. 30 min. vakaro.
VIENAS PO KITO I JAV 
Įsibrovė klaidų. Buvo parašy 
ta: vedybinio gyvenimo 30 me 
tų sukaktis, o turėjo būti 20 
m. sukaktį. Minint Mičiulienės 
šeimą, suminėti broliai Vincas 
ir Antanas, praleista Antano 
duktė mokytoja Vida, kuri 
taip pat buvo atvykusi iš Wel 
lando. Be to, vaišių surengimu 
lūpinosi ne vien D. Norkeliū 
no šeima, bet ir Alberto Norke 
liūno šeima ir V. Nomeika.

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 Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje. 
Šiokiadieniais: 1451>Crawford Bridge Ave., Verdun: 
pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai.; 
trečadiieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) i trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.

Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 
Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2-2472, 

kitu laiku — tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Primasis mėnesio penktadie 
nis, skirtas Kristaus dieviško 
sios Širdies garbei. Šia proga 
bus šv. mišios ir vakare 8 vai.

Šeštadienį yra Nekalto Pra 
sidėjimo Marijos šventė. Tai 
yra bažnyčios įsakyta šventė, 
kurią tikintieji yra įpareigoti iš 
klausyti šv. mišių. Šioje bažny 
čioje mišių tvarka bus kaip sek 
madienį. Be to, bus mišios ir 
vakare 7 vai.

Tėv. J. Borevičius kalėdos 
Ville Emard, pirm. Raudot, 
Allard ;antr. Springland; tree. 
Joliceour. J. Hertel, Lamont; 
ketv. ir penkt. Jogues.............

Tėv. K .Pečkys Verdun pir 
madienį 5 Ave.; antr. Atwater, 
Edna, Gertrude, Evelyn; tree. 
Crawford Park; ketv. 4 Ave.; 
penktadienį Beatty

Tėv. St. Kulbis Ville J. Car 
tier. Long., St. Lambert, Gre 
enfield Park.

Suaukota sekm. bažnyčios 
linkliavoje 173 dol.

A. V. Parapijos Didžiojo k- 
to susirinkimas įvyks šio mene 
šio 10 dieną, 7 vai. vak. klebo 
nijoje.

Šv. Onos dr-jos narių bei 
viešnių susirinkimas įvyks sek

I ŠNUOMOJAMA 
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.

I I
I GERIAUSIA PROGA LIETUVIAMS •
I I
| įsigyti modernius HI-FI Stereo kabinetus. I

Prieškalėdiniame sezone mes išparduodame

Į SANDĖLIO KAINOMIS !
■ ■

savo gamybas ir vokiškus muzikos kabinetus,
■ su labai geromis FM, AM, SW radijo chassi ir naujausiais I 

automatiniais Telefunken patefonais.
I Mūsų sandėlis atidarytas kasdien nuo 9 vai. ryto
I
| ligi 6 vai. vakaro. I

CANADIAN HI-FI DISTRIBUTING CO. LTD. |
249, Dufferin St.I

I Toronto, Ont.
Tel. LE 3-9421.

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto
(Į rytus nuo Dufferin St.)

Raštinė: LE 4-4451

madienį tuojau po sumos posė 
džių kambaryje, klebonijoje.

REIKALINGA MOTERIS 
AR MERGAITĖ

Šeima gyvenanti St. Laurent, 
jieško lietuviškai kalbančios 
mergaitės ar moters, pasaugoti 
vaiką kartą savaitėje vakarais.

Skambinti 744.4327
tarp 5 ir 8 vai. vakare.

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 pade 
ką mūsų klijentams ir visiems 
padėjusiems ir prisidėjusiems iš 

eiti į prekybinį gyvenimą.
Su pagarba

P. Adamonis.

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.

■

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Vajaus rinkliavoje per visą 
lapkričio mėn. bažnyčioje viso 
suaukota 3,564.36 dol.

Vaikų choro repeticijos šį 
penktadienį nebus. Taip pat se 
kmadienį po 10 vai. mišias vai 
kučiai negiedos ir popietinės re 
peticijos nebus.

K. L. Kat. Moterų dr-jos 
agapė bus ateinantį sekm. po 
sumos muzikos studijoje.

Sekmadienį, tuoj po pamal 
dų, muzikos studijoje įvyks vi 
suotinis Aušros klubo ir tėvų- 
-rėmėjų susirinkimas.

Clevelande vykstančiame vi 
šuoliniame SALFS S-gos šuva 
žiavime Aušrą, Kanados spor 
to apygardą ir ŠALFS S-gos 
Garbės Teismą yra išvykę ats 
tovauti T. Paulius, O. F. M., 
E. Šlekys, V. Bireta ir S. Barš 
ketis.

Jauno gydytojo šeimai 
reikalinga namų ruošai 

ŠEIMININKĖ.
2 mokyklinio amžiaus vaikai.

Visi patogumai, 
geras atlyginimas. 

Teirautis: HU 8-5287.

FRANK’S BARBER SHOP 
Sav. lietuvis P. V a p š y s 

963 Melrose Ave., Verdun.
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ELEKTROTECHNIKAS 
B. Jauni u s

Elektrinių prietaisų taisymas.. 
Kilnojami elektriniai prietaisai 
paimami ir pristatomi į namus.

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

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS.

LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.
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