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MASINU FONDO VAJUS
NL Mašinų fondas tebelau Nksoširdžiai visiems dėkoja 

kia dar daugaiu dalyvių. Šį kar m'' už įnašus.
tą išryškinamas
Abromonis Bronius,..............

Montreal..................... 20 00
Mikšys Petras- 

Worcester, USA 10 C0
Saiadžius Petras,

Montreal .10 00
f įauginąs Pranas,

Si Catharines, Ont .10 00

Simanavičius Janas,
Montreal ...................... 5 00
Viso per savaitę gauta 55.00

Mašinų Fonde buvo 10,809.00 
Gauta ..................... 55 CC
M. F. dabar yra . . 10,864.00 
Fondui užplanuota . . 15,000.00 
M F- dar trūksta 4,136 00 
Pastaba; Visi,, kas nuperka ši 
rų už 100 del arba turimus 
papilde iki 100 dol , visi N. 
1. vą gauną nemokama.

Dėkingi būsime visiems, 
prisidės prie F ndo papiki yni,, 
prisidės

Valdyba.

Komunistų skilimas vis didėja
DIDŽIOJI BRITANIJA KEIČIA SAVO UŽSIENIŲ--------------------------------------------------------------------------- ----------

KAS NAUJA KANADOJEPOLITKĄ?
Mao prieš Nikitą. Mao prieš Nehru. Mao prieš Tito.

Nikita su Tito. Nikita su Kennedy. Gomulka sunkumuose.
De Gaulle ir Adenaueris pasitrauks.

Ben Bella
ISTORINIS faktas pažymimas 
visame pasauly ir aptariamas:

SOVIETININKAI 
SUSKILO.

Kaip gilus skilimas, kiek toli 
siekia, kol kas sunku nustatyti. 
MASKVA nepatenkinta, kad 
Kinijos komunistai nesilaiko 
jos linijos.
PEIPINGAS kaltina Maskvą, 
kad ji skaldo bolševikų vieny 
bę.

Kol kas tačiau, Peipingo pu 
sėje tiktai viena Albanija, bet 
jo įnešamasis sąmyšis banguo 
ja per visą Maskvos satelitų pa 
šaulį. Atsimetimą nuo Mask 
vos pirmiausia galėtų padaryti 
sumurdytoji Kuba, bet

KINAI PERNETURTINGI, 
KAD GALĖTŲ PAREMTI

KASTRO,
kuris dėl to liko be išeities.

Nežiūrint didelių Mao Tse 
lungo pastangų savo pusėn pa 
traukti vykstančius satelituose 
ir laisvuose kraštuose komparti 
los susirinkimus, Stalino paliki 
mas visiems jiems tiek sunkus, 
kad kinų bandymas lieka nesėk 
mingas. Visuose Makvos sate 
lituose,

DAR TEBEVYKSTA NU 
STALININIMO PROCESAS.

Stalino kulto padariniai tiek 
žiaurūs, kad ir dabar su pasibai 
sėjimu vykdomas nustalinini 
mas.
ITALIJOS komunistai nuėjo 
gal toliausia, nes visuotinis jų 
suvažiavimas

NUTARĖ REMTI KOALICI
NĘ VYRIAUSYBĘ,

kas yra negirdėta. Pats suvažia 
v imas konstatavo šį faktą kaip 
istorinį.
CHRUŠČIOVAS, priešinda 
masis Mao Ttetungo pastan 
goms savo pusėn patraukti sa 
telitų komunistus, nutarė

INDIJAI DUOTI 
LĖKTUVŲ,

.kurje bus panaudoti šiai kovo 
jant su Kinijos komunistais. 
Be to, jis atnaujins ryšius su 
Jugoslavijos diktatūra.

T1TO-BROSS porą jis pa 
kvietė viešnagės, rusiškos meš 
koe būdu glebėsčiavo Maskvo 
je ir apgyvendino Kremliuje, 
kai Mao Titą vadina išdaviku. 
BRITŲ politinis posūkis, visu 
i imtumu pasireiškęs Jungtinėse 
Tautose, mums svarbus ir rei 
kšmingas.

BRITŲ ATSTOVO KALBA 
SOVIETINIO KOLONIA

LIZMO KLAUSIMU
buvo nemaža staigmena kom 
promisinėje Britų užsienio po 
litikoje. Britų atstovo Patrick 
Dean pasisakymas galėjo daug 
ką nustebinti. Bet

NIEKAS DAR TAIP A1Š 
KIAI IR TAIP ARGUMEN

TUOTAI JTO NEPASISA 
KĖ, KAIP BRITŲ 

ATSTOVAS,
savo teigimus parėmęs istori 
niais faktais. Kas svarbiausia, 
jis suminėjo daugelį rusų pa 
vergtų tautų, kurios ligšiol bu 
vo nutylimos.

prieš komunistus.
ANGLIJA, galima manyti, no 
n perimti iš JAV iniciatyvą gin 
ti pavergtas tautas, kai JAV da 
bar pasuko britų praktikuotu 
kompromisų keliu, būtent — 
su Maskva, kurios atžvilgiu 
Britai dabar darosi atviri ir tie 
sus.
EUROPOJE de Gaulle refe 
rendumo laimėjimas sudaro 
naujų perspektyvų galimybę.

PRANCŪZIJA DABAR 
TVIRČIAUSIA EUROPOS 

VALSTYBĖ,
nepaisant nei Maskvos, nei N. 
Yorko svyravimų.
DE GAULLE dabar vienas 
rimčiausių politikų, savarankiš 
kas ir žinąs, ko nori.
VOKIETIJOJE tuo tarpu dar 
vyksta derybos su laisvais de 
mokratais sudaryti koalicijai. 
Nežiūrint pozityvios veiklos,

ADENAUERIS IR DE 
GAULLE PAREIŠKĖ 

PASITRAUKIMĄ:
Pirmasis ateinančiais metais, 

antras — pasibaigus kadencijai 
— 1963 m. Tai jie daro dėl am 
žiaus sąlygų.

Jie abu pasitarnavo Europos 
sutvirtinimui ir pastovumui.
BENDROS RINKOS klausi 
mas varomas pirmyn. Anglija 
būtinai turi įstoti į bendrosios 
iinkos sąjūdį, bet negauna leng 
vatų, dėl ko derasi.

KITOSE VALSTYBĖSE
dedasi daug naujų dalykų: 
ALŽYRE Ben Bella pavarė ak 
ciją prieš komunistus, kurių su 
imta apie 300.
KONGAS, padedamas JTO, 
bando priversti Katangą pa 
klusti bendrai valdžiai.
ARGENTINOJE vėl krizė — 
atsistatydino 10 ministerių, nes 
nesiseka jiems tvarkyti šalies 
ūkis.
BORNEO, Britų protektoriate, 
įvyko sukilimas ir prasidėjo ko 
vos. Sukilimas numalšintas.

— Šv. Elenos saloje bus 
įsteigtas Montrealio La Grand 
Prix rugsėjo 23 d.

— JAV ir SSSR susitarė dėl 
dirbtinių satelitų.

— JAV raketa pasieks Ve 
nerą šį penktadienį.

— Popiežius pasveiko ir pa 
kartotinai pasirodė miniai žmo 
nių.

— Bažnvčios susirinkimas 
daro pertrauką.

— Nuo rūko Anglijoje jau 
mirė apie 100 asmenų, ir Chur 
chillis atgulė į lovą.

— Carapkin Genevoje buvo 
pareiškęs, kad Rusija įsileis 
tarptautnie kontrolę, bet vė 
liau pareiškimas atšauktas.

— Uždarytas šv. Lauryno 
Jūrų kelias žiemos metui.

— Hitlerio įpėdinis Martin 
Borman, kaip dabar nustatyta, 
mirė Paragvajuje 1959 m. va 
sario 1 5 d. vėžio liga. Ligtol jis 
slapstėsi.

— N. Y. Times rašo, kad 
Kuboje viešpatauja tūkstančiai 
iusu kareivių.

— Maroko karalius Hassan 
II pakeitė konstituciją iš abso 
liūtinės į konstitucinę monar 
chiją.

KANADOS PREKYBINĖ 
MISIJA PIETŲ 
AMERIKOJE

Ją sudaro valdžios ir pramo 
nės įmonių atstovai. Misija, ap 
tyrusi Argentiną, Braziliją, Ve 
nezuelą ir Kolumbiją, rado, 
kad tos valstybės labai reika 
lingos organinės chemijos gami 
nių, kuriuos Kanadoje gamina 
130 įmonių. Suminėtos valsty 
bės organinių chemikalų impor 
tuoja už 62 milionus dolerių, 
kai iš Kanados teivežama tik 
tai už 2 mil. dol. Misija randa, 
kad Kanada į Pietų Amerikos 
kraštus galės išvežti daug šios 
rūšies chemikalų.

— Toronto majoru išrinktas 
D. Summerville vieton N. Phil 
lips, prala'mėjus'o svarbiausia 
dėl to, kad nesugebėio iš Mont 
rialo paveržti Pasaulinės paro 
dos.

— Ottavvos majoru perrink 
ta moteris Ch. Witton, nese 
niai vienam vyrui apskaldžiusi 
ausis. . .
QUEBECO premjeras Lesage 
pakvietė 3 naujus ministerius: 
P. Laporte, C. Fortin ir moterį 
C. Kirkland - Casgrain.
KANADA įsigys atominių H 
ginklų, nes Kubos krizės metu 
pasirodė, kad valdžia buvo vi 
siškai pasimetusi.

— Kanados viešųjų darbų 
ministeris Fulton pasitraukė, 
taikydamas į Britų Kolumbijos 
konservatorių lyderius.

—— Atsarga sviesto Kanado 
je susidarė 150 mil. dol. vertės. 
Jo išlaikymas šaldytuvuose per 
metus atsieina 5 mil. dol.

BANKO ..LITO“ REIKALAI
Dideli užsimojimai 1963 m.

Paskutiniame posėdy „Lito” 
v-ba nutarė dar labjau suakty 
vinti savo veiklą ir sekantiems 
metams paruošti plačią progra 
mą bei toli siekiančią sąmatą. 
Šiuos metus „Litas“ numato 
baigti su netoli $750.000 balan 
su. Kitų metų tikslas būtų pa 
siekti vieną miliona dolerių. 
Ryšium su tuo Valdyba jau pa 
darė kai kurių svarbių nutari 
mų.
Nekilnojamo turto paskoloms 
palūkanų klausimas buvo per 
svarstytas ir palūkanos nuo 
1963 metų pradžios sumažin 
tos iki 6%%. Tuo būdu sekan 
Čiais metais visi „Lito“ skoli 
ninkai, kaip už senas, taip ir už 
naujas paskolas mokės tik 6J"2 
%. Tai pačios žemiausios pa 
lūkanos, kokias tik skolintojai 
šiuo metu ima. Kadangi be to 
dar „Lito“ morgičiai yra atviri 
ir Valdybos sutikimu perleidžia 
mi nuosavybės perdavimo atve 
iu, tai drąsiai galima tvirtinti, 
kad tokių gerų sąlygų Montrea 
lyje kitur rasti niekas negalės.

Šis papildomas palūkanų su 
mažinimas (praeitame posėdy 
je buvo sumažintas tik iki 6L4 
%) padarytas pramatant žy 
miai didesnę „Lito“ apyvartą 
1963 metais. Be to, „Lito“ da 
romą pažanga patarnavimuose 
savo nariams ir jų atpiginime, 
reikia manyti, paskatins j jį 
įstoti ir tuos, kure jo nariais 
dar nėra. O kad Montrealio lie 
tuviai Grali ir privalo turėti mi 
lioninę kredito unija, dėl to nie 
kam nė abejonių nekyla.
Dividendu apskaičiavimai už 

indėlius
nuo ateinančių metų pradžios

KOMISIJA TIRIA KAI 
KURIUOS VALDŽIOS 

DARBUS
Karališkoji Glassco komisija 

tiria kaikuriuos federalinės 
valdžios darbus. Pav. pasiro 
dė. kad krašto apsaugos minis 
Merijoje yra žymių netobulu 
mų: kai vienų dalykų trūksta, 
kitų šimtams metų užtektų. Šis 
pavyzdys ne vienintelis. Komi 
sija todėl priėjusi prie išvados, 
kad padarius kaikuriuos tiktai 
patvarkymus ministerijose, bū 
tų sutaupyta per 50 mil. dol. 
per metus. Šia prasme ir daro 
mos pastangos.

GINČAS DĖL PREKYBOS 
SU KINIJA

. . Kaip žinoma, komunistinė 
Kinija Kanadoje perka duo 
nai kviečius ir kitus grūdus. Že 
mės ūkio min. Hamilton už tai 
mainais randa galima įsileisti Į 
Kanadą Kinijos tekstilės daly 
kus, ypač medvilnės. Bet prieš 
tokį ministerio pasisakymą už 
protestavo tekstilinės Kanados 
pramonės Instituto prezidentas 
Berry. Jis sako: Kinija perka 
Kanados grūdus, nes ji to rei 
kalinga ir čia ji gauna geriau 
sįomis sąlygomis. Jsileidžiant 
Kinijos komunistų tekstilę, ken 
ksime Kanados audimo pramo 
nei ir, be to, tokia prekyba bus 
tam tikra prasme kontraversi 
nė ir labai abejinga moraliniu 
atžvilgiu, nes tuo bus paremta 
griaunanti Kinijos komunistų 
veikla. (AG).

— Kanados federalinė vy 
riausybė Pasaulinei parodai ski 
ria 20 mil. dol. , 

bus daromi kas trys mėnesiai, 
o ne kas mėnesį, kaip tai buvo 
daroma iki šiol. Kadangi „Li 
tas“ neturi einamųjų sąskaitų, 
o tik šėrų sąskaitas, tai iš to di 
delio skirtumo nariams nepasi 
darys, o. darbo bus dang šutau 
pyta. Kitaip tariant, kas pašto 
viai laiko didesnes sumas, tas 
dividendus gaus lygiai tuos pa 
čius. Kiek paliesti bus tie, kurie 
nuolat kaitalioja savo sumas, 
bet kol nėra teisės rašyti čekius 
patiems, tokių maža ir tėra. O 
kai bus čekių sistema, tada teks 
eiti dar toliau: Įvesti šėrų ir ei 
namasias sąskaitas ir už pasku 
tiniąsias mokėti mažesnius divi 
dendus. Tatai daro Caisse Po 
pulaire ir visi bankai.

„Lito“ metinį susirinkimą 
nutarta šaukti vasario mėn. 24 
d. Jau dabar atkreipiame narių 
dėmesį, kad kandidatus į vai 
domuosius organus (valdyba, 
kredito ir revizijos komisijas) 
gali išstatvti raštu du nariai ir 
savo pasiūlymą turi įteikti sek 
retoriui ne vėliau, kaip viena sa 
vaite prieš susirinkimą. Taip 
pat primename, kad pasiūly 
mus dėl įstatų pakeitimo gali 
patiekti jau dabar bet kuris na 
rys „Lito“ įstatų keitimo kom. 
pirm. p. Bernotui arba „Lito“ 
įstaigoje darbo valandomis.
„Lito“ balansas gruodžio 1 d. 
pas'ekė $ 684.775. indėliai $ 
652,734, paskolos $545,781, in 
vestacijosi (centrinė kasa) $70, 
000 ir narių skaičius 726.
Nekilnojamojo turto paskolų 

ateinantiems metams jau yra 
užregistruota $104.000 sumai.

Molsono bravoro anž'ūrėji 
mas ir vaišės „Lito“ nariams 
įvyks šį antradienį, gruodžio 11

[Naujienos iš pasaulio sostinės
RUSAI PRIVERČIA PAVERGTAS TAUTAS ŠMEIŽTI 

IR NIEKINTI PAČIAS SAVE
Prieš kelis metus priverstas bu vo tą daryti lietuvis prof. Ma
tūlis, o dabar tą buvo priverstas padaryti sovietų pavergtos 

Estijos „užsienių reikalų ministras“.
Jungtinių Tautų pilnatyje ki 

tų tautų atstovų kalbėjusių 
apie kolonializmą tarpe, labai 
teisingai taikydamas ne „v 
brov, a v glaz“ (ne į antakį, 
bet tiesiai į akį) pasisakė Bri 
lanijos atstovas Patrick Dean 
(žiūr. 2 psl.), Britanijos vyriau 
sybės vardu pareikalavęs atsa 
kyti į klausimą, kada Rusija, 
Britanijos pavyzdžiu, pradės 
naikinti pas save kolonializmą? 
Sov. Rusijos delegacija, šį kar 
tą atsivežusi kalinį, vadinamą 
„Estijos užsienių reikalų mi 
nisteriu“, Gren, privertė jį gin 
ti Rusijos okupaciją ir kolonia 
lizmą.

Vadinamasis „ministras“, 
Maskvos įsakytas, štai kaip nie 
kino Estiją ir estų tautą: JAV, 
Kanados, Jungtinės Karalystės 
ir Australijos atstovai savo in 
terpretacijoj falsifikuoja mano 
krašto istoriją. Tikroji Sovietų 
S-gos istorija neturi nieko ben 
dra su šmeižtu ir prasimany 
mais, kuriuose Sir Patrisk De 
an taip išididžiai mums prane

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOJE, KELMĖJE MIRĖ STASYS ŠILINGAS
Kelmėje lapkričio 16 d. pa 

laidotas buvęs Lietuvos teisin 
gurno ministeris, literatas, kul 
lūrininkas Stasys Šilingas.

St. Pilingas 1941 m .buvo iš 
vežtas į Sibirą garsią birželio 
14 d. su žmona ir dukterim Ra 
minta. Suėmimo dieną jie bu 
vo išskirti ir daugiau vieni kitų 
nematė. Šilingiėnė mirė Altą 
jaus srity 1943 m., duktė Ra 
minta Šilingaitė mirė 1944 m. 
Visi rusų nukankinti.

LIETUVIŠKOS GATVĖS REIKALU
Montrealio Lietuvių Seime 

lio Prezidiumas imdamasis ini 
ciatvvos LaSalle miesto ribose 
gauti Lithuania vardu paženk 
lintą gatve, per A V nar. klebo 
na Tėvą T. Borevičiu ir KLB 
Krašto v-bos pirm. dr. P. I .u 
koševičiii kreipėsi i LaSalle 
miesto vaidyba ir gavo palan 
knis nurodymus tolimeesnei ak 
cijos eigai. Tuo reikalu reikia 
prašvmo, kuris turi būti parem 
tas tvirtu LaSalle gyvenančių 
lietuvių noru, parašais.

Todėl Seimelio Prezidiumas 
prašo visus LaSallėje gyvenan 
Čius tautiečius atkreipti ypatin 
ga dėmėsi i reikalo svarbą ir 
paremti savo parašais.

Tam reikalui su seimelio pra 
zidiumo paruoštais lanais jūsų 
namus aplankys parašu rinkė 
jai. Malonėkite pasirašyti visi

d. 7 vai. 30 m»n. vakaro. Įėji 
mas į sale iš 1670 Notre Dame 
Eas*. Gate 2.

Kviečiame visus ir visas 
ska'tlingai dalyvauti. Priėmimą 
globoia Molson Kredito Unija.

Metimo balanso sudarymui 
palengvinti visi Lito skolinin 
kai prašomi šį mėnesį pasku 
binti savo įmokėjimus, nelau 
kiant paskutinių mėnesio die 
nų.

— Dujoms sprogus, Pensvl 
vaniio skasyklose užgriauti 37 
angliakasiai. 

šė. . . Jis savo kalboje minėjo 
buržuazinę Estiją, kuri imperia 
lįstų buvo paskelbta nepriklau 
soma ir net buvo Tautų S-gos 
narys. Tas tiesia, bet kokia tai 
buvo nepriklausomybė? Sovie 
tų piliečiai tai žino geriau, ne 
gu kas kitas. Estijos respublika 
dėka imperialistų buvo prasi 
skolinusi per 33 mil. dol. Taip 
vadinama nepriklausoma Estija 
turėjo žemiausią pragyvenimo 
standartą visoje Europoje, tu 
rėjo didžiausią bedarbių skai 
čių, buvo mažinamos mokyk 
los ir tt.

Taip baisiai okupantas pri 
c erčia meluoti pavergtus žmo 
nes ir taip žiauriai falsifikuoti 
liesą. Taip rusai kalba jau dau 
giau kaip 20 metų. Jeigu taip 
būtų, kaip okupantas kalba, 
lai labai lengva būtų tai patvir 
tinti balsavimais, kuriuos kont 
roliuotų kad ir tos Jungtinės T- 
tos, kuriose skelbiami sovieti 
niai melai. O sovietai to bijo,— 
tai aišku, kad jie meluoja.

St. Šilingas Sibire išlaikytas 
iki 1954 m. liepos mėnesio, ka 
da jam buvo leista trim savai 
lėm grįžti į Lietuvą. Nukan 
kintas katargoje, negalėjo dirb 
ii, todėl padėtas į sovietinius 
invalidų namus Ukrainoje. 
1961 m. lapkričio 17 d. atvež 
tas į Kelmę, kur dabar lapkri 
čio 13 d. mirė. St. Šilingas bu 
\o gimęs 1885. XI. 11. Nekro 
logą parašė Adv. Rapolas Ski 
pitis. NL jis bus paskelbtas arti 
miausiu laiku.

suaugę šeimos nariai, ir papra 
šyti savo artimų kaimynų, kita 
taučių, kad ir jie tuo pačiu pa 
remtų lietuvių prašymą.

Seimelio Prezidiumas tiki, 
kad kiekvienas lietuvis atliks 
šią malonią pareigą su noru tu 
rėti LaSallės mieste vieną gat 
vę pavadintą Lietuvos — Lit 
huania vardu.

Seimelio Prezidiumas.
NL red. abejoja dėl vardo: 

ar negeriau būtų prašyti gatvę 
pavadinti „LIETUVA”, tikru 
vardu, ne anglišku Lithuanie, 
nes tokiu atveju reikia ir pran 
cūziškai — Lithuanie?

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 — tikrai 
meniškos, labai gražios. Įrašai 
visoms tiktai lietuviški. Pažy 
mėtina, įrašai nesenstanti, nes 
metai nepažymėti. Viskam pri 
dedami vokai.



2 PSL. nepriklausoma LIETUVA 1962. XII. 12. — Nr. 48(818)

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

Jaunimo Balsas

Prenumerata metams:
Kanadoje............................. $5.00
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PAGERBKIME IR BRITUS 
Iškeltas sovietinio kolonializmo 
klausimas Jungtinėse Tautose 

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ BENDRADARBIO 
JUNGTINĖSE TAUTOSE PRANEŠIMAS

New Yorke gyvenąs Architektas A. J. Varnas 
maloniai sutiko būti „Nepriklausomos Lietuvos“ ats 
tovu prie Jungtinių Tautų Organizacijos. NL re 
dakcija džiaugiasi gavusi labai aktualia mums te 
ma pirmąjį Bendradarbio pranešimą.

Generalinės Jungtinių Tautų 
Asamblėjos pilnaties posė 

džiuose buvo svarstomas kolo 
nializmo klausimas. Šiuo klau 
simu kalbėjo per 60 atstovų. Iš 
jų du diskutavo mums artimus 
dalykus.

Didžiosios Britanijos atsto 
vas Sir (Patrick Dean savo kai 
koje pažymėjo, kad Sovietų 
Sąjunga, kaip ir visur kitur, vie 
toj konstruktyvaus darbo, va 
ro savo propagandą, sukelda 
ma chaosą ir neaiškumą. So 
vietų atstovas, — kalbėjo toliau 
Sir Patrick, — kaltina nesolida 
rumu ir nebendradarbiavimu 
taip vadinamus kolonialinius 
kraštus. Dabar atėjo laikas 
aiškiau pasisakyti. Buvusieji Di 
džiosios Britanijos valdžioje 
Afrikos ir Azijos kraštai jau 
nuo 1945 metų buvo ruošiami 
nepriklausomam gyvenimui. 
Mes dabar siūlome, kad Sovie 
tų Sąjunga, prieš kritikuojant 
mus, peržiūrėtų savo praeitį ir 
veiksmus.

1815 m. D. Britanija prade 
jo valdyti Ceiloną. Tuo pačiu 
laiku Rusija okupavo Azerbei 
džaną. 1947 m. Ceilonas tapo 
nepriklausomas; — ar mes gali 
me paklausti, kada mes galime 
tikėtis pamatyti laisvą Azerbei 
džaną?

Nigerija ir Ghana britų įta 
kon pakliuvo vidury devynio 
likto šimtmečno, Lagos 1862 
m. tapo britų kolonija, Aukso 
Krantas 1874 m. paskelbtas bri 
tų protektoriatu. Tuo pačiu lai 
ku Rusija užkariavo Centrinės 
Azijos nepriklausomus kraštus 
su jų senovine civilizacija; 
1854 m. užgrobė nepriklauso 
mą kazokų valstybę, 1876 m. 
baigė užimti tris uzbekų valsty 
bes Turkestane ir pagaliau 
1880 m. visa Turkmėnija buvo 
prijungta prie Rusijos. Beveik 
po šimtmečio britų valdymo 
Ghana tapo nepriklausoma 
1957 m., Nigerija 1960 m. 
Koks yra galutinis terminas at 
gauti nepriklausomybę Centn

Spaudos apžvalga
SUKEISTOS

„Tėviškės Žiburiuose“, ra 
Šant apie II Kultūros Kongre 
są, būtent — apie spaudos sek 
cijoje J. Kardelio paskaitą, pa 
rašyta: „Papildymuose dėl J. 
Kardelio paskaitos J. Čiuberkis 
pasiūlė: ... J. Kardelio pasiū 
lymas palaikyti srovinę politi 
nę spaudą — nepriimtinas“.

Čia tur būt sukeistos pavar 
dės, nes J. Kardelis turėjo te 
mą: Lietuvių spauda po Antro 
jo pasaulinio karo. Tai ne jo 
pačio pasirinkta, bet jam duo 
ta II Kultūros Kongreso orga

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

nės Azijos kraštams?
Po kelių metų britų okupaci 

jos, 1914 m., Kipras buvo pn 
skirtas prie Didžiosios Britani 
jos teritorijos. 1911 m. Tannu 
Tuva buvo rusų okupuota ir pa 
vadinta protektoriatu. Kipras 
nepriklausomybę atgavo 1960 
m. Mes tikime, kad sovietai tu 
ri planus netolimoje ateityje 
paskelbti Tannu Tuva nepn 
klausoma.

Kaip yra su kraštais, sovietų 
užimtais per antrąjį pasaulinį 
karą ir po karo, būtent: Estija, 
Latvija, Lietuva, Pietų Sacha 
linu ir Kurilų salomis? Pagal 
Jungtinių Tautų chartą, tautos, 
kurios negali pačios valdytis, 
yra Jungtinių Tautų globoje. 
Jeigu anksčiau paminėti kraš 
tai yra priskiriami tai kategon 
jai, tai ir apie tuos kraštus bu 
vo suteiktos informacijos, kaip 
to reikalauja chartos 73 parag 
ratas? Tai yra klausimas, į ku 
rį laukia Sovietų Sąjungos at 
sakymo britų vyriausybė.

Sovietų atstovas, kuris ne 
šioja Estijos užsienių reikalų 
ministerio titulą, kalbėjo, susi 
jaudinęs apie sąjungų sudary 
mą kraštuose prieš tų žmonių 
norus. Greičiausia jis galvojo 
apie savo kraštą Estiją, kuri 
buvo neprikljausoma valstybė 
ir Tautų Sąjungos narys iki 
1940 metų, kada ji tapo in 
korporuota į Sovietų Sąjungą. 
Aš suprantu, kad atkreipda 
mas dėmesį į šį įvykį, užsi 
trauksiu Sovietų Sąjungos ats 
lovo nemalonę. Jis ir jo drau 
gai proteguoja mitą, kad tik 
(vakarų valstybės tepraktikuo 
ja kolonializmą ir kad tik va 
karų kolonialinės valstybės te 
liko. Niekas nėra toliau nuo 
tiesos, kaip toks pareiškimas.

Malonu ir gera buvo išgirs 
ti vakariečių pareiškimus, ku 
rie vis dažniau pasauliui atve 
na sovietų darbus ir užmačias 
ir pamažėle pradeda judinti 
sovietų pavergtų tautų išlaisvi 
nimo reikalą.

PAVARDES?
nizatorių. Pati tema rodo, kad 
J. Kardelis iš viso jokių pasiū 
lymų negalėjo daryti ir fakti 
nai nedarė.

Jau vien iš logiškosios pusės 
tokiam pasisakymui nėra pag 
nndo: Partinio (tautininkų) lai 
kraščio redaktorius pasisako 
prieš partinę spaudą. . . Čia tur 
būt sukeistos pavardės. . .

Tokiais atvejais geriausia bū 
tų pacituoti originalūs pasisaky 
mai, o „iš piršto išlaužti“ pasi 
sakymai tiktai skaitytojus klai 
dina.

Architektas A. J. Varnas
Nepriklausomos Lietuvos 

bendradarbis prie Jungtinių 
Tautų Organizacijos. Mūsų 
bendradarbis žada Nepriklauso 
mos Lietuvos skaitytojus infor 
muoti visais svarbiais klausi 
mais, kurie iškyla bei esti svars 
lomi toje beveik visas valsty 
bes apimančioje organizacijoje.

■■MMHKaMMRmBHBnnnaMHBHHHaBHMaaBaEniMBMI
Patriotei, visuomenininkei

MARIJAI ARLAUSKAITEI, 
mirus jos brangiai mamytei, 
ONAI ARLAUSKIENEI, 

reiškiu gilią užuojautą.
t Brangi lietuvė motina, ilsėkis ramybėje.

Savo lietuvės motinos pareigas šioje žemiškoje 
kelionėje atlikai šventai.

Tavo dukters išauklėjimas turiningoje lietuviškoje 
dvasioje tebūna pavyzdys ir stiprybė apsilpusioms, 

pavargusioms lietuvėms motinomis.
Bronius Abromonis, 

Lietuvos kariuomenės 
savanoris - kūrėjas.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB RŪPINASI GAUTI VIETĄ PASAULINĖJE 

PARODOJE, KURI 1967 METAIS ĮVYKS MONTREALY
Paskutiniame KLB Krašto 

Valdybos posėdyje, XII. 4 d., 
buvo apsvarstyta eilė klausimų. 
1. KLB įregistruoti valdžios 
įstaigose nesiseka dėl procedū 
rinių sunkumų. Medžiagai, ku 
ri reikalinga įregistravimo tiks 
lui, peržiūrėti ir paruošti suda 
ryta komisija iš dr. J. Šemogo, 
inž. I. Mališkos ir A. Norkeliū 
no, 2. Windsore kilusieji klau 
simai nutarti išsiaiškinti. 3. Atei 
nantį sausį sukaks 40 m. nuo 
Klaipėdiečių sukilimo. Nutarta 
pasiųsti apylinkėms aplinkras 
tis, kad sukaktuvės būtų gra 
žiau paminėtos.

4. Apie II Kultūros Kongre 
są pranešimą padarė pirm. dr. 
P. Lukoševičius, papildė KF 
pirm. T. J. Borevičius .Konsta 
tuota, kad Kongresas buvo di 
delis įvykis, nors jis galėjo bū 
ti dar didesnis, jeigu ruošimas 
būtų buvęs sklandesnis. Ypač 
pasigęsta jaunimo.

5. Nutarta švenčių proga 
per spaudą pasveikinti visus K 
LB darbuotojus ir visus lietu 
vius, dalyvaujančius lietuviška 
me gyvenime' bei KL Bendruo

A. E. ROOSEVELT’IENĖ „DIDŽIOJI MOTERIS 
PASAULYJE”.

Prisilaikydamas posakio, kad 
apie mirusius nekalbama blo 
gai, žinią apie Roosevelt’ienės 
mirtį sutikau šaltai ir tyliai. . .

Bet vėliau buvo paskelbta 
per televiziją ir radiją, kad Ro 
osvelt’ienė „Didžioji Moteris 
Pasaulyje”, todėl aš kaipo Pa 
šaulio bendruomenės narys, 
prisiminsiu keletą faktų apie tą 
„Didžiąją Moterį“.

Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidento žmona, 
JAV delegatė JT Roosevelt’ie 
nė lankė Vokietiją ir buvo lau 
kiama Wiesbaden’o labai dide 
Įėję pabėgėlių stovykloje, kurio 
je buvo įvairių tautybių žmo 
nių. Keli tūkstančiai pabėgėlių 
su ašaromis akyse sutiko ją sto 
vykios kieme ir sveikino, o lie 
tuviai įteikė jai didelę lėlę - lie 
tuvaitę. Visi tikėjosi išgirsti iš 
jos paguodos žodį. Bet, deja... 
ji pareiškė, kad mūsų tėvynė 
laisva ir kodėl mes negrįžtam

Juozas Kapočius
Tebetęsia Lietuvių Enciklope 

dijos leidimą. Dabar išėjo jau 

XXVII tomas. Liko tiktai ke 

lios raidės. Kas L. E-jos dar 
neturi, užsisakykite. Nepr. L- 

va mielai patarnaus.

menėje.
6. Paskirta: 25 dol. žurnalui 

Lituanus, 25 dol. chorui ,,Var 
pas“, 10 dol. Įsigyti II Kult. 
K-so kalbas.

7. Nutarta padėkoti Kana 
dos min. pirm. J. Diefenbake 
riui už iškėlimą Jungtinėse Tau 
tose sovietinio kolonializmo ir 
įeikalavimą pavergtoms tau 
toms apsisprendimo teisių.

8. Etninės grupės Montrealy 
je rūpinasi gauti CBC radio ir 
televizijos programas ir gauti 
vietą Pasaulinėje parodoje, ku 
ri 1967 metais įvyks Montrea 
lyje. Į etninių grupių komisiją, 
išrinktas dr. V. Pavilanis.

9. Galutinai sudarytos komi 
sijos: Kultūros Fondo, kuris 
prisitaikydamas prie PLB stru 
ktūros, nori keisti savo vardą į 
Kultūros Tarybą, įeina: T. Bo 
revičius, dr. H. Nagys, V. Jony 
nas, dr. I. Gražytė, V. Žižys ir 
A. Pusarauskas: Informacinėn 
Tarnybon: St. Kęsgailą, dr. I. 
Gražytė, dr. V. Pavilanis. inž. 
J. Bulota ir J. Kardelis.
KLB Kr. V-bos Inf. Tarnyba.

į ją? Tokiu pasakymu, ji stūmė 
pabėgėlius į vergiją, badą ir 
mirtį.

Roosevelt’ienė buvo apsilan 
kiusi Sov. Sąjungoje. Jos įspū 
džiai ir komentarai apie komu 
nizmą laisvajame pasaulyje bu 
vo susilaukę griežtos kritikos 
dėl prasilenkimo su tikrove. Su 
grįžusi j JAV ji viešai reklama 
vo, garbino ir dievino Staliną 
— tautų žudiką. Kad Stalinas 
toks buvo, nėra išgalvota ,,ka 
pitalistų“ ir „dipukų“, bet pats 
Sov. Sąjungos valdovas Nikita 
Chruščiov ir komunistų partija 
tai paskelbė viešai visam pašau 
liui ir po to jį nuvainikavo: jo 
palaikus išmetė iš mauzolėjaus; 
nuvertė ir sunaikino jo pamink 
lūs; sudegino jo atvaizdus ir jį 
garbinančias knygas; išbraukė 
jo vardą iš mokyklų vadovėlių, 
o „herojiškus” jo darbus iš is 
lorijos lapų; pakeitė kitais var 
dais, jo vardu vadintus vergų 
kolchozus, dirbtuves, miestus,

Mizara: Antanai, pabusk,— 
gana miegoti. . .

Bimba: A, Rojau! Draugas 
Nikita mus taip užnikitino, kad 
nėra kas kita veikti. . .

Mizara: Liaukis, Antanai, 
burnojęs. Draugas Nikita vis 
vien didelis vadas.

Bimba: Tu mane įtikinėjai,, 
kad ir Hitleris 1939 metais bu 
vo didelis vadas, o kaip išėjo?..

Mizara: Matai, tada gi ture 
jome draugo Josifo Stalino di 
lektevas, o Stalinas gi buvo di 
delis vadas? Stalinas su Hitle 
riu buvo gi dideli draugai. . .

Bimba: Sakai — buvo. Bu 
vo ir nėra. . . Nikita gi jį sūdo 
rojo. . . Dipukai sako — patvo 
rin iš mauzolėjaus išmetė.

REDAGUOJA
Pradedant šiuo numeriu 

šiame kampelyje kas savaitę 
pasirodys „Jaunimo Balsas". 
Čia bus diskutuojamos ir gvil 
denamos įvairios šių dienų 
jaunimo problemos — atvirai 
ir nešališkai; bus jaunimo 
žvilgsniu pažvelgiama į įvai 
rias organizacijos ir politines 
partijas, bus dedamos trum 

pos knygų, meno kūrinių, fil 
mų, lietuviškų subatvakarių ir 
lt., apžvalgos. Jaunatviškai ir 
su humoru bus pakočiojami 
lietuviškieji veiksniai, pilni 
gražbylysčių minėjimai ir nuo 
širdus atsidavimas tautiečių 
žaliajam „dievukui“.

Visas jaunimas ir visi jau 
nai nusiteikę kviečiami daly 
vauti šiame skyriuje, nes šis 
kampelis yra jaunimo kampe 
lis, yra mūsų ir jūsų „balsas“. 
Šiuo skyrium norima išjudinti 
ne tiktai jaunimas, bet paža 
dinti iš meškiško miego ir vi 
suomenė. — todėl mintys ir 
straipsniai kuo kontraversiškesi 
ni, tuo geresni.

KUR DINGO JAUNIMAS?
Ne paslaptis, kad jaunimo 

Montrealyje yra. Bet paslaptis 
— kur jis? Ar jis laiko neturi? 
Ar jam gėda pasirodyti lietu 
vių tarpe? Ar jam neįdomios 
lietuviškos organizacijos ir jų 
parengimai? Ar, pagaliau, jam 
tik „poolrumis” rūpi ir jis jau 
eina velniop?!. Klausimas ak 
tualus. Atsakymas dar svarbes 
nis. Deja, jo neturime. Jei ži 
note, prašome pranešti „Jauni 
mo Balsui”.

DVASINIS REIKALAS
Pereitais metais kiekvieną 

sekmadienį, dešimtą valandą 
buvo mokinių mišios. Parapi 
jos seselės suorganizavo moki 
nių chorą.

Po mišių studentai susirink 
davo seminaran, ir ten veikė 
lietuvių kalbos kursai. Kas ant 
ra sekmadienį seselės ruošda 
vo jaunimo valandėlę.

Tai buvo labai gera lietuviš 
kos veiklos pradžia. Jaunimo 
Balsas nuoširdžiai prašo A. V. 
parapiją, tėvelius ir mokytojus 
šį pradėtą lietuvišką darbą tęs 
ti.

Laiškai Redakcijai
Sveikiname NL redakciją ir 

visus montrealiečius bei skaity 
lojus, kurie darbuojasi lietuvy 
bės naudai. Ir mes prisideda 
me ir norime, kad „Nepriklau 
soma Lietuva“ gyvuotų ir pa 
siektų ne tiktai Kaliforniją, bet 
ir visą pasaulį. Šia proga siun

prospektus, gatves, mokslo įs 
taigas ir tt. ir t. t. Jie Stalino 
saulę pavertė į juodą niekšo še 
sėlį. O Roosevelt’ienė jį garbi 
no.

Roosevelt’ienė buvo Jungti 
nių Tautų Organizacijoje, 
Žmogaus teisių komisijos pir 
mininke. O kiek ji pasirūpino 
dėl žmogaus teisių, pav., išskir 
toms laike II pasaulinio karo 
pabėgėlių šeimoms: mažame 
čiais vaikais, atskirtais nuo tė 
vų, vyrus, žmonas??? Tas klau

JUOKDARIAI
MŪSŲ FORMULĖ: TIKSLAS PATESINA PRIEMONES

KOLEKTYVAS
JAUNIMO PASIŪLYMAS...

Inž. Miklovas, aplankęs 
Montreal} ir „Nepr. Lietuvos“ 
pobūvyje kalbėjęs apie okupa 
ciją, atsakęs į daugelį klausi 
mų, gruodžio 2 d. Jaunimo se 
minaro vadovų buvo pakvies 
tas pasikalbėti. AV klebonijos 
salėje susipažinom su gerb. sve 
čiu ir norėjome pasikalbėti.

Bet seminaran susirinko ir 
suaugusieji. Pagal numatytą 
tvarką, jaunimas turėjo sėdėti 
priekyj ir vesti pasikalbėjimą 
jiems rūpimais klausimais. De 
ja, išėjo atvirkščiai: vyresnieji 
užėmė pirmas vietas, statė klau 
simus vieną po kito, studentą 
ms nebuvo progos įsiterpti.

Ar gi tėveliai mūsų sugebėji 
mais nepasitiki? ?

Sekantį kartą — daugiau 
kantrybės.

Mes, jaunimas, turim suma 
nymą: tėveliai pradėkit savo se 
minarus.

SPORTAS
Tauras įstojo į „Senior B“ 

MBL lygą pereitą savaitę. Iki 
šiol prisirašė prie komandos: 
S. Baršauskas, A. Keturka, R. 
Navikėnas, V. Lukošius, V. 
Rupšys ir V. Šipelis.

INFORMACIJA
Ar reikia rašyti nosinę žody 

je „mane“? Kaip reikia parašy 
ti laiškas lietuviškai?

Jei jūs turite tokių problemų 
ir norėtumėte jas išgirsti, atei 
kite į Lietuvių kalbos kursus, 
kas sekmadienis 12 vai. A. V. 
klebonijos salėn.

* # *
Seminaras vyksta kas savaitę 

po 10 valandos mišių A. V. kle 
bonijos salėje. Visus studentus 
kviečiame dalyvauti.

Abu šie jaunimo užsiėmimai 
labai įdomūs ir verti jūsų dė 
mesio ir laiko.

* * *
Tauro krepšininkai šią savai 

tę pradeda treniruote. Kas do 
misi krepšiniu, prašomi kreip 
lis į V. Lukošių: PO 6-2410.♦ * *

Visos jaunimo žinios bus 
skelbiamos šiame skyriuje. Ad 
resas: „Jaunimo Balso“ redak 
cija.

čiame 20 dol. Atskaičius prenu 
meratos mokestį, kas liks, au 
kojame laikraščiui. Visiems ge 
liausi linkėjimai.

V. M. Vilimai.
Los Angeles, 
California, USA.

simas turėio būti keliamas ir 
jieškomi keliai sujungti persk;r 
tas šeimas, duodant joms lais 
vai susitarti, kurios šeimos pu 
sės gyvenamame krašte apsigy 
vens. Tos šeimos į tai turi tei
Sę’ , i •Todėl Pavergtų kraštų, lais 
vės trokštančių milionai žmo 
nių, jeigu nepasakys apie „Di 
džiąją Moterį Pasaulyje“ — 
Rooseve*1’ienę blogo žodžio, 
tai neprisimins ir geru.

Br. Abromonis.

Mizara: Tai pro forma. 
Drauguži, netikėk dipukais, . .

Bimba: Tai kuo gi tikėti?

Mizara: Chruščiovui, Nikita.
Bimba: O kaip atsitiko su 

Hitleriu, su Stalinu, kuriais pa 
sitikėjome?

Mizara: atsitiko, kas turėjo 
atsitiko. Supranti. . . Sumela 
vo. Katastrofa ir su Kuba. . .

Bimba: Matai, išeina taip: 
nemeluosi — nevažiuosi. . .

Mizara: Sena išbandyta for 
mulė: Tikslas pateisina priemo 
nes.

Bimba: Jes, drauge. . .

Mandrapypkis.
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Kariuomenės reikšmė valstybei
RAŠO PROF. INŽ GEN. S. DIRMANTAS

II Kultūros Kongresas
MINTYS IR PASTABOS

3.
Gerokai pasipelnę iš rusų tai 

kininko Alšvangėje, pasiekė 
net tolimą uostą Vindavą. Ven 
tos žiotyse, Latvijos šiaurėje. 
Jūroje, ties Palanga laimėjo 
vieną vokišką laivą ir ilgą laiką 
trukdė susisiekti sausuma tarp 
abiejų priešų, Berlyno ir Peter 
burgo. Žemaičiuose veikė Lietu 
vos divizija, vadovaujama Ro 
mualdo kunigaikščio Giedrai 
Čio ir partizanai - savanoriai su 
kilėliai. Priešingai, mažiau kul 
turingi ir tautiškai nesusipratę, 
kad ir katalikai ar unijotai, 
Lietuvos gudai valstiečiai prie 
sukilėlių nesidėjo.

Sostinės gynėjai pirmą Vii 
niaus apgulimą ir šturmus atlai 
kė. Bet po poros savaičių at 
muštas ir pasitraukęs priešas, 
susilaukęs gausių sustiprinimų, 
vėl ūmai puolė miesto įtvirtini 
mus ir rusams pavyko įsibrauti. 
Kalti buvo atsiųsti vadovauti 
lenkų generolai. Nė vienas len 
kų kareivis nepadėjo Vilniaus 
ginti.

Netekus šalies širdies, nupuo 
Jė krašto karinga nuotaika ir 
sumažėjo viltis laimėti. Su neiš 
pasakytais sunkumais teko nuo 
Liepojos trauktis, kad rusai ne 
atkirstų. Kieti ir ištvermingi že 
maičiai, iš kito šono, net užpul 
dinėjami prūsokų, pasitraukė 
per Kauną ir Suvalkiją. Visa 
Lietuvos kariuomenė susirinko 
dar Lietuvos žemėje, Gardino 
apylinkėje. Čia ją aplankė, 
„liustravo“, patvarkė ir po ii 
go pasitraukimo ir sostinės ne 
tekimo sustiprino moraliai pats 
vyriausias vadas, Lietuvos pi 
lietis T. Kostiuška. Čia jis pats 
parašė atsišaukimą - įsakymą 
,,Į Lietuvos kariuomenę“. De 
ja, tai buvo istorinis nes pasku 
tinis visai senovės Lietuvos ka 
riuomenei įsakymas.

,,Abiejų tautų“, t. y. lietuvių 
ir lenkų kariuomenės, atsispir 
damos daug gausesniam prie 
šui, traukėsi antrąją respubli 
kos sostinę, Varšuvą, ginti. Iš 
šiaurės vakarų išdavikiškai už 
puolė prūsai. O iš pietų — aust 
rai. Įvyko visa eilė kautynių 
dar Lietuvos žemėje. Giedrai 
Čio divizija buvo nusiųsta kitan 
Vyslos krantan — Varšuvą nuo 
prūsokų saugoti. Kita lietuvių 
divizija dalyvavo su lenkais 
Kosciuškos vadovybėje gar 
šiam, nelaimingam, likiminiam 
mūšyje ties Maciejevicais. Čia, 

valstybės viršininkas ir vyr. ka 
tiuomenės vadas, kelis kartus 
sužeistas, pateko nelaisvėn.

Kol Varšuvon atvyko naujai 
išrinktas vyr. vadas (irgi lietu 
vis), vyriausybėje ir karinome 
je pakilo netikrumas. Tą pajų 
tęs Suvorovas, kuris rengėsi ii 
gam karui ir žiemos pertraukai, 
nutarė pasinaudoti laikiniu prie 
šo susilpnėjimu: nutarė ryžtin 
gai, kuo skubiausiai baigti karą. 
Jis apipešiojo netoli Varšuvos, 
ties Kobylka, ariergardo mūšy 
je mūsų gerą IV-tą gen. Meye 
no regimentą. Lietuvos I-sios 
divizijos pulkai buvo pastatyti 
raktinėje pozicijoje ginti Varšu 
vos lietuviško priemiesčio, Pra 
gos fortų. Iki šiol paskirai vei 
kę keli rusų korpai visi subėgo 
krūvon ir Suvorovo jegrai ir. 
kazokai šturmu 1794. XI. 4 pa 
ėmė Pragą. Čia garbingai žuvo 
■visa Lietuvos divizija su jos va 
du, didvyrišku Vilniaus sukili 
mo sumanytoju, organizatorium 
ir įvykdytoju, gen, Jokubu Ja 
r.inskiu. Taigi čia yra kapai se 
jiovės Lietuvos kariuomenės.

Turkijos kare Suvorovo pri 
pratinti rusai išskerdė apie 21 
lakstantį karių ir gyventojų, 
slaugiausiai senių, moterų ir vai 
kų.

Varšuva tai matė ir girdėjo. 
[Lenkų kariuomenė (dar buvo 
įpie 30.000!) net nebandė gin 

fti savo sostinės! Įbaugintas, te 
frorizuotas miestas kapituliavo. 
[Kariuomenė traukėsi Kroku 
(vos link, prie silpnesnio priešo 
t— Austrijos.

Sostinę atidavus, nupuolė 
{nuotaika. Atsirado nesklandu 
įaai tarp vadų. Garsusis Ponia 
lovskis pirmas pasišalino. Da 
8ys pradėjo tirpti, drausmė irti, 
fi rijų priešų apsupta karinome 
įiė greit sunyko. Prie vyr. va 
Jdo su savo daliniais iki galo iš 
tįkimai ir drausmingai išliko 
įįen. Giedraičio divizija su Ne 
feiolovskiu, Gelgudu ir kitais 
sietuvos generolais. Toli nuo 
Eavo krašto, lenkų apleisti, ru 
tų, austrų ir prūsokų kas kart 
glaudžiau supami, galvojo dar 
ginklu, net prancūzijon prasi 
mušti, bet nesant jokios vilties 
aimėti, kad be jokio tikslo nepa 
tekti žiauriam priešui (įjungda 
vo į savo pulkus, tremdavo, nu 
žudydavo) mūsų kariai buvo 
paleisti kur kas išmanė!

Toks tai liūdnas, žiaurus, bet 
garbingas galas ištiko senosios

Lenkų dailininko Mateikos nupieštas, pagal istorinius duome 
nis, Vytauto Didžiojo portretas, jam dalyvaujant kovose su 
kryžiuočiais. Tuo tarpu dabartiniai lenkai, sukdam ižalgirio 
mūšio filmą, negražiai prasilenkė su istorine tiesa ir faktinąj 
Žalgirio mūšio sumanytoją ir jo vadą, Vytautą suniekino, ne 
teisingai iškeliami Jogailos vaidmenį. Mums, žinoma, ir Vy 
tautas ir Jogaila — abu lietuviai, bet kokia nauda tiems, kas 

suko Žalgirio mūšio filmą?

DAUG VAIKŲ NELANKO MOKYKLŲ LIETUVOJE

Švietimo m-jos mokyklų V- 
bos viršininko V. Liutiko teigi 
mu, Lietuvoje dar labai didelis 
mokyklinio jaunimo skaičius lie 
ka už mokyklos sienų. Rugsėjo 
1 dieną jau antrą kartą poros 
savaičių tarpe per Vilniaus ra 
diją kalbėjęs švietimo minist 
ras M. Gedvilas reiškė susirūpi 
nimą mokyklų nelankomumu. 
Esą, tiek tų vaikų nelanko mo 
kyklų, kad, imant rajonus 
paskirus Lietuvos miestus, tie

Lietuvos kariuomenę.
Taigi Lietuva senovėje prie 

Rusijos nei karto nebuvo prisi 
jungusi. Gynėsi ir kovojo iki 
paskutinės galimybės.

Bus daugiau. 

skaičiai (kiek vaikų nelankė mo 
kyklų) išauga į triženklius skai 
Čius, kas gi pasidaro? Čia Ged 
vilas trumpai ir atsako: su vi 
suotiniu mokymu pas mus dar 
netvarkoje...

Čia tektų pažymėti, kad ko 
munistiniai aiškinimai dėl mo 
kinių atkritimo toli gražu nenu 
šviečia tikrosios padėties .Kad

ar dešimtys tūkstančių vaikų Lie 
tuvoje nesimoko, esama visos 
eilės ir kitų priežasčių ir jos 
visos daugiau materialinio pa 
būdžio .Lietuvoje apie tai vie 
šai neskelbiama, tačiau yra ži 
noma, kad vaikams trūksta rū 
bų, apavo ir tai kliudo lankyti 
mokyklas. Pagaliau, tėvams 
dirbant, vaikai paliekami na 
iriuose priežiūrai.

BENDROS
Kongresui besit uosiam daug 

kilo ginčų dėl įvairiu dalykų, 
todėl įdomu buvo dalyvauti 
Kongrese ii iš salės stebėti vis 
ką nešališkai. Kultūros Kong 
resas didelis įvykis Šiaurės 
Amerikos lietuvių tarpe todėl 
nenuostabu, kad jo ruošimas 
sukėlė įvairių ginčų. Gaila, 
kad daugelis, kurie daug rašė 
ir davė įvairių pasiūlymų nesi 
teikė kongrese dalyvauti.

Pirmiausia dėl laiko ir vie 
tos. Sunku būtų surasti laiką, 
kuris tiktų abiem kraštam — 
JAV ir Kanadai, nes ilgų sa 
vaitgalių nėra daug ir tie patys 
nesutampa. Todėl Šiuo klausi 
mu visuomet atsiras įvairiausių 
nuomonių. Viena tenka paste 
bėti: vėlyvo rudens laikas yra 
daug geriau priimtinas, nes be 
veik visi yra užbaigę atostogas 
r apsigyvenę mieste. Tai buvo 
matyti ir iš gausaus dalyvių 
skaičiaus Kongreso metu.

Mūsų manymu, Chicaga bu 
vo labai gera vieta Kongresui, 
nors visiems lietuviams, gyve 
nantiems Rytuose, gana tolo 
kas kelio gabalas. Suprantama, 
kodėl buvo sunku tikėtis dau 
giau dalyvių iš kitų miestų į 
Rytus nuo Čikagos. Nors ir 
daug buvo Kongreso dalyvių, 
tačiau Čikagoje gyvena daug 
daugiau lietuvių negu bet kur 
kitur, todėl vietinės publikos 
galėjo būti ir daugiau.

Gaila, kad Kongrese dalyva 
v o tik labai ribotas skaičius 
jaunesnių žmonių. Mat tuo pa 
čiu metu Čikagoje vyko Stu 
dentų Sąjungos sušauktas Stu 
dentų suvažiavimas. Tokiu bū 
du tame pačiame mieste vyko 
du Kongresai — Jaunimo ir 
Senimo. Tai būtų buvę labai 
gražu, jei senimas ir jaunimas 
paposėdžiavę atskirai, būtų ga 
tutinai posėdžiui susirinkę bend 
rai ir padarę išvadas ir bend 
rus planus. To nebuvo, nes ki 
ię ginčai Kongresui besiruo 
šiant privedė prie dviejų Kong 
resų su atskiromis programo 
mis, kurios be abejo būtų bu 
vusios daug stipresnės, jei tai 
būtų buvę daroma bendru visų 
susitarimu. Bereikalingi ginčai 
labai retai kam išeina į naudą. 
(Tokiais mes laikome daugu 
mą ryšium su Kultūros kongre 
so ruošimu), tačiau šį kartą 
taip buvo. Pagal čikagiečių

PASTABOS
nuomonę Studentų Sąjunga 
buvo pamažu pradėjusi įsi 
traukt, j stagnaciją ir abuoju 
mą Pastarieji ginčai labai išju 
dino mažų mažiausia tam tikrą 
gVupę žmonių Studentų Są 

jungoje, kad sunku yra juos 
sulaikyti. Darbas yra grižus 
reiškinys, nors jis išplauktų ir 
iŠ tam tikrų užsispyrimų. Vie 
nu žodžiu, bent šiuo metu gali 
ma laukti gyvesnės Studentų 
Sąjungos veiklos ir tektų palin 
keti, kad tai nepasibaigtų su 
gražiai pasisekusiu suvažiavi 
mu, bet būtų tęsiama ir toliau 
taip pat atkakliai, kaip buvo su 
šauktas suvažiavimas.

Mūsų manymu Kultūros 
Kongrese buvo keturi pagrindi 
niai punktai, ir apie juos mes 
pabandysime pakalbėti atski 
rai.

PARODOS
Dailės parodą reikia laikyti 

vienintele mūsų išeivijoje taip 
gražiai pasisekusia, nes jau pats 
dalyvių skaičius — 54 — kai 
ba už tai, kad joje turėjo daly 
vauti dauguma mūsų išeivijos 
dailininkų iš viso pasaulio. Gra 
žus ir skoningas paveikslų išdės 
tymas ir erdvios patalpos pri 
davė parodai dar didesnį oru 
mą.

Spaudos paroda pasižymėjo 
gausumu senų ir naujų leidinių, 
mokslinių darbų žurnalų komp 
lėktų ir kitokios lituanistinės 
medžiagos. Parodoje taipgi bu 
vo ir lituanistinio mokymo 
priemonių kampelis.

Architektūros paroda sutrau 
kė daug architektų ir ar tai ne 
bus pirma architektūros paro 
da tokio masto. Galime tikėti, 
kad lietuviai šiandien gali kon 
kuruoti su betkokiais tos srities 
specialistais. Sveikintinas reiški 
nys.

PAGRINDINĖtS 
KONGRESO KALBOS

turėjo išryškinti mūsų dabar 
ties tikslus ir uždavinius tiek iš 
teoretinės, tiek iš praktinės pu 
sės.

Dr. J. Grinius skaitė apie lie 
tuvių kultūrinio veikimo gaires. 
Kalbėtojas gana plačiai, gal 
net per ilgai leidosi į kaikuriuos 
klausimus ir bandė jieškoti atsa 
kymų į savo pasistatytus klau 
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SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
44.
Jeigu dėl ko Šilgalis sielojosi, tai tiktai dėl to, kad galėtų 

daugiau laimėti. Jis, gal net pervertindamas, laikė save vienu 
iš vadovaujančiųjų Tą sunku buvo ir pasakyti, nes sovietinėje 
sistemoje bei okupacijoje nebuvo jokios legalios organizacijos, 
kurioje kas nors galėjo išeiti viešumon ir plačiau pasireikšti. 
Piktai prisitaikėliams tai galima. Ir Šilgalis tiek tegalėjo spręs 
ti apie tai, kiek jam teko vis dėlto dalyvauti studentų sąjūdyje, 
ar tai organizuojant Vėlinių dieną, ar dalyvaujant studentų dis 
kusijose. Jis čia jautėsi pirmesnių ir pranašesniu. Iš tikrųjų ne 
visada iškilesnė asmenybė turi būti oficialiai pripažinta, nes ji 
pati jaučia tą savumą.

Šilgalis kai kada pagalvodavo, jog jo dalyvavimas lietuvis 
kuose baruose, nors ir žiauriai okupacijos sukaustytuose, yra 
reikalingas ir naudingas. Bet tą naktį, sugrįžęs iš Smiltynės, 
jis ilgai negalėjo užmigti ir pusiau sąmoningas, pusiau mieguis 
tas vartėsi lovoje ir laukė miego tartum kokios atvangos ar iš 
ganymo, užmigęs sapnavo tokius ryškius sapnus, kad ir atsibu 
dus jie, lyg gyvi įvykiai, buvo tokie ryškūs, lyg kino kaspinu 
prabėgą prieš jo akis.

Ypač ryškus vaizdas jam įstrigo mintini tarytum universi 
teto rektorius Bulavas didžiojoje, kolonomis, kaip žvakėmis, 
nutiestoje aulėje, tugštoje, nelyginant altoriuje, katedroje sė 
di ir studentams sako prakalbą ir jo ausyse skamba:

„Komiltonai! Draugai! Šiandien aš atėjau su jumis atsi 
sveikinti. Gal tai paskutinis mano jums žodis. Gal daugiau 
jūsų nematysiu, o jūs manęs negirdėsite. Dėkingas jums. Jūs 
manyje palaikėte jaunatviškas nuotaikas, o aš jums šaltu pro 
tu, bet karšta siela skiepijau norą ir pasiryžimą kovoti už tėvy 
nę. Mūsų kova sunki, nes jėgos nelygios. Pareigos tėvynei 
man davė drąsos ir jėgų apvalyti universitetą nuo pernelyg 
gožėjusios mus svetimos minties, nuo mus slogusių svetimy 
bių. Bet tas nepatiko vyresniąjam broliui, ir aš su jumis ir su 
universitetu turiu atsisveikinti. Bet, komiltonai, nenusimin 
kime, nes tauta išaugins galiūnus“. . .

Šilgaliui pasirodė, kad Bulovo figūra nyksta išsisklai 
dančioje migloje, iš kurios išplaukia sesuo Vassa, prie jo arti 
naši ir jam šypsosi savo mongoliškomis akimis. Įkandin jai 
išnyra saugumo tardytojas, ir visi studentai, ligtol buvę ra 
mūs ir susikaupę, išbėgioja į visas šalis. . . Ir jis pabunda. 
Jaučia prilipusius prie nugaros marškinius ir tvaskančią šir 
dį- • • ...

Tada jame įsižiebia noras papasakoti Barvainiui visą 

įvykį, kuris užsibaigė Bulovo apšalinimu. Jis žinojo, kad 
Barvainis atsikelia anksčiau, negu jam reikia eiti į ligoni 
nę, ir paskubėjo jį sustikti vos išeinant iš buto.

Barvainis nustebo:
— Kodėl kolega taip anksti?
— Vakar pamačiau, kad mūsų šefas ne ką žino apie mū 

sų universiteto ir mūsų studentų laikyseną ir veiklą, todėl no 
nu kiek daugiau papasakoti. . .

— Ačiū už nuoširdumą. Man tikrai įdomu, nes Vilniuje 
gyvendamas, buvau pusiau užsidaręs su savo šeimyninėmis be 
domis, šeimyniniais rūpesčiais ir beveik niekur neidavau, veik 
nieko nesutikdavau. . .

— Taigi. Aš tą pastebėjau. Bet pastebėjau, kad gyvai 
tuo domitės.

— lai tiesa. Vakar, kolegai pasakojant, aš atrodo, net 
pajaunėjau. . .

— Todėl noriu jums būtinai papasakoti, kaip Vilniaus 
universiteto rektorius Bulavas valė Vilniaus universitetą nuo... 
vyresniųjų brolių. . .

— Ui tie vyresnieji broliai! . . — sudejavo Barvainis.
— 'liesą sakant, nieko tame nauja nėra, lai pakartoji 

mas to, kas buvo ir caro laikais. 1 ikiai metodai kitokį. Da 
bar okupantas moša rannuociau spausti. Caro laikais lietuvis 
turėjo uuu paklusnus policijai, o aauar policijos lunKCijas per 
ėmė partija. Caro lamais unauniką galima uuvo nupirKti uz 
ruoiį, o aauar ta transancija uaug ui augesne, nes rengia paten 
kinu visa oKupacine granaine.

— ixysminkyste ir vagystės — tai ruso prigimtis. . .
— liesa. Bet aš kitu reikalu jus sianaien pasitikau. Ma

tau, kad jus apie musų kovas, apie universitetą nieko nežino 
te. . . „

— Ačiū jums. Aš tikrai atsilikęs nuo gyvenimo,
— Matau, kad jus ligsiol dar gyvenate btaiino kulto pa 

likimu. Ne jus vienas. Ne jus vienas. Keisčiau kai yra uzmp 
notizuolų. Štai Tilvytis — serga Stalino kulto pasekmėmis.

Barvainis su Šilgaiiu vaikščiojo krantine, tarytum stebė 
darni vandenis, tarytum gėrėdamiesi vaizdais, o tikrumoje Šil 
galis Barvainį švietė. . .

— Yra, šefe, patriotų lietuvių. Tikiu pasitaiko net ir su 
partijos biletu. . . Nesistebėkit .Net kai kurie komunistai ma 
to, kad lygybės tarp okupanto ir okupuoto nėra. Ir nebus. 
Juk mūsų partiečiai — rusų vergai. Jie ne tiktai tą jaučia, 
bet kiekviename žingsnyje patiria. Juk jų visų viršininkai 
ruskeliai. Ar ne aišku, kaip gali jaustis kultūringas žmogus, 
jeigu jį už nosies vedžioja barbaras?!.

— Tur būt. . . Juk visos ūkinės nesėkmės iš jų. . .
— Tai gi žinote, kokia kova buvo išsivysčiusi. Vilniaus 

universitetą buvo visiškai užgulę rusai. Jau buvo įvestos ly 
giagretės rusų kalba katedros. Kai buvo pareikalauta, kad 
kurse būtų nemažiau kaip 25 studentai, jie pradėjo vežti iš 
Rusijos studentus. Susidarius tokiai padėčiai, rektorius Bula 
vas, kitų lietuvių remiamas, ryžosi dar vienam žygiui: įvedė 
lietuvių kalbos egzaminus. . . Čia ruskius ir surietė. . . Išny 
ko tos rusiškos paralelės katedros, išvažinėjo ruskiai lektoriai 
ir Vilniaus universitetas bent dalinai apsivalė nuo atėjūnų naš 
tos. . .

— Tai Bulavas bravo vyras! — neišlaikė Barvainis.
— Žinoma. Bet. . . Maskva pasiuto. . . Taip apstatyti vy 

lesnįjį brolį!r! Tiktai pamanykite! . . Ir tą vyrą išėdė.
— Kaip gaila! . .
— Gaila. Bet ne jis pirmas ir ne jis paskutinis. Bet yra 

ir atvirkštinė medalio pusė. . .
— Jūs turite galvoje išdavikus?
— Deja. Yra ir tokių. . .
— Kažin, ar lietuvis lietuvį gali išduoti, — suabejojo 

Barvainis.
— Šefe, pats savo patirtim žinau.
— Taip?
— Klausykite, — nusišypsojo Šilgalis, apsidairė ir paša 

kojo: Kartą mūsų fakultete, pasinaudodamas momentu, kai 
studentai susimetė prie profesoriaus, kuris rodė dvigalvio ver 
šiuko preparata, aš skubiai lentoje užrašiau:

ŠALIN RUSUS!
— Pamatę užrašą, nustebo. Koks buvo susijaudinimas 

tų studentų, kurie, kaip įtarėme, yra žvalgybos tarnyboje. 
Vienas jų, rodos Šimkus, išbėgo į saugumą. Girdi, jis atsives 
fotografą, kuris užrašą lentoje nufotografuos, ° specialistai iš 
braižo pažins, kas parašė. . .

— Žiūrėkite! — susijaudino Barvainis.
— Bet kolegų daugumas buvo sąmoningi lietuviai. Visi 

jie apsupo įtariamuosius, nustūmė į auditorijos kampą, o aš 
nubrankiau iš žodžio rusus raidę r, ant ū užrašiau brūkšnelį ir 
išėjo —

ŠALIN ŪSUSL ..
Kai saugumas atbėgo su foto aparatu, kvaila buvo foto 

grafuoti Šalin ūsus, ir taip praėjo. . . Bet išdavikus visus paži 
nome, ir mums lengviau buvo nuo jų pasisaugoti. . .

— Na, ir kaip toliau?
— Tas išdavikas Šimkus turėjo išsikraustyti iš Lietuvos. 

Jis kažkur dabar Juodosiose jūrose tarnauja. . .
— Išdavikas!!! — neišlaikė Barvainis.
— Šefe, mums jau metas į ligoninę.. .
— Niekis. Suspėsime. — Barvainis labai susigalvojo.

Bus daugiau.
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KULTURWE#K£(W KA Ataros Kongreso nutarimai
LIETUVIAI PROFESORIAI 

ARGENTINOJE
Argentinos universitetuose 

profesoriauja keliolika lietuvių, 
čia baigusių augšluosius moks 
lūs. Prpf. Ant. Krapovickas 
yrą, Tukumano univ. agronomi 
jos fak. .^rektorium. Jo brolis, 
prof. Petras dirba to paties 
univ. humanitarinių mokslų fa 
kulteto, be to, yra ir istorijos 
mužėjaus direktorium. Buenos 
Aires universitete inžinerijos 
fak. profesoriauja inž. Fijal 
kaUska* ir inž. G. Kasparas. 
Medicinos fak., odontologijos 
sk. dirba dr. Ona Miškūnaitė. 
Santa Fe miesto univ. dėsto 
dr.. H. Varneckas, veterinari 
jos gydyt, dr. Ir. Klusaitė-Boh 
ien. dėsto naujame Chaco uni 
Versitete.

PRAŠO MEDŽIAGOS LEI 
DINIUI APIE IŠVEŽTUO 

SIUS I SIBIRĄ
Fed. Vokietijoje gyvenąs 

Albert Annies (klaipėdiškis) 
tėngia) leidinį apie išvežtuo 
sfus j Sibirą, jų gyvenimo są 
fy^as ir pan. Jis pageidauja au 
tentiškos medžiagos: nuotraukų 
iš Sibiro, laiškų, maldaknygių, 
ištraukų iš pamokslų, tremtinių 
padirbtų įrankių nuotraukų ir 
pah. Visa medžiaga bus panau 
dojama, neskelbiant pavardžių.

Galį suteikti medžiagos, pra 
šOmi ją siųsti adresu:
Cinema - Ferlag, Inh. Albert 

Annies. 705 Waiblingen 
u (Rems. Postfach Nr. 36)

"■J W. Germany.

LIUDAS STANKEVIČIUS 
IŠLEIDO

prancūzų kalba 128 puslapių 
knygelĮ?) kišeninę, ,Jeux de 
Societe“ — tours, jeux, dėvi 
nsjttes, problemes, casse-tete. 
Kaip matome, tai yra rinkinys 
visokių smulkmenų, kuriomis 
laisvalaikiu galima užsiimti, 
vienas kitą paklausinėti, paspė 
lioti, o atsakymų skyriuje gauti 
tikrą atsakymą. Gaila, ne visi 
atsakymai tikslūs. Pav., j klau 
Simą, koks yra Lietuvos ir Len 
kijos patronas, atsakoma — 
šv. Kazimieras. Iš tikrųjų Šv. 
Kazimieras yra Lietuvos patro 
has, ne Lenkijos. Lenkai šv. 
Kazimierą tiek savinasi, kiek 
savinas! (ne visi, bet kaikurie), 
pačią Lietuvos sostinę. Prancū 
zų kalbos skyriuje p. Stanke 
vičius galėjo duoti prancūzams 
klausimą: kokį prancūzai žodį 
yi*a - pasisavinę iš lietuvių kai 
bos, ir nurodyti — pasižiūrėki 
te į Lėtousse žodyną, kur para 
gytef— Elnias. . .

• Romoje vykusioj tarptauti 
rieji elektrotechnikų konferenci 
jo j' dalyvavo prof. J. Matulis ir 
Rom. Višomirskis. Lietuvos 
clektrochemikai tokioje konfe 
ręncijoje dalyvavę pirmą kar 
tą .

LIETUVIAI IR JŲ ĮNAŠAS 
Į PASAULIO MOKSLĄ 
Lapkr. 17—18 dd. Paryžių 

je įvyko Tarpt. Akademijos 
(L'Academie Internationale lib 
re dės Sciences et dės Lettres) 
asamblėja. Joje padaryti moks 
iininkų pranešimai apie Centro 
ir Rytų Europos egzilų įnašą į 
laisvo pasaulio literatūrą, me 
ną ir mokslą. Prof. dr. J. Balt 
rųšaičio pasiūlymu, asamblėja 
Akademijos nariu išrinko Poi 
tiers universiteto prof. — dr. 
A. Greimą. Iš JAV gauto są 
rašo buvo matyti .koks didelis 
lietuvių mokslininku, rašytojų, 
menininkų įnašas į Vakarų kul 
tūrą. Ta proga buvo surengta 
1940—1962 m. išleistų moksli 
nių darbų paroda, kurioje Lie 
tuva dalyvavo su savo moksli 
niais veikalais. Jų tarpe tik 
prof. J. Baltrušaičio buvo išsta 
tytos septynios knygos.

MUZIKA LIETUVOJE
Iš patiektos statistikos maty 

lt, kad šį rudenį Lietuvoje bu 
vo 33 liaudies žanro kolekty 
vai, jų tarpe 10 liaudies an 
samblių su liaudies instrumen 
tais ir 15 — su kaimo kapelo 
mis. 6 kanklių ansambliai, 2— 
birbynių. Skudučių ansamblių 
Šiuo metu iš viso nėra. Pučiamų 
jų orkestrų esama apie 400, es 
tradinių — 100, kaimo kape 
lų — apie 1,000, o chorų — 
daugiau kaip 2,000.

Vietoje priekaištų tariamai 
per dideliam liaudies ansamb 
lių skaičiui, siūloma daugiau su 
sidomėti simfoninių saviveikli 
nių orkestrų organizavimu. Lie 
luvoje jų tėra keturi. Jau kelti 
uas klausimas esąs, tai — tų 
liaudies ansamblių supanašėji 
mas. dažniausiai jie eina leng 
vu keliu, jie savo programas 
,, lipdo“ iš reprezentacinių an 
samblių repertuaro, vadovai 
nesą paruošti, esanti repertua 
ro stoka ir Kt.

KODĖL VILNIUJE 
NESTATOMAS PAMINK 

LAS BASANAVIČIUI?
Vilniaus m. vyr. dailininkas

I. Laurtllšas lapkričio 19 d. 
per Vilniaus radiją kalbėjęs 
apie Sostinės dekoravimo dar 
bus, pažymėjo, puiku jei Vii 
niuje turėtume Žemaitės, Basa 
navičiaus bei kitų žymių žmo 
nių, gyvenusių ir dirbusių Vii 
niuje, biustus.

MUZ. A. BUDRIŪNO 
KŪRYBOS VAKARAS

Vilniuje įvyko muz. A. Bud 
dūno kūrybos vakaras, pažy 
mint kompozitoriaus 60 gimi 
mo metines. Koncerte dalyva 
vo keli ansambliai ir sol. V. 
Adamkevičius. J. Paleckis 
Augšč. Tarybos vardu muziką 
apdovanojo nusipelniusio liau 
dies artisto titulu.

LITUANISTINIŲ MOKSLŲ LITERATŪROS SEK
SEKCIJOS NUTARIMAI CIJOS NUTARIMAI

1. Sudaryti sąlygas Antanui 1. Bendruomenė kiekvienoje
Mažiuliu! baigti paruošti spaus apylinkėje suorganizuoja nuo 
dinimui tautotyrinį mokslini latinį lietuviškų knygų platini 
veikalą ,,Lietuviškoji krikščio mą, panaudodama efektyvų gy 
nybė“. vą kontaktą su pirkėjais; kny

2. Rūpintis išleisti dr. Jono gų leidėjai ir platintojai turi 
Balio ..Lietuviškųjų dainų Ame nuolat jieškoti sėkmingesnių.
rikoje“ II-ją dalį.

3. Jieškoti žmonių, kurie per 
rašytų ir sutvarkytų Juozo Bū 
gos tautosakos rinkinių užra 
šus. Surasti žmogų, kuris per 
rašytų iš juostelių Juozo Būgos 
surinktųjų dainų melodijas.

4. Kalbos rašybai suvieno 
dinti sudaryta komisija iš šiū 
kalbininkų! St. Barzduko, pro 
fesoriaus dr. P. Joniko, prof, 
dr. A. Salio ir prof. dr. Pr. 
Skardžiaus.

5. ,,Gimtosios Kalbos“ reda 
gavimo ir ir leidimo klausimai 
pavedami svarstyti Redakcinei 
Komisijai.

6. Įvertina Lituanistikos Ins 
■ituto veiklą ir kviečiama šią 
institucija konkrečiai paremti.

SIRIJOS GIRA 
NUVESTAS KANOSAN. . .

Už romaną ,, Voratinkliai 
draikės be vėjo“, kurį perspaus 
dino ,.Nepriklausoma Lietuva“.

Savo straipsniu „Tiesoje“ 
(249 nr.) — atviru laišku jau 
įam rašytojui VI. Dautartui, 

rašyt. Vyt. Sirijos Gira mokė, 
kaip reikia rašyti ir drauge ap 
gailestavo savo, kaip rašytojo, 
,,klaidas“ partijos nurodytai Ii 
nijai. Jis prisipažino, kad jam 
daryti priekaištai dėl jo pasta 
rojo romano buvę teisingi. 
Dėl to rašytojas ilgai mąstęs. 
O dabar ir ..Pergalės“ žurnalas 
skelbia 11 nr. paskelbsiąs V. 
Sirijos Giros kūrybą „Štai ir vis 
kas“.

ROMAS VIESULAS 
GAVO PREMIJĄ

Pensilvanijos universiteto 
profesorius dailininkas Romas 
Viesulas, šiemet gavo naują 
Tiffany Foundation premiją, 
1000 dol., už tapybą. Premija 
turi būti sunaudota kūrybos rei 
kalams. R. Viesulas gavo pre 
miją už 4 darbus: Šokanti gy 
vate — ofortas; spalvota lito 
grafija; kūrinys be pavadini 
mo ir Madona — ofortas.

Dailininkas premiją nori su 
naudoti naujai kūrinių serijai: 
J autos kova su pavergėju. 

sėja
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

modernesnių būdų knygai pa 
skleisti. Literatūros reikšmei pa 
brėžti ir skaitytojui suartinti su 
lašytoju LB apylinkės dažniau 
rengia literatūros vakarus.

2. JAV LB Kultūros Fon 
das raginamas leisti ir tokias 
knygas, kurių leidimas jei ir ne 
apsimoka, kurios tačiau yra ver 
tingos ir reikšmingos.

3. Laikraščiai prašomi, eusila 
r? su Lietuvių Rašytojų Dr ja 
ar betarpiškai su žinomais rašy 
tojais, atkarpoje spausdinti pir 
moj eilėj mūsų rašytojų kuri 
nius ir iš jų sudarius knygą siu 
ritinėti visiems laikraščio prenu 
meratoriams.

4. Okupuotoje I ietuvoie lei 
džiamoii iškraipyta ir trūktina 
lietuvių literatūros istorija įpa 
reigoja mus nedelsiant išleisti 
veikalą, plačiai ir pilnai ap 
imanti mūsų literatūra. Litua 
nistikos institutas prašomas su 
daryti komisiją lietuvių litera 
tūros istorijai parašyti ir paren 
gus ją tuoj išleisdinti.

5. Grožinės literatūros kū 
riniams temos neturi būti aprė 
žiamos ar nustatomos, vis dėlto 
mūsų rašytojai skatinami dau 
giau dėmesio kreipti į aktua 
lias lietuviams temas, o atsver 
ti Lietuvoje komunistų nustaty 
tai Nepriklausomos Lietuvos

niekinimo linijai turėtų neveng 
ti teisingo nepriklausomybės 
laikų vaizdavimo.

6. Vertindami Stepo Zobars 
ko, Algirdo Landsbergio ir ki 
tų pastangas bei pasiekimus, 
perduodant lietuvių literatūrą 
kitataučių pasauliui, kviečiame 
visus tautiečius ir organizacijas 
medžiagiškai ir moraliai remti 
tos srities darbus.

NIDA IŠLEIDO NUPLĖŠIA 
MĄ SIENINĮ KALENDORIŲ

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
Nida išleido 1963-ms metams 
sieninį kasdien nuplėšiamą ka 
lendorių, kurio kiekvieno lape 
lio pusėje yra koks nors rašinė 
lis — patarimas, eilėraštis, pa 
tarlė, receptas ar kokio žy

sTrljo5 Z)VVY/l/V£\06
VEDA D R.

Didelė pažanga. . .
„Buržuazinėje” Lietuvoje sa 

kydavo: „Devyni amatai, de 
Šimtas badas*,. Dabar „Tėvy 
nės Balsas“, 81 (560) rašo: 
„Dabar Lietuvos kaime dirba 
daugiau kaip 40 profesijų žmo 
nės”. Taigi, „buržuazinė” Lie 
tuva jau pralenkta: 40 amatų 
ir 41 badas. . .

Gyvenimas kosmose. . .
Anksčiau žmonės sakydavo: 

Durnas! Skraido padangėmis 
ir nemato, kas darosi žemėje... 
„Tėvynės Balsas“ dabar rašo: 
„Penkeri kosminiai metai“. At 
seit, jau visa piatiletka skraidy 
mo padangėmis, bet nusileidus 
i žemę, — tušti ir apleisti kol 
ūkiai, skurdas ir vargas. . . Dur 
niai, sakytų senesni žmonės: 
Skraido padangėmis ir nema 
to, kas darosi žemėje

Skirtingos pažiūros.
— Aš neturiu jokios intenci 

jos ištekėti, kol nesulauksiu tris 
dešimt metų.

— Aš neturiu jokios intenci 
jos sulaukti trisdešimt metų, 
kol neištekėsiu. . .

* * *

Yra didelis terminologijos 
netikslumas vadinti sportiškus 
automobilius sportiškais, nes 
sportui visvien vietos nėra. . .

* * *
— Mano žmona turi dvi gra 

žiausias kojas visame pasauly.
— IŠ kur žinai?
— Suskaičiavau.

7. L. Rašytojų Dr-jos metinė 
premija yra augščiausia, todėl 
ją skiriant lygia teise kandida 
tuoja visos tais metais išleistos 
grožinės literatūros knygos.

Rezoliucijų Komisija ir
Sekcijos Vadovas.

maus asmens pasisakymas. Ka 
fendoriniai vardai krikščioniš 
ki ir lietuviški tautiški. Kalen 
doriaus pagrindą sudaro karto 
no plokštė su vyčiu raudona 
me fone. Būdinga: nors kalen 
doriaus lapeliai turi daug lais 
vos vietos, yra ir keli tušti la 

iai, bet nei kalendoriaus, 
nei leidyklos adreso nėra. . . 
Bet adresas yra šis: Nida, % 
Ladbroke Gardens, London 11, 
England.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Filatelistų draugijos L IETU 
VA biuletenis Nr. 9. Redak 
torius E. Petrauskas, 7742 So. 
Troy Street, Chicago 52, Illi 
nois, USA. Biuletenis leidžia 
mas rotatorium; duoda daug 
žinių; filatelistams įdomus ir 
naudingas.

GUMBAS
Nepasisekusi šnipų mokykla. . .

Įkyrėjo Chruščiovui Ameri 
kos Balso radio pranešimai, iš 
kurių sovietijos žmonės sužino 
teisybę. Nikita įsakė komjauni 
mui, sutemus klausytis, kas 
Amerikos balsą klauso. Kom 
jaunimas pasiklausęs slaptai 
klausančiųjų, pranešė, kad. . . 
Amerikos baisa klauso visi 
kompartijos didžiūnai. Chrui 
čiovas buvo pritrenktas ir įsa 
kė komjaunuolių daugiau į 
žvalgybą nesiųsti. . .

Interesų skirtumai
Karta Škotijoje, tik ką išmo 

kėjus dinamito fabriko darbi 
ninkams algas, įvyko didelis 
sprogimas.

— Dievulėliau, — šuktelėjo 
prižiūrėtojas, pamatęs, kad vie 
nas iš jo darbininkų guli sun 
kiai sužeistas, — Kur gi tavo 
kairioji koja?

— Mat ją šunės tą kairiąją 
koją, — atšovė sužeistasis, — 
geriau sakyk, kur mano deši 
nioji ranka, nes ji laikė tik ką 
gautą algą?

Naujos mados
— Einu į draugo sidabrines 

x estuves.
— Aha, dvidešimt penkeri 

metai, kai vedęs.
— Ne. dvidešimt penktą 

kartą.

Po laiko
Aš vedžiau žmoną už tai, 

kad buvau vienišas. Tačiau, 
vieną rytą pabudau, gerai pa 
žiūrėjau į ją ir sakau sau:

„Kaip aš galėjau būti jau 
taip vienišas?“

* * *

Skelbimas smuklėje:
„Nestovėkite kai kambarys 

sukasi".
* * *

— Kaip laikais šį rytą?
— Ačiū, labai gerai.
— Tai ko nepraneši to savo 

veidui?

VIETOJE IŠMINTIES...
Miniatiūrinė išmintis

Tas, kuris valgo turėdamas 
prikimštą skrandį, dantimis 
sau duobę kasa.

* * ’r

Išmintis: Žinojimas, ką da 
ryti.

Patirtis: Žinojimas kaip da 
iyti.

Dorybė: To nedarymas.
* * *

Moters burna yra lyg rožės 
žiedas. . . Kai išteka, prasisklei 
džia. . .

* * *
Visi vyrai gimsta laisvi, bet 

kai kurie iš jų apsiveda. . .

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA

Qi, ta kirmėlai tė...
SOVIETINIS GYVENIMAS 
SOVIETINĖJE SATYROJE

iw uinr ■ .
taRaudčnikiui šis planas iš karto patiko. Drau 

giškam, kolektyvikam žmogui, įpratusiam dirb 
ti ir gyventi ne vien tik sau, buvo pasidarę be 

nuobodu krapštytis sklypeliuose be jokio 
btgdravimo su kitais. Nei tu viršininko kėdutę 
{Mftešlosi, nei šachmatais pažaist. BalaiŠis — 
kfrvik, tfahagas. bet vis tiek nuo vienatvės pra 
verčia. Taip ir pradėjo jiedu sodininkauti iš 
pusės. Mes net neparnatėnpe, kaip Raudonikio 
sWjrpelyje išaugo lentini* flygelis ne flygelis. 
'•ufei r e /xįla. kaip atsirado po šiuo pastatu erd 
vwsjit.'šiltas rūsys, kaip prisiglaudė prie jo jauki 
veranda. Tiesa, sunku mums suprasti, kuri vi 
so šio įrengimo pusė priklaUsu Raudonikiui. 
Vtošrą jame tik BalaiŠis tegyvena, žiemą lik 
jišatęsyje savo daržoves telaiko. Oi, priraugia, 
prikrauna statines agurkų ir kopūstų, pripila 
visus kampus burokėlių, ridikų sėtinių, morkų, 
paspaudžia storapilvius butelius serbentų ir 
obuolių vyno... Vienam žmogui, rodos, tiek 
daug ir nereikėtų, .s ." Galgi iš tikrųjų pas jus 
ten viskas iš pusės. Ką Čia žinosi. .. Ramiam 
žmogui 'nepadoru net ir galvą tokiais klausi 
mais kvaršinti. Mudu su Zita dabat Visai apie 

ką kita galvojame: nebloga būtų ir mums se 
kančią vasarą tokį pastatėlį susiręsti. Dukre 
lems — grynas oras, poilsis, gamta.

Beje, mes dabar jau nebe šiaip sau sodinin 
kautojai, ne kokia nors atsitiktinė saviveikla. 
Praėjusį pavasarį oficialiai sukūrėme tikrą so 
dininkų draugiją, Tomą Balaišį pirmininku išsi 
rinkome. Jis dabar daug jėgų atiduoda orga 
nizaciniam darbui: trąšomis rūpinasi, su įvai 
liausiais medelynais ir sodininkystės meistrais 
susirašinėja, netgi į „Mūsų sodus“ straipsnį pa 
siryžęs parašyti. Reikia pasidalinti patyrimu.

O Zigmas Strelčiūnas po ano susirinkimo ga 
tutinai pasipūtė. Jau net primityvais nieko ne 
bevadina. Ateina į įstaigą, pasėdi, pasikrapš 
i o ir išeina, niekam nereikalingo žodžio nepasa 
kęs. Vasarą su savo meniška žmonele pasėdi, 
atsilošę sudedamose kėdėse, romanus paskai 
to, pro lankius altanos vijoklius į žydrą dangų 
ir obelų šakas pasižiūri. Kalba, kad jis ruošiasi 
kažkokį mokslinį darbą — disertaciją ar trakta 
tą apie kultūrinę sodininkystę ir jos estetinę 
reikšmę rašyti. Esą, galvojęs plačiai nušviesti 
kūrybinius jieškojimus sodininkystes mene. Tik 
tų jieškojimų kažkaip nematome. Bet, gal 
būt, talentingam mokslininkui ir nereikia pa 
čiam jieškoti. Užtenka stebėti ir apibendrinti 
kitų sodininkystės meistrų patyrimą.

Keisčiausiai dabar elgiasi Pabalius. Kalbėjo 
mės mes su juo draugiškai visi, kaip nesugebė 
darni. Ir sugėdinome truputį jaunuolį, ir drau 
giškus patarimus jam davėme, o jis, įsivaizduo 
kite, tik liežuvį mums teparodė. Štai tau ir 

visuomeniškumas. Kai tik kolektyvas kitaip 
negu jis galvoja, spjauna toks vaikigalis į visą 
visuomeniškumą. Jokiu būdu nebeįstengėme 
net į profsąjungos vietinį komitetą įtraukti. 
Atseit, netinkąs, nepajėgiąs, per jaunas esąs. 
Senus kadrus su jaunaisiais specialistais galįs 
galutinai sukiršinti. . . Žinoma, tik taip Šneka. 
O elgiasi vis tiek saviškai: šią vasarą kiek 
vieną sekmadienį sode visokias pramogas su 
Šokiais ir dainomis organizuoja. Jaunimą apie 
save buria. Mudu su Zita labai susirūpinę žvilg 
čiojame į savo dukras. Nebenori sode triūsti, 
tarpulysvių ravėti arba uogų rinkti; pro petu 
kus vis tik dairosi ir dairosi Į bešokančius. Pa 
augo, varlės. Neduok Dieve, nueis vieną kartą 
pas tuos šokėjus. O mums gi ne šokėjų reikia.

Ir šiaip sau visokias špilkeles Tabalius mėgs 
ta laidyti. Ateina vieną pavakarę į mano skly 
pelį, nieko nesakydamas, galvą užvertęs, žiūri, 
spokso į nokstančius obuolius, lyg kokie nors 
neregėti bananai ar kokie tolimų kraštų vaisiai 
būtų. O staiga pačiumpa mane už rankovės ir 
rodo pirštu į nusvirusią šakelę:

— Matai, matai? . .
O ką gi ten ir matyti. Baisus dalykas: pa 

prasta kirmėlaitė Šakele sliuogia, prie vaisiaus 
taikosi. Lyg aš pats nebūčiau jos tūkstantį 
kartų matęs. Rado stebuklą. Geriau, paėmęs 
kok pagalį, nubrauktų kenkėją žemėn ir dar 
koja primintų. Su kenkėjais kovoti, o ne į 
juos žiopsoti reikia. Mudu su Zita jau tvirtai 
nusprendėme pirkti purkštuvą ir baigti vieną 
kartą su visokiais parazitais.

Rimtam, ramybę mėgstančiam žmogui mūsų 
kolektyvinis sodas dabar gražiausio poilsio vie 
ta. Apsitrynėme, vieni kitus perkandome, su 
pratome ir atjausti išmokome. Jokių nemalo 
numų, galima sakyti, nebeturime. Tik vienas 
reikalas neduoda ramybės mano Zitai: ką gi 
rudenį darysime su savo gamtos perprodukci 
ja? Kaip ją reikės realizuoti? Kaip išvengti 
naujo skandalo? Paprasčiausia būtų, prisipir 
kus vaistinėje reikiamų butelių, vyno prisiga 
minti. Bet kurgi paskui tą vyną dėsii Dieve 
gink, alkoholiku apšauks, jeigu vienas gersi. 
Mano Zita ne šokėja ir aplamai linkusi vaka 
rus praleisti be triukšmo, be pašalinių, savo šei 
mos ratelyje.

Ne kartą ketinau šiuo reikalu pasitarti su 
Tomu Balaišiu. Dabar jis mūsų pirmininkas ir 
net jo pareiga būtų padėti išspręsti painesnius 
klausimus. Bet kai prisimenu aną nelemtą at 
sitikimą su slyvų kainomis — oda pašiurpsta. 
Žinok, kaip reaguos vyriausiasis į paprastą ir 
gyvenimišką klausimą.

Na, gerbiamasis tamsta, diena, kaip sakoma, 
su galu. Istorija įdomi, bet ir ją reikia baigti. 
Girdėjau, kad visokie naujų madų mėgėjai da 
bar rašytojus smarkiausiai puola už kūrinių iš 
tęstinumą. Nesu rašytojas, bet, kas gali žinoti, 
ar ir mano rašinys per apsirikimą nesusilauks 
panašios kritikos. . . O aš mėgstu ramybę ir 
niekam nenoriu painiotis po kojomis. Svarbu 
tik, kad manęs neliestų ir kad mūsų kolekty 
vinis sodas gražiai, vešliai klėatėtų. Pabaiga.
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29.
Šių varginančių darbų diena 

iš dienos negalėdavome tesėti. 
Tad mūsų

uždarbis Sagilacho saloje 
siekdavo 30—60 rublių 

mėnesiui.
Be to, darbo apskaičiuotojai 
nuolat sukčiaudavo, sumažin 
darni mūsų uždarbius. To, ką 
mes čia, Sagilacho saloje, dirb 
davome, negalima įprasta pras 
me vadinti darbu. Tai buvo są 
moningas dirbančiųjų vyrų, 
moterų ir vaikų kankinimas. 
Šios sistemos trėmimo į Sibirą 
bei Arktį ir žmonių kankinimo 
planuotojai buvo

sąmoningi žudikai.
Maisto korteles išdalindavo 

visiems kas mėnuo: dirban 
tiems, nedirbantiems ir vai 
kams. Duonos kortelėje buvo 
nustatyta kiekvienai dienai 
duonos norma — leista pirkti 
normos talonu, be kurio nie 
kas negalėjo nusipirkti duonos. 
Kortelę atėmus, jos savininkas 
būdavo pasmerktas mirti badu, 
nes negalėdavo rnrkti ir kitu 
produktu, kurie būdavo nažv 
mėti kituose tos pačios korte 
lės talonuose, nurodant leisti 
ną nirkimo norma mėnesiui.

Eiliniai darbininkai turėjo 
tesie pirktis: duonos 600 g 
(1.5 svaro) vasaros ir 500 g 
žiemos metui kasdien. Kainos: 
juoda ruginė duona — 2 rub 
liai kg, o balta — 3 rub. 50 
kap.

Kitų

produktų mėnesinės normos 
buvo tokios :
800 g cukraus — 12 rbl. kg; 
700 g sviesto — 33 rbl. kg, 

arba tiek pat tirpyto 
sviesto — 3 6rbi. kg;

250 g arbatžolių — 10 rbl.;
100 g tabako lapų galėjo papil 

domai pirkti pajėgesni 
ir darbštesni darbininkai.

Eiįinių darbininkų, ėmusių 
tirpytą sviestą ir baltą duoną, 
įskaitant 250 g arbatžolių, mė 
nesinė norma kaštavo 107 rbl. 
80 kap. Ėmusių juodą duona 
ir netirpytą sviestą — 78 rbl. 
70 kap.

O už tuos mėnesius, kai už 
ilgesnį darbo laiką leisdavo dar 
bininkams pirktis svygios žu 
vies (1 kg mėnesiui už 10 rbl.),

maisto išlaidų susidarydavo 
117 rub. 80 kap., antruoju at 
veju — 88 rbl. 80 kap.

Vaikams buvo tokios nomos:
400 g duonos kasdien, mėn. 

kaštavo . . . .24.—rub.
300 g cukraus .............3.60 ,,
300 g sviesto ............ 9.90 ,,
150gdžiov. vynuogių 3.— „ 
350 g kons. mėsos

(27 rub. kg) . . 8.10 „ 
2 skardin. pieno . . 12.— ,, 
Vaiko daviniui išpirkti reikė 

jo 60 rub. 60 kap. mėnesiui.
Nedirbančiojo normos: 400 

g duonos dienai: 500 g cuk 
raus ir 400 g sviesto mėnesiui, 
kaštavo 43 rub. 20 kap. Šios 
normos buvo tok’OS menkos, 
k^d iom's gyvybės niekas ne 
ičleikvdavo.

Iš šių duomenų aišku, kad 
dirbančiai motinai su venų va> 
ku v’sai maisto normai išnikti 
te'kėio uždirbti 138 rub 90 kn 
mėnes'ui. Tokios sumos eT’ms 
darbininkas - vergas niekada, 
net ir prie labai skubių darbu 
(ju beveik nebūdavo neužsi 
dirbdavo. Prisimenant privalo 
m>>s nuo uždarbiu iki a1'
skairvmi'S snv’et-u valduos 
naudai ir nedarbingas dAl blo 
gu oru neapmokamas dienas, 
vergu aflvcinimai ir šimto rub 
Uit mėnesiui nesudnrvdavo. 
Tad nenuostabu, kodėl tremti 
niu iš tėvvnės atsivežtas gėrės 
nis daiktelis greit atsidūrė so 
vietų valdžios nareinūnu medi 
nėse dėžėse (čemodanuose) ir 
kodėl

skait’ingesnės šeimos 
badu išmirė.

Amerikiečiai, siųsdami bolše 
vikams pagalbą, taip puikiai 
įpakuotų maisto dalykų, buvo 
įritinę statines su pašvinkusiais 
kelių dešimčių metų senumo la 
šiniais ir dešromis. Veiklus’s 
Trofimovsko prekybos direkto 
liūs (rybtorgdirektor) Movrin, 
pasinaudodamas dideliu dir 
bantiesiems maisto trūkumu, 
tuos pašvinkusius lašinius, kaip 
jau minėjau, išleido į rinką 
,,komercinėmis kainomis“ po 
80 rub. kg. Jei kas dar turėjo 
rubli, šią prekę pirko, nors šių 
produktų ir išvirtų negalima bu 
vo valgyti.

Žvejai — jakutai 
labai mėgo arbatžolių arbatą

Mirtis sovietiniame pragaru
Iš II. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro unJ-.oje.

VYTAUTO KLUBO ŽINIOS
Montrealio Lietuvių Klubas 

jau nupirko greta esantį laisvą

ir tabaką. Kai pirmuosius du 
mėnesius mes tų dalykų buvo 
me gavę, jakutai mainais 
mums atnešdavo iš paviršiaus 
apdraskytos žuvies ir truputį 
cukraus, nors patys maisto bu 
vo labai reikalingi. Šie mai 
nai mums padėjo išlaikyti gy 
vybę. Oficialios žvejybos me 
'u. tam oat ir do jos būdavo 
draudžiama žuvi gaudvti: bet 
žveivbos sezonui nraėjus. jaku 
lai dažnai kasinėdavo orie sa 
vo iiirtii snle"’. ieškodami 
ten i’i naslėnt'is žuvies.

Žmonas nns kuriuos dar bu 
vo už«:’’’ke« koks nors da?k?e 
t’s vaikštinėdavo nalei sovietų 
v'ednėg vald’ninki’os duris, 
siūlvdami keisti i maistą ge 
resni nors ir Iauai patiems rei 
kalingą daikteli, pavyzdžiui, 

kad ir medžiagos gabalėli. 
Nors šie daiktai, vežant iš 
Lietuvos, buvo paskubomis isi 
dėti ir sudarė brangų gimtojo 
jkrašto prisiminimą, buvo 
kiekvienam labai brangūs, 
bet jie patekdavo į pavergėjų 
rankas, už duonos kąsnį ar už 
reikalingą pinigą.

Iš šių pavyzdžių matyti, 
kad uždirbto pinigo net mais 
tui nepakakdavo. Tokie buvo 
tie mūsų uždarbiai.

Bus daugiau.

sklypą žemės už 30,000 dol. 
Pirkimo sutartis buvo pasira 
?y'a prae;tą ketvirtadienį, daly 
vaujant Klubo pirmininkui J. 
Dž’augiui ir sėkmingai derybas 

agentui Pr. Ru 
d'nskui Klubas su aen loiu pa 
s’a*u. dabar turi 71x110 dv 
džio sklypą. Projektai Klubo 
kavinės išplėtimui ir salės sta 
tybai bus naujos Klubo valdy 
lm= uždavinys.
• K. Lvkas lankės’ NT. redak 
cijoje ir Montrealio Keltuvių 
Spaudos baliui pažadėjo kala 
kutų.
• P .Milašius lankėsi NL re 
dakcijoje, sutvarkė savo prenu 
meratos ir kitus reikalus ir pa 
aukojo redakcijos reikalams.
• Pūkienė A’ek&andra iš Ofa 
wos, atsikėlė gyventi į Mont 
realį.
• Pp. Mačioniai ir A. Jonelis 
praėjusį savaitgalį viešėjo Bos 
tone.

Įvairūs 
DRAUDIMAI
Vacys Zižys 

įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

Sunoco Service Station

SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 

(ties Hogan Str.) 

TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

. I . -. • P:-". P ;; .p ■

KANADOS SKUI.PTOftfUXDEKANAS.^
Akmens WcTltOkiT T

■imą rytų Queen EnzaJ^'thieCjįĄijt^^pjliįL/
liu, esąs už Toronto, yra dar Art institutą, Bostoono Fine 
bas Frances Loring, Kanadog AiXsA’M” lA(f2V New Yorko 
skulptorių dekano. Miss Lo Art Students Leavtic. Jos il 
ling, atvažiavusi į Kanadą iš gieji metai'Tsfa4rafl6^'l5uVo kar 
TAV, prieš 50 m., 1919 m. su tu su kuris
kūrė daug darbų per tą pusšim 
tį metų ir tuo yra laimėjusi Ka 
rados geriausiai žinomą meni 
rinko vardą skulptūros srity. 
Jos Sir Frederck Banting dary 
tas biustas, kuris dirbdamas 
kartu su dr. Charles H. Best at 
rado gyvybės išlaikymo harmo 
nūs, insuliną, ir vėl kaip tik ne 
seniai atkreipė publikos dėme 
sį, kad jo biustas buvo Lady 
Banting dovanotas Toronto 
Medicinos Akademijai.

1957 m. Miss Loring pabai 
gė Sir Robert Borden, Kana 
dos pasižymėjusio ministeno 
pirmininko iŠ I-jo pasaulinio 
karo laikų, biustą. Jis stovi Ot 
tawoj Parlament Hill. Jos dar 
bai yra Kanados Nacionalinėj 
Galerijoj ir Toronto Meno ga 
leriioj, o taip pat ir Londono.

Gimusi 1887 m. Miss Loring 
pirmaisiais savo jaunystės me 
tais studijavo Ženevoj Ecole 
des Beaux Arts, Miunchene

© Bockus Jpurgis, 79 metų am 
žiaus, mirė lapkričio 26 d.

• Narkotikų už vieną milioną 
dol. konfiskavo Montrealyje 
RCMP policija.

M. MACIUKAS I
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS J 
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS į

79 ir 81 St. Zo ique St. E. $
Tel. CR 7-0051. MONTRE AL. |

CALL FOR 
CALVERT

CALVERT 
V-I-P

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

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT 
OLD RYE

(242-B) Blended with choice whlakiea 
aged in 20-year-old caata.

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

yra sukūrę^L
Karo pamirtU?flAsu*Ęjjmm1eJb 
Hahn, pasižymėjĮJS^JyĮijt^^ 
ryboje. Tai buvo 
rojiškų reprezentacinių 
‘ūrų. q 9fn

1928 m. Miss Loring, karH.fi 
su Emanueliu Hahn ir Henri 
Hebert, buvo atsakingi už Ka 
nados skulptorių draugijos 
įsteigimą, kurios ji vėliau buvo 
pirmininkė. Ji buvo viena iš 
svarbesniųjų organizatorių Ca- 
nadian Artists federacijos iii’I 
National Arts Tarybos. (CS)-U

MAŽI KANADOS PASAI —
kortelės 3% X 2 Jį Colių dy 
džio nesunkiai įsigyjami para 
šius pareiškimų formų iš Court 
of Canadian Citizenship, 30& 
Dorchester St. West, 9tr FlooV. 
Montreal arba tiesiog iš Cana 
dian Citizenship Registration 
Branch, Department of Citizen 
ship and Immigration, Ottawa, 
Ont. Pasas - kortelė kaštuoja 2 
dol. Nuo 1954 m. jų išduota 
213,574. Daugiausiai juos ima" 
imigrantai. Daugumas kanadie 
čių jokių pasų neturi.

— Kanados apsaugos vice 
min. Sevigny pareiškė, kad pa 
saulinėje parodoje Montrealy 
prašo vietos 50 valstybių.

SIUNTINIAI LIETUVON I
Kaufman’s Woollens & Textiles^
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319, 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS;
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

I
 Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.1' 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams, 
C H. KAUFMANAS 

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

■
Si

ji $
H

.L j
PRANEŠAME į

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ

282 St. Catherine East

(kampas Sanguinet) 

antras augštas

UN 1-6687 ■

x

g I
PIRMOJI KOMUNIJA 

VESTUVĖS-SUKAKTŲVĖf, £

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.

0

siuntiniai
visų rusių pačių klientų sup’rktų daiktų ir per Angliją ir
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

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

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

BALTIC k WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1ULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884
——————————————.. u-ms'.ij u.:1 Įjegr.trm

DRUMMOND AUTO
REPAIRS

1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608 
LATVIŠKA ĮMONĖ 

Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.
Greitas patarnavimas.

Prieinamos kainos.___u.-minnaA

A. NORKELIUNAS « ’Ą
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

visų rūšių draųdmas,; ' į|
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

I
ME7-6727

DE LUXE CLEANERS |
Sav. P. RUTKAUSKAS

ų 117 — 6th Avenue, Lachine. ♦

į , ..——T—
;t B - LLAZZI-LAMY, INC •:
< Y
't DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. SL 
C . Ut. .16/ \oun ninJnv g. . M$ InsuhacUą,(ijrw-7;^|f M
. " ""Tl "TU T1111 o (J Ų s o ri n Ū a s J

karH.fi


6 PSL. NEPRIKLAUSOMA L I E T U V A 1962. XII. 12. — Nr. 48(818)

MŪSU^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla

SPORTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Gruodžio 1—2 dd. Clevelan 
de įvyko Š. Amerikos lietuvių 
sporto klubų atstovų ir sporto 
darbuotojų suvažiavimas. Svar 
besnius nutarimus pasistengsi 
me perduoti mūsų skaityto 
jams jau artimiausiam nr.

LAIMI WINNIPEGAS
Vienas svarbiausių Kanados 

sporto gyvenimo įvykių — 
Grey taurės rungtynės tarp 
Winnipego Blue Bombers ir 
Hamiltono Tiger Cats — nuė 
jo į istoriją kaip ne eilinis susi 
tikimas, nes dėl didelės mig 
los, buvo užtęstas net dvi die 
nas, šeštadienį ir sekmadienį. 
Nors Hamiltonas buvo laiko 
mas dideliu favoritu, tačiau ne 
tikėtai rungtynes laimėjo vaka 
rinės dalies atstovai 28:27 pa 
sėkmė.

Rungtynes Toronto stadio 
ne stebėjo pirmą dieną 33 tūks 
tančiai žiūrovų (antrą dieną 
tik 15 tūkst.) ir televizijos apa 
ratuose apie 30 mil., kadangi 
jos buvo transliuojamos ne tik 
Kanadoj, bet ir JAV. Pajamų 
turėta 500 tūkst. dol.

Įžangą į Grey taurės susiti 
kimą reikia laikyti jau tris die 
nas prieš rungtynes įvairius iš 
kilmingus pietus, kur buvo ski 
riamos premijos geriausiems 
žaidėjams, renkami geriausi 
treneriai ir Grey taurės gražuo 
lės. Šiemetinė „Miss Grey 
Cup“, iš devynių klubų atsto 
vių, buvo išrinkta iš Ottawos 
Renata Pikelis. Kaip rungty 
nių komentatorius, buv. žaidė 
jas, treneris ir sporto redakto 
rius A. Stukas pažymėjo R. Pi 
kelis turi būti lietuvaitė ar lat 
vė.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

tmttitmttmttttittutuunumnannitx

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

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

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

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

Telef. 150 J 3.

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and Solictor 
Advokatas ir Notaras.

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

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „P A R A M A”

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

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

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

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

PROFESIONALIZMAS 
SOF. SĄJUNGOJ

Jau daug kartų šio laikraš 
čio puslapiuose buvau įrodęs S. 
Sąjungos sportininkų protesto 
nalizmą. Kaip tokie, jie neturi 
teisės dalyvauti su mėgėjais įvai 
riose rungtynėse, olimpiadose 
ai pirmenybėse. Tačiau, vaka 
rų pasauliui yra ,,užrištos 
akys”. Jie visur mielai Sov. Są 
jungą priima, rungtyniauja su 
rusais, patirdami daug pralai 
mėjimų. Savaime aišku, Sov. 
S-gos profesionalas sportiniu 
kas, visuomet augščiau stovės 
už mėgėją Vakarų pasaulyje. 
Tad, vieną kartą, tam reikia už 
kirsti kelią ir Sov. S-gos sporti 
ninkus išbraukti iš mėgėjų lar 
po. Jeigu jie nori rungtyniauti 
su vakarais, tegul rungtyniauja 
su vakarinės dalies laisvojo pa 
šaulio profesionalais sportiniu 
kais, o ne mėgėjais.

Kaip paskutinį profesionaliz 
mo įrodymą Sov. Sąjungoj rei 
kia laikyti Maskvos Pravdos 
pranešimą iš Krasnodaro rajo 
no, kur kolchoze ,.Kelias į ko 
munizmą" gyvena 16 futboli 
ninku. Kaip sako buhalteris Pa 
vėl Domidenko, kiekvienas jų 
gauna mėnesinį atlyginimą, 
plius — apmokamos restorano 
išlaidos, plius — kelionės išlai 
dos ir... plius — garantuota 
pensija. Mėnesinis atlyginimas 
yra 200 rublių, kai tuo tarpu, 
pramonės darbininkas gauna 
80 rublių. Kaip toliau rašo 
Maskvos Pravda, jie stovi ,,už 
nugaryje” kolchozo pirmininko 
Sošnikovo, kuris juos gerai sau 
go. įrašydamas į... traktorislų 
brigadą, kombainų operatorius 
ir pan. Bet, kaip sako Pravda, 
Sošnikovui negalima tikėti, nes 
nė vienas iš jų, kolchoze nėra 
dirbęs net vienos dienos.

Ką į tai pasakys ,,Tėvynės 
Balsas“. Jeigu netiki N. Lietu 
vos žodžiams, patariam paskai 
tyti Maskvos Pravdą lapkričio 
24 d.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Kauno Žalgirio krepšiniu 

kai Rygoje pralaimėjo rungty 
nes vietos VEF komandai 70: 
85 ir 54:55.

— Kaip ir praeitais metais 
taip ir šiemet, pavergtos Lietu 
vos sportininkai rinks geriausią 
sportininkų dešimtuką. Ankietą 
praves vilniškis trisavaitinis 
Sportas.

— Futbolo rungtynių teisė 
jas K. Andziulis rekomenduo 
jamas teisėjauti tarptautines 
rungtynes.

IŠ VISUR.
— Didžiosios Britų Imperi 

jos sporto žaidynės Perthe — 
Australijos, laimėjo šeiminiu 
kai prieš Angliją, N. Zelandi 
ją, Kanadą, Pakistaną ir kt. bri 
tų imperijos bendruomenes. 
Žaidynėse atsiekta pasaulio 
plaukymo rekordų.

— Vilniškis Sportas, rašyda 
mas apie viešnagę Sov. S-gos 
ledo rutulininkų Hamiltone pa 
žymi, kad kanadiečių koman 
doj žaidė net devyni profesio 
natai. Tai didžiausia melagys 
tė, nes šio sk. bendradarbis 
juos gerai pažįsta. Kaip tik 
priešingai, visi Sov. S-gos ats 
lovai buvo profesionalai!

— Suomijos krepšininkai sa 
vo sostinėje nugalėjo rytinę 
Vokietiją 59:49. K. B.

ATIDARYTI LIET.
Toronto liet, studentai jau se 

niai rūpinasi savo patalpų įsigi 
jimu, ypač, kad kitos tautybės 
savus namus turi net universite 
to rajone. Neseniai toji proble 
ma bent dalinai išspręsta, kai 
Tėvai Pranciškonai pavedė stu 
dentams naudotis vieno iš nau 
jai įsigytų namų pirmuoju augs 
tu ir rūšimi. Gruodžio 1 d. įvy 
ko tų namų atidarymas. Savo 
pajėgomis studentai patalpas 
jau susitvarkė, išdažė sienas.

WINNIPEG, Man.
DVIGUBA ŠVENTĖ

/ARPŲ ŠVENTINIMAS IR KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
1952 metais į Winnipego lie 

tuvių koloniją atkeliamas kun. 
j. Bertašius. Jis ėmėsi iniciaty 
v os įsteigti lietuvių parapiją ir 
pastatyti jai bažnyčią.

Jo pasiryžimas išsipildė. Šian 
die ta lietuviška bažnyčia su gra 
žia sale yra tas lietuviškas židi 
nys, tas lietuviškas katilas, ku 
name verda ir kunkuliuoja lie 
tuviška veikla.

Bažnyčiai susitvarkius, nu 
pirkti varpai, lapkričio 16 d 
užkelti ant bažnyčios ir lapkr. 
25 d. pašventinti.

Lapkr. 25 d. 11 vai. prisi 
renka pilnutėlė bažnyčia. Ka 
dangi KLB-nės Winnipego ap. 
v-ba nutarė tą dieną paminėti 
ir Lietuvos kariuomenės atsikū 
rimą, tai prie bažnyčios durų 
pasirodė Lietuvos trispalvė vė 
liava, kurią per pamaldas, prie 
šais altorių, pasikeisdami, lai 
kė: M. Januška, K. Mažeika ir 
J. Demereckas. Jos sargyboje, 
tautiškuose rūbuose, stovėjo: 
H. Barkauskaitė, I. Timmerma 
naitė, D. Cingaitė ir I. Rutkaus 
kaitė.

Varpų pašventinimo apeigas 
atliko vyskupijos kancleris pre 
latas N. J. Chartrand. Jis, savo 
įžanginėje kalboje paminėjo ir 
Lietuvos nepriklausomybės ne 
tekimą bei šios dienos minėji 
mo reikšmę.

Po to, jis apibūdino varpų 
reikšmę bažnyčiai, kaipo Die 
vo balsas tarp tikinčio žmogaus 
ir Jo. Todėl ir mums lietuviams 
te prisimena to mūsų poeto žo 
džiai apie varpus.

KULTŪROS KONGRESAS...
Atkelta iš 3-čio

simus. Mūsų manymu bereika 
hngas buvo kandumas kaikurių 
vietovių adresu, o taipgi net ir 
mūsų lietuviško ir religinio gy 
venimo institucijų atžvilgiu.

Geriausia kalėdinė dovana 
yra knyga 

Tokios knygos yra: 
VYT. AUGUSTINO 

Lietuvos vaizdų albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana viso 
kiomis progomis. Albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą 
visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas 

kokia kalba bekalbėtų. Al 
bumas Lietuva yra geriau 

šia kalėdinė dovana 
visiems.

Kaina — 5.00 dol.
Kun. St. Y! os —

Ateitininkų vadovas $4.00 
Prof. Juozo Ereto — 
Stasys Šalkauskis $4.00
Igno Malėno —
Elementorius Ė $2.50
Prof. St. Šalkauskio — 
Ateitininkų ideologija$3.00 

Kalėdiniams sveikinimams 
(20 atvir. su vokais) $1.00 
Visus šiuos leidinius galima 

gauti užsakymus siunčiant 
šiuo adresu:

Ateitininkų Federacija 
916 Willoughby Ave., 

Brooklyn 21, N. Y.
P. S. Čekius ar money 

orderius išrašyti: 
Ateitininkų Federacija.

STUDENTŲ NAMAI
Geradariai jau suaukojo ir dalį 
baldų. Naująsias patalpas pa 
šventino Prisikėlimo parapijos 
klebonas Tėvas Placidas, OF 
M. Gausūs svečiai sumetė do 
vanų pinigais. Tikimasi, kad 
šie naujieji studentų namai 
greit pasidarys visų liet, stu 
dentų Toronte gyvenimo cent 
ras. Studentams daug padeda 
studentų rėmėjų būrelis, vado 
vaujamas J. Karkos. S. S.

Ceremonijų metu parapijos 
kleb. kun. J. Bertašius pasakė 
atatinkamą pamokslą, apibū 
dindamas Lietuvos kariuome 
nės atsikūrimo reikšmę nepn 
klau&omybės atgavimo kovų 
metu. Savo pamoksle, taip pat, 
išaiškina varpams duotus var 
dus: vienam varpui duotas var 
das Mykolas. Kun. J. Bertašius 
pažymi, kad šv. Mykolas buvo 
mūsų Tautos simbolis šauk 

lys, o mūsų parapijos bažnyti 
nio k-to narys Mykolas Januš 
ka 1947 m. pirmas iš lietuvių 
nipego lietuvių koloniją būtų 
paskirtas lietuvių kunigas. Be 
to, jis esąs daug pasidarbavęs 
čia statant lietuvių bažnyčią. 
Kitam varpui duotas Antano 
vardas. Šv. Antanas minimas, 
kaip nuskriaustųjų globėjas. Pir 
masis ir paskutinis neprikl. Lie 
tuvos prezidentas buvo Anta 
nas. Taip pat iš mūsų parapi 
jos Antanas Genys pirmas įne 
šė auką šių varpų pirkimui, o 
be to, jis daug esąs įdėjęs dar 
bo ir aukų budavojant šią baž 
nyčią, bei jos vidaus įrengimus.

Trečiam varpui duotas var 
das Justinas, tačiau apie šį var 
dą klebonas nieko nepasakė, 
tik priminė, kad varpams duoti 
varpai buvo apsvarstyti bažny
čios komiteto posėdyje ir nutar 
ta juos tokiais pakrikštyti.

Pasibaigus pamaldoms, pa 
rapijiečiai, kiekvienas iš eilės 
ėjo prie varpų paskambinti. 
Bažnytinis choras sugieda Lie 
tuvos chimną ir su pakilia nuo 
taika visi skirstėsi į namus.

KStr.

psl.
Sarkastiškos pastabos labai da 
žnai vietoje atnešti naudą pa 
sitarnauja visai priešingai. Jau 
tesi kaikuriais klausimais stoka 
pažinties tų kraštų, kurių lietu 
viams buvo bandoma duoti su 
gestijų kaip išrišti susidariusius 
sunkumus. Tai ypač buvo rys 
ku, kaip kalbėtojas bandė nu 
spręsti lietuviškos gimnazijos 
vietovę, jau negalbant apie pa 
čios gimnazijos įsteigimo gali 
mybes.

Dr. J. Puzinas skaitė apie 
lietuvių kultūrinius uždavinius 
ir jų vykdymą. Paskaita labai 
gražiai suskirstyta atskirais kai 
bamojo dalyko punktais suda 
lė planingą klausimo nagrinėji 
mą. Ši paskaita žymiai trum 
pesnė, tačiau išsamiau aprėpė 
visiems lietuviams rūpimus 
klausimus. Abi paskaitos, gali 
ma sakyti, viena kitą papildė, 
bet galėjo būti kiek trumpes 
nės. Nuo to tikriausia nebūtų 
nukentėjęs pats klausimo pn 
statymas. Kongreso ruošimo 
komitetas multiplikavo abi pas 
kaitas, todėl ribotas skaičius pa 
siekė ir Kanadą. Sunku yra ti 
keti, kad kalbos ištisai pasiro 
dys spaudoje.

SEKCIJŲ DARBAI
Kongreso metu veikė sekan 

čios sekcijos: Fizinio lavinimo. 
Literatūros, Architektūros, Is 
lorijos, Spaudos, Lituanistinio 
Švietimo, Lietuvybės parapijo 
se išlaikymo ir Lituanistinių 
mokslų. Visose sekcijose sryČių 
specialistai skaitė paskaitas ir 
dalyvavo diskusijoe. Tai prida

T O NT C
TORONTO LIETUVIŲ KRED. KOOP. „PARAMA”

ruošia išleisti savo nariams 
1963 metų sieninį kalendorių 
su šventėmis ir vardadieniais.

Prašome narių, kurie pakei 
tė savo adresus pranešti raštu 
arba paskambinti Paramai LE 
2-8723.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
pasiųsta 107 būrelio įnašas 60 
dol. už lapkričio, gruodžio ir 
1963 m. sausio mėn. Įmokėjo: 
J. Bersenas (Mt. Brydges) 10 
dol., J. R. Simanavičius 7 dol., 
V. Bačėnas ir Kl. Dalinda po 
6 do., Alg. Banelis, P. Lelis, 
E. Senkuvienė ir J. Stanaitis 
po 5 dol., kun. B. Pacevičius 4 
dol., A. Stepaitienė 3 dol., ku 
mgas P. Ažubalis ir dr. Kakelis 
po 2 dol. Visi nariai moka po 
1 dol. į mėn. Būrelyje yra 24 
nariai, iš kurių tik du nebaigė 
už šiuos metus mokėti. Mato 
nūs narių atsiliepimas padeda 
būreliui netik neatsiliktti, bet ir 
įmokėti gimnazijai pirmyn.

Šiais metais iš būrelio pasi 
traukė 2 nariai, bet jų vieton 
Įstojo 4 nauji (E. Senkuvienė, 
kun. Pacevičius, kun. Ažubalis 
ir dr. Kaškelis.

Visiems nariams gimnazijos 
vardu dėkoju ir linkiu linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų naujų 
metų! P. Lelis,

107 būrelio vadovas.

LIETUVIŲ NAMŲ 
REMONTAS

pagal Liquor Control Board 
reikalavimą kaštavo 2,200 dol. 
Su anksčiau (gegužės mėn.) 
padarytais pagerinimais už 820 
dol., iš viso š. m. L. N. remon 
tui išleista per 3,000 dol. Šią su 
mą apmokėti iš apyvartinių pa 
jamų nebuvo galimybės ir vai 
dyba lapkr. 16 d. nutarė paim 
ti iš ..Paramos” paskolą 1,500 
dol. Tikėtos paramos iš naujų 
šėrininku nesulaukta, bet vistik 
tikime, kad Toronto lietuviai, 
kurie dar nėra prie Liet. Na 
mų prisidėję, supras reikalą ir 
bent po vieną šėrą (25 dol.) 
įsigys.

Praeitą savaitę K. Abromai 
tis atliko dažymo darbus tik re 
monto paliestų patalpų. Gene 
ralinis visų namų dažymas nu 
matytas ateinantį balandžio 
mėn., kai patalpos esti laisves 
nės. P. L.

vė tinkamą rimtumą visoms sek 
uijoms ir padėjo iš pagrindų. 
Kaip ir paprastai kalbėtojai nu 
tęsė jiems skirtą jau ir taip la 
bai ilgą laiką ir bereikalingai 
vargino klausytojus ir trumpino 
laiką diskusijoms, kurios, mū 
sų manymu, buvo labai svar 
bios. Ateityje kalbėtojų laiką 
reikėtų labai griežtai riboti ir, 
jeigu yra reikalas, nutraukti, 
nes vieną kartą turėtume iš 
mokti daug pasakyti per trum 
pa laiką nepilant į klausytojų 
sąmonę vandens. Paskaitos se 
kcijose turėtų būti žymiai trum 
pesnės.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS

KONCERTAS
sutraukė nemažai klausytojų, 
tačiau liko dar tuščių vietų. 
Koncerte dalyvavo Operos cho 
ras, solistas J. Vaznelis ir didės 
nė dalis Čikagos Simfoninio or 
kestro. Koncertui dirigavo Jero 
nimas Kačinskas. Koncertą rei 
kia laikyti visumoje labai gra 
žiai pasisekusiu, tačiau buvo ir 
tam tikrų techniško pobūdžio 
trūkumų. Dėl perdidelio sk 
čiaus — virš penkiasdešimt da 
lyvių — simfoninis orkestras 
negalėjo tilpti į specialiai or 
kestrui paruoštą vietą priešais 
sceną, todėl įsijungus chorui, 
sudarė dirigentui bereikalingo 
vargo, nes nustelbė chorą, pa 
starajam sustojus visai gale see 
nos. Solistas J. Vaznelis gra 
žiai yra apvaldęs balsą, turi ge 
rą balso pastatymą ir mūsų ma 
nymu, yra daug žadąs daininin 
kas.

pastabos
Užbaigiant norėtųsi padaryti 

keletą pastabų Dėl Kultūros 
Kongreso bendrai. Kongresą 
reikia laikyti labai gražiai pasi 
sekusiu, tačiau negalime praei 
ti nepaminėdami fakto, kad 

GARSINI MAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

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

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

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

Kongrese beveik nedalyvavo 
jaunimas. Tai yra labai svar 
bus dalykas ir ateityje reikėtų 
daryti visas pastangas, kad jau 
nimą būtų galima pritraukti. 
Kongreso rengimo komiteto 
žmonės daug dirbo ir labai di 
dėlę darbo dalį buvo pasiėmę 
keli žmonės. Mūsų manymu, 
labai dažnai išvengiama kaiku 
rių nesklandumų, jei bent jau 
paties Kongreso metu Komite 
to žmonės neturi lakstyti ir rū 
pintis įvairiomis smulkmeno 
mis, kurios gali būti atliktos iš 
anksto susitarus.

Sunku būtų suminėti didelį 
darbą, varomą Tėvų Jezuiti 
Chicagoje, kur Jaunimo Cent 
re Kongresas vyko. Jaunimo 
Centras, atrodo, yra centras ne 
tik jaunimo, bet ir visų amži 
aus ribų žmonių. Didelis tole 
lantiškumas įvairių grupių žm 
onių atžvilgiu sutraukia didelę 
dali viso Čikagos lietuviško gy 
venimo. Čikagiečiai gali būti 
dėkingi Tėvams Jėzuitams už 
jų pastangas remiant lietuvis 
ką veiklą nežiūrint kokia ji bū 
tų.

Remiantis Čikagos lietuvių 
pasisakymais Kongreso užbai 
giamųjų diskusijų metu ir vy 
kusiomis diskusijomis paskiro 
se sekcijose, mums atrodo,kad 
Čikagos lietuviai dar turi pana 
šių sunkumų, kokius Kanados 
lietuviai yra turėję prieš ir po 
1949 metų Seimo. Nuoširdžiai 
reikia tikėti, kad sunkumai, ku 
riuos pergyvena mūsų kaimy
nai pietuose, jiems atneš tuos 
pačius rezultatus, kokius atne 
šė ir mums. Bendruomenė nie 
kuomet negalės veikti stipriai, 
jei politiškai susigrupavę žmo 
nės nepaliks savo labai dažnai 
siaurų politinių ambicijų, kai 
yra sprendžiami dideli Beno 
įuomenės ir lietuvybės reika 
lai. L K.
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HAAAIfgLTOV
VISUOMENININKAS 
KAZYS BARONAS

i.pvažinėjęs didžiąją dalį Euro 
pos, jau sugrįžo. Daugiausia lai 
ko jis skyrė Ispanijai, kurioje 
aplankė didžiuosius miestus ir 
įdomesnes vietas. Būdamas 
veiklus rašto žmogus, K. Baro 
nas parašė korespondencijų. 
Labai gražią kalbą jis pasakė 
per Madrido radio į Lietuvą.

"'damas sporto žinovu, K. Ba 
nas aplankė būsimos olimpia 

dos vietas ir užsitikrino dalyva 
vimą.

PO 7 METŲ
įtempto darbo, S. Bakšys sura 
cto pagalbos dėl mano anksty 
vesnės kritikos „Tautos Namų” 
klausimu. Turiu prisipažinti, 
kad p. S. Š„ jokios kritikos ne 
turiu. Taip pat ir p. S. Bakšiui

dėl jo dirbamo perdidelio dar 
bo.

Esu ir savo kritikose minė 
jęs, kad dėl betkokių lietuvių 
dirbamų darbų esu visada pa 
lankiai nusiteikęs ir visada pri 
tariu.

Mano kritika buvo ne dėl dar 
bo, bet dėl priemonių ir biznia 
rimo tautos vardu. Iam esu vi 
siškai priešingas. Paskutiniu lai 
ku spaudoje matant būsimų na 
mų tikrą pavadinimą, kaip 
..Lietuvių Namai” daugiau ir 
kritikos nebeturiu. Toks pava 
dimmas, kaip lietuviškai bend 
rovei daugiau tinka, negu: 
„Tautos Namai“, „Tautos Tvir 
tovė” ir net „Tautos Švento 
vė“. V. P.

ir niekas neketina iš Motiejaus

ginčų St. Catharines ir Wellan 
do apylinkių Valdybų iniciaty 
va 1960 m. sausio 10 d. sušauk 
tame visų Niagaros pusiasalio 
organizacijų atstovų susirinki 
me buvo išrinkta komisija pa 
rengimams registruoti, o organi 
zacijos įsipareigoja savus pa 
rengimus registruoti komisijoje 
ir nedaryti parengimų viens 
nuo kito arčiau, kaip dvi savai 
les, kad vienas kitam nekenk 
tų“. Ir Šio susitarimo laikytasi 
iki Šių metų, kol naujoji valdy 
ba, būdama pati iniciatorė, pa 
sistengė tą viską sugriauti. Išci 
na, pagal Motiejaus išvedžioji 
mus, kad kas griauna nuveiktą 
lietuvišką darbą yra padoru, o 
kas apie tai parašo jau nepado 
ru ir negražu ir tokia teisinga 
revizijos komisijos nario pada 
ryta pastaba v bos nariams yra 
negražus dalykas už tai, kad 
jam pačiam kištis į svetimų or 
ganizacijų reikalus yra gražu ir 
tinkama.

Motiejus pasigiria, kad jis 
buvęs studentu ir mokytoju. 
Tai gerai, niekas to nepavydi

Rašytojas Jankus, visų dalyva \ usių II Kultūros Kongrese pr ipažinimu, literatūros vakare
turėjo gerą paskaitą.

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

NIAGAROS PUSIASALIS
DAR DĖL BUVUSIŲ NIAGAROS PUSIASALYJE 
PARENGIMŲ „SUSIDŪRIMŲ” ATAKYMAS —

tą garbę atimti. Tačiau keista, 
kad buvęs studentas ir mokyto 
jas ir susidūręs net su lenkų 
žandarais, šiandien visu griež 
tumu išeina prieš tuos asmenis, 
kurie kaip tik viską daro, kad 
ateityje nebereikėtų su jais su 
sidurti.

Užkliuvo Motiejui ir Pr. Žiž 
maras. Tiesa, P. Žižmaru vilnie 
čiai didžiuojasi ir ji pagerbia 
nepanaudodami pikiai valiai 

prieš kitus lietuvius, kaip pa 
darė Motiejaus sėbrai su mūsų 
didžiojo poeto Maironio var 
du. Bet lietuviai atskiria grū 
dus nuo pelų ir ateina, kur dir 
bama tautybei, ne jos kenki

mui. Tai vietoje vilniečius mo 
kinti ir koneveikti, geriau būtų 
iš jų pasimokinti.

Baigdamas noriu dar Motie 
jui priminti, jog kiekvienas lie 
tuviškas veikimas yra reikšmin 
gas ir negriautinas, nežiūrint iš 
kokios jis kertės ateina. Jei 
kam nepatinka, gali jame neda 
lyvauti, bet ne griauti. Kiekvie 
nas lietuviškų darbų griovėjas 
yra mūsų tautos kenkėjas.

Petrulis.

tančius ir komunistinėmis klas 
tomis įsitikinusius, dažnai ste 
bina, kad JAV vyriausybė la 
bai nori, o kartais ir bijosi 
Maskvos sudaromų sutarčių, ku 
rios nevertos net to popierio, 
kuriame jos surašomos.

K. M. Juozas Šarūnas.
ESTIJOJE ESTAMS NĖRA 

VIETOS
Ne tik Lietuvoje ir Latvijo 

je, bet ir Estijoje sovietinės 
okupacijos sąlygose mažėja gy

klauso 36.000 nariai ir tai su 
daro apie 3 % viso gyventojų 
skaičiaus. Estai sudaro vos pu 
sę visų partijos narių skaičiaus. 
Estijoje tebevyksta pasyvus 
tautos pasipriešinimas komunis 
tinimo pastangoms. Apie tai 
liudija, po 20 metų „komunisti 
nio auklėjimo“, nuolatiniai es 
tų komunistų dejavimai apie 
gyventojų simpatijas vad. bur 
žua^iniams nacionalistams, 
apie šovinizmo nuotaikas ar 
net apie sabotažo reiškinius.

ATSAKYMUI.
Nr. 40(810) „Nepr. Lietu vo labai puolami ir šmeižiami

vos“ ir vėl Motiejus pasistengc 
prieš Joninių rengėjus ir visus 
vilniečius papilti neapykantos, 
l ik šį kartą daug įtūžiau su di 
dėsniu įsikarščiavimu. Žinoda 
mas Motiejaus puolimo užkuli 
sius, vardan teisybės esu pri 
verslas tuo reikalu atsakyti. Jei 
redaktorius surado vietos Mo 
tiejui, tai tikiuosi suras ir mano 
.. .sakymui.

Netiesa, kad pasirašęs „vii 
nieciu” ar kitas kuris nors ko 
respondentas būtų spaudoje rei 
Kaiavęs iš VKLS-gos ar kitų 
iMiagaros pusiasalio organizaci 
jų skelbti gautą pelną bei apys 
Kaitas spaudoje.

Let tiesa, kad tą užmetimą 
pirmas pareiškė Motiejus ir 
\ len tik vilniečių sąjungai. Jei 
ivioliejus primiršo, tai aš čia 
primindamas pacituosiu: ,,...at 
iodo, butų daug tiksliau jei jis 
vie.uje skaičiavęs parduotus ar 
neparduotus biieius, paduotų 
vilniečių Joninių aiškų pelną, 
jei toks yra, kaip daro čia mu 
sų visos organizacijos“. („N. 
L.” nr. 31(801) lai kas dabar 
sako netiesa: ar tas puolamasis 
korespondentas „vilnietis“ ar 
šie pasakyti Motiejaus išvedžio 
jimai? Bet ne tas čia reikalas. 
Viską nulemia ir pateisina šie 
kimo tikslas. Jau praėjo net ke 
Ii metai, kai kaikurie Wellan 
do asmens ardydami vilnie 
uams Joninių parengimą, pra 
dėjo reikalauti iš VKL S-gos 
apyskaitų, o kai nuo šauksmo 
prikimo, tai tą pačią meliodiją 
dabar estetiškai perėmė Motie 
jus.

Netiesa, kad kun nors apy 
linkės organizacijų būtų spau 
doje skelbusi apyskaitas bei nu 
odžiusi pelną ir galima sakyt 

zkyplėšiška yra tvirtinti nebū 
tus drdykus, imant pavyzdžiu 
ramovėnus ir parapiją. Nei ra 
movėnų, nei parapijos parengi 
mo apyskaitų lietuviškoje spau 
dije nebuvo, gal tik Motiejaus 
' biliutenyje”.

Tačiau tiesa, kad vilniečia 
rnc netrūksta nei nuoširdumo, 
nei atvirumo. Jie ne tik savo or 
ganizacijai, bet ir visai geros 
valios lietuviškai visuomenei 
nesivaržo skelbti nei apyskaitų, 
nei kitų savo veiklos darbų. 

Jie vieną sykį buvo paskelbę 
ir kai ras reikalinga ir vėl pask 
elbs. Motiejus dar duoda pavy 
; džiu KLB -nės suvažiavimą. 
Tai kodėl pats Motiejus tuo pa 
vyzdžiu neseka.

Visai neseniai vilniečiai bu

dėl leidžiamos „Vilnius in the 
Life of Lithuania” knygos, bet 
jai išėjus pasirodo, kad nė vie 
nas iš tų šmeižikų nėra šios 
knygos prenumeratoriumi. 1 aip 
pat iš tų pačių šaltinių plačio 
je apylinkėje uoliai skleidžia 
mos žinios, kad vilniečiai nau 
doja lėsas asmeniniams reika 
tams ir is vieno per metus su 
ruošto parengimo pasidarė tur 
tuoliai, atsirado ir vieši murzi 
mmai, tik lipšnesnėje romioje, 
reikalaujant apyskaitų. Bet pa 
tys pamate, kad sis negražus 
darbas iki šiol visuomenes nejli 
kino. Ji daugiau tiki rengėjais 
ir žino, kad vien už šventes 
programas sumokant po 700 do 
lenų, didelių turtų negalima su 
krauti. O jei ir lieka keletas cen 
tų tai paskelbtoji apyskaita pa 
rodė, kad jie sunaudojami la 
bai naudingiem lietuviškiems 
reikalams.

INetiesa, kad pavasarį bend 
ruornenė ir parapija kanu ren 
gė didesnio masto parengimą 
norint gauti labai svarbiam tau 
tiniam veikimui pajamų.

Bet tiesa, kad birželio pabai 
goję dviejų savaičių prieš vii 
mečių rengiamas Jonines, po ir 
tą pačią dieną buvo surežisuoti 
net trys didesni parengimai is 
jų vienas buvo rengtas birželio 
16 d. St. Catharines L .B-nės 
v-bos iniciatyva kooperuojant 
lietuvių parapijai kaipo didin 
gas Maironio minėjimas. Taip 
buvo skelbta spaudoje. Ir ve 
liau to pačio Motiejaus spaudo 
je girtasi, kad tokio Niagaros 
pusiasalyje parengimo nėra bu 
vę. O tikslas aiškus, tais paren 
gimais specialiai norėta nustelb 
ti vilniečių rengiamas Jonines. 
Kai to siekta tai ir išėjo mastas 
su šešiasdešimt žmonių ir vė 
liau pyktys ir kaltininkų jieško 
jimas. Metuose yra 52 savaitga 
liai, tai Maironio minėjimui ga 
įima buvo pasirinkti savaitgalį.

Netiesa, kad vilniečiai — jo 
ninių rengėjai į spaudą yra pa 
pylę negražių dalykų prieš ku 
rį parengimą ar b-nę.

Bet tiesa, kad St. Catharines 
apyl. b-nės revizijos komisijos 
narys perspėjo esamą valdybą 
negriauti ankstyvesnius organi 
,zacijų nutarimus ir negriauįti ki 
tų valdybų nuveiktą darbą ir 
pastangas. Tačiau nesiskaitant 
su perspėjimais ir prašymais šis 
faktas buvo iškeltas viešai spau 
doje visuomenei žinoti. Štai ką 
rodo ši maža spaudos iškarpė 
lė : „ . . . kad išvengus tokių

SUDBURY, Ont
ATVYKO LIETUVAITĖ Is 

LENKIJOS
Gruodžio 1 d. iš tolimo Su 

vaikų trikampio atvyko jauna, 
graži neiuvaiie Birute languty 
te. Jai aoKumemus sudarė ir ai 
vykimo reikalais rūpinosi jus 
tas Stankus, gyv. 4ul Baris o t. 
jos atvykimo proga kvietėjas 
dalyvavo jo mutincie, urons su 
žmona ir kiti draugai is loron 
to, taip pat daug draugų is SuU 
būrio. Mielai viešniai uaug sek 
mes naujame krašte, o nueiam 
Justui laimes busimame seirny 
nimame gyvenime, Kad arei 
nantieji naujieji Metai butų 
sėkmingi abiems.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
Ml N Ė JIMAS,

lapkričio 24 d.. Kroatų salėje 
turėjo labai gerą pasisekimą, 
uaiyvavo didens skaičius tau 
tiecių. Easkaitą skaitė bt. Kn 
viekas, minėjimui pritaikytą 
meninę programą atliko 1 umo- 
Vaižganto šeštadieninės mo 
kykios mokiniai, vadovaujami

L. Remeikienės. Tą vakarą, la 
bai gražų netuviSKumo mostą 
parode V. O. btepsių sūnaus 
krikštynose dalyvavę asmenys, 
jje panko vaisių staiąir su seniu 
įlinkais ir kūmais atvyko į mine 
jimą pagerbti žuvusių Kanų ir 
partizanų, o po minėjimo ir pa 
siiunksminimtu baigiantis, vėl 
visi au asmenų grįžo.

Loterijos premijas laimėjo: 
VI. Skvireckas ir bt. Liaucnns 
kas. 1 enKa labai apgailėti, kad 
J. Ramonų seimai is iv ortu 
uay, masina vykstant į sį mine 
jimą, įvyko nelaimė ir turėjo 
guzu atgal. ,

rakriKstytas pirmasis Vacio 
n Onos otepsių suims Vytauto 
-Pauliaus vardais. Kūmais uu 
vo Vladas Knaucenunas ir B. 
Skvireckienė iš budouno, (Jnt.

Gruodžio mėn. 1 d. Christ 
the King bažnyčioje kun. A. ba 
bas sutuokė Laimą Perminaitę 
ir Mr. Lamoth.

ventojų skaičius. Estijoje dar 
ii teritorija sumažėjusi sovietų 
naudai, nes pagal sienų ištaisy 
mus 1945 ir 1954 m. 155,3 kv. 
mylios buvusios Estijos terito 
rijoje — su 65.000 gyv. — ati 
teko Sovietų S-gai. Pagal ap 
skaičiavimus, įskaičius gyvento 
jų deportacijas, karinę prievo 
ię atliekančius Rusijoje, karo 
padarinius, gyventojų pasilrau 
kimą į Vakarus, šiuo metu lai 
koma, kad Estijos gyventojų 
skaičius bus sumažėjęs apie 305 
tūktsančiais. Pagal 1959 m. gy 
ventojų surašymo duomenis, 
tuo metu Estijoje gyventojų 
buvo 1,197,000. Jų tarpe rusų 
gyventojų buvo 287,000 arba 
23,9 visų gyventojų, o estų bu 
vo 72,9%. Tuo tarpu prieš ka 
rą estų krašte buvo 88,2%, o 
tušai gyventojai tesudarė 
8,2%.

Nepaisant visų rusinimo pas 
langų, komunistų partijai pri

KOREKTŪRINIAI 
PATAISYMAI

V. Sidzikausko pranešime 
pataisytina:

1) Pirmoj pastraipoj, septin 
toj eilutėj nuo apačios turi būti 
„Lietuvos delegacijos Taikos 
Konferencijai“, ne Tautų.

2) Tam pačiam pusi, 2-me, 
p. 3, 25 eil. nuo apačios turi bū 
ti „status quo Centro ir Rytų 
Europoje“, ne Centro ir yra 
Europoje.

3) Pis. 3-me, 27-oj eil. nuo 
apačios turėtų būti: „Tuo būdu 
bandomi tiesti keliai į lietuvių 
apsipratimą su okupacija“, o 
ne apsisprendimą.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

252 Cleveland St, 
Brooklyn 8, N. Y.

AR SU MASKOLIAIS VERIA SUDARINĖTI 
SUTARTIS?

Kaip caristinė, taip dabar ko 
munistinė Rusija, tarptautiniuo 
se santykiuose, pripažįsta tik 
vieną — jėgą. Per visą buvu 
šių Rusijos imperatorių viešpa 
tavimo laikotarpį rusai ir apie 
100 įvairių jų pavergtų tautų 
buvo vien tik mušamos. Karei 
viai už mažiausius prasižengi 
mus buvo plakami rykštėmis 
kone iki mirties. Karininkai mu 
šė kareivius „po mordie“ net 
iki 1917 m., kol trumpam lai 
kui buvo paėmęs valdžią libera 
las Kerenskis.

Rusijos raudonieji carai tą 
valdymo metodą „sušvelnino“ 
pakeisdami masiniais sušaudy 
mais ir ištisų tautų naikinimu.

Kai 1919 m. įsibrovusios Lie 
tuvon bolševikų bandos buvo 
sumuštos, tuojau buvo sudary 
ta ir palanki Lietuvai sutartis. 
Taipogi ir 1920 m., kada bolše 
vikų bandos, grėsusios Lenki 
jos sostinei Varšuvai, dėka 
prancūzų pagalbos, buvo su 
muštos ir nuvytos toli j Balta 
rusijos teritoriją, 1921 m. Rygo
je — Latvijoje Maskvos bolše 
vikinis delegatas Joffe, lenkų
delegacijai paaukojo Baltarusi 
jos ir Ukrainos plotus į rytus, 
kurių ji niekuomet nesitikėjo. 
(Neveltui dabartinis Lenkijos

valdovas Gomulka ir sako tei 
sybę, kad nuo 1921 m. iki II 
Pasaulinio karo Lenkijos vai 
dytieji plotai į rytus, niekuomet 
istorijoje Lenkijai nepriklau 
sė).

Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių sudarytos su sovieti 
ne Rusija nepuolimo sutartys 
buvo brutaliai sulaužytos, suda 
nūs susitarimą su Hitleriu dėl... 
tų valstybių pasidalinimo.

Rusijos valdovai tik vienin 
lėlės laikėsi sudarytos sutarties, 
kai 1905 m. ją sumušė Japoni 
ja.

Maskvos valdovai dabar daž I 
nai grasina vakariečius taikos | 
sutarties sudarymu su Rytine ' 
Vokietija, norėdami, kad Vo 
kietija visuomet būtų padalyta ’ 
ir niekuomet jos nebūtų užpul 
ta. Kaip caristinis, taip ir ko 
munistinis imperializmas jokio 
dėmesio nekreipia j sutartis, o 
jeigu jas sudaro, tai tik dėl ap 
gaulės.

Ir dabar nesinori tikėti, kad 
derybos dėl Kubos greit pasi
baigtų ir visus „defensyvinius“ 
ginklus su visa tarnyba iš Ku
bos rusai išsigabentų arba iš J 
AV vyriausybės už tai kur nors 
neišsiderėtų nuolaidų.

Mus europiečius, gerai pažįs

kad visoms etninėms grupėms 
būtų duotos radio ir televizi

J. R. Simanavičius „per aspera 
ad astra“ tęsia radio tarnybą.
Kai jam Kanada neduoda vie 
tos, jis ją randa Jungtinėse V- 
bėse. Bet ne kapituliuoja. Da 
bar vyksta derybos su Ottawa,

jos valandėlės. Jeigu tai pavy 
ks, tai tos programos eis CBC 

tinklu per visą Kanadą.
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MOWT^REAL HAMILL TOM TO O
„NEPRIKLAUSOMA 

LIETUVA”
nauja forma išeis Naujiems 
1963 metams, naujametiniu nu 
meriu. Jai bus duota nauja ant 
rašte. Ligšiolinę antraštę piešė 
dail. A. Docius. Nauja antras 
tę nupiešė dail. R. Bukauskas. 
Abiems dailininkams „Nepri 
klausima Lietuva" nuoširdžiai 
dėkinga. Laikraščio formatas 
bus padidintas.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS CHORAS

piaėjusį savaitgalį viešėjo Mo 
ntrealio Aušros Vartų parapijo 
je. Choras, vadovaujamas mu 
ziko kun. Br. Jurkšo ir talkina 
mas silistės J. Liustikaitės, šeš 
tadienj A V salėje davė koncer 
tą, kurio pasiklausyti susirinko 
pilna AV salė publikos. Chorą 
pasveikino AV klebonas T. J. 
Borevičius, choro seniūnas A. 
Gudas, solistei ir chorui įteikta 
gėlių. KLKM D-jos labai gra 
žiai paruošta vakarienė. Kon 
certas ir vakarienė praėjo labai 
gražiai ir sudarė gerą nuotaiką.

Sekmadienį svečiai bažnyčio 
je giedojo mišias, chorą vedant 
dirigentui ir jam pačiam vargo 
nuojant. Pamaldas, kurias laikė 
Klebonas, buvo iškilmingos, o 
kun. Br. Jurkšas ne tiktai ve 
dė chorą ir vargonais lydėjo 
solistę, bet mišių pradžiai ir už 
baigai davė grynai vargoninės 
muzikos momentų, įnešusių AV 
bažnyčios pamaldosna nauja ir 
gražu.

Po mišių salėje vyko atsi 
sveikinimo pietūs, dalyvaujant 
Pris. par. ir AV chorams, ku 
rių metu AV Klebonas T. J. 
Borevičius dėkojo svečiams už 
atsilankymą, koncertą, giedoji 
mą pamaldų metu, o Prisikėli 
mo par. choro vedėjas ir seniu 
nas parapijos choro ir klebono 
vardu pakvietė AV chorą vyk 
ti į Torontą ir būti Prisikėlimo 
parap. svečiais. Labai nuošir 
džioje nuotaikoje vieni kitiems 
giedojo Ilgiausių metų, o AV 
choras, vedamas muz. A. Amb 
rozaičio, svečių garbei padaina 
vo kelias dainas.

Svečių viešnagė Montrealy 
paliko gražių įspūdžių. Apie 
koncertą sek. NL nr.

INŽ. J. BULOTA 
gruodžio 11 d., antradienį, 8 
vai. vakaro Vytauto klubo pa 
talpose Inžinierių ir architektų 
susirinkime turės paskaitą „Oro 
išskaidymas į elementus“. Or 
ganizacijos nariai ir visuomenė 
kviečiama dalyvauti.
• P. Tamasonis lankėsi NL re 
dekcijoje ir sutvarkė prenume 
ratos reikalus.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 1 
ketvirtadieni Į 2—4: 7—9 p. m. 

antradienį ir I 
penkiadienį | m‘

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

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

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS 

kariuomenės atkūrimo 44 me 
tų sukakties minėjimas Montre 
alyje įvyks š .m. gruodžio m. 
16 d.

Minėjimo tvarka nustatyta 
sekanti: 11 vai. iškilmingos pa 
maldos Aušros Vartų ir Šv. 
Kazimiero parapijų bažnyčio 
se.

Organizacijos prašomos pa 
maldose dalyvauti su vėliavo 
mis.

Po pamaldų, prie abiejų baž 
nyčių, bus renkamos aukos Lais 
vės kovų karo invalidams pa 
remti.

5 v. v. Aušros Vartų salėje 
minėjimas - akademija:

P. Pr. Rudinsko kalba ir 
koncertas. Koncerte dalyvau 
ja: solistė - dainininkė G. Čap 
kauskienė, dramos aktorė B. 
Malaiškienė ir Aušros Vartų 
parapijos choras vadovauja 
mas muz. A. Ambrozaičio. 
Koncertui pasibaigus — kava 
su saldumynais.

Įėjimas laisvas.
Visi montrealiečiai prašomi 

atsilankyti.
Rengėjai.

NAUJA NEKILNOJAMO 
TURTO PARDAVIMO

agentūrą ,,Alliance Realties 
Ine.“ vardu sudarė lig šiol kiek 
vienas savarankiškai dirbę D. 
Baltrukonis, Pr. Rudinskas ir J. 
Skučas. B-vės veikimo plotas 
— Quebeco provincija, tačiau 
praktiškai — didysis Montrea 
lis. Kadangi vienas iš partnerių 
gyvena rytuose, antras — šiau 
rėje ir trečias vakaruose, tai su 
interesuotų tautiečių aptarnavi 
mas bus žymiai lengvesnis. Jų 
turėtos atskiros agentūros — 
Balt Realties, Arch Realties ir 
ABC Realties nuo šio mėn. 1 
d. nustojo egzistuoti ir visą sa 
vo klijentūrą ir prekybą įjungė 
į naują b-vę. (Žiūr. skelbimą). 
• P. Vaupšas, mokytojas, dar 
serga, bet jau taisosi.

DR. V. GIRIUNIENĖ
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; nairų PO 8-8096

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

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

LaSalle. DO 6 1570

ADVOKATAS

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

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

KALĖDŲ EGLUTĖ
Vysk. Valančiaus šeštadieni 

nės prad. mokyklos mokiniams 
ir jos dar nelankantiems nuo 3 
m. amžiaus, įvyks gruodžio 23 
d., sekmadienį, 4 vai. pp. Mer 
gaičių gimnazijos naujose pa 
talpose, Main Str. E.

Kalėdų senelis atveš visiems 
įvairi programa. Kviečiame vi 
sus vaikučius, tėvelius ir sve 
čius gausiai atsilankyti.

Šiais metais, kaip buvo pra 
eityje, iš organizacijų, biznio

Boulevard Restaurant
CURB BAR-B-Q SERVICE

ALUS, VYNAS, ŠAMPANAS.
Pirmos rūšies steikai.

Bar-B-Q viščiukai.
Spaghetti ir kitas įvairus maistas.

Savininkas P. VORONINKAIT1S
1997 Labelle Blvd. (Kelias 11 A) Chomedy.

Tel. MU 1-0067

AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS ŽINIOS

Uždaros rekolekcijos mote 
rims prasidės šio penktadienio 
vakare, kreiptis pas L Lukoše 
vičienę. DO 6-1210.

Kariuomenės šventėn proga 
gruodžio 16 d. sekmadienį, iš 
kilminga suma, kurioje organi 
zacijos yra kviečiamos dalyvau 
ti su vėliavomis. Tą pačią die 
ną 5 vai. po pietų Aušros Var 
tų salėje įvyks minėjimas.

Sekanti sekmadieni KI .K Mo 
terų dr-jos metinė šventė. Po 
sumos, salėje agape ir Tėvo Pla 
cido paskaita.

Tėv. J. Borevičius kalėdos: 
Ville Emard, Cote St. Paul: 
antrad. Mazarin; trečiad. Hur 
teau, Dumas, D'Aragon: ketv. 
Hamilton. Beaulieu; penki. 
Monk, Briand, Le Prohon, De 
Boencourt, Marcourt, Holy 
Cross.

Tėv. K. Pečkys: antr. Ver 
dun — Champlain ; tree. P. St. 
Charles, Centre: ketv., P. St. 
Charles. Grand Trunk, Chateau 
gay, Island.

T. St. Kulbis, 1 ankys Mont 
realio miesto ribose esančius. 
Prieš tai jiems paskambinus te 
lefonu.

• P. Bijūnas, pasinaudodamas 
tarnybinėmis lengvatomis, pa 
darė didelę ekskursiją autobu 
su į Kaliforniją, iš kur sugrįš 
tiktai apie N. Metus.

ALLIANCE 
REALTIES INC. 

Žemė, namai, apartamentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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

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

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje.
Šiokiadieniais: 1451Crawford 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) J 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.

bei verslo įstaigų, atskirai ne 
bus prašoma aukų, bet jei kam 
vaikučiams ir dovanėles. Tė 
vams nereikės rūpintis, tik prie 
įėjimo bus renkamos aukos iš 
laidoms padengti.

Pačių mokinių bus atliekama 
ištekliai leistų — kiekviena au 
ka su dėkingumu bus priimta, 
šiuo adresu aukas prašome įneš 
ti į bankelio „Talka“ mokyk 
los ein. sąsk. Nr. 676.

Tėvų k-tas.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Onos metinis susirinki 
mas vienbalsiai išrinko valdy 
bą: pirm. M. Gručkūnienė, vi 
cepirm. O. Verbylienė, protok. 
sekr. M. Arlauskaitė, finansų 
sekr. A. Mikėnienė, kasininkė

Visockienė, J. Serulienė, ii 
gametė protokolo sekretorė, 
pasitraukė iš pareigų, nes jos 
sveikata sušlubavo. Visos na 
rėš pasiliko jaidėkingos už jos 
rūpestingą darbą ir linki jai 
sėkmės.

Susirinkimas nutarė savo me 
tinę vakarienę, sausio 26 d. 
Prašome tą datą rezervuoti.

PADĖKA
Gilaus liūdesio valandoje, 

mūsų Mielai Mamytei Moni 
kai Lukoševičienei mirus Lietu 
voje, gerbiamiems kunigams, 
atlaikiusiems gedulingas pamal 
das, miliems bičiuliams, kurie 
asmeniškai, laiškais ar pei spau 
dą savo ar organizacijų vardu 
pareiškė, mums užuojautą bei 
užprašė mišias, visiems reiškia 
me nuoširdžiausią padėką.

Nuliūdę:
dukros, sūnūs ir jų šeimos.
LIET. AKADEMINIO 

SAMBŪRIO 
susirinkimas įvyks penktadienį 
gruodžio 14 d. 8 vai. vakaro 
AV kleb. posėdžių kambaryje.

Suaukota praeitą sekmad. pa 
lapijos reikalams $ 293.32.
• P. Girdžius, atsilankęs NL 
red., už 3 metus apsimokėjo 
prenumeratą.
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Jauno gydytojo šeimai 
reikalinga namu ruošai 

ŠEIMININKĖ.
2 mokyklinio amžiaus vaikai.

Visi patogumai, 
geras atlyginimas.

Teirautis: H U 8-5387 c „-------- įįv-------------- įį--------- !

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

PARAMOJE KALĖDINĖS 
DOVANOS VAIKAMS
Paramoje. Toronto lietuvių 

kredito kooperatyve, dar gali 
ma gauti pinigams laupyti rakė 
tą — Missle Bank, kaipo gra 
žią vaikams Kalėdų dovaną. 
Kaina $2.00. Vaikams, lankan 
tiems šetadienine mokyklą $1. 
Kreiptis į Paramą: 1129 Dun 
das Str. W. LE 2-8723.

TORONTO LIET. KRED. 
KOOPERAT. „PARAMA” 

praneša savo klientams, kad jo 
sios raštinė bus uždaryta Kalė 
dų pirmą ir antrą dieną ir Nau 
jiems metams sausio 1 dieną, o 
gruodžio 24 ir 31 dieną bus ati 
daryta tiktai dienos metu.

TORONTO ŠAULIŲ ŽINIOS
Gruodžio mėn. 16 d. Įvyks 

kuopos prizinis šaudymas iš 22 
kai. šautuvų. Šaudymo vieta 
Orchard Lodge, Keswick, On 
terio. Ten pat numatytas ruoš 
ti ir Naujų Metų sutikimas. 
Per Ontario provincijos šaudy 
mo pirmenybes, įvykusias spa 
lio 28 d. Eden, Ont., labai ge 
rai pasirodė Toronto šauliai, 
laimėję 1-mą vieną grupiniame 
šaudyme.

Po šaudymo, vaišių metu, 
kurios įvyko G. Rugienio bute, 
buvo aptarti šaudymo reikalai 
ir numatytas ateities veikimo 
planas. Z.

KALĖDŲ EGLUTĖ 
VISIEMS TORONTO 

LIETUVIŲ VAIKAMS 
įvyks gruodžio m. 16 d., sek 
madeinį, 4 vai. p. p. tėvai pra 
šomi sunešti savo vaikams do 
vanas iki sekmadienio, gruo 
džio 16 d. į L. Vaikų Namus, 
57 Sylvan Ave. Programa bus 
įvairi, kurią atliks darželio vai 
kučiai, jaunutės ir jaunesnės 
ateitininkės. Kviečiami ir lau 
’kiami visi. Atsilankykime į 
šią vaikų šventę!

Choras šią savaitę repetuoja 
antradienį ir ketvirtadienį, 7.30 
vv. Abi repeticijos bendros, 
ruošiamas kalėdinis repertua 
ras.

Vaikų choro repeticija bus 
ateinantį sekmadienį, 2.30 v. 
pp. prie vargonų.

RUOŠIAMA EGLUTĖ IR 
LAUKIAMAS 

KALĖDŲ SENELIS
Sausio 6 d., s>ekmadienį, 3 

vai. po pietų Aušros Vartų sa 
lėje šeštadieninių mokyklų Tė 
vų komitetas ruošia Kalėdų eg 
lutę ir ta proga laukia Kalėdų 
senelio, vaikučiai dideliu Įkars 
čiu ruošiasi, repetuoja pas se 
seles vienuoles Įdomią progra 
mą ir tikisi, kad jų metinin pa 
rengimai! susirinks daug sve 
čių. Tėvų komitetas kreipiasi į 
tėvelius ir prašo komitetui pa 
dėti, aukojant maisto, kitokių 
dovanų ir gausiai atsilankyti Į 
parengimą.

Tėvų Komitetas.
> <./-ZZ-ZZ*Z/-zz»«*<x»^z»-yxz»

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. A d a m o n i s.

ANNA 
EUROPIETĖ SPĖJĖJA!
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba Įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

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

Nepraleiskite progos ir 
kreipkitės tel. VI 9-665 4.
3718 St. Denis St. Mtl.

nuo ryto 9 iki vakaro 9 vai.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

visose trijose salėse Lietuvoj 
Verslininkų s-ga numato su 

rengti nuotaikingą, prašmatnų 
ii konfortišką. Išvengti didelės 
spūsties, vietos bus numeruo 
tos. Stalus (vietas) galima iš 
anksto užsirakyti: J. Margio 
vaistinėj, 408 Roncesvalles 
A v.: J. Beržinsko „Times cigar 
Store“, 1212 Dundas St. W 
Punkrio - Krasausko krautuvėj, 
335 Roncesvalles ir kredito ko 
operatyve „Parama“, Lietuvių 
Namuose.

Šis Naujų Metų sutikimas 
bus nufilmuotas ir filmo dabs 
bus panaudota rengiamam di 
deliam iš lietuvių verslininkų ir 
šiaip lietuvių gyvenimo filmui. 
Kviečiame visus esamus ir bū 
siančius lietuvius verslininkus ir 
ne verslininkus susiburti Lietu 
vių Namuose, Naujų Metų suti 
kimui. „Verslo” valdyba.
TORONTIEČIŲ DĖMESIUI

Ši savaitė, prieš Kalėdas, yra 
paskutinė patiekti žinioms apie 
Toronto lietuvius, jų organiz 
rijas ir jų veiklą. Šis raginimas 
buvo kartotas per abu laikraš 
čius kelis jau kartus, bet ligšiol 
dar ne visi atsiuntė žinių. Žinios 
siunčiamos J. Kardelio vardu, 
adresu: 7722 George St., La 
Salle, P. Q.

Žinios reikalingos Lietuvių 
Enciklopedijai.
VERSLININKŲ SIENINIS 

KALENDORIUS 
su pagal profesijas suriušiuo 
tais lietuvių verslininkų adre 
sais baigiamas spausdinti ir ki 
tą savaitę bus duotas Įvairioms 
lietuvių firmoms — krautuvėms 
platinti. Toks lietuvių verslinin 
kų sąrašas su sieniniu kalendo 
riu bus iš viso pirmas lietuviu 
išeivijoj. Jis gerai pasitarnaus 
surasti verslininkų ir šitaip lais 
vos profesijos lietuviu adresus.

J.
• Mirė Eligijus Narušis Lietu 
voje, J. Zeko tėvas. Užuojau 
ta.

— Popiežius paskelbė du 
naujus šventuosius: Eimaną ir 
Santarosą.

— Lenkija turi didelių mity 
bos sunkumų.

— Spauda apkaltino Steven 
šoną slaptu pataikavimu Rusi 
jos bolševikams.

PAGYVĖJUSI ŠAULIŲ 
VEIKLA

LK Mindaugo šaulių kuo 
pos sudėtyje gruodžio 2 d. įsi 
steigė šaulių moterų skyrius.

Laikinoji skyriaus vadovė E. 
Valentienė ir pavaduotoja J. 
Strėlienė. Artimoje ateityje sky 
riaus veiklą numato išplėti Į 
naujų narių verbavimą ir pla 
tesnį kartu su broliais šauliais 
veikimą.

Todėl jos maloniai kviečia 
visas buvusias šaules ir norin 
čias jų gretose būti, jungtis 
prie žaliosios vyčio ženklu pa 
ženklintos šauliškos vėliavos.

Kuopos vėliava atiduota 
dirbti vienai vėliavų išsiuvinėji 
mo meisterei. Vėliava bus tik 
jai puošni ir kaštuos per 500 do 
lerių. J. Š.
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FRANK’S BARBER SHOP
Sav. lietuvis P. V a p š y s 
963 Melrose Ave., Verdun.

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.
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TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS.

LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.


	1962-12-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1962-12-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1962-12-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1962-12-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1962-12-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1962-12-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1962-12-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1962-12-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

