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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAS DABAR VALDO LIETUVĄ

T ar i as i V akar ų
KOMUNISTAI SUSIRŪPINO KOMPARTI JOS

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA
Macmillanas tarėsi su de Gaulle ir atskrenda tartis su Kennedy.

polif. vadovai

KAS NAUJA KANADO JE
PARLAMENTO PERTRAU KA IR VALDŽIOS 

POSĖDŽIAI
Kanada oficialiai paskelbs savo vėliavą.

Stevensonas su Lippmanu — dideli politiniai stabdžiai
Popiežius užbaigė pirmąją Bažnyčios suvažiavimo sesiją.

Bendrosios rinkos klausimas Europoje nesklandus.
Indijos karas su Kinija susvyravo.

Kubos krizė nebaigta.
PRIEŠ KALĖDAS politiniai 
laukai prasiplėtė, nes politiniai 
įeiškiniai išeina iš didžiosios 
įtampos, kurią buvo sukėlusi Ku 
bos krizė. Bendroji įtampa at.u 
palaidojo, bet nenurimsta.

RUSIJOS DIKTATŪRAI 
SUDUOTAS DIDELIS 

SMŪGIS,
tačiau ji neperblokšta. nors tas 
ir galima buvo padaryti, kai 
Maskva faktinai buvo kapitulia 
vusi visiškai. Kodėl JAV taip 
elgiasi, — didelė mįslė.
NUOl AIDUMU rusams apkal 
tintas Stevensonas. Esą jis bu 
vęs priešiškas Kennedy ir dau 
gumos JAV politikų nusistaty 
mui panaudoti griežtesnę Rusi 
jos atžvilgiu politika. Esą Ste 
vensonas už Kubą siūlęs

ATSIIMTI 'AV bazes IŠ 
RUSIJOS PAŠONIŲ.

Esą jo tuos pasiūlymus ,,gar 
sus’s“ Lippmann tiktai spaudo 
l’e išdėstęs. Sunku suprasti to 
kia politika, kai ios vedėjai ne 
paima to. kas jai ,,kaip kepti 
karveliai“ atsiduria ant stalo...

Gana to, kad JAV iš Kubos 
krizės nenaėmė to, kas buvo aiš 
kiai lengvai paimama. To pa 
sekmėie. priešas susiorientavo- 
•r dabar

JAV turi nebaigtą 
KUBOS KRIZĘ.

Kadangi kontrolės nėra, tai 
niekas než:no, ar rusai V’ska iš 
vežė. Teigiama. kad Kuboje 
dar yra keliolika tūkstančiu 
..snecialistų“. Manoma, kad 
Kubo’e yra požeminiu įrengi 
mų. kuriose vali būti ir atomi 
niu bazių ir lėktuvams angarų... 
JAV snauda iau iškėlė susirūpi 
nima. kad Rusijos lėktuvai iš 
Kubos žvalgo Amerikos kunti 
nenta. Visi šitie klausimai da 
bar jau svarstomi.
VAKARU VIRŠŪNĖS atsidė 
jusios tariasi. Macmillanas Pary 
žiuje tarėsi su de Gaul’e. Pasita 
rimo komunikatas rodo, kad 
jie

APTARĖ VICAS DIENOS 
PROBLEMAS.

Bet ypač pabrėžė Bendrosios 
Europos rinkos klausima. At 
rodo, kad Europos valstybės 
Britanijai nenori duoti nuolat 
du, kas ir sunkina jos padėlį, 
nes ji savo satelitams turi spe 
cialių įsipareigojimų, privalo 
daryti lengvatų.

Mieliems
LILEI IR ALGIUI RUTKAUSKAMS
IR JŲ TĖVELIAMS IR GIMINĖMS, 

mirus jų močiutei
IRENAI TEKORIENEI,

kuri buvo taip nepaprastai rūpestinga auklėjant savo 
anūkus lietuviškoje dvasioje, reiškiame giliausią užuojautą.

Dr. V. Kudirkos mokyklos 
Mokytojai ir mokiniai.

PRIVILEGIJOS, kurias Britą 
nija duoda savo bendruomenės 
nariams, jai yra gyvybinis reika 
las, palaikąs jos imperijos vie 
nybę. Vis dėlto derybos eis to 
liau, kas rodo, jog Britanija į 
Bendrąją rinką įstos. O tas 
reikš, kad

SOVIETAI ATSIDURS 
PRIEŠ EKONOMIŠKAI

VIENINGUS VAKARUS, 
su kuriais turės daugiau skaity 
ris, nuo kurių daugiau turės pri 
klausyti.
MACMILLANAS, baigęs pasi 
tarimus su de Gaulle, aptaręs 
jų pasekmes su savo kabineto 
nariais, tuojau atskris į Baha 
mų salas, kur susitiks su Ken 
nedy. Buvo žinių, kad ir Die 
ienbaker dalyvaus tame susiti 
kime.

Neabejotina, kad

BARAMUOSE BUS APTAR 
TI EINAMIEJI 
KLAUSIMAI,

kurių gausumu negalima nusi 
skųsti, ypač Amerikai.
POPIEŽIUS gal geriausioje pa 
dėty, nes sėkmingai užbaigė 
pirmąją Bažnyčios susirinkimo 
sesiją ir paleido dalyvius Kalė 
du švęsti namo. Popiežius pa 
reiškė viltį, kad bažnyčios šuva 
Šlavimas oasitarnaus krikščio 
nių vienybei.
KOMUNISTAI tačiau sušilau 
kė aiškia krizę. Skilimas dide 
lis. Bet drauge iškilo ir baimė, 
kas bus, jeigu taip eis toliau?

SUSIKIRTO MASKVOS IR 
FEIPINGO DIKTATORIAI

Vieni kitus dergia kaip įma 
nydomi. Dėl to dabar iškeltas 
komunistinių ,,viršūnių“ konfe 
rencijos klausimas. . .
LENKAI tuo naudojasi ir bau 
do artintis prie Vakarų.

LENKIJOS SEIME JAU Iš 
KELTAS KONKORDATO

SU VATIKANU 
KLAUSIMAS. . .

Jeigu taip įvyktų, tai būtų 
dar vienas lenku žingsnis tols 
tant nuo Maskvos.
INDIJA, kaip visada, svyruo 
ja, nesiryžta ir nežino, kas jai 
reiktų daryti, kai kinai pradėjo 
trauktis atgal.
KINŲ KOMUNISTAI taip 
pat susvyravo.

KODĖL KINIJOS KOMUNIS 
TAI NUTRAUKĖ KARĄ?

Min. pirm. J. Diefenbaker 
pranešė, kad Federalinio parla 
mento darbai bus pertraukti 
nuo gruodžio 20 iki sausio 21 
dienos.

Pertraukos metu Federalinė 
valdžia posėdžiaus su provinci 
jų valdžiomis ir aptars aktua 
liūs klausimus. Be ko kita, šia 
me susirinkime bus priimta Ka 
nados valstybinė vėliava, kurios 
ligšiol neturėta.

PADIDĖJO NEDARBAS
Statistika rodo, kad gruo 

džio mėnesi, palyginus su lap 
kričių, bedarbių pagausėjo 6, 
124 asmens. Larbo i'eškančių 
dabar užregistruota 32,300

STATO NAUJA
POPIERIAUS FABRIKĄ
Kitimai, Britų Kolumbijoje, 

Aliuminijaus bendrovė pasiryžo 
pastatyti naują popieriaus fab 
riką, kurio statyba atseis per 
80 milionų dolerių.

— Kanados paroda, kasmet

Yra nuomonė, kad jie išsi 
gando, jog Indija, Vakarų pa 
dedama, gali kinus sumušti ir 
sužlugdyti ju režimą. Kinų žy 
gis sustabdyti karą, priešlarau 
ja Mao Tsetungo doktrinai, jo 
pasisakymas ir jo nusitatymui 
prieš Chruščiovą. Mao teigia, 
kad Vakarus reikia iveikti ka 
ru. Jis kahnia Chruščiovą, kuris 
sako, kad Vakarus gali Įveikti 
ir ramiu būdu. Tuo tarpu jis pra 
dėjo kara, ir prieštaraudamas 
sau dabar ji sustabdo...
IS’ ANDI JO’E susektas komu 
nistų sąmokslas nuversti demo 
kratinę santvarka ir surastas vi 
sas nerversmo planas. Samoksli 
nininkai prisidengė „Tautinio 
fronto“ vardu.

— Kardinola Mindzenty esą 
norima išlaisvinti, bet kas pati 
kės komunistu žodžiu po to, kai 
Nagy apgavo ir sušaudė. . .

— Kanada numato pakelti 
valdininkams algas.

— Kennedy paskelbė žmo 
gaus teisiu savaitę.

— Gallupo duomenys rodo, 
kad Kennedy po Kubos krizės 
pasitikėjimas iš 61 pakilo iki 
76.

— Floridoje temperatūra bu 
vo nukritusi iki 14 laipsniu F.

— JAV prezidentas pareis 
kė. kad kol Kuboje nėra kont 
rolės. TAV neduos garantijų 
dėl Kubos invazijos.

— Chruščiovas augčiausiame 
Maskvos soviete prisipažino, 
kad Kuboje sovietų raketos jau 
buvo paruoštos šauti į Ameri 
ką.

— George Bundy iškyla JA 
V politikos arenoje. Jis taikosi 
į valstybės sekretorius, vieton 
Rusk, o šis vieton Stevensono.

— Sovietai prisidengę žvejų 
laivais bandė Angolon atyaben 
t i teroristams ginklų.

— Kanada pareikalavo, kad 
Sovietų „Žvejų“ laivai pasi 
trauktų iš jos pakraščių.

— Alžyre, Orleansville. susi 
šaudė prancūzai su alžyriečiais, 
4 užmušti.

— JAV iškėlė Jungtinėse 
Tautose Vengrijos klausimą. 
Gaila, kad tiktai Vengrijos.

vykstanti Toronto mieste, šie 
met davė 475,000 dol. pelno 
daugiau, negu pereitais metais. 
Parodos vadovybė projektuoja 
įėjimo biletu kainą numušti 
nuo 75 et. iki 50 et.

— Ontario provincija ba 
rams ir kavinėms vigilijų dieno 
mos prieš Kalėdas ir Naujue 
sius Metus šiemet leidžia ilgiau 
veikti, kai pernai visa tai buvo 
uždaroma 6.30. Šiemet leista 
iki 11.30

MIRTIES BAUSMĖ Už 
ŽIAURIĄ PIKTADARYBĘ

Kanados sostinės priemiesčio 
Hull teisėjas nuteisė Gilles Lau 
rin, 22 metų, dviejų vaikų tėvą, 
mirties bausme pakariant. Nu 
teistasis užpuolo 83 metų sene 
lę, nutempė į šalutinę gatvę ir, 
bandydamas atimti iš jos ranki 
nuką, smogė Coca Cola bule 
liu į galvą, nuo to ji ir mirė. Ty 
i imas parodė, kad senutė mirė 
nuo kraujo išsiliejimo j sniege 
ms. Piktadarys rankinuke rado 
7 dolerius

KOMISIJA KOMISIJOS 
TIRTI

Parlamento narys M. Rinfret 
paprašė Federalinį parlamentą 
sudaryti Karališką komisiją, ku 
ri ištirtų ligšiol veikusias Kara 
liškas komisijas. Pasiūlvma mo 
tyvavo tuo pagrindu, kad Die 
fenbakerio vyriausybė yra suda 
riusi penkiolika Karališkų ko 
misijų, kurios Kanadai jau kaš 
tavo 4,293,000 dolerių. Rinfert 
mano, kad komisijų sudarymu 
varomas savotiškas biznis, to 
dėl siūlo reikalą ištirti.

AUTOSTRADOS I 1 AURI 
NIJOS KALNUS 

pratęsimas nuo St. Jerome iki 
St. Adele bus užbaigtas iki 
1963 metų galo. Tas 17.4 my 
lių galiukas kaštuos apie 20 mi 
lionų do], ir vingiuosis gražio 
mis kalnų pašlaitėmis. Ryšium 
su būsima Pasauline paroda 
jau ruošiami planai autostra 
dos tiesimą pagreitnti ir j toli 
mesnę Šiaurę.

ATLANTO PROVINCIJŲ 
EKONOMINĘ KOMISIJĄ 

neseniai sudarė Federalinė vai 
džia (New Brunswick. Nova 
Scotia, Prince Edward Island 
New Foundland). Ji studijuos 
tų provincijų atsilikusi ūkį ir 
darys siūlymus situaciją patai 
pyti. Dabar net ir darbininkų at 
lyginimas jose 40% žemesnis, 
kaip kitur. Norima išdirbti ilgų 
laikų planą jų finansavimui ir 
industrializavimui.

BANKO „LITO“ REIKALAI
Čekių sistemos

įvedimo klausimas „Lite" judi 
namas toliau. Quebec'c Kredi 
to Unijų Lyga renka davinius 
čekių sistemai įvesti visoms su 
interesuotoms unijoms. Ukrain 
iečiai, nustoję kantrybės, žada 
įsivesti tokią sistemą patys vie 
ni, susitarę su vienu Chartered 
Bank. Tokia galimybė yra ir 
„Litui“. Tas klausimas bus refe 
ruotas ateinančiam metiniam 
susirinkime.

Nekilnojamo turto paskolų
užsakymai ateinantiems me

Lietuvos komunistų partijos 
centro I- 'nrileto V "lepumas 
g uodžio J dieną is Maskvos ga 
- > ši tos komisarus: B. Pcpov’ą 
kaip sekretorių kompartijai ir 
vadinamai Lietuvos valdžiai vai 
ciyti pramonės darbams vykdy 
ti — A. Britov’ą ir N. Izviekov’

; žemės ūkio gamybai tvarky 
ti — V. Kolesnikov’ą. Visų šių 
ruskių, atgabentų iš „plačiosios 
tėvynės", valia bus perduoda 
ma per neva lietuvį Antaną 
Sniečkų.

NAUJAS SOVIETINIŲ 
MUZIKANTŲ 

PERSODINIMAS
Rusas Krylovas pastebėjo 

rusų būdingą bruožą: kad jiems 
nesiseka „muzikantų“ persodini

KANADOS DELEGATAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE 
IŠKĖLĖ KOLONIALIZMO 

KLAUSIMA PLAČIU 
MASTU

Jis kalbėjo apie Vakarų ir 
Sovietinį kolonializmą

Kanados atstovas Heat Mac 
quarrie septyniolikos komisijo 
je, kuri paruošė Kolonijinę de 
klaraciją (Colonial Declara 
tion), visuotiniame susirinkime 
plačiau apie tai kalbėjo ir labai 
konkrečiai pasisakė ir dė.l dek 
laracijos ir dėl kolonializmo.

Kanados atstovas deklaraci 
i ai pritarė, nes Kanados va) 
džios nusistatymas yra toks, kad 
visos tautos, kurios nori lais 
vės ir savarankiško gyvenimo, 
i tai turi teisę.

Tačiau kaikas neteisingai 
klausimą aiškina. Esą kolonia 
lizinas esąs Vakaruose, o sovie 
imis kolonializmas nutylimas. 
Patys sovietai bando sudaryti 
įspūdį, kad tiktai Vakaruose 
dar yra kolonializmo likučių, o 
apie save nei neužsimena. Tuo- 
tarpu po Pirmojo pasaulinio ka 
ro eilė tautų neteko nepriklau 
somybės, nes Sovietų Rusija 
okupavo jų kraštus. Po Antro 
jo Pasaulinio karo Sovietų Ru 
sija vėl užgrobė eilę valstybių 
ir jas kolonizuoja.

Tuo tarpu kolonizmo klau 
simas yra universalus. Koloniz 
mas — visur kolonizmas. Jeigu 
\frikof' tautos išlaisvinamos iš 
kolonizmo ir gauna laisvę apsi 
spręsti, tai ir Sovietų Rusijos pa 
vergime esančios tautos taip 
pat turi ne mažiau teisių apsi 
spręsti ir tvarkyti savo gyveni 
mą taip, kaip jos nori.

Kanados delegatas suminė 
jo eilę Azijos valstybių ir taip 
gi eilę Europos valstybių, ku 
iias Rusija okupavo ir laiko ko 
lonializme. Šių tarpe yra Pabal 
tijo valstybės — Estija, Latvija 
Lietuva, kurios tiktai prieš ke 
liolika metų buvo nepriklauso 
mos. Dabar jos Rusijos okupuo 
ios. Joms priklauso nemažesnė 
teisė, kaip Afrikos tautoms, ap 
s spręsti ir gauti nepriklausomy 
bę.

tams jau pasiekė $160,000. Kas 
numato ateinančiais metais imti 
morgyčius iš „Lito", geriau už 
siregistruotų iš anksto, kadangi 
jie bus duodami užsakymų ei 
le. Gi užsiregistravus nėra prie 
volės imti, jeigu neberandama 
įeikalo. Nuo ateinančių metų 
pradžios „Litas“ duoda morgy 
čius iš 6%%.
Jaunimo verbavimas j „Litą“ 

vyksta sėkmingai. Jauniausiais 
nariais tapo: Linda Janina Bla 

Nukelta į 8-tą psl. 

mas”. Taipgi, okupantui neaise 
ka išspausti iš lietuvių paskuti 
nius syvus, paskutinį prakaito 
lašą, tai visaip bando „perse 
dinti muzikantus”, kad geriau 
sektųsi išnaudoti okupuotą kraš 
tą.

Jau ne kartą bolševikai - ko 
munistai ir stambino ir smulki 
no ir kolchozus ir rajonus. Dali 
no ir perdalino, stambino ir 
smulkino, — tą dabar dar kar 
tą. žinoma, ne paskutinį, „su 
stambino": Akmenės rajoną su 
jungė su Mažeikių Aringa 
los su Raseinių, Eišiškių su Šal 
cininkų, Prienų su Jiezno, Joną 
vos su Kauno, Kapsuko su Kai 
vari jos, Šilutės su Pagėgių Ra 
mygalos su Panevėžio, Plungės 
su Rietavo, Skaudvilės su Tau 
ragės, Kelmės su Užvenčio, 
Varnių su Telšių. Vievio su 
Trakų.

Ši nemaža „čecharda" parci 
kalavo net ir „konstitucijos“ pa 
keitimo..

ĮSAKYMAI BE GALO
Tiesa Nr. 288(6032) veda 

muoju griežtai įsako: „Kad 
kiekvienas įsisamoninintų savo 
vietą rikiuotėje“! Matai, pa 
statė ruskius generolus priešą 
kin, tai jūs, vergai, įsisamoni 
mnkite savo vietą rikiuotėje. . , 
Štai, kaip augštai okupantas ir 
kolonialistas nešasi... Bet ateis 
jam antroji Kuba ir tada išsi 
neš savo kudašių, kaip iš Ku 
bos. . .

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Kai kurie skaitytojai prade 

jo NL laikraštį gauti neregulia 
nai, ypač pavėluotai. NL ad 
ministracija tuo tarpu sus:s:ekė 
su paštu. Atsakymas toks: Jau 
prasidėjo šventinis pašto ap 
krovimas. Paštas jau pasamdė 
daugeli papildomų tarnautom, 
bet ir jie nespėja apsidirbti. To 
dėl pašto pristatymas vėluoja 
mas ir nepunktualus. Paštas sa 
ko: Palaukime, prae:s šventės ir 
viską gausite reguliariai.

Paštas, be ko kita, patarė 
laikraščius siusti, kur galima, iš 
skyrus iš bendros siuntos ir sun 
šus į atskirus ryšulius pagal vie 
toves. NL administraciia da 
bar tą daro. Atrodo ,kad tru 
puti tas gelbsti.

Ryšium su šventiniu pašto 
perkrovimu, NL labai orašo v 
sas siuntas siųsti kaip galima 
anksčiau.

NL administraciia tain gi pra 
šo skubiai siųsti administracijai 
kalėdinius ir naujametinius svei 
kinimua.

Priartėjus Naujiems Metams, 
NL administracija maloniai 
prašo skaitytojus siųsti prenu 
meratų ir pakviesti užsisakyti 
NL naujus skaitytojus. N. L.

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.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLAIPĖDOS KRAŠTO SUKILIMO IR PRISIJUNGIMO

Jaunimo Balsas

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje..............................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur,............................$6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su pre:

Ilgalaikiai skelbimai, pagal s

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

um. arba sml. pašto ženklais), 
įsitarimą, gauna nuolaidų.

Nuoširdžiausiai dėkojame!
MENO loterija ir jos užbaigi 

mo parengimas — jau praeitis. 
Tačiau viso to užmiršti negali 
me, nes „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ istorijoje tai sudaro vie 
ną reikšmingą įvykį ir svarbų 
faktą.

Pareigu ir malonu mums ko 
nstatuoti. kad eilė dailininkų la 
bai palankiai atsiliepė į mūsų 
prašymą ir suaukojo savo kuri 
nių, Iš kurių baigiamojo paren 
gimo vakarą galėjome padary 
ti gražią- parodą. Reikšdami 
nuoširdžią- padėką, suminėsi 
me jų pavardes: Juozas Aksti 
nas (Montreal), Romualdas 
Bukauskas (Montreal), skulp 
torius Dagys (Toronto), Elena 
Docienė (Toronto), Česlovas 
Januškevičius (Montreal), Jo 
nas Norkus (Montreal), Vaido 
tas Paukštaitis (Europa), Vy 
tas Remeika (Montreal), Jo 
nas Rūtenis (New York), Ona 
Šablauskienė (Montreal), Ale 
ksandras Šepetys (Edmon 
ton), Anastazija Tamošaitienė 
(Kingston), Antanas Tamošai 
tis (Kingston), Telesforas Va 
bus (Toronto), Alfonsas Vaza 
linskas (Montreal), Romas Vie 
sulas (Philadelphia), Elena Ur 
baitytė (New York) ir Halina 
Žmuidzinienė (Toronto). Vi 
siems esame labai, labai dėkin 
g'-

1 aip gi labai nuoširdžiai esą 
me dėkingi visiems tautiečiams, 
kurie mums pareiškė palanku 
mą pirkdami loterijos biletus. 
Pajamos už juos mums padės 
užpildyti kurią nors svarbes 
mam reikalui spaustuvės spra 
gą. Galima pasidžiaugti, kad 
yra jautrių tautiečių, kurie ne 
tiktai patys nupirko biletų, bet 
atsiuntė adresų arba patys 
jiems nupirko loterijos biletų.

Nors loteriją vykdė visi vai 
dybos nariai, bet ypatingai bu 
vo pasiaukoję ir daug iniciaty 
vos parodė NL Bendrovės di 
rektoriai Juozas Šiaučiulis, ve 
dęs Montrealio vajų, tačiau 
skraidęs ir per visą pasaulį, ne 
išskiriant nei Australijos, nei 
Afrikos, ir Pranas Paukštaitis, 
kurio vadovybė apėmė visą 
Kanadą, ypač didžiuosius lietu 
vių telkinius, esančius didžiuo 
siuose Kanados miestuose. 
Ten nuoširdžiai darbavosi spau 
dos rėmėjai, talkininkai. Vi 
siems priklauso didelė padėka.

Nuoširdžiai esame dėkingi 
didelį patalpų tvarkymo darbą 
atlikusiems: A. Snapkauskui, 
S. Reutui, J. Šiaučiuliui, K. 
Kiaušui, B. Abromoniui, J. Vie 
raičiui, A. Mylei, elektrikui I. 
Gurčinui ir daugeliui tautiečių 
patriotų, nuoširdžių spaudos rė 
mėjų, kurie šiokiu ar tokiu bū 
du pr sidėjo.

Parengimą organizuojant, 
ypač daug pasidarbavo mote 
rys priešakyje su Ada Kavaliū 
naite, kurios paprašytos Mont 
realio ponios daug paaukavo va 
karui valgių ir parengimo me 
tu dirbo ; taip gi ir mergaitės. 
Didelis ir nuoširdus ačiū vi 
s cms ir visoms.

Lo’erijos vykdymas pagyvi 
ne ir Mašinų Fondo vajaus 
vykdymą. Nepaprastai esame 
dėkingi visiems, kas NL Maši

nų Fondo vajų parėmė. Pasek 
mės tokios, kad du trečdaliai 
plano jau įgyvendinti, nes Ma 
šinų Fondas jau turi per 10,000 
dolerių įplaukų, kas leido jau įsi 
gyti gerą spausdinamąją maši 
ną ir stereotipą. Bet prieš mus 
dar didelis uždavinys: būtinai 
reikalingas linotipas arba inter 
tipas, greita mašina nedidi: 
liems darbams, popieriui pjaus 
tyti mašina, būtinai įsigyti kli 
šėms daryti aparatūra, — kai 
jau turime knygoms lankstyti 
mašiną ir mažiems darbams ma 
šinėlę. Tat Nepriklausomai Lie 
luvai nepaprastai svarbu dasiva 
ryti bent iki užplanuotos 15 
tūkstančių dol. sumos, kuri 
mums leistų spaustuvę padary 
ti galinčią dirbti komerciškai ir 
daryti pelną, iš kurio galima bū 
tų mokėti ir dividendus už įneš 
tus už Šerus pinigus. Todėl di 
džiausis mūsų NL Bendrovės 
prašymas į tautiečius papildyti 
įnašus iki užplanuotos sumos.

Kitos bendrovės nenustato šė 
io mažesnio, kaip 100 dolerių. 
Mūsų šėras tiktai dešimt dole 
rių. Atrodo, kad daugumas tau 
tiečių pajėgtų įmokėti 100 dole 
rių. Tokiu atveju laikraštis „Ne 
priklausoma Lietuva“ siunčia 
me be atlyginimo, atseit — už 
100 dol. išmokame 5% palu 
kanų. Ir nereikia rūpintis pre 
numerata. Maloniai prašome vi 
sus tuo pasinaudoti ir tuo pačiu 
paremti lietuviškąjį spaudos ži 
dinį.

Kalbant apie parengimą, rei 
kia pažymėti, kad jame prane 
Šimą apie pavergtąją ir rusų ko 
lonizuojamąją Lietuvą padarė 
prieš metus iš Lietuvos pasitrau 
kęs į Vakarus inžinierius Juo 
zas Miklovas. Jo pranešimas 
buvo rimtas ir nuoširdus, ypač 
svarbu — dalykiškas. Jis rirn 
tai konstatavo faktus, svarstė 
jų atsiradimo priežastis ir apla 
rė pasekmes. Jam priklauso 
taip pat mūsų padėka.

Tariame ačiū visiems, kas 
kuo nors prisdėjo prie spaudos 
židinio parėmimo ir būsime dė 
kingi, kas parems NL planus ir 
palaikys lietuviškosios spaudos 
židinį.

Ateina Kalėdos ir artėja Nau 
ji 1963 metai. Malonius skaity 
lojus prašome siųsti prenume 
ratos mokestį. Labai būtume 
dėkingi, kad mūsų skaitytojai 
pakalbintų savo pažįstamus, ku 
r:e „Nepriklausomis Lietuvos“ 
dar neprenumeruoja, kad ją už 
sisakytų. Tai būtų pačių sau 
naujametinė dovana. Iš tikrųjų 
5 doleriai — ne pinigas, nes 
kasdienybėje išleidžiame menk 
niekiams didesnes sumas. Be to, 
kadangi NL Mašinų Fondo va 
jus tęsiamas, tai „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ platinimo va 
jus taip pat tęsiamas ir nau 
jiems skaitytojams „Neprikiau 
soma Lietuva“ duodama me 
tams už pusę kainos, t. y.: Ka 
nadoje už $2.50, USA — už 
2.75 ir kitur — už 3.00 tiktai 
dolerius. Tai beveik dovanai.

Atkreipkime dėmesį, kad 
NL praturtėjo naujais skyriais: 
juokų, šachmatų ir jaunimo. 
Mes džiaugiamės, kad atsiran 
da vis daugiau tautiečių su ini 
ciatyva ir naujais pasiryžimais.

PRIE DIDŽIOSIOS L
Ateinančių melų sausio 15 

d. sueina keturiasdešimt metų 
nuo Klaipėdos Krašto sukilimo 
ir prisijungimo prie Didžiosios 
Lietuvos. Tai didelė ir garbin 
ga sukaktis. Daugelį amžių ver 
gavę, mūsų broliai 1923 m. 
sausio 15 prisijungė prie Di 
džiosios Lietuvos, kad kartu ga 
lėtų džiaugtis Nepriklausomy 
be. Tai buvo didelis įvykis mū 
su Tautos ir Valstybės istorijų 
je ir šiandien mes turėtume da 
ryti visas pastangas, kad pri 
augančioji karta galėtų supras 
Ii Mažosios Lietuvos brolių pa 
s'angas laisvai gyventi.

Šiuo aplinkraščiu norime pri 
minti visiems Kanados lietu 
viams, kad būtų daroma visa, 
kad ši sukaktis būtų paminėta 
kuo gražiausiai. Apylinkių v- 
bos yra prašomos sueiti į kon 
taktą su mūsų šeštadieninių 
mokyklų mokytojais ir jiems pa 
dėti suorganizuoti minėjimus 
mokiniams su atitinkamom tru 
lupom paskaitėlėm. Minėjimai 
apylinkėse turėtų būti daromi 
dideliu mastu ir, jei įmanoma, 
pasikviečiant Mažosios Lietu 
vos veikėjus su paskaitom. Tai

1ETUVOS MINĖJIMAS 
duotų galimybės susitikti su 

žmonėmis kovojusiais ir tebeko 
vejančiais už Mažosios Lietu 
vos nepriklausomybę ir teisę 
gyventi kartu su Didžiąja Lie 
tuva.

Šiandien Lietuvos okupantas 
bando Mažąją Lietuvą apgy 
vendinti maskoliais, kad kiek 
galima greičiau išnaikintų pasku 
lines liekanas Mažosios Lietu 
vos lietuvių. Paskaitose tarp ki 
tų dalykų turėtų būt išryškin 
ta didelė Klaipėdos uosto reikš 
mė Lietuvai. Turėtų būti pada 
ryta visa, kad ši sukaktis nepa 
liktų nepaminėta nė vienoje ko 
ionijoje.

Tikėdami, kad Tamstos im 
sitės reikiamų žygių suruošti mi 
nėjimus, linkime Jums geriau 
sios sėkmės.

Prie tos pačios progos nori 
me palinkėti visoms K. L. B. 
Apylinkėms, jų pareigūnams ir 
visiems Kanados Lietuviams 
Linksmų Kalėdų Švenčių ir Sėk 
mingų Naujųjų 1963 metų.

P. P. Lukoševičius,
Krašto Valdybos Pirmininkas.

Iz. Mališka,
Sekretorius.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
L1TUANUS VAJUS

Prasideda antra savaitė asme 
niško rinkimo. Iki šiol yra grą 
žinti tiktai penki aukų lapai, o 
pinigų jau yra surinkta $100. 
Vajus bus pratęstas, jei bus rei 
kalinga, dar vieną savaitę. La 
bai nuoširdžiai dėkojame vi 
siems aukojusiems ir talkinin 
kams, ypač Akademiniam Sam 
būriui ir visiems rinkėjams ne 
studentams.

Kalėdiniai egzaminai
Artinasi Kalėdos. Studen 

tams šitas žodis sukelia mintis 
ne tik apie Kalėdų atistogas ir 
Naujų Metų sutikimo balius, 
bet taipgi ir apie mokslą ir ka 
ledinius egzaminus. Fuksai 
ypač nervinasi, nes daugumai 
tai bus pirmieji universiteto eg

zaminai.
Linkime visiems geriausios 

sėkmės — nenorėtume prarasti 
50% narių po Kalėdų.

Lietuvių kalbos kursai
Pirmame šių metų susirinki 

me buvo iškeltas pasiūlymas 
įsteigti lietuvių kalbos kursus 
studentams. Šis pasiūlymas yra 
dabar išpildytas. Praeitą sekma 
dieni kursai prasidėjo.

Turime problemą. Nors ir ne 
mažai studentų sutiko atšilau 
kyli į šias paskaitas, tačiau la 
bai mažas skaičius atsilankė. To 
dėl priminsime užsirašiusiems 
ir norintiems kalbos mokytis, 
kad kursai veiks kas sekmadie 
nis, 11 valandą AV klebonijos 
salėje (po klebonija).

Buvo susirinkęs Sinodasc

IV LIETUIŲ EV. LIUT. SINODAS
Lietuviai iš tėvų ir protėvių 

paveldėtą bei tėvynėje įsigytą 
dvasinį turtą ir svetur visokiais 
būdais, kaip organizacijų pavr 
dale ir kitais dvasiškai - kultu 
riškai kūrybiniais veiksmais šie 
kia ne tik išlaikyti, bet dar jį di 
dinti. Ir šių šalių lietuviai ev. 
liut., apsijungę sinodo pavida 
lu, siekia išlaikyti amžiais tė 
vynėje sukurtus dvasinius tur 
tus, juos pagal išgales didinti 
ir perduoti priaugančiai kariai, 
kad jei padėtų nedingti sveti 
mybių bangose.

JAV ir Kanados lietuvių ęv. 
liut. IV sinodas įvyko š. m. 
lapkričio 10—11 dienas Čika 
goję, Ziono lietuvių ev. liut. pa 
rapijos salėje. Pagal nuostatus,

Ypač mums mielas jaunimo įsi 
jungimas į savąją spaudą. 1 as 
mumyse žadina geresnes atei 
ties viltis. Iš JTO žinių žada 
duoti Architektas A. J. Var 
nas. pveikiname tat. nau 
jas jėgas bei naujus bendradar 
bius ir reiškiame jiems nuošir 
džią padėką.

Nuo naujų Metų „Neprikiau 
soma Lietuva“ išeis nauja for 
ma — kiek kitokio formato, 
nauja antrašte ir kt. Gaila, tai 
nebus dar pagal planą, nes Ma 
šinų Fondo vajus pagal planą 
dar neįvykdytas, ir NL spaus 
tuvė dar neturi visko, kas jai 
leistų laikraštį duoti tokį, koks 
yra užplanuotas. 1 ačiau turime 
vilčių, kad tautiečiai supras ir 
mus ir patys savo interesą gau 
ti gražesnį, įdomesnį laikraštį 
ir padės mums įgyvendinti pia 
nūs, už ką būsime nuoširdžiau 
šiai dėkingi.

sinodą sušaukė jo valdyba 
(1959 m. III sinodas buvo iš 
rinkęs valdybą iš prof. dr. K. 
Gudaičio, doc. teol. lie. kun. J. 
Paupero, kun. P. Lagio, inž. J. 
Preikšaičio, R. Brako, J. Any 
so ir G. Borcherto). Sinodo po 
sėdžiai prasidėjo lapkričio 10 
d. 3 vai. po pietų. Sinodą ali 
darydamas, senjoras Ziono pa 
rapijos klebonas, pasakė pa 
sveikinimo žodį ir pakvietė To 
ronto Malonės parapijos klebo 
ną kun. L. Kosticėną, kuris teo 
logijos mokslus ėjo Lietuvoje, 
skaityti pritaikintus šv. Rašto 
žodžius ir kalbėti sinodo atida 
rymo maldą, o sinodalai giedo 
jo giesmę: „Dieve Tėve dangų 
je. . . „Be valdybos, sinode bu 
vo atstovaujamos 7 lietuvių ev.

parapijos. Žodžiu sinodą 
sveikino lietuvių ev. ref. super 
intendentas kun. S. Neimanas. 
ev. ref. kuratorius E. Gerulis, o 
ev. ref. Čikagos parapijos var 
du kuratorius Karosas, ev. me 
todistų lietuvių vardu kun. K. 
Burbulys. Iš pavergtos, tė 
vynės dabartinis evang. iiuter. 
senjoras ir konsistorijos pirmi 
ninkas. Raštu sveikino atvykti 
negalėjęs Los Angeles lietuvių 
ev. liut. parapijos klebonas ku 
nigas M. Preikšaitis, kuris vis 
labjau pasižymi krikščioniškų 
rašltų, ypač giesmių kūrimu, 
kun. J. Josupaitis iš Waterbu 
ry, Lietuvos gen. kons. dr. P. 
Daužvardis ir LLK pirm. V. Si 
dzikauskas, iš Vokietijos lietu 
vių Vasario 16 gimnazijos mo 
kytojas Fr. Skėrys lietuvių ev. 
Jaunimo Ratelio ir visų ev. mo 
kytojų bei mokinių vardu.

Sinodo vbos pirmininkas dr. 
K. Gudaitis padarė platų pra

REDAGUOJA
DVASINIS REIKALAS
Ar skautas žino, kad jo orga 

nizacija priklauso prie ŠV. Ka 
zimiero parapijos? Ar skautė 
žino, kad jos organizacija ne 
priklauso jokiai registruotai or 
ganizacijai ?

Visos skautų stabo ir tuntų 
sueigos vyksta Aušros Vartų 
parapijoje, o Šv. Kazimiero pa 
lapijoje tiktai vieną kartą per 
metus, Šv. Kazimiero šventės 
proga. ,

Tėvas Kulbis yra visos Ka 
nados skautų kapelionas, o kur 
yra Šv. Kazimiero ir Aušros 
Vartų skautų kapelionai?

Jaunimo Balsas pataria pasi 
rūpinti, kad Tėvas Pečkys bū 
tų pakviestas dvasiniu globėju

POLITINĖ APŽVALGA
Prancūzai savo elgsena dėl 

CNR direktoriaus Gordono pa 
reiškimo įrodė savo negudru 
mą. Vietoje to, kad įrodytų sa 
vo pajėgumą ir sugebėjimą už 
imti Kanados administracijoje 
pareigas, jie, kaip maži vaikai, 
verkia ir kaukia.

D. Gordon yra žmogus, ku 
ris gali dirbti CNR yra išgel 
bėjęs iš skolų. Jis reikalauja tik 
ro darbo, o prancūzai visą lai 
ką maldauja pasigailėjimo. Ar 
tai yra protinga?

NAUJI METAI — PROGA 
GERTI?

Yra tėvelių, kurie nustebę sa 
vo vaikų elgsena. Dažnai ne 
be reikalo. Gal tokiems tėve 
hams reiktų baigti stebėti ir 
pradėti veikti?

Viena šių laikų jaunimi pro 
blemų yra gėrimas, pratęsiant - 
- girtuokliavimas.

Tėveliai žino, kad yra tokia 
problema, bet nė kiek nemėgi 
na ją taisyti. Vis sako: mūsų 
Jonelis ir Marytė taip nedaro. 
Manytume, kad jie galėtų pasi 
elgti kiek griežčiau?

Gal bus gerai duoti vieną pa 
vyzdį. Tėveliai, klausykite, nes 
šis pavyzdys dar nėra įvykęs.

Per Jaunimo Balso seklius su 
žinojome, kad per Naujus Me 
tus bus iškilmingas balius — su 
mestinis, sudėtinis. Mezliava 
nustebino net ir jaunimo Balso 
kolektyvą. Paskaičiavę, kiek 
bus surinkta žaliukų ir kiek iš 
leista maistui, išeina, kad šil 
dančiai kavutei atiteks bent de 
šimt po keturiasdešimt uncijų... 
Atsižvelgiant, kad į Naujų Me 
tų žygį pasiruošę penkiolika 
didvyrių, numatoma, kad be 
tėvelių globos sausio 1 dieną 
gali būti daug sergančių. Tai— 
ne kokia gali būti Naujųjų Me 
tų pradžia.

Tėveliai, dar yra laiko! Dar 
galima veikti.

Vaikai palaidūnai
Jonas ir Marytė.

nešimą, kartu atsakydamas ir į 
iškilusius klausimus. Apibūdi 
nęs liet. ev. liut. sinodo reika 
lingumą, jo tikslus bei uždavi 
mus, pabrėžė, kad sinodas ne 
siekia sudaryti atskiros bažny 
čios šiuose kraštuose ir, veikda 
inas sutartinai su vietinėmis liu 
teronų bažnyčiomis, ypatingai 
siekia lietuvių ev. liut. parapi 
jų, dvasinių darbuotojų bei kri 
kščioniškų šviesuolių glaudes 
nio bendradarbiavimo, pasirū 
pinti savo spauda, jaunimo auk 
įėjimu, labdara ir panašiai.

Senjoras vicepirm. kun. J. 
Pauperas savo pranešime nuro 
dė į žmogaus gyvenimui didžiai 
svarbų faktą, kad visas žmo 
gaus veikimas būtų paremtas į 
gyvąjį Dievą ir artimo meile. 
Tuomet bus vilties, kad gyve 
nime pasitaiką netikslumai, ne 
teisingų asmeninių užgaidų 
sukeltos nesantaikos, savo arti 
mų pasmerkimai, o savo ydų 
bei klaidų nenorėjimas pastebė 
ti — tai visa retės ir nyks, jei 
krikščioniška teisingumo meilė 
vyraus žmonėse. — Sinodo vai 
dybos sekretorius kun. P. Da 
gys ypatingai iškėlė, kad kiek 
sąlygos leido buvo palaikomi 
draugiški santykiai su latvių

KOLEKTYVAS
MUS KLAUSIA

Ar mūsų vyčiai veikim?
Neseniai teko vienam pilie 

čiui įrodyti kokie veiklūs yra 
mūsų vyčiai. Nebuvo lengvas 
uždavinys. Toks buvo mano at 
sakymas.

Sueigos esti reguliariai kas 
šeštą mėnesį. Būtų dažniau, bet 
vyčių vadas yra dabar labai už 
imtas ir negali sušaukti sueigos 
kas mėnesį. Dvi valandos kas 
ketvirtą savaitę yra labai daug, 
ir jis bijo mus nuvarginti. Bet 
nieko, vadas turi gerą samany 
mą- padaryti ankstyvus rinki 
mus. Nelabai svarbu,kad šis 
veiksmas sulaužys gan seną tra 
diciją, nes vyčių rinkimai pa 
gal tradiciją vyksta kasmet, 
kovo 4-tą dieną, jei šitie rinki 
mai bus, būtų gerai, kad senie 
ji vyčiai išrinktų tokį vytį, ku 
ris dar kolkas nenumato vestis, 
nes yra nauja patarlė: vedęs 
vytis greitai sensta. Jei ištęs 
turn tą sakinį, gautum: ;;Ve 
dęs vytis greitai sensta ir stoja 
i žydinius pasilsėti“. O! neži 
nai, kas yra žydinys? Sekančią 
savaitę mes mielai Jums išaiš 
kinsime.

KONCERTAS AR SKAUTŲ 
LAUŽAS

Prieš porą savaičių Montrca 
lyje apsilankė Toronto Prisikė 
limo parapijos choras. Turėjo 
įvykti koncertas. Bet ar galime 
koncertu pavadinti šį pobūvį? 
Salė prirūkyta - susimatyti ne 
galima. Choras scenoje pasiro 
dė visą valandą vėliau,kaip ir į 
prasta pas lietuvius. Apie cho 
ro pajėgumą išpildyti pasirink 
tą programą ir apie solistės 
„stiprumą“ čia nekalbėsime.Tai 
paliekam ekspertams. Tik norė 
tusi čia paklausti, ko ta publi 
ka buvo susirinkusi? ar parūky 
ti ir garsiai programos metu pa 
sikalbėti (juk mes lietuviai mė 
gstame save laikyti labai kultu 
ringais), ar lietuviškos dainos 
pasiklausyti? Na žinoma, kon 
certą užanspaudavo mūsų Kle 
bono pravestas “valio,valio“ ir 
“ačiū, ačiū“, Tai tikras skautų 
laužas. Valio skautams!!!

Pabaigai norėtųsi pastebėti, 
jog jau laikas būtų lietuviams 
išmokti mažiau šnekėti. Jeigu 
minėjimuos praleidžiam valan 
das bekalbėdami, tai nors kon 
certus palikime ramybėje. Pub 
likai katutėmis palikime kon 
certo įvertinimą.

SPORTAS
Tauras šiemet nepasiduos. 

Senior „B“ perima jaunimas, 
ir visi pasiryžo laimėti. Tren. 
ruotės eina kaip reikiant.
• Šią savaitę prisirašė H. Cel 
torius, E. Baltuonis. Tauras da 
bar turi visą komandą.

INFORMACIJA
Jums nepatiko mūsų veda 

masis? Duokite mums žinoti, ra 
šykite Jaunimo Balso redakci 
jai. Kviečiame ir tėvelius.
fc  — "9^ ■ ■ ■ H dfe ■ *

ir estų broliškomis liuteronų 
bažnyčiomis tremtyje, taip pat 
glaudus bendradarbiavimas bu 
vo palaikomas su lietuviais ev. 
ref. tremtyje. — Didžiai įdo 
mūs bei gyvi pranešimai buvo 
iš parapijų, taip pvz. iš Toron 
to parapijos pranešimo buvo 
matyti, jog per praeitus metus 
krikštytų buvo daugiau negu 
50, o mirimų tik 4, reiškia pa 
rapiįiečių skaičius gražiai didė 
ja. Bet buvo ir nusiskundimų, 
kad dėl lietuvių kunigų trūku 
mo ar šiaip nesutarimų, parapi 
jiečiai nepilnai aprūpinami sa 
vų kunigų ir dėl to yra privers
ti kreiptis į vietinius dvasinin 
kus. Dėja, lietuviai jaunieji ku 
nigai, išėję šioje šalyje moks 
lą, yra be atodairos skiriami į 
vietines parapijas, kur netun 
progos patarnauti lietuviams 
evangelikams.

Perrenkant sinodo valdybą, 
buvo pririnkti nauji nariai: ku 
nigas Martynas Preikšaitis is 
Los Angeles, pp. Delkus ir Po

Nukelta į 7-tą psl.
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Kariuomenės reikšmė valstybei
RAŠO PROF. INŽ. GEN. S. DIRMANTAS

MXJSXjWpORTAS
4.
Lietuva prie Rusijos nė kar 

to geruoju, laisvu noru nei se 
novėje, nei dabar nebuvo prisi 
jungusi, kaip begėdiškai drįsta 
tvirtinti Maskvos bernas Anta 
nas Sniečkus. Kraštas kovojo, 
priešinosi, kraują liejo kiek įma 
nydamas. Maž ko, kad 1655 
metų kare, carui pavyko pirmą 
kartą įsibrauti net j Vilnių. Sos 
tinę apiplėšęs, kraujuose išmau 
lęs ir beveik visą sudeginęs, ap 

jekęs despotas - nugalėtojas net 
pasiskelbė, jokių teisių neture 
damas, Didžiuoju Lietuvos ku 
nigaikščiu! Trumpu laiku bu 
vo priverstas nuskubėti atgal 
Maskvon. Abi Vilniaus pilys 
buvo atimtos ir jo kariuomenė 
išvyta iš Lietuvos.

Palikime, kad ir ne taip ži 
lą senovę. Pereikime prie nau 
jesnių laikų. Rusijai atėjus di 
džiajai bėdai — užtrukus I-am 
pasauliniam karui — caras pa 
darė lenkams šiokių tokių leng 
vatų. Lietuviams ir Latviams
— nieko. Mat mūsų pozicija 
prie jūros — uostų — ir tiesio 
ginė siena su Vokietija — 
jiems ir tada rūpėjo.

1918 m. bolševikai Lietuvon 
pasiuntė revoliucijos nužmogin 
tus, išbadėjusius Trockio rau 
donarmiečius. Neva Lietuvą iš 
laisvinti. Toji agresija buvo at 
mušta Lietuvos jaunos karino 
menės pasiryžimu ir kraujo au 
komis.. 1940 m. pavergimas 
įvykdytas šarvuotomis divizijo 
mis iš „bazių”. Jos buvo pa 
ruoštos apgaule, smurtu ir klas 
ta, papirkimais, kruvinu teroru 
ir įprastinėmis komunistų žuli 
kystėmis. Tas buvo Stalini -
- Molotovo begėdiškiau, klas 
tingiau ir akiplėšiškiau negu ,,sa 
modieržcų“ satrapų Katrės II 
ir Fridricro 1794 m. Buvo slap 
tai susitarta su tokiais pat žmo 
nijos išgamomis, maniakais, na 
cia’^, Hitleriu ir Ribentroppu.

Rusai - komunistai mėgsta afi 
šuotis - skelbtis, būk Rusija da 
bar apjungianti visas lietuvių 
gyvenamas žemes. Tai ir yra 
akiplėšiška melagystė. 1920 m. 
sutartim po Laisvės karo mums 
buvo pripažintos žymiai teisin 
gesnės s:enos, negu kad dabar 
yra — iki Dauguvos, Naručio 
ežerų ir Molodečnos. su Lyda 
ir Gardinu. Dabarties Lietuvo 
je pasigendame grynai lietuvis 
kų plotų rytuose ir pietuose — 
ypač už dolerius Hitlerio - Sta 

lino parduoto lietuviško, t. v. 
Suvalkų trikampio su Punsku ir 
Seinais.

Štai dar viena mums padary 
ta didžioji skriauda. Karui pasii 
baigus, rusai, nugalėtojai komu 
nistai, vietoje prijungti Mažąją 
Lietuvą prie tautos kamieno, 
vietoje atitaisyti prieš šimtme 
čius V. D. laikais vokiečių 
mums padarytą skriaudą, Ma 
žąją Lietuvą pasigrobė ir pava 
dino Kaliningradskaja oblast.

Kultūringo pasaulio pasipik 
tinimui, rusai subjaurojo senus, 
gražius istorinius lietuviškus vie 
lovardžius. Tai dar vienas ko 
munistų begėdiškumo ir nekul 
turingo imperializmo rekordas. 
O Chruščiovas dar ir viešai skė 
ryčiojasi prieš kolonializmą.

SUNAIKINTA 10.000 ŠU 
NŲ, 4.000 KAČIŲ...

Vilniaus radijas lapkričio 17 
d. pasidžiaugęs medžioklių lai 
mėjimais. Estą, iki šiol Lietuvo 
je esą jau sunaikinta 10.000 šu 
nų ir daugiau kaip 4,000 kačių.

— Sudaroma Rodezijos - 
- Njasos federacija.
® Lenkai Lietuvon buvo atsivn 
lę solistę V. Jakubowską.

Pirmieji „Gintaro“ dalyviai su krikšto tėvais: Br. Simonaičiu ir A. Skaistiene. Pirmoje eilė 
je iš kairės Į dešinę: Rasa Ulbinaitė, Algis Ulbinas, V. Bajoraitė - Ulbinienė; antroje eilė 
je: Rita Ulbinaitė, Br. Simonaitis, Z. Ulbinienė — Gintaro vadovė, A. Skaistiene, N. Eižinai 
tė, O. Jonaitienė: trečioj eilėje. Jer. Bieliūnas, Br. Jeckevičius, P. Šidlauskas, M- Šalčiūnas.

Z. Kazokaitis.

VEDA KAZYS BARONAS

SUVAŽIAVIMAS CLEVELANDE
Gruodžio mėn. 1—2 dd. Cic 

velande įvyko Š. Amerikos Lie 
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Spor 
to S-gos (ŠALFASS) suvažia 
vimas, kuriame dalyvavo 40 
atstovų ir 7 įgaliotiniai. Po pre 
zidiumo sudarymo ir atlikimo 
ir kitų formalumų, sekė FASK 
-to pirmininko pranešimas. J. 
Nasvytis pažymėjo, kad 1961- 
62 m. veiklos atžvilgiu buvo vi 
dutiniai, nors FASK-to paja 
mos gerokai sumažėjusios (šiuo 
metu ŠALFASS priklauso 17 
sporto klubų, kurie yra užre 
gistravę 619 narius), kas ir atsi 
liepė j „Sporto“ žurnalo sustab 
dymą. Jo vieton, FASK-tas pa 
siūlė leisti aštuonis kartus me 
tuose laikraščio formos leidinė 
ii, o suvažiavimas patvirtino 
dar vieną FASK’o nesąmonę... 
kad kiekvieną naują leidinio 
nr. redaguotų nauji redakto 
riai!!! Negali būti kalbos, kad 
visi aštuoni busimieji redakto 
riai, bus vienodo pajėgumo, 
vienodų gabumų, palyginus 
trumpu laiku, sugebės surinkti 
korespondentus ir t. t. Tad ir 

reikia laukti (ir net tikėtis!), 
kad vieni nr. nr. bus stipresni, 
k/.t^. . . tik pripilei „vandenė 
lio“. FASK-tas finansuos 5 šio 
leidinėlio nr., o tris — Sporto 
Apygardos. (Kaip FASKtas ga 
Ii finansuoti?! Šiuo metu, kas 
je yra 225.87 dol. ir skolos — 
241.24 dol.).

PATVIRTINTAS XIII-JU 
SPORTO ŽAIDYNIŲ 

PLANAS:
1) Stalo teniso ir plaukymo 

varžybos Detroite kovo mėn. 
pabaigoje.

2) Krepšinis ir tinklinis Cle 
velande balandžio 20—21 dd.

3) Futbolas, lengvoji atleti 
ka ir lauko tenisas New Yorke 
birželio 29—30 d.

Gaila, kad suvažiavimas pa 
miršo PL B-nės numatomą sei 
mą Toronte, surengiant ta pa 
Čia proga kokias nors sporto 
varžybas Ontario prov. sostinė 
je.

Suvažiavimo prezidiumą su 
darė J. Balsys (Toronto Vy 
tis) ir A. Vakselis (New Yoi

ŠA CHM A T At
VEDA IGNAS ŽALYS.

U/.troškinantis matas
(Smothered mate)

Daugelis šachmatininkų yra 
matę panašias kombinacijas. 
Bet tie, kurie nėra jų matę, te 
gul pabando surasti, kaip že 
miau duodamoje diagramoje 
baltieji gali duoti matą juodie 
siems ketvirtuoju ėjimu. Spren 
dimą rasite gale šio šachmatų 
skyriaus.

Ėjimas baltųjų. Matas 2-įem 
ėjimais.

a bcdef g h
* * *

Netolimoje ateityje žadama 
paskelbti uždavinių sprendimo 

ko Atletų klubas) pirm, ir sek 
retoriai — J. Šoliūnas ir P. 
Žumbakis (Čikagos Aras) ; ma 
ndatų k-ja: J. Bulionis (Ha 
miltono Kovas) ir Z. Žiupsnys 
(Čikagos Neris) ; rezoliucijų k- 
ją: dr. A. Nasvytis (Clev. Žai 
bas), Tėvas Paulius OFM (To 
ronto Aušra) ir R. Babickas 
(Clev. Žaibas).

Suvažiavimą sveikino JAV 
! B t arybos pirm. St. Barzdų 
kas ir Clevelando Los ap. pir 
mininkas Eidimantas.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
Grikiškių (prie Vilniaus) po 

pieriaus fabrike buvo surengtas 
sporto vakaras dalyvaujant 
Pabaltijo ir Gudijos atstovams, 
ivaip rašo vilniškis Sportas, 
uombinaco kultūros namų see 
iioje blizgėjo taurių ir įvairiau 
šių dovanų kalnas, apdovano 
j ant darbininkus už įvairius 
sporto laimėjimus. Kas juos ga 
vo? Fabriko suruoštų vasaros 
žaidynių vyt. teisėjas, transpor 
to ceche viršininkas Bobrovka 
paskelbė įmonių varžybų pase 
Lines, Trifonova įteikė atžy 
-nėjimą sporto klubo pirm. A. 
Makarov’ui, o fabriko direk 
tolius A. Osipov šypsojosi sė 
dėdamas tribūnoje. Dar randa 
ros I Funtov, G. Kalina ir kt. 

pavardes Kaip matome, lietu 
vių ir su žvake nerandame. Vi 

konkursas. Laimėtojams bus 
duodamas dovanos.

Problema Nr. 1
Kol kas pabandykite išspręs 

ti šią lengvą problemą, kurios 
sprendimas bus paskelbtas se 
kančiame NL numeryje.

„Užtroškinančio mato“ kom
oinacijos sprendimas:
1. Žf74- Kg8 (Jei 1... B : f7
2. V : b8 + ) 2. Žh6-j- Kh8

3. Vg8!-j- B : g8 4. Žf7X

si ruskiai, okupanto bernai ir 
tarnai.

—Vilniaus Žalgirio baseine 
prasidėjo vandensviedžio tu. 
nyrąs. Minskas įveikė Kauną 
5:4, o Vilnius nugalėjo Mins 
ko Krasnają znamią 6:5.

—Sov. Sąjungos augžtoje, 
krepšinio lygoje yra 17 RTFS 
R komandų, 5 Ukrainos, 4 
Lietuvos, po 3 iš Latvijos ir 
Gruzijos, po 2 iš Estijos,Aze 
irbeidžano, Uzbekijos, Molda 
vijos, Kazachijos, Gudijos n 
Kirgizijos.

—Sov. Sąjungos šaškių ko 
mandinėse pirmenybėse Lie 
tuva laimėjo dešimtą vietą.

—Šiemet, jeigu Lietuva gy 
ventų nepriklausomu gyveni 
mu, eilė sporto šakų, švęstų 
jubilėjus: futbolo, gyvavimo 
— 50 metų, krepšinio keturias, 
dešimtį ir stalo teniso — 35- 
metį.

IŠ VISUR
—Pasaulio vyrų krepšinio 

pirmenybės bus suruoštos Br 
azilijoj 1963 m. gegužės 10- 
25 dd. moterų — Peru.

—Krepšinio rungtynių pa 
seknšės: Pr ancūzija-V engrij?. 

76: 69. Prancūzija- Belgija 
68:67. Rumuniįa-Graildja 63 
:59, Turkij ^‘-Graikija 72:55 

—Liberalų partijos padam
Nukelta į 6-tą psl

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
45.
Barvainis ėjo į ligoninę ir galvojo apie studentų pokštą 
„Šalin rusus ir Šalin ūsus“... Grįždamas prie pokalbio, jis 

tartum pats su savimi kalbėjosi ir svarstė:
— Kad drąsių mūsų vyrų esama, aš nė kiek nesistebiu. 

Pats mačiau, kaip rusams iš Lietuvos bėgant, mūsų vyrai ban 
dė apginti Aleksoto tiltą per Nemuną... Bet ir patriotų esą 
ma nemažiau drąsių!

— Neabejok, Šefe. Juo žiauriau okupantas mus bando 
Išprievartauti, tuo susidaro didesnis atsparumas, — teigė Šil 
galis.

— Tai nepaprastai gražu ir kilnu!
— Gal tiksliau; tautiškai ir žmoniškai pareiginga.
— Tai tiesa. Bet kas gi jaučia pareigą, jeigu ne tikras 

žmogus ir tikras patriotas?
— Žinoma. Visi matome, kad rusui valia būti patriotu, 

o mums ne. Tai ar čia yra bent kruopelė žmoniškumo?!
— Taip. Bet, kolega, sakyk, iš kur tiek susipratimo, kai 

okupantas plauna ir plauna smegenis, indoktrinuoja ir indoktri 
nuoja protą?

__  Šita visa ir sudaro susipratimui priežastį. Tas sukelia 
ir neapykantą okupantui. Daugiau: neapykantą ir pasišlykštė 
j imą ir savais pataikūnais ir minkštastuburiais. . .

— Gerai, kolega, bet okupantas, kaip žinote, ne tiktai vi 
sa lai žino, bet ir iššifruoja tokius patriotus. Už tai represijų 
neišvengti. . .

Žmonių gatvėse jau buvo dažnoka, todėl nesisekė ir dia 
logas. Pagavęs momentą, Šilgalis pastebėjo:

— Matote, kokie žmonės.
__ Pripratome, ir nepastebime. Tiktai įsižiūrėję galime 

pastebėti, ypač lygindami su nepriklausomybės laikais.
Iš Baltijos ūžtelėjo banga drėgno vėjo. Šilgalis atsistojo 

veidu į bangą.
__ Aš mėgstu šį Baltijos pasiuntinį, ypač — kada jis 

stiprus, verčias iš Šaknų medžius, — tarytum svajojo Šilgalis. 
— Man atrodo, kad jeigu taip Baltija dar stipriau įsigalėtų, 
lai ir visus okupantus nupūstų, iš kur atsikraustę. . .

__ Graži svajonė, kolega. Atėjūnų Klaipėdoje, pats ži 
nai, daugiau negu lietuvių. Statistika rodo 53^ų. Bet ar tai 
visa, — dar klausimas.

__ O, jų užmačios toli siekia. Prisimenate istoriją — Si 

biro, Užkaspijo, Kaukazo užkariavimus? .
Pokalbis nutrūko, nes gydytojai pasiekė ligoninę
Gydytojų jau laukė darbas. Buvo ir atėjusių ir atvežtų 

ligonių. Tai daugiausia uosto bei statybų darbininkai ir kol 
ūkiečiai. Chirurginės priemonės jiems buvo paprastos.

Barvainis ir darbo metu jautėsi Šilgalio paveikias. Ir du 
bant jo vaizduotėje suspindėdavo įsivaizduojamos situacijos 
ir vaizdai. Bulavą Barvainis kartą buvo matęs vokiečių 
okupacijos metu, nes Bulava į Rusiją nebuvo išbėgęs. Kadan 
gi pirmosios sovietinės okupacijos metu jis nebuvo, kaip sako 
ma, „okupacijos šuo", tai niekas jam nekenkė, nors ir ži 
nojo.

Išsikalbėjęs su Šilgaliu, Barvainis panoro patyrinėti n 
Kalnėną, ypač, kad šis buvo žymiai santūresnis uz Šilgalį. Nu 
taikęs momentą jis pakvietė Kalnėną užeiti po darbo į kavinę. 
Pasivaikščiodami jie užėjo į Montės 32. Kavinė buvo veik 
tuščia. Pasirinkę nuošalesnį staliuką, jie atsisėdo ir užsisakė 
kavos.

— Sakykite, kolega, ar jūs dalyvavote studentų gyveni 
me, kaip ir Šilgalis?

— Žinoma. Koks tai klausimas?
— Paprastas, nes jūs ligšiol beveik nieko nepapasakojo 

te apie studentų veiklą. . .
— Jūs, šefe, nesidomėjote, nesiteiravote ir bendrai. . .
— Kas bendrai? — nustebo tokiu pasakymu ir nebaigtu 

sakiniu.
— Jeigu jau atvirai kalbame, tai jums turiu pasakyti, 

kad buvome, kaip dabar matau, neteisingai, gal — netiksliai 
painformuoti apie jus.

— Tai man įdomu. . .
— Mums išvažiuojant į Klaipėdą, jaunesnieji gydytojai, 

kuiie sakėsi jus žiną, teigė. . . — ar galiu kalbėti atvirai, — 
vėl susvyravo ir kalbą pertraukė Kalnėnas, net susigėdęs.

— Kolega, rodos gi dabar mane jau maždaug pažįsta 
te, — ko gi čia varžytis?

— Ačiū. Tat jums pasakysiu atvirai, kaip esu girdėjęs: 
esą daktaras Barvainis beprincipinis žmogus, sumiesčionėjęs 
ir beidėjinis. . .

— Matai, kaip griežtai sprendžia! — net susijaudino 
Barvainis. — O kas gi tokie Barvainio žinovai?

— Nemalonu man sakyti pavardes, bet atrodo mums 
kalbėjo tie. kurie, kaip jie sakėsi, jus pažinoję.

— Kas gi jie? Pasakykite.
— Visų jau neprisimenu. Bet apie jus kalbėjo Gira, Anta 

naitis, kažką panašaus prasitarė ir sveikatos ministras Dirsė. . .

— varžydamasis kalbėjo Kalnėnas
— Matai, kokie jie principiniai, idėjiniai ir neaumiesčio 

nėję — suaimanavo Barvainis, susimąstė ii nutilo Nebu 
vo kas jam ir sakyti, neSj pats iššaukė atvirumą, o tai tikrai 
nebuvo malonu girdėti Ypač, kad tame buvo, daug tiesos

Nugėręs kelis gurkšnius kavos, kuri jam pasirodė neska 
n:, Barvainis kalbą nukreipė kita kryptimi

Man Šilgalis pasakojo apie studentų rezistenciją oku 
pacijai. Bei ai teko jums stebėti platesnės visuomenės atvi 
resnę rezistenciją?

Žinoma. Ar gi jus nežinote partizanų sąjūdžio?
— Tai tiesa.
— O jūs negirdėjote, kaip visuomenė pasitiko iš Sibiro 

grįžtantį operos solistą Kučingį?
— Girdėjau, bet smulkiau niekas man nepasakojo.
— tai buvo atviras pasipriešinimas, kaip ir Vėlinių įvy 

kis Visa Vilniaus visuomenė, žinoma — lietuviai, vieningai 
pareiškė Kučingiui simpatijas, užuojautą ir solidarumą. Į pir 
majį jo spektaklį net iš Kauno atvyko delegacija su gėlėmis ir 
adresais. Įsivaizduokite! Koks tai buvo įvykis! Režimo šu 
lai susirūpino. Nuėmė spektaklį ir paskyrė operą „Pilėnus“. 
Teatras vis vien prisipildė žmonių tiek, kad trūko vietų ir sto 
vintiems. Atmosfera tiek įkaito, kad vos pakilus uždangai, 
prasidėjo prote&’ai — riksmas: „Duokite KuČingį! Kur Kučin 
gis? Kodėl apgaudinėjate? ’ ir tt. Opera buvo nutraukta. 
Po tūlos pertraukos vėl bandė pradėti, bet vėl kilo baisus 
Iraukšmas, ir vėl nuleido uždą ngą. Publika nerimo. Šauks 
mai ir reikalavimai Kučingio kartojosi. Taip truko apie pu 
sę valandos. Visuose teatro augštuose pasirodė milicija. Par 
teris jos buvo apstotas iš visų pusių. Bet ir tas nieko negel 
bėjo. Protestams nebuvo galo. Bet kadangi spektaklį tęsė 
per jėgą, tai dauguma publikos demonstratyviai paliko kėdes 
ir išėjo iš teatro. Išeinant reikalavo grąžinti pinigus. Ypač 
karštai reagavo kaumečiajį. Taigi, matote, kad mūsų žmonės 
atvirai pareiškia nepasitenkinimą okupacija, reikalauja teisių, 
juk tokia demonstraęija. kokia buvo suruošta Sibiro tremti 
niui, nusikaltusiam režimui ir okupacijai, yra lygi maištui. Ir 
ateis laikas, kada okupacija neišsilaikys. Ir kitos 60 rusų pa 
vergtų tautų, tikrai pareikš broliškumą ir bendromis jėgomis 
nuvers žiaurųjį okupantą despotą ir išnaudotoją!.. — įsikarš 
čiavo Kalnėnas.

— Kolega, ar daug mūsų liks tam laikui?
— Susirasime! Nebijokite! Jokia despotija išsilaikyti 

ilgai negali!
Daugiau bus.
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KULTOPxTA/E#KRO.VT KA
IŠLEIDŽIAMA LITERATŪRINĖS KALBOS 

GRAMATIKA
Lietuvos mokslų akaderm 

jos,., Lietuvių kalbos ir litera 
tūros institute įvyko pasitari 
mas, kuris svarstė ..Lietuvių Ii 
teratūrinės kalbos gramatikos'“ 
r'a tįsimus. Vyr. red. K. Ulvi 
das orą ries ė,' * kad ‘ pirmasis 'to 
mas. kurin įeina fonetika, daik 
tavardis, būdvardis, skaitvar 

dis ir įvardis, jau baigiamas re 
daguoti ir 1963 m. bus aliduo 
tas spaudai. Jau daug parašyta 
antram tomui, kurin įeina veiks 
mažodis ir kt. Trečias tomas, 
kurin įeis Sintaksė, pradeda 
mas rašyti. Joje bus ir naujo 
vių. . „

J. NARŪNĖS „GINTARO 
TAKAIS”

jau išeina iš spaudos. Tai Lietu 
vos vaizdai eilėraščiuose, gau 
šiai iliustruoti mūsų dailininkų 
paveikslų reprodukcijomis. Ei 
lėraščiai tinka vyresnio amžiaus 
jaunimui, o taip pat ir suaugu 
siems .Turinys — patriotinės ir 
religinės temos, graži dovana 
Maironio metams. Knygos kai 
na — 1,80 dol. Galima gauti 
Draugo leidykloje.

„AIDŲ” PREMIJA
..Aidų“ žurnalo jury komisi 

ja savo posėdyje New Yorke 
1962 .m. gruodžio 1 d. nutarė 
..Aidų“ grožinės literatūros 
premijos už 1960-1961 metus 
neskirti.,

V. SIRIJOS GIRA NAUJU 
’ ROMANU VEDAMAS Į 

KANOSA
Po sukritikuoto, 1960 m. „Per 

galėję“ atspausdinto romano 
„Voratinkliai draikės be vėjo“, 
Vyt. Sirijos Gira parašė nau 
ją romaną, vos per 100 psl. ir 
jo pirmąją dalį „Pergalės“ žur 
nalas paskelbė 11 n-je. Auto 
rius vėl vaizduoja ligoninės ap 
liriką ir herojaus — Jono Rau 
bos, pergyvenimus karo metu 
ir atsidūrus Vakaruose (paša 
kojama ligonio kliedėjimo, pri 
siminimų formoje). V. Sirijos 
Gira įžangoje paaiškino, kad 
jo naujasis romanas liečiąs au 
tentiškus vieno asmens išgyve 
nimus. Bent pirmoje dalyje vėl 
mažai pabojami partiniai reika 
lavimai Lietuvos rašytojui ir he 
rojus Rauba vaizduojamas sa 
vo noru išvykęs darbams j Vo 
kiėtiją nacių okupacijos metu 
(vėliau jis pakliuvo į svetimša 
iių legioną, repatriavo). Šalia 
Leipcigo, romane (greičiau — 
apsakyme) daugelį kartų mini 
mas Reutlingeno miestas, bu 

vęs pradžioje amerikiečių, vė 
liau — prancūzų zonoje (Tik 
rumoje amerikiečių jis nebuvo 
okupuotas). J. Rauba, pagal 
autorių, iš darbininkų stovyk 
los pabėgęs tolyn į vakarus, ai 
sidūręs Reutlingene (apie lietu 
vių veiksnius nieko neužsime 
na), vėliau Paryžiuje ir kitur.

NAUJI SOLISTAI
Lapkričio 18 d. Vilniaus ope 

ros baleto teatre pastatyta Mo 
zarto opera „Visos jos tokios". 
Spektaklį dirigavo operos flei 
tįstas L. Survila ir pirmą kartą 
pasirodė jauna dainininkė D. 
Ūsaitė. Šalia senesnių solistų 
V. Česo ir I. Ylienės, operoje 
dainavo jaunosios jėgos: V. 
Daunoras, E. Kaniava, V. No 
reika, T. Slankauskaitė, L. Šal 
čiūtė, režisavo J. Gustaitis.

• Choru vedėjai Vilniuje, Kati 
no pavyzdžiu, sudarė chorve 
džių chorą, kurio vedėju paskir 
tas muz. A. Budriūnas. Numa 
tyti suorganizuoti trys ansamb 
liai — moterų, vyrų ir mišrus.
• E. Mieželaitis. Izvestijoms 
įpiršo tris lietuvius — V. Šim 
kų, T. Vaičiūnaitę ir A. Mikutą, 
parašęs įvadą — ateitis jieško 
mūsų.
• Solistų ir vokalistų ansamb 
liu apžiūra Vilniuje, Filharmo 
nijoje. įvyko gr. 4—5 dieno 
mis. Dalyvavo 70 sol. ir voką 
liniu ansamblių iš 37 rajonų.
• Mokslų akademijos ekono 
mikos instituto dir. Kazys Mes 
kauskas gruodžio 20 d. gins di 
\sertaciją ekonomikos mokslų 
daktaro laipsniui įgyti. Tai, 
bolševikmečio metu, antras eko 
nomistas, paruošęs disertaciją 
ekonomikos mokslų dr. laips 
niui įgyti.
• Rašytoju klube Vilniuje lap 
kričio 22 d. kalbėta anie litera 
tūrini Vilnių. Apie Vilniaus Ii 
teratūrines tradicijas amžių bė 
gyje kalbėjo literatūros tyrinę 
toras VI. Abramavičius.
• Vilniaus universiteto aktu sa 
Įėję buvo atliktas A. Bražinsko 
koncertas fortepionui su orkest 
ru (fortepiono partija atliko 
pianistė S. Bieliuonytė). F. Ba 
ioro kūrinys buvo įtrauktas į 
lengvosios bei instrumentinės 
muzikos koncerto programą.
• Lietuvos centr. valstybinia 
me archyve Vilniuje įsteigtas 
literatūros ir meno skyrius, ku 
rio uždavinys — rinkti ir sau 
goti poetų, dailininkų, muzikų, 
aktorių, kino ir teatro režisie 
rių, kultūros veikėjų kūrybą.

DAIL. A. TAMOŠAIČIO PASKAITA 
„MODERNUS MENAS“

Dail. A. Tamošaičio paskaita 
„Modernus Menas“ Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun 
gos Ottawos skyriui gruodžio 
1 d. buvo didelis pasisekimas 
įvairiais atžvilgiais.

A. Tamošaitis trumpai ap 
žvelgė dailės istoriją nuo realiz 
mo iki dabartinio moderniz 
mo, ir jo kondensuoti, neilgi 
įvairių meno srovių apibrėži 
mai buvo labai vaizdingi. Taip 
pat trumpai ir vaizdingai iškė 
lė svarbiuosius modernaus me 
no bruožus. Vėliau pavaizdavo 
modernų meną rinktinėmis re 
produkcijomis iš meno knygų 

sėja
Tautinės, demokratinė? minties mėnesinis lietuvių laiktašlis 
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ir taip pat eile lietuvių dailinin 
kų paveikslų — originalais. Pa 
rodyta po vieną kūrinį šių dai 
liniukų: Vizgirdos, Kasiulio, 
Remeikos, Račkaus, Petravi 
Čiaus, Valiaus; toliau keletas 
aliejinių ir akvarelės A. Tarno 
šaitienės paveiks.ų ir gausės 
uis skaičius A. Tamošaičio alie 
jinių, akvarelės ir grafikos kū 
rinių. Diskusijos buvo labai gy 
vos ir užsitęsė beveik dvi valan 
das. Klausytojų tarpe buvo įvai 
raus meno mėgėjų, pradedant 
realizmu ir baigiant dabartiniu 
visišku abstraktiniu menu. At 
rodo, kad bene sunkiausia yra

"Trejos Z)tVW>\0&
veda d r. gumbas

STALINAS IR CHRUŠČIOVAS PRIE KREMLIAUS 
TVOROS

Chruščiovas žiūrėjo, kaip Stali 
ną meta iš mauzolėjaus. 
Chruščiovas: Dabar tu eik paš 
okti man kazoką...
Stalin: Tovarišč. pagaliau tu 
man duodi individualų butą. . . 
O kazoko tau užtenka, kol ma 
no paminklus išversit... tavo gi 
statytus... Užteko man kulto 
garbintojų ir kazoko šokėjų, tu 
tą gerai žinai...

Įvykis New Yorko 
muitinėje.

Muitininkas: Jūsų pasas, ats 
love, netvarkoje, nes į jį neįra 
šytas vaikas, kuris su jumis vyks 
ta. . .

Afrikos naujos valstybės ats 
lovas: Vaikui paso nereikia, 
nes tai mano pusryčiai. . .

Pamiršo
Skautų vadas, matydamas, 

kad neprityręs skautukas turi 
gana daug vargo virtuvėje be 

išspręsti klausimą, koks yra ar 
koks turi būti santykis tarp vi 
siško abstraktinio meno daili 
ninko ir žiūrovo, kitais žo 
džiais: koks yra ar turi būti 
bendras vertinimo matas.

NAUJA MODERNI DAILĖ 
LIETUVIŠKOJE 

DVASIOJE
Eilė dail. Tamošaičio akva 

relių ir grafikų turi meniškai 
įjungtų lietuvių liaudies meno 
motyvų į modernią kūrinio kom 
poziciją ir į moderninį išpildy 
mą. Bet didžiausio susidomėji 
mo, rimto susidomėjimo, kelia 
nauji A. Tamošaičio aliejiniai 
paveikslai.

Lietuviškai moderniai archi 
lektūrai ir dailei kurti beveik 
vieninteliai šaltiniai yra lietuviš 
ka tautodailė, lietuviškas liau 
dies menas. Architektai dar 
j ra tolokai nuo modernios lie 
tuviškos architektūros kūrimo 
užbaigimo. Atrodo, kad dailei 
yra palankesnė dirva įnešti į 
modernią kūrybą lietuviškus 
elementus, lietuvišką dvisią. A. 
Tamošaitis daug metų tyrinę 
jo ir nuodugniai studijavo mū 
sų liaudies meną ir yra pripažin 
tas jo žinovas; taip pat ilgus 
metus sekė modernų vysitymą 
si. Todėl nenuostabu, kad jo 
kūriniuose jaučiame jau subren 
dusį modernų meną lietuviško 
je dvasioje.

Tipiški lietuviški elementai, 
Nukelta į 5-tą psl. 

verdant stovyklai vakarienę, 
pasiteiravo, ar jis nebus užmir 
šęs atsivežti kokio svarbaus vir 
luvės reikmens.

— Taip, — atsakė skautu 
kas, — savo mamos.

Senienų mėgėjas
Viena ponia gyrėsi kitai, 

kad jos vedybos esančios visiš 
kai saugios, nes kuo ji daugiau 
senstanti, tuo labjau jos vyras 
ją myli, mat — jis esąs archeo 
Jogas.

Ne ten šuo pakastas
Vienas draugas sako kitam: 

— Girdėjau, kad vedęs vyras 
gyvena ilgiau už viengungį?

— Nesąmonė, — atsako ki 
tas, — laikas jam atrodo ilges 
nis, daugiau nieko.

Yra priežastis
Du ereliai skrenda augštai pa 

dangėse: sūnus ir mama. Virš 
jų galvų pralekia sprausminis 
lėktuvas. Sūnus erelis ir klau 
šia mamos:

— Mamyte, kodėl tas paukš 
tis ten augštai taip skuba?

— Jei tau, sūneli, uodega 
rūktų ir tu skubėtum, — atsa 
ko mamytė.
MINIATIŪRINĖ IŠMINTIS

Automobilio greičių rodyklė 
nevisuomet parodo, kaip toli 
jauna pora yra nuvažiavusi.

Maži importuoti automobi 
liai pradėjo grėsti išnykimu 
Amerikos romansų, nes jais va 
žiuojant daug ilgiau užtrunka, 
kol pritrūkstama benzino.

Jeigu dvi moterys su tokio 
mis pat skrybėlėmis susitiku 
sios šypsosi viena į kitą, tai jos 
greičiausiai dvynukės.

Nedaug jaunų ateivių atsi 
mena, kad pagrindinis Lietu 
vos produktas buvo lietuviai.

Parduotuvių skundų skyrius 
yra tokia vieta, kur daug mote 
lėlių užsuka, kad savo kraujo 
spaudimą padidintų.

Būti viengungiu yra daug ge 
nau negu būti viengungio sū 
numi.

Kultūros Kongresas, tai stu 
dentų suvažiavimas lietuviškai 
segregacijai svarstyti.

— Kur buvo pasirašytas 16 
Vasario Aktas?

— Apačioje.

Stasys Šilingas
RAŠO RAPOLAS SKIPITIS

Iš okupuotos Lietuvos gauta skaudi žinia, 
Kelmėje mirė žymus, lietuvių tautai nusipelnęs 
lietuvis — Stasys Šilingas.

Jis gimė Vilniuj 1885 m. lapkričio 11d. Jo 
gimtoji kalba buvo lenkų. Augo lenkiškai kai 
bančių aplinkoj, mokėsi aplenkėjusiame Vilnių 
je, todėl baigęs gimnaziją ir būdamas 20 metų 
amžiaus, dar lietuviškai nemokėjo. Bet 1905 
m. nuvykęs į Maskvą siekti juridinių mokslų, 
jis jau suprato esąs lietuvis, išmoko lietuviškai, 
įsijungė į lietuvių visuomeninį, o vėliau ir į 
Lietuvos valstybinį darbą ir nuoširdžiai jį dir 
bo daugiau kaip 30 metų, ligi 1941 m. birželio 
mėn., kol rusai bolševikai jį suėmė ir išgabeno 
į vergų stovyklą Sibire.

1908 m. Šilingas jau buvo Maskvos lietuvių 
Studentų draugijos pirmininkas. O 1910 me 
tais pradėjo leisti pirmąjį lietuvių moksleivių 
laikraštį „Aušrinę“. Tuo pat metu drauge su ki 
tais studentais jis padėjo pagrindą moksleivių 
aušrin ečių sąjūdžiui.

Baigęs juridinį fakultetą, jis apsigyveno Vii 
muj, čia rūpinosi sutelkti literatų ir dailininkų 
būreli ir išleido meno rinkinį „Barą“.

Pirmajam pasauliniam karui prasidėjus, Ši 
(ingai įsijungė į nukentėjusių dėl karo šalpos 
darbą. Pradžioj Vilniuj, o 1915 nusikėlė į Pel 
rapiiį r ten buvo Lietuvių draugijos nukentėju 
siems dėl karo šelpti centro komiteto vicepir 
mininku. Jis sukvietė lietuvių organizacijų ats 
tovų suvažiavimą, įvykusį Petrapily 1916 m. 
vasario mėn.

1917 m. Šilingas buvo vienas Santaros parti 
jos steigėjų ir jos pirmas visepirmininkas. Jis 
materialiai rėmė tos partijos laikraštį „Santa 
rą“ ir buvo jos redakcijos narys.

Karštai rėmė lietuvių kariuomenės organiza 

vimą Rusijoje, aktingai dalyvavo abiejuose lie 
tuvių karių suvažiavimuose Petrapily: 1917 
m. gegužės mėn., 1918 sausio mėn. Daug pade 
jo „Laisvės Karininko“ išleidimui.

1917 m. pirmininkavo Petrapily sudarytai 
Lietuvių Tautos Tarybai, kuri sušaukė Petrapi 
lio Lietuvių Seimą tų metų gegužės mėn. Tą 
Seimą Šilingas atidarė ir buvo jo koalicinio 
prezidiumo narys. Tam seimui suskilus, Šilin 
gas darė daug pastangų sudaryti vieną vyriau 
siąjį organą Rusijoje atsidūrusiems lietuviams. 
Jo pastangos buvo sėkmingos. 1917 m. gale 
susidarė Vyriausioji Lietuvių Taryba Rusijoje.

1918 m. balandžio mėn. Petrapily pas Šilin 
gą buvo padaryta krata ir jis buvo suimtas. Bet 
netrukus jam pasisekė iš to arešto išsivaduoti. 
Tų pat metų liepos mėn. grįžo į Vilnių ir bu 
vo išrinktas Valstybės Tarybos nariu. O lap 
kričio mėn. buvo išrinktas Valstybės Tarybos 
antruoju vicepirmininku. Einant tuomet veiku 
šia konstitucija, Valstybės Galvos pareigos bu 
vo pavestos Augštajam Valstybės Tarybos 
Prezidiumui, kurį sudarė pirmininkas A. Sme 
tona, pirmas vicepirmininkas kun. J. Staugai 
tis ir antras vicepirmininkas Stasys Šilingas. 
1919 m. balandžio mėn. buvo pakeista konsti 
tucija: vietoj Augštojo Prezidiumo buvo iš 
rinktas valstybės prezidentas. Tuomet Šilingas 
buvo išrinktas Valstybės Tarybos pirmininku. 
Tose pareiose jis išbuvo ligi Steigiamojo Sei 
mo.

1919 metų pradžioj Šilingas išstojo iš Santa 
ros partijos ir kurį laiką buvo nepartinis. Vė 
liau įstojo į Ūkininkų Sąjungą, kurios sąrašu bu 
vo išrinktas Seimo atstovu.

Trečiojo Seimo metu, 1926 metais, kai bolše 
vikai ir bolševikuojantieji, pasinaudodami de 
mokratinėmis laisvėmis, ėmė kelti galvas ir 
drumsti ramių piliečių gyvenimą, Šilingas ėjo 
su tais, kurie manė, jog demokratinė santvarka, 
kokia tuomet buvo Lietuvoje, gali nuvesti mū 
sų valstybę į nepriklausomybės praradimą, to 

dėl nuoširdžiai rėmė 1926 etų gruodžio 17 
dienos perversmą. Jis buvo nuoširdus A. Sme 
tonos gerbėjas ir bene jis pirmas davė Smeto 
nai Tautos Vado titulą.

Šilingas buvo Teisingumo ministeriu dviem 
atvejais, būtent: 1926. XII. 19 ligi 1928. II. 4 
ii 1934. VI. 12 ligi 1938. III. 24. Be to, Sme 
tonos laikais jis buvo keletą metų Valstybės 
Tarybos pirmininku.

Be valstybinių darbų Šilingas Nepriklauso 
moję Lietuvoje gražiai yra pasireiškęs ir visuo 
meninėj srity. Jis buvo vienas steigėjų Meno 
Kūrėjų draugijos ir, jai įsikūrus, priklausė Me 
no Rūmų ir Literatūros sekcijoms. Šaulių Są 
jungoje irgi buvo veiklus. 1924—1925 metais 
net buvo jos pirmininku.

Šilingas buvo labai gabus kalbėtojas. Jis 
pats labai mylėjo Lietuvą ir savo prakalbose 
neužmiršdavo pažadinti klausytojų meilės jaus 
mą savo tėvynei. Tiek studentų sueigose Mask 
voj, tiek karių bei civilių susirinkimuose bei su 
važiavimuose Petrapily, tiek nepriklausomoj 
Lietuvoj šaulių ir kituose susirinkimuose Šilin 
go nuoširdžiai ir karštai pasakytas žodis ne 
vienam pakėlė nuotaiką ir pažadino ryžtą viso 
mis jėgomis dirbti Lietuvai, o būtinam reikalui 
esant ir galvą už ją padėti.

Šeimyniniame gyvenime Šilingas buvo pa 
vyzdingas vyras ir tėvas. 1911 metais jis vedė 
savo artimiausio draugo Ramūno Bytauto se 
šerį Emiliją ir susilaukė 9 dukterų. Viena jų, 
Audronė, mirė tik pradėjusi mokytis gimnazi 
joje, o kita, Raminta, jau užaugusi, mirė kan 
kinės mirtimi bolševikų vergų stovykloj Sibi 
re. Kitos 7 dukros, išvengusios bolševikų pra 
, aro, dabar gyvena JAV, Kanadoje ir Austrą 
lijoje.

Valstybinį ir visuomeninį darbą Šilingas dir 
bo ne paviršutiniškai, bet visomis savo proto ir 
širdies jėgomis, nes karštai norėjo padėti savo 
tautai ir tėvynei. Užtat didieji Lietuvos prie 
šai — Lenkija ir bolševikų Rusija — laukė pro 

gos, kada galės šį didelį Lietuvos patriotą pa 
kankinti ir visai sunaikinti. 1924 m. Šilingas 
buvo nuvykęs į Vilnių tik savo asmeniškais rei 
kalais ir čia jį lenkai suėmė ir kalino 4 mene 
sius be jokio teisinio pagrindo.

O 1941 metais birželio 14 dieną Lietuvos 
okupantų bolševikų policija — enkavedistai— 
atvyko į Šilingo ūkį — Misiūnus, Paežerėlių 
vai., Šakių aps. — ir pareiškė, uad jie turi su 
imti ir išvežti Šilingą, jo žmoną ir 2 dukras: 
Daivą ir Ramintą. Daiva tuomet buvo išvykusi 
j Kauną ir dėl to paliko laisva. O Ramintą su 
tėvais suėmė ir išvežė. Tą pačią dieną Šilingą 
nuo žmonos ir dukters atskyrė ir daugiau jis 
jų nebematė. Juos visus nugrūdo į Sibirą, ro 
dos į Altajaus sritį, tik į skirtingas stovyklas.

Šilingienė vergų stovykloj mirė 1943 metų 
vasario 22 dieną, teištvėrusi tik apie pusantrų 
metų. Duktė Raminta mirė 1944 m. VI. 7, iš 
tvėrusi apie 3 metus. Šilingas iš prigimties bu 
vo labai atsparus, todėl vergų stovykloj sąly 
gas atlaikė ligi 1954 m. Tais metais jam buvo 
leista 3 savaitėm grįžti į Lietuvą, o iš čia bu 
vo išgabentas į Ukrainą, Žitomiro sritį ir patai 
pintas invalidų namuose, kuriuose dauguma m 
validų buvo psichiniai nenormalūs, todėl gyve 
nimo sąlygos Šilingui ir čia buvo pasibaisėtinos.

Su dukromis, gyvenančiomis laisvame pašau 
lyje, jis tepradėjo susirašinėti tik 1956 m. ir nuo 
tada jo gyvenimas palengvėjo. Ypač jis džiau 
gėsi, kai gaudavo vaistų nuo sklerozės. Bet 
prieš kurį laiką vaistai į bolševikiją buvo už 
drausta siųsti, taigi, ir ši pagalba turėjo nu 
trūkti.

Tik 1961 m. lapkričio 17 dieną jam buvo 
leista grįžti Lietuvon ir apsigyventi Kelmėje 
prie žmonos sesers Felicijos Bytautaitės. Čia 
jis ir mirė š. m. lapkričio 13 d., palaidotas Kel 
mės kapuose lapkričio 16 dieną.

Tebūnie jam lengva Lietuvos žemelė, kurią 
jis taip karštai mylėjo ir jos labui tiek daug 
dirbo! Rapolas Skipitis.
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Daina apse pavasarį
Turėjau ir aš motiną. 
Buvau ir aš žmogus, 
Laikas mane apnuogino. 
Laikas mano vagis.

Nors kaipo tokį, auksinį pa 
vasarį, sunku įsivaizduoti, bet 
įsigilinus į Juozo Parojaus reiš 
kiamą mintį aiškėja, kad tuo 
epitetu autorius norėjo pabrėž 
ti bendrą įspūdžio apimtį. Kaip 
ir kiekvienas šviesesnių polėkių 
žmogus, Parojus audžia auksi 
nėm gijom jaunystės pavasarį. 
Jis, pačiupęs į glėbį žvaigždėtą 
naktį, išvaiko visas mėnesienas 
ir bėga į saulę, ps. 6. Jis dai 
nuoja apie auksinį Lietuvos 
pavasarį, kurio niekas daugiau 
negali atstoti, psl. 7.

Aprašyti saulėtas praeities 
dienas, vaizdžiau jas apibūdin 
ti bei iškelti gražiuosius prisimi 
nimus dažniausia tinka bent ko 
kie būdingesni išsireiškimai. 
Jeigu tik jie vykusiai suregzti, 
jeigu jie aiškūs, jeigu jie teikia 
skaitytojui pasigėrėjimą.

Skaitant Parojaus eilėraš 
Čius, to visko po truputį yra. 
Autoriaus lakūs sentimentai ke 
ha į mielą tėvynę, į brangios tė 
viškės laukus, prie Nevėžio ir 
Nemuno pakrančių. Parojaus 
žodis tiesus, be gudravimų, aiš 
kus, lengvai suprantamas ir ne 
turi dvilypių minčių. Perskaitęs 
sakinį, posmą, ar visą eilėraštį 
jauti reiškiamą mintį. Ją apčiuo- 
pi, pasvarstai ir pasisavini. Čia 
nebereikia pakartotinai grįžti ir 
iš naujo skaityti, kad galėtum 
suvokti, apie ką autorius kai 
ba. Norint tik pasigėrėti, padėti 
autoriui nešti gėlėtą gegužį 
tiems, kurie pasiilgo laisvės die 
nų ir kurie krito tėviškės ko 
voj, 12 psl. Žvilgsnis tuomet 
vėl mielai perbėga posmelį, o 
mintys savaime skrenda į neiš 
matuojamas tolumas, į malo 
nias praeities dienas.

Prisiminus motinas taip ir no 
risi su autorių sugrįžti namolia 
ir surinkt motinas visas. Tik 
kaip atsaukt, kurios jau po žo 
le, kurios toli rytuos, kas jas 
besuras? 19 ps.

Šalia jaunystės ir tėviškės 
sentimentų, autorius pakartoti 
nai skundžiasi vienuma. Jis jau 
Čiasi vienišas, kaip rudenį ru 
giena, be tikslo, be ateities, 23 
ps. Jis dažnai palieka vienas 
ir juodas, kaip naktis, 37 ps.

Nors Juozas daug apkelia

17 psl.

vęs, jūromis plaukiojęs, lankęs 
gausybę miestų ir sutikęs įvai 
rių žmonių, bet jo mintys nuo 
lat skęsta savam Nemune, 80 
ps.

Ta nelemta vienuma pas jį 
kažkaip pakartotinai grįžta, 
kaip gilus ruduo, 48 ps. Gal 
vienatvė tokia ryški, kad kny 
goję pasigendama draugės, mo 
teriško švelnumo. Gal, kad lai 
kas jį apnuogino ir apvogė pa 
likdamas žaisti tik su vėju ru 
dens alėjoj, 48 ps. O gal, kad 
jis buvo išvarytas iš namų ne 
ramiam biržely, kai miškuos 
verkė paukščiai, 31 ps. Tai 
klausimai į kuriuos autorius ne 
atsako. Jam kažkaip svetima 
'meilės mintis ir toolimas mote 
liško grožio supratimas. Juo 
zas tartum nežino, kad moteris 
visuomet buvo skatinančio im 
pulso tiekėja. Jos idealo skati 
narni, ar ja nusivylę poetai kū 
lė. nemirštamas eiles. Jie para 
šė didžiausias knygas, kurios 
per metų metus nenustojo sa 
vo vertės.

Jeigu Parojus būtų nors tru 
pūtį įliejęs šio sentimento, jei 
gu jis būtų prisiminęs nors ma 
žą nuotrupą nerūpestingų die 
nų, ,.Sulaužytos Dienosi“ būtų 
tapusios daug iškilesnės. Jos 
būtų turėjusios tikrosios ugnies, 
skatinančio entuziazmo ir bū 
dingesnio patrauklumo.

Baigiant tenka prisipažinti 
jog darosi miela, kad atsiradęs 
pajėgus plunksnos meistras su 
gebėjo suskinti sentimentais žy 
dinčių gėlių puokštę. Skaityto 
jui pasigėrėjus gėlių spalvingu 
mu, patartina neužmesti bent 
kur, kad jos vystų. Geriausia 
būtų jas pamerkti į tą puošnią 
ją vazą, stovinčia ant balai štai 
tiese apdengto, seklyčios stalo.

Juozas Parojus, Sulaužytos 
Dienos, išleista New Yorke, 
1962. 96 psl. Viršelį ir iliustra 
cijas piešė Dr. Marija Žukaus 
kienė.

S. Pranckūnas.
® Gaidys Povilas debiutavo 
kaip režisierius, baigęs Mask 
vos meno institutą.
• E. Mieželaičio kūryba pasiro 
dė Bulgarijoje, Rumunijoje ir 
Vengrijoje.

KULTŪRINĖ KRONIKA . .
Atkelta iš 4-ro psl 

kaip tai, koplytstulpiai, kryžiai, 
stogų žiogreliai, ir bendro po 
būdžio elementai, kaip tai, gė 
lės, žuvys, paukščiai ir tt., sti 
lizuoti lietuvių liaudies meno 
dvasioje sudaro organinę dalį, 
— ne dekoracinį priedą, — 
modernios kompozicijos pavei 
ksle.

Šie elementai matomi, kar 
tais tik jaučiami, eilėje akvarė 
lės ir grafikos kūrinių, bet jie 
kažkaip monumentaliau atrodo 
aiiejinuose paveiksluose.

A. Tamošaičio kūriniai, kaip 
ir A. Tamošaitienės spontaniš 
kos ir grakščios akvarelės — 
guašai bei abstraktinės dvasios 
aliejiniai paveikslai, klausytojų 
buvo palankiai sutikti, ir šia pro 
ga ottawiskiai įsigijo penkis A. 
Tamošaičio ir vieną A. Tarno 
šaitienės kūrinius.

J. V. Danys.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pr. Alšėnas. TŪKSTAN 

TIS ŠYPSNIŲ. Juokų rinki 
nys. Aplankas sės. M. Kristi 
nos. 272 pusi. Kaina 3 dol. 
1962 m. Immaculata .Putnam, 
Conn., USA. Autoriaus adre 
sas: 101 Evelyn Avenue, To 
ronto, Ontario, Canada. Leidi 
nys gražus, kultūringai išleis 
tas. Trūkumas: sunku ką susi 
rasti, reikia viską iš eilės skai 
lyti; geriau būtų, jei juokai bū 
lų suskirstyti skyriais.

MOTERIS Nr. 5. 1962 me 
tų lapkričio - gruodžio mene 
šių.
• Pedagoginiame institute dės 
tančiam chorinį dirigavimą An 
tanui Učiukui sukakus 60 m. 
amžiaus.
• „Cappelia“ pagerbtas bale 
to solistas Henrikas Jagminas 
35 m. sceninio darbo ir 50 m. 
amžiaus

Boulevard Restaurant
CURB BAR-B-Q SERVICE

ALUS, VYNAS, ŠAMPANAS.
Pirmos rūšies steikai.

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

Savininkas P. VORON1NKA1TIS
1997 Labelle Blvd. (Kelias 11A) Chomedy.

Tel. MU 1-0067

kaime, kaž kur

Sunoco Service Station

SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E.,

(ties Hogan Str.)

TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

PROJEKTAS PASTATYTI 
ANTRĄ VILNIŲ

Tiesa praneša, kad projektuo 
jama už Neries, Viršuliškėse, 
pastatyti naujas sostinės rajo 
nas, kurio dydis prilygsiąs da 
bartiniam Vilniui. Tai Vilniaus 
daliai projektuojami „stambia 
plokščiai“ namai, kurie turėsią 
įtrauktus balkonus ir nebūsią 
reikalingi dažymo. Kiekvie 
niem 6,000 gyventojų būsiąs 
sukurtas kultūrinis - buitinis 
centras su kavine, klubu ir kt. 
Bet tai vis tie projektai, kurie 
kažin, ar bus kada įgyvendinti. 
O Vilnius tuo tarpu dar be bu 
tų.
CHRUŠČIOVO MĖNESINIS 
UŽDARBIS — 70.000 DOL.

Kinų spaudos agentūra „Na 
ujoji Kinija” paskelbė būdin 
gą straipsnį — Moderniuoju re 
vizion:svu“ išvadintas ne tik Ti 
to, bet ir Chruščiovas. Dar dau 
giau. Jis laikomas ir „kapitalis 
tų draugu“. Kinai teigia, kad 
Kremliaus valdovas nedalyva 
■vęs jokioje komunistų revoliu 
cijoje. Esą, Chruščiovas atsto 
vaująs sovietų vadovaujamų 
sluogsnių interesus, o jo mene 
sinis uždarbis, siekiąs maždaug 
70,000 dol. Jis neatstovaująs 
ir darbininkų, be to jis esąs še 
šių vilų ir namų savininkas. E.

SOVIETINĖ DARBO 
TVARKA

„Tiesa“ rugs. 16 d. rašo: 
„Vienur želmenys žaliuoja, ki 
tur nė grūdas nepasėtas... Aiš 
kinti tokį nevienodumą gamti 
nėmis sąlygomis būtų neteisin 
ga, __  rašo kažkoks Br. Omer
ca. — Sėją čia trukdo neorga 
nizuotumas, sėklos stoka. . . Kū 
limo darbai menkai tepasistū 
mėjo... Trūksta ir sėklos!.. Šim 
tai hektarų... dar apsėjami ne 
veisline sėkla“... Tai yra so 
vietiška ir komunistiška.

DAU IU.IŲ MENŲ KLUBAS PAGERBĖ 
GASPARĄ VELIČKĄ IR ALĘ ROTĄ

Los Angeles, Calif., Dailių 
jų menų klubas 1962 metų rug 
pjūčio mėnesį turėjo skaudžius 
smūgius, rugpjūčio 7 d. mirė 
DMK narys Gasparas Velička, 
o rugpjūčio 24 d. mirė prof. 
Mykolas Biržiška. Jie abu mylė 
jo Dailiųjų menų klubą, jį įvai 
riopai rėmė, jame ir už jo reiš 
kė savo nuomones ir Dailiųjų 
menų klubo reikalais.

Gal dar bus progų pasisaky 
ti apie Gasparo Veličkos ir 
prof. Mykolo Biržiškos vietą 
Dailiųjų menų klube. Jų vei 
dai dar tarsi gyvi vaikšto, sėdi, 
kalba apie mus. Mes tarsi gir 
dime jų alsavimą, matome jų 
keliamas rankas, girdime juos 
pasisakant.

Tokiomis nuotaikomis Dai 
liųjų menų klubo nariai susirin 
ko gruodžio 1 d. į pirm. Br. 
Railos namus, 5013 Coring Dr. 
Los Anve'es 42. Calif. Atvyko 
ir io pakviestieji svečiai - lietu 
viškos kultūros, lietuviško me 
no palaikvtojai, puoselėtojai, 
bičiuliai. Ne vien iš Los Ang 
les. bet net iš už virš 100 my 
lių esančio San Diego.

Susirinkimą atidaręs pirmini 
nkavo Bronys Raila. Įžanginė 
je kalboje pareiškė, kad Dailių 
jų Menų Klubo susirinkimai 
jam yra labai svarbūs, vieni sv 
arbiausiųjų metinių įvykių me 
niniame Kalifornijos lietuvių 
gyvenime.

Du DMK nariai mirė. Jam 
ypač skaudu, nes ir Gasparas 
Velička, ir prof. Mykolas Bir 
žiška mirė jam pirmininkauja 
nt.

Du nariai mirė. Į Dailiųjų. 
Menų Klubą žinome,daugelis 
norėtų įstoti. DMK nariai nuo 
lat išplaukia į tolumas. Geriau 
šiai stovi mūsų rašto atstovai. 
šio klubo nariai. Štai, netaip se 
niai Alė Rūta laimėjo ’’Dirvos’ 
skelbtą pirmąjį konkursą. Dai 
liųjų Menų K-bo vardu, su svei 
kinamuoju žodžiu, dovaną įtei 
kė Juozas Tininis.

Bronys Raila trumpai apta 
rė ’’Kelias į kairę” veikale pa 
liestą naują, iki šiol lietuvių lite 
ratūroje beveik nežinomą te 
mą: lietuvio ūkininko įsikūrim 
as Amerikos 
apie Čikagą. Alei Rūtai pirmi 
ninkas įteikė lietuviškų rūtų ir

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ

282 St Catherine East

(kampas Sangumet)

antras augstas

PIRMOJI KOMUNIJA 
ESTUVĖS-SUKAKTUVĖS

pasakė: Visad būki lietuviška 
rūta lietuviškoje literatūroje.

Bronys Raila dalyvavo Gas 
paro Veličkos literatūrinių pa 
laikų tvarkyme. Tai atskira, i! 
ga tema. Vos tik pora ar kele 
tas artimųjų Gasparo Veličkos 
draugų žinojo apie Gasparo už 
rašomas lyg ir dienoraštin min 
tis. Jų yra geras pluoštas. Pir 
mininkaujantis jaučia garbę tų 
dienoraštinių ištraukų nors ma 
žute dalimi pirmą kartą viešai 
pasidalinti Daliųjų Menų klu 
be.

Sekančiam laikotarpiui Dai 
liųjų Menų klubui pirmininkaus 
Dana Mitkienė.

Ilgai vakarauta. Plačiai disku 
tuota įvairiomis temomis. L. 
Kančauskas gaudė fotografi 
nius Dailiųjų Menų Klubo na 
rių, susirinkusių, momentus 
Jis čia pat nutraukė ir dabartį 
nę Lietuvių Rašytojų dr-jos V- 
bą, kurią sudaro Dailiųjų Me 
nų klubo nariai.

Šeimininkų Railų paruoštas 
puotos stalas labai tiko ilgam 
vakarojimui ir priminė geruo 
sius, senobinius laikus Lietuve 
je- (lg).

— Pasaulinei parodai bus 
nugriauta Point St. Charlie 
Montrealio sritis, kuri labai se 
na ir daugelis namų netinka gy 
venti.

— Peru paskelbtas nauja? 
rinkimų įstatymas, kuris nusta 
to: renkami prezidentas, du vi 
ceprez., 45 senatoriai ir 140 
parlamento atstovų.

— Tarptautinė juristų sąjun 
ga kritikavo Franko režimą Is 
panijoje.

— Ceilone susirinko kelios 
Azijos valstybės svarstyti Indi 
jos - Kinijos karo susidūrimo.

— De Gaulle mirties baus 
mę gen. Jouaud pakeitė kalėj i
mu.

Įvairūs 
DRAUDIMAI
Vacys Zižys

įstaigos VI 2-1427
Namų LA 3-1084

s «

M. SI ALIUKAS 1
VYRIŠKŲ IR I 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS į
AUGŠTOS KOKYBĖS I

RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

79 ir 81 St. Zo ique St. E. g
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų sup:rktų daiktų ir per Angliją i
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

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

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

BALTIC \ 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

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

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

DRUMMOND AUTO 
REPAIRS

1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608 
LATVIŠKA ĮMONĖ 

Taisomi visų rūšių automobiliai. 

Darbas garantuotas. 

Greitas patarnavimas.
Prieinamos kainos.

\. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

I ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

8 I
j BELLAZZI-LAMY, INC |
$ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. X
vį Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, j, 
X Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. $V
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TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORAS 
MONTREALY

DIDELI TRŪKUMAI APRŪPINIMO SRITY 
LIETUVOJE

Torontas chorais turtingas ir 
garsus. Abi lietuvių katalikų pa 
rapijos turi po du chorus — su 
augusių ir vaikų. ,,Varpo“ cho 
ras — penktas ir didžiausias ir 
geriausis. Evangelikai turi sa 
vo bažnytinį chorų ir orkestrą. 
Tat vienas Torontas gali su 
ruošti didelę dainų .šventę. 
Montrealis šia prasme toli atsi 
likęs nuo Toronto.

'Prisikėlimo parapijos choro 
atsilankymas. Montrealy ir jo 
koncertas Aušros. Vartų salė 
je, bei . giedojimas pamaldose 
AV bažnyčioje buvo maloni ir 
didelė naujiena.

Prisikėlimo parapijos choras 
daugiausia tarnauja savo para 
pijai, bet daugelis jo dalyvių 
yra nuolatiniai ,,Varpo" daly 
viai. Choro koncertas Montre 
aly pačiam chorui buvo ne eili 
nis įvykis. Montrealio lietuviai 
jo atsilankymu labai domėjosi 
ir gana gausiai dalyvavo ir kon 
certe ir pamaldose, kuriose jis 
giedojo. Nemažiau svarbu, kad 
choro programą žymiai įvairi 
no solistė J. Liustikaitė.

Mums buvo įdomu, kad cho 
rą veda plačiai žinomas ne tik 
tai- muzikas, bet ir pasižymėjęs 
visuomenininkas kun. Br. Jurk 
šas, kurio darbų garsas mus 
yra pasiekęs iš tolimųjų Kana 
doš vakarų, kur Edmontone jis 
ne tiktai turėjo gražų chorą, 
bet jo pastangų žymia dalimi 
Edmontonąs pasistatė ir Lietu 
vių namus. Tat, pirmiausia apie 
choro vadovą.

Kun. Br. Jurkšas — gabus 
muzikas: ir vargonininkas ir 
dirigentas. Bent jo prieš pa 
maldas išpildytoji J. S. Bacho 
Fuga sužavėjo ir augštu 
technikos lygiu ir puikia inter

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto. 5, Ont.

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

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

„M. B.“ auginimo teise.
Geriausiam stovyje. 2 gyv. na 

mai, 2 barnės, 2 šiltadaržės, 
) 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.

pretacija, nors mūsų vargonai 
nebuvo tinkamai sutvarkyti 
koncertiniam grojimui. Kun. 
Br. Jurkšas geras ir dirigentas, 
jautriai ir individualiai prieinąs 
prie pildomojo kūrinio.

O dirigentas — tai ir yra 
choro siela. Choras ir jo šutei 
kimas darbui iškeliamas į me 
nišką lygį faktinai yra dirigen 
to padarinys, ypač nelengvas 
mūsų sąlygomis. Ir Prisikėlimo 
par. choras įrodė, kad jis yra ve 
damas gero dirigento: suderin 
tas, vieningas, sulietų balsų į 
visumą. Chore kiek daugiau 
reiškiasi bosai ir sopranai, bet 
jie nevyrauja ir nestelbia kitų 
balsų.

Chorui po ilgos kelionės au 
tobusu nelengva koncertuoti, 
ypač tobuliau pasireikšti, bet 
choras, gerų, gražių balsų ir 
gerai suderintas, puikiai skani 
bėjo ir užtarnautai kėlė mont 
realiečių pasigrožėjimą. Šim 
kaus, Švedo dainos išpildytos 
įdomia interpretacija, kuri pa 
sižymėjo dirigento individualu 
mu. Įspūdžių kulminuotę tačiau 
choras sudarė Ch. Gounod 
Psalme, kurios išpildymu pa 
siektas galimas chorui tobulu 
mas. Choras žavėjo ir subtiliais 
pianissimo ir galingais fortissi 
mo meniškos visumos apimty 
je. Publika choro dainomis ža 
vėjosi ir daug kartų prašė bi 
suoti. Ir tai buvo choro užtar 
nauta.

Didelis choro žygis į tolimo 
je šiaurėje esantį Montrealį įro 
do didelį jo pasiryžimą tarnau 
ti lietuviškai dainai bei gies 
mei ir atlikti pareigą lietuvy 
bei. Kadangi chore dalyvauja 
liktai nedidelė lietuvių dalis, jo 
narių dalyvavimas chore yra di 
delis pasiaukojimas, išskirtinas 
iŠ visos lietuviškosios veiklos. 
Todėl chorui priklauso visų lie 
tuvių pagarba ir parama.

Choro dalyvavimas sekma 
dienio pamaldose taip pat mon 
trealiečių buvo įvertintas gau 
siu atsilankymu. Maldose cho 
įas pasirodė ypač subtilus, san 
turus ir švelniai maldingas. 
Gražus ir muzikaliai įdomus bei 
įvairus Asperges; Mišios san 
tūrios formos. Maži netikslu 
mai pradžioje, gal būt parėję 
nuo vargonų išsiderinimo, ne 
pakenkė gražiai visumai.

Puikūs buvo dirigento vargo 
ainiai momentai — prieš pa 
maldas ir mišias pabaigus. Tai 
AV bažnyčioje buvo nedažnai 
patiriama muzikinė prabanga, 
deja, ne visos publikos sąmo 
ningai įvertinta.

Solistę J. Liustikailę mes gir 
dėjome jau ne pirmą kartą. Ir 
šį kartą ji davė įdomią ir gerą

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel EM 4-4025. |

Didelę netvarką patvirtino M. 
Šumauskas, deputatai Augšč. 
Soviete — trūksta skalbinių, 
pirčių, remonto dirbtuvių. —

Žmonės verčiami kreiptis į 
„privatininkus“. . .
8-ji A. Lietuvos Sovieto se 

sija Vilniuje (lapkričio 13 d.) 
buvo akivaizdžiu liudininku, 
kad krašto gyventojų buities, 
jų aprūpinimo srityje esama 
net pasibaisėtinų trūkumų, d ai 
paliudijo pirmoje eilėje min. 
tarybos pirm. M. Šumauskas ir 
■ 'sa eilė kitų kalbėtojų.

„Tiesa“ dejuoja: ..Visa bė 
da, kad daugelis kultūrinių - 
buitinių ir namų apyvokos daik 
1’1 savo kokybe, išvaizda ir ap 
daila, savo techniniu lygiu ne 
patenkina vartotojo reikalavi 
rių“. Dar blogiau: girdi, san 
'ėliuose guli už milionus rub 

I ų pagamintos produkcijos, ku 
rios vartotojas neperka.

Atsakingų Sovieto delegatų 
žodžiai ryškiau kaip šauniausia 
propaganda paliudys, kokią be 
tvarkę neša bolševikinis rėži 
mas, kokie tušti žodžiai tėra ko 
munistų programose ir kaip ma 
ža pažangos padaryta per 20-ų 
sovietinio šeimininkavimo me 
tų — gyventoju aprūpinimo sri 
*yje.

Min. Tarybos pirm. M. Šu 
rnauskas („Tiesa“, 267 nr.) 
pastebėjo, teigdamas, kad gy 
ventojų poreikiai nepatenkina 
mi ir nesitaikoma prie šiuolai 
kinių reikalavimų. Nejvykdy 
tas šių metų 9 mėnesių butinio 

programą, kuriai paskyrė visą 
savo talentą. Šiltas jos balsas, 
palyginus su anksčiau girdėtu 
koncertu, dabar atrodo daugiau 
moderuotas ir sulaikytas. Solis 
tei, atrodo, lengviau sekėsi ari 
ja negu lietuviškieji kūriniai. 
Bažnyčioje gražiai praskambę 
jo jos Avė Marija. Solistė pub 
likoje, koncerto metu, turėjo di 
delį pasisekimą, buvo prašoma 
bisuoti ir buvo apdovanota gra 
šiomis rožėmis.

Suminėtina labai gera akom 
paniatorė, techniškai pajėgi ir 
gražiai mokanti eiti su soliste ir 
choru.

Visumoje torontiečių atsilan 
kymas Montrealiui paliko gerų, 
.malonių įspūdžių, praskaidri 
nusių kasdienybę, ir Šių gyveni 
man įnešė žymią, muzikiniu 
terminu vertinant, intermediją. 
Chorui ir jo dirigentui Montre 
alio visuomenė už tai yra nuo 
širdžiai dėkinga.

J. Kardelis.

PADĖKA
Dėka artimų giminių, Blau 

zdžiūnų, Grygelių iš Montrea 
lio, Juškų iŠ Detroito ir Stepą 
nauskų iŠ f oronto pagelbos, 
šių metų lapkričio mėn. mūsų 
šeima atvykome iš Lenkijos į 
Kanadą.

Norime išreikšti nuoširdžią 
padėką. Dar ant "Batorio“ 
denio paspaudusiems brolišk 
ai ranką tautiečiui ir Jurgiui 
B.

Blauzdžiūnams ir Grygelia 
ms vaišingai ir šiltai mus pnė 
musiems. Visiems pažį.stamie 
ms ir kitiems tautiečiams, tei 
kiantiems materialinę ir mora 
iinę paramą bei paguodą.

Jurgiui B. už neperstojančių 
globa.

Ačiū!
Stepanauskai. 

j 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
U'ino kainomis

(30—40% žemiau rinkos kainų) 
IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ 

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

K Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skare.lit 
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

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

K i — — -Ak ' '"įį

aptarnavimo planas ir esą, 
labjausia atsilikta beplanuo 
jant rūpintis drabužių ir avaly 
nės taisymu ir individualiu siu 
v imu, baldų remontu, rūbų 
iheminiu valymu bei dažymu. 
Daugelyje Lietuvos miestų ne 
atliekami butų remonto darbai 
ir visa tai, teigia min. pirminin 
kas, verčia gyventojus kreiptis 
į... privatininkus.

Daugumoje gyvenviečių, kai 
mų nerasi priėmimo punktų, 
kur būtų galima atiduoti re 
montuoti baldus, radio imtu 
vtif dviračius, motociklus, laik 
rodžius.

Toliau teigia M. Šumauskas; 
Lietuvoje lėtai plečiamas skal 
bimo mašinų, dulkių siurblių ir 
pan. reikmenų nuomojimo pun 
ktų tinklas, neįmanoma įsigyti 
skalbimo mašinos ir pan. Nepa 
tenkinamai organizuojamas bal 
dų, maisto ir pramoninių pre 
kių, kelionės bilelų, bagažo ir 
siuntinių pristatymas į namus.

Jei pažvelgti į Lietuvos pir 
tis, skalbyklas, viešbučius, pasi 
rodys, kad ir jie nepatenkina 
poreikių. Skalbyklų pajėgumas 
esąs menkas, net stambiuose 
centruose nesą komunalinių 
skalbyklų. Iš viso skalbyklų ir 
pirčių trūkumas. Viešbučiai 
esą blogose patalpose ir jų trū 
ksta. Dabar Lietuvoje veikiąs 
81 komunalinis viešbutis su 2. 
700 vietų ir tai sudaro vos pu 
sę reikalingo skaičiaus. Ypač 
nenormali padėtis tuo požiūriu 
jaučiama Vilniuje. Kaune, Šiau 
liuose, Alytuje.

A. Telyčėnas (Kelmės raj.) 
— pas mus dažnai trūksta at 
sarginių dalių radijo imtuvams, 
televizoriams. Kaimo vietovė 
se trūksta kirpėjų, batsiuvių, 
siuvėjų, krosnių statytojų... J. 
Vilius (Šiaulių m.) — mieste 
esančios dirbtuvės daugiausia 
smulkios, turi primityvias ga 
mybos priemones... P. Litvins 
kas (Žiežmariai) — trūksta lai 
krodžių atsarginiu dalių, batsiu 
viams trūksta peilių, per maža 
gaminama odos, o ir ta pati 
yra žemos rūšies. P. Vaitiekai 
lis (Akmenės raj.) — dideli 
trūkumai statant gyven. namus 
N. Akmenėje, daug šeimų ne 
turi butų... Iki šiol nėra viešbu 
čio. Rajone nėra nė vienos rū 
bų skalbyklos. P. Eidukas (Pa 
nevėžio m.) — dar daug gyven 
tojų naudojasi privatininkų pa 
tarnavimais, ypač siuvant rū 
bus. Siuvimo dirbtuvėlėse kai 
nos per didelės. Dirbtuvėje siu 
vėjai - specialistai uždirba ma 
žiau. negu fabrike. Pagaliau, 
P. Oleka (Vilnius) — labai rim 
tas trūkumas esąs tas, kad už 
sakymai naujiems drabužiams 
siūti vykdomi neturint reikia 
mų duomenų apie gyventojų pa 
klausą.

Nusiskundimams nebūtų ir 
galo.

M. Šumauskas aiškiai pabrė 
žė („Tiesa“, 267 nr.) : pirkėjai 
dažnai negali gauti parduotu 
vėse norimų prekių. Jis, kalbė 
damas apie vartojamų prekių 
gamybą, iškėlė visą eilę trūku 
mų ir jie vėl byloja — daug at 
silikimo, nesiskaitymo su gyven 
tojų poreikiais, pagaliau, nors 
tai ir slepiama viešuose pareiš 
kimuose — labai daug prekių 
išgabenama iš Uictuvos į kitas 
„broliškąsias“ respublikas ar 
tiesiog „vyresniajam broliui“ 
naudotis. Tačiau ir vėl duoki 
me žodį M. Šumauskui:

Didelė netvarka, apsileidi

SAULT Ste. MARIE. Ont.
KALĖDINĖS MINTYS IR NAUJIENOS

Ligi Kalėdų jau tik pora sa 
Vaičių. Gatvėse girdėti net pra 
dedančios nusibosti tos pačios 
kalėdinės melodijos. Parduotu 
vių langai pilni visokių akis pa 
traukiančių gėrybių, o žmonių 
minios, kaip Lietuvoje per di 
džiuosius atlaidus.

Tačiau, didžiausiam nustebi 
mui, atrasime ir tokių, kurie sa 
kosi nejaučią švenčių nuotai 
kos ir visai Kalėdų nelaukia! 
Kodėl?! Ar tai yra persisotini 
mas šio turtingo krašto gėrybė 
mis, ar tai kad kai kam jau 18- 
tos Kalėdos be tėvynės, ar tai 
tik paprastas atbukimas?! Pali 
kime tą klausimą panagrinėti 
per šventes, kada kur nors 
bendrai didesnėmis grupėmis 
susimesime, o juk gintarinės 
spalvos gėrimai ne tik padaro 
žmogų atviru, bet padeda iš 
spręsti net sunkiausias proble 
mas.
K------------XX ■ M k ------------->

mas baldų pramonėje. Pvz., 
pernai iš paruoštų 112 baldų pa 
vyzdžių, serijinei gamybai tebu 
vę panaudota — 38.

Nuolatinis reiškinys bolševik 
mečio laikmetyje, tai — per 
mažai skiriamas dėmesys koky 
bei. Pasirodo, „Drobės“, „Li 
tekso“, „Kauno audinių“ ir kt. 
fabrikai išleidžia audinius nepa 
tvariai nudažytus, negražaus 
rašto, su skylėmis ir dėmėmis 
ir šiaip su įvairiais trūkumais.

Iki šiol — dejavo M. Šu 
rnauskas — dar neišspręstas siu 
vinių, trikotažo dirbinių, avaly 
nės, chemijos, maisto pramo 
nės racionalaus įpakavimo klau 
simas. O jei dabar mesime žvil 
gsnį į prekybos ir viešojo mai 
tinimo reikalus, tai ir čia M. Šu 
rnauskas nešykšti iškelti daug 
netvarkos, įvairių trūkumų pa 
vyzdžius. Anot M. Šumausko, 
„tačiau... pasitaiko, kad preky 
binės organizacijos be jokio pa 
grindo, nežinodamos gyvento 
jų paklausos, duoda per mažus 
ar per didelius užsakymus“. Gir 
di, prekybos įmonėse susidariu 
sios didelės, normas viršijančios 
prekių atsargos. O tai vyksta 
dėl to, kad nepatenkinamai 
vykdomas planavimas, blogai 
manevruojama prekėmis, neži 
noma kokia esanti paklausa...

Jei kas apsilankys Lietuvos 
parduotuvėse, bematant susi 
durs su senomis, atsilikusiomis 
aptarnavimo formomis. Su pir 
kėjais elgiamasi grubiai, neati 
džiai ir, anot Šumausko, jie 
įkartais net „apskaitomi, ap 
matuojami, apsveriami“...

Restoranų, valgyklų labai 
trūksta. Valgyklose gamina 
mas maistas esąs blogos koky 
bės, negausus patiekalų asor 
limentas.

Trūkumams šalinti pirmoje 
eilėje įpareigota to paties M. 
Šumausko vadovaujamoji 
Min. Taryba, kitos ministelri 
jos, įvaiirių pareigūnų gausy 
bė... Tai tik nutarimai, nes už 
metų ar pusmečio vėl teks 
skųstis tais pačiais trūkumais, 
netvarka ir... jieškoti atpirki 
mo ožių. Žinoma, :»?i dabar, 
nei už metų viešai nebus kai 
bama ir tik savo tarpe gyven 
tojai kuždėsis, smerkdami tik 
rąjį kaltininką — visą netvai 
ką sukėlusią atneštinę sovieti 
ne, bolševikinę sistemą.

G A RSI N 1 MAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pH 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto. 1/tomas. Š'ej<; 
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, 36b puslapių, kaina, $ 1. 
(2) Knyga Laikas Prisiartino, studijavimas Švento Rašto. 
2 tomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
krislus, kas jie do v'eni vra, k< kie jų darbai yra. Knyga drobės 

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

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

Gruodžio mėnesio pradžioje 
pas mus buvo tikras pavasaris 
— be sniego ir temperatūra lai 
kėši apie —50 I. F. Panašiai 
šiame mieste yra buvę tik 1941 
metais. Tačiau pas mus viskas 
greitai keičiasi. Užvakar užklo 
jo porą colių sniego ir jau atro 
do, kad turėsime tikras „baltas 
Kalėdas“.

Pasikeitimai, gaila, ne i gera 
ją pusę vyksta ir mūsų didžiau 
šioje darbovietėje „Algoma" 
plieno fabrike, kuriame dirba 
daugelis mūsų tautiečių. Vasa 
ra čia dirbo apie 7% tūkstan 
čio darbininkų, bet artėjant žie 
"'ai, keletą šimtų atleido ir vy 
ksta dar tolimesni atleidimai. 
Fabriko darbo js^ai^a tv'r’ina,, 
kad tai bus nedidelis skaičius. 
Mūsų tautiečiai šiame fabrike 
dirba jau ilgesnį laiką, tai, at 
rodytu, kad atleidimai mažai 
ka palies, ar tik trumpam lai 
kui.

Kelias savaites atostogų tu 
rėš ir tie tautiečiai, kurie dirba 
,,Mannes Mann" vamzdžiu fab 
rike, nes ši darbovietė kelioms 
savaitėms visai uždaroma.

Bendrai paėmus, nors mies 
te bedarbių skaičius sparčiai au 
ga, bet per Kalėdas ir pradeda 
mi naujus metus1, turėsime tik 
nedideli tautiečių bedarbių skai 
čių, o todėl šventinės nuotai 
kos nebus sugadintos.

Kaip ir paskutiniais keb'oli 
ka metų, taip ir šiemet, jokio 
bendruomenės rengiamo pobū 
vio ar pasilinksminimo nebus, 
tačiau mūsų tautiečiai nrivačiai 
susimeta gana gausiomis grupė 
mis ir per šventes net gerokai 
pasilinksmina.

Šių metų gale, turbūt, atsi 
statvdins mūsų ap. valdvba ir 
greičiausia vėl nauia valdžia 
bus tik iš kelinto karto išrink 
ta.

Besibaigiantieji 1962-ji metai 
buvo geri metai mūsų ko’oni 
jai. jei kalbėti apie uždarbius ir 
materialinę ouse, tačiau šia:s 
metais negailestingoji mirtis iš 
plėšė net kelis tautiečius iš mū 
sų tarpo.

Artėjančiu Kalėdų ir Naujų 
jų 1963-čiųjų metu proga Imkė 
tina mūsų tautiečiams visokerio 
pos laimės bei sėkmės, o svar 
biausia, tai nepamiršti, kad esą 
me lietuviais ir atlikti savo, kai 
po lietuvių, tas nesunkias bei 
nesudėtingas pareigas.

Korespondentas.
MIESTAMS TRŪKSTA 
DARŽOVIŲ, BULVIŲ
Vilniuje įvykusiame A. So 

vieto sesijoje prekybos min. A. 
Mikutis nurodė į trūkumus, 
Lietuvos miestų gyventojus ap 
lūpinant daržovėmis ir bulvė 
mis.

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl 

entaras, Toronto Maple Lea 
fs ledo ritulio komandos žai 
dejas Kelly yra puolamas kon 
servatorių, kad parlamento 
sesijose jis yra buvęs tik vie 
na kartą, kai tuo tarpu iš 26 
rungtynių, apleido lik vienas.

—Tautinės lygos ledo rutu 
lio pirmenybės bus greičiausiai 
išspręstos tarp Čikagos, Detroi 
to, Toronto ir Montrealio ko 
mandų.

TAUPYK IR S K O I. INKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve ,,P ARAM A*’
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1'29 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Uz asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

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

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

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

tiktai oenktadieniais ir pirmadieniais.
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HAMIfBLTON
HAMLTONO LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SU 

SIRINKIMAS PASMERKĖ DAUGLASO KUBOS
POLITIKĄ

Iš Socialdemokratų susirinkimo
Gruodžio m. 1 d. J. Stonk

aus namuose įvyko Hamilto 
no Lietuviu Socialdemokratų 
me.inis narių susirinkimas, ku 
ils praėjo labai gyvai. Buvo 
jpsvais.yti įvairūs skyriaus 
reikalai bei pasauliniai politin

Įvykiai.
nagrinėjant komunistinės 

Kubos įvykius bei Kanados 
New Democratic Party lydei 
io T. Douglaso neigimą pasi 
sakymą dėl blokados prieš 
Kubos diktatorių Castro, susi 
rinkimas vienbalsiai pasmer 
kė K. N. D. P. lyderio T. Dou 
glas vedamą politinę liniją ko 
munistinės Kubos atžvilgiu.

Hamiltono liet, soc-demok 
ratams tokia politinė linija 
yra visapusiškai nepriimtina 
ir jai visai nepritaria, ir todėl 
nutarė kreiptis į Kandaos Lie 
tuvių Socialdemokratų Sąjun 
gos Centro Komitetą Toron 
te su pageidavimu, kad komit 
etas visos Kanados Socialde 
mokratų vardu New Democr 
atic Party lyderiui T. Douglas 
pareikštų tuo reikalu protestą 
Susirinkimui prašant, H. L. S. 
D-tų Vaidybos sąstatas 1963 
metams lieka tas pats: pirm. 
K. Lukoševičius, sekr.V. Ge 
rulskis, iždininkas J. Stonkus

Dalyvavęs susirinkime.
NAUJUS METUS HAMILT 

ONIEČIAI SUTINKA
Queen's Banquet salėje, 10b9 
Barton Str. East, prie Ottawos 
g. Šiemet niekam nereikės rū 
pintis, kur susiburti N. Metų su 
tikimui. Bendruomenės v-ba tą 
rūpestį pati pasiėmė. Kas neno 
n prišiukšlinti geriausio draugo 
privatų butą ir palikti N. Metų 
dienai krūvas neplautų indų, 
nėra geresnės vietos tam vaka 
rui, kaip Queen’s Banquet salė 
ir maloniausio šeimininko, kaip 
jūsų Bendruomenės valdyba. 
Tik čia, prie gražiai paklotų sta 
lų, jaukaus apšvietimo ir grie 
žiant Benni Ferri orkestrui, ga 
lėsime sutikti N. Metus. Sve 
čiams turėsime bufetą su čia 
pat pagamintais šiltais užkan 
džiais, gaivinančių gėrimų ir pu 
siaunakčiui leduose atšaldytą 
šampaną. Bus premijuojamų 
šokių varžybos ir nemokamai 
dalijami balionai ir kepuraitės. 
Vakarui paįvairinti turėsime va 
dinamą Floor-Show su magi 
ku ir pagarsėjusia ukrainiečių 
~~kėjų grupe.

Pradžia 8 vai. vakaro ir pa 
baiga 2 vai. ryto. Šitoks vaka 
ras bus labai tinkamas ir tiems, 
kuirie labai retai kur išeina. 
1963 metų sutikimas paliks vie 
nas :š ’ll, kurio ilgai negalėsime 
"žmiršti.

Jau dabar galite rezervuoti 
sa<t spaliukus, skambinant: V. 
Kežmaičiui, TA 9-8441, arba 
K. Mileriui, Ll 5-4058. K. M.

BEVILTIŠKA PADĖTIS 
IŠGELBĖTA

Gruodžio 9 d. skautams rem 
ti dr-jos valdyba, per paskuti 
nius dvejus metus negavusi iš 
tėvų reikiamo pritarimo jauni 
mo globos darbui, atlikusi 
1962 m. terminą, jau buvo nu 
tarusi likviduotis. Norėdama 
v-ba painformuoti visuomenę, 
sukvietė tėvus bei prijaučian 
čius tuo- reikalu pasitarti, prieš 
tai spaudoje ir kvietimo laiš 
kuose painformavusi visuome 
nę apie esamą rėmėjų v-bos pa

dėtį. Kaip praeityje, taip ir 
kartą, visuomenė, matydama 
rimtą padėtį, jau gerokai prieš 
6 vai., pradėjo rinktis į A. V. 
parapijos salę, kur dar buvo ne 
pasibaigęs šeštad. m-los tėvų 
susirinkimas. Vos pirmąjam už 
baigus darbą, tuojau buvo pra 
dėtas sekantis. V-bos nustebi 
jnui salėje atsirado rekordinis 
susirinkusiųjų skaičius — 45! 
V-bos p-kas A. Paukštys atida 
•ydamas susirinkimą, nuošir 

tižiai padėkojo susirinkusiems 
r sus-mui pirmininkauti pakvie 
tė K. Baroną, sekretoriauti G. 
Breichmanienę.

Pagal dienotvarkę, v-bos p 
kas apibūdino v-bos atliktus 
darbus, finansinį stovį bei revi 
Sj’os k-jos aktą. Viskas buvo pri 
imta. Toliau sekė „Širvintos” 
ir „Nemuno" t-tų pranešimai.

Susirinkimo pirm. pasiūlė 
pristatyti kandidatus ir rinkli 
naują v-bą. Pagal balsų skaičių 
buvo išrinkta: A. Paukštys, B 
Pašilys, D. Stukas, Antanaitie 
nė, J. Paškevičius, Stonkienė,
A. Kaušpėdas, Sakalas. Revizi 
jos k-ja palikta ta pati: G. Brei 
chmanienė. P. Gužas ir V. Na 
viekas.

Tęsiant tolimesnes diskusijas 
jaunimo reikalu, prieita prie iš 
Vados, kad reikia jaunimui pro 
gos pasireikšti patiems, ypač 
tautiniam darbe. Tuo būdu jau 
nimas bus pasiiuošęs ateities 
kadrui, kas anksčiau ar vėliau 
ateis. ,

Rėmėjų v-ba nuoširdžiai dė 
koja K. Baronui už sklandžiai 
vestą sus-mą, G. Breichmanie 
nei už šio taip svarbaus darbo 
įamžinimą protokolų knygoje. 
V-ba, nuoširdžiausiai dėkoja vi 
siems susirinkusiems už pareikš 
tą pasitikėjimą. Valdyba yra 
pasiryžusi su nauja energija tęs 
ti savo darbą su tokiu pat nuo 
širdumu, kaip ir praeityje. Dė 
koja taip pat Preston, Ont. lie 
tuviams, kurie reikalui esant, vi 
sada yra su mumis. V-ba tikisi, 
kad reikalui esant nebūsime pa 
likti Dievo valiai, bet visi bend 
romis jėgomis dirbsime mūsų 
jaunosios kartos ir tautos labui.

„Skautų Aido" platintojas 
V. Pašilys, 50 Fairhot Rd. S., 
dėkoja užsisakiusiems ta proga 
1963 m. ,,Sk. A.“ ir kviečia 
daugiau tautiečių, sustiprinti jau 
nimo spaudą užsiprenumeruo 
jant „Sk. A.“. V. P.

H AMU.TONO KOVAS 
LAIMI

Hamiltono Kovo jaunių — 
mergaičių krepšinio komanda 
dayvauja miesto pirmenybėse. 
Po vienų pralaimėtų ir lygiųjų 
rungtynių, lietuvaitės išplėšė 
pirmą laimėjimą, nugalėdamos 
Tigers komandą 44 :9. Žaidė ir 
taškų pelnė: L. Stanevičiūtė 7.
B. Kybarlaitė 8. T. Tumaitylė 
6, Zadurskytė 5, Jankutė 4. 
Vaitonytė 2, Arštikaitytė 2, Do 
meikaitė, Pyragiūtė, Šopytė, 
Kaminskaitė.
X]ep m^nnuaq leiunul oaojj 
vauja katalikiškų parapijų pir 
menybėse, atstovaudami Vii 
niaus Aušros Vartų parapiją. 
Pirmose rungtynėse jie nugalė 
jo pereitų metų meisterį — Šv. 
Eugenijaus parapijos komandą 
pasekme 46:20. Taškų pelnė: 
Vinerskis 21, Bakaitis 16, Sto 
nys 3, Blekaitis 4, Kybartas 2, 
Vindašius, Enskaitis, Stosius.

B. Pūkelevičiūtė, A. Dikinis ir L. Barauskas repetuoja, bet į 
sceną dabar įsiveda „Auksinę žąsį’’’, kuri pirmiausia skirta 

Čikagai.

SUDBURY. Ont.
L. B. VALDYBOS PRANEŠIMAS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga visus mielus bendruome 
nės narius sveikiname ir linki 
me daug asmeniškos laimės. 
Taip pat širdingai dėkojame 
už didelę paramą lietuviškuose 
reikaluose, bei parodytą gražų 
solidarumą, vieningumą per 
1962 metus.

Taip pat pranešame, kad 
naujos V-bos rinkimams kandi

datų verbavimas vyksta sėkmin 
gai. Rinkimų datą pranešime 
vėliau.

— Kazimiero Daunio, mūsų 
bendruomenės nario sesutė — 
Agnieška Daunytė - Daunienė- 
gyv. Amerikoje, mirė. Bend 
ruomenės ir V-bos vardu meilą 
Kazimierą širdingai užjaučia 

me.
L B- Valdyba

CALGARY, Alta.
PERSITVARKĖ

Calgario Lietuvių bendruo lidarumo įnašų K1 B Krašto 
menės apylinkė išrinko naują valdybai 20 dol. ir Kultūros 
valdybą, kurios pirmininku iš Fondui 20 dol. Tai bene pirmą 
rinktas veiklus lietuvis L. Bruz kartą Calgario apylinkė taip 
ga. gražiai padarė. Bravo, calga

Padarytas gražus nutarimas, mečiai!
Iš apylinkės kasos paskirta: KLB Calgario apylinkės vai 
Lietuvos kariuomenės invali dybos pirmininko adresas: L. 
dams 30 dol., KLB Šalpos fon Brūzga, 812, 19th Avenue, S. 
dui 16 dool., Elta - Press 10 W., Calgary, Alberta. Kor.
dol., Vasario 16 gimnazijai 5 9 Prancūzų rašytojas M. Pons 
dol., Skautams 5 dol .KLB So lankėsi Vilniuje.

KANADOS KORDILJERŲ KALNUOSE
Daugiau Čia lietuvių arti ni nas, nes esąs per sunkus darb 

ekas negyvena . Prieš porą as. Sėdo. į tuščią prekini vag 
mėnesių čia buvo atsibalado oną ir. nė sudiev nepasakęs, 
jęs iš Montrealio vienas tauti nuvažiavo toliau į vakarus la 
etis, senkanadijonis, neva darbo imės jieškoti. Iš lietuvių tar 
jieškodamas. Paprašiau kelio pO jau vjs daugiau panašių as 
meisterio ir buvo primtas dar inenu leko sutikti 
bininku į extrą gangą. Tas 
vos, vos išdirbo penkias dien A. K.

lietuviai veikia visur

TAUPYK IR' SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE „T ALK A”

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

St CATHARINES. Ont.
..GINTARUI” 10 METŲ

Niagaros pusiasalis mažai televiziją. Ir ten buvo publikos 
buvo apgyventas senosios kar jr programos vadovu įvertin 
to išeivių lietuvių. Po paskuti la8. Buvo pageidauta duoti daž 
■ taro pradėjo įsikurti šiame niau programos per televizija, 
pusiasalyje kiek daugiau lietu Tačiau, ne dėl vad. Z. Ulbinie 
vių. Kad ir sunkiai dirbdamas, ngS priežasčių, programos nu 
lietuvis negali pamiršti gimtojo trūko. Reikia tikėti, kad ateity 
krašto papročių, dainų šokių, je rasis gerų norų „Gintaro“ rė 
v tidinimų, Lietuviškame krašte, mėjų tarpe ir vėl bus galimybė 
ilgesio apimti, buriasi į didės Jjetuviškąjam jaunimui pasirody 
mus ar mažesnius meno būre tl §a)ia kitų teutų jaunimo. 
bus. reiškia sielos meilę tėvy 1960 m „Gintaras“ buvo iš 

okup ntui kviestas į Torontą atlikti pro
:i>jf kad ir negausioje lietu gramą, ruoštą N. P. Marijos 

viii kolonijoje, yra gana veik seserų Torontiškiai buvo nuste 
lių tautiečių. Prieš 10 metų vie binti, kad iš tokios mažos kc 
ras iš veikliųjų buvo K. Žu lonijose yra toks stiprus ir gau 
kauskas, kuris šiam „Gintaro“ sus mokyklinio amžiaus būrelis 
įsikūrimui davė pradžią. Atvy Aiškiai matosi, kad lietuvis 
kus iš Anglijos p. Z Ulbinie kas jaunimas yra palankus dirb 
nei ir įsijungus į visuomeninę ti lietuviškoje veikloje. — tik 
veiklą susidarė tvirtas pagrin reikia jam padėti. Neužtenka žo 
das „Gintarui“ egzistuoti, nes džiais remti, reikia ir vieną kitą 
jos pastangomis tik galėjo per centą tam skirti, reikia parūpiu 
10 metų su mažomis pertrauko ti susisiekimo priemones, kas 
mis duoti gražias programas. jų neturi.

„Gintaras“ yra įamžintas Pagerbkime tuos veikėjus, 
štame pusiasalyje, ir štai jo kurie tiek daug valandų sugaiš 
trumpas krikšto aktas: ta dirbdami su jaunimu. Pa

Nuo Baltijos žemės sūnūs ir gerbime nenuilstama veikėja ir 
dukros pabirę gintarai svečioj jaunimo auklėtoją Z. Ulbinie 
šaly skelbkite pasauliui, kad nę Tai yra neišsemiamos ener 
tauta gyva. Ir kad išauš laisves gijos ir didelio pasišventime 
diena Lietuvai, mūsų šalelei visuomenės veikėja, kuri turi ir 
Su šokiu ir daina į laisvę? gabumų ir patyrimo suburti jau 

Niagara Falls - Wellando mmą ir jį paruošti tautiniam 
apylinkės tautinių šokių grupei darbui, J. S, 
suteikiamas vardas „Gintaras“. _________________ ~

Augščiausias telaimina jūsų criunnAS
darbo kelią ir tepadeda grįžti į 5
mylimą Lietuvą. Atkelta iš 2-ro psl

Krikšto tėvai: A Skaistienė vį|aitįs Toronto — Iš sinodo 
•* B. Simonaitis. nutarimų pažymėtina, kad bu

Krikštynos įvyko 1952 m vo išreikštas pageidavimas žur 
spalio 25 d. specialiai suruošia na)a Kelią dažniau išleisti ir su 
me vakare St. Patricks salėje, stiprinti misijos bei evangeliza 
Niagara Falls, Ont cijos veiklą savo žmonių tarpe

Pirmieji Gintaro dalyviai bu Lapkričio 11 d. 11.30 vai 
vo; Z. Ulbinienė vadovė; 2iono parapijos bažnyčioje įvy 
Algis Ulbinas muzikos da ko iškilmingos pamaldos. Para 
'ies vadovas; R*ta Ulbinaite, pįjO8 kleb. kun. J. Pauperas 
V. Bajoraitė - Ulbinienė, N. Ei |a;kį liturginę dali, o pamokslą 
žinaitė. O. Jonaitienė, L. Ulbi pa9akė New Yorko - Brookly 
nas, Jer. Bieliūnas, B. Jeckevi no |jet ev įįu{ parapijos kleb. 
Čius, 1 . Šidlauskas, M. Šalčiu kun p Dagvs, kuris savo pa 
nas, Z. Kazokaitis ir K. Šerėnas. moks|e išreiškė gilias reformaci

Melams bėgant, keitėsi ir jo9 mintis, kurios atnešė žmo 
„Gintaro’ išvaizda. Kaip vad. gUj dvasmę laisve, mokino žmo 
p. Ulbinienės taip ir Gintaro rė tikėjimu santykiauti su Die 
mėjai buvo nuomonės įtraukti vu be tarpininkų, ir kad kaip 
jaunimą į „Gintaro veiklą, mūsų tėvai bei protėviai išsilai 
kad jaunimas daugiau pažintų kė §;arne tikėjime, toje tikėji 
lietuvišką meną, o užaugęs ak mo dvasioie susirinko ir šis si 
lyviai įsijungtų į lietuvišką veik no(Jas. Antra namoksla pasakė 
lą. Didžiąją metų dalį vien jau Toronto Malonės paran. kleb. 
nimas „Gintarą tesudarė. Už L. Kosb’cėnas, daugiau 
ištvermingumą ir mokėjimą emociniais vaizdais narodyda 
dirbti su jaunimu Niagaros pu mas Kristaus žodžio klausymo 
siasalio lietuviai yra apdovano -o geismo reikalinmima. Pa 
j? P- Ulbinienė dovanomis. maldų iškilmingumą didino gra 

„Gintaras“ bus ilgai vertina Jus Ziono paranijos choras, va 
mas savo atliktais scenos dar dovau^amas gabaus dirig. Po 
bais, atliktais ir bendruomenei. v;]o Mieliulio, ir skambus dū 

„Gintaras“ savo patrauklio dų orkestras, vadovaujamas
J. Amerikos V.
LIETUVOS PASIUNTINY 

BĖS VAŠINGTONE ŽINIOS
Pastaruoju metu Lietuvos 

atstovas su Ponia O. Kajec 
kiene dalyvavo pamaldose 
Vašingtono Episkopalų Kated 
roję velionės E. Roosevelt’ie 
nės mirties proga; Katalikų 
Universiteto suruoštose pamal 
dose Popiežiaus gimimo sukak 
ties proga; Dulles aerodromo. 
Va., atidaryme, kur pasakė kai 
bą JAV Prezidentas; kalbėjo 
Latvių Nepriklausomybės šven 
*ės minėjime Vašingtone; Cent 
rinės Afrikos respublikos amba 
sadoriaus priėmime, Nepriklau 
somybės Šventės proga; gruo 
džio 10 d. Guatemalos Amba 
sadoriaus priėmime, kurio pro 
ga įteikiami tos šalies orderiai 
Diplomatinio Korpuso Dėka 
nui, Pennsylvanijos Senatorių: 
Hugh Scott ir kitiems; Prezi 
dento Kennedy Kalėdų eglutės 
Baltųjų rūmų parke uždegimo 
ceremonijoje. .

MAIRONIO MINĖJIMAS 
MIAMI, FLORIDOJE

Gruodžio 30 dieną, 5 vai. p.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

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

pietų, sekmadienį, Miami Lie 
tuvių piliečių klubo patalpose, 
3655 N. W. 34 Street, Miami, 
Florida, įvyks Maironio minėji 
mas.

Programoje numatyta rašy 
tojo kun. St. Būdavo paskaita, 
vėliau deklamacijos, Miami lie 
tuvių choras ir solistai. Be to, 
mažytės Miami lietuvaitės pir 
mą kartą pasirodys scenoje.

Kviečiame visuomenę atsi 
lankyti į šį iškilmingą susirinki 
mą.

KALĖDŲ EGLUTĖ DETROI 
TO LIETUVIŲ 
VAIKUČIAMS

bus sekmadienį, gruodžio 23 
d. Lietuvių namuose (3009 TU 
iman St.). Programą atliks šeš 
tadieninės mokyklos vaikai, ke 
lių mokytojų vadovaujami. Bus 
suvaidintas Alės Rūtos veika 
liukas „Spindėkit, žvaigždu 
tės“. Paskui Kalėdų senelis vai 
kus apdovanos. Laukiami ir pa 
geidaujami ir priešmokyklinio 
amžiaus mažiukai ir windsoriš 
kiai.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS DETROITE

Lietuvių B-nės apyl. rengiamas 
šv. šv. Konstantino ir Elenos sa 
Įėję (Oakman Blvd., Ohio 
Ave. ir W. Chicago Ave. susi 
bėgime). Biletai gaunami ir 
stalai dešimties žmonių gru 
pė užsakinėjami V. Paužos 

krautuvėje „Neringoje“.

mis programomis dalyvavo ir 
stebino savo pasirodymu 1958 
m. minint Wellando miesto 
100 metų sukaktį. Minėjime 
„Gintaras“ susilaukė didžiau 
šio įvertinimo. Kaipo daugiau 
šia gavęs aplodismentų, ,,Gin 
taras“ buvo įtrauktas į konkur 
są ir laimėjo dovaną.

1960 m. „Gintaras“ išpildė 
programa Buffalo, USA, per

energinio dirigento Adolfo 
Jablonskio.

Po pietų, pilnai išs'sėmęs 
d'enotvarke ir išreiškęs gilią pa 
dėka globotojams bei ponioms, 
p. Šiaulinskienės vadovautoms, 
už sinodalų vaišinimą, sn’nodas 
baigė savo posėdžius. Ziono pa 
rapijos kun. J. Pauperas meldė 
sinodo užbaigos maldą. Sino 
das uždarytas 5 vai. po pietų.

ŪKININKAI - PARAZITAI...
Maskvos organas okupuoto boję laiko daugybę gyvulių, 

je Lietuvoje 219(5963) ra kuriuos šeria duona ir maistui 
šo: “Daugiau duonos- turli skirtais milkais, kruopomis,
ngesnė Tėvynė. Tačiau... pasi šį gėdingą ir visuomenei žalin 
laiko, kad duoną ne tik patys gą darbą jie paverčia amatu, 
bet naudoja egoistiškiems, tik spekuliuoja duona nupenėtais 
> < t naudoja egoistiškiems, pa gyvuliais... Ištisas kiaulių far 
sipelnijimo tikslams. Jie ima mas užsiveisė Kauno gyvento 
naudoti duoną gyvuliams ir jai... Tai gėdingi faktai, rodan 
paukščiams šerti... ją ištisais tieji, kad užkietėję veltėdžiai 
maišais superka, o paskui ją nesidrovi didžiuliais kiekiais su 
sušeria gyvuliams... savo sody pirkinėti duoną, maistui skirtus

miltus. Jiems nesudreba ranka 
VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS v{sas šias gėrybes atiduoti gyv 

, • i- ubams... Bet vien apeliuoti į to
pumą karta Detroito hetuvių is kjų parazitu sažinę neąalima” 
torijoje bus rengiamas 1963 m. ”Tjesa” duoda nurodymus 
VaSa;1ON d' L’etUV1U namU° pardavėjams , kontrolieriams 
se. A. N. ;r tt.,kad jie griebtųsi priemo

KŪČIŲ VAKARO RODIO nių prieš tokius “parazitus ir 
TRANSLIACIJOS spekuliantus”...O kitame strai 

Detroite bus atliekamos iš WQ psnyje ta pati ’’Tiesa” vaiva’ 
RS — FM radio stoties, banga kad nėra mėsos ir sviesto.... 
105,1. Kūčioms skirta pusva ”Kuda ni kin.tuda v klin”... 
landžio programa prasidės 8. sako rusų patarlė,o kaip bepla 
30 v. v. (gruodžio 24 d.), tai nuoja, kaip beprievartauja ko 
gi maždaug tuo laiku, kai dau lūkiečius, maisto kaip trūko, 
gelis lietuvių sėdi prie Kūčių laip ir trūksta, nors ir kainas 
stalo. dėdėi Chruščiovas pakėlė...



8 PSI.. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MONTREAL
MONTREALY ŽIEMA IR 

KALĖDINĖS NUOTAIKOS
Šiemet žiema Montrealin alė 

į p neįučipmis, be. didesniu sa 
vo pasiuntinių. Sniegas, kai že 
mė jau buvo pašalusi, užklojo 
nedideliu sluogsniu ir ramiai 
jsipilietįno. Kol ką? žiema gra 
ži. Šia prasme Montrealis kon 
kuruoja Floridą. . .

Geroms žiemiškoms nuotai 
koms susidarius, laukiamos Ka 
ledos ir Naujieji 1963-ji metai. 
Miestas jau skęsta eglutėse ir 
kalėdinėse puošmenyse, kurios 
kasmet darosi vis išradinges 
nėsf prašmatnesnės ir efektin 
genės. Kaikurie namai tiesiog 
skęsta įvairiaspalvių šviesų jū 
roję — iš oro ir viduje. Puoš 
menos vienos už kitas dekoraty 
viškesnės. Kai kas namus pa 
puošė jau prieš vi savaites.

RUOŠIAMA EGLUTĖ IR 
LAUKIAMAS 

KALĖDŲ SENELIS
Sausio 6 d., sekmadienį, 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 
rengiman susirinks daug sve 
čių. Tėvų komitetas kreipiasi į 
tėvelius ir prašo komitetui pa 
dėti, aukojant maisto, kitokių 
dovanų ir gausiai atsilankyti i 
parengimą.

Tėvų Komitetas.
KI AIPĖDOS KRAŠTO 

ATVADAVIMO 
MINĖJIMAS

Ruošiamas 196 3 m. sausio 
mėn. 20 d. Aušros Vartų para 
pijos salėje tuojaus po pamal 
du.

Tą dieną visos organizacijos 
prašomos rezervuoti minėji 
mui.

Minėjimo programa bus pa 
skelbta sekančiuose N. L. nr.

Visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama minėjime dalyvauti. 
Nes Mažoji ir Didžioji Lietuva, 
yra viena Lietuva.

Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumas.

MONTREALIO DALIS PRIE 
VIKTORIJOS TILTO —

Victoriatown, numatoma nu 
griauti artimiausioje ateityje, 
nežiūrint, ar pasaulinė paroda 
Point St. Charles bus, ar ne. 
Tas 20 akrų rajonas bus pavers 
tas industriniu. Dabartiniai na 
mai yra apie 100 metų senumo 
ir nebetinkami gyventi.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadiepį ir 
ketvirtadienį 1 
antradienį ir 
penktadienį | 

trečiadienį 7- 
šeštadienį 11

4 ; 7—9 p. m.

—4 p. m.

■9 p. m.
-1 p. m.

PO 7 3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS 

rr, J. MALISKA 
1396 St. Catherine St. W.
Siute 419, tel. UN 6-8235

T arnų tel.: MU 1-2051

. . -(-.I.-sr-.-J . <

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958
;«fe •:?

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ŠAULIŲ KUOPOS 
SCENOS MĖGĖJŲ GRUPĖ, 
vadovaujama teatralo R. Simą 
niūkščio, yra pasiruošusi arti 
moję ateityje pasirodyti su įdo 
miu scenos veikalu — komedi 
ja.

Kuopa ateinančių metų sau 
šio 5 dieną Aušros Vartų salė 
je yra numačiusi suruošti tradi 
cinį šaulišką kaukių balių.

Geriausios kaukės bus premi 
juojamos. I premija 25 dol., II- 
ji 10 dol. ir III-ji 5 dol. Pla 
Čioji Montrealio visuomenė iš 
anksto prašoma ruoštis ir jame 
dalyvauti. J. Š.

VYTAUTO KLUBO ŽINIOS 
KLUBE EGLUTĖ VAIKAMS

DLK Vytauto Klubo vadcvy 
bė skelbia, kad gruodžio 22 d. 
1 vai. po pietų (šeštadienį) 
renkasi vaikučiai, ne tik klubie 
čių, bet ir klubui nepriklausan 
čių, kuriems Kalėdų Senelis iš 
dalins1 dovanas. Prašome būsi 
mnosius klubiečius nesivėluoli.

Susirgę klubiečiai: Gručkū 
nas Juozas. Sarulis Iz„ Strimas 
Jz... Frankas Gustas, Lukoša 
Aleksas, Lukauskienė Ona, Mo 
zuraitienė Dana, Klisevičienė 
Ona, Juškaitis Vincas ir jau be 
veik metai tebeserga, ilgametis 
buvęs vicepirm. — Pečkaitis Jz.

Dovanų, Klubo vadovybė, 
kaip ir kiekvienais metais, šven 
čių proga paskyrė trijų parapijų 
klebonams ir kun. J. Bobinui 
taip pat blogoje būklėje esan 
tiems trims lietuviams senu 
kams.

Vadovybė diskutuoja dėl 
„Sūnų Dukterų“ draugijos pri 
ėmimo kluban, draugija yra pa 
reiškusi norą.

Valdyba.
• Plėšikai buvo užpuolė Ko 
mercijos banka, nušovė du po 
licininkus, kitus du sužeidė ir 
išnešė 10,000 dol. Vienas olėši 
kas buvo apsirengęs Kalėdų se 
niu. Užpuolime dalyvavo 4 piė 
šikai.

DR. V. GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A„ B. C. L.

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, 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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bazaras. Paskulin ame savo 
susirinkime AV Didysis kornile 
tas nutarė ruošti tradicinį A. V. 
parapijos bazarą 1963 metų ko 
vo mėn. 23 ir 24 dd. Komiteto 
nariai prašo visų parapijiečių 
ja”. dabar atkreipti dėmesį savi 
ninku savo lankomų krautuvių, 
kad jie paruoštų tinkamą dova 
nėlę šiam parapijos parengi 
mui.

Kalėdojimas. Tėv. J. Borevi 
čius. Cote St. Paul. Pirm: Em 
ard, Desmarsrais, Woodland, 
Egan. Antardienį, Hadley. Tre 
č'adienį, De Seve. Ketvirtadie 
nį, Dorval, Town of Mount R. 
Penktadienį, likusieji nelanky 
ii, kurie nebuvo rasti namuose.

Bernelių mišios A. V. para 
pijos salėje. Šalia įprastų Ber 
relių mišių mūsų bažnyčioje Ka 
ledų naktį, šiais metais turėsi 
i.re mišias tuo pačiu metu ir mū 
sų parapijos salėje, kadangi 
skaičius norinčių dalyvauti šio 
se pamaldose bažnyčioje netel 
pa.

Suaukota Marijos šventės ir 
sekmadienio rinkliavose, para 
puoš reikalams $350.42.

Toronto choristai svečiai, Tė 
vo Placido Bariaus, O. F. M , 
Prisikėlimo parap. klebono ži 
iiiomis, grįžo į namus laimingai 
ir geroje nuotaikoje. Savo ke 
iione į Montrealį choristai ir va 
dovas yra labai patenkinti ir 
dėkoja už malonią globą.

Flotkelių galima gauti AV 
parap. klebonijoje, 1465 De Se 
ve, Montreal 20.

KANADOS LIETUVIŲ
KATALIKIŲ MOTERŲ

draugija iškilmingai atšventė 
metines sukaktuves. Prieš tai 
dr-jos narės turėjo uždaras re 
kolekcijas, kurias vedė Toron 
to Prisikėlimo parapijos klebo 
nas T. Placidas Barius, OFM. 
o sekmadienį A V salėje po su 
mos agape, kurios metu reko 
lekcijų vedėjas dar paskaitė ir 
gražią paskaitą.

KUN. J. ROBINO 
IŠLEISTUVĖS

šeštadienį Šv. Kazimiero salėje
buvo gana gausios, tačiau pa 
lapijos žmonių buvo nedaug, 
daugumas iš kitur. Ne visi ga 
įėjo gauti biletų, o kaikuriuos 
atvykusius buvo bandyta elimi 
nuoti. Parengimą vedė J. Džiau 
gys. Visų vardu kun. J. Bobi 
nui Įteikė 1000 dol., plius Klu 
bo 25 dol. Šiuos pinigus išlei 
džiamasis sakė skiriąs seseriai, 
kuri jam visa laiką tarnavusi. 
Parapijos klebono išleistuvėse 
nebuvo, bet buvo AV kunigai.

ALLIANCE 
REALLTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

RE 7-0844
HU 1-2957
RA 2-6152

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R Č I N A S 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

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

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

• > — - —— -------- i---------- ----------

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

50 metų Šv. Kazim ero pa 
lapijos sukaktuvės įvyks Nau 
jų Metų išvakarėse. Pradžia 10 
vai. Biletus reikia įsigyti iš anks 
to, nes prie įėjimo nebus parda 
vinėjami. Kreiptis į kleboniją 
telef: LA 1-9930. Bileto kaina 
5 doleriai.

Kalėdų vigilijos pasninkas. 
Kiekvienas tikintysis turi privi 
legiją pasirinkti pasninko dieną 
arba Kalėdų vigiliją, t. y. Kū 
čių dieną arba dieną prieš tai 
— gruodžio 23 d. Kas pasiren 
ka gr. 23, tam atpuola pasnin 
kas, nes ta diena sutampa siu 
sekmadieniu.

Išpažintys prieš Kalėdas 
klausomos šeštad., sekm. ir 
pirmad. nuo 7 vai. vak.

Bernelių mišios Kalėdų nak 
tį 12 vai., o dieną, kaip sekma 
dieni — 9, 10 ir 11 vai.

Sekmadienį, gr. 23 d., para 
pijos komiteto posėdis. Renka 
mas naujas komiteto narys.

Jaunimo susirinkimas įvyko 
sekmadienį. Prisistatė komi te 
tas ir narius painformavo apie 
tolimesnę veiklą.

Rinkliavoje — 122.40, antro 
ji — 200.65.

Aukavo bažnyčiai parapijic 
tis 50 dol. ir V. Stratkauskas 
10 dol. ,
©Mirė: gruodžio 1 i d. Elena 
Šimkienė, gim. Avižiūtė, 70 m., 
palaidota gruodžio 14 d. per 
Šv. Kazimiero bažnyčią. Gruo 
džio 13 d. mirė Irena Tekorie 
nė - Rutkauskienė-tė 62 m., 
gruodžio 15 d. palaidota per 
Šv. Kazimiero bažnyčią. Užuo 
jauta visų artimiesiems.

LIETUVOS KARIUOME 
NĖS ATKŪRIMO

44 SUKAKTUVĖS
sekmadienį minėtos AV bažny 
čioje, organizacijoms dalyvau 
jant su vėliavomis ir vakare AV 
salėje, kur dail. V. Remeikos 
simboliškai dekoruotoje Sceno 
je atidarė p. J. Adomaitis. AV 
chorui pagiedojus „Kovoje jūs 
žuvot“, Pr. Rudinskas paskaitė 
trumpą, bet turiningą paskaitą, 
kurioje vertino mažų valstybių
kariuomenių galimą rolę šiais 
moderniais laikais, kada domi 
nuoja dvi didžiosios valstybės 
su atominiais ginklais. Po to dai 
navo dviem atvejais sol. G. Čap 
kauskienė, akomponuojant 
Mrs. Rock, deklamavo aktorė 
Br. Malaiškienė ir kelias dai 
nas padainavo A V parapijos 
choras, vedamas muz. A. Am 
brozaičio. Minėjimą vedęs J. 
Adomaitis padėkojo visiems da 
lyvavusiems programoje ir A V 
klebonui. Minėjimą ruošė Ra 
movė. Kūrėjai - savanoriai ir 
Šauliai. Gaila, kad labai mažai 
susirinko žmonių į minėjimą. 
Jeigu ne choristai, tai tebūtų 
tiktai gal organizacijų valdy 
bos.

© T. Placidas sekmadienį AV 
bažnyčioje pasakė Lietuvos Ka 
riuomenės dienai pritaikytą pa 
mokslą. Svečias dalyvavo ir 
Kariuomenės šventės minėjime.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.
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ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS

kalėdų eglutė įvyks šeštadienį, 
4 v. pp. Pris. parap. salėje.

Naujų metų sutikimą mūsų 
salėje rengia lietuviška radio 
valandėlė „Tėvynės Prisimini 
mai“. Biletai gaunami pas ra 
dio valandėlės vedėją J. R. Si 
manavičių.

LIET. EVANG. LIUTERO
NŲ PARAPIJOS

Kūčių vakarienės pamaldos 
įvyks pirmadieni, guodžio 24 
d„ 6.30 vai. vak. Alhambros 
United bažnyčioje, 1573 Bloor 
Street West, Toronto. Giedos 
parapijos choras ir padekla 
muos vaikučiai.

Maloniai kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti, pamaldo 
se. Taryba.

AUŠROS ŽINIOS
Aušra - Midget žais su St. 

Leo šį ketvirtadienį, 7 vv. Gi 
vens mokykloje; Aušra M. B. 
žais su Woodgreen ketvirt. 7 
vv. 835 Queen St. East.

Praėjusios savaitės rungtynių 
lezultatai: C.Y.O. lygoje Auš 
ra M. nugalėjo St. Vincents 
20:4; B-C lygoje Aušra Jr. pra 
laimėjo St Vlads 41x60; T L. 
B. lygoje Aušra Sr. pralaimėjo 
B-A komandai 28x44, Church 
lygoje Aušra M.B. sužaidė ly
giom su Vyčio B.M. 4:4; Auš 
ra Inter, nugalėjo Vyčio Inter. 
66x54 ir Aušra Baniam - Clark 
son 32x7-

Eglutės prie jaunimo namų 
kieme (College & Rusholme) 
pardavinės skautai.

BANKO „LITO“ REIKALAI
Atkelta iš 1-rno ps..

uzdžiūnaitė, Dalia Marija Blauz 
džiūnaitė, Robertas Gintautas 
Ramanauskas, Algis Jaugelis, 
Dalia Grybaitytė, Rita Grybai 
tytė, Irena Monika Lukoševičiū 
lė, Peter Anthony Vaupshas, 
Paul Rutkauskas, Nijolė Jau 
niūtė, Gintarė Barbora Jurkute, 
Vaidutis Jaunius, Rima Styrai 
lė, Dana Styraitė, Vytautas 
Kudžma, Dalia Kudžmaitė, Ra 
murtė Kudžmaitė ir Vida Blauz 
džiūnaitė.

Rosemount mokykloje ver 
bavimas atidėtas iki po šven 
čių.
„Lito“ apyvarta ir naujų narių 
įstojimas visą laiką auga. Per 
pirmąją pusę gruodžio jau gau 
ta per 35,000 dol. indėlių ir iš 
duota apie 25,000 del. paskolų 
ir įstijo 14 naujų narių.

Už indėlius „Litas” moka 4 
y\°/o dividendų ir duoda 0.8% 
vertės nemokamą gyvybės 
draudimą, taigi praktiškai 
imant, moka virš 5%.

Dideli užsimojimai 1963 m.
Paskutiniame posėdy „Lito” 

v-ba nutarė dar labjau suakty

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 prisidėjusie .is iš 

eiti į prekybinį gyvenimą.
Su pagarba

P. A d a m o n i s.

ANNA 
EUROPIETĖ SPĖJĖJA! 
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

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

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

nuo ryto 9 iki vakaro 9 vai.

TORONTO LIET. KRED. 
KOOPERAT. „PARAMA” 

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

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kalėdinės plotkelės savaitės 
bėgyje gaunamos par. raštinė 
je. Ateinantį ir kitą sekmad. jų 
bus galima gauti prie bažnyčios 
durų, prieangyje.

Tradicinis kalėdinės muzikos 
koncertas bus 11 vai. prieš Ber 
nelių mišias. Programoje: solo, 
smuikas ir vargonų muzika, ku 
rią išpildys sol. J. Liustikaitė, 
prof. S. Kairys ir kun. B. Jurk 
šas. Per Bernelių mišias giedos 
parapijos choras.

Pakartotinai esame prašyti pa 
tarimo ką daryti su gaunamais 
laiškais, kuriuose, gasdinant Die 
vo bausmėmis, yra liepiama pla 
tinti pamaldumą į Šv. Antaną, 
Fatimos Mariją ir pan. Atsaky 
mas — ramia sąžine meskite į 
šiukšlių dėžę.

□j. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Rastinė: LE 4-4451

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 milioną dolerių. 
Ryšium su tuo Valdyba jau pa 
darė kai kurių svarbių nutari 
mų.

Dividendų apskaičiavimai už 
indėlius

nuo ateinančių metų pradžios 
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 
namąsias sąskaitas ir už pasku 
tiniąsias mokėti mažesnius divi 
dendus. Tatai daro Caisse Po 
pulaire ir visi bankai.

• Praleidimas. Aprašant M. 
Arlauskaitės profesines, kaip 
mokytojos, iškilmes, buvo pra 
leista pp. Juknelių pavardė.
• P. Mockūnas apsilankė NL 
red. ir įsigijo šventinių sveikini 
mų, kurie visiems, kas tiktai pa 
mato, patinka.
• Pp. Mitchell jau atsiėmė iš 
loštą dail. A. Tamošaitienės p. 
veikslą „Koplytėlė“ prie tevis, 
kės.
• Į Auksinę Žąsį, premjerą, iš 
Montrealio į Čikagą buvo nu 
vykę A. Pusarauskas, pp. Ba 
i auskai,

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

.......... ......... ■ • ■ ■
TAISAU IR DAŽAU

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

V. Sušinskas.
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