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Chruščiov sveikinasi su Popiežių MASINU FONDO VAJUS
Labai dėkingi esame vi Treigis Vincas,

SOVIETINĖ DIKTATŪRA GRIEŽTINA KONCENTRA 
CIJOS STOVYKLŲ IR PLĖŠINIŲ REŽIMĄ, 

NES KYLA MAIŠTAI.
Jugoslavijos diktatorius susitarė su Rusijos diktatorium. 

Katanga pergyvena Jungtinių Tautų smurtą.
Kinijos komunistai pasibardami su Chruščiovu, 

slenka į Indiją.
Indokinijoje karas tebesitęsia ir Jungtinės Tautos jo nemato.

KOEGZISTENCIJA, kurią 
Crruščiovas sugalvojo šalta 
jam karui palengvinti ir savo 
taktikai sustiprinti, kaip rodo 
eilė duomenų, plečiama, nors 
Kinijos komunistai ir labai kri 
tikuoja, laikydami dideliu nu 
krypimu nuo Markso - Lėni 
no - Stalino principų. Nežiū 
rint šios kritikos,

CHRUŠČIOVAS BANDO 
MEGZTI SANTYKIUS SU 

POPIEŽIUM.
Gretindamasis prie Popie 

Žiaus, Chruščiovas Popiežių pa 
sveikino 80-ties metų sukaktu 
vių proga. Popiežius už tai 
jam padėkojo. Naujųjų Metų 
proga Chruščiovas Popiežių 
taip pat pasveikino ir Popie 
žius atsakė linkėjimais. Bet ne 
tiktai iš to, o ir iš ankstyves 
niųjų Kremliaus bandymų ži 
nome, kad

KREMLIUS SIEKIA UŽ 
MEGZTI KOKIUS NORS

SANTYKIUS SU 
VATIKANU.

Pasikeitimas linkėjimais yra 
tęsinys.
Vatikanas vis dėlto Kremliaus 
bandymų neatmeta. Nors jo 
oficiozas ..Observatore Roma 
no”, reaguodamas į Lenkijos 
ministerio Kliszko pareiški 
mus Romoje, kad Lenkija sj 
Vatikanu sudarytų konkorda 
tą (Maskva mano, kad leng 
viausia prie Vatikano prieiti 
per katalikiškąją Lenkiją), at 
sakė, jog su komunistais ne 
įmanoma susikalbėti, bet ir 
pats įieško kokio nors modus 
vivendi, kad galėtų padėti 
anapus geležinės uždangos 
esantiems katalikams. Lietu 
vos ministerio prie Vatikano 
teisių degredavimas yra viena 
iš Vatikano duoklių Kremliui. 
Visa tai Chruščiovas žino, ir 
todėl tęsia koegzistenciją.
Rusijos viduje už tai koegzis 
tencijos nėra. Ryšium su

VERGU MAIŠTAIS KON 
CENTRACIJOS STOVYK 

LOSE IR PLĖŠINIUOSE,
didysis Rusijos sovietas pri 
ėmė pagriežtinančius režimą 
nuostatus, kuriais reaguojama 
į įvykius prievarto darbų sto 
vykiose ir plėšinių srityse. 
Ten, pasirodo, vergai kelia 
maištus ir reikalauja žmoniš 
kūmo. Diktatūrai kitokio ke 
lio išsilaikyti nėra, kaip varto 
ti prievartą, todėl

RUSIJOJE ĮVESTA 
MIRTIES BAUSMĖ

UŽ PASIPRIEŠINIMĄ 
administracijai, kurios pnevo 
lė katorgose priversti žmones 
paklusniai dirbti ir nesipriešin 
ti. O stovyklose maištai karto 
jasi; plėšiniuose gi suvežtieji 
dirbti žmonės reikalauja žmo 

niškesnių sąlygų.
Jugoslavijos diktatorius

TITO SU CHRUŠČIOVU 
SUSIGIEDOJO

Lengviausią duoklę jis gavo 
iš Chruščiovo, kad jo partija 
atgauna prarastas teises sateli 
tuose, kai Kominformas ją 
1948 m. buvo išmetęs. Ką dau 
giau gaus, dar nežinia. Bet 
faktas — Jugoslavija su sovie 
tais daugiau susilieja, nors Ti
10 (dėl akių) pareiškė, kad į 
blokus nesidedąs.
Lenkijos komunistai pradėjo 
kažkokį slaptą biznį su Niki 
ta. Paskutiniu laiku
GOMULKA. CYRENKIE 

WICZ, KLISZKO SLAPTAI 
TARĖSI SU NIKITA 

KIJEVE.
Spėjama, kad Nikita kalbi 

no Gomulką padėti jam Tito 
patraukti bolševikų blokan. 
Nau;ųjų Metų proga buvo ke
11 įdomesni pasisakymai. Ver 
ta pasisakymus įsidėmėti. 
Kennedy pareiškė vilčių, kad 
1963 metais lengviau bus kai 
bėtis ir gal daug lengviau pa 
laikyti taiką, bet be ypatingų 
vilčių, nes bolševikai savo di 
džiųjų tikslų neatsisako. 
Chruščiov tas mintis palaiko, 
nes NM proga pareiškė, kad 
kapitalizmas bus sutriuškin 
tas, o kad su Mao nesutarimai 
— menkniekis, kuris išnyks, 
kai atsiras reikalas bendrai ko 
voti. . .

KARAI TEBEVYKSTA 
AZIJOJE:

ypač žiaurus Vietnamo su 
Vietkongu, bet ir Indija tebe 
gulama Kinijos komunistų.
Ceilono pirmininkė Bandara 
naikė bando tarpininkauti tarp 
Indijos ir Kinijos, bet dar ne 
žinia, kas iš to išeis.
Kuboje, kaip teigia atvykę in 
vazijos dalyviai, dar tebėra 
kai kurios sovietų raketinės ba 
zės ir rusai jų neatsiima.
Katangai blogiau, nes JTO ka 
riuomenės užpulta, ji nepajė 
gia gintis. Čombe sako, kad 
jis kovos už Katangos savaran 
kiškumą.

ATSIPRAŠOME mielųjų skai 
tytojų, jog dėl techniškų kliu 
čių šis „N. L.” numeris išlei 
džiamas tik 6-šių puslapių.

LAIKRAŠČIŲ 
PRENUMERATAS 

galima atnaujinti arba užsisa 
kyti naujas Aušros Vartų para 
pijos spaudos kioske kiekvie 
ną sekmadienį tuojau po pa 
maldų, o ,,Nepriklausomos 
Lietuvos” galima tiesiog įduo 
ti red. J. Kardeliui arba ki 
tiems red. bei administracijos 
nariams.

KAS NAUJA
KANADON VERŽIASI 

SVETIMAS KAPITALAS
Nauja finansinė Kanados 

politika privedė prie to, kad 
Kanadon pradėjo veržte verž 
tis svetimas kapitalas. Trečia 
me metų ketvirtyje Kanadon 
įplaukė 686 milionai svetimo 
kapitalo, kas laikoma nepa 
prastu reikiniu.

KANADA NEAPSISPREN
DŽIA DĖL ATOMINIŲ 

GINKLŲ
O JAV aiškiai duoda supras 
ti visoms Vakarų valstybėms, 
kad ji jų pastangas turė.ti sa 
vas atomines karines pajėgas 
laiko nerealiomis ir tik bergž 
džiu lėšų ir energijos aikvoji 
mu. Atrodo, kad Britai, nors 
ir labai pasipiktinę, bet su ta 
realia padėtimi jau susitaiko. 
Tiktai de Gaulle priešinasi.

Buvusio Atlanto Sąjungos 
karinių pajėgų vado gen. Nor 
stadt padaryti pareiškimai O t 
tawoje sukėlė visą audrą. Jis 
Kanadai priminė, kad jau 
prieš 5 metus buvo pasižadė 
ta Kanados aviacijos dalinius 
'Europoje apginkluoti atomi 
niais ginklais ir kad Atlanto 
Sąjunga laukia to pažado iš 
pildymo.
• Vankuverio, BC, saloje 
1962 metais apsilankė 1,300, 
000 turistų, kurie paliko 35 
mil. dol.
• Naujametinio savaitgalio 
metu Kanadoje žuvo 40 asme 
nų, o JAV apie 400, daugiau 
šia keliuose.

CHICAGOS NAUJIENOS
MIRĖ ŽYMUS VISUOMENININKAS

Ilgai sirgęs žymus visuome 
nininkas advokatas Kazimie 
ras Gugis mirė ir palaidotas 
tautinėse kapinėse.

Iki ligos K. Gugis buvo vei 
klus ir energingas visuomeni 
ninkas, dalyvavęs daugelio or 
ganišacijų veikloje ir veikęs

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
VISIEMS VILNIAUS VAIKAMS VIENA 

EGLUTĖ
Geležinkelininkų kultūros 

namuose, kaip praneša Tiesa, 
Vilniaus vaikams suruošta vie 
na visame mieste eglutė... Kad 
daugiau vaikų galėtų apsilan 
kyti, pamatyti eglutę ir gauei 
iš ,.senelio Šalčio” dovanų, 
kasdien ten įleidžiami vai 
kai... Trijų šimtų ir penkias 
dešimt tūkstančių miestui tik 
tai viena vaikams eglutė...

— N. Metų dieną į Čekoslo 
vakiją išvyko turistų grupė.

KLB ŠALPOS FONDO REIKALAI
KLB Šalpos Fondas yra ga 

vęs iš Lenkijoje gyvenančių 
lietuvių daug laiškų, prašan 
čių pagalbos — rūbų, avaly 
nės, baltinių, vaistų, maldak 
nygių ir t. t.

Kreipiamės į Montrealio lie 
tuvius su prašymu, kas turit

KANADOJE
KANADOS PREKYBOS 

SU KINIJA SUNKUMAI
Sovietinė Kinija, badauda 

ma dėl blogo bolševikų šeimi 
ninkavimo, Kanadoje pašto 
viai pradėjo pirkti duonai ja 
vus. Per 9 praeitų metų mene 
sius ji iš Kanados nupirko ja 
vų už 150 mil. dol. Bet pasku 
tinė kinų prekybinė delegaci 
ja skundėsi, kad stinga lėšų tą 
pirkimą apmokėti. Ji nori iš 
plėsti su Kanada prekybą. Ta 
čiau didesnių kiekių prekių 
įsileidimas Kanadai labai ne 
naudingas, nes jis pakirstų Ka 
nados pramonę, dėl ko kiltų 
nedarbas. Kanadai geriau ap 
simoka iš Kinijos negauti už 
mokesnio už javus, negu pa 
kirsti savo pramonę ir iššauk 
ti nedarbą bei ūkinę stagnaci 
ją-

KANADOJE IŠKILO 
LAISVĖS KLAUSIMAS 
Federaliniame Kanados par 

lamente Naujademokratų ats 
tovas įnešė paklausimą, kuria 
me kaltina raitąją karališkają 
Kanados piliciją — RCMP, 
kad ji esą policinėmis priemo 
nėmis trypianti piliečių laisvę. 
Į priekaištus atsakė teisingu 
mo min. Fleming, nurodęs, 
kad, RCMP stropiai žiūri, kad 
Kanados piliečių laisvė būtų 
išsaugota, jai reikia padėti jos 
pareigose. Kanados žmonės 
laisvi, niekas jų neklausia nei 
paso, nei registracijos pohcijo 
je. Tačiau laisvės griovimas 
nepriimtinas. Su laisvės griovi 
mu, ne su laisve, RCMP kovo 
ja.

nepriklausomis Lietuvos nau 
d ai..

— Čikaga šauniai sutiko 
Naujuosius Metus. Dauielyje 
vietų buvo gražios Naujųjų 
Metų sutiktuvės bičiuliškai, 
šeimose, bet buvo ir gražių su 
sibūrimų.

— Studentams N. M. sutiki 
mas buvęs suruoštas Dailės 
instituto salėje. Kur gi ten ga 
Įėjo sutiypti 6,000 studentųr

— Kolūkiečius ,,pasveiki 
no” ministrai ir partija... ragi 
nimu: „Geriau naudokite že 
mę, plačiau įdiekite mokslo 
naujoves ir pirmūnų patyrimą 
ir didinkite grūdų, mėsos, pie 
no ir kitų žemės ūkio produk 
tų gamybą!...” 

atliekamų padėvėtų rūbų, bal 
tinių, avalynės ir kita ko. kad 
paukotumėt KLB Šalpos Fon 
dui. Jūsų suaukotos gėrybės 
bus pasiųstos jų reikalingiems 
Lenkijoje gyvenantiems lietu 
viams. Pageidaujama, kad rū 
bai būtų išvalyti. Kas galite 

siems, kas neužmiršta, jog 
„Nepriklausomai Lietuvai“ la 
bai svarbus yra Mašinų Fon 
do vajus, nes yra būtina lei 
dyklai pagrindinai persitvarky 
ti. Visų skaitytojų teigimu, 
dabar laikraštis jau žymiai 
gražesnis. Bet tai tiktai dali 
nis persitvarkymo vaisius. Rei 
kia dar keturiems svarbiems 
reikalams lėšų: greitai maši 
nai, popieriaus pjaustymo ma 
šinai, foto įrengimams ir, kas 
svarbiausia, — intertipui įsigy 
ti. Jeigu vajaus planas būtų iš 
pildytas, su mažais nedatek 
liais viską įsigytume. Todėl 
labai dėkojame visiems, kas 
Mašinų Fondo vajui skiria lė 
šų.
Dr. E. Malkus,

Seaforth, Ont............. 20.00

NEW Y0RK0 NAUJIENOS
LIETUVA SU SAVO PAJŪ RIU VĖL BUS LAISVA!
Mūsų, Lietuvos pajūrio, 

broliai mažlietuviai, ilgai buvę 
atskirti nuo savo tautos ka 
mieno, prieš keturiasdešimt 
metų (1923. I. 15) sukilo, sėk 
mingai nusikratė svetimųjų 
varžtus ir bendromis pastan 
gomis su visa tauta Mažosios 
Lietuvos dalį įjungė į laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės sudėtį.

Šios reikšmingos sukakties 
proga, VLIKas reiškia gilią 
pagarbą to didelio įvykio - su 
kilimo - sumanytojams, vykdy 
tojams ir sukilimo kovose žu 
vusiems. Mažosios Lietuvos 
žmonių sukilimo šauksmą iš 
girdo Lietuva ir suprato jo rei 
kšmę. Kova buvo laimėta.

VLIKas labai aukštai verti 
na savo brolių mažlietuvių 

ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ EGLUTĖ
sekmadienį buvo labai sėkmin 
ga. Ją atidarė AV mokyklos 
ved. A. Blauzdžiūnas. Tarus 
sveikinimo žodį globėjui T. J. 
Borevičiui, AV mokykla su 
vaidino D. Lipčiūtės Augie 
nės „Žaislų parduotuvę“. Vai 
dino mokiniai: Rūta: L. Blau 
zdžiūnaitė, Jonas: R. Montvi 
la, Laikrodis: L. Drešeris,
K-'. -KK----------XK---------- XXX-J-.--)

nrašomi aukoti ir oinigais. Pi 
nišai reikalingi gėrybių per 
siuntimui Lenkijon pašto išlai 
das apmokėti ir per BALF’ą 
sušelpti Sibiro lietuvius.

Rūbai, avalynė, baltiniai ir 
kita bus orimam: sekmadie 
niais prieš pietus Aušros Var 
tu parapijos salėje, kitu laiku 
— susitarus su T. Adomaičiu, 
tel. DO 6-7639.

Jeigu kas negalėtų patsai 
atvežti, prašom skambinti te 
lefonu 766-6996, PO 7-5956, 
DO 5-0224 — mes paimsime.

KLB Šalpos Fondas.
• Pp. J. ir Br.. Niedvarai su 
silaukė sūnelio, Pp. I. K. Rim 
kevičiai antro anūkėlio, o ma 
žoji Kristutė — broliuko.
• P. Klemaitė (Rosemounte) 
išteka už ukrainiečio.
• N. Staniulytė tuokiasi su p. 
Milakniu.

Simcoe, Ont...................10.00
Bertašius Jonas,

Chacago, USA .... 10.00
Latvaitis Andrius, 

Montreal ....... ..........10.00
Nuoširdus ačiū.

Mašinų Fonde buvo 10,894.00
Gauta ....................... 50.00
M. F. dabar yra . .10.944.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta 4,056.00

Dėkingi būsime visiems, k^s 
prisidės prie F--ndo papildymo 
prisidės.
Pastaba: Visi, kas nuperka šė 
rų už 100 dol., arba turimus 
papildo iki 100 dol., visi N. 
L-vą gauną nemokamai.

Lietuviškosios spaudos židi 
nio rėmėjams nuoširdžiai dėko 
jame.

Vaidyba.

aukštą valstybinį supratimą ir 
jų nuoširdžias pastangas su 
jungti į vieną nedalomą viene 
tą abi tautos dalis, kurios per 
daug šimtmečių svetimųjų jė 
gų buvo viena nuo kitos at 
skirtos, o taip pat, kai Lietu 
va vėl pavergta, jų aktyvų da 
lyvavimą bendroje laisvės ko 
voje.

Ši reikšminga sukaktis te 
primena mums visiems ano 
meto ryžto ir kovos dvasią, 
kad sekdami: tais pavyzdžiais, 
visi būtume ištvermingi ir vie 
ningi atkaklioje kovoje su da 
bartiniu Lietuvos pavergėju— 
Sovietine Rusija. Pusiaukelyje 
nesustosime, kol Lietuva su 
savo pajūriu vėl bus laisva!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

knyga: A. Jonelytė, kounas: 
A. Jaugelis, karininkai: V. Še 
mogas, A. Mockus, I lėlė: 
M. Pirdžiūtė, II lėlė: K. Ben 
džiūtė. Lėlės: A. Staškevičių 
tė, R. Styraitė, R. Jaugelytė, 
V. Adamonytė, R. Montvilai 
tė, R. Zubaitė. Dėžė: V. K: 
zerskytė. Vaikščiojančios lė 
lės: V. Bulotaitė, V. Burbai 
tė, R. Lukoševičiūtė, L. Jone 
lyte, J. Macelytė, N. Kazlas, 
R. Grigaliūnaitė, R. Kubiliū 
tė, R. Pocauskaitė, D. Sty 
raitė, R. Rudinskaitė. Karei 
via:: A. Ališauskas, A. Blauz 
džiūnas, A. Lapinas, E. Lei 
pus, K. Rimša, R. Bulota, R. 
Jocas, G. Ramanauskas, P. 
Drešeris, R. Šeidys. Klounas: 
L. Kunnapuu. Kiškiai: Z. Ma 
celytė, M. Bendžiūtė, A. Ben 
džiūtė. Meškiukai: A. Lap: 
nas, A. Gustainytė. Fortepio 
nu padėjo R. Kličius.

A. Blauzdžiūnui padėkojus 
visiems už dalyvavimą, tėvų 
k-to pirm. H. Adomonis pra 
nešė, kad jau atvyksta Kalė 
dų senelis (V. Sabalys). Vai 
kai jį sutiko ovacijomis. Jis vi 
sus vaikus apdovanojo. Po to 
sekė vaišės, žaidimai.

Muziką „Sužibo padangėj 
žibutės“ pritaikė muz. Z. La 
pinas.

Tik Spaudos Baliuj su sitiksi visus savo bičiulius!
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Prenumerata metams:

Kanadoje......................... $5.00
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Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Slenkstį peržengus
1962 — 1963 metų laiko 

slenkstį peržengus, verta pasi 
žiūrėti j nueitą kelią, apžvelg 
ti jo posūkius bei vingius ir 
tas priežastis, kurios prie to 
privedė, nes gyvenimas^ •— 
lyg upė, kuri neišvengiamai 
teka ir pakeliui sutikdama vi 
šokių kliuvinių, trinasi Į kran 
tus, juos ardo ir rausia naują 
vagą.

Tarptautinėje srity vyko di 
džiulė kova, vadinama ,,šal 
tuoju karu“. Tai buvo 1961 
metų palikimas, tiktai į užsi 
baigusiųjų metų galą priėjęs 
iki karšto karo ribos. Neper 
žengtos. Kalbant apie Vaka 
rus. Rytuose gi, kaip vyko, 
taip ir vyksta karštasis karas. 
Įdomu — Vakarų beveik ne 
matomas. Tai yra būdingas 
praėjusiųjų metų reiškinys: 
nematyti, kas pašonėje 
vyksta. Kas vyksta Indokini 
joje — pertoli Vašingtonui, 
Paryžiui, Londonui. Paryžius 
laimingas atsipalaidavęs Indo 
kinijos, o JAV, nors ten šiek 
tiek stebi įvykius, bet rimčiau 
nereaguoja. Laosan įvedus 
„Trojos arklį”, Vietnamas 
jau iš „partizaninės“ kovos 
perėjo į atvirą karą su Viet 
Kongu ir net Laoso likimo ne 
laukia. Europos pavergtos tau 
tos prisimenamos .tiktai vie 
nu tikslu: kai Rusijos diktatū 
ra įsisiautėja, jai primenamos 
ir jos pavergtos tautos ir su 
niokotos valstybės. Pernai 
ypač madoje buvo Afrikos 
puslaukini ai ir net lau 
kiniai. Jiems pagarba ir visos 
teisės. . Be skrupulų išmestos 
iš pasaulinės bendruomenės 
^buvusios laisvos ir kultūfliin 
gos valstybės. Pagal tarptauti 
nį „didžiųjų“ biznį, ne pagal 
objektyvios tiesos principus.

Objektyvi tiesa brutaliai pa 
minta ir suniokota. Jokiam 
„didžiajam“ ji nei įdomi, nei 
reikalinga. „Didieji” daugiau, 
negu kas kitas, rūpinasi savo 
tiktai kailiu. Šia prasme pro 
tingo ir sąžiningo žmogaus, 
nugalėjusio gamtines sąlygas 
ir mokslo išryškintąją kovą, 
nematyti, Ankstyvesniais lai 
kais žmogaus svajotoji taika, 
broliškas tautų sugyvenimas, 
bendros pastangos siekai vi 
siems gerbūvio ir laimės, už 
mirštos. Visokia turtingųjų pa 
'rama neturtingiesiems skiria 
ma grynai savo kailio tiks 
lais. Idealizmas, siekęs nesą 
vanaudiškos pagalbos arti 
mui, liko praeityje. Humaniz 
mas ir demokratija gyvena 
sunkius laikus.

Kryžkelėje pernai atsidūrė 
ir bolševizmas, mėgstąs save 
tadinti komunizmu, nors to 
kiu jis niekad nėra buvęs. Jis 
visiškai subankrutavo ekono 
minėje srityje, prigyvenęs ba 
dą; jis atsidūrė ir ideologinė 
je kryžkelėje, išsiskyrus įvai 
rių šalių bolševikų nuomo 
nėms dėl esminių klausimų. 
Būdinga — pavergtas žmo 
gus nenori dirbti vergiško dar 
bo vergiškose sąlygose. Iš to 
kilo badas, vergų sukeltas 
prieš despotus.

Vakaruose pasireiškė dide 
Ii nesutarimai Jungtinėms 
Amerikos valstybėms pasimo 
jus diktuoti. Reakcija prieš tai 
ryškiausiai pasireiškė Prancū 
zijos laikysenoje. Ją sustipri 
na Vakarų Vokietijos prisidė

Yearly Subscription Rates:

Canada...................... $ 5.00

America & S. America $ 5.50

Other Countries . . . .$ 6.00 

jimas. Anglija, pati turėdama 
daug bėldų ir rūpesčių kaip 
nors išlaikyti savo bendruome 
nę, atsidūrė svyruojančio tarp 
Europos ir Amerikos makle 
rio rolėje. Tvirtas de Gaulle 
nusistatymas, paremtas Ade 
nauerio, tampa Europos stu 
burkauliu. Didelė medžiaginė 
ir gausi intelektualinė 
JAV jėga Kennedy valdžios 
nesugebama panaudoti ryš 
kiau pozityviems uždaviniams. 
Ši didelė jėga, eikvojama vi 
siškai neproduktingai, 
neatneša naudos, kurią galėtų 
atnešti. JAV jėga panaudoja 
ma dalinai net ir tautų laisvei 
paneigti, kaip kad atsitiko Ka 
i angos aferoje. Vakarų nesusi 
giedojimas yra pagrindinė Va 
karų nepasisekimų priežastis, 
nieko gero ir ateityje nežadan 
ti.

Kolonializmo klausimas ir 
šiaip gyvenime ir Jungtinėse 
Tautose stipriai linksniuotas. 
Eilė valstybių dėl jo pasisakė 
aiškiai ir atvirai. Ypač ryškiai 
pasisakė Anglijos atstovas De 
an, išvedęs ir lygiagretę tarp 
Anglijos ir Rusijos kilonializ 
mo. Kanada ypač buvo pasi 
ryžusi paremti šį platų klausi 
mo iškėlimą ir sukonkretini 
mą, tačiau „didieji”, ypač J. 
A. V., nepritarė, ir taip kolo 
nializmo privilegija Rusijai te 
belieka. Ši neteisybė neslegia 
sąžinės nei Rusijai, nei Ame 
rikai. . .

Svarbu ir reikšminga, kad 
Amerikos Jungtinės Valstybės 
pagaliau sugriovė komunistų 
pučiamąjį sovietinės galybės 
burbulą, JAV susidūrus su S 
SSR dėl Kubos.

Visuotinis katalikų Bažny 
čios Suvažiavimas, sušauktas 
Popiežiaus Jono XXIII, pla 
Čia prasme tarptautinis įvykis, 
apimąs visas rases, visas tau 
tas, yra reikšmingas, bet jo 
vaisių teks laukti jau Šiais me 
tais, kai susirinks antros sesi 
jos. Pasirodė, kad ir bolševikų 
dominuojamiems kraštams šis 
suvažiavimas įdomus ir svar 
bus, nes ir jie jam paskyrė 
ypatingą dėmesį.

Kanada šiais metais išgyve 
no ūkinę krizę. Bet labai lai 
mingai. Susidūrusi su pinigi 
niais sunkumais, Kanada pa 
naudojo valiutos nuvertinimą 
ir į metų galą trūkumus ne tik 
tai išlygino, bet ir susilaukė 
žymaus užsienio kapitalų pri 
plaukimo tiek, kad net galėjo 
atsisakyti 400 milijonų dole 
rių paskolos, kuri buvo užpra 
Šyta prieš pusę metų. Kana 
doje nedarbas šiemet palygin 
ti nedidelis, darbo atlygini 
mai pakilę apie 8%, kai pra 
gyvenimo minimumas tepaki 
lo tiktai apie 1%. Quebecas 
žengė žingsnį pirmyn visuome 
niškumo kryptimi, nes liberalų 
valdžia nacionalizuoja svar 
bią ūkinę - pramoninę šaką— 
elektros gamybą.

Lietuvoje šiemet pagriežtė 
jo okupacija. Sustiprinti pa 
klusnumui ir palaikyti tylai, 
okupacinė valdžia sufabrika 
vo eilę bylų sušaudė kelias 
grupes žmonių, kitus pakorė, 
trečius į kalėjimą sukišo. 
Kitą dalį išgabeno. Tuo 
būdu okupantas priverčia Lie 
tuvos žmones tylėti ir kiaušy 
ti jo pastatytos administraci 
jos. Lietuva vis daugiau griū

KLB Šalpos Fondui perei 
tais metais aukojo įvairių gė 
rybių: E. Mačionienė, L. Mor 
kūnienė, D. Gražienė ir A. 
Lapinatienė.

Šiais metais įvairių gėrybių 
aukojo: B. Žemgulytė, I. Jasai 
tienė, R. Miklienė, Ir. Vilga 
lienė, Juzė Kibirkštienė, E. 
Valentienė, V. Gražienė ir G. 
P. Montvilai.

IX KANADOS LIETUVIŲ DIENOS,

rengtos 1962 m. rugsėjo m. 
1—3 dd. Windsore, apyskai 
ta.

Viso pajamų $ 4530.39
Viso išlaidų $ 4209.52 
gryno pelno $ 320.87 
20% išmokėta pagal sutar 

tį Detroito sporto klubui „Ko

Visuomenininkui Advokatui,

KAZIMIERUI GUGIUI, 

mirus, nuliūdime likusią

PONIĄ NORĄ GUGIENĘ, BROLI M. GUGI SU ŠEIMA 
IR ARTIMUOSIUS 

nuoširdžiausiai užjaučia

E. ir J. Kardeliai.

Lietuviai veikia visur
BALTŲ DR-JOS „KULTO ROS DIENOS” 

VOKIETIJOJE
Paskaitos - koncertai - parodos

Freiburge atidaryta Baltų 
draugijos suorgnizuo-tos baltų 
„Kultūros Dienos“, kurios tru 
ko iki gruodžio 9 d.

Įvedamąją paskaitą apie 
baltų tautų muziką lapkričio 
30 d. skaitė muzikas Dr. H. 
J. Dahmen iš Stuttgarto, Ba 
deno aukštosios muzikos mo 
kyklos iškilmių salėje. Prele 
gentas, surinkęs gausią medžią 
gą apie pabaltiečių muziką, sa 
vo- išvedžiojimus pailiustravo 
būdingais baltų muzikos pa 
vyzdžiais. Tos pat dienos va 
karą istorinėje „pirklių rūmų“ 
salėje įvyko baltų muzikos 
koncertas. Jį išpildė latvių pie 
nistas J. Pavassar, estų teno 
ras N. Peld ir Freiburgo muzi 
kos mokyklos mirus choras, 
vadovaujamas prof. H. Froitz 
reimo. Iš lietuvių muzikos pia 
nistas paskambino VI. Jakubė 
no rapsodiją Nr. 1 (fis-moll), 
o choras padainavo K. V. Ba 
naičio harmonizuotą liaudies 
dainą.

Paroda vyko miesto rotušės 

------------ -----------------m. =ae----------------- ----------- ==>c
va, kaimai visiškai nyksta ir 
skęsta skurde. Politinis ir tiky 
binis žmonių persekiojimas tę 
siamas sustiprintu būdu. Pas 
kiri žmonės terorizuojami; 
ypač terorizuojami tie žmonės, 
kurie turi ryšių su užsieniais, 
ypač — su Amerika. Rusini 
mas, panaudojant plačiau sla 
vinimo kryptį (lenkinimo, 
baltgudinimo ir kt.), vykdo 
mas kietai ir žiauriai. Lietuvis 
Lietuvoje neturi jokių teisių. 
„Po Lietuvą žiema — nei žo 
džio nei rašto”. Poeto žodžiai 
čia ne literatūrine figūra, bet 
tikra prasme panaudoti. Būse 
na sunki ir, kas ypač sunku,— 
kad beviltiška. Lietuvos žmo 
nės pastoviai kankinasi, kas 
dien netikri, kas atsitiks Šian 
dien ir rytoj, Lietuvon tebeve 
žami rusai, išstumia iš Lietu 
vos lietuvius.

Šiapus Atlanto ar ir kitų jū 
rų bei vandenynų mūsų gyve 
nimas krizėje. Jaunimo nutau 
tėjimas didelis. Dažnai ir tė 
vų nesiorientavimas taip pat 
didelis. Pertrumpai gyvenome 
atgavę nepriklausomybę, kad 
jos esmė būtų giliau įsėdusi į 
mūsų protą, širdį, pasąmonę. 
Perdidelis indiferentiškumas, 
ypač, kad medžiaginės gyve 
nimo sąlygos mus neverčia 
tuo susirūpinti. Politinės vie 
nybės pairimas padeda mūsų 
tautinei dezorientacijai. Vieny 
bės nebuvimas labai kenkia ir 
mūsų tautinei vienybei ir stip 
lybei. Ir tai tęsiasi be vii tin 
gesnių perspektyvų.

Svetimos įtakos, be nutau 
tėjimo, pradeda reikštis ir po 
litinėje srityje. Mūsų politi 
nis, tautinis priešas rado savo 
Lišką mumyse neatsparią vietą

Pinigais aukojo: Inž. J. Ki 
birkštis $10, KLB Calgary 
Apylinkė $46, iš jų $16 — 
Šalpai ir $30 lietuviams karo 
invalidams Vokietijoje.

KLB Oakville Apylinkė $ 
32,50, iš jų $8,50 šalpai, $10 
Sibiro lietuviams ir $5 — Va 
sario 16 gimnazijai.

Visiems aukojusiems KL 
B Šalpos Fondas dėkoja.

vas“ — $ 64.17. ,
40% K. L. B. Krašto Vai 

dybai — $128.35.
40% K. L. B. Windsoro 

Apylinkei — $128.35.

IX Kanados Lietuvių 
Dienos Ruošimo Komitetas.

salėje. Paroda apima lietuvių 
grafiką ir baltų žemėlapius iš 
penkių šimtmečių laikotarpio.

Baltų „Kultūros Dienoj “ 
susilaukė tiek visuomenėje, 
tiek vietinėje spaudoje palan 
kaus atgarsio ir, be abejojimo, 
žymiai prisidėjo prie pabaltie 
čių vardo išgarsinimo Freibur 
ge, kuris yra žymus Badeno 
valstybės mokslo, kultūros, 
įvairių verslų ir turizmo cent 
ras.

Freiburge surengtos pabal 
tiečių „Kultūros Dienos“ bu 
vo jau devinta iš eilės

Be „Kultūros Dienų“, Bal 
tų Dr-ja nuo 1954 m. iki šiol 
dar suorganizavo 17 parengi 
mų, — baltų poezijos vakarų, 
dailininkų parodų, baltų trem 
ties parodų ir tt. Du kartus 
(Miunchene ir Hamburge) 
įvyko Čiurlioniui paminėti va 
karai, buvo surengtos kelios 
Paryžiuje gyvenančio lietuvio 
dailininko Prano Gailiaus pa 
rodos ir tt.

— locus minoris resistentiae— 
—ir sumaniai mus dezorientuo 
ja, pakišdamas ,j>bjektyviz 
mo“, tikslios informacijos, ,,ga 
bios žurnalistikos“ ir net „tre 
čiosios jėgos”, sudarymo su 
gestiją. . . Su įtakom sunki 
kova, nes, kaip jau sakyta, 
mes kai kurie nesame tvirti 
savo dvasia lietuviai. O kai 
jau pagaunama bent viena mū 
su silpnybės grandis, svetimos 
įtakos pamažu, palaipsniui, 
pradeda apimti ir visą grandi 
nę. kopdamos grandimis, lyg 
laiptais aukštyn.

Bendruomeninis susitvarky 
mas palaipsniui kyla. Jame 
daugiausia vilčių. Ir tai suma 
žiną visus kitus mūsų lietuvis 
klojo gyvenimo nedafceklius,. 
nesekmes. Bendruomenišku 
mas, apimąs ir apjungiąs vi 
sus lietuvius be išimčių, kuris 
daugumoje kolonijų giliau 
pradeda reikštis ir įsišaknyti, 
yra pozityvus reiškinys, ver 
tas visuotinio dėmesio ir visuo 
tinio puoselėjimo.

Baigiant šią apžvalgą, rei 
kia pasakyti, kad Naujieji 
1963-ji Metai sutikti ypatingo 
se sąlygose: Tarp Maskvos 
ir Washington’o — flirtas, dėl 
ko nutilo Berlyno klausimas; 
tarp Maskvos ir Peipingo — 
atvirkščiai — santykių irimo 
paaštrėjimas; kadangi de 
Gaulle atmeta Kennedy’o pa 
siūlymus — Atlanto sąjunga 
krizėje; Peipingui kurstant 
Kubą, Albaniją ir Maskvos sa 
talitus, įtampa tarp Maskvos 
ir Peipingo aštrėja, kas pasi 
tarnauja Washington© su 
Maskva flirtui. Į ką visa tai iš 
silies? Kol kas geresnių vii 
čių lietuviams nėra. Bet nusi

REDAGUOJA KOLEKTYVAS

KAS YRA ŽIDINYS?
MUS KLAUSIA,

Židinys tai yra tokia organi 
zacija, („klubelis“ gal būtų 
geresnis jai apibūdinti žodis), 
kuriai priklauso vyresnio am 
žiaus vyčiai, kurie globoja, 
plačiai apimant, skautų orga 
nizaciją. Šita, aš ją vadinsiu 
organizacija, yra sudaryta iš 
tų vyčių, kuriems jau nusibo 
do tos skautų iškilos, kurios 
reikalauja fizinio atspairumo, 
skautų dainos, kurias jau jie 
yra girdėję šimtus kartų; tos 
skautų stovyklos, kuriose jie 
dalyvavę ir vadovavę eilę me 
tų-

Dabar norima pabrėžti, kad 
dar tokio židinio, apie kurį čia 
kalbama, nėra, bet kuris yra

Laiškai Redakcijai
AR KANADOS LIETUVIŲ FONDAS JAU VEIKIA?

Gerb. p. Redaktoriau.
N. L. Nr. 43 rašote: „Kai 

fondas pradeda veikti, tai pa 
sisakymai duoda progos pla 
čiau reikalą išsiaiškinti“, tai 
aš, pasinaudodamas šia suges 
tija, noriu daugiau tą klausi 
mą pajudinti, kad išgirstume 
to Fondo veikimą.

Jeigu taip būtų, kaip jūs ra 
šote, kad Kanados Liet. Fon 
das yra tas pats Geležinis fon 
das, tik jo vardas pakeistas, 
tai būtų visiškai tvarkoje. Bet 
gaila, kad taip nėra. Aš tada 
Kr. Taryboje Ottawoje mal 
daudamas prašiau palikti tą 
patį Fondo statutą, tik pakei 
kian jo vardą, išmetus žodį,,ge 
ležinis“, bet tas nebuvo pada 
lyta, o priimtas naujas statu 
tas jo neperskaičius ir niekam 
apie jį nepasisakius. Kad nau 
jo K. L. Fondo statuto projek 
tas buvo išsiuntinėtas visiems 
tarybos nariams susipažinti su 
juo, tai tiesa, bet ar daug kas 
jį perskaitė, tai didelis klausi 
mas, nes jei būtų skaitę, tai ne 
sakytų, kad tai yra tas pats fon 
das, tik pakeistas vardas.

Sakėte: „Jeigu nueita kitu 
keliu, tai tam yra rimtų prie 
žasčiu. Visų pirma todėl, kad 
ne visi lietuviai dar priklauso 
Bendruomenei“.

Šia tai naujas išradimas. Iki 
šiol skaitėme ir vadovavomės 
Lietuvių Charta, kad visi lietu 
viai pagal savo prigimtį pri 
Idįauso lietuvių Bendruome 
nei, o dabar galvojate, kad ne 
visi. Tai kaip dabar suprasti, 
kurie lietuviai priklauso prie 
Bendruomenės ir kurie ne? 
Nuo Bendruomenės įsisteigi 
mo Kanadoje, per 10 metų 
rinkome B-nės solidarumo mo 
kęsti iš visų lietuvių, neklau 
siant jų, ar jie priklauso B-nei 
galvojimą reikia sk’fti lietu 
ar ne, o dabar pagal Tamstos 
vius į priklausančius B-nei ir 
nepriklausančius. Iki šiol į Ka 
nados Liet. B-nę niekas narių 
neverbavo, tai gal dabar Kraš 
to Valdyba duos parėdymą 
apylinkėms verbuoti narius į 
Bendruomenę ?

Istorinės tiesos vardu sako 
te: „Geležinis Fondas gimė 
Montrealyje“. Kažin? To Fon 
do steigimas prasidėjo kai tei 
sininkas K. Grigaitis 1957 m. 
parašė straipsnį „Steikime Ge 
ležinį Fondą“. Tas straipsnis 
buvo berods abiejuose Kana 
dos laikraščiuose patalpintas.

K. Grigaitis būdamas tuo 
laiku Kr. V-bos vicepirminin 
ku, sušaukė 1957 m. gegužės 
mėn. 20 d. Ap. pirmininkus į 
Torontą aptartį Geležinio Fon 
do reikalingumą ir statuto pro 
jektą. Pirmininkams teigiamai 
pasisakus. Krašto V-ba dar 
kartą svarstė tą projektą ir vė 
liau jį patiekė Krašto Tary 
bai priimti, kas ir buvo 1952 
m. rudens sesijoj padaryta. 
Tas viskas buvo daryta ne 
Montrealy, bet Toronte.

Dabar pažiūrėkim, ar buv. 
Geležinis Fondas ir K. L. Fon 
das yra tas pats kūrinys, tik 
skirtingi vardai. Pirmasis (K. 
Grigaičio statutas) turi tik 16 
paragrafų ir juose viskas trum 
pai ir aiškiai išdėstyta, atatin 

minti nereikia, nes kai proce 
sas vyksta, kas nors turės atsi 
tikti. O kadangi blogiau būti 
negali, tai galima laukti tik 
tai geresnio. J. Kardelis. 

rimtai svarstomas tų praži 
lūšių vyčių. Židinio nariai, 
kartkartėmis tėviškai rūpinsis 
skautų organizacija. Jie jai 
padės, kaip patarėjai, auklėto 
jai. Šoferiai ir galų gale rūpin 
tojai. Už šitą jų svarbų darbą 
jie bus atleisti nuo atsilanky 
mo į Tunto sueigas, į Vyčių 
sueigas, ir šiaip iš viso skauto 
aktyvaus gyvenimo.

Šiltai organizacijai įsteigti 
tai būtų natūralus dalykas, ka 
dangi yra žinomas faktas, kad 
šiaurės gyventojas greitai sens 
ta ir pasenęs jieško „poilsio 
namų“.

Kitą savaitę: Montrealio 
skautai, ir kaip jie neveikia“.

■■■ K ■» -"jg » —.

karnai Kanados Lie,t. B-nės 
pajėgumui ir mastui. Jo § 7 
sako: „Fondo Valdytojas bei 
tvarkytojas yra KLB Kr. V- 
ba, kuri lėšoms telkti sudaro 
komisiją jai tiesioginiai priklau 
sančią. Šią komisiją tvirtina 
KLB Krašto Taryba“. Kaip 
matome, Geležinis Fondas bu 
vo tampriai surištas su Bend 
ruomenės organizacija, atseit 
buvo aiškiai numatyta, kas tą 
Fondą globoja ir rūpinasi, kad 
jis veiktų.

Antrasis (V. Ignaičio statu 
tas) turi 33 paragrafus, kurie 
išpūsti iki didybės, bet nieko 
konkrečiai nepasako ir viens 
kitam prieštarauja.

Pav. § 5. Asmuo, korpora 
cija, trestas ar organizacija 
tampa KLF nariu, jei jų duo 
dama auka priimama KLF 
Tarybos.

§ 9. Visuotinis narių susirin 
kimas yra vyriausias KLF or 
ganas. Jis renka KLF Tarybą.

Taryba gali būti renkama ir 
korespondenciniu būdu.

§ 13. KLF Taryba renka: 
-Valdybą, Pelno Skirstymo ko 
misiją, investavimo Komisiją, 
Informacijos Komisiją ir kt.

Iš tų trijų paragrafų jau 
matome, koks didelis statuti 
nis balastas šį fondą slegia. 
Statuto autoriai norėjo sukur 
ti Fondo organizaciją didesnę 
už pačią Bendruomenę, bet jie 
nepagalvojo, kad tai neįvyk 
doma. Jei turime didelių sun 
kūmų sudaryti B-nės organas, 
tai kur gausi tiek žmonių suda 
ryVi Fondo Tarybai, Vąldy 
bai, ir visoms numa 
tytoms komisijoms? Prieštara 
vimas yra toks, kad asmuo ar 
organizacija, duodant auką, 
turi dar gauti sutikimą iš Fon 
do Tarybos, kad toji auka bus 
priimta. Argi dėl kiekvienos 
aukos priėmimo šauksi Tary 
bos poėsdį, ypatingai jei Tary 
bos nariai negyvena viename 
mieste? Paragrafas 5 sako: 
„Jei auka duodama per Liet. 
B-nę, tai tarybos priėmimas ne 
reikalingas. Jei taip, tai, kam 
toji Taryba reikalinga? Neuz 
mirškim, kad Fondo nariai ne 
gyvens viename mieste, tai 
kaip sušauksi narių susirinki 
mą ir kas į tokį susirinkimą va 
žiuos iš toliau?

Sakysim narių susirinkimai 
neįvyks ir Taryba bus išrenka 
ma korespondenciniu būdu, 
tai kas sudarys kandidatų są 
rašą? Nebeturėdamas ryšio su 
B-ne, tas Fondas neturės jo 

, kio užnugario ir nebus kas juo 
rūpintųsi ir skatintų jį veikti. 
Tas Fondas paliktas Dievo va 
liai. Statutas sudarytas taip, 
kad fondas negalėtų veikti. 
Kaip matome jis ir neveikia.

P. Lelis.

N L red., nesileisdama į gin 
čus, nori viena pastebėti, kad 
ne įstatymai ir taisyklės kuria 
gyvenimą, bet gyvenimas vi 
sa tai iššaukia. Jeigu įstatai 
negeri, jie galima bus pataisy 
ti. Ne įstatai kurs Kanados 
Lietuvių Fondą, tegul jis bū 
tų ir Geležinio Fondo vardu, 
bet žmonės. Jeigu žmonės bus 
gyvi ir veiklūs, jie jį sukurs. 
O jeigu ligšiol apie Fondą ne 
girdime, tai gerausia papasa 
kos apie tai Fondo valdyba. 
Geležinio Fondo iniciatyva 
kilo Montrealyje, o svarsto 
ma ji buvo ne vienoje, bet ke 
liose Kanados vietose.
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PRANEŠIMAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
REIKALU

Antrosios JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventės 
informacinė komisija praneša:

1. Šventės šokėjų grupių re 
gistracija tęsiama. Registraci 
jos reikalu kreiptis šiuo adre 
su: Mr. S. Šiaučiūnas, 2511 
West 69th St., Chicago 29, 
Illinois. ,

2. Dalis repertuaro leidinio, 
pavadinto „Mūsų Šokiai“, iš 
siuntinėta užsiregistravusioms 
grupėms. Pilnas leidinys bus 
gaunamas sausio mėnesį. „Mū 
sų Šokių“, reikalu čreiptis 
šiuo adresu: Mr. Br. G. Sho 
tas, 7140 So. California Ave., 
Chicao 29, Illinois, U. S. A.

3. Šventės sąmata yra 24, 
000 dol. Jos pagrindinės pozi 
cijos bus paskelbtos visuome 
nės žiniai. Vieną iš pajamų po 
zicijų sudarys ir aukos. Jas 
telkti L. B. Čikagos Apygar 
da, šventės ruošėjas, pakvietė 
p. St. Vidmantą: 1301 No. 32 
nd Ave., Melrose Park, Illi 
nois, tel. Fllmore 3-2824. Po 
nas Vidmantas sutiko organ: 
zuoti prašomą talką.

4. Šventės patalpų sutartis 
pasirašyta su International 
Amphitheatre už 2,000 dol. 
Šventė įvyks 1963 m. liepos 7 
d., sekmadienį. Šventės šoke 
jų pobūvis įvyks Jaunimo Ce 
ntre, Čikagoje 1963 m. liepos 
6 d., šeštadienį.

5. Šventėje dalyvauti užre 
gistruota 518 šokėjų, neskai 
tant mokyklinio amžiaus kelių 
šimtų šokėjų. Šokiams groti nu 
matytas 28 žmonių orkestras. 
Į kvietimą registruotis iki šio 
laiko atsiliepė visos Kanados 
apylinkės ir 50 JAV apylin 
kių. Iš dalies JAV apylinkių 
atsakymo negauta.

6. Tautinių šokių šventės 
sekretoriumi sutiko būti p. A. 
Kareiva, 7030 So. Rockwell 
Ave., Chicago 29, Illinois, tel. 
PR 6-0588, o kasininku p. Ig. 
Petrauskas, 3600 So. Hals^ed 
St., Chicago 8, Illinois. Tel. 
YA 7-5516.

Tautinių šokių šventės yra 
puikus būdas mūsų priaugan 
čia kartai užimponuoti. Lietu 
vių visuomenė kviečiama į sa 
vo atostogų planus įtraukti ir 
1963 m. liepos 7 d. įvykstan 
čia tautinių šokių šventę. 
Čikaga, 1963 m. gruodžio 28.

Inform. Komisija.

LIETUVIŲ ENCIKLOPE 
DIJA ANGLIŠKAI.

J. Kapočius ir J. Bačiūnas 
kalbasi išleisti 8 tomus (po 
800 p.) lituanistinės enciklope 
dijos anglų kalba. Amerikos 
Lietuvių Miliono Fondas jau 
turi 89 narius, įmokėjusius po 
$1,000. Gal atsiras lėšų?

PLANUOJAMAS DIDELIS 
RELIGINIS KONCERTAS

Liet. Kunigų Vienybės su 

planuotą religinį koncertą bū 
simos Pasaulinės Parodos me 
tų nori pavesti išimtinai pa 
sauliečių susiorganizavusiam 
komitetui lietuvių skyriui pa 
ruošti. Kainuotų $20,000. Ku 
nigai norį pašvęsti savo pastan 
gas sukelti $250,000, įrengti 
lietuvišką koplyčią statomoje 
Washingtone katedroje.

LUNDO UNIVERSITETE 
ŠVEDIJOJE

šiems metams yra numatyta 
lietuvių kalbai 100 valandų siu 
4—5000 kronų atlyginimu. As 
mens, kurie gerai moka lietu 
vių kalbą (su aukšto mokslo 
cenzu, arba studentas), uždą 
vinys — praktiškai vadovauti 
lietuvių kalbos kursams, turint 
galvoje taip pat specialius kur 
sus iš Lietuvos Geografijos, 
Kultūros istorijos ir literatu 
ros, prisilaikant Švedijos uni 
versiteto programos.

BALTŲ DRAUGIJA 
VOKIETIJOJE

leidžia „Mitteilungen aus bal 
tischen Leben“, kuris išeina 3 
—4 kartus per metus. Ligšiol 
jau išėjo 39 numeriai. Šiame 
žurnalo formato leidinyje pa 
teikiama medžiaga apie pabal 
liečiu kultūrinį gyvenimą, bet, 
greta to, nagrinėjamos ir kito 
kios Pabaltijo temos.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DAILININKŲ 
LAIMĖJIMAI

Wollongong miesto 1962 
m. akvarelės premiją (60 gn.) 
laimėjo H. Šalkauskas už ak 
varėlę ,,Night Landscape“ da 
bar atidarytos konkursinėje 
parodoje miesto rotušėje. Pre 
mijuotas paveikslas lieka mies 
to nuosavybėje. Eva Kubbos 
,,Whirle Dance of the Storm“ 
akvarelei suteiktas Highly Co 
mmended1 diplomas.

Pavasario šventės metu 
Tomworth miesto suruoštoje 
konkursinėje parodoje to mies 
to akvarelės 1962 m. premija 
(25 gn.) laimėjo taip pat H. 
Šalkauskas už darbą „Indus 
trial Harbour“... Tai jau ket 
virtoji H. Šalkausko laimėta 
premjai vieno mėnesio laiko 
tarpyje.

Tokyo mieste, Japonijoje 
nuo spalio 6 d. iki lapkričio 11 
vyksta trečioji Tarptautinė 
Grafikos Bienalė, kurioje at 
stovaujamos 45 valstybės su 
600 grafikos darbų — 222 dai 
lininkai (62 japonų grafikai ir 
160 iš kitų kraštų). Australiją 
atstovaujančių grafikų grupėje 
yra ir mūsų dailininkai Eva 
Kubos ir Henrikas Šalkauskas. 
Parodos iliustruotan katalo 
gan pateko E. Kubos darbas 
„Suddden Wings of Blue“.

Grafikas Ben Šan, kuris yra 
gimęs Lietuvoje ir jaunystėje 
išemigravęs į U. S. A., laimė 
jo vieną iš dešimties premijų 
— 100,000 yenų.
• Dr. Irvis Venclovas šiais

Visokios įvairenybės
Į 1963 metus įžengdami, pro senelių lūpomis tarkime: 

Nesidžiaukime metus pradėję, bet juos baigę. Tegu neįvyksta:
Kas metai — vis pakalnėn!

APIE GEDIMINĄ KARALIŲ

Trljos Z)VVYAM>\06
VEDA D R. GUMBAS

NE TA INSTITUCIJA BE IŠEITIES
Istorikas Z. Ivinskis rašo: „Lie 
tuvos valstybės kūrėjas Didy 
sai Gediminas (1316—1341)“. 
Sako: slavų žemių pajungimą 
mūsų didžiųjų kunigaikščių 
valžiai lėmęs faktas, kad „to 
torių jungo baugindamosios 
los žemės trečio pasirinkimo 
neturėjo“, nes Maskva kaip

metais baigia Prince Alfred Ii 
goninėje (Sydney) dviejų me 
tų stažą ir ateinančiais metais 
pereina į Sydney universiteto 
mokomąjį personalą.

GALVANAUSKO 
ĮSPĖJIMAS

Paskutiniame pasikalbėjime 
su spauda Vokietijoje 1947 
m. E. Galvanauskas, dabar su 
laukęs 80 metų amžiaus, išvyk 
damas į Madagaskarą, tarė: Į 
DP emigraciją nežiūrėkime 
kaip laikiną dalyką: dirbkime 
ir mokykimės, tarytum, svetur 
visam amžiui apsigyvename.

LATVIS BE TAUTYBĖS
Iš Švedijos pranešama, kad 

ten lankėsi Rygos universiteto 
prorektorius, bet vengęs kon 
taktų su vietos latviais. Teisi 
nosi, esąs turistas ir negalįs 
nuo savo grupės atsiskirti. O 
Grupė sekė — Sovietijos sek 
lys.

KRUPAVIČIUS — 
PESIMISTAS

Čikagoje prel. Krupavičius 
susirinkime pareiškė: Ramy 
bės ilgai nesulauksime nei tre 
mtyje, nei Lietuvoje. Ar iš 
laisvintoji Lietuva galvos lietu 
viškai, priklausys nuo okupaci 
jos ilgio. Mažosios Lietuvos 
lietuviai kalbėjo lietuviškai, 
galvojo vokiškai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vytautas Janavičius. PAKE

LIUI Į ATĖNUS. Iliustravo 
Eva Kubbos. Išleido Henrikas 
Šalkauskas, Sydney, Australi 
ja, 1962 m. Tiražas 200 eg 
zempliorių. Leidinį galima gau 
ti „Nepriklausomos Lietuvos” 
redakcijoje.

LITO kalendorius 1963 me 
tams, gaunamas banke nemo 
karnai.

VERSLAS, Lietuvių preky 
bininkų ir amatininkų sąjunga, 
išleido kalendorių su Toronto 
verslininkų sąrašu.
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„rusų žemįų surinkėja“ tuo 
metu vos galvą istorijon kišo.

Veikė ne vien baimė: ,,Ge 
dimino ėjimas į slavų žemes 
dalinai aiškintinas jo pastango 
mis aprūpinti daliomis sūnus 
ir vaikaičius“. Taip manė ir 
daug apie senovės Lietuvą ra 
šęs lenkų istorikas Paskiewicz. 
Gediminas buvo „gausios šei 
mos tėvas, todėl net ve 
dybas vartojo savo valdžiai 
praplėsti: keturi jo sūnūs ve 
dė „ruses” ir krikštijosi stačia 
tikiais.

Lotyniškai rašytuose raštuo 
se Gediminas save vadino 
,,Lethwinorum et multorum 
Ruthenorum rex" (lietuvių ir 
daugelio rusinu karalius). Jis 
ir sostinę 1323 m. j Vilnių per 
kėlė, spiriamas reikalo būti ar 
Čiau jam patekusių slavų že 
mių. Tiesa, jis norėjo ir Vaka 
rų įtakos, nes kvietė Rygos 
pirklius ir iš Vokietijos amati 
ninkus. Įdomu, kad ištikrųjų 
nežinoma, kurią dieną ir kaip 
mirė: kovoje ar lovoje. Vis 
dėlto paliko stiprią ir plačią se 
novės Lietuvos valstybę, sū 
nui Jaunučiui, iš kurio nega 
bių rankų ją valdyti paėmė ga 
besni Algirdas ir Kęstutis.

APIE RAŠYTOJĄ 
MILAŠIŲ

Dr. J. Grinius svarsto ,,Mila 
šiauš kūrybą“ ir stebisi, kodėl 
lietuvių visuomenė šio „lietu 
vio patrioto ir prancūzų poe 
to“ 20 mėtau mirties sukaktį 
praleido be „didesnio aido“. 
Visa Milašiaus kūryba rašyta 
prancūziškai, kaip Mickevi 
Čiaus lenkiškai. Čia gal ir glū 
di nesidomėjimo priežastis. 
Lietuvių esama apie Milašių 
parašytos keturios disertaci 
jos: dvi nespausdintos, dvi 
mažai žinomos (vieną pats au 
torius parašęs prieš 30 metų). 
Grinius klausia: „Ar Milašius 
buvo lietuvis? Bene jį lietuviu
savinamės, tikslu musų tauti 
nę savigarbą išpūsti?” Milą 
sius skelbiasi lietuviu, bet, ma 
tyti, Mickevičiaus prasme: 
kaip Didžiosios Lietuvos Kuni 
gaikštijos gudiškosios dalies 
dikų ir bajorų valstybės sū 
nūs. ,

Dvylikos metų jį nuvežė 
Prancūzų on mokslų eiti ir Čia 
jis visą gyvenimą praleido, ne 
įsijungdamas nei į lietuvių tau 
tos kultūrinę srovę, nei patap 
damas prancūzu. Jis juto pa 
šaulyje esąs vienišas. Sakė:

Kartą, viena ponia su sūnų 
mi įlipo į autobusą ir į biletų 
dėžutę įmetė vieną pilną bilie 
tą ir kito pusę bileto. Konduk 
torius pasižiūrėjo į tą jauną 
vyruką ir sako jo mamai:

„Jūs, ponia, turite mokėti vi 
są bilieto kainą už sūnų, nes 
jis tikriausiai jau yra per 12 
metų.”

„Ką jūs kalbate“, atšovė 
ponia, „kaip jis gali būti 12 
metų, kai aš tik dešimt metų 
kai ištekėjusi ?

„Miela ponia“, toliau tęsė 
konduktorius, „aš čia nepa 
skirtas būti nuodėmklausiu, 
bet tiktai bilietų surinkėju.

ORE
Kartą jaunas didvyris nu ta 

tė paskraidyti lėktuvu.
Nelaimei, jis iškrito iš lėktų 

vo.
Laimei, jis turėjo parašiutą.
Nelaimei, tas parašiutas ne 

buvo gerai sudėtas ir neatsida 
rė.

Laimei, apačioje buvo dide 
lis šieno kūgis.

Nelaimei, iš to šiepo kupė 
tos buvo išlindusi didžiulė ša 
kė.

Laimei, jis nepataikė į tą iš 
lindusią šakę.

Nelaimei, jis taip pat nepa 
taikė į šieno kupetą.

„Prieš senatvės tylų ledą, sto 
viu pliku vienišu”. Sakoma, 
buvęs „jautrus ir svajingas“ ir 
vis jieškojęs „meilės“ savo tuš 
tų vienišo vidų šildyti. Tėvas 
buvęs šaltas ir net žiaurus, mo 
tina vis kitais reikalais užsi 
ėmusi. Neradęs meilės nei mo 
teryse. Mirdamas, tėvas pali 
kęs turto, kuris, suteikė progų 
pakeliauti po pasaulį, pasivai 
kyti moterų ir gyvenimo pras 
mės pajieškoti „literatūros, fi 
losofijos, mistikos ir net kaba 
lo studijose“.

1914 m. 15 d. gr. jam štai 
ga sušvitusi „vizija“, nuteiku 
si jieškoti Dievo meilės, ir tik 
jai atsidėti. Malda pasidaro 
brangiausiu dalyku. Sakė: 
„Augščiausios dorybės — arti 
mo meilė, skaistybė, auka, mo 
kslas, net Dievui meilė — te 
bus įskaitytos tik sieloms, ku 
rios savo pačių pajėgomis įsi 
tikino, kad nusižeminimas mal 
doje yra būtiniausia būtybė“. 
Kitais žodžiais — sūnus palai 
dūnas sugrįžo pas Tėvą, be 
dievis pasidarė tikinčiu (nepa 
aiškinta, ar tapo kataliku). Ar 
čia yra ko lietuvių visuomenei 
„platesniu aidu“ sukaktį mi 
nėti, tegul lietuvių visuomenė 
ir sprendžia.

KOKS YRA KRIENAS?
Kalbininkas Pr. Skardžius is 
toriniu principu aprašo du žo 
džiu: „alkas“ ir „krienas“, nu 
statydamas, kuriais metais ko 
kiu pavidalu ir prasme jiedu 
buvo mūsų raštuose vartoja 

Nukelta į 4-tą psl.

„Aš pažįstu vyrą, kuris jau 
trisdešimt metų kai vedęs ir 
visus vakarus jis praleidžia 
namie".

„O, čia tai bent meilė!"
„Nežinau, bet daktaras ko 

nstatavo, kad tai paralyžius”.

MANDRAPYPKIS
Per paskutinį karą, vienas 

prancūzų ūkininkas buvo pa 
tekęs į vokiečių nelaisvę. Ret 
karčiais jis gaudavo iš žmonos 
laišką. Ji skundėsi, kad labai 
sunku ūkyje, nes nors turinti 
gana daug bulvių sėklai, bet 
negalinti suarti laukų, joms pa 
sodinti. Prancūzas ėmė ir at 
sakė jai:

„Cherie, palik laukus near 
tus, nes aš ten išslapčiau gink 
lūs“.

Po keturių dienų visas Ges 
tapo pulkas buvo nusiųstas į jo 
ūkį ir išknaisinėjo visus laukus 
bejieškodami ginklų.

Susirūpinusi žmona vėl ra 
šė, kas atsitiko ir klausė, kas 
daryti?

„Sodink bulves“, atsakė jai 
prancūzas.

MINIATURINĖ IŠMINTIS
Plaukai, tai kilimas nuo au 

sų iki ausiu.

Kantas šuo, ppts kilniausias 
iš visų šunų, nes jis maitina tą 
burną, kuri jį kanda.

Suaugęs tai toks žmogus, ku 
ris nustojo augęs, išskyrus, per 
liemenį.

Knarkimas tai paklodžių 
simfonija.

Pasakoti plikagalviui vyrui 
tokią istoriją, kad „net plau 
kai šiaušiasi“ yra didžiausia 
kontradikcija.

Patirtis, tai vienintelis kas 
pasilieka, kai visa kita yra pra 
rasta.

Vedybos tai — loterija, į 
kurią vyrai užstato savo lais 
vę, o moterys — savo laimę.

Religija yra apsidraudimas 
šiame pasaulyje nuo ugnies se 
kančiame.

Kapinynai yra pripildyti 
žmonių, kurie gyvi būdami 
galvojo, kad pasaulis be jų ne 
egzisituotų.

Dvidešimt metų sulaukęs 
galvoja, kad gali išgelbėti visą 
pasaulį, tačiau trisdešimt me 
laf euisĮuaiised sif sSsĮmjns fu 
je oabs siou psqpS^i

gos.

Skelbimas alaus smuklėje: 
Jeigu geri, kad užsimirštum— 
užsimokėk iš anksto.

A. SOLŽENICYN

Nikitos Chruščiovo kultas 
prieš Josifo Stalino kultą

ARBA
VIENA IVANO DENISOVIČIAUS DIENA

3.
Pačiam gi Kilgui dvidešimt 

penkerius davė. Buvo vienas 
metas laimingas: visiems, kaip 
sukirpta, po dešimt duodavo. 
O nuo keturiasdešimt devintų 
jų kitaip pasuko — visiems po 
dvidešimt penkerius, nė į ką 
nežiūrint. Dešimt tai dar gali 
ma išgyventi, nepaslipsi, — o 
pragyvenk, kad gudrus, dvide 
šimt penkerius?!

Šuchovui ir malonu, kad vi 
si pirštais jį bado: štai šisai 
jau išbuvo, bet jis pats nela 
bai tuo betiki. Štai kieno baus 
mė karo metu baigėsi, visus 
iki ypatingo nurodymo laikė, 
iki keturiasdešimt šeštųjų. Ir 
tiems, kurie iš viso trejiems 

metams nuteisti buvo, penke 
riais metais ilgiau sėdėti teko. 
Įstatymas — kaip pasuksi, taip 
išeis. Baigsis dešimt — paša 
kys, še tau dar vieną dešimtį. 
Arba — ištrems.

O kitą sykį pagalvoji — ir 
širdį nusmelkia: laikas tai juk 
bėga, kamuolėlis baigia išsivy 
nioti... Viešpatie! Savomis ko 
jomis — į laisvę, a?

Tik visa tai garsiai atverti 
senam lageriniu! nedera. Ir 
kalba Šuchovas Kilgui:

— Tu savo dvidešimt pen 
kerių neskaičiuok. Sėdėsi dvi 
dešimt penkerius ar nesėdėsi, 
tai dar niekam nežinoma, o 
kad aš visus aštuonerius visiš 
kai atkaliau, — šitai tai jau

Taip ir ari snukiu žemę, ir 
nelieka laiko kada pagalvoti: 
už ką atsisėdai ir kaip išeisi?

Pagal bylą nuteisė Šuchovą 
už tėvynės išdavimą. Ir pats 
jis paliudijo, kad taip buvo, 
kad pats pasidavė į nelaisvę, 
norėdamas išduoti tėvynę, o 
grįžo iš nelaisvės tik todėl, kad 
vykdė vokiečių žvalgybos už 
duotį. Kokią užduotį — nei 
pats Šuchovas, nei tardytojas 
nepajėgė išgalvoti. Taip ir pa 
liko — užduotį.

Šuchovo išskaičiavimas bu 
vo paprastas: nepasirašysi — 
kryžius, pasirašysi — nors ma 
žumą pagyvensi. Pasirašė.

O iš tikrųjų buvo taip: ke 
turiasdešimtųjų vasarį. Šiaurės 
-vakaruose apsupo visą jų ar 
miją; ir iš lėktuvų jiems jokio 
maisto nenumetė, o ir lėktuvų 
tų nebuvo. Priėjo iki to, kad 
drožė nuo išputusių arklių ka 
nopas, mirkė tą ragieną į van 
denį ir valgė. Ir šaudyti nebu 
vo iš ko. Ir taip palengvėle 
vokiečiai juos rankiojo iš miš 
kų. Ir štai su tokia viena gru 
pe Šuchovas išbuvo nelaisvėje 

porą dienų, ten pat miškuose, 
— ir pabėgo jie penkiese. Ir 
miškais, ir pelkėmis brovėsi — 
per stebuklą pas savuosius pa 
teko. Tiktai du automatinin 
kai vietoj paklojo, o trečias— 
nuo žaizdų mirė, du iš jų sa 
viškius pasiekė. Būtų buvę gud 
tikra.
lesni, būtų sakę, kad klydinė 
jo miškais, ir ką tu jiems. O 
jie atvirai: iš vokiečių nelais 
vės. Iš nelaisvės? Kad jus kur 
galas... Būtų jų penketas, su 
tikslintų parodymus, patikėtų 
gal, o dviems niekaip: susikal 
bėjote, bjaurybės apie pabė 
girną.

Senkai Klevšinui progirdom 
pasirodė, kad kalbama apie 
pabėgimą iš nelaisvės, ir jis 
garsiai tarė:

— Aš iš nelaisvės bėgau 
tris kartus. Ir tris kartus gau 
dė. ,

Senka, kantruolis, daugiau 
vis tyli: žmonių negirdi ir į po 
kalbį nesikiša. Tai apie jį ma 
ža ir žino; tik tiek, kad jis sė 
dėjo Buchenvalde ir ten po 
grindinei organizacijai priklau 

sė, ginklus sukilimui ruošė. Ir 
kaip jį vokiečiai pakabino ant 
užlaužtų už nugaros rankų ir 
lazdomis tvojo.

— Tu, Vania, aštuonerius 
sėdėjai, kokiuose lageriuose ?-- 
—pertarė Kilgas. — Tu tarp 
kriminalinių sėdėjai, jūs ten su 
bobomis gyvenote. Jūs nume 
rių nenešiojote. Bet imk ir ka 
torgoj aštuonerius išbūk! Ši 
tiek dar niekas neištvėrė. . .

Įsistebeilijo Šuchovas į kro 
snelės liepsną, ir prisiminė 
jam septyneri metai šiaurėje.

Ir kaip jis trejus metus tem 
pė proskyna rąstelius ir pabė 
gius. Ir kaip laužas ten taip 
pat įsidegdavo ne visada, toj 
miško kirtavietėj, ir dargi dir 
bant ne dieną, o naktį. Teny 
kštė vyriausybė įvedė ten tokią 
tvarką — brigada, neįvykdžiu 
si dienos užduoties, pasilikda 
vo nakčiai miške. Tik po vi 
durnakčio jie atšliauždavo iki 
lagerio, o rytą — vėl į mišką.

— Ne-e, brolyčiai... Čia ra 
mėliau, matyt, — pratarė jis. 
— Įvykdei, neįvykdei, — 
drožk namo. Ir duonos čia 

šimtu gramų daugiau. Čia — 
gyvent galima. Ypatingasis— 
na, tegu ir ypatingasis, nume 
riai jau kliudo ir ką? Jie ne 
sveria tie numeriai.

— Ramėliau! — užsiplieskė 
Fetiukovas (artėja pertrauka 
ir visi prie krosnelės susistū 
mė). — Žmones lovose pjau 
na! Ramėliau!

— Ne žmones, o skudikus! 
— Pavlo pakelia pirštą ir tra 
mdo Fetiukovą. . .

Ir po teisybei, lageryje nau 
ji vėjai papūtė. Du pragarsė 
jusius skudikus tiesiog gulte pa 
pjovė, per kėlimąsi. O po jų 
ir vieną visai nekaltą — vietą 
sumaišė ar ką. O vienas skun 
dikas patsai pas vyriausybę pa 
bėgo, kur jį ir paslėpė kalėji 
me iš akmens. Keista! Šito ir 
kriminalistų tarpe nebuvo. Ir 
čia iki šiol nebuvo. . .

Staiga sukaukė energotrau 
kinys. Jis ne iškarto sukaukė 
visa jėga, o iš pradžių klerkė, 
lys gerklę praplaudamas.

Pusė dienos pragyventa! 
Pietų pertrauka!

„Novyj mir“.
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Mirtis sovietiniame pragare
Iš H. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro tundroje.

ŽMONIŲ NUOSTOLIAI NEPRIKLAUSIMYBĖS 
KOVOSE

Rašo savanoris - kūrėjas P. Pleskevičius

VISOKIOS...
Atkelta iš 8-to puslapio.

32.
1941 m. birželio 19 dieną, 

iš Maskvos atvykęs Rusijos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto lektorius Darbo Rū 
mų salėje Kaune įmonių ir įs 
taigų atstovams darė' praneši 
mą apie tarptautinę padėtį, 
bet, jausdamas susirinkusiųjų 
sukauptas ir rūsčias nuotaikas 
paaiškino ir dėl įvykdytų išve 
žimų.

„Kas gi tie išvežtieji? Pros 
titutės, valkatos, vagys, visuo 
menės atmatos“ — akiplėšiš 
kai ir begėdiškai susirinku 
siems melavo komunistų parti 
jos viršūnės įgaliotinis, šmeiž 
damas nekaltas bolševikų 
smurto aukas.

Kadangi 1941 m. birželio 
22 d. anksti iš ryto Stalino- 
Molotovo artimiausias ,,krau 
jo ryšiais suliedintas" sąjungi 
ninkas Hitleris pradėjo Rusi 
jos puolimą, tai per dvi paras 
visa Lietuvos teritorija buvo 
vokiečių nacių okupuota. Tuo 
metu traukiniai su vežamais 
Pabaltijo kraštų gyventojais, 
iš viso nemažiau 60.000 asme 
nų, dar riedėjo į rytus — į Si 
birą. Karo sūkuriuose tėvynė 
je pasilikusiems išvežtieji din 
go be garso. Iš patekusių j vo 
kiečių rankas Lietuvoje sutelk 
tų rusų karo belaisvių kartais 
nugirsdavome, kad jiems, vy 
katantiems į frontą, teko sutik 
ti riedančius rytų link prekinių 
vagonų ešelonus. Belaisviai iš 
tų vagonų girdėjo šauksmus, 
kad juose yra lietuviai, ar lat 
viai, kartais estai.

Užsitęsusiam antrąjam pa 
sauliniam karui einant į galą ir 
1944 metais bolševikams ir vėl 
artėjant prie Lietuvos sienų, vi 
si kas buvo patyręs bolševikų 
valdymo būdus bei pergyveno 
Baisųjį Birželį, kieno giminės 
ar draugai buvo patekę į enka 
vedistų rankas, dabar, slėpda 
miesi nuo artėjančio sovietinio 
siaubo, traukėsi į Vakarus.

Rusijos bolševikai, kad ge 
ležine užuolaida užskleistų nuo 
pasaulio akių savo nusikalti 
mus, valdymo žiaurumus, o ir 
neįtikėtiną gyventojų skurdą, 
atskyrė Vakarus nuo Rusijos, 
taigi ir mus nuo antrą kartą 
bolševikų okupuotos Lietuvos.

1948—49 metais žiaurusis 
okupantas ėmėsi ūkininkų api 
plėšimo, sukolchozindamas vi 
sos Lietuvos žemės ūkį. Šis

bolševikų smurtas sukėlė pasi 
priešinimą. Žvėriškam oku 
panto siautėjimui ir žudymams 
nebuvo ribų. Ištremtųjų į Sibi 
rą, Vorkutą ir kitas vergų dar 
bo stovyklas šį kartą dešimte 
riopai prašoko 1941 metais iš 
vežtųjų ir nužudytųjų skai 
čius.

Betgi, dabar „geležinėje už 
uolaidoje“ vis daugiau ir dau 
giau atsiranda skylių. Štai 
kad ir šios knygelės autorė 
H. Tautvaišienė dabar, 20 me 
tų praslinkus kai buvo iš Lie 
tuvos išvežta, pasakoja mums 
apie savo asmeninius ir dauge 
lio kitų 1941 m. į Sibirą iš 
vežtųjų kryžiaus kelius.

Čia pridėtame žemėlapio 
brėžinyje atskira linija pažymė 
tas 1941 metais išvežtųjų ke 
lias iš Lietuvos į Krasnojars 
ko ir Bijsko Altajaus krašte 
sritis (žr. 120—121 psl.). Tre 
miamiems ši kelių tūkstančių 
mylių nepaprastai varginga 
kelionė tęsėsi 3 savaites.

Metams praslinkus, 1942 
metais iš ištremtųjų į Altą 
jaus, Krasnojarsko ir kitas vie 
toves išrinko kelis tūkstančius 
lietuvių trėmimui į pačią šiau 
rę — į Arktį žvejybos dar 
bams. Kelionė iki Lenos (Ose 
trovo) buvo vykdoma įvairiau 
eiomps susisukimo priemonė, 
mis, bet nuo Osetrovo tremia 
muos’us vežė Lenos upe bar 
žomis - baidokais iki pat nu 
skyrimo vietos apie 3.000 km 
(2.000 mylių). Ši kelionė tę 
sėsi tris mėnesius.

Lenos upė (jakutų kalba— 
Joliujona) yra viena mūsų pla 
netos didžiausių upių. Jos ii 
gis 4.270 km., nors pagal ki 
tus šaltinius — 5.014 km (dau 
giau 3.000 mylių). Lena prasi 
deda Irkutsko srities pietinėje 
dalyje netoli Baikalo. Atliku 
si minėto ilgio kelią ir iš milži 
niškos teritorijos (savo basei 
no) surinkusi gausius vande 
nis, Lena įlieja juos į Šiaurės 
Ledinuotojo vandenyno Lapte 
vų jūrą. Savo žiotyse, upė su 
daro daug išsišakojimų.

Lenos žiočių minėtasis basei 
nas yra ne kas kitas, kaip upės 
vandenų išvagoti šimtai atskirų 
upių, rankovių, rusiškai ,,pro 
tokomis’’ vadinamų, ir užaku 
šių upokšnių. Šia Lenos van 
denys yra supylę daug smėlio 
salų, salelių ir sudarę nemažai 
seklumų. Lenos žiočių basei

Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų aukos, žiūrint mūsų kraš 
to mastu, buvo gana didelės. 
Po kovų su bolševikais, lenkais 
ir bermontininkais, 1922 m. pa 
sigęsta 2,527 vyrų. Kautynėse 
žuvo 40 karininkų, 1,299 karei 
viai ir &T šauliai; dingo be ži 
nios 16 karininkų ir 813 karei 
vių. Kovose sužeistųjų buvo 
93 karininkai, 2,438 kareiviai ir 
146 šauliai, viso 2,677 vyrai.

Lengviau sužeisti išgijo ir vėl 
grįžo į dalinius, bet labai dide 
lis skaičius sužeistųjų mirė nuo 
žaizdų, kiti į gyvenimą išėjo 
invalidais. Po Nepriklausomy 
bės kovų invalidais tapo 155 
kariai: iš ligoninių išėjo su ra 
msčiais, lazdomis, medinėmis 
kojomis, 2 visiškai akli, be 
akių, tai Pranas Daunys ir Pet 
kevičius.

1924 metais balandžio 23 
d. Lietuvos laisvės kovų invali 
dai susispietė į organizaciją, ku 
rios veikimas jau pirmosios bol 
ševikų okupacijos metu (1940) 
buvo sustabdytas. Antrojo pa 
saulinio karo audroje daug in 
validų žuvo ar mirė, gi jų nedi 
dėlė dalis liko tragiško likimo 
prispausti.

Bolševikai vienus sugrūdo į 
kalėjimus, kitus išvežė į šaltąjį 

nas į šiaurę tęsiasi apie 200 
km, o į plotį net daugiau — 
iki 350 km. Tad Lenos žiotys 
užima maždaug 60.000 km 
kv. plotą. Šitame plote Lenos 
žiotyse, iš daugelio rankovių 
didžiausioji yra Trofimovska 
ja, kita — Bykovskaja, Olens 
kaja ir kt. Mažesnės rankovės 
išdžiųsta ir įšąlą iki dugno. 
Bykovskaja (apie 130 km ii 
g:io) jungia Leną su tiksi įlan 
ka, su to paties vardo Tiksi 
uostu, vieninteliu šiaurės jūros 
kelyje. Beveik visas Lenos ba 
seinas per Tiksi uostą trumpos 
tiktai vasarinės naviacigjos me 
tu gali susisiekti su plačiuoju 
pasauliu Šiaurės Ledinuotoju 
vandenynu.

Bus daugiau.

Sibirą mirčiai ir dar kitus visiš 
kai nedarbingus, negalinčius pa 
eiti, išmetė iš bendrabučių gat 
vės mirčiai. Prie Karo Muzė 
jaus nutilo trimito garsai, pasi 
baigė vėliavos pakėlimo ir nulei 
dimo prie Nežinomojo kareivio 
kapo visos iškilmės, nutilo Ame 
rikos Lietuvių Varpas, kuris 
skambėjo Karo Muzėjaus bokš 
te: per amžius skambink vai 
karna Lietuvos, tas laisvės ne 
vertas, kas negina jos.

Senieji mūsų emigrantai lietu 
viai emigravo į Ameriką ir ki 
tus kraštus. Daugiausia bėgo 
nuo rusų caro kariuomenės, ki 
ti neturėjo žmoniškesnio pragy 
venimo, gausios šeimos ir nore 
jo užsidirbti kiek daugiau sau 
pinigo ir pasidaryti sau ir liku 
siems savo giminėms Lietuvoje 
lengvesnį gyvenmą.

Žinoma, jiems reikėjo sun 
kiai dirbti. Uždarbis buvo ma 
žas, darbas ilgas ir sunkus.

Bet jie čia išlaikė lietuvybę, 
pastatė bažnyčias, mokyklas, 
klubus, Lietuvių namus, išmo 
kino savo vaikus lietuvių kai 
bos ir neužmiršd savo gimtojo 
krašto. Jie daug rėmė Lietuvos 
(Nepriklausomybės atstatymą, 

ypač jos naujai susitvėrusią jau 
ną_ savanorių kariuomenę, jai 
siuntė maistą, drabužius, pini 
gus ir kt. Jųjų darbo rūpesčio 
ir duosnios rankos mes Savano 
riai - Kūrėjai pamiršti negali 
me ir negalėsime tol, kol ir bū 
sime gyvųjų tarpe. Jiems yra 
garbė ir mūsų visų širdingiau 
šia padėka.

Dabar vėl mus, naujuosius 
emigrantus, jie ištraukė iš Vo 
kietijos barakų ir per jų rūpestį 
mes pasiekėme šitą laisvės kraš 
tą, Ameriką. Jie mus čia apren 
gė, sujieškojo darbus, davė visą 
pradinį gyvenimą ir pastatė ant 
kojų.

Už tai mes turime būti labai 
dėkingi, o ne burnoti, kaip kai 
kas daro.

• Traukinių katastrofoje Ang 
lijoje užmušta 18, sužeista 
apie 50.

MACIUKAS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

KOKYBĖS 
DARBAS

AUGŠTOS 
RANKŲ

79 ir 81 St. Zoiique St. E. 
Tel. CR 7-0051. MONTREA

3
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Š SIUNTINIAI LIETUVON
per

iKaufman’s Woollens &Textiles
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME fš ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

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

Apeikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
C H. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

0 
Į

Baltica Investment Corp4
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

j Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966—44 Avė. Rsmt. ■;
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954.

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

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

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

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

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms habitai 

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

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

i
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Boulevard Restaurant
fe

CURB BAR-B-Q SERVICE g
ALUS, VYNAS, ŠAMPANAS. f

Pirmos rūšies steikai. fe
Bar-B-Q viščiukai. a

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

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

mi. „Alkos“ pagrindinė pras 
mė, sako, buvus „šventas go 
Įius“ (beržynas?). „Krieną“, 
sako, nereikia maišyti su iš 
slavų pasiskolintu „krienu“, ku 
rį vartojame prie dešrų ir kum 
pių, nors abu vienodai tariami 
ir rašomi.

Senovinį „krieną“ net se 
niausi mūsų raštai pamiršę. 
Pirmąsyk jis užtinkamas Švei 
carijoj 1550 m. išėjusioje kny 
goję apie „totorių, lietuvių ir 
maskolių“ papročius, kurią pa 
rašė „Mjchalonis Lituanus“. 
Jis pasakoja: Žemaitijoj seno 
vėje būdavę mokama nuota 
kos tėvams tam tikra perkamo 
ji kaina, krienu vadinama. Kas 
ji buvo —■ nežinoma (galvijai 
ar kiaunių kailiukai?), nes Ii 
tų, dolerių, markių ir rublių ta 
da nebuvo. Senovės Lietuvos 
slavų raštuose šis žodis rašo 
mas: chren, chran, chrzan,
kren, krena ir kryin (XVI— 
XVII h.). Gali būti, tardavo 
„krieną“, ne „krienas“. Žodį, 
sako, reikia skirti nuo „krai 
čio“, kilusio iš „kraitė“ — plo 
nų šakių ar plėšų pintinė.

KAIP SENI PAKELIŲ 
KRYŽIAI

Istorikas J. Matuizas svarsto, 
„Kokio senumo lietuviški kry 
žiai ir koplytstulpiai“. Pirmą 
žinią apie kryžius Lietuvos pa 
kelėmis duoda dokumentas iš 
1534 m. Negražius koplytstul 
pius pasmerkė bažnytinis sino 
das Medininkuose 1752 m. 
Bet abu mūsų protėviai bene 
bus pradėję statytis netrukus 
po krikšto (1386 m.). Sambi 
jos vyskupas Prūsų Lietuvoje 
1426 m. uždraudęs „prie mirų 
šių kapo statyti kryžių” ir lie 
pęs pastatytuosius nugriauti. 
Kodėl — nepaaiškinama. Pir 
moji žinia raštuose apie mūsų 
Rūpintojėlius randama vysk. 
Valančiaus „Žemaičių Vysku 
pijos Istorijoj“. Sako, apie 
1828 m., atlaidų proga, pasta 
tyti „sztulpai ir krizėj“ Šedu 
voje, Viduklėje ir Raseiniuo 
se. Istorijos rašymo metu 
(1848 m.) ties Raseiniais, vys 
kūpąs sakė, jie ir „ligsziolej te 
berioksa“.

Prof. S. Kolupaila apie Nerį 
— Viliją, sako: „Būdinga, 
upės rėvoms (kyšančių akme 
nų vietoms) vardai gudiški — 
jas krikštijo gudai sielinin 
kai”. Tai kitas faktas mūsų se 
nelių nesidomėjimo savo kraš 
to pramone ir prekyba. Ties 
Panerių dvaru, sako, esanti 
vieta, kur, žmonės tiki, nuskan 
dintas iš Maskvos bėgusio Na 
poleono iždas ir pagrobtas tur 
tas. Ties Čiobiškiu gi esanti 
vieta, kurioje kaž kokie „bude 
liai“ paslėpę savo piktu įgytus 
turtus. Ip.

I
t • - §įvairus j

DRAUDIMAIS
Vacys Zižys l

Įstaigos VI 2-1427. £
Namų LA 3-1084. £

AR GALI PELĖS
GIEDOTI?

Taip, ir dargi labai melo 
dingai. Muzikantas, tyrinėjęs 
vienos pelės giedojimą, nusta 
tė, kad ji turi dviejų oktavų 
balsą ir keičia balso tempą 
nuo dviejų iki šešių natų per 
sekundę. Mokslininkai mano, 
kad beveik visos pelės gieda, 
tačiau jų balsai yra už žino 
gaus ausies girdėjimo diapazo 
no.

DVIAUKŠTIS EŽERAS
Armėnijos hidrologai 40— 

60 m gylyje po Sevano ežero-, 
esančio beveik 2000 m aukšty 
je nuo jūros lygio, dugnu ap 
tiko didžiulį požeminį baseiną. 
Šitoks savotiškas dviaukštis 
ežeras retas gamtos reiškinys. 
Antžeminio Sevano plotas už 
ima 1400 kvadr. km, požemi 
nio — daugiau kaip 500 kv 
km.

RIEBI MOTERIS ESANTI 
GERESNĖ ŽMONA

Jeigu vyrai klausytų anglų 
gydytojos dr. Bernadette Mas 
šie, kuri jau 25 metus studi 
juoja santuokos problemas, 
kad turėtų vesti tik „apvalių 
linijų“ moteris. Dr. B. Massie 
teigia, jog riebios moterys 
esančios ramesnės, labiau pa 
tenkintos gyvenimu, santūres 
nės, darbštesnės, negu sulysu 
sios moterys. Riebesnės mole 
rys esančios ir geresnės moti 
nos, vyrai, kurie tuokiasi su 
li)eknomis moterimis, tįrttjmpi 
na savo gyvenimą ir bemaž 
niekad nebūna laimingi seimo 
je. Riebesnių moterų vyrai gy 
vena ilgiau už tuos, kurie dali 
naši gyvenimu su moderniškai 
lieknomis moterimis, sako dr. 
B. Massie.

KUR EINA ROCKFELE 
RIO MILIONAI?

Daug yra pasaulyje milio 
nierių, kurie surūdyja drauge 
su savo kapitalais. Iš jų tačiau 
išsiskiria Rockfeleris, kuris kas 
met skiria milžiniškas sumas 
mokslo ir kultūros reikalams. 
Visam pasaulyje pagarsėjęs 
Rockfelerio fondas, kuris šių 
metų antram ketvirčiui pasky 
rė $4,632,530, iš tos sumos 
medicinos ir gamtos mokslų 
studijoms — pustrečio milio 
no, socialiniams mokslams — 
420,812 dol., agrikultūros mo 
kslams — $430,310 ir humani 
tariniams mokslams — $788, 
820.

KANADA PREKYBOJE SU 
UŽSIENIAIS TURI 

DEFICITĄ
Kanados statistikos biuro 

duomenimis, Kanados preky 
bos su užsieniu 9-nių mėnesių 
deficitas siekia 791 milionų 
dolerių, kas yra 68 milijonais 
dolerių daugiau, negu praėju 
siais metais.

Ne prekių apyvarta, — tu 
rizmas ir kt., — sumažėjo 81 
prastu reikalu.

Kalėdinės muzikos koncer 
tas buvo prieš Bernelių mišias. 
Programą išpildė sol. Jr Liūs 
tikaitė, prof. S. Kairys ir kun. 
B. Jurkšas.

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.) 
TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

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

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

g. ~
i A. NOKKELIUNAS |
•4; *t3

Commissioner of the Superior Court of Montreal

i
 MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.
. . . 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

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

| ME7-6727 j

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

I 117 — 6th Avenue, Lachine.
Hitnn»tntHtttt>:n:nntnHnniii»nt»>nn»n»»»»tHnin»»»»nnn»nntnr

i
S BELLAZZI-LAMY, INC I

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle X
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. $ 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. *s
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AAŪSuJ),SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

HAMIf&LTOM
LIETUVOS MEISTERIAI

Nedalyvaujant Algiman 
tui Saunoriui Lietuvos stalo 
teniso meisterio vardą iškovo 
jo E.Pauras prieš R. Paškevi 
čių ir V.Vaidžiulį. Moterų pu 
sėje laimėjo penkiolikametė 
L.Balaišytė -Europos jaunių 
meisterė, antroje vietoje pali 
kdama Aldoną Kondrotaitę. 
L. Balaišytė yra 4-tos klasės 
mokinė Vilniuje, iškovojusi 
šalia SS-gos moterų ir Euro 
pos jaunių meisterių vardų,ke 
tvirtą kartą Lietuvos meiste 
rėš vardą. Edvardas Pauras- 
18-kos m. I kurso medicinos 
studentas, meisterio vardą iš 
kovojo pirmą kartą.

jungos dovaną-dirbtinio paly 
dovo maketą.

Jau antrą kartą ųnan teko 
stebėti Niujorką iš aukščiau 
šio namo pasaulyje ..Empair 
stet bilding“ dangoraižio auk 
štybių. Mes nebuvome pasikė 
lę įaukščiausią šio impozantiš 
ko pastato tašką (448 m), 
bet ir taip miesto vaizdas iš 
kelių šimtų metrų aukštumos 
buvo įspūdingas. Tik gaila, 
kad apsiniaukusi diena nelei 
do pamatyti viso šio gelžbeto 
nio miesto įmantrumo.

Linkime laimingų Naujųjų Metų visiems šio skyriaus 
skaitytojams.

Žemiau duodamos dvi pro blemos, kurių spendimas tilps 
sekančiame N. L. numeryje.

HAMILTONO ŠALPOS FONDO KOMITETAS

SOV. S-GOS MOTERŲ 
RINKTINĖS KREPŠINIO 

TRENERIS S. BUTAU 
TAS

viešėjęs Amerikoje, Vilniaus 
sporte rašo įspūdžius apie Ne 
w-Yorką:

— Kai žiūri antrą kartą.
Apsigyvenome Niujorko 

•centre, nė toj i Brodvėjaus, 
..Manheteno“ viešbutyje.

Kai į ką nors žiūri pirmą 
kartą, ne viską pasiseka pama 
tyti. Taip buvo ir su Niujor 
ku. Pirmą kartą visą nustelbė 
įžūlios reklamos, mašinų pot 
vyniai gatvėse ir namų kalnai 

Antrą kartą pamačiau dau 
giau, ir šis plieno, gelžbetonio 
miestas didelio įspūdžio nepa 
darė. Labjau įsižiūrėjus,pama 
tėme, kad Niujorkas-nešvarus 
miestas. Niujorkiečiai nesivar 
žo numesti ką nors ant gatvės. 
Krito į akis ir kontrastai tarp > 
prabangių rūmų kvartalų ir 
skurdžių rajonų. Mums teko 
pabuvoti Bauerio rajone. Tai 
atrodo, gyvenimo nuskriaustų 
jų rajonas. Gatvėse slankioja 
apšepę žmogystos, ant šaligat 
vio, žiūrėk, vienas įsitaisė pa 
miegoti... Aplinkui skurdžios 
lūšnos. O čia pat- daugiaaukš 
tė Amerika. Beje, amerikie 
čiai patys tai pamatė, ir šiuo 
metu lūšnos griaunamos, sta ' 
tomi gražūs namai.

Be ekskursijų po miestą, 
mums teko pabuvoti SNO rū 
muose. Susirinkimų salėje gir 
dėjome Pietų Amerikos Sąju 
ngos atstovo kalbą ir viską su 
pratome. Į pagalbą čia atėjo 
technika. Prie kiekvienos kė 
dės pritaisytos ausinės, kurios 
perduoda vertimus įvairiomis 
kalbomis. Reikia tik nustatyti 
kuria kalba nori girdėti verti 
mą.

Apžiūrėjome visas SNO rū 
mų sales. Matėme Tarybų Są

JIEŠKO VARTININKO
Vilniaus Žalgirio futbolo 

komanda įieško naujo vartini 
nko, nes rusas Averbuchas iš 
vyko atgal į ..motiušką“, o 
Bauža, tarnaudamas raudono 
joj armijoj, žaidžia Maksvoje 
Žalgirio treneriai -L. Ganušau 
skas ir Stp. Paberžis į Vilnių 
pakvietė net šešis jaunus Lie 
tuvos vartininkus. Atrodo , 
kad daugiausiai vilčių turi 'Ju 
ozas Jeznas, kuris šiuo metu 
yra Sov. Sąjungos jaunių rin 
ktinės kandidatas, atstovavęs 
jai antrą puslaikį rungtynėse 
su Suomija. Visi kandidatai 
yra daugiau kaip 6 pėdų auk 
ščio.

— Vienos dienraštis ,,Die 
Presse“ sporto sk. rašo apie 
lietuvaitę Stančiūtę, laimėjusią 
pirmą vietą jieties metime pie 
tinėje Sov. Sąjungos dalyje, 
pavadindama ją ..... latve, o
Muencheno dienraštis nuro 
do A. Vaupšą su pasekme šu 
olyje į tolį 7,90 m.............kaip
rusą!

K.B.

Problema Nr. 3

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. BF. 3-0978

Homes seserys kurį laiką buvo 
išardžiusios savo trijulę, nes 
Norma (vidurinioji) laukė 
pirmo naujagimio, vikraus sū 
naus, jaunoji motina vėl drau 
ge su seserim Marjore (viršų 
je) ir Jean pasirodė CBC-TV 

programoje:
Country Hoedown.

Baltųjų ėjimas. Matas dviem 
ė j imais.

Baltųjų ėjimas. Matas dviem 
ėjimais.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Pasaulio meisteris Botvin 
nik nutarė ginti savo titulą. 
Matčas dėl pasaulio pirmeny 
bių tarp Botvinnik’o ir Petra 
sjan’o prasidės š.m. kovo m. 
23 dieną. Bus lošiamos 24 pa 
rtijos.

— J.A.V. pirmenybėse įvyko 
keletas netikėtumų: meisteris 
Mednis (latvis) nugalėjo gar 
sųjį didmeisterį „Bobby“ Fis 
cher, Addison įveikė Reshevs

kį ir Steinmeyer laimėjo prieš 
Larry Evans.

— Tarptautinė Šachmatų Fe 
deracija (FIDE) suteikė did 
meisterio titulą penkiems mei 
steriams. Štai tie naujieji did 
meisteriai: Arturo Pomar (Is 
panija), Mijo Udovič (Jugos 
ja), Istvan Bilek (Vengri 
ja), Leonid Stein (SSSR) ir 
Lev Polugajevski (SSSR).

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

Tel."EM 4-1394, ĖM 4^395’ 
1008 Northern Ontario Bldg-

330 Bay Street.

ekonomistas, 
tarpininkauja Mutual Funds 

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

NIAGAROS
PADĖKA

1962 m. lapkričio 24 d. da 
lyvavusiems Niagaros pusią 
salio Kariuomenės šventės mi 
nėjime dalyviams ir prisidėju 
siems prie šventės gražesnio 
praėjimo savo asmens darbu; 
Tėv. B. Mikalauskui, už invo 
kaciją. Neprikl. Lietuvos Ge 
nešuliniam konsului Kanadoje, 
Dr. J. Žmuidzinui su Ponia, už 
atvykimą ir turiningą paskai 
tą. TL choro „Varpas" daly 
viams ir vadovui muz. St. Gai 
levičiui už gražų koncertą, 
sol. V. Verikaičiui už gražias 
solo ir su choru dainas, Nepri 
klausomybės kovų dalyviui St. 
Ulbinui už tartą žodį, pp. Šet 
kams už globą ir pagelbą sve 
čių priėmime, ponioms Pūslie

PUSIASALIS
VISIEMS
nei, Grigienei ir dukroms Fio 
lėtai ir Irutei, Kuraitienei, Ja 
siudavičienei už pagelbą bufe 
te ir svečius vaišinant, poniai 
Skeivelienei už darbą prie lo 
terijos ir poniai Galdikienei už 
pagalbą prie bilietų, p. A. Sva 
žui už pagelbą salę ruošiant, 
pp. K. Stundžiai, K. Butkui, 
S. Vaitkui ir K. Baronui už 
darbą bufete, skautams už da 
lyvavimą su vėliava minėjime 
ir rūbinės tvarkymą, kitiems 
visiems, kurie vienokiu arba ki 
tokiu darbu prisidėjo, bet pa 
vardėmis nepaminėt.i

Visiems nuoširdų ačiū taria 
me.

Apylinkės Valdyba.

gruodžio 13 d. buvo susirin 
kęs paskirti lėšas jų reikalin 
giems, apžvelgti metų bėgyje 
nueitą Šalpos darbo kelią ir su 
mezgti metmenis būsimų me 
tų darbams. Iš pirm. J. Plei 
nio pareiškimo paaiškėjo, kad 
1962 m. laikotarpyje šalpos 
reikalams lėšų bejieškant bu 
vo suruošti du vieši parengi 
mai ir metų pabaigoje lėšų 
telkimo vajus. Su likučiais iŠ 
pr. metų komitetas turėjo, po 
sėdžio metu, apie 1500 dol.

Per tą patį laiką išleista vie 
tos šalpos reikalams per 200 
dol. Šio posėdžio metu paskir 
ta ligonių ir senelių šalpai 
Vak. Vokietijoje — 500 dol. 
Ši suma siunčiama per Balfo 
įgaliotinį Vak. Vok. ir Bendr 
įuomenės pirm. p. Rugieni. 
Po šimtą dolerių paskirta Va 
sario 16 ir Seleziečių gimnazi 
joms. Komitetas rūpinasi ne 
vien tik lė§ų telkimu, bet ir 
apranga ir avalyne. Surinkta 
ir pasiųsta dėvėtų rūbų 35 siu 
ntiniai Suvalkų trik. lietu 
viams. Siuntinių persiuntimui 
išleista per 150 dol. ,

Visą dangą reikėjo netik su 
rinkti, bet ir surūšiuoti - pa 
ruošti išsiuntimui. Šiam reika 
lui daugiausiai laiko paskyrė 
h kruopščiai dirbo Elena Gu 
dinskienė, talkininkaujama p. 
Tumaitienės, p. Pilipavičienės 
ir kitų asmenų. Čia paminėti 
darbai nėra taip jau dideli, 
bet jie buvo reikalingi ir būti 
ni. Jie atnešė džiaugsmo para 
mos reikalingiems, jie minti 
mis sujungė mus į vieną lietu 
višką šeimą nors valandėlei.

Šie larbai galėjo būti atlikti 
tik Hamiltono miesto ir už jo 
ribų gyvenančių lietuvių visuo 
menės dėka ir darbštaus Šal 
pos komiteto pastangomis.

Hamiltono Šalpos Fondas 
i eikia jau ištisą dešimtį metų 
be pertraukos, ta proga de 
šimtmečio apžvalga bus patiek 
ta vėliau.

Posėdžiui pasibaigus, šeimi 
ninkė p. Leparskienė, daly

vius pavaišino skania kavute 
ir pyragaičiais. Padėkoję už 
vaišes ir patalpas posėdžiui 
rkirstėmės į namus iki sekan 
čio pasimatymo. Dalyvis.

LABAI SVARBUS LN 
VALDYBOS POSĖDIS

Saukiamas šeštadienį, sausio 
19 d. 8 vv. A. Naruševičiaus 
viešbutyje, kampas James ir 
Gore. Maloniai prašau v-bos 
narius ir Kontr. K-ją jame da 
lyvauti. Taipgi į šį posėdį 
kviečiu visus tautiečius, kurie 
sutiktų garantuoti LN morgy 
čius arba galėtų nupirkti da 
bar ar ateityje LN šėrų. LN 
statybos paruošiamieji darbai 
tiek skubūs ir svarbūs, kad rei 
kalauja jau visų mūsų akty 
vios paramos. Sklypą parduo 
ti, kad ir už dvigubą kainą, 
niekas nenori, o laikyti jį tuš 
čią kelis metus yra nuostolin 
ga. Tad atsiraskime 100 entu 
zijastų ir LN atsistos.

St. Bakšys,
LN V-bos p-kas.

VAJUS 
TAUTOS NAMAMS

90-toje savaitėje davė $ 300 
ir pakilo iki $ 89,100. Nuošir 
šiai sūnaus Gedimino vardu 
antrą šimtą. Nauju nariu įsto 
jo X su $200.

GEDIMINAS PIKĖ
studijuoja Waterloo universi 
tete, kurį numato baigti šį pa 
vasarį. Kaip labai gabus, yra 
pakviestas pasilikti universite 
te asistentu. Linkime mielam 
p. Gedui geriausio pasiseki 
mo!

• Už LN Metraštį $2 auką 
įteikė St. Žioba. Nuošrdus 
ačiū!

• Vasario 16 ir Salez. G-ms 
remti būrelių vadovai malo 
niai prašomi surinkti aukas už 
1962 m. II pusmetį iki Š. m. 
vasario 15 d. Sk. St.

TAUPYK IR' SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
SĖKMINGAS RANGOVAS

Mūsų nedidelėje lietuvių 
kolonijoje turime visą eilę ge 
rai įsikūrusių tautiečių su iŠ 
mokėtais nuosavais namais, 
automobiliais ir gražiomis su 
taupomis banke. Tačiau tik 
tai dirbdamas plieno fabrike 
net uždirbdamas $ 7000 ar 
8000 dolerių per metus žmo 
gus nieko ypatingo pasiekti 
negali. ,

Turbūt panašių minčių ve 
damas ir tautietis Viktoras 
Staškūnas metė darbą vietini 
ame plieno fabrike ir. pradėjo 
dirbti vienoje didesnėje staty 
bos kompanijoje. Pradžioje 
jis dirbo staliaus darbą, o po 
trumpo laiko jau pasidarė sta 
lium ir darbų prižiūrėtoju 
(„formanu“).

Praėjus keliems metams ta 
utietis V. Staškūnas įsteigė 
pats savo mažą statybos kom 
paniją „Victor Construction 
Co.", kuri šių metų pabaigoje 
paversta į „Vinston Construe

tion Co.", kuri visa grynai yra 
tautiečio V. Staškūno nuosa 
vybė, kalba šie faktai:

Laike 1962-jų metų jis pas 
tatė net 9 mokyklas arba įvy 
kdė didesnius tų mokyklų pra 
plėtimo- padidinimo darbus. 
Visi šiais metais įvykdyti sta 
tybos darbai, kuriuos gaunant 
reikėjo varžytis su kitomis di 
desnėmis statybos kompanijo 
mis, prašoko pusės milijono 
dolerių sumą. Šios statybos 
kompanijos pasisekimo pasla 
ptis yra ta, kad savininkas 
pats dirba darbų prižiūrėtojo, 
staliaus ir net darbininko dar 
bą. Kalbėdamas apie vieną sa 
vo neseniai įvykdytą statybos 
darbą tautietis V. Staškūnas 
pareiškė, kad jis už darbo jė 
gą išmokėjo $ 16,000, ką ki 
tos statybos bendrovės būtų 
išleidusios tik už statybos prie 
žiūrą. Viktoras irjadvyga Sta 
škūnai yra pasistatę savo nuo 
savus namus 33 Knox St., ku

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

WINDSOR. Ont.
WINDSORO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ,

kad ir nedidelė, bet veikli ir 
dinamiška. Taip pat neblogai 
tvarkosi ir ekonomiškai.

1962 m. gruodžio mėn. 16 
d. visuotinio susirinkimo nuta 
rimu paaukota 700 dol. Wind

G A RSIN IMAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

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

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

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

rie šios korespondencijos au 
toriaus nuomone yra vieni iš 
pačių įspūdingiausių namų vi 
same mieste, primeną kino žv 
žvaigždžių ar milionierių rezi 
dencijas. Namų vidaus įrengi 
mas, gėlės, knygos ir įvairių 
meniškų vertybių l*inkii>iai 
rodo, kad tų namų savininkai 
ne vien apie pinigus galvoja.

Keletą metų iš eilės tautietė 
Jadvyga Staškūnienė pati vie 
na paruošdavo mūsų koloni 
jos jaunąją kartą įvairiems lie 
tuvių parengimams, o dažniau 
šiai Motinos dienos minėjimui.

Viktoras Staškūnas, kuris 
ir dabar yra mūsų apylinkės 
valdybos narys, keliolika me 
tų aktingai dalyvavo lietuviš 
koje veikloje, o savo aukomis 
bei lietuviškos spaudos palai 
kymu parodė, kad jam lietuviš 
kieji reikalai visuomet buvo ir 
yra prie širdies.

Kai ši korespondencija bus 
atspausdinta, tai tuo laiku pp. 
Staškūnai bus toli nuo mūsų 
miesto saulėtoje Floridoje, 
kur jie planavo kelias savaites 
paatostogauti.

Korespondentas.

soro lietuvių katalikų bažny 
čiai ir 60 dol. sergančiam kun. 
V. Rudzinskui. Buvo išrinkta 
ir nauja bendruomenės valdy 
ba. Pareigomis pasiskirstyta 
sekančiai:

Pirmininkas — B. Balaišis. 
Vicepirm. — V. Lionertas. 
Sekretorius — M. Kizis. 
Iždininkė — A. Stygienė. 
Kultūros ir šalpos reika 

lams — A. Butavičius.
Windsoro Apylinkės Vai 

dybos raštinės adresas: 570 
Louis Ave., Windsor, Ont. 
M. Kizis.

Naujai išrinktas pirminin 
kas B. Balaišis, perimdamas 
pareigas, nusiskundė, kad 
Windsore buvo per daug ne 
sutarimų — nesantaikos. Jis 
pasižadėjo dėti pastangas, kad 
būtų įgyvendinta taika. M. K.

KALĖDŲ EGLUTĖ
1962 m. gruodžio 30 d. bu 

vo suruošta mūsų mažiesiems 
Kalėdų eglutė. Šiais metais 
Kalėdų senelis buvo labai dos 
nūs. Kiekvienas buvo apdova 
notas dovanėlėmis ir pinigais 
po 50 centų, kuriuos paauko 
jo prekybininkas V. Pundžius. 
Mūsų mažieji pasirodė, tikrai 
verti dovanėlių. Tai jie įrodė 
deklamavimu ir kitais meni 
niais gabumais.

Pabaigoje vaikučiai ir tėve 
liai buvo pavaišinti mūsų ben 
druomenės šeimininkių.

M. K.
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BANKO "LITAS" REIKALAI
„LITO” METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

LIETUVOS VALSTYBINĖ, 
VASARIO 16, ŠVENTĖ 
Montrealyje šiemet mini 

ma vasario 10 d.. 3 vai. pp. 
Plateau salėje. Pranešimą ak 
tualiais klausimais padarys 
iš New Yorko atvykęs Lietu 
vos Laisvės Komiteto pirmi 
ninkas min. V. Sidzikauskas. 
Po to bus meninė dalis.

SUSIRINKIMAI
Nepriklausomos Lietuvos 

spaudos bendrovės šį penkta 
dienį, sausio 11 d. 8 vai. vaka 
ro NL redakcijoje.

KLB Krašto Valdybos ket 
virtadienį, sausio 10 d., 8 v. 
AV klebonijoje.

NAUJŲJŲ METŲ SUTI 
KIMAS MONTREALY 

kaip yra jau eilę metų, vyksta 
be viešų parengimų, todėl 
žmonės susimeta į privačius su 
buvimus. Išimtį šiemet suda 
rė Šv. Kazimiero parapija, ku 
ri 50-ties metų sukaktuvių pro 
ga gavo specialų leidimą vie 
šai sutikti Naujuosius Metus.

Šv. Kazimiero parapijon 
susirinko apie 400 žmonių. N. 
Metų sutiktuvės pradėtos 10 
vai. Salė buvo išpuošta, buvo 
puikios vaišės, grojo muzika 
ir vyko šokiai, parengimą ve 
dant parap. k-to pirm. A. Nor 
keliūnui. Tarnyba buvo puiki. 
A. Norkeliūnas paskutinį kar ' 
tą atliko k-to pirm-ko parei 
gas, nes nuo N. M-tų pirmi 
ninkavimas pereina p. Valiu 
liui.

12 vai. nakties Klebonas > 
kun. dr. F. Jucevičius laikė pa 
maldas, į kurias iš salės suėjo 
didžiuma N. M. sutiktuvių da 
lyvių. Atėjo žmonių ir tiesiai 
iš namų, kad bažnyčia buvo 
pilna! Klebonas priminė, kad 
Šv. Kazimiero parapija, vado 
vaujant kunigui Vyšniauskui, 
pradėjo organizuotis kaip ti 
tai prieš 50 metų, todėl ši da 
ta specialiai paminima. Mišių 
metu giedojo parapijos vargo 
nininkas p. Skirius ir operos 
solistė E. Kardelienė, kuriems 
klebonas pamokslo metu pa 
dėkojo. Po pamaldų vėl bu 
vo tęsiamos vaišės. Po dvyli 
kos vieni kitus sveikino.

Aušros Vartų parapijoje po 
pamaldų parapijos salėje, kaip 
kasmet, klebonas T. J. Bore 
vičius pasveikino parapijie 
čius, o parapijos k-tas visus 
vaišino.

Privačiai didesni N. M. su 
tikimai buvo pas pp. Daugėla 
vičius, pp. Rasimavičius.
VYTAUTO KLUBO ŽINIOS

DLK Vytauto kluban įsto 
jo Kazimiera Petrulienė.

Nuo vasario 1 dienos klu 
bas skelbia naują narių vajų, 
kuris tęsis 3 mėnesius. Vajaus 
metu įstojantieji nemoka įsto 
jamojo mokesčio.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir „ . _ _ j. . 2-4 ; 7-9 p. m.Ketvirtadienį
antradienį ir I
penktadienį I P m 

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

PRANEŠIMAS MONTRE 
ALIO MOTERIMS

Sausio 17 d., ketvirtadienį, 
8 vai. vakare, Aušros Vartų 
posėdžių salėje, yra kviečia 
mos visos Montrealio lietuvės 
moterys, kurios domisi šeimos 
problemomis.

Prieš kurį laiką, K. L. K. 
M. Montrealio skyriaus valdy 
ba buvo išsiuntinėjusi anketas 
atsiklausiant moterų nuomo 
nės jas dominančiais klausi 
mais. Antras anketos punktas 
buvo šeima: ,,Rimtai peržiūrė 
ti ir persvarstyti pagrindinius 
šeimos tikslus. Vyro ir žmo 
nos, motinos ir tėvo, vaikų ir 
tėvų, vaikų vaidmuo ir jų tar 
pusavio santykiai. Pasnruoši 
mas šeimos pareigoms. Vaikų 
religinis, dvasinis ir tautinis 
auklėjimas, alkoholizmas šei 
moję ir tt.“

Tuo tikslu P. I. Lukoševičie 
nė sutiko paruošti labai aktu 
alią paskaitą. Po paskaitos 
bus diskusijos. Tuo pačiu gale 
sime nusistatyti metinį darbo 
planą. Visos Montrealio mote 
rys, be išimties, yra kviečia 
mos atsilankyti, nežiūrint ar 
atsakė ar neatsakė į anketas. 
Paskaitos tema bus pranešta 
vėliau.

ŠAULIŲ KAUKIŲ 
balius praėjo geroje nuotaiko 
je, tiktai žmonių ir kaukių ga 
Įėjo būti daugiau. Loteriją, ku 
rią vedė St. Kęsgailą su komi 
sijos nariais: p. Urboniene, p. 
Kasperavičiene ir p. Biliūnu, 
'sėkmingai įvykdė laimėjimų 
paskirstymą. Sunkiau buvo 
premijuoti kaukes, nes jos vi 
sos buvo savaimingos, bet ko 
misija (pp. Šiaučiulienė, Biliū 
nienė, Valentienė, Snapkaus 
kaitė, Mačionis ir Kardelis), 
Vadovaujama A. Vazalinsko, 
pirmą premiją priteisė mišką 
kirčiui žemaičiui — p. Petraus 
kui 25 dol., antrą — rytiečiui 
— p. Vyšniauskui 10 dol. ir 
trečią džentelmenui - ubagui 
p. Simaniūkščiui 5 dol. Grojo 
gera muzika ir vyko šokiai.
• Akademinio sambūrio šo 
kių vakaras įvyks sausio 26 
d. Plačiau — vėliau.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

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

’RANK M. GODINE, Q. C. 
uite 1005, 485 McGill Street 

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872 

įvyks vasario 24 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Po su 
sirinkimo bus kuklus pobūvis. 
Metinis susirinkimas teikia ge 
riausią progą nuodugniai susi 
pažinti su „Lito” veikla kaip 
nariams, taip ir prijaučian 
tiems. O dar būtų geriau, jei 
prijaučiantieji nieko nelauk 
darni taptų nariais ir aktingai 
prisidėtų prie savo lietuviško 
banko ugdymo.

Taupymo sąlygos „Lite” ge 
resnės kaip kur kitur: kodėl 
neperkelti savo įndėlių į „Li 
tą“ ir tamstai?

Valdybos mėnesinis posė 
dis įvyks sekmadienį, sausio 
13 d., 8 vai. 30 min. ryto ban 
ko patalpose.

Banko apyvarta 1962 m.
Indėliai šių metų pabaigo 

je pasiekė $704,000 (pernai 
$502,250). Balansas metų pa 
baigai $716,700 (502,250). 
Paskolų išduota $ 596,300 

„NEPRIKLAUSOMOS LIE TUVOS” BALIAUS 
LOTERIJAI

aukavo:
1. Dana Gražienė.
2. N. Vazalinskienė.
3. K. Petrulienė.
4. Z. Burkšaitis.
5. B. Rupšienė.
6. B. Malaiškienė.
7. M. Mikelėnas.
8. J. Ramanauskas.
9. J. Adam.

10. K. Martinėnas.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos jaunimas sekma 
dienį ruošia pašliūžių ekskursi 
ją į šv. Lauryno kalnus. Mi 
šios 8 vai. ryto, o po to išvy 
ka. Registruotis pas komiteto 
narius.

Naujųjų Metų sutikimo va 
kariėne ir 50 metų parapijos 
sukaktuvių paminėjimas pasi 
sekė labai gerai. Parap. k-tas 
ir Klebonas dėkoja solistams 
E. Kardelienei ir J. Skyriui, 
už giedojimą bažnyčioje, šei 
mininkėms — p. Girdauskie 
nei, p. Paznokaitienei, p. 
Karpavičienei, p. Račiūnienei, 
p. Virbilienei, salės dekoruoto 
joms pp. Juškienei, Naujokie 
nei ir visiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
pobūvio pasisekimo. Gryno 
pelno gauta $902.70.

Rinkliava N. M. proga — 
$210.15.

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, SOLISTO ST. BARANAUS 
mortgyčiai. KO - BARO

Premijos už naujų klijentų koncertas Montrealyje įvyks 
nurodymą. Per Užgavėnių balių — vasa

D. Baltrukonis * RE 7-0844 rio 23 į* į* «°"CertV b*l,U 
...,, rengia KLK Moterų Montrea P. Rudinskas HU 1-2957 ]io skyrius visuomenė kviečia

J, Skučas RA 2-6152 mo jau iš anksto rengtis tai

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Taupyk ir skolinkis
Adresas: 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun, P. Q„ 

Tel. PO 7-4280.
Santaupos apdraustos vienam milionui dolerių. 

Mirties ir invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą 
santaupos iki $ 2000 išmokamos dviguba suma.
Už santaupas mokama 4.25%.
Už asm. paskolas imama tik 7.6%.
Už nekiln. turto paskolas imama tik 6.5%.

Pigus paskolų draudimas skolintojo mirties 
ir invalidumo atvejais.

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

trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.
Vedėjas D. Jurkus, PO 7-4280.

3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 3 iki 8 vai. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Ved. padėjėjas P. Rudinskas, RA 2-2472. 
Nedarbo laiku paskolų ir kitais skubiais reikalais 
kreiptis pas Ved. padėjėją P. Rudinską, HU 1-2957.

(394,400), iš kurių asmenį 
nių $201,000 ir nekilnojamo 
turto $395,000. Tuo būdu „Li 
to“ valdomas turtas šiemet pa 
didėjo $214,000. Ateinančių 
metų siekimas — vienas milio 
nas dolerių.

Jauniausias ir pirmasis 1963 
metų „Lito“ narys yra Raim 
ondas Edmundas Augūnas. 
vos 1(T savaičių amžiaus. Jis 
yra 828-tasis iš eilės „Lito“ na 
rys. Jam ir laimingiems tė 
vams linkime geriausios sek 
mės ir kviečiame jų pavyzdžiu 
pasekti visus kitus.

Senuosius „Lito“ jaunimo 
metus užbaigė du nariai — 
Danielius ir Paulius Mališkai, 
Dr. Jono Mališkos sūnūs.

Mokyklinio jaunimo 
verbavimo vajus į „Litą“ bus 
tęsiamas toliau. Kvietimai 
įstoti į „Litą“ bus išdalinti ir 
Rosemounto mokykloje sekan 
tį šeštadienį. Tėvai kviečiami 
savo jaunuosius paskatinti.

112 P. Ivanauskas.
12. V. Alseika.
13. K. Mickus.
14. A. Janusas.
15. K. Toliušis.
16. A. Kavaliūnaitė, 5 laimėji 
mai.

Nuoširdžiai visiems dėkoja 
me. Būsime dėkingi visiems, 
kas ka nors paskirs loterijai.

N. L.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Suaukota praeitą sekmadie 
nį bažnyčios rinkliavoje $129, 
67.

K. Žemaičio šeima paauko 
jo bažnyčiai vieną suolą, skir 
dama šiam gražiam tikslui $ 
250.00.

Sekmadienį, tuojau po su 
mos, įvyks čv. Onos dr-jos su 
sirinkimas.

Choras pradėjo reguliarias 
repeticijas. Šalia tiesioginio 
gražaus darbo mūsų bažnyčio 
je, choras pradėjo jau rim 
tai ruošti savo koncertui To 
lonte, kuris numatomas tuo 
jau po Velykų. Šia proga nuo 
širdžiai kviečiame mūsų bal 
singuosius kolonijos narius įsi 
jungti į mūsų gražųjį chorą. 
Džiaugiamės ir dėkojame G. 
Sibitienei ir mok. Elv. Švei 
kauskaitei už įsijungimą į mū 
sų chorą.

AV parapijoje permainos: 
Klebonu paskirtas T. K. Peč 
kys SJ ir nauju vikaru T. Za 
remba SJ, T. J. Boreivčius 
SJ, išvyksta į Jėzuitų centrą.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis AV 8-2352.

PO 6 vai. PO 7-6183.
______________________________

40 M. SUKAKTUVIŲ 
nuo Klaipėdos krašto sukili 
mo minėjimas Toronte sausio 
13 d. Tą dieną liet, parapijų 
bažnyčiose tas įvykis bus pri 
simintas, per liet, radio valan 
dėlę dr. M. Anysas pasakys 
kalbą, o 5 vai. pp. T. Pranciš 
konų salėje iškilmingas aktas, 
kur dalyvaus su vėliavomis ka 
riai - savanoriai, šauliai ir 
skautai. Čia tars žodį Liet, kon 
sulas Kanadai J. Žmuidzinas, 
paskaitą skaitys „Lietuvos Pa 
jūrio“ red. ir M. L. Bič. dr- 
jos C. V-bos narys A. Lyman 
tas. Meninę dalį išpildys „Var 
po“ choras, sol. V. Verikai 
tis ir deklamatoriai.

Kviečiame visuomenę daly 
vauti.

SLA 236 KUOPOS 
ataskaitinis susirinkimas įvyks 
ta sausio mėn. 13 d. Lietuvių 
Namuose. Dienotvarkėj — 
pranešimai apie praeitų metų 
veiklą, ir taip pat bus aptaria 
mas artėjantis kuopos paren 
girnas. Pradžia 1 vai. pp. ap.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Choras pradeda intensyviai 
ruošti visai naują ir labai gra 
žų repertarą parapijos dešimt 
mečiui. Šią savaitę, ketvirta 
dienį, vieni vyrai. Parapijos 
dešimtmečio proga parapijos 
ir choro vadovybė kviečia į 
chorą įsijungti kuo daugiau 
naujų jėgų.

Spaudos mėnuo. Šiomis die 
nomis visi pasistenkime užsi 
mokėti prenumeratas. Taip 
pat pasistenkime, kad kiek 
vienuose namuose būtų lietu 
viškų laikraščių, žurnalų ir 
knygų. Nuoširdi padėka kios 
ko vedėjui p. Smolskiui.

Vajaus rinkliavoje per visą 
gruodžio mėn. bažnyčioje vi 
so suaukota 5,229.02 dol.
• Visuomeninnikas J. Matu 
lionis jau beveik visas mėnuo 
laikomas Šv. Juozapo ligoni 
nėję sveikatos tyrimams. Tarp 
daugelio lankytojų, jį, kaip 
savo pareigingą narį aplankė 
kūrėjų-savanorių skyriaus vai 
dyba, įteikdama kuklią dova 
nėlę.

O r. P. JMORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

dienos šventei ir tradiciniam 
Užgavėnių baliui.
• Antanas Navickas su šeima 
gruodžio 27 d. išvažiavo - per 
sikėlė nuolatiniam gyvenimui 
j Čikagą. Linkime jiems geros
sėkmės naujoje vietoje.

District Estate Brokers
Nariai Montrealio Real 

Estate Board

3907 Rosemount Blvd.
Tel.: 722-2472.

Namai - žemė - draudimas -
- paskolos.

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

eiti į prekybinį gyvenimą.
Su pagarba

P. A d a m o n is.

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.

TYLA TORONTE
Toronto kolonija niekad ne 

pasižymėjo gyvu kultūriniu 
gyvenimu, tačiau Šis sezonas 
išsiskiria dar nebūtu aprimi 
mu. Neskaitant vietinio Varpo 
choro koncerto dar rudens 
pradžioje, nekviečiami žymes 
ni meniniai vienetai iš kitur, 
nėra kam ruošti viešų paskai 
tų ir kt., gi svarbiausia — ne 
girdėti, kad kas nors tai atei 
tyje darytų.

Susirūpinimą kelia ir Toron 
te rudeniop įvyksiančio Pašau 
lio Lietuvių B-nės seimo pro 
grama. Gal būt veikėjai dirba 
dideliame slaptume, betgi pri 
vačiuose pasiteiravimuose ne 
patirta aiškesnių pasiruošimo 
darbų. Laiko tokiam įvykiui 
tai tikrai nebėra daug. Bet ko 
kiu atveju, visuomenė turi bū 
ti plačiai ir jau dabar ir aiškiai 
informuojama. A. B.
BAIGIAMAS LITUANUS 

VAJUS
Uždarant Lituanus žurnalui 

paremti vajų Kanadoje, sausio 
19 d. 7.30 vai. Toronto Prisi 
kėlimo par. muzikos studijoje 
ruošiamos Vajaus Užbaigtu 
vės, kurių metu bus įteikta Ka 
nados lietuvių auka Lituanus 
žurnalui. Pranešimą apie Litu 
anus darbą praeitame penkme 
tyje padarys iš New Yorko 
atvykęs Lituanus vykd. red. 
dr. V. Vygantas. Į užbaigtu 
ves specialiai atvyksta iš 
Montrealio dr. H. Nagys, ku 
ris turės paskaitą apie literatu 
rą. Laukiami Montrealio stu 
dentai bei JAV LRK-to na 
riai iš Rochesterio. Atsilanky 
ti kviečiami studentai, jauni 
mas ir visa visuomenė. A. B.

N. METŲ SUTIKIMĄ 
studentai turėjo jiems Prisikė 
limo par. pavestose patalpo 
se; bendras sutikimas buvo 
Šv. Jono parapijos ir J. R. Si 
manavičiau radijo valandėlės 
Prisikėlimo parap. salėse. 
Verslininkų s-gos ruoštas suti 
kimas dėl nepakankamo iš 
pirktų bilietų kiekio, buvo at 
šauktas.

PINIGINĖ APYSKAITA
Kariuomenės atkūrimo su 

kakties minėjimo, įvykusio 16 
d. gruodžio mėn. Aušros Var 
tų salėje:
Suaukota už programas 9.05 
Suaukota išlaidų

padengimui .................... 45.00
Iš viso pajam. . $54.05

Rengėjai turėjo išlaidų: 
Pamaldos Šv. Kaz. ir

A. V. bažnyčiose . . 10.00 
Akomponuotojai

Mrs. Rock .................... 25.00
Gėlės scenoje ir A. V.

bažnyčioje .....................13.90
Kava, cukrus, pienas, 

servetėlės ir lėkštės 4.13
Staltiesių išplovimas 5.50
Kavos virdulių ir indų

amortizacija ................. 4.50
Iš viso išlaidų $ 63.03 

Trūkstamus $8.98 sumoka 
rengėjai: J. Viliušis, St. Ba 
rauskas ir J. Adomaitis.

Laisvės Kovų Karo Invali 
dams sušelpti suaukota 28.50. 
ro invalidams.

Rengėjai.

NAMŲ RUOŠAI 
reikalinga jauna, angliškai 

kalbanti lietuvė. 
5-kios dienos savaitėje 

nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. pp. 
Teirautis tel. RE 3-6747.

PARDUODAMAS 
DUPLEXAS LaSALLĖJE

2X5 atskiri kambariai, 
garažas, centrinis šildymas.

Kaina $ 27,500.
Kreiptis DO 6-6237.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS.

LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.
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