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Vyriausias Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo komitetas ir arti 
miausi jo bendradarbiai. Ko 
mitetas 1923 m. paskelbė ma 
nifestą, kurį savo rankomis lai 
ko Mažosios Lietuvos patria 
chas Martynas Jankus. Mani 
festas buvo paskelbtas Klaipė 
dos krašto susijungimas su vi 
sa Lietuva. Kai visas Klaipė

Chruščiovas apgavo
Kennedy

j KUBOJE MASKVA TEBESTIPRINA SAVO BAZĘ, 
O BERLYNE RUOŠIA NAUJĄ

Peru sukilimas. Indijoje karas. Kinijoje badas.
Brazilijoje naujovė Katangoje okupaeja. Berlyne svyravimai.

Apgavo — tai žodis, kurį šian 
dien pripažįsta jau visi, kas lig 
šiol vis dar abejojo. Būtent:
CHRUŠČIOVAS APGAVO 

KENNEDY.
Ir tai dar kartą įrodyta, 

kaip reikia būti atsargiems &u 
bolševikų 
mais.
Kuboje, 
Valstybės 
bar rusai dar stiprinasi.

Rusai Kuboje dabar 
raketų 500 su 144 raketų 
mo įtaisais 24 vietovėse, 
veikia sovietų kariai. Pajūrio 
sargybai skirta 40 raketų 4 ar 
5 vietovėse, 12 kreiserių, ku 
rių kiekvienas turi po 2 rakė 
tas. Lėktuvų turi per 100 M i 
gų, apie 90 helikopterių iš 
Sovietų ir 12 iš Amerikos, 18 
—20 transporto lėktuvų, 6 po 
vandeninių laivų medžiotojus, 
16 torpedinių valčių, apie 50 
patrulinių valčių. Turi apie 
350 tankų, 1300 lauko patran 
kų, apie 700 priešlėktuvinių 
pabūklų. Beveik visa tai atga 
benta iš Sovietų Sąjungos.

KONTROLĖS BOLŠEVI 
KAI NEĮSILEIDO.

Tokiu būdu iš Kubos krizės 
kol kas pasekmės labai blo 
gos. Kai pradžioje, po JAV 
ultimatumo ir blokados pra 
džios, buvo šimtaprocentinis 
laimėjimas, dabar, nesugebė 
jus išnaudoti momento, beveik 
toks pat pralaimėjimas, ir 
prieš akis naujas, bet jau daug 
didesnis, rūpestis. . . ir keblu 
mai.
J. Amerikos V-bės, tiesa, to 
kiu sovietininkų elgesiu yra at 
palaidotos nuo pasižadėjimo

NEDARYTI KUBON 
INVAZIJOS,

bet invazija, jeigu ją reikia da 
ryti, pareikalaus jau didesnio

pažadais ir sutiki

kaip praneša JAV 
departamentas, da

turi: 
šovi 
Jose 

dos kraštas manifestą entuzias 
tingai priėmė, Klaipėdoje bu 
vę prancūzai nesiskubino kraš 
to perduoti Lietuvai, įvyko su 
kilimas, kurio pasekmėje 
1923 m. sausio 15- dieną Klai 
pėda ir visas kraštas buvo pri 
jungtas prie Lietuvos. Atvaiz 
de iš kairės į dešinę: V. Šiau 
linskas — iždininkas, J. Lebar

žygio, kai Kubos krizės pra 
džios metu ultimatumu buvo 
laimėta viskas be jokio šūvio. 
Neramumo židinių ir be Ku 
bos užtenka. Vienas žymiųjų 
tuo tarpu tęsiasi Indijoje. Ka 
ras nebaigtas ir dar nenumato 
ma, kuo jis pasibaigs, nes 
nors kinai ir pažadėjo atsitrauk 
ti, bet ligšiol tebesilaiko oku 
puotose srityse.

KINIJOJE BADAS.
Bet čia painiojasi du daly 

kai: viena, kad kinai badauti 
pripratę; antra, permaža sovie 
tinė patirtis. Kinai dar nežino, 
prie ko sovietinė sistema ve 
da. Todėl laikosi, nors jau pra 
deda svyruoti.
Kinijos komunistai tačiau, ga 
Įima sutikti su jų nuomone, tei 
sūs, kai kalba, kad Chruščio 
vas yra susvyravęs dėl sovie 
tinės sistemos išganingumo. 
Kinai geriau žino, kaip Chruš 
čiovas galvoja, todėl galima 
prileisti, kad

CHRUŠČIOVAS GALI 
KEISTI VALDYMO 

SISTEMĄ. . .
Sistemą, kuri Rusiją iš duo 

nos eksporto šalies padarė ba 
ban žengiančiu kraštu. Todėl, 
ar dar laukti, kad badas pra 
dėtų reikštis nepataisomai? 
Chruščiovui lengva tai pada 
ryti, nes visą košę juk užvirė 
jo nuvertintasai Stalinas. At 
rodo, kad Chruščiovas bent da 
linai ruošiasi permainoms. . . 
Todėl Mao kaltinimai Chruš 
čiovui, kad jis grįžta į buržu 
azinį

O 
šiasi.

kelią, ne be pagrindo.
Chruščiovas kažkam ruo 
Jis
VEDA SLAPTUS 
PASITARIMUS 

su Tito, Gomulka ir paskutiniu 
laiku — su Ulbrechtu.
Šią savaitę visų dėmesys nu

tas—vicepirm., Martynas Jan 
kus pirmininkas, J. Vanagaitis 
— sekretorius; stovi: Stepas 
Darius, Amerikos lietuvis An 
tanas Ivaškevičius - Ivas, A. 
Marcinkevičius - Mantautas ir 
J. Pronskus. (Daugiau žiūrėk 
2 ir 3 puslapius. Šis atvaizdas 
iš p. Vando Ramunės archy 

vo, Toronto).

kreiptas į Chruščiovo kelionę 
i Varšuvą ir Berlyną. Ypatin 
gas tam dėmesys todėl, kad ir 
jo delegacija — nepaprasta:

Maskva j R. Berlyną šuva 
žiavimo proga siunčia savo ge 
nausius propagandistus bei ide 
ologus: Podgornyj, CK prezi 
diumo narys ir Ukrainos KP 
vadovas atstovauja vieningą 
nusistatymą partijos CK tar 
pe, o Iljičiov, CK sekr. ir so 
vietų agitacinio - propagandi 
nio aparato šefas, laikomas 
Chruščiovo „gen. linijos“ sau 
gotoju. Ponomariov, taip pat 
CK sekretoriato narys, jau vi 
sa eilė metų rūpinasi ryšiais 
tarp Maskvos ir partijų užsie 
niuose. Pagaliau, kaip agitaci 
jos - polemikos meistrai, Ber 
lyne siunčiami „Pravdos“ vy 
resnysis red. Satjukov ir ,,Iz 
vestijų“ vyr. red. Chruščiovo 
žentas — Adžubėj.
NEŽINIA, KOKIUS PASIO 

LYMUS CHRUŠČIOV 
VEŽA.

Ir ką pasiiūlys ši delegacija. 
Berlynas dabar painiavose. 
Jau beveik buvo paaiškėję, 
kad Rytinė Vokietija susitaria 
su Vakarine. Gal tai ir būtų 
neblogas kelias į Vokietijos 
vienybę. Bet ar ji priimtina ir

Didžiai Gerbiamą „Lito“ Valdybos Pirmininką, 
NOTARĄ JUOZĄ BERNOTĄ, 

netikėtai mirus jo brangiam tėveliui, 
JUOZUI BERNOTUI, 

nuoširdžiai nelaimėje užjaučia 
Montrealio Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

„Litas“ Valdyba.

Sault-St-Marie, Ont.

MARTYNO RIAUKOS 
žmonai mirus, jam ir jo artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
< Ignas Genys.

KAS NAUJA
PRANAŠAUJA GERUS 

METUS
Prakybos ministeris G. 

Hees įtikinėja, kad 1963 me 
tai bus labai sėkmingi, nes 
Kanados ūkis į 1962 metų ga 
lą žymiai pakilo: produkcija 
pakilo 7%, įdarbintų žmonių 
skaičius paliko 177,000, nedar 
bas 1961 metais buvęs 7,2%, 
sumažėjo iki 5.9%, eksportas 
padidėjo 9% palyginus su 
paskutiniais dvejais metais, 
svetimos valiutos ir aukso at 
sargos labai išaugo, — todėl 
Hees mano, kad 1963 metai 
j kuriuos įžengta su gerbūvio 
augimu, bus geri metai.
QUEBECO PROVINCIJOS 

PARLAMENTAS
numato 30 svarbių įstatymų: 
Pasaulinė paroda Montrealy 
je, naujas darbo statutas, Tu 
rizmo departamentas. Nacio 
nalizacija elektros jėgainių, 
Rinkiminių apylinkių pertvar 
kymas, Žemės ūkio perorgani 
žavimas ir kt.

JAV astronautai planuoja 
gegužės mėnesį skristi apie že 
mę 22 kartus ir išbūti erdvėje 
34 valandas.

EUROPOS NAUJIENOS 
PABALTIEČIAI

Lietuvos ministeris Prancū 
zijoje S. Lozoraitis, būdamas 
tarnybos reikalais Paryžiuje, 
lankėsi užsienio reikalų minis 
terijoje ir dalyvavo Prancūzi 
jos - Baltijos draugijos valdy 
bos posėdy. Susitaręs su Pa 
vergtųjų Europos Tautų orga 
nizacija ir Lietuvos Laisvės 
Komitetu, jis turėjo eilę pasi 
kalbėjimų liečiančiais Baltijos 
valstybes klausimais su įvai 
rių kraštų parlamentų nariais, 
suvažiavusiais į Vakarų Euro

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
J. TYSLIAVOS PALAIKAI VILNIUJE 

šytojų S-gos klube, 
sveikinimo žodį tarė 
lova. Kapinėse prie 
mens paminklo su lakonišku 
užrašu „Poetas Juozas Tyslia 
va, 1902 — 1961“ atsisveikini 
mo žodį tarė T. Tilvytis ir už 
sienio šalims dr-jos pirm. L. 
Kapočius.

„Literatūros ir Meno“ (52 
nr.) praneša, kad gr. 27 d. 
į Rasų kapines palydėjo poe 
to Juozo Tysliavos, JAV mi 
rūsio 1961 m., palaikus. Juos 
j Lietuvą atvežė velionio žmo 
na V. Tysliavienė. Prieš iškil 
mes kapinėse, urna su poeto 
palaikais buvo pastatyta Ra 

kam?
Ulbrechtas jau sutiktų rytų 
Vokietijos sostinę laikyti Pan 
kovą, kai vakarinė yra Bonno 
je, ir Berlyną palikti dabartį 
nėję padėty iki bus apsijung 
ta. Bet. . . ką pasakys dėdė 
Nikita? O Berlyne atsiklausęs 
jis vis dėlto kai ką pasakys sau 
šio 15 d. — rytinės Vok. šven 
tėję. Palauksime.

TRUMPOS ŽINIOS

KANADOJE
CAOUETE UŽ KANADOS 

ŽMONIŲ RŪŠIAVIMĄ
Vienas iš Social Credit ly 

derių ir Quembece jų vadas 
(Caouette padarė pareiškimą, 
kad esą skriaudžiami prancū 
zai, ypač Kanados vakarinėse 
provincijose. Jis įtaigoja, kad 
anglo - saksai ir franko - kana 
diečiai turį būti traktuojami 
lygiomis, bet nepalyginamai 
su ukrainiečiais, lenkais, žy 
dais ir kitais ateiviais, kurie ne 
dalyvavę pasirašant Kanados 
federacijos susitarimą. Šį pasi 
rašę anglo - saksai ir franko- 
-kanadiečiai, todėl jiems pri 
klausanti ir pirmenybė...

Taigi, kai federalinės vai 
džios pareigūnai pasisako už 
visų Kanados žmonių lygybę, 
Social Credit Kanados žmo 
nės nori suskirstyti į dvi rū 
šis: gerų ir visateisių anglų bei 
prancūzų, ir antrą rūšį — vi 
sų kitų.

Farmacininkų Kolegija M o 
ntrealyje išėjo prieš premijinių 
ženklų davinėjimą už įpirki 
mus vaistinėse. Tų ženklų fir 
ma Gold Star Trading Co. dėl 
to kreipėsi į teismą.

PARYŽIUJE
pos Unijos asamblėją Paryžių 
je- i

Prancūzijos - Baltijos dr- 
jos gen. sekret. padarė Bal 
tijos valstybių atstovams pus 
ryčius, kuriuose dalyvavo mi 
nisteris Lozoraitis, Estijos mi 
nisteris K. Pusta, Latvijos 
charge d’aff. a. i. K. Berends, 
pas. patarėjas J. Baltrušaitis, 
dr-jos garbės pirm. Prancūzi 
jos parlamento užs. r-lų k- 
jos pirm. M. Schuman, dr-jos 
pirm, senatorius gen. Ganeval 
ir kiti parlamentarai.

atsiČia
A. Venc 
pilko ak

— Peru susektas komunis 
tų sąmokslas nuversti demo 
kratinę antvarką ir įvesti so 
vietišką diktatūrą. Pagauti ry 
šiai su Kuba.

— Brazilijos referendumas 
davė galią prezidentui, kai 
parlamentas buvo ją atėmęs. 
Čia dėl tos galios gali būti ne 
ramumų.

— Prancūzija nepasisakė 
dar dėl Poliaris raketų. Gali 
mas de Gaulle vizitas į Va 
šingtoną.

— Izvestijos prisipažįsta, 
kad du rusų astronautai iš erd 
vių nesugrįžo. Spėjama, kad 
tai buvo tuo metu, kai Nikita 
lankėsi JAV ir desperacijos 
pagautas net batą buvo nusi 
avęs Jungtinėse Tautose.

— Sovietai šaudo žmones, 
kurie nori išsiveržti iš skurdo, 
vadindami juos spekuliantais. 
Jau kelios grupės sušaudytos.

— Apie 40 sov. Rusijos pi 
liečiu buvo atvykę į Maskvą 
ir būriu prisistatę JAV atsto 
vybėn, prašė juos išvežti iš Ru 
sijos, bet atstovybė padaryti 
to negali. Pabėgėliams gresia 
bausmės.

WonKat, P.Q.
VASARIO 16 D. MINĖJI 

MUI MONTREALYJE 
RUOŠIAMASI VISU 

STROPUMU
Lietuvos Nepriklausomy 

bės paskelbimo šventės minė 
j imas Montrealyje įvyks vaaa 
rio 10 d., 3 vai. pp. Plateau 
salėje.

Minėjimui, paskaitą - pra 
nešimą maloniai sutiko iš 
New Yorko, Lietuvos Lais 
vės Komiteto Pirmininkas, mi 
nisteris V. Sidzikauskas.

Meninėje dalyje dalyvaus 
solistė A. Paškevičienė , 
pianistas K. Smilgevičius, 
šokėja G. Šimaitienė, skautų 
Vyčių Tautinių šokių šokėjai 
ir Aušros Vartų parapijos cho 
ras, ved. muz. A. Ambrozai 
čio.

Malonius tautiečius minėtą 
dieną, tuo laiku, maloniai pra 
šome susilaikyti nuo didesnių 
šalutinių susibūrimų ir kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti 45 
metų sukakties minėjime.

Organizacijos iš anksto pra 
šomos pasistengti minėjime 
dalyvauti su vėliavomis.

Tolimesnės, smulkesnės mi 
nėjimo informacijos bus skel 
biamos sekančiuose šio laikraš 
čio numeriuose.

Seimelio Prezidiumas.
JUOZAS BERNOTAS, SNJ,
Notaro Juozo Bernoto tėvas, 
švenčių metu turėjo mašinos 
nelaimę, kurios metu buvo su 
nkiai sužeistas. Ligoninėje bu 
vo bandyta daryti viskas, kas 
galima, bet pagydyti nepasi 
sekė, ir praeitą savaitę jis mi 
rė, sulaukęs 62 metų amžiaus. 
J. Bernotas yra kilęs iš Kivi 
lių kaimo. Skuodo vai., Kre 
tnigos ap., į Kanadą atvykęs 
1928 metais. Montrealyje at 
vykimo metais vedė Leokadi 
ją Daubaraitę, kuri dabar liko 
našle. Palaidotas per Šv. Ka 
zimiero parapiją pirmadienį, 
sausio 14 d. Užuojauta visie 
ms velionio artimiesiems.

G. IR ST. SIBIČIŲ 
20-ties metų vedybinės sukak 
ties proga, staigmena - pobū 
vis įvyko š. m. sausio 12 d. A. 
Vartų parapijos salėje. Sukak 
tuvininkus, kaip gerus parapi 
jiečius ir lietuvius pasveikino 
klebonas T. J. Borevičius, JS, 
parapijos choro vardu p. J. Lu 
koševičius, iniciatorių vardu, 
sukaktuvininkų teta p. Ben 
džaitienė, kuri taip pat įteikė 
ir dovanas, vilasaliečių vardu 
sveikino p. J. Leknickas, o 
taip pat labai gražiai savo tė 
vėlius pasveikino sukaktuvinin 
kų durkelė. Gauta sveikinimų 
ir raštu.

Gausus būrys bičiulių, gra 
žiai minėdami sukaktuvinin 
kus, smagiai praleido laiką.
KLB KRAŠTO VALDYBA 
paskutiniame posėdyje, vyk 
dydama KLB Krašto Tary 
bo nutarimą, nutarė paskelbti 
šiuos 1963-sius metus Sukilimo 
metais, nes prieš šimtą metų 
Lietuvoje įvyko sukilimas 
prieš Rusijos okupaciją, šie 
kiant laisvės ir nepriklausomy 
bės.
• P. Stankienė serga ir gy
si dr. J. Šemogo priežiūroje.
• P. Šuplevičienė, išvykusi į 
Atlantic City, susirgo ir turėjo 
ilgesnį laiką ten gydytis.
• P. Girdauskienė serga ir gy
doma ligoninėje.
• Raudonasis Kryžius prade 
da pagalbos tiekimo kursus ne 
jaunesniems kaip 18 metų. 
Teirautis telef.: WE 7-7761.

Tik Spaudos Baliuj susitiksi visus savo bičiulius!
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K. L. BENDRUOMENĖS REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBA SKELBIA SPAUDOS 

MĖNESĮ
Pasitraukia Kultūros Fondo pirmininkas.—Šalpos reikalais 

susitarta su BALFu. — Dėl nesusipratimų apylinkėse 
Krašto Valdyba atsiklausia Garbės Teismo nuomonės.

Prenumerata metams:
Kanadoje..............................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur.............................$6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Gaji tauta kovoja už savo 
egzistenciją

Sausio 15 dieną sukanka 40 
metų, kai įvyko sukilimas dėl 
Klaipėdos krašto prisijungi 
mo prie Lietuvos. Šitą sukak 
tį reikia pažymėti kaip tautos 
kovą už savo būvį, už savo tei 
sės, už savo gyvenamas sritis, 
nuo amžių kovotas, aplaiaty 
tas krauju ir prakaitu, apdai 
nuotas liaudies dainomis, api 
pasakotas liaudies pasakomis 
ir nušviestas nemirtingais kū 
rėjų kūriniais.

Lietuvių tautos žmonės, 
ypač gi Mažosios Lietuvos lie 
tuviai, dideliu pasiryžimu ko 
vojo ir kovoja už visą Lietuvą, 
už etnografines Lietuvos ri 
bas.

Mažosios Lietuvos žmonės 
kovoja už visos Mažosios Lie 
tuvos grąžinimą Lietuvai. Ši 
kova tęsiasi jau apie tūkstan 
tis metų. Šioje kovoje beveik 
visai žuvo visa lietuvių tautos 
šaka — prūsai, kurios apgai 
lestauja net Rusijos akademi 
jos išleistoje knygoje apie Lie 
tuvos valstybės susikūrimą is 
torikas Pašuto.

Sunaikinus prūsus, vokie 
čiai pradėjo veržtis į žemai 
čius ir dalį jų, Klaipėdos kraš 
te, dešiniajame Nemuno žem 
upių šone, jau buvo taip pat 
pavergę. Ir dėl šio krašto lie 
tuviams teko net sukilti. 1923 
metais Mažosios Lietuvos Gel 
bėjimo komitetui vadovau 
jant įvyko sukilimas, kurio pa 
sėkmėje prancūzų okupuotas 
Klaipėdos kraštas buvo pri 
jungtas prie Lietuvos, kaip 
tas buvo nutarta Versalės su 
tartimi, kuria buvo užbaigtas 
Pirmasis Pasaulinis karas.

Istorija pasikartoja — sa 
ko patarlė. Klaipėdos krašto 
istorija tą patarlę patvirtina. 
Kaip anuomet po Pirmojo Pa 
saulinio karo Versalyje kuvo 
nutarta Klaipėdos kraštą 
(nors Mažosios Lietuvos Tary 
ba reikalavo visą Mažąją Lie 
tuvą grąžinti prie Lietuvos) 
grąžinti Lietuvai, bet dėl viso 
kių intrygų buvo delsiama tai 
padaryti, taip po Antrojo Pa

DR. J. DEVEIKĖ
EGIPTO PAMINKLAI IR ELEKTRA

Dienos reikalais besirūpi 
nant, dažnas mūsų, net neturi 
laiko pagalvoti, jog žmonės, 
kad ir be automobilio gyveno, 
kūrė ir sukurdavo dar tokius 
meno ar architektūros kuri 
nius, kad net ir šiandien prie 
visų technikos prajovų nega 
Įima suprasti, kaip ano meto 
priemonėmis žmogus pasiekė 
tokių nepaprastų rezultatų.

Nuostabiausių paminklų gal 
daugiausia yra Egipte. Tame 
pačiame Egipte, kur lavono 
balzamavimas, o tuo pačiu ir 
žmogaus kūno pažinimas yra 
visos mūsų dabartinės medici 
nos pagrindas. Bet šiandien 
senovės Egiptas sukelia moks 
lininkų dėmesį savo raštų ir 
materialinės kultūros liekano 
mis, o taip pat ir architektu 
ros paminklais, tarp kurių lab 
jausiai žinomos yra garsiosios 
Egipto piramidės.

Bet tie, kurie domisi dau

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

saulinio karo Potsdamo sutar 
timi ne tiktai Klaipėdos kraš 
tas, bet ir dalis Mažosios Lie 
tuvos iki linijos Rudkalnis — 
Goldapė taip pat buvo nutarta 
grąžinti Lietuvai. Bet kaip 
anuomet prancūzai, kuriems 
buvo pavesta Klaipėdos kraš 
tą valdyti pereinamuoju laiku, 
tačiau tiek delsė, kad net jau 
buvo pavojus, jog Versalės su 
sitarimas gali būti suignoruo 
tas, taip ir po Potsdamo susi 
tarimo pereinamojo laikotar 
pio Mažosios Lietuvos signata 
ras — Sovietų Rusija ne tik 
tai negrąžino Lietuvai, bet 
pati pasigrobė ir kolonizuoja, 
lietuviškus vietovardžius rusin 
dama ir ištrindama visa, kas 
yra lietuviška. Kaip matome, 
šis „teisingasis ir pažangiau 
sis režimas“ yra nepalygina 
mai žiauresnis už „vakarinių 
imperialistų“. . .

O juk tiktai prieš 50 metų 
Prūsijos valdžia Mažojoje Lie 
tuvoje tebelaikė išskyrusi 
„Lietuvos guberniją“, kurioje 
buvo lietuvių kariuomenės pul 
kai, lietuvių mokyklos, lietu 
vių bažnyčios ir tt. Neseniai 
miręs Vilius Gaigalaitis buvo 
Mažosios Lietuvos atstovas 
Prūsijos parlamente visą 15 
metų. Ir štai — rusiškasis oku 
pantas, imperialistas ir kolo 
nistas ne tiktai Potsdamo su 
sitarimais nustatytos Mažosios 
Lietuvos dalies negrąžina Lie 
tuvai, bet visa įnirtimi naiki 
na viską, kas yra lietuviška, o 
visą kraštą kolonizuoja rusais.

Šios sukaktuvės, kai Klai 
pėdos krašte įvyko sukilimas, 
mus turi įpareigoti pasiryžti 
dideliu atsidėjimu susirūpinti 
kovoti už Lietuvos laisvę — 
visos Lietuvos, kaip tą yra nu 
statęs Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, kurio pirmasis visam 
pasauliui žodis buvo: Lietuva 
atstatoma etnografinėse ribo 
se.

Garbė visiems kovotojams, 
kurie nesigaili nei lėšų, nei 
sveikatos, nei gyvybės kovo 
jant už lietuvių tautos teises 
ir laisvę.

giau Egiptu, arba kurie jį lan 
kė, net kaip turistai, žino, kad 
tai yra gal mažiausiai įdomūs, 
tada kai Egiptas dar turi pa 
minklų kurie stebina ne tik sa 
vo statyba, bet ir savo nepa 
prastomis skulptūromis.

Bet gyvenimas eina pirmyn. 
Egiptas nori būti elektrifikuo 
tas, Egiptas nori modernizuo 
tis. Savo anglies neturi. Visų 
akys nukreiptos į Nilą — upę 
maitintoją. Nors visas kraštas 
yra lyguma, bet ten augštupy 
yra pakilimų, kurie leidžia to 
se vietose pakelti vandenį, pa 
daryti didelį tvenkinį. Tik de 
ja pakilęs vanduo užlietų pa 
čius gražiausius paminklus.

viso, bent svarbesnių, 
apie septyniolika. Mažesnius, 
kad ir su didelėmis išlaidomis 
pavyko perkelti. Yra pamink 
lų, kurie buvo perkelti atskirų 
valstybių lėšomis, kiti Egip 
to. Lieka dar penki, patys di

Pirmasis šių metų KLB Kr. 
Valdybos posėdis sprendė vi 
są eilę klausimų, kurių dalis 
buvo opūs.

Pirmiausia buvo apsvarsty 
ti komisijos (Dr. J. Šemogas, 
Inž. I. Mališka ir A- Norke 
liūnas) siūlomieji KLB-nės 
įregistravimui reikalingų įsta 
tų kaikurie pakeitimai.

Kultūros Fondo pirm. T. 
J. Borėvičius S J pranešė, kad 
jam tenka iš Montrealio kel 
tis į Čikagą, todėl tenka atsi 
statydinti iš KF pirmininko pa 
reigų. Valdybai dėl to tenka 
rūpintis nauju pirmininku.

Šalpos Fondo pirm. J. Ado 
maitis pranešė, kad po ilges 
nio susirašinėjimo ir išsiaiškini 
mo, susitarta su Balfu, kad 
šalpos darbas pasidalintas. Ka 
nada įsipareigojo dėl tam tik 
ros dalies Lenkijoje gyvenan 
čių lietuvių. Todėl visi, kas 
siunčia siuntinius, prašomi su 
sisiekti su KLB Kr. V-bos Šal 
pos Fondu, nes, kaip pasiro 
dė susirašinėjant su BALFu, 
j ra asmenų, kurie moka išpra 

džiausi, jiems išgelbėti pasipy 
lė sumanymai, pakeisti Nilo 
vagą. Pasirodė, tai visai nega 
Įima. Tada atsirado sumany 
mas apsupti Philae paminklus 
dvigubu mūru, taip kad Nylo 
dabartinis aukštis liktų tarp pa 
minklo ir pirmojo mūro. O 
tarp dviejų mūrų vanduo ture 
tų būti per pus žemiau, negu 
kad jis būtų pakeltame Nile. 
Nors tas sumanymas ir nėra 
pats brangiausias, bet buvo bi 
j omą, kad mažiausio sutrenki 
mo arba drebėjimo, arba jei 
kartais vanduo pradėtų sunk 
tis per mūrus, tas viskas labai 
komplikuotų būsimoms kar 
toms šitą kad ir labai įdomaus 
realizavimo prižiūrėjimą. Pa 
galiau nutarta visą perkelti, pa 
čio didžiausio paminklo per 
kėlimas pareikalautų tik 70 
milionų dolerių.

Neabejotina, tai yra pats 
geriausis sumanymas. Bet jam 
įgyvendinti reikalingos labai 
didelės lėšos. Dėl jų jau antri 
metai vis tariamasi, vis galvo 
jama. Egiptas vienas nepa 
jėgs. Reikalinga didelė para 
ma iš šalies. UNESCO (Uni 
ted Nations Education, So 
cial. Cultural Organization) sa 
vo labai įdomiuose rūmuose 
Paryžiuje išstatė tų 
paminklų didžiules fotografi 
jas ir visa darė, kad jos narių, 
jau yra šimtas trylika valsty 
bių, vyriausybės paremtų šį 
sumanymą ir leistų Egiptui 
kuo greičiausiai turėti van 
dens energiją.

Kaip kartais dabar vykstan 
ti dvyliktoji generalinė UNE 
SCO konferencija įrašė šį kla 
usimą savo programon. Ke 
lios dienos buvo diskutuoja

KAIP NEPASENTI
Kas mūsų nenori visados 

būti jaunas ir gražus. Ypač tas 
rūpi moterims. Ir tas yra ga 
Įima, jei mes patys neskubin 
tume savo jaunystę, grožį sen 
dinti.

Čia aš noriu duoti kelis pa 
tarimus, kaip moterims ilgai 
grožiu ir jaunyste žydėti.

Visų pirma motinos turi rū 
pintis, kad jų dukros ištekėda 
mos būtų pasiruošusios šei 
myniniam gyvenimui, kad jos 
medaus mėnesiui pasibaigus 
nepasijustų, kaip į negyvena 
mą salą išmestos, nieko neži 
nančios apie šeimyninį gyveni 
mą ir dėl to dažnai nusivylu 
sios juo, savo likimu, piktos, 
nervingos. O tas atsiliepia vei 
do išraiškai, sendina.

Kad jūsų žydėjimas nepasi 
baigtų 30—40 metais, nepa 
mirškite ne tik savo kūno prie 
žiūros, bet ir dvasinė* būse 

syti po kelis siuntinius, kai ki 
tiems netenka nė vieno, nors 
jie ir reikalingi paramos.

1963 metų vasarą įvykstan 
čių JAV ir Kanados Tautinių 
Šokių dienos reikalus nutarta iš 
siaiškinti su Šokių dienos ko 
misija.

Svarstyti trijų Lietuvių Die 
nų ruošimo khikurie trūku 
mai, kurie nesiderina su KLB 
Krašto Tarybos priimtais nu 
tarimais, ir nutartą tais klausi 
mais atsiklausti KLB Garbės 
Teismo nuomonės.

Nutarta paskelbti Spaudos 
platinimo mėnesį, nuo sausio 
15 iki vasario 16 d. ir kviesti 
KLB Apylinkių valdybas vei 
ksmingai paremti spaudos pla 
tinimą, o visus lietuvius kvies 
ti prenumeruoti lietuviškus lai 
kraščius, pirkti knygas ir ben 
drai palaikyti spaudą, ypač 
Kanados.

Be to, 1963-sius metus nu 
tarta pavadinti sukilimo me 
tais.

KLB KR. V-bos Informacija.

ma, Egiptas norėjo, kad visos 
valstybės pasižadėtų padėti, 
tą savo pažadą lyg prievole 
paversdamos. Diskusijos mo 
mentais buvo labai karštos. Ir 
kai buvo prieita prie balsavi 
mo, devyniolikai delegacijų 
susilaikius, laimėjo tie, kurie 
buvo priešingi priverstinam ap 
sidėjimui. Prie tų priklausė kai 
kurių Pietų Amerikos ir Indi 
jos delegacijos, kurios skaito, 
kad jų kraštuose yra nemažiau 
svarbių paminklų, kuriuos lai 
kas naikina, ir norint, kad jie 
išliktų, reikalingi didelio ati 
durno ir didelio pinigo.

Egipto delegacija po tokio 
balsavimo rezultatų apleido sa 
lę, kurioje nors visi suprato, 
kad teisingai balsuota, bet bu 
vo lyg nejauku, kad dar kar 
tą kultūra turėjo pinigui nusi 
leisti. Šitas balsavimas žino 
ma nereiškia, kad tie pamink 
lai nebus išsaugoti. Bet priva 
tus dosnumas arba iniciatyva 
visad yra lėčiau vykdoma, sun 
kesnėmis sąlygomis.

Ir šiandien sunku numatyti, 
kaip išsirituliuos šitas visas rei 
kalas. Viena yra aišku, kad 
jeigu Egipto paminklams nėra 
prievolės duoti pinigus, tai juo 
labjau jo nebus kitiems dide 
liems paminklams. Ir galų ga 
le kas žino, gal tie, kurie die 
nos reikalų rėmuose, ir besirū 
pindami savo parapija, nepa 
darė didžiausią skriaudą ir 
sau, balsuodami prieš privers 
tinę paramą.

Ateitis parodys, kas turėjo 
racijos, ar egiptiečiai, ar tie, 
kurie nori juos rimtai paremti 
ir tuo pačiu užkirto sau kelią 
būti paremtais.

nos.
Labai svarbu, kad visados 

būtumėte ramios, šviesios, ge 
ros nuotaikos. Todėl ištekėju 
sioms svarbu visuomet būti su 
vyrais meilės nuoširdumo, ši 
limos kupinuose santykiuose. 
Piktis, nesugyvenimas šeimo 
j e labjausiai naikina moters 
sveikatą, jos grožį. Paskendu 
si dvasiniuose kivirčuose ji vys 
ta, džiūsta, kaip žolė be sau 
lės ir lietaus.

Nepasitikėjimas savo vyru, 
nuolatinis sielojamasis, kad 
jis neištikimas, pavydas — tai 
baisus moteries grožio, jaunat 
vės naikintojas.

Nepriklausykite tų „klu 
bui", kurios vergauja cigare 
tems ar alkocholiui. Tai nau 
joviško gyvenimo nuodai, ku 
rie labjausia pavojingi mote 
rims.

Nukelta į. 7-tą pusi.

POSVeTHDU

Veda sktn. inž. J. Bulota.

PAREMKIME „SKAUTŲ AIDĄ”
Š. m. kovo mėnesį „Skau 

tų Aidas“ minės 40 metų sa 
vo gyvavimo sukaktį. Kanado 
je šis lietuvių skautų, o kartu 
reiktų pasakyti ir lietuviško 
jaunimo žurnalas, leidžiamas 
nuo 1949 metų. Būdinga pa 
žymėti, kad „Skautų Ai 
das“, leidžiamas sutelktinėmis 
jėgomis, išsilaiko iš labai kuk 
lios prenumeratos: 3-jų dole 
rių metams (garbės prenume 
rata 10 dol.).

Mielųjų tėvelių ir tautiečių, 
kurių jaunimas yra skautų ei 
lėse, ar kitose organizacijose, 
labai maloniai prašoma „Sk. 
Aidą“ paremti, tai yra jį pre 
numeruoti. Mūsų besimokan 
tis jaunimas Vasario 16 gim 
nazijoje, Saleziečių gimnazijo 
je ar kitose mokyklose „Skau

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau,
1962 m. gruodžio 31 d. p. 

V.Zalatorius, rašydamas Čika 
gos Drauge apie JAV LB 
centro valdybos informacinį 
posėdį „Bendruomenė vežimą 
tempia”, pabaigoje sako: 
„Bet didžiausi 1963 m. įvy 
kiai Jasaičio (JAV CV-bos 
pirm. — K. B.) teigimu, būsią 
Tautinių šokių šventė, vykdo 
ma Chicagos apygardos valdy 
bos ir Pasaulio LB suvažiavi 
mas, numatomas New - Yor 
ke“.

Kanadiškoje spaudoje teko 
skaityti, kad PL B-nės seimas 
(esu tikras, kad p. V. Zalato 
rius seimą „pakrikštijo“ šuva 
žiavimu) numatomas šiais me 
tais Darbo Dienos savaitga 
lyje Toronte, (atsisakant net 
Lietuvių Dienos rengimo) pa 
imant O’Keefes auditoriją 
koncertui, pakviečiant p. T. 
Valių vadovauti parodai, mu

JUOKDARIAI
MAŽOJI IR DIDŽIOJI LIETUVA, — 

AR NE JUOKAI?
Mizara „Laisvėje“ visą lai 

ką šaiposi iš Mažosios Lietu 
vos. Bet dabar, kai ir Vlikas 
paragino švęsti Klaipėdos su 
kilimo sukaktį, ir Mizarai pa 
rūpo šis klausimas. Iš ko gi jis 
gali geriau sužinoti, kaip ne 
iš Lietuvos okupacijos oraku 
lo — Antano Sniečkaus ir Mi 
žara jam paskambino į Vilnių.

Mizara: Antanai, drauge, 
ar jau nugėrei?

Sniečkus: O kodėl aš turiu 
nugerti?

Mizara: Nugi, šiandien sau 
šio 15 d. — Klaipėdos sukili 
mo sukaktuvės. . . Dipukai sa 
ko didelė šventė. . .

Sniečkus: Matai Rojau — 
kam šventė, o kam — nusikei 
kimo diena. . .

Mizara: Tai kodėl šitaip?
Sniečkus: Tik tarp mūsų te 

gul lieka. . . Nikitai apie tai 
neužsimink.

Mizara: Kodėl taip slaptai?
Sniečkus: Matai, Rojau, 

dėl to turėjome nemalonumų 
su draugu Stalinu. . .

Mizara: Jūs vis dar su tuo 
Stalinu? . .

Sniečkus: Ach, draugas! . . 
Kiek jis kraujo sugadino 
mums ir draugui Nikitai, tai 
maža jį Kremliaus patvorin...

Mizara: Nu, nu, draugas 
Antanai. . . Stalinas — tai ne 
tu ir ne aš. . . Atsargiau, drau 
gas. . .

Sniečkus: Mes turim kitą 
vadą. . . O Stalinas privirė, at 
virai sakant, košės. Dabar nei 
draugas Tilvytis negali ja atsi 
gardžiuoti — vis tebeatsirūgs 
ta. . .

Mizara: Tai ką gi ten pada 
rė mūsų tėvas ir mokytojas?..

Sniečkus: Nutilk, Rojau!.. 
Ir išklausyk. Kai Stalinas va 
žiavo į Teheraną tartis su 
Churchilliu ir Roseveltu, tai 
mūsų ministras Pakarklis jam 
buvo paruošęs medžiagą, įro 

tų Aidą" mielai skaito ir jo 
laukia. Užsakykime jiems „S. 
Aidą“.

Užsiprenumeruoti galima 
pas visus vietos „Sk. Aido“ 
platintojus arba tiesiog „Skau 
tų Aido“ Administralijoje: 91 
King Edward Ave., London, 
Ont.

Visiems iš kalno nuošir 
džiai dėkoja:

„Skautų Aido“ 
Administratorius.

JUBILĖJINĖ STOVYKLA
Vietoje anksčiau numatytos 

Rajoninės Stovyklos, šiemet 
Adelaidėje, Mt. Crawford, 
įvyksta nuo 1963. I. 2. iki 
1963. I. 11, imtinai. Jubilėji 
nė „Vilniaus” Stovykla, LS 
S 45-jų metinių paminėjimui.

ziką Gailevičių koncertui ir t. 
toliau.

Ar įvyko kokie nors pasą 
keitimai, ar p. V. Zalatorius 
negailestingai „sumaišė1“ nu 
matytą seimui miestą.

Bendrai, PL B-nės Centro 
Valdyba turėtų laisvojo pašau 
lio lietuvius kiek daugiau in 
formuoti visais lietuviškais kla 
usimais, nesitenkindama v- 
bos narių reprezentacija eili 
niuose suvažiavimuose, ar pa 
siunčiant vieną antrą sveiki 
nimą.

Prie progos, nuoširdūs svei 
kinimai N. Lietuvai pasipuošu 
šiai naujais rūbais ir p. Ig- Ža 
liui už vedimą šachmatų sk.

Su pagarba
K. Baronas.

N L red. turi pastebėti, kad 
PLB Seimas yra sutartas ir 
nustatytas Toronte, ir niekas 
to nusistatymo nepakeitė.

dančią, kad visa Mažoji Lie 
tuva su Klaipėda, Tilže, Ka 
raliaučium, Įsručiu, Galdape 
yra Lietuvos žemės, tiktai vo 
kiečių pagrobtos. . .

Mizara: Palauk, Antanai. 
Tai ir tu sakai, kad yra Mažo 
ji Lietuva?.. Kaip ir dipukai?

Sniečkus: Sakiau gi, kad 
pats sau žinok, bet Nikitai ne 
sakyk. . .

Matai gi: trys didieji ir su 
tarė, kad Mažoji Lietuva, pa 
gal Potsdamo susitarimą, ligi 
Rudkalnio — Galdapės lini 
jos būtų atskirta nuo visų Ryt 
prūsių ir atiduota Lietuvai. . .

Mizara: Tai gi labai ge 
rai! . .

Sniečkus: Taip visi ma 
nėm, bet Stalinas viską pasi 
glemžė, ir Lietuva iš jo gavo 
„kak s byčka moločka“, (kaip 
iš jautuko pienelio). O Pa 
karklis tiek susijaudino, kad 
numirė! . .

Mizara: Bet kodėl anka 
čiau mūsų neapznaiminai? Tai 
Mažoji Lietuva yra? Prakeik 
ta macis šitie dipukai, — jie 
vis dėlto daug ką žino. . .

Sniečkus: Nu, matai: ir 
yra, ir nėra. . .

Mizara: Ar ne juokus kreti, 
Antanai?

Sniečkus: Čia ašaros — ne 
juokai, Rojau. Nebūk kvai 
las. Rojau. . .

Mizara: O kaip gi nebūsi, 
jeigu jau esi? Vis per jus — 
neklystamus vadus. . .

Sniečkus: Matai, Rojau: 
jeigu gimei kvailu būti, tai 
niekas tau smegenų nepridės 
— nei aš, nei Nikita. . .

Mizara: Nepridės. . . Bet 
gi jūs atimat. . .

Sniečkus: Iš tų, kas turi. . . 
O kas neturi, Ką gali p aim 
ti? . .

Mizara: Good by! . .
Sniečkus: Baaai! ....

Mandrapypkis.
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Mažosios Lietuvos klausimu
Nors šis straipsnis iš senesnio ginčo srities, bet 

Klaipėdos sukilimo minėjimui jis yra aktualus, kaip 
aiškinąs Mažosios Lietuvos problemą. NL red.

Skaitant Nepriklausomoj 
Lietuvoj polemiką dėl p. Kup 
rionio parašyto straipsnio 
Mažosios Lietuvos klausimu, 
pastebėjau keletą naujų tvirti 
nimų, kuriuos negalima palik 
ti be atsakymo, kad skaitytojų 
tarpe, kurie mažiau pažįsta tą 
kraštą, nesusidarytų klaidin 
gas vaizdas. Noriu tikėti, kad 
NL mano straipsnį atspaus 
dins, nors jis dalinai eina ir 
prieš jos toj polemikoj iškel 
tą nuomonę.

P. Kuprionis „Drauge“ bu 
vo rašęs:

,,Dalykas, apie kurį rašiau 
„Drauge“, lietė ne Klaipėdą 
arba Klaipėdos kraštą, kurį 
mes paprastai vadiname Ma 
žąja Lietuvą, bet kalba ėjo 
apie Karaliaučių”.

Klaidinga yra p. K. nuo 
monė, kad Klaipėdos Kraštas 
paprastai vadinamas Mažoji 
Lietuva. Pastaroji yra istorinė 
ir politinė sąvoka, egzistuo 
janti jau skaičių šimtmečių. 
Mažosios Lietuvos etnografi 
nė sąvoka buvo žinoma netik 
to krašto gyventojams - lietu 
vininkams, bet ir Prūsijos ka 
ralystės valdžiai, kuri vėliau 
iš to krašto sudarė atskirą ad 
ministracijos vienetą: Lietu 
vos guberniją (Gouverna 
ment Litauen).

Į šitą vienetą buvo įjung 
tos tos sritys, kurios vėliau, 
ligi 1918 m. priklausė Gumbi 
nės regierungsbezirkui. Pats 
Klaipėdos kraštas su miestu 
buvo iš grynai ekonominių su 
metimų vėliau buvo prijung 
tas prie Karaliaučiaus regie 
rungsbezirko, kad Klaipėdos 
uostas nekonkuruotų Karaliau 
čiaus uosto.

Lietuvos gubernijai priklau 
sė šitie miestai: Klaipėda, Til 
žė, Pilkalnė, Įsrutė, Gumbinė, 
Goldapė, Darkiemis, Niede 
rung, Pilkalnė, Ragainė ir Sta 
lupenai.

Klaipėdos Krašto — Terri 
toire de Memel — sąvoka iš 
kilo tik po Pirmopo Pasauli 
nio karo, kai Versalės sutarty 
Mažosios Lietuvos šiaurinė da 
lis buvo atskirta nuo Vokieti 
jos ir atiduota tos srities signa 
tarų dispozicijai. Kadangi Pa 
ryžiaus taikos konferencija ne 
sutiko atskirti nuo Vokietijos 
Prūsų Lietuvių tautos tarybos 
reikalaujamą visą Mažąją Lie 
tuvą, aliantai davė tam kraš 
tui atskirą vardą — Klaipėdos

Kraštas — Teritoire de Me 
mel — Memelgebiet. Tuo pa 
vadinimu Klaipėdos kraštas 
egzistavo nuo Versalės sutar 
ties įsigaliojimo ligi jo prie 
varta atėmimo III Reichui, 
1939 m. kovo m. 22 d.

Todėl Klaipėdos Kraštą jo 
kiu būdu negalima identifikuo 
ti su Mažąja Lietuva, kuris 
yra tik Mažosios Lietuvos da 
lis.

Toliau polemizuodama su 
p. K. apie Karaliaučiaus mies 
tą, N. L. taip rašo:

„Kadangi kiekvienas lietu 
vis žino, kad Karalaučius yra 
didžiausias Mažosios Lietuvos 
miestas ir ne bet koks mies 
tas, bet ilgus amžius buvęs lie 
tuvybės židiniu, lietuvybės pa 
laikytoju ir lietuvių mokslo 
vienu iš didžiųjų lopšių ir t. 
toliau“.

Perskaičius šituos tvirtini 
mus, man kaip iš Mažosios 
Lietuvos kilusiam žmogui net 
žado pritrūko.

Karaliaučius niekuomet ne 
buvo Mažosios Lietuvos mies 
tas. Jis niekuomet neįėjo į is 
torinį lietuvininkų apgyventus 
žemės plotus nei į Lietuvos 
guberniją. Karaliaučius taip 
pat nėra pastatytas Mažosios 
Lietuvos teritorijoj.

Dalyvaujant Bohemijos ka 
raliui Otokarui, Riterių Ordi 
nas nugalėjęs Sambijos gyven 
tojus, miške Tvangste, vietoje 
senos Prūsų pilies, 1255-56 

KLAIPĖDOS UOSTAS

m. pastatė pilį, apsiginti nuo 
dar likusių pagoniškų prūsų. 
Viršuj minėtam karaliui pa 
gerbti, jis ją pavadino Koe 
nigsberg. Prūsams ją sunaiki 
nūs, ji buvo atstatyta 1263 m. 
ir gavo miesto teises 23 m. vė 
liau.

Po 1457 m. Karaliaučius bu 
vo Ordino magistrų ir nuo 
1525 ligi 1618 m. Prūsijos 
hercogų rezidencija. 1701 m. 
Fridrichas I ten vainikavosi 
Prūsijos karaliumi. Ligi da 
bartinių laikų Karaliaučius 
buvo Rytų Prūsijos provinci 
jos administracinis ir ekono 
minis centras.

Karaliaučius nėra pastaty 
tas istorinės Mažosios Lietu 
vos teritorijoj. Mažosios Lie 
tuvos etnografinė siena prasi 
deda toliau rytuose prie Dei 
mės upės. Šitą faktą negalės 
pakeisti joks profesorius, jei 
gu jis mokslu rimtai užsiima. 
Niekomet, nei anksčiausiuose 
laikuose. Mažosios Lietuvos 
gyventojai- lietu v n in kai 
nelaik ėKaraliaučių savo kult 
ūiniu centru, bet Tilžę. Kul 
tūriniai suvažiavimai įvykda 
vo Tilžėje, bet ne Karaliau 
čuj. Turtingieji lietuvininkai- 
ūkininkai, išeidami ant išimti 
nės, statėsi savo namus ne Ka 
raliaučiuj, bet Tilžėj. Ne be 
pamato kartais Tilžė buvo pa 
vadinta lietuviškų išimtininkų 
pastatytu miestu.

Mažosios Lietuvos gyven 
tojų-ūkininkų išdirbtas gelto 
nas sūris, seniau vadinamas 
Litauicsher Kaese, prieš 50 
metų vokiečių buvo pavadin 
tas Tilsiter Kaese, ne Koenig 
sberger Kaese. Žymusis Tra 

kėnų žirgynas, kuris, kaip vo 
kiečiai patys liudyja, iš leng 
vo lietuviško žirgo išvystė vi 
same pasaulyje žinomą Tra 
kėnų veislę, yra etnografinėj 
Mažojoj Lietuvoj, bet ne ku 
rr nors Karaliaučiaus sryty.

Tilžėje buvo lietuviškų dra 
gūnų, o Isrutėj lietuviškų ūlo 
nų pulkai, bet jokių lietuvis 
kai pavadintų vienetų nebuvo 
Karaliaučiuje arba jo apylin 
kėj. Lietuviškų dragūnų pul 
kas pažymėtinas tuo ,jog ja 
me lietuviškas jaunimas gale 
jo tarnauti raiteliais savo nuo 
savais žirgeliais.

Karaliaučių negalima pava 
dinti „lietuvybės žydiniu, liet 
uvybės palaikytoju, ir lietu 
vių mokslo vienu iš didžiau 
šių lopšių,“ kaip Nepriklauso 
ma Lietuva rašo, gal dėl to, 
kad ten prieš 400 metų moki 
nosi lietuviai kaip Mažvydas 
ir kiti, kad ten yra atspausdi 
ntas skaičius lietuviškų religi 
nių knygų, arba kad ten ke 
lis šimtmečius ilgai ruošė vok 
iečių kilmės kunigus Mažajai 
Lietuvai. Tai buvo Prūsijos 
vyriausybės žygiai, padaryti 
lietuvininkus gerais krikščio 
nimis, gerais padonais ir vo 
kiečiais. Niekas iš šitų pami 
nėtų žygių neišėjo iš lietuvi 
ninku pačių širdies.

Lietuvybei kiek sustiprėjus, 
lietuviškų giesmių ir maldak 
nygių vėliau daug didesniame 
kieky buvo atspausdinta etno 
rgafinėj Lietuvoj, Tilžėje, Bi 
tėnuose, Šilokarčiamoj ir Klai 
pėdoj. Kai prasidėjo lietuviš 
kas tautinis judėjimas, Kara 
liaučius jau seniai buvo nuti 
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MŪS U ŽP-SP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

HAMILTONO KOVO JAUNIŲ KREPŠINIO 
KOMANDA,

ats'ovaudama katalikiškų pa 
rapijų pirmenybėse Vilniaus 
Aušros Vartų parapiją, po tri 
jų rungtynių pirmauja lentelė 
je, nepralaimėdama nė vienų 
rungtynių. Komandos išsirikia 
vusios šia tvarka:
Komanda Kreš. sant. tšk.

1) Vilniaus AV 172: 94 6
2) Šv. Patrikas 143: 76 4
3) Šv. Jono Hm. 148:103 4
4) Šv. Antano 115.109 4
5) Šv. Onos 135:140 4
6) Šv. Juozapo 108:124 4
7) Visų Šventųjų 89: 95 2
8) Šv. Jono Brlg. 97:138 2
9) Šv. Eugenijaus 92:133 0

10) Šv. Rožinio 72:152 0
Daugiausia krepšių įmetė 

taip pat lietuvis Alg. Viners 
kis — 70, tad kiekvienų rung 
tynių vidurkis yra 23,3 krep 
Šiai. Jis yra atsiplėšęs nuo šv. 
Patriko atstovo Jim Black 19 
krepšių skirtumu. Dar pirma 
me dešimtuke randamas Leo 
nas Meškauskas, kuris žaidęs 
dvejas rungtynes, tačiau krep 
šių jau pelnė 34. Atrodo, kad 
mūsiškiai šiemet neturės rim 
lesnių priešų ir baigs pirmeny 
bes, laimėdami meisterio var 
dą.

IŠ LIETUVOS
Geriausiu 1962 m. Lietuvos 

sportininku išrinktas Antanas 
Vaupšas iš Vilniaus, praeitais 
metais atsiekęs šuolyje j tolį 
pasaulinę pasekmę 7,90 m ir 
du kartus nugalėjęs pasaulio 
meisterį Ter - Ovanesianą.

Tolimesnė eilė: 2) Laimutė 
Balaišytė, 3) Jūratė Daktarai 
tė, 4) D. Pozniak (Vilniaus 
lenkas), 5) Ričardas Tamulis, 
6) Aldona Stančiūtė (rimčiau 
šia konkurentė į pasaulio jie 
ties metimo rekordą), 7) Vy 
tautas Jaras, 8) Adolfas Va 
ranauskas, 9) Ričardas Vait 
kevičius, 10) Antanas Šlapi 
kas. Kaip matome, geriausių 
sportininkų tarpe, nerandame 
Alg. Saunorio, R. Paškevi 
čiaus, B. Zalagaitytės - Kalė 
dienės ir kt. šakų atstovų, ku 
rie dar pereitais metais figūra 
vo geriausiam dešimtuke.

Įdomu,

KO NORĖTŲ 1963 M. 
ANTANAS VAUPŠAS?
Savo pareiškime „Sporto“ 

korespondentui jis sako: „sva 
jonių daug — didelės ir ma 
žos. Štai norisi nušokti 8 met 
rus. Mažesnės? Kad nebeges 
tų magnetola „Neringa“, nes 
nelengva ją pačiam taisyti“. 
Aišku, kad „Neringos“ apara 
tai yra blogos gamybos, jeigu 
net ir antras visoj Sov. S-goj 
sportininkas šuolyje į tolį An 
tanas Vaupšas skundžiasd jų 
sunkiai pataisomu gedimu. 
Sportininkai komunistiniam 
pasaulyje yra laikomi pagar 
boj ir jiems yra prieinamos 
visos prekės, apie kurias kol 
chozininkas ar darbininkas ga 
Ii tik pasvajoti.

TENKA PRANEŠTI 
LINKSMĄ NAUJIENĄ:
Sov. Sąjungos krepšinio pir 

menybėse Vilniaus ir Kauno 
Žalgiris iškovojo teisę daly 
vauti baigiamuose susitikimui 
se. Ypač reikia džiaugtis ly 
gos naujoko Vilniaus Žalgirio 
pergale, iškovota Leningrade 
prieš vietos ASK. Pirmenybė 
se dalyvauja 24 komandos, su 
skirstytos į dvi grupes. Pirmo 
sios šešios komandos abiejų 
grupių dalyvaus baigminiuo 
se susitikimuose.

PIRMENYBIŲ LENTELĖ
I grupė:
1) Tbilisio Dinamo, 2) 

Sverdlovsko Uralas, 3) Lenin 
grado Spartakas, 4) Kauno 
Žalgiris, 5) CASK, 6) Tartu 
Kalev.

II grupė:
1) Kijevo Statyb., 2) Kije 

vo ASK, 3) Rygos ASK, 4) 
Leningrado Burev., 5) Rygos 
VEF, 6) Vilniaus Žalgiris.

Šios dvylika komandų žais 
dėl 1—12 vietos, likusios — 
dėl 13—24. Kaip matome, pa 
baltiečiai bus atstovaujami 
net penkių komandų: po dvi 
iš Lietuvos ir Latvijos ir vie 
na iš Estijos.

NEGALIMA PRAEITI 
TYLOMIS

dar per vieną vilniškio „Spor 
to“ paskelbtą nesąmonę 1962 
m. gruodžio 22 d. nr. įvaireny 
bių sk. Štai kaip rašoma apie 
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SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
47.
Barvainis jautė ir matė, kad artėjant rudeniui, jam neiš 

vengiamai teks susitikti su Viktorija. Jis tam susitikimui pra 
dėjo ruoštis. Subrendus minčiai, kad reikia grįžti į normalų 
kelią, jis jau ta mintimi ir gyveno. Tiktai dar nesurado grįži 
mo formulės. Juk taip sau, be niekur nieko, lyg ir nelogiška.

Jam šovė mintis, kad kažkada čia turi būti jo varduvės, 
kurias jis jau buvo eilę metų pamiršęs. Bet negi be niekur 
nieko pasikviesi Viktoriją. . . į varduves. Gal pretekstą kvie 
timui jis ir sugalvotų, bet kaip pataikyti Tomo dieną? Barvai 
nis pradėjo rausti po seną kalendorių, bet ten Tomų gausybė: 
Tomas Apaštalas, Tomas Akvinietis, Tomas Kenterburietis, 
Tomas Morus, Tomas Vilanovietis. . . Ir visi šventieji.

O Tomas Barvainis net neprisimena dabar, su kuriuo 
jų tapdino savo varduves. Gerai jau neatsimena, ar kada nors 
jis minėjo savo varduves. Jaunas būdamas, tikrai neminėda 
vo. Studentu būdamas taip pat. Atėjus okupacijoms — juo 
daugiau. Rūpesčių ir taip užteko.

O Tomas tiktai juokais kolegų buvo prisimenamas, kaip 
„Tomas netikėlis“. „Tamošius tu netikėlis” — pasišaipydavo 
iš jo kolegos, kai kuo nors jis nepatikėdavo, nors netikėjimui 
turėdavo ir pagrindo, ypač, kai jie sąmoningai tyčia pasako 
davo kokią istoriją, kad "alėtu prisikabinti orie jo su tikslu pa 
sišaipyti: „Matai, koks Tamošius netikėlis“. . .

„Tegul ir netikėlis, bet vis dėlto Tamošius, ne Šiaip sau be 
jokios žymės. . .”, — atsikirsdavo Barvainis. — Tamošius vis 
dėlto Tamošius. Binkis net poemą parašė Tamošiui“, — spy 
riojosi Barvainis.

Dabar jam rimtai iškilo Tomo klausimas. Jis galvojo, 
kaip čia dabar prie Tomo prijungti Viktoriją? Buvo begalvo 
jąs vykti į Palangą, kur buvo prie motinos dabar jau abu 
vaikai. Bet jam atrodė, kad geriau būtu su Viktorija išsikal 
keti vienu du. Tad geriau būtų čia — Klaipėdoje.

Darbe sužinojo, kad Šilgalis ruošiasi vykti į Palangą. O 
jis žinojo, kad Šilgalis, besilankydamas vasaros įkarščiais Pa 
langoje, pažinęs Barvainienę ir su ja kalbėjęsis. Ji net pasitei 
ravusi, kaip laikosi jo šefas? Šilgalis nepašykštėjo gero atsi 
liepimo, ir Barvainienė, kaip jam atrodė, tuo labai susidomė 
jusi. Barvainiui visa tai buvo pakeliui.

—— Kada kolega vyksi, būk malonus man pasakyk, papra 
šė Šilgalį, pasiryžęs sugalvoti kokį pretekstą atsikviesti Vikto 
riją į Klaipėdą, jeigu ji pati nesirodo, nors artėjantis ruduo ją 
neišvengiamai verčia padaryti antrą žygį Pas Tomą, kai pir 
masis padarytas ir planuose būtinas ir antrasis.

Tuo tarpu Šilgalis dar neskubėjo. Jaunam vyrui rūpėjo 
savaime bėgantieji kasdieniniai reikalai.

„Jaunystė turi savo įstatymus“, — galvojo Barvainis, 
nors pats senatvės dar nejautė. Galima sakyti, jis buvo pa 
čiame pajėgume. Jo amžius — kūrybingiasis amžius. Jo am 
žiaus žmonės prie teorinių, mokykloje gautų, žinių prideda 
praktikoje patikrintas žinias, papildo patirtim, ir tada jau tvir 
tu žingsniu ir tiesiausiu keliu gali eiti pirmyn.

Jaunystė tiktai sparnus išskleidžia ir jau mano, kad visas 
pasaulis jai turi nsilenkti. Kad dabar jau jos dienos ir jos turi 
būti tvarka. „Seniai — besmegeniai, pasenę ir atgyvenę. . . 
Kelią jaunimui!”... Ir labai’dažnai nudega sparnus. . .

„Žinoma, gerai, kad jaunimas skleidžia sparnus. Negerai 
būtų, jeigu jaunimas būtų senas, kaip senimas. Gerai, kai jau 
n’mas ryžtasi, kai galingai skleidžia sparnus, ryžtasi ir visomis 
galiomis veržiasi į gyvenimą. Tai natūralu, tai gamtiška, 
tai. . . Vis dėlto apie 15 metų skirtumas turi savo prasmę...”
— galvojo Barvainis.

Šilgalis tuo tarpu nuobodžiaudavo, nes gyvenimo sąly 
gos, rusams valdant Lietuvą, nepaprastai suvaržytos: be lais 
vo- žodžio, be laisvų organizacijų, be laisvos spaudos. . . Tam 
su ir trošku. Tartum visi žmonės sukišti j atskirus maišus ir 
kiekvienas skyrium pakabintas, kad nei pajudėtų, nei atvirai 
pabendrautų, nei plataus ir didelio pasaulio tvinksnio pajustų, 
nei problemų spręstų. . . Barvainiai atsidūrę tokiose sąlygo 
se, pas-metė ir išklydo- iš rimto žmogiško kelio.

Šilgalis, ištikimas savo būdui, negalėjo sėdėti sudėjęs ran 
kų. Jis dalyvavo „Traviatos“ saviveikliniame operos chote. 
Bet tai jam permažas buvo užsiėmimas. Praėjus premjerai, 
kuri buvo, kaip Barvain's spėjo, tikrai mėgėjiška, ir to užsi 
ėmimo neteko. Sesuo gi Vassa vis įdėmiau į jį kreipė savo bu 
riatiškas akis. Hipnozui gi, gal ne hipnozui, bet įtaigojimui, 
žmonės pasiduoda. Ir Šilgalis ne tiktai ne akmeninę širdį turė 
jo, bet, pagal savo būdą, net lengvai pasiduodavo įspūdžiams. 
O truputį įžambios Vassos akvs iam patiko. Kažkas jose ži 
bėjo nepaprasta, ir tas žvilgsnis jį skrodė giliai, iki širdies.

Nors Vassa ir sakė, kad Šilgalis toks lietuvis patriotas, 
kad buriatės neves, kad vien lietuvaitė io bus širdies Valdovė, 
o vis dėlto ir ji pati negalėjo atitraukti akių nuo Šilgalio. Kaip 
komoasas kad pastoviai suka į savo ašigalius traukos kryptimi, 
taip ir Šilgalis jai buvo tas ašigalis, kuris tvirtai veikė jos šir 
dies kompasą. . . Ir jos akys krypo į Šilgalį.

— Šiandien „Švytury“ eina „Tylusis Donas*’, — patai 
kius: laisvesnę minutę Vassa lyg nejučiomis pasakė Šilgaliui.
— Spauda rašė, kad tai įdomus filmas. . .

— O jūs norėtumėt „Tylųjį Doną“ pamatyti?
— Ne tai kad labai norėčiau, bet, manau, reikia pama 

lyti. Visokiu atveju Šolochovo romanas „Tylus-s Donas" — 
ne eilinis kūrinys. Manau, ir filmas turėtų būti įdomus. . .

— Tai, gal, eikime. Aš jus kviečiu, jeigu sutiksite, kad 
aš būčiau jūsų palydovu. . .

Vassa paraudo, kaip prisirpusi vyšnia, bet susivaldė ir ra 
miai atsakė:

— Man malonu bus su jumis neiti į kino, bet aš pati nu 
sipirksiu bilietą. . .

— Nenorite iš manęs priimti? . .
— Aš gi uždirbanti, o ir jums, kaip praktikantui, ne ka 

žin ką moka. . . Nenoriu jūsų skriausti. . .
— Visi mes lygiai skriaudžiami ir lygiai atlyginami, sesu 

te. . .
— Na, dėl to nesiginčysime, — susitarsime. . .
— Gerai. Tai po darbo ir eisime?
— Geriausia tuojau. . .
— Manote, kad bilietų galime negauti?
— Nemanau. Į rusų filmus žmonės nesiveržia, nors 

kai kurie jų ir geri. Kas kita užsieniniai. . .
— Ir užsieninių yra nemažai šlamšto. . .
— Tiesa, bet žmonės bėga, nes vien sovietiniais jie jau 

čiasi troškinami. Be to, čia atgabena jau geresnius užsieninius.
— Ne visada pataiko gerus. O gal čia ir politika tokia...
—• Na, pažiūrėkime šiandien „Tyliojo Dono“. Šolocho 

vo romanas, mano požiūriu, geras, meniškas ir beveik objek, 
tyviai nupiešia įvykius. Tiesa, mūsų gyvenimo tikrovė buvo 
žiauresnė. Šolochovo romane ji apdailinta, neparodyta to 
kia nuogai žiauri, kokia, kaip atsimenu, ji buvo. Girdėjau kai 
bant, kad Pasternakas tą tikrovę parodęs tikroje šviesoje, bet 
jo romanas, kaip žinome iš spaudos, „Doktor Živago”, mūsų 
valdžios žiuriai smerkiamas. Ir rašytojas susilaukė didelių ne 
malonumų. . .

— Žinote gi patarlę: „Teisybė akis bado". . . Nemano 
te, kad taip yra ir šiuo atveju?

— Greičiausia taip ir yra. Nes Vakarai jo veikalą gerai 
įvertino. Nobelio premiją paskyrė. . .

— Tiesa. Bet gi jam neduoda teisės ta ' ią atsiimti.
— Man gaila Pasternako. Žmogus senatvėje galėtų žmo 

aiškiau pagyventi, gavęs keliasdešimt tūkstančių dolerių. • .
— Taip. Bet mūsų išminčiai didesni, negu Skandinavi 

jos. . .
— Įdomu būtų tą romaną paskaityti. . .
— Įdomu, bet. . . Vakarai jį skaito, o mums nevalia. 

Pas mus gi „laisvė” didesnė, negu Vakaruose. . .
— Sakote didesnė — nelaisvės laisvė. . .
— Deja. . . Laisvė neturėti laisvės laisvai skaityti mū 

sų gi rašytojo romaną. . .
Po darbo Šilgalis su Vassa skubėjo į kino „Švyturį” Mon 

tės gatvėje Nr. 27.
Daugiau bus.
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W LTŪ E^K-RO.V I KA
EUROPINIO SĄJŪDŽIO 

SUSIRINKIMAS 
LONDONE

1962 m. gruodžio 10 d. Lon 
done įvyko Europinio Sąjū 
džio Centro ir Rytų Europos 
Komisijos susirinkimas, kuria 
me dalyvavo daug Vakarų 
Europos politikų. Iš Pabaltijo 
kraštų Lietuvą atstovavo Pa 
siuntinybės patarėjas prof. dr. 
J. Baltrušaitis, Estiją — Min. 
Torman. Susirinkime numaty 
ta ateinančią vasarą surengti 
didelę Europinio masto mani 
festaciją Londone (kaip 1951 
metais).

Suruoštame bankete tarė 
žodį Thomas Amery, Angli 
jos vyriausbės narys (aviaci 
jos ministeris). Suvažiavimas 
vyko Lordų Rūmų patalpose. 
Pirmininkavo Sir Edward Bed 
dington Behrens, Didž. Britą 
nijos Europinio Sąjūdžio Ta 
rybos pirmininkas. E.
SVEIKINTINAS DETROI 
TO LETUVIŲ ŽURNALIS 

TŲ NUTARIMAS
Baigiantis 1962 m. jie 

nutarė ir paskelbė, kad spau 
doje aprašys tik tuos parengi 
mus. vaidinimus ir kt., į ku 
riuos jie iš anksto (su žmono 
mis) bus pakviesti.

Sveikinam! Linkėtina, kad 
detroitiečiais pasektų ir kitų 
lietuvikų kolonijų spaudos ben 
dradarbiai. Tuo būdu daugiau 
deramos pagarbos atiduoda 
ma lietuviui žurnalistui, kuris, 
kaip ir rašytojas, dabar labjau 
šia skriaudžiamas lietuvikos vi 
suomenės. (ag).

LATVIŲ RAŠYTOJAI 
Z. MAURINAI — 65 M.

AMŽIAUS
Gruodžio 15 d. sukako 65 

m. amžiaus ne tik latviams, 
bet ir visos eilės Europos kraš 
tų visuomenei iš raštų žino 
mai rašytojai, literatūros isto 
rikei dr. phii. Žentai Mauri 
nai. Nuo antrojo pas. karo pa 
baigos Z. Maurina dėsto Up 
salos universitete Švedijoje. 
Maurina yra studijavus Hei 
delberge, Florencijoje, Vieno 
je ir Paryžiuje. Jos essays 
apie Nitschę, Pascal}, Dosto 
jevskio monografiją (1932 
m.) įvertino žymieji rašytojai 
Carossa, Romain Rolland. Z. 
Maurina aukštai vertinama vo 
kiečių skaitančiosios visuome 
nės. Po karo į vokiečių k. iš 
versti trys jos veikalai E.

LIETUVAITĖS DEKORĄ 
CIJOS VOKIETIJOS 

TEATRUOSE
1962 m. gruodžio mėn. pra 

džioje Miuncheno Jaunimo te 
atre įvyko premjera prancū 
zų dramaturgo Henri Gheon 
veikalo ,,Kalėdos turgaus aikš 
tėję“, kuriam dekoracijas pa 
ruošė dail. Giedra Miglinaitė 
(žurn. Simo Miglino dukra), 
1958 m. baigusi Miuncheno 
Meno Akademiją, Miglinaitė 
ligi šiol paruošė dekoracijas 
šešiuose Vak. Vokietijos teat 
įruošė, ^dekoracijas vokiečių 
spauda įvertino teigiamai. E.

ANN JILLIANN—JŪRATĖ

ONUTĖ NAUSĖDAITĖ

labai puikiai matoma dabar 
daug kur rodomam spalvo 
tam filme ,,Gypsy”. Jei kas 
jos nepažįsta: ji yra ta links 
moji šokėja, dainuotoja, vaiz 
dojanti 13 metų mergaitę, Na 
talie Wood sesutę. Jūratė Nau 
sėdaitė puikiai vaidina, dai 
nuoja ir šoka. Ji lietuvių ,,dy 
pūkų“ dukrelė, laisvai kalba 
lietuviškai.

1963 šaulio 17 d. JAV-se se 
rijiniam filme ,,Twilight Zo 
ne" pagrindinę partiją turės 
Jūratė Nausėdaitė' - Ann Jil 
liann. Pasižiūrėkime, jaunimui 
parodykime.

PARYŽIUJE PABERBTI 
PABALTIJO KRAŠTŲ 

ATSTOVAI

1962 m. gruodžio 8 d. Pa 
ryžiuje, France - Baltique Dr- 
jos gen. sekr. H. de Montfort 
suruošė pietus Pabaltijo kraš 
tų atstovų garbei. Iš prancūzų 
dalyvavo parlamento narys, 
France - Baltique garbės pir 
mininkas Maurice Schuamnn, 
buv. Senato vicepirmininkas 
Ernest Pezet, buv. senatorius 
ir Draugijos pirmininkas gen. 
Kaneval. Iš baltų dalyvavo 
ministeris St. Lozoraitis, J. 
Baltrušaitis ir P. Pusta. E.

• Muzikologas J. Žilevičius 
pasakoja, Amerikos lietuvių 
muzikos istorija prasidėjo 
1879 m. — kai atvyko pirmas 
lietuvis vargonininkas Amen 
kon, D. T. Bačkauskas (ir pir 
mas Vienybės Lietuvininkų re 
daktorius). Pirmas lietuvių 
dūdų orkestras susiorganizavo 
1886 m. Pirmos plokštelės pa 
gamintos Rygoje 1904 m.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vladas Šlaitas. BE GIMTO 

MEDŽIO. Eilėraščiai. D. Bri 
tanijos Lietuvių sąjungos let 
dinys. 1962 metai, 48 pusią 
piai. Kaina 1 doleris. Leidėjo 
adresas: 1, Ladbroke Gar 
dens, London, W. 11. Gt. Bri 
tain.

Dan Kuraitis. MAGIŠKUO 
JU KILIMU Į VILNIŲ. 
1962 metų kelionės į Lietuva 
įspūdžiai. Chicagos lietuvių 
literatūros draugijos leidinys, 
1739 South Halsted Street, 
Chicago 8, Illinois, U. S. A.

TECHNIKOS ŽODIS 6 
nr. 1962 m. lapkričio - gruo 
džio mėnesių.

AIDAI 9 nr. 1962 m. lap 
kričio mėnesio.

LIETUVIŲ DIENOS.

VLADAS ŠLAITAS

Be gimto medžio.

Poezijoj
jieškau užuovėjos,
vyšnių šakos,
kuri žydi vasario mėnesį.

Recenzijos.

DAN KURAIČIO KNYGA APIE LIIETUVĄ

Dan Kuraitis 1962 metų sa 
vo kelionę po Lietuvą išleido 
pavadinęs „Magiškuoju kili 
mu į Vilnių.

Magiškuoju kilimu iš tikrų 
jų ne į Vilnių, bet magiškuoju 
kilimu per Lietuvą, nes ne ke 
lionė į Vilnių Dan Kuraičio ap 
rašyme įdomi, bet įdomi jo 
kelionė per Lietuvą, viešėji 
mas „svetingoje“ Lietuvos sos 
tinėje, Vilniuje. Įdomus ne 
kelionės į Lietuvą aprašymas, 
bet kelionė pačioje Lietuvoje 
— į Šaukotą, per Šiluvą, per 
Kauną, Kėdainius ir tt.

Dan Kuraitis viską aprašė, 
ką jis matė, bet ne viską apra 
šė, ką patyrė, — tai Dan Ku 
raičio kelionės aprašymas ne 
visiškas. Ran Kuraitis skaityto

5* f J A
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Vladas Šlaitas

jui, tokiu būdu, nepatiekia vi 
sų duomenų, kuriuos jis turi 
apie Lietuvą. Jo aprašymas 
turi nutylėjimų. Bet. . . užten 
ka ir to, ką jis parašė, nes jo 
aprašymas to, ką jis aprašė, 
yra objektyvus ir teisingas.

Nė kiek neabejotina, kad ir 
„pažangieji turistai“ visa tai 
matė, ka matė ir Dan Kūrai 
tis, bet jie, sugrįžę į Ameri 
ką, meluoja, geriausiu atveju 
— viską nutyli. Ypač melavi 
mu be jokio saiko pasižymė 
jo dr. Margeris. Dan Kūrai 
tis bent dalinai atitaiso visus 
melus, kuriuos skleidžia bolše 
vikai. pasitarnaudami Lietu 
vos okupantui smurtininkui.

Dan Kuraičio knyga tartum 
Nukelta į 5-tą psl. x

ir žibuoklių ne šio pasaulio. 
Ne džiaugsmui 
teko gimti šiam pasauly ir ne iš džiaugsmo 
tenka leisti metus ne po savo dangum. 
Galvoju, 
kiek galėtų ištverti medžio šaka be savo 
gimto medžio kamieno?

Jei būčiau 
Babiliono karalius, 
pastatyčiau tau kabančius sodus danguj, kad laikas 
negalėtų išgriauti; 
pastatyčiau juos taip, kad kasdieną tave lankytų 
gimto krašto saldus dvelkimas.

Akmens monologas.

Šimtą tūkstančių metų aš išstovėjau vienoje vietoje 
ir tik šiandieną, 
po šimto tųkstančių melų nelaisvės, grįžtu į laisvę, 
grįžtu į savo sudadamąsias dalis, 
grjžtu į špatą, 
putnagą 
ir žėrutį, 
grįžtu į ten, iš kur atėjau, 
būtent, 
į smėlį, 
į elementų pasaulį.
Kaip gera 
daiktui būti vienam.

Bet koks pavidalas, 
ar tai jis būtų žmogus ar plunksnos, 
paukščio ar akmenio, 
rožės ir skorpiono, 
yra nelaisvės pradžia: 
tam tikram laikui 
mes visi esame surakinti formos nelaisvėj, ir tiktai laikas 
gali mus išvaduoti.
Dieve, 
išvaduok mane iš mano kūno kalėjimo. 
(Torquato Tasso Ferraroje).

Žodžiai rytų imperijai.

Kelkis iš numirusiųjų, Nabuchodonasare, 
kelkis ir pranašauk.
Kalbėk žuvusios Babilono Imperijos lūpomis 
ir sakyk Raudonųjų Vergų Imperijai: 
Kraujas ir dūmų stulpai nuo Leningrado ligi 

Vladivostoko.
ištuštėjimas ir sunaikinimo nuoboda, 
ir jos baisus palydovas — 
išprotėjimo siaubas;
ir nei tačankos, 
nei tankai, 
nei rankų darbo mėnuliai nepadės jai nič nieko, 
kai ateis jos žiaurių darbų atsiskaitymo laikas.

Ir jeigu kas klaustų, 
kodėl tave siunčiau pranašaut, 
kodėl nesiunčiau Danieliaus ar Ezekielio 
ar kurio kito iš Senojo Įstatymo pranašų, 
pasakyk, kad nereikia būti nei pranašu: 
paprasto piemenėlio širdies užtenka nusakyt jo likimui, 
nes tauta, kuri cerkvių 
vietoj stato didžius mauzoliejus mirusių mumijoms, 
kuri meldžiasi velnio 
raudoniesiems apaštalams, 
yra mirusi ir palaidota, ir jos dienos 
ne ilgesnės yra už pernykštės vasaros žolę.
(Iš naujai išleistos Vlado Šlaito eilėraščių knygos 

„Be gimto medžio“).

S a p n a s
SOVIETIŠKAS FELJETONAS

Parėjo Sniečkus iš partijos posėdžio piktas. 
Rytoj Vilniuje bus didysis žemės ūkio darbuo 
tojų suvažiavimas, todėl visą dieną knisosi po 
kolchozų raportus ir rinko medžiagą rytojaus 
dienos kalbai. Šitoks jovalas tarybiniuose 
dvaruose, o draugas Chruščiovas užsiprašė 
daugiau mėsos, sviesto, grūdų. Jis nepyko 
ant Chruščiovo, ne. . . jis negalėjo ant jo pyk 
ti, nes jis yra vyresnis jo brolis, kuriam galėtų 
atiduoti paskutines savo kelnes, galėtų atimti 
paskutinį kąsnį iš Lietuvos žmonių ir atiduoti 
Chruščiovui, kad jis būtų patenkintas. Bet jis 
pyko ant savo partijos draugų, ant kolchozų 
pirmininkų, kurie nesugebėjo pakankamai 
spausti tarybinių ūkių vergų, dėl ko šis neįvyk 
do partijos planų. Taip, jis yra pasiutusiai 
piktas ant Šitų partijos jiešmininkų ir rytoj 
lėks galvos daugelio iš jų. bet Chruščiovo rei 
kalavimas bus išpildytas.

Jis buvo piktas ir ant buržuazinių naciona 
lįstų laikraščių, leidžiamų užsienyje, kad šie 
jį išjuokia.

— Šitie prakeikti atgyvenos mato mūsų kel 
nių skyles. Pastatėm Kauno elektros jėgainę, 
supvlėm pylimus, išk-'sėm jūrą, o jie sako — 
tai lietuviškų ašarų i “’ra! Jie sako, kad įve 
dėm valstybinę baudžiava Lietuvos valstie 
čiams ir darbininkam? kad mūsų ūkio ir fabri 
kų gaminiai sukrinta i didžiojo brolio koserę, 
o valstiečiai ir darbininkai nuskurdę ir nuply 
šę! Prakeikti buržuaziniai nacionalistai, ar ga 
Uit aš užlopyti tiek daug nuplyšusių kelnių? 
Netikit suklastotom mūsų statistikom — neti 
kėkit. Nusispjaut ant »ūsų senam komunistui! 
Iškasim dar penkias ašarų jūras — ar nepa 
kankamai turime Lietuvoje vergu? Senovės 
vergai išstatė Egipto miestus, piramides. Ro 
mos amfiteatrus. koli~ieius>; Rusijos vergai iš 
kasė kanalus ir išplėšė Sibrio pampas — ko 
dėl Lietuvos vergai negali kasti ašarų jūrų, 
arti partijos dvarų žemes? O, jei dali, pelno 
atiduodi vyresniam partijos broliui Nikitai — 
ne bužuazinių nacionalistų reikalas! Partijos 
nariams Lietuvoje užtenka visko, o jei ver 
•rams nepakanka grūdų saujos — mes turime 
priemonių įdėti j jų lūpas šypsenas! Svarbiau 

šia atsilaikyti prieš Chruščiovą, o šitie — nu 
sispjaut! Nors jis nelabai mėgsta manęs, 
kaip seno stalinisto, bet nebijokit — Sniečkus 
moka prisitaikyti.

Nusirengęs Sniečkus išgėrė pusę stiklinės 
vodkos, krito į lovą ir nukeliavo raudonais 
miego karalystės takais.

Už dideb'o rašomojo stalo, lėtai traukda 
mas dūmą iš didikos, riestu cibuku pypkės, 
sėdi Stalinas. Aukšti jo auliniai batai blizga, 
kaip saulė ir jo ūsai juodi, kaip smala. Prie 
š'ngoje stalo pusėje sėdi Sneičkus ir Paleckis. 
Stalinas pasakoja jiems, kaip dabar jie vai 
dys Lietuva. Už jų pečiu raudonoji armija, 
"alinga NKVD ir pats Stalinas — ar gali būti 
kas gražesnio! Didelis buvusiu Rusiios caru 
rūmu kambarys, išpuoštas puikiais baldais, ki 
limais, aukso ornamentais ir savais naveiks 
lais. kelia jų nuotaika ir žadina išdidumą — 
k"da;sc čia sėdėio galingi Rusijos carai, o da 
bar jie. Senieji Rusi’os carai ž’ūri i inns iš pa 
veikslu rūstūs ir paniurę. ..Gal čia kadaise sė 
dėjo Jonas Žiaurusis ir, gal būt, jis čia užmu 
šė savo sūnų? — Šiurpi mintis ateina Snieč 
kaus galvon. Iš auksinių rėmų pažvelgia i jj 
Katerina Antroji. Ji jauna ir graži. „Gal ji 
kadaise Čia priiminėjo savo meilužius? — vėl 
Sniečkui ateina mintis. Jis mirktelia jai ir ji 
mirktelia jam, bet staiga išgirsta Stalina :

— Ta? ir viskas, draugai. . . dabar keliauki 
te namo ir parneškite mano saulę Lietuvos liau 
džiai. . .

— Gražu, labai gražu. — skuba atsakyti 
Sniečkus. Ir jo sąmonėje tvykstelia naujosios 
I ietuvos vaizdas — raudonas Nemunas, rau 
doni kalėjimai, raudoni traukiniai, pilni liau 
dies priešų. . .

— Žodžio gražu čia nepakanka, učiteliau, 
— įsiterpia Paleckis, — reikia sakyti nuosta 
.bu. žavinga, d'eviška.

Stalinas atrodo patenkintas tokiu Paleckio 
pareiškimu. Jis traukia dūmą iš savo riesta 
c:bi>k:nės ir šypsos'. Paleckio išlindimas 
Sniečkų pykina: „Kiša savo trigrašį, kad Sla 
linas atkreiptų į jį dėmesį, oportunistas, gyva 
tė”. O toji Stalino šypsena primena jam jo 
kaimyną Baliuli, kai jis šypsodamasis kraty 
davo iš bučiaus žuvis: „Įlindote kvailiukės, o 
dabar spardotės, bet neilgai. . . bet neilgai“... 
„Gal ir mudu su Paleckiu lendame į Stalino 
bučių”, — ateina jam mintis. Staiga S’.iieč 
kus numeta žvilgsnį į Paleckį ir jo širdis nusto 

ja plakusi: iš Paleckio kišenės kyšo vodkos 
butelio kaklas.

— Pasiuto tas Paleckis,—sau pasako Snieč 
kus. — Eik su velniu obuoliaut — neparneši 
nei obuolių, nei maišelio — grįšim į Kauną ir 
be saulės ir be Stalino malonės.

Sniečkus greitai atsistoja ir skubėdamas pa 
sako:

— Tėveli Staline, esame pasirengę į na 
mus, tai gal jau tą saulutę. . . ,

Tuo tarpu atsistoja ir Paleckis. Jis ištrau 
kia bonka iš kišenės ir duoda Stalinui.

— Užtrauk, učiteliau, gurkšnelį už saulę ir 
draugystę!

Sniečkus susigūžia ir laukia kada ims griūti 
Kremliaus bokštai. Bet Kremliaus bokštai ne 
griūva. Stalinas paima butelį, uždeda nykštį 
ir pamatuoja gurkšnį.

— Už saulę ir draugystę! — ir užsivertęs iš 
geria daugiau negu buvo nykščiu pas’ženkli 
nes. Paėmęs bonka iš Stalino. Paleckis kiša 
atgal i kišenę, neduodamas Sniečkui nė pauos 
tvti. „Matai ir vėl apstatė oportunistas. . .*. — 
niršta Smerkus. „Rašytojas, poetas, žurnalis 
tas, pilnas manierų. . .”

— O dabar, draugai, j Molotovo kabinetą,
— pasako Stalinas. — ten gausite saulę.

Stalinas pasnaudžia skambuti ir duryse pa 
s>rodo uniformuotas enkavedistas.

— Nuvesk draugus į Molotovo kabinetą,
— pasako Stalinas.

Enkavedistas nuveda. Už rašomojo stalo 
sėdi senvvas. klastingos išvaizdos, vyriškis. 
Tai Sovietu Sąjungos Užsienių Reikalų komi 
sąrąs, Molotovas.

— Ah. tai draugai iš Lietuvos? — prašneka 
Molotovas.

— Taigi iš Lietuvos, iš Tarvbų Lietuvos,
— pasitaisydamas pasako Sniečkus. — Drau 
gas Stalinas žadėjo mums saulę, tai atvažiavo 
mė. . .

— Taip, taip. . . Draugas Stalinas įsakė 
man perduoti jums tą saulę, kad parveštumėt 
Lietuvos liaudžiai, kuri per daug galvoja apie 
savo pilvus ir per mažai apie Markso, Lenino 
ir Stalino idėjas.

— Kuogreičiausiai Stalino saulę liaudžiai! 
Gerai! Gerai! Taigi vot — čia ir yra Stalino 
saulė! — Molotovas rodo į dėžę.

— Dėkite man ant nugaros, aš parnešiu. — 
sako Sniečkus.

— Gerai, Sniečkau, kad tu prilaikai raume 
nų daugiau negu proto. . .

Molotovas ir Paleckis vos užverčia dėžę 
Sniečkui ant pečių ir saulės kelionė į Lietuvą 
prasideda: per Raudonąją aikštę. . .

— Taip pamažu ir parnešim Lietuvai saulę, 
— po dešimto gurkšnio pasako Sniečkui Pa 
leckis.

— Parnešim! . . Kad tave velniai taip neš 
tų. kaip tu neši. . . Savo bonką. . .

Štai jau ir Kaunas. Sniečkus kriokia iš nuo 
vargio. bet neša dėžę nė minutėles nepailsėda 
mas. skubėdamas. . .

Pabunda Sniečkus visas išprakaitavęs.
_ Gerai, kad tai tik sapnas, — džiaugiasi 

Sniečkus raivydamasis lovoje.
Pm užuolaidas veržiasi Vilniaus rytmečio 

saulė. Už lan"o matosi Gedimino pilies kai 
nas. o ten plakasi raudona vėliava, raudona 
Maskvos samoraiu vėliava, kuria Sniečkus par 
nešė į Lietuva prieš dvidešimt metu.

— Tonai. Tonai, — šaukia Sniečkus savo se 
na partieti tarna. — Skubiai atnešk man Jaka 
vič’aus sann'ninka.

Jonas grįžta, paskubomis nešdamas seną 
Jakavičiaus sapnininką.

— Blogą sapną sapnavai, drauge siekreto 
riau?

— Bėk iš ak;u kol dar neišlioau iš lovos.
Suradęs reikalinga vieta. Sniečkus pradeda 

skaityti: „Šuni matvti. re:škia. kad savo drau 
gii tarne turi nemaža' šAnu. kurie tau tykoja 
'kasti. Šuniu būti, reiškia, kad pats esi nema 
žas šuo. Tei k'tus šunis nuniausi — gyvensi ii 
gai. iei nepajėgsi — galas ir mirtis tau pa 
čiam".

Teisingai nasakvta! Ačiū už vers patarimą. 
Takavtčiau ! K't iūs matėte komunistu narti 
jos sekretorių, kad iis nebūtu šuniu? Komunis 
tu partiios kova vra pasiutusiu šunų kova ---
laimi tas. kuris kitus ntirieia. Tai rodo komu 
rustu partiios istoriin: Tagoda užpjovė Dzier 
žinski. Ježovas — Tagoda. Beriia — Ježova, 
Serovas — Berija. Stalinas — Leniną. Chruš 
čiovas — Staliną ir taip pamažu mauzoliejaus 
smarvė didėja. . .

Pavalgęs pusryčius, Sniečkus išvažiavo į že 
mės ūk’o darbuotojų suvažiavimą. Iš jo kai 
bos šnypštė* gyvatės ir griaudė griausmai.

Plia-Plia.
Detroit. 1962 m.
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Jonas Gargasas

INŽINIERIŲ JONĄ 
GARGASĄ PRISIMENANT

Gruodžio 25 d. suėjo metai 
nuo A.A. Jono Gargaso mir 
ties. Jis gimė Montrealy 1917 
metų rugsėjo 4 d., tai mirda 
mas turėjo vos 44 metus. Jo 
tėvai. Jonas Gargasas ir Kata 
rina Popieraitytė, jau senokai 
mirė. Vienintelis brolis S ta 
sys, gyvena Montrealyje 
Jonas Gargasas mokinosi šio 
se mokyklose: Champlain, 
paskui St. Mary’s Edward 
Murphy; St. Patricks irD’ 
Me Gee High School, kurią 
baigė 1937 metais. 1945 me 
tais baigė Montrealio Polite 
chnikos Institutą ir gavo dip 
lomą kaipo inžinierius.

Bet mokslo jis troško dau 
giau ir po to, Mc Gili Unive 
rsitete vakarais lankė įvairiau 
sius kursus iki paskutinių sa 
vo gyvenimo metų. Čia jis už 
baigė 8 kursus, už kuriuos 
gavo diplomus.

Jis buvo narys Profession 
al Engineers of the Province 
of Quebec, Conncil of Engin 
eers of Northen Electric, Pol 
iemen Social Club, Enginee 
ring Institute of Canada.

Nuo 1952 iki 1955 metų 
buvo Vytauto Didžiojo Klu 
bo Pirmininkas. 1960 įstojo j 
Šv. Kazimiero Parapijos Ko 
mitetą ir 1961 tapo Parapi 
jos Komiteto Pirmininku. De 
ja, savo kandencijos neužbai 
gė ir 1961m. gruodžio 25 d. 
širdies smūgio parblokštas at 
siskyrė iš mūsų tarpo.

Jis paliko žmoną Julę Kru 
kliūtę, kurią buvo vedęs 1946 
m. toj pačioj Šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Buvo energingas, protingas 
didelio pasiryžimo vyras. 
Kur jis turėjo pareigas visi

DAN KURAITIS...
Atkelta iš 4-ro psl.

papildo H. Tautvaišienės kny 
gėlės faktų dėstymą, tiktai 
dar apie baisesnius išgyveni 
mus Sibiro tundroje, kaip ir 
K, Bielinio prierašas, kuris 
taip pat papildo rusiškos tvar 
kos ir gyvenimo sąlygų apra 
šymo vaizdą.

Dan Kuraičio kelionės po 
Lietuvą aprašymas vertas dė 
mesio. Kas objektyviai nori 
pažinti okupacines Lietuvos 
gyvenimo sąlygas, turėtų šią 
knygą paskaityti. Tai ne šiaip 
sau aprašymas, bet tai yra do 
kumentinės vertės leidinys. 
Kad taip sąžiningai ir taip ob 
jektyviai visi pasisakytų, kas 
lankėsi Lietuvoje, gautume vi 
są Lietuvos okupacijos vaizdą. 
Reikėtų šį leidinį, apvalius nuo 
smulkmenų, išleisti ir angliš 
kai. J. K.
333 psl. Kaina 3 dol.

DAN KURAIČIO PRANE 
ŠIMAS LOS ANGELES, 

CALIF.
įvyko gruodžio 29 d. parapi 
jos salėje. Pranešimas truko 
apie valandą ir 20 min. Kai 
bėjo labai santūriai.

Po to rodė savo trauktus 
filmus iš Lietuvos. Pirmiausia 
lankymosi nepriklausomoj Lie 
tuvoj, paskui jau okupuotoj 
Lietuvoj. Filmo dalis iš nepri 
klausomos Lietuvos laikų per 
daug senobiniai, archajiški da 
lykai. Nepriklausomos Lietu 
vos laikais, paprastai, mote 
relės jau nevaikščiojo keliais 
apie bažnyčias. Ir spragilais 
beveik niekas nekūlė: buvo 
vartojamos moderniškos kūli 
mo mašinos. Nieko žiūrėtino 
neturi ir jo giminių vaikštinė 
jimas, šlubavimas apie pašiū 
relę. Tokius gabalus reikia iš 
kirpti, o ne visuomenei rodyti.

Matęs.

jautė jo galią ir įtaką.
Labai gaila, kad toks aukš 

to mokslo vyras, ir taip mū 
sų Montrealio lietuvių koloni 
jai reikalingas, turėjo taip ne 
tikėtai ir toks jaunas pasitrau 
kti iš gyvųjų tarpo. Tai mu 
ms visiems didelis pralaimėji 
mas.

Bet jo dvasia ir visi geri 
darbai, ypatingai paskutiniuo 
sius metus, kaip būdamas Šv. 
Kazimiero Parapijos Komite 
to Pirmininku padėjo parapi 
jai, kuri baigė finansiškai ban 
krotuoti, vėl atsistoti ant nau 
jų pamatų ir žengti pirmyn.

A.N.

M.MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS 

RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

Battica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

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

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

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

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

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

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

LAIŠKAS IŠ KALIFORNIOS

MOKT1REALJO*
PARAMA GAUSIAI ŠEIMAI

Liepos mėn. iš Prancūzijos 
į Montrealį atvyko Stepo 
Ubarto šeima 9 asmens: 7 ma 
ži mokyklinio amžiaus vaikai, 
nuo 2 iki 14 m., kurių vienas 
serga ir ligoninėje guli jau 4- 
tas mėnuo. Kadangi šeimoje 
tiktai vienas dirbantis, tai šei 
mai sunku išsiversti. Todėl 
Šv. Kalėdų proga Marija Ku 
dienė iš savo pažįstamų bei 
geros valios lietuvių surinko 
St. Ubarto gausiai šeimai pi 
niginę dovaną — 10 dolerių 
ir jiems įteikė. S. Ubarto šei 
ma nuoširdžiai dėkoja visiems

prisidėjusiems lietuviams, o 
ypač didelis ačiū klebonui ku 
nigui dr. F. Jucevičiui ir VI. 
Pociukoniui. Tokią gausia Šei 
mą tikrai reikia daugiau pa 
remti, ypač kad neseniai atva 
žiavę ir nespėjusi įsikurti. Pp. 
Ubartų šeima gyvena virš Lie 
tuvių klubo.

SNIEGO TIRPINTOJAS
bandomas Montrealyje. Šildo 
mas paprasta alyva, 100 galio 
nų per valandą ištirpdo 150, 
000 svarų sniego.

PADĖKOS
Netekus šiame pasaulyje 

brangiausio turto — mano my 
Ūmiausios ir brangiausios ma 
mytės, man trūksta tinkamų 
žodžių, idant visiems padėko 
jus už išreiškimą užuojautos 
tokioj skausmingoj valandoj.

Nuoširdžiai dėkoju: didžiai 
gerbiamiems klebonui F. Juče 
vičiui, tėvui S. Kulbiui ir tė 
vui L. Zarembai; laidotuvių 
direktoriui J. H. Benoit. Iš vi 
sos širdies dėkoju Petrukui - 
- Julytei Adomoniams ir visai 
šeimai už užmokėjimą išlaidų 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Ačiū atvykusiems svečiams: 
p. B. Ambrasienei iš Merlrant 
ville, N. J. ir p. V. Rimdeikai 
iš Toronto.

Labai dėkoju už prisiųstas 
užuojautas ir Šv. Mišių aukas: 
klr. J. Gaudzei ir kun. A. Jo 
nušui iš Romos; pp. J. M. J. 
Bacevičiams iš Bridgeport, 
Conn.; A. M. C. Žvingilams 
iš Philadelphia, Pa.; p. V. 
Bridževaitienei ir šeimai iš 
Detroit, Mitch.; p. J. Walter 
iš Highland, Calif.; Nekalto 
Prasidėjimo Šešeilėms iš Put 
nam, Conn., Toronto ir Mont 
realio; p. A. Stankienei iš 
Mount Brydges, Ont. ir jos sū 
nui Alfonsui bei šeimai; tėvui 
J. Aranauskui iš Chicago, Ill. 
ir kun. A. Vilkaičiui iš Cice 
ro. Ill. Didelis ir nuoširdus dė

kui visiems atsiuntusiems užuo 
jautą laiškais iš įvairių Kana 
dos ir Amerikos vietovių.

Labai ačiū visiems aukavu 
siems šv. mišias, kurių virš 
1 50 gauta.

Dėkoju už gėlių vainikus: 
P- J- J- J- L Adamoniams, A. 
M. Simijonams, P. O. I. Gurk 
liams, J. N. C. Lapointe, A. 
Pakuliui, V. M. J. Mikalaus 
kams, M. Pliplienei, A. L. A. 
Navickams, L. M. Gudams, J. 
S. Čičinskams ir šeimai, A. A. 
Račiūnams, L. A. J. Grige 
liams, B. Rimdeikai iš Toron 
to, A. M. C. Žvingilams iš 
Philadelphia, Pa., J. E. Valiu 
liams, J. M. V. R. Malčiams, 
R. G. Tetmajeriams, J. Ra 
gaišiui; E. Urbonaitei, P. B. 
K. Kalpokams, K. A. Yuš 
kams, V. Kriščiūnui, V. M. 
Raguliams, J. A. Trumpams, 
J. A. Meištams, L. O. Čeč 
kauskams, M. M. Mackevi 
Čiams, J. G. Stulginskams, 
Lietuvių Vytauto Klubui, D. 
G. L. Bureau, G. Laporte, M. 
Forest, J. A. Brule Enrg.

Dėkoju už išreikštą užuo 
jautą spaudoje: Br. Abromo 
niui, N. L. B-vei ir Redakci 
jai, M. A. Vapsvams ir šei 
mai, P. J. Gražiams ir šeimai, 
M. J. Pakuliams, V. S. Piečai 
čiams, B. Mozūrui, L A. J. 
Grigeliams, J. M. Malčiams ir
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Aaufman’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

I
 (30—40% žemiau rinkos kainų)

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS
• geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
C H. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

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

ALUS, VYNAS, ŠAMPANAS. |

Pirmos rūšies steikai. |

Bar-B-Q viščiukai. 2

Spaghetti ir kitas įvairus maistas. S

Savininkas P. VORONINKAIT1S |

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

Mano miela šeima — žmo 
na ir dukterys — nutarė, kad 
sulaukus 60 metų man reikia 
duoti atostogų. Sutarėme, 
kad pasinaudosiu buvusių 
montrealiečių, dabar gyvena 
hčių Kalifornijoje, kvietimu 
ir šventes praleisti nuvyksiu 
pas juos.

Pasirodė, kad sprausminiu 
skristi reikia iš anksto užsisaky 
ti vietą lėktuve. Ypač daug 
keleivių prieš šventes.

Šeimos palydėtas į aerod 
romą, sėdau į sprausminį, ku 
ris žiauriai, kaip man pasiro 
dė, suūžęs tuojau pakilo. Nei 
nejaučiau, kaip jis nuo žemės 
atsiplėšė. Tiktai žiūriu, kaip 
žemė tolsta, kaip neriamės į 
rūką. Vos įžiūriu kelius, trau 
kinius, upes. Bet ilgai netru 
kus lėktuvas jau virš debesų. 
Vaizdas visiškai naujas: švie 
Čia skaisti saulė, o apačioje- 
neapmatomi baltų kilimų plo 
tai nei krašto, nei ribų.

Lėktuvo tarnyba tuojau pri 
sistato su valgių pasiūlymu, ir 
klausia ko kas nori? bet kelei 
viai susidomėję naujais vaiz 
dais ir apie valgymą negalvo 
ja. . .

Keleiviai pastoviai infor 
muojami apie praskrendamas 
vietas, lėktuvo augštį ir grei 
ti-

Artėjant prie Čikagos, bal 
tuose kilimuose pasirodė pro 
peršos, pro kurias galima bu 
vo įžiūrėti praskrendamas vie 
tas. Čia, mat, oras šiltesnis ir 
debesų mažiau.

Nusileidę Čikagoje, rado 
me kitą orą: šilčiau ir sniego 
nėra. Čia teko persėsti į kitą 
lėktuvą. Jis pasirodė daug di 
dėsnis ir keleivių labai daug. 
Visi skrenda šventes praleisti 
Kalifornijoje. Skridome aukš 
tai — 125,000 pėdų aukštyje, 
bet praskrendamos vietos bu 
vo matomos, o kai pradėjo 
temti, įsižiebė ugnys.

Los Angeles pasiekėme 6.
, h ------- t>4---------------

šeimai, A. L. A. Navickams, 
G. J. Rukšėnams, L. M. Gu 
dams, E. J. Kardeliams, J. Ju 
rėnui, B. P. Efertams.

Ačiū daugelį kartų Šv. 
Onos Dr-jos P-kei M. Gruckū 
nienei už visokeriopą pagel 
bą; pp. A. Yukneliui, P. Ada 
moniui ir J. P. Juškevičiams- 
-Miller už patarnavimą savo 
mis mašinimis neatsižvelgiant 
į oro sąlygas.

Dėkoju už iškepimą skanių 
pyragų: O. Vizbarienei, M. 
Gruckūnienei, L. Papaurelie 
nei, O. Verbylienei, E. Bar 
šauskienei, M. Piečaitienei, L. 
Navickienei, A. Juškienei, A. 
Grigelienei, B. Šimonelienei, 
O. Šakinskienei, M. Mackevi 
čienei. Dėkoju šeimininkėms: 
J. Paznokaitienei, O. Verby 
lienei, L. Papaurelienei ir M. 
Milienei. Prie stalų patarnavi 
mą: M. Gruckūnienei, E. Bar 
šauskienei, A. Juškienei, M. 
Andriulionienei, B. Šimone 
lienei ir B. Andrewsky.

Labai nuoširdi ir amžina pa 
dėka tenka visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už 
apsilankymą laidotuvėse, už 
palydėjimą į amžino poilsio 
vietą, nors buvo lietinga ir dar 
bo diena, bei išreiškimą įvai 
riais būdais užuojautos.

Marija Arlauskaitė.

4 5 vakaro. Jau radau manęs 
laukiančius pp. Bajorų šeimą, 
kuri gerai atrodo ir montrea 
liečiams siunčia labų dienų. 
Žinoma, apsistojau pas pp. 
Bajorus, kurie turi modernius, 
pastatytus pagal naujausį bū 
dą, namus — didelius ir pato 
gius. Dvylikos šeimų namas 
jau yra versįp įmonė, iš ku 
rios pp. Bajorų šeima gražiai 
pragyvena.

Išsikalbėję apie Montrealį, 
nors pp. Bajorai ir skaito „Ne 
priklausomą Lietuvą“, bet do 
mėjosi dar jo naujienomis ir 
savo pažįstamais, — rytojaus 
‘■dįieną,, sūnui studen|tu|, Jįuo 
zui Bajorui vairuojant, išvy 
kome apžiūrėti miesto. Man, 
snieguotos šiaurės gyvento 
jui. Los Angeles šiltas oras ir 
gausybė gėlių daro įspūdį. Pa 
sikėlus į 25 City Centre Buil 
ding aukštą, atsiveria puikus 
vaizdas į visą Los Angeles 
miestą.

Aplankėme buv. mordrea 
liečius pp. Vilimus, kurie turi 
savo namus ir Kalifornja pa 
tenkinti. Po to aplankėme bu 
vusį „Keleivio“ redaktorių, 
p. Valiukonį, pp. Bakanavičių 
Švogerį ir įteikėm jam pp. Ba 
kanavičių dovaną.

Pavaišinti, bičiulių inicia 
tyva, vakarieniauti važiavome 
už 40 mylių ir Ramiojo van 
denyno pakraštį. Įdomu, kad 
šis šiltas, nuolat žalias ir žy 
dintis 6 mil. gyventojų mies 
tas Kalėdoms pasipuošęs eg 
lutėmis, kurios, pasirodo, at 
vežtos iš Kanados. Pajūryje 
vaizdai pasakiški. Gyvenk ir 
norėk gyventi.

Puikiai pasisvečiavę Kali 
fornijoje, pasinaudojau proga 
nuvykti į Meksiką, nes ji čia 
pat, kai iš Montrealio — to 
Įima.

P. Petronis.

DĖL PLANUOJAMŲ JT 
REZOLIUCIJŲ

Naujienos prisimena: ALTui 
senasis JAV delegatas JT, 
Henry Cabot Lodge, pareiš 
kė, JAV delegacija turi būti 
tikra daugumos delegacijų pri 
tarimo, nes pralaimėjimas JT 
Asamblėjoj pažeistų JAV 
prestižą ir būtų mirtinas smū 
gis Pabaltijo kraštų reikalui.
• New York Times primena, 
kad per metą JT posėdžiuo 
se paberiama per 13 milionų 
žodžių. Deja, tik labai retas 
tos žodinės jūros lašelis kūnu 
stoja!
G Mūsų jaunimo (gal ir seni 
mo?) nutautimą pavardėmis 
rodo pranešimas iš Stough 
ton, Mass. Sako, High School 
garbės lentoje šie lietuviai ątų 
dentai: Ann Russell, Robertą 
Adams, Vity Strimaitis, Ann 
Foster, Diana Suslovięz ir t,
P-
^X^X^X^X^X^’X^X^X^X^X^X^X#

I
 Įvairūs
DRAUDIMAI
Vacys Žižys

Įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

•X<^X^X^>X^X^ X^X^X^X^X^X^X<
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Sunoco Service Station
SAV. L. R U G I E N I U S

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

a

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

I A7E7-6727
DE LUXE CLEANERS į

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

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. I

BELLAZZI - LAM Y, INC ! : 
i 4DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle |

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Teat-Test, Masonite, statybinis popieris. ; A



1963. L 16. — Nr. 3 (823) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

TORONTO VERSLININKŲ SĄRAŠAS IR 
KALENDORIUS

^Trejos
VEDA D R. GUMBAS

Lietuvių prekybininkų, pra 
monininkų ir amatininkų s-ga 
„Verslas“ išleido „Toronto ir 
apylinkės lietuvių verslininkų 
adresus” kartu su sieniniu lie 
tuvių kalendorium. Tai origi 
nalus, kropštus ir naudingas 
darbas. Prie skoningos su Vii 
niaus vaizdu, apsupta lietuvis 
kų raštų juosta bei tautinėm 
emblemom vinjetės yra pri 
segta 31 lapas. Juose pagal 
alfabetą yra sugrupuota ir nu 
rodyta kokiam puslapy kokios 
rūšies verslininkus galima su 
rasti. Toronte lietuvių versli 
ninkai yra išsiplėtę j apie 40 
įvairias verslo rūšis. Pačių, sa 
vystoviai besiverčiančių vers 
lininkų adresų yra apie 150.

Viršum vinjetėje yra spe 
ciali vieta paskirų verslininkų 
adresams bei šiaip rekl'fimi 
nėms pastaboms. Tuo būdu at 
skiri verslininkai šį kalendo 
rių gali su savo adresu dalinti 
savo klijentams, kaip savo ka 
lendorių. Sąrašo pradžioje yra 
sekantis dr. Juozo Kaškelio, 
s-gos pirmininko žodis:

Iš apie 12.000 Torinto lie 
tuvių kolonijos, gana didelis 
lietuvių skaičius per trumpą 
laiką pajėgė prasimušti į įvai 
rius verslus, prekybą, garny 
bą, amatus, suburti į savo ran 
kas virš dešimties milionų do 
lerių kapitalą ir aprūpinti nuo 
latiniu darbu daugelį dirban 
čiųjų tautiečių bei šiaip Kana 
dos piliečių. Tai pasiekta ne 
paprastu sumanumu, veržlu 
mu, mokslu, darbu, ištverme, 
ir yra didelis lietuvių laimėji 
mas, nes tvirtas ekonominis 
pagrindas leis lietuviams dau 
giau reikštis ir kultūrinėj ,po 
litinėj bei visuomeninėj srity. 
Jei lietuviai verslininkai sto 
vės ant tvirtesnių kojų, tai ir 
jų rankos bus duosnesnės lietu 
viškiems reikalams.

Lietuvių Prekybininkų, Pra 
monininkų ir Amatininkų S- 
ga „Verslas“ Kanadoje, no 
rėdamas ne tik pasidžiaugti 
ekonominiais lietuvių laimėji 
mais, bet dar daugiau paska 
tinti prie didesnio ekonominio 
plėtimosi, prie didesnio ekono 
minio bendradarbiavimo bei 
jį palengvinti, ryžosi išleisti šį 
pirmą Toronto ir apylinkės lie 
tuvių verslininkų adresų sąra 
šą — kalendorių. Šis sąrašas 
nėra visiškai pilnas, nes ne vi 
sus verslininkų adreus „Vers 
lo” valdybai pavyko surinkti, 
o buvo ir tokių verslininkų, 
kurie neparodė noro į šį vers 
lininkų sąrašą patekti.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

„Verslo“ valdyba, leisdama 
Šiuos sąrašus, ir nori kviesti 
Toronto kolonijos tautiečius 
prie dar didesnio ekonominio 
bendradarbiavimo bei solida 
tumo. Ryžtingai ženkime į 
1963-uosius metus su šūkiu: 
„Savi pas savus“, nes tik „vie 
nybėje galybė“. Jei tas eko 
nominis bendradarbiavimas 
ateityje bus daugiau išryškin 
tas, „Verslo” valdybos įdėtas 
darbas šiuos sąrašus išlei 
džiant bus pateisintas.

Sėkmės visiems verslinin 
kams ir visiems tautiečiams!

Dr. Juozas Kaškelis
Toronto, 1962 m. gruodis.

Šis verslininkų sąrašas - ka 
lendorius Toronte yra parda 
vinė j amas lietuvių įvairiose ve 
islamonėse (krautuvėse, kre 
dito kooperatyvuose, parapijų 
knygynuose).

AUŠROS ŽINIOS.
Rungtynių rezultatai: C. Y. 

O. lygoje Aušra Midget, neat 
vykus St. Basils komandai, lai 
mėjimą gavo be rungtynių, o 
Aušra Juvl. pralaimėjo Cor 
pus Christi 27:29. Church ly 
goję Aušra Inter nugalėjo 
Kingsway 66:22, Aušra Jul. 
pralaimėjo University S. H. 
59:27; Aušra B, nugalėjo Kin 
bourne 29:24 ir Aušra M. B. 
nugalėjo Woodgreen 19:17. 
T. L. B. lygoje Aušra Sr. pra 
laimėjo Ciciones komandai 27 
:29.

Visuotinam Aušros susirin 
kime buvo aptarai klubo reika 
lai ir išrinkta nauja valdyba: 
E. Šlekys — pirm., D. Lauri 
navičius — sporto vadovas, 
V. Borieta — sekr. - ižd., A. 
Ramanauskas — ūkio vedė 
jas, F. Roževičius ir S. Barškė 
tis — jaunučių vadovai, J. Jur 
cevičius — sporto vad. pagel 
bininkas, K. Šapočkinas — 
spec, reikalams. Šiuo metu klu 
be yra 161 aktyvus narys. Įvai 
riose Toronto miesto lygose 
žaidžia 9 krepšinio komandos 
ir 2 stalo teniso.

W U1 ĮI

MAŽOSIOS LIETUVOS. . .
Atkelta iš 8-to puslapio, 

lęs.. .
Berods ankstybesniais lai 

kais Karaliaučiuje buvo ir baž 
nyčia eu lietuviškomis pamal 
domis. Bet ji nebuvo pastaty 
ta ne tik ten apsigyvenusiems 
lietuvininkams, bet pirmoj ei 
lėj aprūpinti tikybiškai Kur 
Šių marių pietinės dalies gy 
ventojus, taip vadinamus ma 
riogalius, kurie vasaros ir ru 
dens metu ten nuplukdydavo 
savo didžiąsias valtis, — reizi 
nes — prikrovę žuvimis, svo 
gūnais, kopūstais ir morko 
mis. Jiems ten prisieidavo 
net savaitėmis pagyventi, kol 
išpardavinėdavo savo atsivež 
tas gėrybes.

Matas per 3 ėjimus Matas per 3 ėjimus

Sekite N. L. šachmatų sky 
rių. Greitu laiku bus paskelb 
tas uždavinių sprendimo kon 
kursas.

* * *

Sprendimas Problemos Nr. 2
(I. Telkes, 1924)

1 Ve3 su grąsinimu 2Vc5X
Jei 1 . . . Rd4 2 Ve6X

Jei . . . RD6 2 Ve4X

Sprendimas Problemos Nr. 3 
lRd6 su grąsinimu 2.V :e7X 
Jei 1 . . .ed (pėsčias numuša 

rikį) 2.Ve8X
Jei 1 . .ef (pėsčias numuša 

žirgą) 2.Ve7X
Jei 1 . . . e5 2.Vb3X
Jei 1 . . . e6 2.Va7X

Ir devynioliktame šimtmety 
lietuvininkų kultūros centras 
nebuvo Karaliaučius, bet Til 
žė. Šitame mieste koncentravo

SENA ISTORIJA

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

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

330 Bay Street.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto 1 ietuvių 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 atvedu 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.

si visas kultūrinis ir tautinis 
judėjimas. Tilžės apylinkės 
gyventojai, taip vadinamieji 
lankininkai, buvo pirmieji pio 
nieriai šitame darbe, kai vėles 
ni Klaipėdos krašto gyvento 
jai tautiškai dar tesnaudė. Til 
žėje buvo didžiosios spaustu 
vės, kurios spausdino lietuviš 
kas knygas, laikraščius. Ir vi 
sas Aušrininkų judėjimo laiko 
tarpis vyksta Tilžėje ir jos apy 
linkėj. Knygnešiai nešė į Lie 
tuvą literatūrą, spausdintą ne 
Karaliaučiuje, bet Tilžėje. Til 
žės Jokubinė buvo tampriai su 
rišta su lietuviška siela, bet ne 
Karaliaučiaus Schlosspark.

Mažosios Lietuvos širdys 
buvo ir yra ankštai surištos su 
Tilže, miestu, gulinčiu prie 
Nemuno kranto, akyvaizdoj 
senojo ir garbingo Rambyno, 
to miesto, kuris plačiai buvo 
apsuptas derlingų laukų ir ža 
lių pievų .pilnų baltų žirgelių 
ir širdingų ir vaišingų žmonių, 
kaip Gisevius tame laike pa 
kartotinai pažymėjo. Iš šitos 
aplinkumos ir buvto paimtos 
Mažosios Lietuvos t a u t i 
n ė s spalvos:

Žal’s laukelis, 
Bait’s žirgelis, 
Širdy raudonumas.

Dr. A.

NL red., dėdama šį straips 
nį dabar, po kelių metų, kai 
vyko ginčas, todėl, kad, deja, 
ir dabar dar vis lietuviai painio 
jasi ir „patys nežino, ko nori”, 
todėl tebedaro stambias klai 
das, kurios ne tiktai nemato 
nios, bet ir pavojingos, tai 
yra, kad ant Mažosios Lietu 
vos, vis dar pasitaiko, uždeda 
užrašą „Germany — Vokieti 
ja”. . . Dr. A., kaip Mažosios 
Lietuvos lietuvis, aiškiai pabrė 
žia, kad Klaipėdos kraštas tai 
tiktai Mažosios Lietuvos da 
lis. todėl yra klaida Klaipėdos

kraštą vadinti Mažąja Lietu 
va. Tai viena.

Kita. Dr. A. teigia, kad is 
torinė Mažoji Lietuva tai ta, 
kurią Prūsijos valdžia išskyrė, 
kaip Gouvernment Litauen. 
Ta Prussischer Litauen, tai bu 
vo ne mažlietuvių, bet Prūsi 
jos valdžios padarinys ir ne 
lietuvių, bet Prūsijos valdžios 
reikalams, — todėl nors tai ir 
buvo toks faktas, bet tas ne 
atatiko lietuvių etnografines 
ribas ir lietuvių interesus. Ir 
dabar yra faktas, kad Rusija 
valdo Potsdamo sutartimi nu 
statytą Mažosios Lietuvos da 
lį, bet ar tai sutinka su lietu 
vių valia ir reikalavimais? Tai 
gi — ta istorinė M. L-va, ku 
rią mini Dr. A., neapima visų 
lietuvių gyventųjų etnografi 
nių sričių, — todėl ir Mažo 
sios Lietuvos sąvoka yra būti 
na praplėtimo ir neturi būti ri 
bojama vien Prūsijos valdžios 
nustatytomis ribomis.

Trečia. Paskutiniais laikais, 
reikia sutikti, Tilžė mažlietu 
viams buvo širdimi, ne Kara 
liaučius. Vis dėlto Karaliau 
čiaus vaidmuo lietuvių tautai 
yra svarbus ir, galima teigti, 
svarbesnis, negu Tilžės. Tilžė 
svarbus, kaip provincinis mies 
tas, apsuptas grynai lietuviš 
kos aplinkos. Karaliaučius 

gi buvo miestas — didelis kul 
tūrinis centras, kuriame, kaip 
rašo ir Dr. A., prieš 400 metų 
mokėsi Mažvydas ir kiti, tik 
tai per tuos 400 metų lietuviai 
nutildyti. . . Taigi — nutildy 
ti. Jeigu jų ten nebūtų buvę, 
nebūtų nei kas nutildyti. Jie 
nutildyti pradedant sritimi 
nuo dabartinės Gdynios, Zo 
poto ir einant per dabar Vadi 
namus Mozūrų ežerus, ir, da 
bar, jau nutildyti iki pat. . . 
Nemuno. Bet ar lietuviai gali 
su tuo sutikti? Ir ar tas reiš 
kia, dėl to, kad Mažosios Lie 
tvos jau visai nėra?

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

Iš Kanados:
paprastu ir 
Siunčiame

Turime
oro paštu Jūsų sudarytus ir apdraus 

tus įvairius siuntinius.

„Mūsų šių dienų jaunimas 
rūpinasi vien savo džiaugsmų 
patenkinimu, menkaverčiais 
dalykais, ir sąžiningas darbas 
nėra dalis jų gyvenimo kelio. 
Jie vis daugiau ir daugiau pra 
landa pagarbą vyresniesiems. 
Žmonijos ateitis yra netikra jei 
jaunimas nebus išmokytas eiti 
tikresniu keliu bei sekti savo 
protėvių pėdsakais. Pražūtis 
lemia sekančias generacijas“.

Šis įrašas randasi Egipte 
ant vienos pyramidės sienos, 
kuri buvo pastatyta 3000 me 
tų prieš Kristaus gimimą.

CHEMINIS MOTERS 
APIBRĖŽIMAS

Simbolis: Mo
Priimtinas atominis svoris: 

120.
Fizinės savybės

Užverda dėl nieko ir gali 
tapti šalta, kaip ledas per mi 
nutę. Tirpsta, kai švelniai trak 
tuojama. Labai karti, jei var 
tojama ne paskirties tikslams.

Geografinė padėtis
Esti visur, kur yra vyrų.

Cheminės savybės
Turi didelį patrauklumą į 

auksą, sidabrą ir brangakme 
nius. Išvysto žiaurą reakciją, 
jei palikta viena., Gali suvarto 
ti didelius kiekius maisto. Pasi 
keičia į mėlyną spalvą, kai at 
siranda šalia geriau atrodan 
čio specimeno.

Vartojimas
Labj ausiai tinka papuošalin 

giems tikslams, bet taip pat 
naudinga, kaip gera turto nu 
dėvėtoją ir kaip tonikas skaid 
riosios veikimui pagreitinti.

Tiktai demokratijoje žmo 
vimui ir yra mokslininkų nu 
statyta, kaip efektingiausią ai 
gų suvartotoj a.

Dėmesio! Labai pavojinga 
neprityrusiose rankose.

RELIATYVUS REIKALAS
— Ar teisybė, kad džiung 

lėse laukiniai plėšrūs gyvuliai 
nieko nedaro tam, kuris neša 
degantį fakelą? — klausia vie 
nas.

— Tai priklauso nuo to, — 
kaip greitai tas fakelas neša 
mas.

VIENUOLIKTAS ĮSAKY 
MAS NEDARYK BEREI 
KALINGŲ IŠLAIDŲ. . .
Kartą Jonas taip įsilinksmi 

no su draugais, jog visai ne 
pastebėjo, kad išaušo rytas. Bi 
jodamas žmonos barnių, kai 
grįš namo ir kai reikės pasi 
teisinti, kur visą naktelę pra 
buvojo, jis nutarė prieš grįš 
tant namo paskambinti telefo 
nu. Žmonai atsiliepusi, jis taip 
į ją prabilo:

— „Alio, brangioji, nemo 
kėk jiems užstato! Aš pabė 
gau.“

KLAUSIMAI DR. GUMBUI 
IR ATSAYKYMAI

Klausimas: Kas daryti, kai 
plaukai slenka?

Atsakymas: Dėl plaukų 
slinkimo nėra reikalo jaudin 
tis. Tik pagalvokite, kaip bū 
tų blogai, jei jie skaudėtų ir 
reikėtų po vieną išpešti.

Klausimas: Kas reikia dary 
ti, kad rankos būtų baltos?

Atsakymas: Nieko.

Klausimas: Kas daryti, kad 
mano protas nesugeba tikėti 
skraidančiom lėkštėm?

Atsakymas: Kitą sykį, kai 
būsite restorane, įgnybkite pa 
davėjai į šlaunį, tai tikrai įsi 
tikinsite.
MINIATIŪRINĖ IŠMINTIS

Viengungis, tai toks pada 
ras, kuris kiekvieną rytą atei 
na į darbą vis iš skirtingos 
krypties

Pirmas pasibeldimas gali bū 
ti proga, bet antras dažniau 
šiai jau būna detektyvas.

Pagiros: kažkas užėmęs gal 
vą, kuri vakar nebuvo varto 
ta.

SPORTO ŽINUTĖS
Atkelta iš 3-čio psi 

Toronto Maple Leafs ledo ru 
tulininką F. Mahovlič (kalba 
netaisyta) :

„Norisas keičia amplua.
Džemso Norišo vardas pla 

čiai žinomas JAV boksininkų 
profesionalų tarpe. Dar ne 
taip seniai jis buvo tikras va 
dinamoj o Tarptautinio bokso 
klubo (Ai-Bi-Si) šeimininkas. 
Kadangi Ai-Bi-Si, knibždėte 
knibždėjęs gangsterių ir suk 
čių, galų gale buvo su dideliu 
triukšmu paleistas. Norisui te 
ko keisti ampula. Jis ėmėsi 
profesionalinio ledo ritulio. Da 
bar jam priklauso komanda 
„Čikago Blek Hoks“ („Čika 
gos juodieji vanagai“). Ko 
mandos pavadinimas pilnai 
atitinka grobuoniškus jos savi 
ninko tikslus. Norisas tiesiog 
terorizuoja pajėgiausuis JAV 
ir Kanados klubus, išgrobsty 
damas geriausius jų žaidėjus. 
Paskutinioji Noriso auka bu 
vo „Toronto Meipl Livz“ ko 
mandos pasiglemžė Frenką 
manda. Neseniai jis iš šios ko 
Mahovličą, laikomą geriausiu 
pasaulio ledo ritulininku“.

O Frank Mahovlich (kro 
atų kilmės Kanados žaidėjas) 
kaip žaidė, taip ir žaidžia To 
ronto Maple Leafs komando 
je! Tiesa, sezono pradžioje, 
biznieriai po geros vakarienės 
viename Toronto viešbutyje, 
sugalvojo mažą „triuką“ išra 
šydami vieno milijono dol. če 
kį už šį žaidėją. Tačiau nie 
kas to nepaėmė už „tikrą pi 
nigą‘„ bet palaikė kaip pa 
prasčiausiai paleistą propagan 
dinę biznierių „antį”. Tuo tar 
pu, vilniškis Sportas, tą „antį” 
pasigavo ir kaip didžiausią ke 
psnį davė savo skaitytojams.

TRUMPAI Iš VISUR
— Geriausiu Europos futbo 

lininkų žurnalistai išrinko če 
ką J. Masopustą. Tolimesnės 
vietos teko: 2) Eusebio (Li 
sabona), 3) Schnellinger 
(Koeln), 4) Sekularač.

— 1962 m. geria'usiais Ka 
nados sportininkais išrinkti 
(moterų) plaukikė M. Ste 
wart ir lengvaatletis B. Kidd.

— Lenkijos krepšininkai 
pralaimėjo Izraeliui 51:66, 
Tel-Avivo Makabiui 39:44 ir 
trečiose rngtynėse įveikė Ha 
poelį 67 :52.

— Tarpvalstybinių rung 
tynių pasekmės: V. Vokietija
— Šveicarija 5:1, Marocco -
- Rumunija 3:1, Turkija - Eti 
j opi ja 0 :0 ir 2:1.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALOZA.

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 
kr s’v.s. kas jie do vieni yra, kokie jų darbai yra. Knyga drobės 

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

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

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

LIETUVIŲ NAMAI 
DIDŽIAJAME

Šiais metais sausio 15 d. su 
eina 7 metai, kai Hamiltono 
B.nes visuotiname susirinki 
me specialiai apsvarstyti Lie 
tuvių Namų reikalus, buvo iš 
rinkta pirmoji Ham. LN v-ba.

Laikinoji LN v-ba išban 
džiusi įvairiausius būdus L. 
Namams įsigyti, atsistatydino. 
Ją sudarė tautiečiai, kuriems 
nei asmeniškų gabumų, nei 
prakdško patyrimo netrūko, 
ka vėliau jie įrodė savo asme 
niškame gyvenime. Didžiuo 
sius LN entuziastus visada pri 
simenu su pagarba: G. Pal 
mer, J. Valevičius, Al. Anta 
naitis, B. Kronas, K. Baro 
nas, J. Bajoraitis ir St. Da 
liūs.

Po Laik. LN v-bos atsista 
tydinimo susirinkime susida 
rė tokios nuotaikos, jog nie 
kas šio darbo tęsti, t. y. įeiti į 
LN v-bą, nesutiko, bet, iš ant 
ros pusės, visai palaidoti šį 
milžiniškos reikšmės lietuviš 
ką reikalą taip pat nė vienas 
dalyvių nenorėjo. Tik po ii 
gesnių pasikalbėjimų buvo su 
daryta LN v-ba iš 5 narių: St. 
Baškys, Alf.Paukštys, VI. Zau 
ka, VI. Stabingis ir J. Blekai 
tis.

Valdyba iš Laikinosios v- 
bos perėmė $22-79 grynais ir 
apie $6,000 raštiškais pasižadė 
jimais. Ši v-ba pirmam posė 
dy nutarė savo sąstatą padi 
dinti iki 25 narių, kas ir pada 
ryta. Užverda naujas ir ener 
gingas darbas. Jau tų pat me 
tų birž. 9 d. LN Fondo kaso 
je $4,280.67, spalio 15 d. $ 
10,070.79 ir po metų — 1957 
m. vas. 10 d. $ 12,796.22. 
1958 m. geg. 1 d. užperkama 
Delta už $173.000, įmokant 
$65,000, iš kurių $15,000 pa 
siskolinta. Šiandien už ją be 
likę $78,000 skolos.
,1961 m. vasario 15 d. nuper 
karnas miesto centre Liet. Na 
mams sklypas už $40,000. Iš 
banko pasiskolinta $25,000, 
kurie jau grąžinti, ir už skly 
pą siūloma dvigubai.

Šeštadienį, sausio 19 d., L. 
Namų v-ba renkasi vienam di 
džiųjų savo posėdžių. Į jį kvie 
čiami visi lietuviai — nariai ir 
nenariai, galį kuo nors L. Na 
mams padėti. Naujos mūsų 
tautinės tvirtovės planai jau 
paruošti žymaus mūsų dr. 
inž. Kulpavičiaus ir detalizuo 
ti prityrusio inž. Pr. Čeponio. 
Praėjusią vasarą jie Miesto v- 
bos patvirtinti.

Sausio 19 d. posėdyje teks 
išspręsti viena didžiausių pro 
blemų — gauti 100 tautiečių, 
kurie asmeniškai garantuotų 
po 2,500 dol. kiekvienas už 
pirmuosius Liet. Namams 
morgyčius.

Nesudrebėkime ir prieš pas 
kutinį šuolį, kuris galutinai ir 
garbingai vainikuos mūsų mil 
žiniškas pastangas pergalės 
laurais!

Maždaug prieš 3 savaites 
paskirai susitarta su 28 tautie 
čiais, kurie sutiko dėti visas 
pastangas ir iki posėdžio gau 
ti po 4 žirantus. Jau prieš ra 
šant šias eilutes, mane pasie 
kė žinios, kad dalis pasižadė 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

KAIP NEPASENTI 
Atkelta iš 2-ro pusi.

Svarbu būti rūpesningoms 
savo sveikatai, nes k’ekviena 
liga atsiliepia kūno išvaizdai, 
sendina. Todėl reik daboti 
švaros, nepamiršti, kad kūnas 
reikalingas judėsiu tyrame 
ore, kad tinkamas maistas vai 
dina didelį vaidmenį, kad vai 
šiai, daržovės gamina sveiką

kraują ir padeda jaunai ir gra 
žiai išrodyti.

Kosmetika — visoki milte 
liai, dažai ir tt. pagelbsti iš 
vaizdai, bet vien jais nepasi 
kliaukite, perdaug nesidažyki 
te, nes tas dar greičiau pasen 
dins taip, kad tos senatvės net 
storu pudros sluogsniu nebe 
paslėpsite.

Astiminkite, kad šaltas van

HAMILTONE 
POSŪKYJE 
jusiu savo pareigą atliko, o 
vienas kitas gavo ir po dau 
giau negu 4. Tai parodo, kad 
jeigu mes pasiimtą pareigą 
stengiamės atlikti — ją ir įvyk 
dome. Kokį posūkį padarysi 
me, priklauso tik nuo musų 
pačių.

Būtų dideliu paskatinimu, 
jei į šį posėdį susirinktų kuo 
daugiausia tautiečių, išleisti v- 
bą ir galutinį ir didelį žygį. 
Paprastai, ką nors išleisdami, 
atsinešame ir dovanų. Ir į šį 
posėdį atvykdami, atsineški 
me L. Namams savo ar gautą 
iš draugo ar pažįstamo šimti 
nę, ar alyvos užsakymą per 
LN, ar pagaliau kad ir kuklią 
auką LN Kultūros Fondui. 
,.Daug rankų didelę naštą pa 
kelia“ — sako mūsų tautos iš 
mintis. Tad visi kaip vienas į 
galutinę LN pergalę!

St. Bakšys.

SĖKMINGAS VAJUS
SLA 72 kuopa vajų užbai 

gė sėkmingai. Kuopos organi 
zatoriai kvotą užpildė ir pagal 
centro skelbtas privilegijas 
gaus piniginę dovaną. Kuopa 
jau antrame vajuje pasižymi. 
Pirmame vajuje, sąryšyje su 
75 SLA seimu, kuopos orga 
nizatorius J. Šarapnickas lai 
mėjo piniginę dovaną — $ 
25.00. Kadangi SLA 72 kuo 
pa naujai susiorganizavusi, 
kuopos kasai papildyti J. Š. 
tuos $25.00 perleido kuopai, 
nes kuopa yra įsipareigojusi 
sergančius narius lankyti ir 
dovanėles įteikti.

Kuopa ypatingai sustiprėjo 
šio vajaus metu, nes į kuopą 
įsirašė patrijotų lietuvių, ku 
rie yra pasiruošę padėti arti 
mui ir tėvynei. Vienas iš akty 
viausių Hamiltono lietuvių vei 
kėjų, K. Mikšys pareiškė: 
,,Stodamas į SLA organizaci 
ją, įsipareigoju visus reikalą 
vimus išpildyti“. K. Mikšys 
yra žymi asmenybė Hamilto 
no lietuvių kolonijoje. Yra di 
delis tolerantas. Kas dirba 
patrijotinį lietuvišką darbą, 
padeda visiems. Atitrūkęs 
nuo fabriko darbo, visą liuos 
laikį pašvenčia dirbdamas vi 
suomeninį darbą. Kaipo, ak 
tyvus visuomenininkas, turi 
daug simpatijų vietos koloni 
joje. Pagyvinti SLA veiklą 
kuopa turės stambų veikėją, 
kuris savo patirtimi daug ge 
ro padės ir kuopai.

Kuopa metų bėgyje savo 
veikloje mažai pasireiškė, jos 
veikėjai kreipė dėmesį į na 
rių verbavimą, kuris sekėsi ge 
rai. Vienų metų bėgyje prisi 
rašė per 30 narių, kas laiko 
ma patenkinama.

Kuopos narius aplanko ir 
neprašytas svečias — liga. 
Šiuo metu serga ir guli Gene 
ral ligoninėje kuopos vicepir 
mininkas P. Ročys. P. Ročys 
yra didelis rėmėjas lietuviškos 
veiklos, todėl yra gausiai lan 
komas ligoninėje. Niekas ne 
žinome, kas gali ištikti kiek 
vieną iš mūsų. Stokime į SLA 
oranizaciją, mokesčiai pigūs, 
o nauda didelė!

SLA Narys.

VĖL ATĖJO LAIKAS 
ATLIKTI DABAR

• Kaip tik laikas pagerinti jūsų namų, 
įmonės ar verslo įrengimus.

■ • Laikas, kada prityrę darbininkai yra lengviau 
prisišaukiami ir būdami darbštesniais, suteiks 
daugiau naudos už tą patį jūsų dolerį.

• Laikas, kada daug kas yra patogiau atlikti, kaip antai: 
patikrinti įvairius daržininkystės ar pievelių priežiūros 
padargus, elektrinius prietaisus, laivelių bei automobilių 
motorus taip pat išvalyti užuolaidas bei kilimus arba net 
atnaujinti baldus, jau neminint daugelį kitų dalykų.

• Laikas, kada jūs galite pagelbėti savo bendruomenei, 
suteikiant darbo kitiems tame tradiciniame žiemos 
nedarbo sezone.

PADARYKIT TAI 
ŠIĄ ŽIEMĄ

PATARIMAMS AR PAGALBAI 
SUSISIEKITE SU 

NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE.
Skelbiama su Hon. Michael Starr, Darbo Ministerio, 

pritarimu.

LONDON, Ont.
PALAIDOJOM TAI

Praeitų metų gruodžio pas 
kutiniają dieną mirė visų ger 
biama ir tauri londoniškė lie 
tuvė Uršulė Mačytė, sulauku 
si arti 90-trj metų (buvo gi 
muši 1872.6.29. ) .kilusi iš Bi 
adiškių km. Šunskų, Marijam 
polės apskrities. Jei taip gali 
ma išsireikšti, buvo tikra paša 
ulietė - vienuolė, netekėjusi. 
Visą savo ilgą amžių paskyrų 
si - kitų tarnavimui, nes visas 
savo kuklias santaupas išdali 
ndavo šelpti bei kitų artimų 
jų išlaikymui. 1904 metais lie 
tuvišką spaudą atgavus, įsiju 
ngė tėvynėje į tautišką veik 
lą ir buvo uoli chorų dainini 
nkė tuo laiku garsiuose lietu 
viškuose vakaruose. Po antro 
pasaulinio karo iš Austrijos- 
trempties atvykusi Kanadon, 
trempties atvykusi Kanadon, 
mažutėje Londono lietuvių 
kolonijoje visada pasirodyda 
vo veik kiekviename lietuvių 
susitelkime, buvo nuoširdi 
Vasario 16 gimnazijos rėmė 
ja, svajojo grįžti į numylėtą 
ją tėvynę...

Gaiai sususirinko Londono 
lietuviai palaidoti Šv. Petro 
parp. kapinėse tauriosios se 
nukės. Te būnie jai lengva 
svetinga Kanados žemelė.

MAŽŲJŲ ŠVENTĖ
Pr. gruodžio 29 dieną Lon

NIAGAROS
Niagaros Pusiasalio skau 

tai, vadovaujant p. Gverzdie 
nei ir J. Vyšniauskui, paruo 
šė puikią programą. Suvaidi 
no „Paskutinis sapnas žemė 
je“. Vaizdavo Sibiro tremti 
nių našlaičius. Vaidino: I.Gri 
gaitytė, V. Grigaitytė, L. Gri 
gaitė, B. Bagušytė, V. Butku 
tė, D. Vilbikaitytė, V. Šeti 
kaitė, V. Kuraitis, A- Gverz 
dys, D. Siurblytė irD. Daino 
raitė. Po vaidinimo sekė jau 
nųjų skautų choras, kuris gra 
ž'ai sugiedojo Gul Šiandieną 
ir Sveikas Jėzau gimusis. D. 
Vilbikaitytė pašoko, B. ir A. 
Bogušytės pagrojo akordeo 
nu duetą ir polką. Pavieniai

duo. tinkamas veido masažas, 
veido garų vonios, etheriniai 
tepalai ir aliejai padeda odai 
gražiai atrodyti.

J. Kapsas.

RIĄJĄ LIETUVĘ
Jono lietuvių šeštadieninės 
mokyklos mokiniams ir visie 
ms kolonijos vaikučiams vie 
tos skautės - skautai surengė 
šaunią Kalėdų eglutę. Jau ke 
Šaunią Kalėdų eglutę. Jau ke 
linti metai skautai per Kalė 
dų senelį išdalina labai gražių 
dovanėlių vaikučiams ir suru 
ošia bendrą stalą - puotą. To 
dėl chorelis pagiedojo kalė 
dinių giesmių ir tie patys vai 
kučiai šauniai pašoko tautinių 
bei kitų Šokių. Šis skautų vad 
ovų talkininkavimas mokyk 
lėlei ir sėkmingas lietuvybės 
palaikymas tikrai pagirtinas 
darbas.

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS

Londono lietuviai šiemet 
45 metų Lietuvos Nepriklaus 
omybės paskelbimo sukaktį 
minės vasario 16 dieną - šeš 
tadienį Immigration salėje, 
Kent g-vė N. 150.

Su įdomia paskaita iš Clev 
eland’o atvyksta dr. Nasvytis 
parašęs pagarsėjusią knygą 
anglų kalba „Palik ašaras 
Maksvoje“.

Minėjimo meninę dalį ža 
dama atlikti savo jėgomis. 
Apylinkės Valdyba šiam rei 
kalui numatė kviesti mokyklė 
lę, skautus ir kitus.

L. E-tas.

PUSIASALIS
akordeonu grojo R. Dainora 
pianu skambino R. Kuraitytė 
ir J. Jasedavičius. Eilėraštį 
pasakę T. Kutka. L.ir D. Siu 
rblytės padainavo duetą.

St. Kukta puikiai atliko Ka 
ledų senio rolę. Jis apipasak 
ojo savo ilgos kelionės įspū 
džius ir pranešė vaikučiams, 
kad dabar mūsų gimtame kra 
šte- Lietuvoje yra blogi žmo 
nės, kurie skriaudžia vaiku 
čius ir t.t.

Esame dėkingi visiems už 
prisidėjimą prie šios progra 
mos paruošimo ir aukavusie 
ms išlaidoms padengti. Taip 
gausiai parėmusią Bendruo 
menės ruoštą Kalėdų eglutę, 
V-bai suteikiamas padrąsini 
mas tolimesnei veiklai, B-nės 
Valdyba dės visas pastangas 
kuorūpestingiau eiti jai paves 
tas sunkias pareigas.

B-nės Valdyba.

įvyko Ukrainiečių salėje. 
Toks bendras pobūvis dar pir 
mas Sudburio lietuvių koloni 
jos istorijoje. Geram „Star 
Duster“ orkestrui traukiant 
muzikines meliodijas ir šo 
kius, šampano bonkoms šau 
dant. linksmoje nuotaikoje 
buvo palydėti senieji ir štur 
mingai sutikti Naujieji Metai. 
Kaip tik sutikus Naujuosius 
Metus, buvo surasta asmenų, 
švenčiančių savo gimtadie 
nius: Jadvyga Labuckienė ir 
Vladas Juška ir orkestrui gro 
jant „Happy Birthday“, visų 
pasveikinti. I. Račinskienė 
jiems įteikė gėlių. Vaišių sta 
lams patarnavo: Aleksas Ku 
sinskis, Antanas Gatautis ir 
Stasys Tolvaišą. „Skaidrųjį 
šaltinį“ saugojo ir vadovavo 
Petras Jutelis ir Juozas Marti 
šius. ,

I. K. Balčiūnų „Irenes Be 
auty Salon and Charles Bar 
bershop", 36 Elm St., E, do 
vaną 2,5 galiono šampano 
bonką, loterijoje laimėjo P. 
Trevisan, Azilda, Ont., taip 
pat vakaro dalyviams buvo iš 
dalyta I. K. Balčiūnų dovano 
ti gražūs plunksnakočiai ir N. 
Metų sveikinimo kortelės. L. 
B. V bos pakviestas „Sudbu 
ry Star“ reporteris fotogra 
fas, surado to vakaro gražiuo 
sius ir linksmuosius veidus: 
Danguolę Kriaučeliūnaitę, 
Virginiją Kriaučeliūnaitę ir 
Romą Račinską ir jų nuotrau 
ką įdėjo sekančios dienos 
,,Sudbury Star“. Šis Naujų 
Metų sutikimo vakaras, tai 
simbolis gražaus lietuviško so 
lidarumo vilčių. Lauksime ir 
iš naujos LB valdybos prade 
tų tradicijų tęstinumo.

L. B. VALDYBA
nuoširdžiai dėkoja I. K. Bal 
čiūnams — „Irene Beauty Sa 
lon ond Charles Barber 
schop“ savininkams už paau 
kotą 2,5 galiono šampano bon 
ką Naujųjų Metų sutikimo lo 
terijai. Taip pat nuoširdžiai 
prašome kolonijos lietuvius ir 
lietuves pasinaudoti L K. Bal 
čiūnų patarnavimais. Būtų tik 
rai nelietuviška lankytis pas 
svetimtaučius, kada turime sa 
vus daug geresnius tos srities 
specialistus.

„NL“ REDAKCIJA, 
kaip praeitais, taip ir šiais me 
tais, žada daug žinių iš Sud 
būrio lietuvių gyvenimo. No 
Tintieji atnaujinti prenumera 
tą ar užsisakyti naujai, kreip 
kitės: J. Kručas, 1059 Gor 
don St. Telef. OS—35967, ar 
ba betarpiai „NL” Redakcija, 
7722 George St., LaSalle, 
Montreal, Q. Nauji prenume 
ratoriai, anksčiau neskaičiusie 
ji, „NL” gauna už $2.50, t. y. 
pusę kainos.

LIETUVIŠKŲ VEDYBŲ 
KELIU

Stankus Justas, dar gruo 
džio mėn. pradžioje sulaukė

ST. CATHARINES, ONTARIO
GRAŽIAI PRAĖJO

B-nės suruošta Kalėdų eglutė 
vaikams praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Oras pasitaikė ša 
Itas, bet tėveliai su vaikučiais 
ir visuomenė gausiai dalyva 
vo ir parėmė aukomis.

Po $ 5.00 aukojo P. Daugi 
nas, J. Alondaris, L. Markelis 
ir J.Šarapnickas; po $ 2.00 
J.Kavalėlis, J.Girevičius, A. 
Staugaitis, J. Vyšniauskas, J. 
Žemaitis, J. Staškevičius, ir 

CBC dainininkas Tommy Ambrose su partnerėmis.

iš tolimo Suvalkų trikampio 
atvykstant jauną lietuvaitę Bi 
rutę Grigutytę. O jau gruo 
džio 16 d., dauguma koloni 
jos vyrų ir moterų, jiems abie 
ms atskirai suruošė labai iškil 
mingus vedybinius pobūvius 
su gražiomis kalbomis, sveiki 
nimais ir vertingomis dovano 
mis.

Baigiantis seniesiems 1962 
metams, gruodžio mėn. 29 d., 
Christ the King bažnyčioje 
įvyko iškilmingos jungtuvės. 
Pamaldose giedojo garsioji 
Sudburio solistė G. Niemi, o 
kun. Antanas Sabas atliko re 
ligines vedybų apeigas. Iš Ha 
miltono dalyvavo Justo moti 
na, brolis Albinas su žmona, 
seserys su vyrais ir daug drau 
gų-

Jaunuosius asistavo: Gurec 
kas Antanas, A Stankus, Liu 
da Poderytė, Aldonius Sen 
kauskas, Gražina Kasperiūnai 
tė ir Klemensas Žukauskas. Va 
kare Ukrainiečių salėje vyko 
iškilmingas vestuvinis pobū 
vis. Dalyvavo per 60 asmenų. 
Sveikinimo žodį tarė: kun. A. 
Sabas, V. Lumbys, Romas Ra 
činskas jaunimo vardu ir J. 
Kručas. Iškilmingesni momen 
tai, kaip bažnyčioje, taip ir 
prie vaišių stalo buvo filmuo 
jami ir fotografuojami.

Malonus ir ilgai prisiminti 
nas vaizdas, kada jaunieji, 
prie gėlėmis papuošto stalo, 
priešakyje padėto didelio ves 
tuvinio torto, o ant sienos iš 
tiesto gražaus ir brangaus, lie 
tuvės menininkės pagaminto 
rankšluosčio, kuriame gražiai 
išausti Lietuvos Himno žo 
džiai, apsupti artimų, motinos, 
giminių „saldino” vaišių nuo 
taiką. Vestuvinėms vaišėms 
šeimininkavo J. Labuckienė, 
padedant Justo Stankaus se 
sutems atvykusioms iš Hamil 
tono.

Sekančią dieną, sekmadie 
nį, jaunieji ir svečiai dalyvavo 
lietuvių pamaldose ir vakare 
Christ the King bažnyčios sa 
Įėję LB Komiteto vykstančia 
me parengime. Tokios vestu 
vės, pasižymėjo lietuviška 
nuotaika ir vaišingumu buvo 
pirmos mūsų kolonijoje.

Justui ir Birutei Stankams 
linkiu geros gyvenimo kloties.

J. K.

• Lumbys Vytautas, vienas 
iš pirmųjų šiais metais 
užsisakė „Nepriklausomą Lie 
tuvą“, būtų labai gražu, kad 
ir kiti dar neskaitantieji pasek 
tų jo pavyzdžiu.

• Gruodžio 30 d., sekmadie 
nį Christ the King bažnyčios 
salėje, 6 vai. pp. įvyko baž 
nyčios komiteto organizuotas 
metinis parengimas ir šokiai. 
Dalyvavo daug vietos ir apy 
linkių lietuvių, taip pat ir jau 
nimo. Kun. A. Sabas koloni 
jos jaunimui, ta proga paruošė 
vaišes.

KALĖDŲ EGLUTĖ,
A. Biscosas; po $ 1.00 O. Vii 
bikaitienė, P. Baronas, J. Dai 
norą, A. Gverzdys, V. Butki 
enė, S. Zubrickienė, M. Šalči 
ūnas, V. Alonderis, K. Jesa 
davičius, A. Vyniautas, A.Še 
tikas, A. Kuraitis, J. Grigas 
A. Zubrickas, S. Kutka, P. 
Skeivelienė, J. Kazragia, J. 
Markuškis, K- Bogušis, K. 
Žukauskas; po $-50 P. Pau 
žuolis. Viso $ 55.50.
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ARTINASI MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS,-RUOŠKIMĖS JAM

Sekmadienį sausio mėn. 20 d., 12 vai. 30 min. 
Aušros Vartų salėje įvyks iškilmingas

ŠAUKIAMA MONTREA 
LIO APYLINKĖS SEIME 

LIO SESIJA
Sausio mėn. 27 d., 12 vai. 

30 min. Aušros Vartų salėje 
šaukiama KLBMontrealiAopy 
linkės seimelio eilinė, metinė 
sesija, pagal Seimelio Prezi 
diumo šią dienotvarkę:

1. Sesijos atidarymas ir Pre 
zidiumo sudarymas.

2. Paskutinės sesijos protoko 
lo skaitymas ir jo priėmi 
mas.

3. Prezidiumo pirmininko 
pranešimas.

4. Iždininko pranešimas.
5. Šalpos Fondo pirmininko 

pranešimas.
6. 16 Vasario gimnazijos rei 

kalų pranešimas.
7. Revizijos Komisijos prane 

Šimas.
8. Diskusijos dėl pranešimų.
9. Tautos Fondo atstovo rin 

kimas.
10. Klausimai ir sumanymai.
11. Sesijos uždarymas.

Maloniai kviečiame visus 
rinktuosius Seimelio narius ir 
visų organizacijų valdybų pir 
mininkus bei juos atstovaujan 
čius atstovus sesijoje dalyvau 
ti.

Nurodytam laikui, reikia 
mam skaičiui kviečiamųjų ne 
susirinkus, remiantis KLB Apy 
linkių Tarybų sudarymo tai 
syklių 9 paragrafu, po valan 
dos sesijos posėdis įvyks ne 
žiūrint jame dalyvaujančių 
skaičiaus.

Seimelio Prezidiumas.
MŪSŲ JAUNIEJI 
SPORTININKAI

jau pradėjo Montrealio krep 
šinio Lygos rungtynes. Gra 
žus pasiruošimas aktyviomis 
treniruotėmis ir ryžtinga spor 
tine dvasia žada mūsų sporti 
niam jaunimui gražių laimėji 
mų.

MŪSŲ KREPŠININKAI 
— Į TORONTĄ

Sporto klubo Tauras valdy 
ba, nuodugniai apsvarsčiusi 
klubo sportinį pajėgumą, pri 
ėmė Kanados Sporto apygar 
los kvietimą dalyvauti sporto 
■aržybose, kurios įvyks To 

ronte vasario mėnesio pradžio

Auš 
iškil 
atva

iškil

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO 

MINĖJIMAS
KLB Montrealio Seimelio 

Prezidiumas, kartu su Mažo 
sios Lietuvos Bičiulių Dr-jos 
Montrealio skyriaus valdyba, 
sausio mėn. 20 d., 12 vai. 30 
min. tuojau po pamaldų 
ros Vartų salėje ruošia 
mingą Klaipėdos krašto 
davimo minėjimą.

Programoje: 11 vai.
mingos pamaldos Aušros Var 
tų bažnyčioje. Po to salėje 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
red. J. Kardelio paskaita. 
Montrealio Lietuvių dramos 
teatro aktoriaus L. Barausko 
deklamacija ir Dr. J. Basana 
vičiaus Skautų Vyčių tautinių 
šokių grupės, vad. 
čio, šokiai.

Visi Montrealio 
minėjimą maloniai 
kuo skaitlingiausiai 
ti, kad pagerbus tuos, kurie žu 
vo garbingoje kovoje už gin 
tarinį Lietuvos pajūrį, kad pa 
gerbus tuos, kurie nenuilsta 
mai kovoja, kad Mažoji ir Di 
džioji Lietuva, būtų viena Lie 
tuva.

Seimelio Prezidiumas.

J. Piečai

lietuviai į 
kviečiami 
atsilanky

„NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“

Spaudos Baliaus loterijai

Šernišovas 
Gudas . . . 
Pociukonis 
Biliūnas .

Kęsgailienė 
Kinas . . . 
Mačionis .

Barteška
Šeidys .
Šepulis 

Rimkus 
Urbonas

$ 2 
.. 3
,. 2

2
1

„ 1
1

,, 1
1
1
1
1
1

aukojo:
17. L.
18. A.
19. V.
20. V.
21. J.
22. J.
23. J.
24. St. Morkūnas . .
25. P.
26. J.
27. A.
28. J.
29. Z.

Visiems, aukavusiems nuo 
širdžiai dėkojame. Būsime dė 
kingi visiems, kas šiam tikslui, 
remiant savąją spaudą, paau 
kos daugiau fantų. NL.

— Montrealio kardinolas 
P. E. Leger serga ligoninėje.

Klaipėdos /. rašto atvadavimo
minėjimas

Programoje: 1. 11 vai. Auros Vartų bažnyčiošje 
iškilmingos pamaldos.

2. Paskaita.
3. Deklamacija.
4. Tautiniai šokiai.

Įėjimas — laisva auka.
Montrealio Lietuvių 

Seimelio Prezidiumas.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į 
MONTREALIO LIFT. AKADEMINIO 

SAMBŪRIO RENGIAMĄ LINKSMĄ

Šokių vakarą
ir tradicinėje sambūrio nuotaikoje pasiklausyti 

fragmentų iš
B. PŪKELEVIČIŪTĖS premijuoto veikalo 

„AUKSINĖ ŽĄSIS“,
pašokti prie švelnios 5-kių asmenų orkestro 
muzikos ir, žvakėms mirksint, pasvajoti.

Bus vertingų fantų loterija
ir turtingas bufetas.

Įėjimas $ 1.50.
Moksleiviams pusė kainos.

Užkandžiai nemokamai.
Vakaras įvyks sausio 26 d. 8 vai. vakaro 

Aušros Vartų salėje.
Valdyba.

i3

BANKO "LITAS" REIKALAI

reikalauja

kurie dar 
solidarumo

PRANEŠIMAS „VYČIO“ 
REIKALU

Sausio 20 d. 4 vai. pp. Lie 
tuvių Namuose bus visuotinis 
metinis sporto klubo „Vytis“ 
susirinkimas.

Darbotvarkėje valdybos na 
rių ir revizijos komisijos pra 
nešimai ir naujos valdybos 
rinkimai. Nariai, tėvai ir na 
riai rėmėjai kviečiami daly 
vauti.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šeštadienį, sausio 19 d. 7. 
30 v. v.. Aušros Vartų salėje, 
šv. Onos dr-ja ruošia įdomų 
kortų vakrą.

Toronto Prisikėlimo parapi 
jos choro dirigentas muz. ku 
nigas Jurkšas atsiuntė mūsų 
chorui oficialų kvietimą atvyk 
ti koncertuoti Toronte. Mūsų 
choras yra laukiamas Toron 
te gegužės mėnesio pradžioje.

Suaukota praeitą sekmadie 
nį bažnyčios rinkliavoje $253 
ir 50 et.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

Čekių sistemos įvedimo 
klausimą , ,Lito“ valdyba nu 
tarė patiekti visuotiniam na 
rių susirinkimui, kuris įvyks va 
sario 24 d. Jau paaiškėjo, kad 
Quebeco Kredito unijų Lyga 
šiemet nespės įvesti čekių sis 
temos. Užtat buvo pradėta 
tartis su bankais tiesiogiai ir, 
susirinkimui pritarus, čekių sis 
tema galės būti įvesta „Lite“ 
nepriklausomai nuo kitų kre 
dito unijų. Tą patį daro ir uk 
rainiečių kredito unija. Čekių 
apsikeitimas būtų daromas 
per Provincial Bank of Cana 
da, kuris tą patarnavimą tei 
kia visoms Caisse Populaire ir 
kuriame ,, Litas“ turi savo ei 
namąją sąskaitą.

Po metinio „Lito“ susirinki 
mo numatoma padaryti pobū 

;. vį su užkandžiais. Pobūviui 
ruošti sudaryta komisija iš V. 
Zubo, P. Lukoševičiaus ir A. 
Morkūno. Prieš pradedant su 
sirinkimą bus parodytas trum 
pas 15 min. filmas apie kre

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir ■ „ „ „
ketvirtadienį I 2“4: 7”9 P' 

antradienį ir 
penktadienį

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

2—4 p. m.

m.

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

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

I. G. ELECTRIC R'd

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

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

Suite 901
UN 1-8933

Elektros kontraktorius
IGNAS GURČ1NAS 

889 — 56 Avenue 
Lachine. Tel. 631-0882.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

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

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

ditų unijų judėjimą.
Jaunimo verbavimo vajus 

sėkmingai vyksta ir bus tęsia 
mas toliau. Naujai įstojusių 
pavardes paskelbsime sekan 
čiame numeryje.

„Lito“ kalendorius su lietu 
viškais vardais galima pasiim 
ti „Lite“ darbo valandomis.

Pakeitę savo adresus „Lito“ 
nariai prašomi apie tai painfor 
muoti sekretorių darbo valan 
domis arba telefonu, kad 
jiems pasiųsti kvietimai ir ki 

informacija negrįžtų atgal.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

J. Bernoto laidotuvės buvo 
didelės, dalyvavo labai daug 
žmonių, nors buvo darbo die 
na.

Sekmadienį, mišių metu bus 
duota metinė apyskaita.

Penktadienį parapijos k-to 
susirinkimas 8 v. v.

Jaunimo ekskursija į Lau 
rynijos kalnus pavyko gerai, 
buvo du autobusai ir visi grį 
žo sveiki.

PRALEISTA PAVARDĖ
Rašant apie Kalėdų eglutę, 

per neapsižiūrėjimą praleista 
Mildos Girdžiūtės, mūsų mie 
los talkininkės, pavardė, kaip 
dalyvavusios vaidinime. Nuo 
širdžiai apgailestaujame ir at 
siprašome.

ta

TORONTO APYLINKĖS 
VALDYBA

posėdyje pagerbdama ir pa 
skatindama lietuvių sportinin 
kų veikimą, nutarė skirti per 
einamąją taurę, kurios taisyk 
lės bus paruoštos vėliau, pasi 
tarus su sporto vadovais.

Taip pat valdyba paskyrė 
50 dol. sumą „Lituanus“ žur 
nalui paremti.

Visokia veikla 
pinigo.

Mieli tautiečiai, 
nesusimokėj ote
įnašo prašome tai nedelsiant 
atlikti ir atsiskaityti su solida 
rūmo įnašo vadovu.
Toronto Apylinkės Informac.
ŠAUKIAMAS TORONTO 

APYLINKĖS 
TARYBOS POSĖDIS

Toronto Apyl. v-ba kviečia 
Toronto Apyl. Tarybą posė 
džio, kuris įvyks Liet. Namuo 
se, viršutinėje salėje, sausio 
m. 25 d., penktadieni, 7 vai. 
30 min. vakaro.

Visiems rinktiems tarybos 
nariams ir organizacijų pirmi 
ninkams bus išsiuntinėti pa 
kvietimai.

Jei dėl adresų pakeitimo ne 
gautumėt pakvietimo, tai va 
dovaukitės šiuo pranešimu.

Posėdyje būtinai dalyvau 
kite, nes tai jūsų tautinė parei 
ga- .
Toronto Apylinkės Informac.

SPORTO SRITIS
Vasario 23 —24 dienomis 

Toronte įvyks Kanados lietu 
vių krepšinio pirmenybės. Fi 
nalams yra gauta didelė St. 
Michael's salė.

Kanados sporto apygardai 
priklauso šie klubai: Hamilto 
no „Kovas“, Montrealio 
„Tauras”, Ročesterio „Saka 
las“, Toronto „Aušra“ ir „Vy 
tis” — žaidynių 
rius. Reikia laukti,
klubai žaidynėse gausiai daly 
vaus. jb.
„PARAMOS” REIKALAI

Dalis siųstų Naujiems Me 
tams „Paramos“ kredito ko 
optratyvo nariams kalendorių 
grįžo, nes adresatai pakeitę 
savo gyvenamas vietas.

Greitu laiku „Paramos“ kre 
dito kooperatyvas savo na 
riams siuntinės dešimtmečio 
leidinį ir pakvietimus į metinį 
visuotinį narių susirinkimą. 
Prašome visus tuos narius, 
kurie negavote kalendoriaus, 
t. y., esate pakeitę savo gyve 
namas vietas, bet dar nepra 
nešę naujo adreso, adresas 
pranešti laišku 1129 Dundas 
St. W., Toronto 3, Ont., arba 
telef. LE 2-8723.

Su pagarba Parama 
Toronto Credit Union Ltd.

organizato
kad visi

Valdyba.
PRISIKĖLIMO 

PARAPIJOS ŽINIOS
Sausio mėnuo — Spaudos 

Mėnuo. Atnaujinkime ir užsi 
mokėkime prenumeratas. Te 
gu nelieka nė vienos šeimos 
be lietuviškos spaudos!

C’įoras stropiai ruošiasi pa 
rapijos dešimtmečiui. Sveiki 
name naujai įsijungusius cho 
ristus ir jiems nuoširdžiai dė 
kojame. Parapijos choras iš 
anksto visus kviečia dalyvau 
ti choro parengime — sausio 
26 d.

Katalikių Moterų dr-jos vi 
suotinis metinis susirinkimas 
bus sekmadienį po paskutinių 
mišių muzikos studijoje, 
romą metinė apyskaita, 
karna valdyba.
. . Solidarumo mokestis
Pris. bažnyčios bus renkamas 
ateinantį ir kitą sekmadienį. 
Kviečiame visus atlikti šią lie 
tuviško solidarumo pareigą.
KŪRĖJAI - SAVANORIAI 
visuotinį - metinį narių susirin 
kimą šaukia sausio 20 d. 3 v. 
po piet (sekmadienį) sky 
naus nario A. Jakimavičiaus 
bute, 49 Parkdale Rd.

Po susirinkimo bus kavutė 
su užkandžiais. Skyriaus na 
riai kavutėje kviečiami daly 
vauti su poniomis.

Skyriaus Valdyba.
ARTI METŲ IŠGULĖJĘS 

LIGONINĖJE
A. Portofiejus apsigyveno pas 
savo giminaitį V. Marijošių ir 
jo yra globojamas. Anksčiau, 
kada sveikata tarnavo, jis, 
kad ir iš kuklaus savo uždar 
bio, niekuomet neatsisakyda 
vo paremti visuomeninių, kul 
tūrinių bei pašalpinių rei 
kalų. Iš ligoninės grįžo be svei 
katos ir be išteklių senatvės 
amžiaus slegiamas. Jis yra ku 
klus ir niekam nelenda į akis, 
bet mūsų pašalpinės organi 
zacijos turėtų atkreipti į jį sa 
vo dėmesį. Bs.

„PARAMOS“ BANKAS 
jau gerokai peršoko 2000 na 
rių skaičių ir visai baigia kop 
ti į 2 milijonus indėlių. Praei 
tų metų apyvarta žymiai pra 
šoko 1961 m. Tikima žymiai 
didesnio pelno, nuo kurio, ži 
noma, priklausys ir procentų 
už paskolas sumažinimas. Bs.

Da
Ren

prie

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

TILLSONBURG DELHI, Cnt
Visi kviečiami į pirmą kartą musų apylinkėje rengiamą 

nuotaikingą ir linksmą
ZUIKIŲ BALIŲ,

kuris įvyksta š. m. sausio 26
d.’eną, šeštadienį 7 vai. vak.

Taupyk ir skolinkis
KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“.

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. 
Šiokiadieniais: 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. _

District Estate Brokers
Nariai Montrealio Real 

Estate Board
3907 Rosemount Blvd.

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

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

eiti į prekybinį gyvenimą.
Su pagarba

P. Adamonis.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

Delhi lenkų salėje.
Programoje: karšta zuikie 

na, geras ir smagus orkestras, 
šokiai, bufetas ir 
pasilinksminimai.

Rengia Delhi Šaulių Būrys.

PARDUODAMAS 
DUPLEXAS LaSALLĖJE

2X5 atskiri kambariai, 
garažas, centrinis šildymas.

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

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.
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