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tf. L BENDRUOMENĖ REIKALAI
5-SIOS KLB-NĖS KRAŠTO TARYBOS SESIJA,

įvykusi Tillsonburge, Ont., 
lapkričio 28 — 29 dienomis 
lietuvių viešbutyje „Arling
ton”, buvo pradėta KLB Kraš 
to V-bos «pirm. dr. P. Lukoše 
vičiaus trumpu žodžiu ir pa
kvietimu kun. dr. Gutausko 
sukalbėti įžanginę maldą. Pir 
mininkui pasiūlius, prezidiu- 
man išrinkti: p. p. Sakalas, 
Gustainis ir Butkus, kurie pir
mininkavo pasikeisdami ir 
sckretoriatan p. Alonderis ir 
p. Balaišis.

Suvažiavimą sveikino Lietu 
vos gen. kons. J. Žmuidzinias, 
suminėdamas opiuosius lietu
viams reikalus, JAV Liet, fi
nes v-bos pirm. J. Jasaitis, 
Delbi apyl. pirm. p. Stonkus 
ir kt.

Sudarytos mandatų ir rezo 
liucijų komisijos.

Praėjusios Tarybos sesijos 
protokolas, kuris iš anksto bu 
vo išsiuntinėtas visiems na
riams, priimtas be pataisų.
KLB Kr. V-bos pranešimai 

pradėti plačiu pirmininko dr. 
P. Lukoševičiaus pranešimu, 
atpasakojusiu tarpsesinius V- 

- bos d®rj?tts, ku-ęie apėmė ir-^6 
lankymąsi Kanados vakiarų 
lietuvių kolonijose.

Platų, svarbų ir įdomų pra
nešimą Kultūros Fondo vardu 
padarė V. Jonynas, plačiau ap 
sistodamas prie gautų anketos 
duomenų, plačiai apimančių 
kultūrinius bei lietuvybės 
klausimus, į kuriuos atsaky
mus davė K. Fondo įgalioti
niai iš visos Kanados, išsky
rus Montrealį ir T orontą. Y ra 
pageidavimas to pranešimo 
santrauką paleisti per spaudą.

Šalpos Fondo pranešimą pa 
darė mž. I. Mališka, konsta
tavęs kasos stovį, rinkliavas ir 
siuntas anapus.

Apyskaitą ir sąmatą prane
šė ižd. P. Rudinskas. Sąmata 
apie 2000 dol.

Politinio k-to pranešime 
buvo pasakyta, kad svarbiau
si susirūpinimą sukėlė buv. 
Anglijos užs. reik. min. But- 
lerio susitarimas su SSSR už
sienio reik. min. Gromyka „iš 
lyginti finansinius reikalus, 
liečiančius Lietuvą”. Dėl to 
DB užs. r. min. Walkeriui pa 
rašytas raštas, kuriuo prašo
ma, kad dėl to „išlyginimo” 
nebūtų pažeisti Lietuvos ne
priklausomybės reikalai. Ir 
šis suvažiavimas prašomas 
tam reikalui žodžio.

Tautos Fondo pranešimą 
padarė dr. M. Anysas, konsta 
tavęs, kad Vlikui yra pasiųsta 
5,000 dol., ir kasoje yra dar 
per 10,000 dol.

Garbės teismo pirm. p. Su- 
dikas 'pranešė, kad buvo iški
lusios 3 bylos, kurių dvi likvi 
duotos, o 3-čia perduota Ame 
rikon.

Revizijos komisijos vardu 
p. Sonda pranešė, kad visose 
v-bos darbų sektoriuose rasta 
viskas tvarkoje.

Kanados Lietuvių Fondo
pranešimą padarė p. Ignaitis, 
priminęs organizavimąsi ir 
pirm. dr. A. Pacevičius kons
tatavęs KLF-do stovį — apie 
12,000 dol. Jo pasiūlymu pri
imta rezoliucija: kurią kons
tatuojamas Fondo svarbu
mas lietuvybei išlaikyti ir K 
LB Kr. V-ba prašoma skelbti 
F-do vajaus mėnesį, tautie
čiai kviečiami sudarant paliki 
mo testamentus, neužmiršti 
KL F-do ir apylinkių v-bos 
kviečiamos tapti KL F-do na 
riais.

Pranešimus iš vietų 
padarė apylinkių atstovai iš 
Delhio. Stonkus, Wellando, 
p. Viskantas, Windsoro p. Ba 
laišis, Hamiltono -p. Lesevi- 
čius, Montrealio K. Andruš- 
kevičius, Rodney p. Kojelai- 
lis, Londono p. Butkus ir p. 
Alonderis iš St. Catharines, 
kuris pareiškė, kad St. Catha 
rines apylinkė ateinančiais me 
tais ruoš lietuvių dieną.

Ta pačia proga iškilo ir
Jaunimo dienos klausimas,

kuris šiemet nepasisekė reali
zuoti Hamiltono apylinkei, 
nors ir pasižadėjusiai suruoš
ti.

Klausimas ilgokai svarsty
tas ir prieita prie tokių išva
dų: 1) Jaunimo diena ruošia
ma skyrium nuo Lietuvių die 
nos; 2) Jaunimo dienai ruoš
ti KLB Kr. V-ba, pasitarusi 
su jaunimo organizacijomis 
ir apylinkės, kurioje bus die
na ruošiama, valdyba, sudaro 
specialę tai dienai ruošti ko
misiją.

Šeštadienio vakaras buvo 
paskirtas Delhi šaulių ruoš-

Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimui,

kurį vedė St. Jakubickas, kel 
damas patriotines mintis. Ge. 
neralims kons. J. Žmuidzinas 
labai įspūdingai apibūdino 
Lietuvos kariuomenę doku
mentuotu žodžiu ilgame Lie
tuvos istorijos bėgyje.

Meninėje dalyje solistė J. 
Liustikaitė davė ilgoką lietu
viškų dainų ir, užbaigiant, 
c-perų arijų koncertą, kurį for 
tepijonu lydėjo St. Gailevi- 
čius, tą dieną minėjęs fakti
nes 60-siąs gimtadienio sukak 
tuves. P-lė‘ Liustikaitė daina
vo gražiai skambėjusiu tyru 
balsu, gera išraiška, nors dik
cija pageidautina aiškensnė.

Oficialiajai daliai buvo šau 
lių iškilmingai įnešta Lietu
vos trispalvė.

Po minėjimo vyko balius, 
grojant gerai muzikai ir buvo 
geros vaišės dovanai.

Sekmadienio rytas buvo pa 
naudotas JAV ir Kanados

Bendruomenių valdybų 
susitarimams.

Sutarta: 1) 1964 m. birže
lio — liepos mėnesiais suruoš 
ti Dainavos stovykloje dvisa
vaitinius sporto ir šokių vado 
vų kursus, į kuriuos Kanada 
siunčia po 5, o JAV po 30 
kursantų; 2) Dainų ir šokių 
šventes ruošia JAV ir Kana
dos Bendruomenės ir ateityje 
drauge ir gauto pelno ir nuos 
tolių klausimą sprendžia abie
jų šalių valdybos bendrame 
posėdyje; 3) Dainų dienos 
pelnas skiriamas muzikos rei
kalams, 4) Sekantis kultūros 
kongresas vyksta Kanadoej.

Sekmadienio pamaldos

buvo Delhi lietuvių bažnyčio 
je, tautinę vėliavą šauliams 
nešant ir laikant. Pamaldas 
laikė ir prasmingą ir aiškų pa 
mokslą pasakė klebonas kun. 
dr. Gutauskas, o vargonavo ir 
giedojo tarybos narys p. Vis
kantas, panaudojęs vargona
vimui šlegerines melodijas.

Popietis buvo paskirtas
simpoziumui jaunimo 
problemai svarstyti.

Jį atidarius p. Sakalui, ve
dė moderatorius p. Balčiūnas. 
Pirmasis kalbėjo apie kultūrų 
sankryžoje lietuvio jaunuolio 
išgyvenimus ir lietuvių kultu-

Lietuvių būties 
duomenys

LIETUVOS DIPLOMATAI WASHINGTONE IR
LONDONE,

reaguodami į Sovietų Rusijos 
machinacijas, kuriomis ji šie 
kia tiesiogiai ir netiesiogiai 
užsitikrinti Lietuvos okupaci
jos pripažinimą, Washingtone 
ir Londone: įteikė Amerikos ir 
Anglijos vyriausybėms notas.

JAV IR KANADOS 
STUDENTAI,

kelių šimtų sambūriu Detroi
te svarstė lietuviškąsias prob
lemas ir jieškojo būdų, kaip 
susirasti save Amerikos konti 
nento sąlygose. Diskusijos 
buvo gyvos ir referatai buvo 
svarstomi atvirai ir nuošir
džiai, bet problemų sprendi
mas buvo sunkus.

ŠIŲ METŲ RUDUO 
LIETUVOJE.

Tik ką atvykęs iš Lietuvos 
•pasakoja, kad Kaune ir kituo
se Lietuvos miestuose labai 
trūksta maisto. Ne tik mėsos, 
bet ir miltų šį rudenį negali
ma gauti.

Žmonių moralė visai kritu
si. Laisvės viltys užgęso nuo 
nepavykusio Vengrijos sukili
mo laikų. Jaunimas gyvena 
tik šia diena. Pasikeitimai 
Maskvoje visai nekomentuoja 
mi Lietuvoi. Nors siauruose 
rateliuose dažnai pajuokia
mas „didysis brolis,,, bet nie
kas viešai vidaus ar užsienio 
politika nesidomi. Visi sten
giasi tik išsaugoti savo gyvy
bę ir išvengti kalėjimo.

Pasitikėjimo nėr ne tik 
tarp kaimynų, bet ir šeimoj, 
nes vaikai vienu ar kitu būdu 
išplepa partiečiams tėvų nuo
taikas.

ros supratimo stoką kun. dr. 
P. Gaida. Kiekvienas savo te
mą vystė studentai p. Rinkū- 
naitė, p. Šileika ir sporto rolę 
lietuvybei K. Baronas. Visi 
jie padarė savo pasiūlymus, 
kurie nutarta paskelbti snau
dėje, nes trumpai tą suminėti 
neįmanoma.

Rezoliucijos ir sveikinimai, 

apima Lietuvą, Kanados Lie
tuvių Fondą, Vliką, diploma
tus, PL B-nę ir kt. bus pa
skelbtos vėliau.

Padėkos pareikštos Del
hi - T illsonburgo apylinkei su 
visu bendradarbių aparatu ir 
kt., kas taip pat plačiau bus 
sekančiame N L nr-je.

KLB Kr. tarybos 
suvažiavimas

baigtas KLB V-bos pirm. dr. 
Lukoševičiaus žodžiu, kuriuo 
jis dėkojo visiems dirban
tiems Bendruomenės darbą, 
pažymėdamas, kad 5-ji tary
ba baigia savo dienas, įvyks 
rinkimai naujos tarybos ir 
bus nauja valdyba.

JAV Liet. B-nės pirm. T. 
Jasaitis, atsisveikindamas pa
sakė — sekęs visą posėdžių ei 
gą ir pamatęs, kad Kanados 
lietuviai turi tas pačias proble 
mas kaip ir JAV Liet. B-nė, 
todėl jis kvietė dirbti bendrai, 
kad būtų našesni darbo rezul 
tatai.

Lietuvos Himnu baigti sesi 
jos posėdžiai, vykę labai sim
patingoje aplinkumoje ir la
bai gerose sąlygose.

• Vyskupas Brizgys spaudai 
pareiškė, kad ketvirtoji Vati
kano suvažiavimo sesija nau
jų klausimų greičiausiai neiš
keis ir svarstys jau iškeltuo
sius, kurie buvo tiktai iškelti, 
bet neišspręsti.
• Vliko sesija New Yorke bu 
vo gyva ir atsidėjus formavo 
VLIKą persitvarkymo sąlygo 
se.
• Čikagoje vyko rimta JAV 
Bendruomenės Kultūros Fon
do konferencija.
• Kanadoje, Tillsonburge, K 
LB Krašto Tarybos sesija už
baigė 5-sios Tarybos darbus. 
® Čikagos Jaunimo centre 
kun. Kizio foto nuotraukų pa 
rodą turėjo didelį pasisekimą 
ir visų aukštai vertinama.
® Dr. J. Pajaujis, dirbąs 
Kongreso bibliotekoje Wa
shingtone, ilgesnį laiką sun
kiai sirgęs, sustiprėjo ir jau 
xriž-fa į darbą.
• Pulk. K. Griniui, dirban
čiam Amerikos Balse Washin 
gtone, padaryta akių operaci' 
ja, po kurios jis sveiksta.

VILNIAUS KATEDROS 
LAIKRODIS

Vilniaus katedros laikrodis 
rodo ir muša tik valandas, o 
minutinės rodyklės visai netu 
ri. Kiekvieną rytą ir vakarą 
laikrodžio dūžiai transliuoja
mi per Vilniaus radiją. Laik
rodžio švytuoklė yra trijų 
metrų ilgio — veikia jau 161 
metai. Jau aštuoneri metai jį 
aptarnauja Kęstutis Stepšys. 
Jis pasakojo, kad katedros 
laikrodis rodąs „kaprizus” — 
kai dideli šalčiai, jis bando 
skubėti į priekį, o per didelius 
karščius, atvirkščiai — vėluo 
ja. E.
• Jugoslavijos rašytojų s-gos 
pirm., Bosnijos romanistas M. 
Selomovičius ir slovėnų kriti
kas bei mokslininkas M. Me- 
jek viešėjo Lietuvoje, Jugos
lavijoje išleisti P. Cvirkos ap
sakymai, J. Marcinkevičiaus 
apysaka „Pušis, kuri juokia
si”. Per Ljublijanos radiją bu 
vęs skaitomas E. Mieželaičio 
„Žmogus“.
• Hamiltono skautų rėmėjų 
valdyba, užbaigusi xieneriu 
metų darbą, turėjo visuot nį 
susirinkimą, kur buvo išrink
ta nauja 1965 m. valdyba. V- 
bai pasiskirsčius pareigomis, 
paskelbsime sąstatą. Ta pa
čia proga buvo apsilenkę ir 
„Romuvos“ stovyklos admi
nistracijos atstovai, kuri 3 pa
darė smulkų pranešimą iš va 
saros stovyklos, parodė gra
žų spalvotą filmą bsi pati k i 
ateities darbų planus.
© Šv. Simono bažnyčia Val
miera mieste, Latvijoje, šiais 
metais paversta koncertų sa
le. 1283 m. romantiniame - 
- gotiškame stiliuje pastatyta 
bažnyčia daugelio šimtmečių 
eigoje buvo laikoma svarbiu 
kultūros paminklu Latvijoje.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

LEIDYKLAI 
reikalingi! spaustuvės darbi
ninkai — linotipininkas, maši 
nistas. Atsiliepti prašoma ad 
resu 7722 George St., LaSal

le, Canada, arba telefonu 
DO 6-6220.

KAS NAUJA
NAUJAS KANADOS 

TEATRAS.
Sezonas atidaromas lapkri

čio 24 d,. Steigėjas ir teatro 
direktorius Estijoj gimęs Rein 
Andre. Čia nieko nėra kito 
kaip profesinis pasišventimas 
ir j ieškojimas geriausio savo 
darbe.

Pradedant lapkričio 24 ir 
baigiant lapkričio 29 d. Cent
rinės Bibliotekos teatre, To
ronte, šis daugelio tautybių 
teatras - grupė iš atėjusių ar 
tistų pastatys „Off the Rais“, 
parašytą dano dramaturgo, 
Kari Scdluter, dramą iš psi
chologijos, kuri dar niekad 
nebuvo statoma Kanadoje. 
Laike 1965 metų sezono Te
atras statys pjeses kas trijų 
mėnesių tarpu. (CS).

— Kanados eksportas pir 
mais šių metų mėnesiais paki 
lo 23.2% palyginus su praėju 
siais metais. Pakilo daugiau
sia dėl eksporto į JAV ir DB.
• Statistikos biuras nustatė, 
kad iš 100 rūkančių tarp 17 
— 19 metų cigaretes rūko 27, 
vyresniųjų kaip 20 metų rū
ko 44, kurių 56% vyrų ir 32 
% moterų. Dauguma rūkan
čiųjų rūko cigaretes.
• Kanadiečių asmeninis įsi
skolinimas Statistikos biuro 
duomenimis į galą šių metų 
sieks 5,600,000,000 dol., kai 
tiktai prieš 10 metų šios rū
šies skolų tebuvo tiktai 
1,900,000,000 dol.
• Ontario provincijoje, yra 
215,000 asmenų, gaunančių 
socialinę pagalbą.

Savaitinė
Kanibalizmas ir jo padari

niai Kongo respublikos srity
je, užgrobtoje kanibalų ir ko
va su jų kanibalizmu buvo 
praėjusios saavitės tarptauti
nių svarstymų svarbioji tema.

D. Merežkovskis, žymus ru 
sų rašytojas ir filosofas, 1906 
metais parašė pranašingą vei
kalą „Graduščij cham“ (at- 
sliuogiantis chamas), kuriuo 

IŠPRANAŠAVO BOLŠE
VIZMO RUSIJON 

ATĖJIMĄ.
Kad Rusijoje viešpatauja 

chamas — nekultūringas ir 
žiaurus žmogus, rodo ir tas 
faktas, kad Rusijos komunis
tai palaiko Kongo vadinamus 
„sukilėlius”, o iš tikrųjų ka
nibalus - žmogėdras, kurie 
Kongo respublikos kariuome
nei grasina: Pasiduokite, nes 
priešingu atveju

MES JUS 
SUVALGYSIME!

Žiauru sakyti, kad šiais lai 
kais, kada Afrikos tautos gau 
na nepriklausomą gyvenimą, 
pas juos dar yra visiškai rea
lus kanibalizmas — jie dar 
valgo žmones.

Afrikoje dar tebėra tokia 
tikrovė. Bet gi faktas taip pat 
istoriškas, kad

SOVIETŲ SĄJUNGA 
KANIBALUS UŽTARIA!
Ji kanibalus oficialiai palai

ko.
Rusijos užsienių reik, mini 

sterija užprotestavo Vakarų 
valstybių, — svarbiausia Bel
gijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių — pastangas išgel
bėti tūkstančius pačios Kon
go respublikos mokytojų, gy
dytojų, valdininkų ir kitų vals 
tybių žmonių nuo „sukilėlių“ 
kanibalų teroro, kankinimų ir 
žudymų. Tat Rusijos bolševi
kai eina drauge ir remia kani 
balus, vietoje to, kad padėtų 
kovoti su nežmoniškumu.

KANADOJE
VETERANAMS PENSIJOS 

PAKELIAMOS
Veteranams - invalidams, 

kurių yra apie 200,000 asme
nų, projektuojamos pakelti 
10%. Aukščiausia pensija da
bar yra 2,160 dol. metams.

50,000 veteranų ir 25,000 
našlių ir našlaičių gaus pakel 
tas pensijas: nevedusieji, ga
vę 84 dol., dabar gaus 94 
dol., vedusieji gavę 144 dol., 
dabar gaus 161 dol. mėnesiui. 
Pensijų pakėlimas valstybės 
iždui atsieis apie 33,750,000 
dol.

— Montrealyje pagauti 
slaptai varę degtinę, kasdien 
po 50 galionų, du vyrai, ku
rie suimti.

— Vyr. teismas patvirtino 
žemesniojo teismo sprendi
mą — mirties bausmę tūlam 
30 metų Meekerui, kuris 
1963 m. išprievartavo ir nužu 
dė 9 metų Alice Mathers.

— Urmo pardavimų sta
tistika rodo, kad Kanadoje 
per pusmetį parduota produk 
tų už arti 7 milijardų dol., 
kas yra 11.5% daugiau negu 
tuo pat metu praėjusiais me
tais.
• Ontario provincija esanti 
pasiryžusi aryti administraci
nes reformas: panaikinti ap- 
skričius-county, kurių provin 
ei joje yra 38, ir vietos savi
valdybėms duoti daugiau tei
sių.
• Cynamid of Canada Ltd., 
chemijos įmonės, kurių cent
ras yra JAV, pranešė, kad 17 
mil. dol. įdės įmonės praplėti 
mui.

apžvalga
Belgų parašiutininkai praė

jusios savaitės bėgyje, pavo
jaus metu, amerikiečių lėktu
vais nusileido „sukilėlių” už- 
imtan

STANLEIVILLĖS MIES
TAN IR IŠGELBĖJO 
PER 1000 ĮKAITŲ.

Ir vis dėlto kanibalai spėjo 
nužudyti daugelį žmonių, ku
rių tarpe ir JAV gydytoją 
Carlconą, kuris ten vedė ligo
ninę ir gydė Kongo gyvento
jus.

Žiaurumas kanibalų, žino
ma — kanibališkas. Išgelbė
tieji pasakoja, kaip jie pa
grobtus žmones kankina. Pa
vyzdžiui, vieną virtinę žmo
nių, apie 30 asmenų, surišo 
draugėn ir padegė. Bolševi
kai rusai vis dar kartoja savo 
pasipiktinimą vokiečių na
ciais. Argi kanibalų Žiauru
mai geresni už nacių? Kokia 
gi komunistų logika? Nacių 
kankinimai negeri ir smerkia
mi, o kanibalų kankinimai 
jau geri ?

Europoje, kuriai -praėjo di
dysis pavojus, nes Chruščio
vui iškėlus sambūvio šūkį, ku 
rio laikosi ir jo įpėdiniai,

GALIMA LAISVIAU 
ŽAISTI POLITIKA, 

ypač nesirūpinant pavergtai
siais ir užmirštant praeitį.

De Gaulle, sumanęs būti 
Europos politiniu vadu ir už
miršęs praėjusį karą ir poka
rį, atkakliai veda politiką 
prieš JAV ir dar neprotingai 
teigia, kad girdi Amerika Eu 
ropai nepadės, kai jis pats ir 
jo valstybė daugiausia gavo 
■pagalbos iš Amerikos ir karo 
jėgomis ir pinigais, kurių pa
galba galėjo bankrotan nuė
jusį savo ūkį atgaivinti.

Žinoma^
EUROPAI PAČIAI REIKIA 

BŪTI PAJĖGIAI.
Nukelta į 8-tą puslapį.
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Nepriklausoma Lietuva 
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

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

DLK Vytauto Klubo 
reikalai

SAUGUS, TEISINGAS PAJAM$ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS
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Lietuvos
TARPTAUTINĖ PADĖTIS 

BENDROJE RAIDOJE
V. Sidzikauskas pavergtų

jų seime lapkr. 11 d. be ko ki
ta, pasakė:

Prieš keletą savaičių, minė 
darni Pavergtųjų Europos 
tautų Seimo dešimtmečio su
kaktį, apžvelgėme jo pastan
gas, laimėjimus bei nusivyli
mus. Ir vis dėlto Pavergtųjų 
Seimo dešimties metų darbas 
nebuvo veltui. Vien pačiu sa
vo buvimu Pavergtųjų Sei
mas veikė mūsų kraštams už
kartų komunistinių marijone- 
čių laikyseną bei elgesį.

Pavergtųjų Seimo dešimt
mečio būvyje nepaliaujamai 
pirštos politikos esminius dės
nius, taip pat sovietinės orbi
tos reiškinių ir posūkių verti
nimą pats gyvenimas pilnai 
patvirtino.

Kita altrenatyva būtų laips 
niška liberalizacija ir paverg
tų kraštų gvenimo gerėjimas. 
Vadinamo policentrizmo ap
raiškos praturtino ne tik poli 
tini žodyną, bet ir politinę 
praktiką naujomis koncepci
jomis bei tendencijomis. Jis 
pastūmėjo vakarietišką politi 
ką siekti rytų - Vakarų įtam
pos sušvelninimo „sambūvio“ 
ir prisitaikymo dvasia.

Tačiau, kol sovietų komu
nistų partija vykdys aukščiau 
šią galią mūsų kraštuose, 
kol mūsų tautoms bus atimta 
teisė laisvais ir demokratiniais 
rinkimais išsirinkti tautai at
sakingas savo valdžias, — vie 
nų tų atmainų neužteks mūsų 
kraštų nepriklausomybei ir 
laisvei atstatyti.

Laipsniškos liberalizacijos 
ir gyvenimo eventualaus gėrė 
jimo prielaida pagrįsta politi
nė filosofija pasirodo esanti 
nereali net Vidurio ir Rytų 
Europos vadinamų satelitinių 
kraštų atžvilgiu. Juo labjau 
ryškiai akivaizdus jos klaidin
gumas yra dviguba geležine 
uždanga izoliuotų Baltijos 
valstybių — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos — atžvilgiu. 
Baltijos kraštuose rusinimo 
ir ekonominio išnaudojimo 
užmačios net didėja.

Lietuvių tauta supranta, 
kad pati viena yra per silpna 
sutraukyti imperialistinio ir 
galingo kaimyno jai uždėtus 
pančius. Todėl jos akys ir vii 
tys nuolat kreipiamos į tarp
tautinę sceną. Lietuviai atsisa 
ko tikėti, kad laisvasis pasau
lis pasiliks pasyvus boprece- 
dentinės Baltijos tautų trage
dijos žiūorvas. Juoba,

lietuviai veikia virau
Argentina.
RUOŠIAMAS TREČIASIS 

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Trečiasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresas įvyks 
1965 m. vasario mėn. 18 — 
22 d. d. Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje.

Sao Paulo lietuvių visuo
menė jam intensyviai ruošia
si. Tačiau šis P. Amerikos lie 
tuvių sąskrydis priklauso ne 
vien Sao Paulo lietuviams, 
bet visiems išeivijoje gyve
nantiems tautiečiams, todėl • 
kviečiame visus geros valios

i

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

kai Baltijos valstybių dabarti
nę politinę padėtį sudarė ne 
jų pačių klaidos ar nesugebė
jimai, bet antrojo pasaulinio 
karo įvykiai, dėl kurių Balti
jos valstybės neturi jokios at
sakomybės.

Gerą progą Rusijos paverg 
tųjų valstybių dekolonizacijai 
Vakarams suteikia Jungtinės 
Tautos. Argi „Lietuva, Latvi 
ja ir Estija nėra Rusijos kolo
nijos?” Taip iš Jungtinių Tau 
tų visuotinio susirinkimo tri
būnos yra paklausęs D. Brita
nijos buvęs ministeris pirmi
ninkas Sir Alic Home.

Savo 1964 m; rugsėjo 21 
laiške JT Gen. Sekr. Sovietų 
Rusijos užs. reik, ministeris 
A. Gromyko prašo įrašydinti 
į JT XIX sesijos dienotvarkę 
tokį klausimą: „Valstybių at 
sisakymas panaudoti jėgą teri 
toriniams įr sienų ginčams 
spręsti“. Gromyko rašo: „Rei 
kalavimai, susiję su tos ar ki
tos tautos išlaisvinimu iš kor 
lonizacinio jungo ir svetimų
jų okupacijos, ar tokio išlais
vinimo baigimas ar neabejoti
nai teisingi ir turi būti paten
kinti, nes to reikalauja visų 
tautų teisė į laisvę ir nepriklau 
somybę, tarp kitko prokla
muota ir Jungtinių Tautų De 
klaracijoje kolonialiniams 
kraštams ir tautoms -nepri
klausomybei laiduoti”. Gro
myko toliau teigia, kad So
vietų vyriausybės siūlymai 
„toliau vystys Jungtinių Tau
tų Chartos principus ir juos 
labjau konkretins, pirmiausia 
principą, nusakantį, kad visi 
JT nariai savo tarptautiniuo
se santykiuose susilaikytų 
nuo grasinimo jėga ar nuo jė 
gos vartojimo prieš bet ku
rios valstybės teritorinę ne
liečiamybę ar politinę nepri
klausomybę“.

Tai vienas iš labai retų at
vejų, kai aš visiškai sutinku 
su Gromyko. Būtų ne tik pro 
gos apgailėtinas praleidimas, 
bet ir didelė klaida, jei Vaka
rai šios galimybės nepanaudo 
tų pareikalauti iš Kremliaus 
valdovų vykdyti tai, ką patys 
siūlo. Vakarai turėtų paveik
ti Jungtines Tautas, kad šios 
paragintų Sovietų Sąjungą 
sovietinėj imperijoj įgyven
dinti Gromyko peršamus prin 
cipus ir grąžintų laisvę Lietu 
vai ir kitoms sovietų paverg
toms Rytų ir Vidurio Euro
pos valstybėms bei tautoms.

brolius ir seses, prisidėti sa
vo išgalėmis prie III-jo P. A. 
Lietuvių sąskrydžio pasiseki
mo.

Rengimo Komitetą sudaro 
viešojo susirinkimo išrinktie
ji visuomenės atstovai: Pirm. 
Prel. Pijus Ragažinskas; vi- 
cepirm. Al. Boguslauskas ir 
J. Antanaitis; sekretoriai ku
nigas J. Giedrys. S. J. ir rašy 
toja Halina Mošinskienė; iž
dininkai A. Ambrozevičienė, 
M. Paleckis ir VI. Steponai
tis.

Norint gauti platesnių in
formacijų, prašome kreiptis į 
sekretoriatą, Caixa postal

Praeito sekmadienio šėri- 
ninku susirinkimas valdybai 
nominuoti pasireiškė tomis pa 
čiomis negerovėmis, kuriose 
šio klubo šėrininkai merdėjo 
•praeities laikotarpy, - baruo
se, vienas kito kaltinimuose, 
savo asmeniniuose siekiuose, 
nenuoširdžiais pasisakymais 
klubo veiklos užsibrėžtuose 
tiksluose ir tt.

Tegul šie neigiamos for
mos pasireiškimai užsilikę ne 
pas gausų skaičių klubie- 
čių, bet visgi yra dar daugiau 
kaip nemaloni būsena tam tik 
ruošė atsitikimuose, kai ši dė 
mė būna taikoma visiems klu 
biečiams ir tuo ‘pačiu — klu
bui.

Paskutinieji metai, ypač pa 
skutinysis laikotarpis lyg bū
tų prieš biaurią darganą buvo 
praskaidrėjęs.

Klubiečiai pradėjo pasiduoti 
savo rinktų valdomųjų orga 
nų vedamai klubo linijai ir 
tuo pasidarė daugiau į vienas 
antrą panašūs, atsirado nuo
širdesnis bendradarbiavimas, 
kuris viso keleriopai stiprino 
šį vienetą ne tik ekonomiško
je, bet ir lietuvių visuomeniš
koje veikloje.

Mažai grupei klubiečių, ku 
riė dar vis neapkenčia už sa
ve vėlesnių ateivių ir nemegs 
tančių ar nepasiduodančių šių 
laikų progresui, arba manan
čių, kad tegul viskas baigiasi 
su šia generacija, bet kokia 
nauja forma klubo veikloje 
nepatinka. Atrodytų; jei to
kie žmonės ir neprisidėdami 
prie naujai siekiamų tikslų, 
bet kad turėtų dorą kantrybę, 

4118, Sao Paulo —- (Brasil)
Kviečiame visus laisvę my 

linčius brolius į sąskrydį S. 
Paulo mieste, kur bendromis 
jėgomis galėsime pagvildenti 
lietuvybei rūpimus klausi
mus išeivijoje ir tuo pačiu su 
stiprinti tarpusavio saitus 
bendroje kovoje už Lietuvos 
laisvę. K-tas.

J. Amerikos V.
DARNUS ALT SUVAŽIA

VIMAS ČIKAGOJE
Čikagoje įvyko Amerikos 

Lietuvių Tarybos metinis su? 
važiavimas. Dalyvavo Tary
bos nariai iš viso krašto ir 
gausūs svečiai. ALT pirm. L. 
Šimutis padarė išsamią praei 
tos kadencijos veiklos apžval 
gą. Priimta visa eilė rezoliuci 
jų ir nustatytos gairės atei
ties politinei veiklai. Lietu
vių politinės srovės valdybon 
delegavo tuos pačius asme
nis, kaip ir praeitoje kadenci
joje. Naująją valdybą dabar 
sudaro 11 narių. Vietoje Stu
dentų s-gos atstovo dr. T. Re 
meikio, dabar valdybon šuva 
žiavimo priimtas naujas na
rys — Šviesos - Santaros fe
deracijos atstovas dr. J. Va
laitis.

Susirinkime buvo daug 
sveikinimų žodžiu ir raštu. 
Prisiųstoje telegramoje JAV 
prezidentas L. B. Johnson pa 
žymėjo: „Drauge su jumis 
Amerika pasiryžusi, kad Lie 
tuva vėl bus atstatyta suvere* 
nine ir nepriklausoma vals
tybe, laisva nuo komunizmo 
pančių“. Respublikonų pre-, 
zidentinis kandidatas sen. 
Barry Goldwater prisiųstoje 
ALT susirinkimui telegramo 
je nurodė: „Laisvės siekimas 
komunistų pavergtoms tau- ’ 
toms nėra vien partijos reika 
las... Naujos rusų kolonijos 
— Lietuva, Latvija ir Estija 
turi būti išlaisvintos ir joms 
grąžinta nepriklausomybė 
bei valstybinis suverenumas. 
Aš įsipareigoju siekti šio tiks 
lo“. E.
LIETUVIŲ DIENĄ PAŠAU 

LINĖJE PARODOJE
ATŠVENTUS

Kad Lietuvių Diena pa
saulinėje parodoje New Yor
ke iš vist} tautinių grupių bu
vo gausiausia, gražiausia, 
spalvingiausią ir geriausiai su 
organizuota, buvo viešai 
skelbta ne vien vyriausios pa 
rodos vadovybės, bet ir ame
rikiečių didžiosios ir rimto
sios spaudos, kuri paprastai 

— tai vėliau jie patys džiau
gtųsi atsiektais tikslais ir ne
būtų pastebimi kaip kenkėjai 
visuose atžvilgiuose, o ypač 
šiuo laiku klubo statyboje.

Nereikėtų nustebti jei šaky 
siu, kad tokie žmonės save lai 
ko neklystančiais ir savąją 
ydą — blogį laiko už dorą, 
nesiskaitydami su jokiomis ap 
linkybėmis ir nenorėdami re
aliai pažiūrėti į dabartinę pa
dėtį — veržiasi į priekį, nors 
tai padėčiai ne tik tai neata- 
tinka, bet ir yra kenksmingi.

Visi gerai suprantame, kad 
laikas vietoje nestovi. Kas tin 
karna, buvo ar vartojami meto 
dai prieš 10 metų, netinkami 
šiai dienai, šių dienų neata- 
tiks ilgesnei ateičiai, o kai klu 
bas turi biznį ir kuris bus rei 
kalingas išplėsti statybą įvyk 
džius, tai jam leidimus gauti 
įr juos išlaikyti, reikalingi 
žmonės niekuo nesusitepę 
ir tinkami reprezeųtavir .m 
kaip skaitlingos ir tam tikro 
svorio vertos klubo organiza
cijos, nes jau ir šiuo metu ne 
užtenka vien sėdėti klube ir 
laiką maloniai leisti, o ateitis 
neabejingai dar daugiau pa
reikalaus.

Aš šias mintis išdėstyda
mas nenoriu, kad kas supras
tų kaip mano savanaudišką 
tikslą rinkiminėje procedūro
je, bet nuoširdžiai prašau kiek 
vieną klubietį įsigilinti į jas, 
ir pasidaryti padėties išvadas, 
■pagal kurias atlikti klubietiš- 
ką pareigą — š. m. gruodžio 
6 d. dalyvauti balsavimuose.

Pr. Paukštaitis.

šykšti ką nors „ne savi“ pa
girti. Tokie, kaip New York 
Times, Herald Tribune, Dai
ly News, The Tablet ir kiti 
nepagailėjo lietuviams gra
žiausių komplimentų.

Todėl mums vra garbė ir 
malonumas, šiandieną paly
dint tą didingą lietuvių pasi
rodymą pasaulinėje parodoje 
į istoriją, tarti nuoširdžiausią 
padėkos žodį visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie šios Lietuvių Die
nos iškilmingumo tuo, kuo ji 
buvo rugpjūčio 23-ją.

Pagal spalio mėn. 6 die
nos apyskaitą LKP. P. paja
mų turėjo $26.507.66. Išlai
dų $22.428.41.

Parodai ruošti komitetas:
J. Strikas, kun. dr. Valiu šal

tis, A. Trečiokas.
DAUGIAU TEISIŲ 

SOVIETUOS 
ŽEMDIRBIAMS?

Maskvoje pasakytoje kalbo 
je partijos pirmasis sekreto
rius L. Brežnevas kalbėjo: 
„Reikia suteikti daugiau tei
sių krašto žemdirbiams“. Jis 
teigė, kad sovietijos kolhozi- 
ninkams nesą tikslinga varžy
ti gyvulių nuosavybę jų turi
muose privačiuose sklypeliuo
se. „Per pastaruosius kele
rius metus — kalbėjo Brežne 
vas — tie žemdirbiai buvo su 
sidūrę su nepagrįstais suvar
žymais“. Tai buvo žodžiai, 
nukreipti prieš nuverstąjį N. 
Chruščiovą — dėl įvairių biu 
rokratinių potvarkių jo valdy
mo metu, iš tikrųjų, kolchozi 
ninkai turėjo rūpesčių dėl jų 
sklypuose laikomų vadinamų 
„asmeninių“ gyvulių. Tik atei 
tis parodys, ar vad. kolekty
vaus valdymo metu Sovieti
jos žemdirbiai susilauks ge
resnių gyvenimo, buities ir at 
lyginimo sąlygų. Sekant Va
karų spaudos pranešimus dar 
per anksti kalbėti apie „palen 
gvėjimo nuotaikas sovietinių 
žemdirbių tarpe“. E.

.— Albanų komunistų par
tija nesitenkina N. Chruščio
vą Kremliuje nuvertus. Parti
jos laikraštis „Zeri i Popullit’* 
pranešė, kad „chruščioviniai 
revizionistai“ dar nesą nuga
lėti. Esą, pagrindinis klausi
mas atitinkamai {vertinti Sta- 
lino asmenį ir jo kūrybą.

— Pekinas atmetė JTO 
sekr. Thanto siūlymą tartis 
dėl atominės energijos su 4 
atominėm valstybėm.

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI 
3, 4 ar 5 metai 5y%% 1 ar 2 melai 5% 

6 iki 10 metų 5*4%. 
Teirautis: 875-2800 

Estern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal.

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ
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LIETUVA SLAPTUOSE PASTAROJO KARO 
ARCHYVUOSE

Karui baigiantis Vokieti
joj ouvo rasti veimarinės ir 
hitlerinės Vokietijos archy
vai, kasyklose, kalnų urvuo
se.

Daugiausia slaptų doku
mentų atiteko amerikie
čiams. JAV istorikų bei mo
kslininkų tie dokumentai bu
vo surūšiuoti ir pradėti siste
mingai tyrinėti. Atlikus do
kumentų mikronuotraukas, 
jie nuo 1958 m. grąžinami F. 
Vokietijai. Archyvus saugo
ja valdžios įstaiga Koblenzo 
mieste (Bundesarchiv). Iki 
šiol Vokietijai sugrąžinta dau 
giau kaip 200 tonų tų doku
mentų. Kiek mažiau slaptų 
dokumentų buvo patekę į bri 
tų ar prancūzų rankas. Dalį 
dokumentų britai sugrąžino 
vokiečiams, prancūzai iki šiol 
negrąžina, o sovietai tesugrą 
žino tik „Prūsijos archyvo” 
dalį. Sovietų rasti R. Vokieti 
joje ar rytiniame Berlyne ar
chyvai neprieinami jokiam va 
kariečiui.

Amerikiečių ir britų Vo
kietijai grąžintieji slapti ar
chyvai atidengia Lietuvos - 

Canadian Vickers Ltd.

Machine Shop pasiūlomai

® Milling Machine Operators
@ Turret Lathe Operators
© Radial Drill Operators
O Toolmakers
@ Ingersoll Operators
• Planer Operators
> Lathe Operators
© Too! Designers
@ Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4270 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

- Vokietijos santykių raidos 
„atvirkščiąją pusę“. Koblen
zo archyve dabar turimos vi
sos Vokietijos reicho konce- 
liarijos bylos nuo 1918 iki 
1945 m., su visais posėdžių 
protokolais ir slaptų susiraši
nėjimų nuorašais. Kabineto 
posėdžių protokolų nuorašuo
se neabejotinai būta ir santy
kius su Lietuva liečiančių įra 
šų. Tokių įrašų yra buv. Vo
kietijos vyriausiosios kariuo
menės vadovybės archyvuo
se, ypač iš karo meto laikotar 
pio.

Prieš metus pradėto grą
žinti ir slaptieji SS ir Gesta
po vadovybės archyvai. Ypa
tingai gausūs ir įdomūs Him 
mjerio įstaigų, veiklos doku
mentai. Juose itin dažnai mi
nima Lietuva ar Lietuvos pi
liečiai (hitlerinių įstaigų 
prieš juos panaudotos prie
monės, lietuvių ar žydų de
portacijos, koncentracinės 
stovyklos, gettų organizavi
mas ir pan.) Tuose archyvuo 
se atsispindi ir kai kurie ma
siniai Lietuvos piliečių naiki
nimai. Tų dokumentų dalimi

Nu&elta j 7-tr.
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Tiesus žodis JAV politikai
SUSIDERINIMAS SU KO MUNISTAIS IR PAVERGT 

OSIOS TAUTOS
Pavergtų Europos Tautų Sei
me lapkričio 10 kalbėjo Euge 
ne Lyons, „Reader's Digest" 
vyresnysis redaktorius, ver
tinęs politiką Sovietų atžvil
giu nuo pat Sovietų Sąjungos 
pripažinimo.

„Jūs žinote geriau nekaip 
aš, koks yra tragiškas pakri
kimas Amerikos ir Vakarų 
politikoje atžvilgiu kraštų, 
kurių vardu jūs kalbate ir atž 
vilgiu imperialistinės galybės, 
kuri laiko juos vergijoje.

Jūs taip pat geriau žinote 
nekaip aš, kad, nepaisant iš
orinių atmainų ir vidaus įtam 
pu, satelitinės valstybės rytų 
ir vidurio Europoje tebėra pa 
vergtos. Tol, kol jos yra ko
munistinės, jos ir turi būti 
pavergtos — nes jų režimo iš 
silaikymas priklauso nuo So
vietų karinės jėgos.

Vienintelis apsidraudimas, 
kurį ulbrichtai, kadarai, go- 
mulkos turi prieš savo pilie
čių gilų nepasitenkinimą ir ru 
senančią rūstybę, yra Krem
liaus tankai ir bombos. Dėl 
to, nori ar nenori, jie liekasi 
kilpose, priklausomi satelitai.

Atolydis ir jo šalininkai
Yra pagrindo įtarti, kad 

daugelis atmainų, jei ne visos, 
— tokios kaip teroro atlyži - 
mas, kuris mūsų spaudoje at
sispindi optimistinėm antraš
tėm — yra įvykdytos su so
vietinių bosų pritarimu, gal 
būt, net su paskatinimu. Te
gul ir tam, kad tai skatintų 
Vakarų prekybą ir ilgalaikius 
kreditus satalitam tuo metu, 
kai Sovietų pramonės ir že
mės ūkis pergyvena krizę. 
Tai gali šioje srity tarnauti 
Kremliaus tikslam.

Tačiau Maskva turi iš to 
ne tik ūkinės naudos. Tiek, 
kiek Jungtinės Valstybės ir 
kitos demokratijos leidžiasi į 
bičiulystę ir biznius su komu 
nistimais viešpačiais, tiek ma
žiau yra pagrindo tikėti, kad 
jos rūpinsis likimu tų, ku
riuos jie valdo.

Tiltų per žmonių galvas 
prasmė.

Iš tikrųjų taip ir yra prakti 
koje — juo draugiškesni yra 
mūsų santykiai su raudonai
siais diktatoriais, juo labjau 
mes linkstame ignoruoti tuos, 
kuriem jie diktuoja. Tokia 
yra prasmė „tiltų“, kurių sta
tyba yra taip užimtas Wa- 
shingtonas; tai tiltai į komu
nistinius viešpačius per jų vai 

dinių galvas. Valstybės de
partamento svaigulingi veiks
mai įsiteikti komunistinėm 
valdžiom, ar tai pačioje Rusi
joje ar jos kolonialinėse vieš
patystėse, apeina gyventojus 
ir prasilenkia su mūsų iškil
mingais įsipareigojimais apsi
sprendimui ir laisvei.

Accommodation ir 
APPEASEMENT

Yra vilčių, nors ir netvir
tų, kad kai kurie iš mūsų va
dų pripažins, kaip netvirtas, 
kaip apgaulingas yra pagrin
das jų tikimam susiderinimui 
(acomodation) su komunis
tinio pasaulio sovietiniu seg
mentu.

Accomodation — dabar tai 
veiksmingas žodis. Mūsų dip 
lomatijos retorika vengia ir 
piktai atmeta mažiau pati
kimą žodį, nes pastarasis sie
jasi su atminimais iš Miunche 
no ir Jeltos. Mūsų politikos 
meisterių dauguma, nuošir
džiai kalbant, įtikino patys sa 
ve, kad veiklos pristabdymas, 
atsileidusios įtampos sutam
pančių interesų sritys neturi 
nieko bendro su apeasementu.

Jie klysta. Appeasemento 
žymė, jo praktinė esmė yra 
atlyginimas: paaukojimas ko
kių interesų ar laisvių — mie
liau kieno nors kito, tik ne 
jūsų pačių — už tam tikras 
gaunamas vertybes. O kuo at
lyginti visados esti. Miunche
ne tai buvo Čekoslovakija; 
Jaltoje buvo Lenkija, Rumu
nija, Bulgarija ir kitos rytų 
bei Vidurio Europos valsty
bės.

Akivaizdu, kad mes esame 
įsivėlę iš esmės į appeasemen 
to strategiją, manau iš atlygi
nimo fakto. Nurašomieji da
bar yra pavergtosios tautos. 
Nuo pat jų -pavergimo Sovie
tų užsienių politika siekė jų 
pagrobimą įteisinti: išgauti iš 
Vakarų pilną pripažinimą ko
munistiniam statusui rytų bei 
vidurio Europoje tikslą — ne 
tik be jokių nuolaidų balansui 
išlaikyti, bet gaudami dar bo- 
ną prekybos bei ūkinės para
mos forma.

Avansai.
Mes vėl manifestuojame 

ne tik savo sutikimą, bet ir 
uolumą sumokėti už abejoti
ną susilaikymą kitų tautų lais 
vės bei nepriklausomybės pini 
gu. Ir mes mokame didelius 

avansus šiame bjauriame biz
nyje.

Mes sumokėjome, misteri - 
lizuodami Amerikos propa
gandą, siunčiamą į komunis
tų pavergtą pasaulį. Mūsų ra
dijo siuntos, oficialinės ir ne- 
oficialinės, kurios visada bū
davo švelnios, pavirto koše. 
Jos rūpestingai redaguoja
mos, stengiantis išvengti, kad 
nebūtų „erzinami“ ar provo
kuojami” ar įžeidžiami Krem 

asopjApjasjs asoipj jį afniĮ 
jautrių skerdikų jausmai. Mes 
niekad, gink Dieve, nemini
me žodžio Liberation, nors 
sovietų -propaganda nuolatos 
žada mus „išlaisvinti“, ven
giame užuominos, kad totalis 
tinis komunizmas turi mažiau 
teisių būti ir klestėti mūsų 
„įvairumų pasauly“ negu mū 
sų laisvės sistema. Faktas, 
kad komunistai nustojo mūsų 
radijo siuntas kliudę, yra įžei 
džiantis; jie daugiau nebeturi 
nieko prieš mūsų bedantes 
siuntas.

Mes sumokėjom kitą dalį, 
- sutikdami išimti Vengrijos 

klausimą iš Jungtinių Tautų 
darbų eilės ir susilaikydami 
nuo komunistinio kolonializ
mo svarstymo, kai buvo svars 
tomos senesnės nekomunisti
nės kolonializmo formos.

Pavergtų Tautų savaitė:
Viena mokėjimo už appea 

sementą dalis yra perdaug ge 
rai žinoma tiem iš jūsų, ku
rie atstovaujate pavergtom 
tautom. Aš turiu galvoj begė
dišką sabotažą Pavergtų Tau 
tų Savaitės idėjai. . .

Pirminis Pavergtų Tautų 
Savaitės tikslas buvo išmes
tas, užmirštas, išduotas.

Sąjungininkai ar priešai:
Kitas reikalas. Šios politi

kos logika gali mus nuvesti 
mažais vos juntamais žings
niais į poziciją, kurioje, nusto 
darni buvę pavergtų tautų są 
jungininkais, mes esame grės 
mė'je tapti jų priešais. Žinau, 
tai skamba kaip ekstremiz
mas. O kas šiandien nori būti 
ekstremistas? Bet šiurpi tiesa 
yra ta, kad laisvojo pasaulio 
užsienių politikos ofisuose, 
tarp jų ir mūsų valstybės de
partamentas, esama tokių, ku 
rie baiminasi sukilimų paverg
tuose kraštuose ar -pačioje 
Rusijoje beveik tiek pat kaip 
ir patsai Kremlius. T ai suar
dytų susiderinimo planus — 
Įspėja jie.

Su Kremlium išvien:
Kai kurie iš jūsų gal ma

tėte pranešimą iš Bonnos, Vo 
kietijoje, kurį paskelbė Se- 

mour Freidn, Herald Tribu
ne užsienio reikalų redakto
rius, š. m. gegužės 11. Aštrus 
dialogas — jis rašė — eina 
tarp Amerikos užsienio politi
kos formuotojų, kas reiktų da 
ryti, jei rytų Europoje rūgi
mas išsiveržtų atviru gaisru. 
Esama tokių — rašė jis — 
kurie aiškiai mano, kad mes 
turėtume tada padėti Krem
liui padėti atstatyti tvarką...

Millis mano, kad „Rusijos 
komunistinės imperijos sugriu 
vimas šiandien” būtų pasau
liui „katastrofa“. Šią pažiūrą 
tiesiogiai ar netiesiogiai remia 
George Kennan, senatorius 
Fulbright ir, žinoma, visi AD 
A — Americans for Democ
ratic Action — galinga orga
nizacija, kuri dabar mato vie
ną iš savo steigėjų bei rėmė
jų išrinkta JV viceprezinden- 
tu.

Žiauriai tai skamba — ir 
taip yra — kad appeaseman- 
to kelias, kuriame dabar mes 
esame, gali nuvesti mūsų pa
saulį bendradarbiauti su ver
gų viešpačiais vergijai išlaiky 
ti. . .

Atsakomybės šauksmas:
Yra skaudi tiesa, kad po ka 

ro mes sąmoningai išdavėme 
Stalino ir Mao Tsetungo ma
lonei šimtą milijonų europie
čių, kurių daugumas karo me 
tais buvo mūsų tvirčiausi są
jungininkai, išdavėme kitus 
milijonus Azijoje. Tai buvo 
gėdinga kaina, kitų valstybi
nėm ir asmeninėm laisvėm, už 
apgaulę, tardamiesi, kad per
kame sau patiem laisvę.

Paskui mes padidinome sa
vo kaltę, nesiimdami sukliudy 
ti komunistų žiaurybių jų pa
vergtuose kraštuose, nesiim
dami padėti tiem, kurie pvz. 
Rytų Vokietijoje. Vengrijoje, 
T ibete, sukilo iš desperasijos 
prieš tiraniją. Tiesiogiai ar 
netiesiogiai Vakarai pažiūrė
jo pro pirštus į tų tautų paver 
girną ir vergijoje laikymą. 
Dėl šios aukos turi teisėtos 
pretenzijos laukti iš mūsų Pa
galbos ir šauktis į mūsų sąži
nę.

Amerika, kuri kitados sto- 
. vėjo tvirtai už visų tautų apsi 

Sprendimą, didelių ir mažų, 
dabar kalba švelniai iš bai
mės nesusprogdinti burbulo, 
kurį vadina accommodation.

Trys pareiškimai:
Leiskite man baigti primi

nimu trijų pareiškimų, visai 
nesenų pareiškimų, kuriuos 
taip reta girdėti šiandien, kad 
jie atrodo skamba archaiškai, 
lyg kas iš tolimos praeities.

MŪSV^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

PRIIMTAS NAUJAS F AS
Pranešame, kad daugiau ne 

gu % ŠALFASS-gos narių pa 
sisakė už FASK-to Memoran
dume Nr. 2 patiektus pasiūly 
mus, ŠALFASS-gos adminis
tracinių organų rinkimų rei
kalu, būtent:

1) Dabartinio FASK-to ka 
dencija pratęsiama iki naujo 
FASK-to išrinkimo.

2) ŠALFASS-gos Statutas 
pakeičiamas ta prasme, kad 
FASK-tas ir Revizijos Komi
sija bus renkama korespon- 
denciniu būdu visų ŠALFAS 
S-je registruotų sporto klubų. 
Iki šiol šie organai buvo ren
kami visu ŠALFASS-je regis 
truoty narių individualiai, ko- 
respondenciniu būdu.

3) FASK-tas yra įgaliotas 
atatinkamai pakeisti rinkimi
nius nuostatus, pritaikant nau 
jam rinkimų būdui.

Pagal ŠALFASS-gos Sta
tutą, rinkimus vykdo ŠALFA 
S S-gos Garbės Teismas, kuris 
savo ruoštu skelbs rinkiminę 
procedūrą.

FASK-tas išsiuntinėja vi
siems ŠALFASS-gos viene
tams naujas laidas ŠALFAS 
S-gos Statuto ir rinkiminių 
nuostatų. x

Šis pranešimas skelbiamas 
1964 m. lapkričio 20 d.

FASK-tas.
IŠ LIETUVOS.

— Lietuvos rughby pirme
nybes laimėjo Kauno Banga. 
Antroji ir trečioji vieta taip 
pat atiteko kauniečiams, o ket 
virtoje liko Vilniaus „Geleži
nis vilkas“.

„Mes niekad — viršūnėse, 
kokios sutarties deklaracijoje, 
savo žodžiuose ir net mintyse 
— negalime pripažinti sovie
tinio dominavimo rytų Euro
poje. Mes privalome niekad 
neleisti sovietam užmiršti, jos 
įsipareigojimo Jaltoje ir Pots 
dame garantuojančio apsi
sprendimą pavergtom tau
tom”.

Tas pats senatorius po 8 
mėnesių kalbėjo Pulaski die
nos minėjime 1960 spalio 11 
kaip kandidatas į preziden
tus :

„Jungtinių Valstybių se
kančio prezidento viena iš pa 

(Perkelta į 5-tą puslapį).

K-TO RINKIMŲ BODAS.
— Lietuvos futbolo pirme 

nybių pasekmės: Ukmergė— 
Vilniaus Pažanga 6:0, Klai
pėdos Baltija — Vilniaus Sa
liutas 1:0, Klaipėdos Maistas

— Vilniaus Saliutas 2 :6.
— Bratislaovs tinklininkai 

lankėsi Lietuvoje. Prieš Kau
no Dinamo jie pralaimėjo 3: 
0, o mūsų moterys pralaimėjo 
1:3.

— Bratislavos tinklininkai 
jos proga Lietuvos sportinin
kai buvo priversti ją „pagar
binti“ įvairiom sportinėm var 
žybom.

— Lietuvos jaunimo bok
so rinktinė nugalėjo Ukrainą 
7 :2.

IŠ VISUR
— Suomijos ledo ritulinin 

kai nugalėjo Lodzėje. Lenkiją 
6:1 ir Katovicuose sužaidė 3: 
3.

— Sudaryti geriausių Euro > 
pos stalo tenisininkų sąrašai: 
komandomis — vyrai 1) Šve
dija, 2) Jugoslavija, 3) Vak. 
Vokietija, 4) Vengrija, 5) 
Rumunija, 6) Čekija, 7) Sov. 
Sąj. 8) Anglija, 9) rytinė Vo 
kieti ja, 10) Lenkija.

Moterys: 1) Rumunija, 2) 
Vengrija, 3) Vakarų Vokieti
ja, 4) Anglija, 5) Sov. Sąj. 
6) Čekoslovakija, 7) Rytinė 
Vokietija, ) Lenkija, 8) Šve 
dija, 10) Bulgarija.

Individualiai vyrai: 1) Al- 
ceris (Šved.). 2) Džiurdžiu- 
ka (Rum.). 3) Scheier (Vak. 
Vok.). 4) Markovič (Jugos
lavija). 5) Joranson (Šved.).

Moterys: 1) Alexandru 
(Rum.). 2) Constantinescu
(Rum.). 3) Fiddine (Vengr.)

— Kalkutoje gražiai pasiro 
de vakarų Vokietijos lengva
atlečiai, ypač trišuolininkai. 
Sauer nušoko 16,89 m. (To
kio olimpjadoje aukso meda
lis!), o Trense 16,24 m.

— Stalo teniso rungtynė- 
es raudonosios Kinijos atsto
vai nugalėjo Japoniją 5:2, o 
japonės pasekme 3:2 — ki- 
nietes.

— Antrą pasekmę pasau
lio sporto istorijoj moterų šuo 
lyje į aukštį atsiekė australie
tė M. Mason, iššokdama 1,83 
m. Pasaulio moterų rekordas 
priklauso rumunei J. Balaš ir 
yra 1,91 m.

A. MERKELIS

Lietuvos keliu
(Iš V. Kudirkos monografijos)

LIETUVOS KELIU
Jo tolį užburtą likimas jam lemia. .. 
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę, 
Lietuvio takelis neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas, ką žnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai.. .

Jurgis Baltrušaitis.

Po daugelio klaidžiojimo metų grįžęs į savo tautą Vincas 
Kudirka pasiryžo jai aukoti visas savo jėgas. Ką ir kaip sa
vo tautai veikti, jam buvo aišku. Aušros paskatintas prie tau
tinio darbo, Vincas Kudirka suprato didelę periodinės spau
dos reikšmę.

Aušros metu lietuvių tautinis atgijimas jau buvo tiek 
gajus bei stiprus, jog gausėjančiai lietuviškąjai šviesuomenei 
be savojo laikraščio gyventi atrodė nebeįmanoma.

1886 m. daugiausia dėl lėšų stokos sustojus Aušrai, auš
rininkas Martynas Jankus 1887 m. vasario mėn. pradėjo leis
ti Garsą. Jo amžius buvo neilgas. Po aštuonerių numerių 
nutilo. Garsas neturėjo nei savo programos, nei patyrusio 
redaktoriaus, nei bendradarbių. Tais pat metais rugpjūčio 
mėnesį pasirodė Šviesa, leidžiama daugiausia kunigų lėšomis. 
Ją savo raštais rėmė Maskvos universiteto lietuviai studentai. 
Betgi ir Šviesa neturėjo aiškios programos, buvo blanki, joje 
■pasitaikydavo obskurantiškų rašinių, kurie kiek labjau prasi
lavinusius skaitytojus piktindavo. Jąja buvo nepatenkinti ir 
Maskvos universiteto lietuviai studentai.

Minėtų laikraščių toks trumpas amžius bupo ne vien tik dėl 
finansinių sunkumų, bet ir dėl to, kad nė vienas jų neturėjo 
kiek stipresnės visuomenėje atramos. Aušroje prasidėjęs ir 
netrukus išryškėjęs ideologinis visuomenės susiskaldymas to
kios atramos reikalavo. Anais laikais laikraštį pradėti leisti 
galėjo ir vienas entuziastas, tačiau jau išlaikyti jau būtinai 
reikėjo organizacijos. Tą puikiai suprato Vincas Kudirka.

Tautiškai ir kultūriškai atgyjančiai Lietuvai trūko or
ganizuoto veikimo. Jei ir buvo viena kita draugija, tai ji bu
vo vietinio pobūržio, negausi, ir jos veikimas nesiekdavo to
liau siavo parapijos ribų. Stiprėjant tautiniam susipratimui, 
savaime mezgės lietuvių organizacinis gyvenimas ir veikimas.

Varšuvoje studijuoją lietuviai įvairiomis progomis su
sirinkę ir į savo tarpą pasikvietę kitus, ten gyvenančius lie

tuvius, vaišindamiesi ir pramogaudami, nepamiršta ir savo 
tautos reikalų. 1888 m. per užgavėnes studentas Jonas Gai
damavičius, kuris jau buvo vedęs ir gyveno su šeima, pasi
kvietė kolegas lietuvius studentus ir kelius pažįstamus Var
šuvos lietuvius blynų. Tame tradiciniame Užgavėnių pobū
vyje dalyvavo studentai: Vincas Kudirka, Juozas Kaukas, 
Jonas Seniūnas, Juozas Bagdonas, Jonas Staugaitis, Baltrus 
Vabalas .Alfonsas Moravskis, Juozas Kasakaitis ir Jonas By
la. Ir ne studentai: Juozas Adomaitis, Juozas Radziukynas 
ir Stasys Riauba. Pobūvio šeimininkas Jonas Gaidamavičius 
pasakė patriotinę kalbą, ragindamas būti susipratusiais lietu
viais ir dirbti savo tautos labui. Patriotiškai nuteiktas Vincas 
Kudirka padeklamavo savo improvizuotą eilėraštį:

Gražu yra matyti lietuvių būrelį, 
Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko 
Ir, susiėję, tėvynei aukoja žodelį 
Ir motiną pagarbina atminimais vaiko.
Gražiau, jeigu kiekvienas pripažinti gali, 
Kad nuo žodžių jų širdis taip gi neatskirtos, 
Ir visos tiesiog kreipiasi į tėvynės šalį 
Ir meilėje tėvynės visados yr tvirtos.

Gražiausiai vienok esti akims matyti, 
Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako, 
Kad visi tie Lietuviai patys, nevaryti, 
Savo tėvynės garbei nepželdina tako.

Pobūvyje, bekalbant apie lietuviškus reikalus, iškilo su
manymas steigti lietuvių studentų draugiją. Kalbėta ir apie 
lietuviško laikraščio reikalingumą. Ir Varšuvos lietuvių stu
dentų draugijos ir naujo lietuviško laikraščio reikalai Vincui 
Kudirkai arčiausia prie širdies. Jie svarstomi įvairiomis pro
gomis draugėn susibūrusių lietuvių studentų.

Vincas Kudirka ruošia būsimąjai draugijai programą ir 
įstatus. Jis siekia .plačiai ir toli. Studentų druagijos jam per- 
maža. Jis galvoja apie tokią draugiją, kuri aprėptų visą Lie
tuvą ir visus lietuvius. Savaime suprantama, kad tokios 
draugijos programa taip pat turi būti plati ir viską aprėpian
ti, ko siekia tautiškai ir kultūriškai atgyjanti Lietuva. Tokiai 
organizacijai kurti jau laikas buvo pribrendęs, ir to darbo 
ryžtingai imas Vincas Kudirka. Jis steigiamai draugijai pa
ruošia įstatus bei programą ir juos savo gražiai perrašęs atli- 
tografuoja, kad juos būtų galima plačiau paskleisti. Steigia
moji draugija pavadinta Drauyystė Lietuva. Jos branduolį 
sudaro Varšuvos lietuviai studentai ir keletas Varšuvoje gy
venusių lietuivių tarnautojų.

Lietuvos draugystė pasiryžusi šviesti Lietuvių tautą, gai
vinti ir kelti jos tautinę sąmonę, ugdyti jos literatūrą ir dailę, 
gerinti jos ekonominę būklę ir saugoti lietuvių tautą nuo ny

kimo ar, jos įstatų terminu tariant, plėsti lietuvybės sienas.
Tautos švietimo draugija buvo numačiusi siekti, leisda

ma ir platindama lietuvių kalba knygas ir laikraščius, auklė
dama tautą ir teikiama jai naudingų žinių raStu ir žodžiu; 
stipendijomis ir kitokia medžiagine parama šelpdama įvairių 
mokslo šakų jaunimą ir studijuojančius dailę bei amatus, 
steigdama mokyklas, kursus ir kitokias mokymo įstaigas.

Tautos sąmonei gaivinti ir kelti draugijos buvo numaty
ta aiškinti lietuvių tautos skirtingumas nuo kitų tautų, skir
tumas tarp tautos ir religijos (neliečiant pačios religijos da
lykų), aiškiau sakant, neleisti lietuivių lenkinti per bažnyčias; 
skleisti žinias apie Lietuvos praeitį, apie tuometinę jos poli
tinę būklę ir ateities siekmius.

Tautos ūkinei būklei gerinti numatyta mokyti tobules
nės žemdirbystės, gyvulininkystės, sodininkystės, žuvinin
kystės ir kt., kelti amatus, skatinti prekybą.

Tautai saugoti nuo nykimo numatytos šios priemonės: 
stabdyti emigraciją, neišleisti žemės iš lietuvių rankų, išpirk
ti žemes iš svetimtaučių ne tik pačioje Lietuvoje, bet ir. nu
tautintuose jos pakraščiuose.

Lietuvos draugystė savo įstatuose taip pat buvo numa
čiusi steigti knygyną, muziejų, lietuvišką teatrą, skelbti lite
ratūros, dailės ir kitokius konkursus.

Lietuvos Draugystės programa plati, reali ir konkreti. 
Tos programos Lietuvai užteko 30 metų, t. y. tol, kol Lietu
va buvo paskelbta nepriklausoma valstybe.

Lietuvos Draugystės programa skiriama šviesuomenei 
ir jos įstatuose numatyti trijų kategorijų nariai: 1) šviesuo
liai, turį iniciatyvos veikti ir vadovauti, 2) galį veikti pirmų
jų vadovaujami ir 3) tie, tarp kurių reikia vykdyti draugys
tės programą.

Ypač daug reikalaujama iš pirmosios kategorijos narių: 
jie turi būti aukštos moralės, išmokslinti, pasiryžę gyventi 
Lietuvoje, o svetur gyveną remti draugystę savo raštais ir 
piniginėmis aukomis. Trumpai tariant, pirmosios kategori
jos nariai — pavyzdingi lietuviai, Lietuvos elitas. Jie paren- , 
ka ir kitų dviejų kategorijų narius. Pirmosios kategorijos na
riai stojamojo mokesčio moka 3 rublius ir metinio — 6 rub
lius; antrosios kategorijos stojamojo mokesčio — 1 rublį ir 
metinio — 3 rublius; trečiosios kategorijos ir stojamojo ir 
metinio mokesčio moka, kiek kas išgali.

Lietuvos Draugystės vadovybę sudaro komitetas, susi
dedąs iš pirmininko, iždininko, sekretoriaus, knygininko ir 
dar mažiausia bent iš 4 narių. Draugystė įvairiose Lietuvos 
vietose buvo numačiusi turėti ir savus agentus, kurie ją in
formuotų apie ten esamą būklę ir svarbiausius įvykius. Lie
tuvos Draugystės pirmuoju pirmininku buvo Jonas Gaida
mavičius, o sekretorium Vincas Kudirka, kuris ir tvarkė vi
sus draugystės reikalus. Iždininku Juozas Kaukas.

Bus daugiau.
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VARPUI SUKANKA 75 METAI AMŽIAUS 

Varpo sukaktuvėms pradedama spausdinti Aleksandro 
Merkelio dalį Vinco Kudirk os Monografijos.

VEDA D R. GUMBAS

Vincas Kudirka, Lietuvos 
Himno autorius, buvo didy
sis Varpo organizatorius, di
dysis jo rašytojas ir didysis 
jo redaktorius. Tat rašytojo 
ir žurnalisto Aleksandro Mer 
kelio, pasižymėjusio mono
grafijų rašytojo, jau išleidu
sio monografijas apie Tumą- 
-Vaižgantą ir A. Smetoną, 
Vinco Kudirkos darbas, ku
riam jis kruopščiai rinko me 
džiagą, yra svarbus ir svarus.

Dalis tos monografijos pa
vadinta „Lietuvos keliu“, ap
ima labai svarbų lietuvių tau
tos kovų už laisvę ir Lietuvos 
nepriklausomybės idėjos kėli
mo laikotarpį, yra labai svar
bi, įdomi ir įspūdinga.

Ypač tai turėtų būti įdo
mu jaunuomenei, nes A. Mer 
kelis šioje monografijoje at
skleidžia visą lietuvių tautos 
istorijos bei kultūristorijos 
tarpsnį, suvaidinusį lietuvių 
tautos prisikėlimo ir pasiruo
šimo savarankiškam gyveni
mui.

Varpo tradicija tęsiama ir 
toliau, Paskutinis Varpo nr. 
nepaprastai įdomus ir svar
bus ir jį galima gauti NL re
dakcijoje.

ATVYKS RAŠYTOJAS 
PULGIS ANDRIUŠIS

Rašytojas Pulgis Andriu
šis, gyvenąs Australijoje, at
vyksta į Amerikos kontinen
tą ir čia duos savo kūrybos re 
čitalius. Jis atvyks ir į Kana
dą — Montreal}, Toronto, Ha 
miltoną ir kt. Tai bus naujų 
metų pradžioje.

LEIDINIAI LIETUVOJE
— Lietuvoje išleista biblio 

grafinio leidinio „Lietuvos 
TSR spauda“ pirmoji tomo 
antroji knyga, apima, 1940 — 
1955 metais ėjusius periodi
nius leidinius, išleistus diser
tacijų autoreferatus, gaidas, 
vaizduojamojo meno spaudi
nius ir žemėlapius.

— Baltstogės mokslo drau 
gija išleido leidinį „Actą Bal- 
tico — Slavica“, skirta slavų- 
-baltu istorijos, kalbotyros ir 
materialinės kultūros santy
kiams tyrinėti.

— Vilniuje veikiąs Liau
dies ūkio tarybos vyrų 
choras „Aidas" spalio 20 d. 
išvyko kelionėn į Lenkiją ir 
Čekoslovakiją. Numatyti kon
certai Varšuvoje, Krokuvoje, 
Poznanėje, Prahoje, Brno, 
Gotwalde ir Karlovy Vary.

— Spalio 29 d. Lietuvos 
Mokslų Akademijoje diserta
ciją istorijos mokslų kandida 
to laipsniui įgyti apgynė Ro
kas Maliukevičius.

— Vilniuje spalio mėn. pa 
baigoje mirė Knygų Rūmų 
pavaduotojas mokslo reika
lams, Teodoras Čyžas. Jis bu 
vo vienas leidinio „Lietuvos 
TSR spauda“ paruošėjų — 
kolektyvo narių.

— Lietuvoje pasirodė trys 
ilgai grojančios plokštelės, į 
kurias įrašyta M. K. Čiurlio
nio muzika. Plokštelėse įgro
ti kūriniai: simfoninės poe
mos „Miške” ir „Jūra“ (išpil 

do Maskvos filharmonijos 
simfoninis orkestras, diriguo
jamas prof. D. Dvariono), 
Čiurlionio styginis kvartetas 
c-moll (atlieka Valst. kvarte
tas Vilniuje) ir pianisto Vyt. 
Landsbergio įgroti preliudai.

— Lietuvos kino teatruose 
nuo spalio 26 d. vyko rytų 
Vokietijos filmų festivalis. Iš 
Lietuvos pranešama, kad tų 
filmų nuvalkiotos temos, tad 
ir filmai negalėjo sukelti di
desnio publikos dėmesio.
ŽEMĖS ŪKIO AKADEMI

JA NAUJOJE VIETOJE
Žemės ūkio akademija nau 

juosius mokslo metus spalio 
3 d. pradėjo naujoje moky
mo bazėje Kauno rajone (No 
reikiškėše), kur įkurtas stu
dentų miestelis. Akademija 
įsteigta 1924 m. Dotnuvoje ir 
bolševikmečiu perkelta į Kati 
ną. Pastaruoju metu skelbia
ma (plg- „Tiesą”, spalio 3, 
or. 232), kad per pastaruo
sius 20 metų Akademija išlei 
do arti 5,000 aštuonių specia 
lybių žemės ūkio specialistų. 
Dabar Akademijoje mokosi 
2,100 studentų stasionariniuo 
se fakultetuose ir daugiau 
kaip 2,000 — neakivaizdinia
me skyriuje. Dirba 6 profeso
riai ir 65 docentai. Pripažįs
tama, kad didelį mokslinį ir 
mokslinių kadrų ruošimo dar 
bą atlieka Akademijos vete
ranai akademikas Jonas Kris 
čiūnas, biologijos mokslų dak 
taras St. Mastaukis, profeso
riai V. Ruokis, J. Bulavas, 
A. Kondrotas, J. Petraitis, 
docentai Pr. Svetika, Pov. Sk 
lėrius ir kt. E.

NEW YORKE VEIKIA 
DISKUSIJŲ RATELIS
Šiais metais įsikūrė New 

York jaunesnios lietuvių kar
tos diskusinis ratelis. Savo 
diskusini darbą pradėjo rude 
nį. Ratelis įsijungė į Lietuvių 
jaunimo organizacijų federa
ciją ir veikia kaip jos padali
nys New Yorke. Ratelis pir
mąsias diskusijas turėjo spa
lio 23 d. Lapkričio 13 d. įvy 
ko platesnio maštabo diskusi
nis suėjimas, kuriame dalyva 
vo apie keturiasdešimt asme
nų. Šiose diskusijose darė pra 
nešimus trys asmens. Jie vie
nas antrą papildė.

Diskusijas pradėjo Šiliū- 
nas. Jis skaitė referatą — Ver 
tybių (gėrybių) pasiskirsty
mas. Jis chronologiškai nuro
dė vertybių evoliuciją bei 
sampratą laike ir įvairių mo
kslų disciplinose. Pacitavo vi
są eilę žymiųjų mokslininkų, 
davė jų raštų ištraukas ir api
pavidalinimus.

Bulgarauskaitė papildė Ši- 
liūną. Ji suklasifikavo verty- 
pagal socialinio gyvenimo 
.‘Struktūrą. Nurodė kai ku
riuos bruožus lietuvių tremti
nių ir skirtumus nuo bendro
sios masės.

Šimoliūnas visa gretino 
praktikiniam gyvenimui. Jis 
paėmė pagrindu žydų tautą 
su jos tautiniais atsparumais, 
jos užsidarymą savyje ir mo-

Žydriosios uolos. A. Tamošaitienė.
DAIL. A. TAMOŠAITIE NĖS KŪRYBA

Ūkanos pėdsakai miško 
brūzgyne, versmės išgraužtas 
akmens paviršius, apšarmoju
sių šakelių filigree, saulėtekio 
gijos miško tankumyne — 
gamtos nuolat besikeičiančių 
nuotaikų miniatiūros yra dail. 
A. Tamošaitienės kūrybos te
mos. Šios praeinančių sezonų 
žaismo nuotrupos atkurtos im 
pulsyviai, netam kad žiūro
vas jas lygintų su gamtos tik
rove, bet tam kad pajustų jų 
begalinį įvairumą ir subtilu
mą. Šių gamtos nuotaikų ‘per 
davimas pasižymi paprastu
mu ir savitu meno tikrovės 
pajutimu, kurie daugiausia 
patraukia žiūrovą. Paprastu
mu, nes menininkės žvilgsnis 
į gamtą nefalsifikuotas nei 
sentimentalumu nei perdaug 
įmantriomis stilistinėmis prie
monėmis. Savitumu, nes kiek-

FROF. VLADUI STANKAI 80 METŲ
Nevienas lietuvis vašingto 

nietis su pasididžiavimu pa
sako, kad pas mus Washing
tone gyvena profesorius Vla
das Stanka teisininkas, filoso 
fas mokslininkas, rašytojas.

Prieš 80 metų jis gimė Lie
tuvoje, Biržuose, smulkaus ba 
joro šeimoje. Mokėsi Rygoje 
ir Petrapilyje, kur įgijo ma
gistro laipsnj, habilitavosi ir 
1914 m. buvo patvirtintas bau 
džiamosios teisės privatdocen 
tu. Reiškėsi revoliuciniame ju 
dėjime, Kerenskio kabinete už 
ėmė aukštą vietą. Veikdamas 
prieš komunistus, Mogiliove 
buvo du kartu bolševikų areš 
tuotas. -
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kėjimą prisitaikyti, ir vado- 
vaiti kitiems. Baigdamas pa
reiškė norą, kad tai turėtų bū 
ti mums tremtiniams lietuvia
ms pavyzdys.

Diskusijos įvyko dailininko 
p. Žoromskio studijoje. Nei 
pastabos, nei pati aplinkuma 
nėra pritaikyta moksliniam 
susikaupimui. Bet jaunimas 
džiaugiasi, kad juos paremia 
ir priglaudžia.

Palazdys. 

vienas vaizdas yra išreikštas 
A. Tamošaitienei charakterin
gu ir pastoviu bruožu.

Dail. A. Tamošaitienės te
chnikai charakteringi vientisu 
rnas ir žaismingumas. Nėra 
bandoma išryškinti kokią 
nors paveikslo dalį, bet per 
kontrastines spalvas ir jų gru 
pių juginius perduoti nuolat 
besikeičiančioj gamtoj pagau
tą momentą. Paveiksluose, 
vingiuojantys juodų ar baltų 
linijų pluoštai duoda jiems 
lengvumą ir žaismingumą, rit 
mą sodriame spalvų tonų išsi
liejime.

Be pozos, be savęs egzalta 
vimo, be dirbtinio efekto jieš 
kojimo — lyriškas, intymus 
ir savitas — toks yra A. Ta
mošaitienės kūrybos kelias.

Ilona Gražytė.

Nuo 1923 m. profesioravo 
Kauno, vėliau Vilniaus uni
versitetuose, ir vertėsi advoka 
turą. Sovietams okupavus Lie 
tuvą, su šeima pasitraukė Vo 
kietijon. Buvo vienas iš Pa
baltijo universiteto Pinneber- 
ge steigėjų, o taip pat to Uni 
versiteto Prezidentas ir lietu 
vių skyriaus Rektorius. 1949 
m. atvyko į JAV ir ligi šiol 
tebedirba Kongreso Bibliote
koje Washingtone. Jo pastan
gomis į Kongreso Biblioteką 
pateko ir pirmieji čia pradėję 
dirbti lietuviai.

Profesoriaus Stankos pašau 
lėžiūrą, kaip rašo L. E., gali
ma būtų pavadinti džiaugsmo 
filosofija. Iš tikrųjų, jame 
dvelkianti laimė a-pkrečia su 
juo bendraujančius. Jis moka 
džiaugtis papraščiausiu kas
dieniniu gyvenimu. Jis yra iš
sireiškęs, kad jam neužpelny
tai tenka tiek daug laimės; vi 
sų pirma, laimingai pasitrau
kus nuo komunistų, gyventi 
Amerikos sostinėje, dirbant 
Kongreso Bibliotekoje nau
dotis didžiausiais kultūriniais 
turtais — milijonais knygų, 
varstyti gražiausio Amerikos 
pastato duris.

NEPASISEKĘS
PATARIMAS

Kalbasi du senberniai.
— seniai rengiuosi vesti, 

bet niekaip negaliu, nes mer
ginos, kurias pasirenku, ne
patinka motinai. . .

— O tu vesk tą, kurios bū
das panašus į motinos būdą. 
Pamatysi, kad patiks ir mo
tinai, — patarė draugas.

Po kiek laiko jie vėl susiti
ko. Pirmasis ir sako:

— Paklausiau tavo patari
mo ir vedžiau. . .

— Na, ir viskas gerai?
— Ne! Dabar tėvas negali 

jos pakęsti. . .
VISUR MODERNŪS 

LAIKAI
— Nenoriu gandru važiuo 

ti, noriu tiktai mašina! — pir 
mū riksmu 'prabilo naujagi
mis.

Ponia Stankienė yra ne- 
vien tamprus šeimos ryšys, 
bet profesoriaus gyvenimo 
ramtis ir drauge jo dideliuo
se darbuose, pasirodžiusiuose 
straipsniais knygomis lietu
vių, rusų, vokiečių ir anglų 
kalbomis.

Jų dukktė Elena, taip pat 
dirba Kongreso Bibliotekoje. 
Įgijusi bibliotekininkės ma
gistro laipsnį, dėka jos kaip 
teisininkės pasiruošimo ir kai 
bų mokėjimo, yra atsiekusi 
aukštos kategorijos laipsnio 
savo darbovietėje ir paskuti
niu laiku tapo paskirta katolo 
gizavimo divizijos, slavų sek
cijos viršininko pavaduotoja.

Profesoriui Vladui Stankai 
linkime dar daug kūrybingų 
metų skleidžiant gyvenimo 
džiaugsmą, kurio tai-p reika
lingas šių dienų žmogus.

Gražina Gustaitytė- 
-Krivickienė.

PROF. Z. ŽEMAIČIUI — 
80 METŲ ,

Lapkričio 8 d. prof. Zig
mui Žemaičiui suėjo 80 m. 
amžiaus. Gimęs 1884 m. Šve
nčionių apskr. Daktarų kai
me, sukaktuvininkas daugiau 
kaip1.40 veiklos metų buvo pa 
skyręs aukštąjai mokyklai. 
Studijavo Odesos fizikos - ma 
tematikos fakultete, ten 1909 
m. gavęs pirmojo laipsnio 
diplomą. 1909 m. grįžęs į Lie 
tuvą, Žemaitis ligi I pas. ka
ro dirbo Vilniaus mergaičių 
gimnazijoje, nuo 1915. m. — 
lietuvių gimnazijoje Vorone
že, nuo 1918 m. jis Švenčio
nyse ir ten 1919 m. įsteigė lie 
tuvių gimnaziją, buvo pir
muoju jos direktorium.

Lenkams Vilnių okupavus 
prof. Žemaitis persikėlė į 
Kauną, kur jo ir kitų mokslo 
vyrų pastangomis buvo įsteig 
tas universitetas. Žemaitis 18 
metų buvo gamtos - matema
tikos fakulteto dekanu. 1946- 
- 1948 m. jis buvo Vilniaus 
universiteto rektorium, kated
ros vedėju. Didžiulis sukaktu
vininko nuopelnas, tai labai

Nukelta į 5-tą psl.

DABARTINIO
AMŽIAUS SAVYBĖ

Cape Cod Kapočiaus vasar 
vietėje prie šiltos Golfo sro
vės poilsiautojas užkalbino 
greta buvusį asmenį:

— Ar ne įdomu, kad šių 
laikų mergaitės labai pana
šios į berniukus? Jūs tik pa
žiūrėkite į tą blondinę. . .

— Bet, pone, juk tai mano 
sūnus! ..

— Labai atsiprašau. Neži
nojau, kad jūs esate jo tė
vas. . .

— Jūs, pone visiškai nepa- 
stabus! . . Aš gi jo motina! . .

VIENO DIREKTORIAUS 
VARGAI

Vienos Montrealio įmonės 
direktorius atsisakė priimti į 
darbą moteris, nors Kanados 
įstatymai draudžia tokią dis
kriminaciją. Direktorius atsi
sakymą taip aiškino:

— Jeigu moteris negraži, 
vyrai nenori su ja dirbti kar
tu, o jeigu graži—negali kar 
tu dirbti. . .

„ARCHITEKTŪRINIS 
PALIKIMAS“

Vilniaus remontininkai, kur 
bedirbdami remonto darbus, 
palieka remonto visokias atlie 
kas. „Šluota“ klausia, ar tai 
paliekama kaip „paminklas”?

Gal „Šluota“ atsakytų į 
klausimą, kaip gi iš tikrųjų 
yra okupuotoje Lietuvoje: ar 
yra darbo pasidalinimas pa
gal specialybes, kuo okupaci
jos tarnai giriasi, ar remonti
ninkai turi, metę remontus, 
valyti kiemus?

EPIGRAMOS
Sovietinis muzikantas 

Kavinėje jis dūdą pūtė. 
Vėliau kolūkiui vadovavo. 
Ir po truputį, po truputį 
Kolūkį visą pradūdavo.v. .

Dydis ar didybė
Mene jis sau lygių nematė,— 
Ten nebuvo mažesnių už jį 

patį! . .
PABIROS

Gerai išsprendė architektū
rinį uždavinį: statydamas kio 
ską, pasistatė sau pilį. . .

* * *

Kovojant su triukšmu už
draudė mašinų signalus, bet 
šį draudimą pradėjo skelbti 
per garsiakalbius. . .

* * *

Kritikas žuvo eismo nelai
mėje, nes, laikydamasis savo 
nusistatymo eiti „vidurio ke
liu“, pateko po mašina. . .

* * *

Jeigu genialumas yra darbš 
tumas, tai ir grafomanai yra 
genijai. . .

* * *

Iš visų rašytojo knygų jo 
žmona daugiausia domėjosi jo 
banko taupomąja knygele. . .

Pletkininkė musės nenu
skriaus, bet. . . dramblį iš jos 
padarys. . .

* * *

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
11.
Liucijui nubodo šios kalbos ir jis pasiūlė:

— Įvairumo dėlei pakvieskime moterį.
— Stasė neis! — šoko Jonas. — Ir aš neleisčiau, kad. . .
— Ne viena Stasė pasauly! — Liucijus mostelėjo ran

ka. — Štai tau iš dešinės sėdi, šitą pakvieskim.
Jonas vos ne su kėde atsigręžė į stalelį dešinėj. Priie jo 

sėdėjo moteris. Baigusi gerti kavą ir valgydama pyragaičio 
likučius, ji žiūrėjo pro langą. Tamsiame lange, rodos, švies- 
te švietė’ jos geltoni garbanoti plaukai.

— Graži, — pasakė atsisukęs Jonas. — Neis.
— Eis, — ramiai tvirtino Liucijus. — Aš pažįstu. . . to

kias, kaip tu Mažvydd katekizmą, — ir nuėjo prie jos.
— Ką jūs?.. — girdėjo Jonas geltonplaukės balsą.
— Mums liūdna be moterų, — tikino Liucijus. — Pra

šom, nesivaržykite. Studentiškai! . .
— Nebent savo Alma mater prisiminti. . . — pakilo jinai.
Liucijus supažindino:
— Mokslininkas Jonas.
Jonas neliko skolingas:
— Grožio mylėtojas, audringasis genijus Liucijus.
— Meri, — ištiesė ranką motelis.
Ji atsisėdo, parėmė smakrą trikampiu nusmailintais rau

donais pirštų nagučiais. Jos akys tarsi klausė: „O kas to
liau?“

Jonas nusigando — ką daryti su šia moterim, ką kalbė
ti?! Liucijus užsakė saldainių, apelsiną ir krupniko.

Moteris iš tikrųjų buvo graži, nors nebejauna, su nu
nokusių kviečių spalvos garbanom, kurios išdykėliškai raitė 
si ant kaktos ir sunkiom sruogom krito ant baltutėlio kaklo. 
Jonas net nepastebėjo, o Liucijus tuojau nusprendė: „malia- 
vota“.

Pamažu mezgėsi kalba apie orą, džazą ir meksikietiškas 
dainas. Vienas per kitą juodu stengėsi patarnauti Meri. Po 
kelių taurelių Jonas pasijuto taip jaukiai, kad visiškai nesigai
lėjo, jog pasigers. Ir mokslininku nenorėjo būti. Stengėsi 
nepraleisti progos ir pasirodyti geriau negu Liucijus, kuris 
pasakojo apie Jeseniną ir tuojau ėmė deklamuoti:

Neįvykdytų svajonių tu nežadink, 
Žuvusių sapnų nekelk daugiau. 
Per anksti jaunystę ąš praradęs, 
Per anksti gyventi pavargau.

Jonas prieštaravo:
— Asimiliuokis! Ne tas tonas! — Ir su šleikščiai sal

džia šypsena, virpindamas balsą, tęsė:
Tai pamirški širdgėlą neramią,
Nesirūpink buitimi mana.
Taip dažnai į vieškelį nevaikščiok, mama.
Nemadinga suknele sena.

— Kiek jausmo! — stebėjosi Meri.
Jonas norėjo būti nepaprastu, nekasdienišku. Pasakojo 

anekdotą. Anekdotas buvo banalus ir daug kartų girdėtas, 

bet visi noriai juokėsi.
. — Tu, Jonai, tikras džentelmenas! — gyrė Liucijus, 

pastalėj spausdamas Mari ranką. — O sanskritą tu pamiršk! 
Tegyvuoja bohema! Už laisvą studentų bohemą! — pripy
lė taures. — Geriu už savąją Meri. Nesupykit, tai iš eilė
raščio.

— Grožis aukščiau visko, murmėjo Norkaitis. — Leis
kit pabučiuoti rankutę. . .

Šiame restorane su kniaukiančiu saksofonu ir dažyta 
Meri šypsena dingo iš Jono atminties Stasė, nors šįvakar Fil
harmonijoje jiedu klausė Grygo „Per Giuntą“. Nebeliko Sol 
veigos dainos, nebeliko Stasės, sakančios: „Žinai, Jonai, 
mane kartais apima kažkoks nerimas. . . Aš galvoju, vis gal
voju tada. . . Jei sugebėčiau rašyti, parašyčiau tokią poemą, 
kokios niekas neparašė. . . Tai naivu Jonai? . .“

Pro girtų minčių tvaiką Stasė Jonui atrodė visiškai pa
naši į Meri. Šiuo metu jos abi jam buvo lyg kokie daiktai, 
kuriais galima net būtina pasinaudoti.

— Gal jus palydėt? — baigus gėrimą, pasisiūlė Liucijus.
— Vėlu jau. . . — sudvejojo Meri jį- eidama prisiglau

dė prie jo. •
Jonas tai pastebėjo ir su karteliu pagalvojo: „Kitiems ir 

sekasi! . .“ Šitą akimirką jis pavydėjo Liucijui. Šlitiniuoda
mas šaligatviu, Jonas murmėjo po nosimi Liucijaus improvi
zuotas eiles, už kurias prieš porą valandų norėjo jam „sumal
ti snukį”:

Aš glamonėsiu jos krūtinę,
švelnius žodžius ji man šnabždės...

Bus daugiau.
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PASKIRSTYMO PARENGIME
laimėjimų traukimui vadova
vo NL B-vės Vajaus reika
lams Direktorius Juozas Šiau 
čiulis, kuris laimėjimų trauki
mui pakvietė šių asmenų ko
misiją: P. Norkeliūnienę, -D. 
Smilgevičienę, Juozą Lukoše
vičių, Algį Graži ir V. Sabalį. 
Komisija laimėjimų traukti iš 
publikos kvietė asmenis.

Visas N L prenumeratas 
traukė mažiausioji vakaro da
lyvė Veronika Bulotaitė. NL 
prenumeratas laimėjo: Aldo
na Jonaitytė iš Stainer, 
Ont.; M. Šiaučiulienė—Mont 
real; J. Mačiukas — Hamil
ton; V. Gasiunas — Chicago; 
Iz. Gorys — Montreal; Br. 
Mozūras — Montreal; L. 
Sknpkutė — Hamilton; A. 
Vazalinskas — La Salle; Ar
vydas Dikinis — Chicago.

Visus knygynėlius (kiek
vienas maždaug po 25 ks.) 
traukė jaunuolis Gilius Bulo
ta. Knygynėlius laimėjo: J. 
Adams — Montreal; J. Ado
monis — St. Laurent, Que.;
J. Adomaitis — LaSalle, P. 
Q.; A. Dikinis — Chicago; 
St. Dargia — Toronto; K. Be 
netas — Toronto; J. Žentelis
— Vvinni-^eg; A. Andrulewi- 
ch — Edmonton, Alta; V. 
Kudžma — Montreal; Jonas 
Lukoševičius — Verdun, P.
Q.

Kailių siuvėjo, Juozo Gra
žio, padovanotą karakulinę 
muttą laimėjo Robin Yake, 
Cote St. Luc, P. Q.

13 kuponų kiekvienas po 
35 dolerius vertės per Ma
merto Mačiuko siuvyklą laimė 
jo šie asmens: J. Kusiiavi- 
čius iš Somerville, Mass., U. 
SA; A. Sagevičius iš Toron
to; J. Pawiovsky iš Montrea- 
lio; Antanas Kiškis iš Toron
to ; J. ivlarkuškis iš St. Catha
rines, Ont.; S. Rakauskas iš 
Hamiltono, Ont.; Ona Stri
maitis iš 1 oronto; Ch. Brazai 
tis iš Čikagos; J. Zabieliaus- 
kas iš Montrealio; A. PuKie- 
nė iš Montreano; Petras Ci- 
vylis iš Vvinmpego, Man.; M. 
Minus iš St. ivticnel, P. Ų„ ir 
Br. Andrius iš Vveiiando. Lai 
mėjimus šiuos traukė keli as
mens.

NL loterijai buvo pažadė
jusi 10 daiuninkų paveikslų, 
bet kadangi daugiau dailinin
kų paauKojo savo darbų lie- 
tuviskąjai spaudai paremti, 
tai lov.eįijon buvo paleista 14 
meno kurinių, kuriuos laimė
jo : dailininko R. BuKausKo 
kūrinį A. Blauzdžiūnas — 
Verdun, P. Q.; dail. V. Re
meikos — dari. O. Šablaus- 
kienė—Two iviontain, P. ų. ; 
dail. T. Valiaus — K. Otto, 
La Salle; dail. V. Vizgirdo
— J. Kardelis, — Verdun; 
dail. A. Vazaiinsko — V. D. 
Blauzdžiūnas — Montreal; 
dail. A. Tamošaitienės — 
dail. O. Šablauskienė; dail. A. 
Zubienės — J. Cigleris iš To
ronto ; dail. H. Zmuidzinie- 
nės — St. Jankauskas iš Jac- 
que Cartier, P. Q.; dail. P. 
Baltuomo — St. Aneliūnas iš 
Montrealio; dail. G. Vazalins 
ko — V. Kerulis iš Toronto; 
dail. A. Dociaus — D. Kerbe 
lyte iš Duverny, P. Q.; dail. 
A. Tamošaičio — K. Andruš 
kevičius iš Montrealio; dail.
R. Viesulo — M. Wycoczans- 
kyj iš Montrealio, dail. E. 
Krasausko — M. Ramanaus- 
as iš Oakvile, Ont. ir K. Ot
to iš LaSalle, P. Q.

I
 BALTIC WOODWORK CO. I

-DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- s;
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. |
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. S;Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. |

Baitica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendą.

Paveikslą kiekvieną trau
kė vis atskiras asmuo, o dai
lininkų, kurie buvo parengi
me, paveikslus ištraukė jų 
žmonos — Ponios Bukauskie 
nė, Remeikienė, Vazalinskie- 
nė snj. ir Vazalinskienė jr., o 
p. Zubienė pati savo kūrinį 
ištraukė p. Cigleriui.

Paskutiniu numeriu buvo 
traukiamas siuntinys (per J. 
Adamonienės siuntinių biu
rą), kuris atiteko Lietuvos 
Gen. Konsului Dr. Daužvar- 
džiui Chicagoje.

Mūsų nuoširdžiausia padė
ka visiems dailininkams, tik
riems NL mecenatams, kil
niai parėmusiems lietuviškąjį 
spausdintą žodį. Dar NL-vai 
pažadėjo savo kūrinių daili
ninkai: V. K. Jonynas, Č. Ja
nusas ir J. Pautienius. Ir jie
ms esame nuoširdžiausiai dė
kingi, nes iš jų auką tikrai 
gausime. Dėkojame ir visiems 
loterijos bilietų pirkėjams ir 
platintojams. Pačiame paren
gime dar per 100 knygelių iš
platino Ponios Leipuvienė, 
Girinienė, Šemogienė, Ado
monienė, Kubilienė, Masevi- 
čienė ir Kardelienė. Nuošir
dus ačiū.

Parengime barą vedė A. 
Mylė, kurio tarnyboje buvo: 
A. Kalvaitis, B. Bagdžiū- 
nas, B. Žilinskas ir J. Maliaus 
kas. Visiems labai dėkojame.

Talkininkavusioms prie bu
feto: B. Beniušienei, J. Blauz 
džiūnienei, A. Lukošienei, M. 
Malcienei, V. Otienei, S. Sla 
pšinskienei, M. Šiaučiulienei,
J. Slapšinskaitei, A. Vazalins- 
kienei, R. Urbonienei, E. Kel 
ler nuoširdžiausiai dėkojame. 
Bufetą atsidėjusi organizavo 
ir tvarkė Ada Kavaliūnaitė. 
Didelis jai ačiū. Jos prašymų 
paklausė daugelis Montrealio 
Ponių ir paruošė labai puikių 
valgių, kuriais skonėjosi pa
rengimo dalyviai. Visoms Po 
nioms, praturtinnusioms bufe 
tą nuoširdžiausiai dėkojame.

Talkininkavusiems susisie- 
komo triemonėmis: V.Dauge 
lavičienei, K. Leipui, K. Mic
kui, O. Norkeliūnienei, R. 
Rimšienei, B. Niedvarui, R. 
Urbonui, J .Vaitkučiui, S. Šu 
kienei.

Dar nebuvo paskelbti šie 
asmens, aukojusieji parengi
mo bufetui: Dr. Jaugelienė, 
pp. Masevičiai, A. Ūsienė, V. 
Daugelavičienė, G. Sibitienė, 
A. Jurgutis, Pr. Paukštaičiai.

Visą laiką parengimo tar
nyboje buvo visi Nepriklauso 
mos Lietuvos bendrovės val
dybos nariai su pirmininku J. 
Norvaiša - Giriniu priešaky
je : J. Šiaučiulis, Pr. Paukštai 
tis, A. Mylė, H. Adomonis,
K. Leipus.

Meninę literatūrinę pro
gramą, kurią vedė žymusis 
mūsų kultūrininkas - rašyto
jas, poetas, visuomenininkas 
Dr. Henrikas Nagys ir humo
ru prisidėjo Antanas Gustai
tis, vertingai papildė įvykio 
esmingumą. Ačiū jiems.

Visiems, kas NL aukojo, 
kas talkino, kas buvo tarnybo 
je ar kuo nors padėjo, kas at
silankė į .parengimą, visiems 
nuoširdžiausiai dėkojame. Jei 
gu kas nors per neapsižiūrėji 
mą nebuvo suminėtas, atsipra 
šome. Labai vertiname lietu
viškojo žodžio rėmėjus, bran 
giname paramą ir visiems ,esa 
me dėkingi.

Nepr. Lietuva.

BUKIME SVEIKI
BRONCHEKTATINĖ LIGA

Ši liga gali būti įgimta ir 
įgyta. Įgimta ji tada, kai ne
taisyklingai būna išsivystę 
bronchai dėl pakitimų plau
čiuose. Įgyti šią ligą gali įvai 
raus amžiaus žmonės, bet da 
žniausiai ji prasideda vaikų 
amžiuje. Šį susirgimą suke
lia infekciniai susirgimai — 
kokliušas, tymai, gripas bei 
įvairios kilmės plaučių užde
gimai, lėtiniai bronchitai, no 
sies priedinių daubų uždegi
mai, sinusitai ir kt.

Ligos eiga priklauso nuo 
jos <išsivystymo fazės. Pačioje 
pradžioje beveik nebūna ryš
kesnių simptomų, tik ligai pa 
žengus, drėgnu šaltu metų 
laiku prasideda kosulys su 
gausiais skrepliais. Antras iš 
pagrindinių simptomų yra at
sikosėjimas su krauju. Kar
tais kraujo būna labai ne
daug, o kartais kraujavimai 
būna gausūs. Temperatūra 
paprastai būna normali, bet 
truputį sušalus, paūmėjus ka- 
taraliniams reiškiniams, tem
peratūra gali ilgą laiką būti 
pakilus. Aukšta temperatūra 
pasitaiko plaučių uždegimų 
atvejais, kurie, sergant bron- 
chektatine liga, labai būdin
gi. Toli pažengus ligai, su- 
tankėja širdies ritmas, prasi
plečia dešinysis širdies skilve
lis, sustorėja pirštų galai. Pro 
cesui paūmėjus, atsiranda leu 
kocitozė, pagreitinta eritroci-

WINDSOR, Gnt.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA VEIKS.

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba, suprasda
ma ir vertindama lietuvių šeš
tadieninės mokyklos reikšmę 
mūsų priaugančiam mokykli
nio amžiaus jaunimui, suorga 
nizavo šeštadieninę mokyklą, 
kuri pradės veikti gruodžio 
mėn. 5 d. lietuvių parapijos 
patalpose. Valdybos vicepir
mininkas ir Švietimo vadovas 
kun. D. Lengvinas bus šešta
dieninės mokyklos vedėjas. 
Visi tėvai yra prašomi savo 
vaikus leisti į šeštadieninę mo 
kyklą. Pamokos bus nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. p. p.

RUOŠIAMA KALĖDŲ 
EGLUTĖ.

Bendruomenės valdyba, sek 
madienį, gruodžio mėn. 27 d. 
4 vai. p. p. lietuvių parapijos 
salėje ruošia apylinkes vaiku
čiams eglutę. Visi vaikučiai 
jau dabar turi pradėti pasiruo 
Šimus, kad pasirodytų progra 
mos išpildyme.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Naujų metų išvakarėse, 
gruodžio 31d. lietuvių parapi 
jos salėje, Bendruomenės apy 
linkės Valdyba ruošia Naujų 
Metų sutikimą. Norintieji da
lyvauti jau dabar prašomi re 
gistruotis pas apy— 
linkės Valdybos narius, kad 
šeimininkės galėtų pasiruošti 
su maistu. Paskutinė registrą 
cijos data yra sekmadienis, 
gruodžio 27 d.

Lietuvių Parapijos pietūs
Sekmadienį, gruodžio 6 d. 

tuojau po pamallu (apie 12 
vai.)yra ruošiami lietuvių Šv. 
Kazimieri parapijos metiniai 
pietūs. Mokestis už pietus su
augusiam asmeniui 2.50 dol.

t ■ ■ —įg=?——i .

PARENG. KALENDORIUS
Lapkričio 28 d. Šv. Kazi

miero parap. vyrų choro kon 
certas - vakaras.

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.
® Aušros Vartų parapijos pa 
rengimas įvyks gegužės 1 d., 
šeštadienį. Dalyvaus Cleve- 
lando oktetas. 

tu nusėdimo reakcija, nedi 
delio laipsnio anemija.

Liga trunka ištisais metais 
ir net dešimtmečiais. Ją gy
dant, svarbiausia kovoti su lė 
tinio proceso paūmėjimais. 
Jei darbas susijęs su galimy
be pašalti ar su dulkėmis, jį 
reikia pakeisti. Paūmėjimo pe 
riodais naudojami sulfonami- 
diniai preparatai, antibiotikai 
(tik pagal gydytojo paskyri
mą). Neblogai veikia aerozo
lio inhaliacijos. Maistas turi 
būti pilnavertis, gausus vita
minų C ir A. Patartina naudo 
ti jaknas arba jų ekstraktus, 
tai padeda sumažinti kompli
kacijų pavojų. Kambarys tu
ri būti šiltas, šviesus, gerai 
vėdinamas.

Jauname amžiuje, o ypač 
tada, kai bronchektazai už
ima tik vieno plaučio dalį, tai 
komas chirurginis gydymas, 
kuris duoda neblogus rezulta
tus.

Bronchektatinės ligos profi 
laktika glaudžiai susijusi su 
sinusitų, bronchitų, plaučių 
uždegimų ir kitų ligų profi
laktika. Išsivysčius bronchek 
tatinei ligai, reikia būtinai ša
linti infekcijos židinius, užsi
iminėti gydomąja mankšta, 
naudoti bendras higienines 
priemones, kad neišsivystytų 
infekcija.

Gyd. L Strašunskienė.

jaunuoliams 1 dal. ir vaikams 
50 c estų.

Praėjusiais metais ruoštuo
se pietuose dalyvavo virš ICO 
parapijiečių ir kaimynų de- 
troitiečių. Tai gražus ir malo
nus parapijiečių susibuvimas.

V. K.
-—. _— - . .

TIESUS ŽODIS.. .
Atkelta iš 3-čio psl.

čių pirmųjų atsokomybių tu
rėtų tūti paskelbti pasauliui 
apie akciją, kuri paremtų lais 
vės atstatymą Lenkijoje ir pa 
vergtose tautose. Mūsų atsto 
vas Jungtinėse Tautose turė
tų turėti nuolatines instrukci 
jas spausti už laisvų rinkimų 
atstatymą, kur tik komunisti
nis imperializmas tai yra pa
neigęs“.

Pagaliau paklausime to pa 
ties asmens, jau prezidento, 
kai jis kreipėsi į Jungtines 
Tautas pilnaties posėdy 1961 
rugsėjo 5 :

„Nereikia ignoruoti fakto, 
kad apsisprendimo banga dar 
nėra pasiekusį komunistinės 
imperijos, kur gyventojai gy
vena labjau nei oficialiai sako 
ma „priklausomai“ nuo vyriau 
sybių, atneštų svetimos ka
riuomenės... gyvena sistemo
je, kuri tepripažįsta tik vieną 
partiją ir vieną tikėjimą; ku
ri slopina laisvus debatus, lais 
vus rinkimus, laisvą spaudą, 
laisvas knygas, laisvas unijas 
ir kuri stato sieną, tiesai sulai 
kyti nuo svetimųjų ir nuo sa
vųjų piliečių belaisvių. Svars
tykime apie kolonializmą pil
nai ir laisvo pasirinkimo prin
cipą, laisvo plebiscito prakti
ką taikyme visuose žemės 
kampuose“.

Šie aukščiausios Amerikos 
autoriteto pareiškimai gauna 
ypatingos jėgos ir iškalbingu 
mo šiandien dėl prezidento 
tragiškos mirties.

(Pažymėjęs, kad preziden
to Kennedy mintis yra iškrei-p 
ta Rostowo, Rusk, Fulbrigh- 
to ir ADA, kalbėtojas ragino 
atkartoti prezidento žodžius, 
nes kas negerbia kitų laistės, 
nėra pats laisvės vertas ir tik 
riausiai ją praras). 
(Atpasakojimas Darbininko).

PROF. ŽEMAITIS. . .
Atkelta iš 4-to psl.

gausaus įvairių specialybių 
specialistų būrio paruošimas. 
Z. Žemaičio mokiniais yra bu 
vę beveik visi fizikos - mate
matikos fakulteto darbuoto
jai ir Mokslų akademijos fizi
kos - matematikos instituto 
bendradarbiai. Jo mokinių ra
sime ir kitose kultūros srity
se. Prof. J. Kubilius, neseniai 
miręs prof. K. Baršauskas ir 
kt. — taip pat Žemaičio moki 
niai. Sukaktuvininkas yra pa- 
iašęs eilę mokslo knygų, dau
giausia iš matematikos istori
jos srities. Z. Žemaitis, ir 80 
m. sulaukęs dirbąs Matemati
nės analizės katedros vedėju 
Vilniaus universitete, pasižy
mėjo kaip mokslininkas, pėda 
gogas bei visuomenės veikė
jas daugiausia nepr. Lietuvos 
laikmečiu — 1918—1940 m.

ESTŲ ARCHYVAS SYD- 
NĖJUJE, AUSTRALIJOJE

Australijoje, Sydney mies
te jau 13 metų veikia Estų Ar 
chyvas. Jo uždavinys — rink 
ti pasauly pasirodžiusius leidi 
nius estų kalba ir Estiją lie
čiančias knygas ir kt. sveti
momis kalbomis. 1964 m. rug 
sėjo mėn. Archyvo rinkiniuo
se buvo 3295 didesnės apim
ties leidiniai, jų tarpe 1173 
mokslo veikalai. Mažesnių 
spaudinių (brošiūrų, lapelių, 
spaudos iškarpų ir kt.) archy 
ve buvo 7200. Archyvas turi 
rinkinius 262 išeivijoje pasiro 
džiusių periodinių leidinių es 
tų kalboje ir daugiau kaip 
250 leidinių svetimomis kalbo 
mis, kuriuose rašoma apie Es 
tiją ar paskelbti estų straips
niai. Archyvas dar renka gai
das, plokšteles, magnetofono 
juostas, foto nuotraukas (jų 
turima daugiau kaip 4200) ir 
diapozityvus. E.

• Kaune, Balio Sruogos gat
vėje, kurioje ilgą laiką gyve
no ir kūrė B. Sruoga, numa
tyta įrengti memorialinį B. 
Sruogos muzėjų.

Skelbimas nr. 10.

Dievo 
karalystė

Tęsinys.
„ŠTAI SITAS YRA MŪSŲ 

DIEVAS”

Kita pranašystė, kurioje kalba
ma apie Jėzų kaip apie Dievą 
yra Izaijo 25:6-9. Devintoje eilu
tėje, kur kalbama apie palaimini
mus, kokius žmonės gaus Kris
taus karalystėje, išreiškiamas jų 
dėkingumas šitokiais žodžiais: 
„Štai šitas yra mūsų Dievas, mes 
jo laukėme”. O kokie gi bus pa
laiminimai, kurie bus išlieti tuo
met ant žmonijos ir už kuriuos 
jie bus dėkingi didžiąjam savo 
geradariui?

Šešta tos pranašystės eilutė 
kalba apie didelį „pokylį”, kurį 
Viešpats padarys visiems žmo
nėms. Žinoma, čia kalbama apie 
simbolinį pokylį, liečiantį įvykini- 
mą Dievo pažadų, kalbančių apie 
paaliminimus, suteikiant žmo
nėms ramybės ir gyvenimo, kuris 
tuomet bus užtikrintas. „Pokilio” 
vardu pavadinta skanumynai, ku
riais žmonės bus patenkinti; to
dėl Agėjo 2:7-8 mes skaitome, 
kad ateis visų tautų pageidavi
mas".

Tas laikas bus tikras „pokilis”. 
Bet šitoje pačioje pranašystėje 
Viešpats aiškina, kad pirma ne
gu visų tautų pageidavimas bus
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SIUNTINIAI LIETUVON
IR KITUS USSR KRAŠTUS

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.

Janina Adomonienė
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. TeL RI: 4-6940.
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i BELLAZZI-LAMY, INC |
8* DO 6-6941 7682 Champlain Blvd.. LaSalle ’

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 1 >
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojam už 

mums surengtą vedybinės su
kakties staigmeną. Didelis 
ačiū ponioms šeimininkėms: 
p. čečkauskienei, p. Čipkie- 
ne.i, p. Piešinienei, p. Dainie
nei, p. Petrauskienei už tur
tingas vaišes, klebonui Tėvui 
Pečkiui, tėveliams, mieliems 
draugams: Keturkams, A. Ke 
turkai, R. Keturkai, I. Gražy 
tei, Pakuliams, Toliušiui, Zu- 
bams, Urbonams, R. Šimoniu 
kščiui, Grybaičiams, Kibirkš- 
čiams, Strėlienei, Vazalins- 
kams, Kandižauskams, Lapi
nams, Nagiams, Žižiams, V. 
Šipeliui, Čapkauskams, Luko
ševičiams, Remeįkams, Ane- 
liūnams Mališkams, Mau
kams, V. Skaisgiriui, B. Pū- 
kelevičiūtei, Kličiams, Balto- 
niams, Povilaičiams, A. Gra
žiui, Butkienei, P. Plusčiaus- 
kui, R. Barteškaitei, Narbu
tams, Čečkauskams, Bal
niams, Petrauskams, Piešinie- 
nei, J. Kardeliui, Mike Joce
lyn, mūsų artimiesiems Januš 
evičiams, ir Žaldokams už pui 
kias dovanas ir gražius linkėji 
mus.
Onutė ir Romas Bukauskai.

Už neįkainojamą pasiauko
jimą renkant bazarui fantus, 
kepant tortus bei pyragus, už 
nuoširdžią talką įvairiuose ba 
zaro darbuose, brangiai mūsų 
rėmėjų valdybai ir visiems 
mieliems bendradarbiams, no
rime tarti didelį ir nuoširdų 
ačiū. Ypatingą padėką reiškia 
me buv. rėmėjų v-bos pirmi
ninkei p. A. Zubienei už ne
nuilstamą eilės metų darbą, 
kuris neišdildomu įnašu 
liks mūsų atmintyje. Taip pat 
dėkojame ir yisiems tiems, 
kurie paaukotais fantais, au
ka, malda ar savo atsilanky
mu prisidėjo prie bazaro pasi 
sekimo. Teatlygina jiems vi
siems gerasis Dievas.

NP Marijos Seserys.

užganėdintas palaiminimais, ko
kius jis išpils ant jų, jis dar su- 
kratys juos visus: „Aš sukrėsiu 
visas tautas ir ateis visų tautų 
pageidavimas". Mes jau dabar gy 
vename krėtimo laike, ir netoli
moje ateityje pasirodys visiems 
Kristaus Karalystės palaimini
mai; netrukus bus prirengtas vi
soms tautoms skanumynų poki
lis.

Izaijo 25:7 mes skaitome, kad 
„Viešpats sunaikins (atims šalin) 
apsiausto paviršį, kurs gaubia 
visas tautas, ir dangalą, kurs 
ant visų ištiestas“. Taip pat sim
boline kalba Viešpats užtikrina, 
kad dvasinis aklumas bus atim
tas nuo žmonių. Zepanija 3:9 
mes skaitome, kad Viešpats duos 
„žmonės nesuteptas lūpas (kal
bą), kad visi šauktųsi į Viešpa
ties vardą ir tarnautų Jam petys 
į petį (sutartinai)“. Per tūkstan
tį metų Kristaus karaliavimo Šė
tonas bus surištas ir jo apakinan
ti įtaka bus prašalinta. Daugiau 
nebebus leista Šėtonui nukreipti 
žmones šalin nuo Dievo, nes Vieš 
paties garbės pažinimas pripildys 
visą žemę. Visi pažins Viešpatį ir 
žinos kaip tarnauti jam patinka
mu būdu. — Apr. 20:1-3; Abak. 
2:14; Jer. 31:34.

Bus daugiau.

Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogo. Neturtin
giems siunčiam veltui mažas kny

geles ir traktatus.
Pareikalavimus siųskite šiuo 

adresu:
L. B. S. A. 212 East 3rd Street 

Spring Valley, Illinois 61362

LaSALLE ALTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

  . namų 366-4203



6 PSL. N E P, R 1 K ,L A U S O. M A LIETUVA
....... . : . . - ... ■ ___ . . _____ 4

196.4. XII. 2- — Nr. 49(9.21)

TO X' T O
APIE INŽINIERIUS BE „TECHNIKOS ŽODŽIO”

VYTAUTO KLUBAS SUTEMOSE

Pasaulio lietuvių inžinierių 
ir architektų s-ga (PLIAS) 
buvo įsteigta sukurti visus 
šioj geležinės uždangos pu
sėj esančius lietuvius techni
kos darbuotojus į vieną šei
mą, kurį didesniu svoriu gale 
tų pasireikšti ir prisidėti prie 
visų lietuvių pastangų tėvynės 
laisvinimo ir lietuvybės stipri
nimo kovoje.

Tam tikslui PLIAS jau ke 
turioliktus metus leidžia gra- 
ž.ai iliustruotą sąjungos orga
ną „Technikos Žodį“, kurio 
leidimo visą naštą neša PLIA 
S Čikagos skyrius.

Šiame žurnale atsispindi lie 
tuvių inžinierių gyvenimas ir 
darbas kiek jis turi visuome
ninį pobūdį ir kiek jis pasireiš 
kia gyvenamo krašto techni
kos srityje. Tai vienintelis ry 
šys tarp įvairiuose pasaulio 
kraštuose išmėtytų lietuvių in 
žinierių.

Kai kas dar nesupranta, 
kad platesnė organizacija be 
savi spausdinto žodžio negali 
savo narių apjungti ir nu
kreipti į vieną tikslą, ir mano, 
kad PLIAS organi-jai nerei
kalingas joks organas. Esą in 
žinieriai moka tradicinius ba
lius suruošti ir be Technikos 
Žodžio.

Atrodo, kad tokios nuomo
nės laikosi Kanadoje skaitlin
giausias PLIAS Toronto sky 
rius, kuriame yra apie 60 re
gistruotų inžinierių ir archi
tektų.

Per dešimtį metų Techni
kos Žodis buvo siuntinėjamas 
visiems to skyriaus nariams 
ir visi jį skaitė kol nereikėjo 
atsilyginti. Šiais metais papra 
sius atsilyginti, bent pusė na

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
DALIS LAIŠKO, ŠIOMIS DIENOMIS GAUTO IŠ 

LIETUVOS
Aš būčiau labai laimingas, 

kad galėčiau tave pamatyti. 
Matytum, kokią duoną mes 
valgome. Kaunas su maistu 
dar laimingas, duona, kad ir 
bloga, bet yra. Kai kada bū
va ir miežinė. Turguj yra ir 
ruginės, bet 60 — 90 kp. kg. 
Kvietiniai miltai 80 kap. ligi 
1 rublio kg. Burliokijoje su 
maistu daug blogiau. Kauną 
dažnai užpuola burliokai, ant 
nugarų su tarbomis. Mes juos 
vadiname parašiutininkais. 
Jie prisiperka prekių ir dau
ginasi atgal.

Rytprūsiai irgi atvažiuoja 
dažnai duonos pirkti.

Kaunas — Petrašiūnai jau 
susijungė. Naujose statybose 
prijungtos dujos. Pačiame 
mieste irgi pastatyta daug na 
mų. Kai pagalvoji, daug kas 
Kaune nuveikta, bet nesuly
ginsi, kas prieškariniais lai
kais Kaune buvo padaryta. 
Prieškariniai namai visai ap
leisti, stogai kiauri, daug jau 
griūva. Griūva ne tik seni, 
bet ir nauji. Neseniai naujam 

ittttttmnuttnunnntunnntnmnnnt
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, B1SSET 
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public. 

35 Heyden Street
(netoli Blooi ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Office WA 4-9501

Res. BE 3-0978 
tnntTtttTtttrtntuntJtmntttmtntnnnt

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitus „Parama“ moka 4J4% vieton 4J4% ir už 
asmenines paskolas „Parama“ ima 7% vieton 7% %.

Už paskolas ir — morgičius — 6%%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveiu apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos" nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

Hienos rnetu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius; 

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 va!., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais >r penktadieniais.

rių atsisakė, trumpai pareikš- 
dami: „aš neprašiau siunti
nėti“. Buvęs skyr. pirminin
kas prašė redakciją, kad jį 
atleistų nuo mokesčio kaip ne 
pasiturintį.

Dabartinė skyriaus valdy
ba skelbia „šio sezono“ veik
los planus: suburti Toronto 
inžinierius ir architektus, pa
skirstyti pelną lietuvybės tiks 
lams.

Tai geri norai, bet kaip vai 
dyba suburs tuos inžinierius, 
jei ji pati nesiburia ir s-gos or 
ganą ignoruoja (iš 5 vald. na 
rių, 4 atsisakė Tech. Žodį pre 
numeruoti).

Šiame PLIAS skyriuje jau 
nuo įsikūrimo pradžios prade 
ta ugdyti bajoriška tradicija: 
„mes inžinieriai esame intelek 
tualai, mums su paprasta pub
lika nepakeliui. Mes negali
me ruošti savo tradicinių ba
lių Lietuvių Namuose ar Pa
rapijos salėje. Mums reikia 
Golfo Klubo patalpų. Nario 
mokesčio nereikia imti, nes 
tai atbaidys jaunus inžinie
rius nuo mūsų organizacijos“.

Pasekmėj tokios „tradicijos“ 
ir izoliavimosi nuo visuome
nės, šiandien retai pamatysi 
inžinierių kitose organizacijo
se ir jų '1>.arengimuose> ypa- 
tingai, kur reikia duoti pini
gą. Išimtį sudaro tik keletas 
skyr. narių, kurie su pasišven 
tunu dirba kitose organizaci
jose arba savo aukomis remia 
lietuviškus reikalus. Gerą 
veiklos pavyzdį rodo Otta- 
wos PLIAS skyrius iš jo rei
kėtų pasimokinti Toronto sky 
riui.

P. Lelis.

planavimo instituto namui 
įgriuvo lubos ir žmonės žiū
rėdami į griūvantį namą šau
kė : Inžinieriai, mokslo vyrai! 
Darykite gailestį —naujas na 
mas griūva.

Aplink Kauną statoma vi
sokių fabrikų. Tarpe jų svar
biausi —- dirbtinių trąšų fab
rikai. Dabar eina didelis pasi 
ruošimas visokiomis dirbtinė
mis trąšomis žemės ūkį gelbė 
ti nuo bankroto.

Seniau žemės ūkį gelbėjo 
visokios žolės, vėliau turėjo 
išgelbėti kukurūzai. Visur bu 
vo garsiai šaukiama: sėkite 
kukurūzų, sėkite daugiau ku 
kurūzų tik kukurūzų! Bet ir 
tas nieko nepadėjo. Dabar 
turi viską išgelbėti dirbtinės 
trąšos. Visur rašoma ir šau
kiama : dirbtinės trąšos, trą
šos ir dar kartą trąšos! šiuo 
metu tai yra svarbiausias že
mėj, ūkio klausimas visoje res 
publikoje.

Visko jieškoma, daug kas 
prisimenama, tiktai viso ko 
kūrėjas - ūkininkas ir darbi
ninkas užmirštamas. Tai kaip 
gali kilti žemės ūkis?

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

1 ei. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg

330 Bay Street.

Per eilę metų Vytauto klu
bo šėrininkai svarstė, diskuta 
vo, jieškojo būdų kaip geriau, 
gražiau, ekonomiškiau pasta
tyti naujas patalpas, kad bū
tų gražios, ekonomiškos ir 
naudingesnės. Per tą pat lai
kotarpį senosios patalpos ap
griuvo, apšepo, pasidarė ne
bemalonios netik svetimtau
čiui, tuo labjau lietuviui šėri- 
ninkui. Prieš porą metų buvo 
pripirktas statybai tinkamas 
sklypas. O prieš metus įvyku 
šiame visuotiniame susirinki
me buvo nutarta pradėti vyk
dyti seniai laukiama statybos 
programa. Buvo išrinkta dar
binga valdyba, statybos komi 
sija, finansų komisija su teise 
kooptuoti statybai reikalingus 
specialistus. Per ištisus pasta
ruosius metus valdyba, komi
sijos įvairių sričių žinovai po 
sėdžiavo, dirbo, svarstė iki už 
baigė planų paruošimą, įvai
rių leidimų gavimą, specifika
cijos paruošimą. Smulki spe
cifikacija (darby ir medžiagų 
aprašymas) susidėjo iš 100 
punktų. Ji apėmė nuo vinių 
ir iki didžiųjų gelžbetoninių 
darbų. Kruopštus darbas bu
vo atliktas susijęs su išlaido
mis ir dideliu laiko paaukavi- 
mu. Kontraktoriai varžytinių 
keliu pasiūlė kainas, dėl kurių 
buvo vedamos kietos, ilgai už 
trukusios, bet klubui naudin
gos derybos. Buvo išsiderė
tos palankiausios sąlygos. Fi
nansinis klausimas kiek užtru 
ko, bet ir jis jau buvo pradė
jęs eiti prie išsprendimo.

Susumavus atliktuosius dar 
bus ir planų paruošimo išlai
das atrodo, kad tik nesąžinin
gas šėrininkas begalėtų galvo 
ti apie statybos sustabdymą. 
O vis dėlto lapkričio 21 die
nos nominaciniame susirinki
me paaiškėjo ne tik nuomo
nių skirtumai, bet ir naujų 
žmonių nominavimas į busi
mąją valdybą. Netikėtai pasi
rodė, kad dalis naujai nomi
nuotų žmonių suglaustai re
mia tokią mintį:
Sustabdykime
statybą, nurašykime į nuosto
lius padarytas dideles išlaidas, 
praeitų metų statybos nutari
mą laikykime kaip klaidą. Ne

SUKĖLĖ PARTIEČIŲ PYKTĮ
Iš pavergtos Lietuvos gau

ta žinių, kad ragpjūčio mėn. 
pasaulinės mugės New Yor
ke metu buvusi Lietuvių Die
na, kalbos ir dainų bei šokių 
programa sukėlė Lietuvos gy 
ventojų dėmesį. Jie apie tai 
patyrė per Vakarų radiofonų 
valandėles lietuvių kalba. Ste 
bėtasi programos dalyvių ir 
publikos gausumu.

Iš „Tiesos” (plg. spalio 6, 
nr. 234) aiškėja, kad okupuo
tos Lietuvos partinius sluogs- 
nius ypatingai suerzino L. 
Dienoje pasakytos kalbos. S. 
Šarūno ilgame straipsnyje 
apie „Stuko tėvo marškinius 
ir misterio Kitingo norus“ nu 
rodyta ne į L. Dieną, bet į lie 
tuvių nacionalistų mugėje su 
rengtą „sambūrį“. Pasak laik
raščio, tie išeiviai ir vėl „pa
liejo upelius purvo, šmeižda-

n»nnnni:unnnutmnntniunnnnttmmnnnnnt»H:un:mtmnttmnm:r.:

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ
BE MUITO DOVANOS:

Įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų. 

sinori tikėti, bet taip yra.
Turime didžiąją daugumą 

šėrininkų, kurie sąžiningai tro 
kšta matyti klubo modemiš
ką ir gražią statyba. Nori, 
kad klubas išliktų ir ateinan
čioms kartoms, kaip lietuvy
bės išlaikymo židinys. Galvo
jantis šėrininkas taip pat ži
no, kad naujosios patalpos pil 
name biznio apkrovime gali 
daryti didesnę apyvartą per 
vieną mėnesį, negu dabarti
nės per visus metus. Taip pat 
žino, kad esant apyvartai ne
susidarytų problema apmokė
ti skolas ir pakelti šėrinin- 
kams dividendus. Jei kiti pa
našūs bizniai gali daryti dide 
les apyvartas, tai kodėl mes 
negalime?

Deja, nors ir nedaug, bet 
turime savo tarpe šėrininkų, 
kurie savo elgesiu ir galvose
na primena varnas. Ir varnos 
neišskrenda žiemai tik dėl to, 
kad mėgsta krapštytis sąšla
vose, o Kiek paskndusios vėl 
grįžta atgal patikrinti nu
skristą kelią. Tūpčioja vieto
je, krapštosi iki ateina žiema 
ir vargingo gyvenimo sute
mos. Žmonės su varnų logika 
irgi nori grįžti atgal, laukti, 
krapštytis, tikėtis gal kas ki
tas, ne mes, ateis ir pastatys 
klubui patalpas.

Nesinorėtų tikėti, kad dau
guma šėrininkų pritartų 
tupčiojimo 
politikos išstatytiems kandi
datams. Už tai visi geros va
lios šėrininkai, norėdami pasi 
tarnauti gražiai savo klubo at 
eičiai turėtų balsuoti tiK už 
darningus, statybai ir klubo 
pažangai palankius, sumanius 
ir kluDui pasišventusius žmo
nes, kurie ryžtasi klubą pada
ryti gražesnį, pelningesnį ir 
naudingesnį, didelei mūsų 
ivxontreaiio kolonijai.

Į pirmininkus turime bal
suoti už Pr. Paukštaitį, į bor
do direktorius už J. Mozurai- 
tį, K. Ambrasą, Lukauską, Al 
seiką, W. Kiškį.

L. Girinis-Norvaiša.
• Ontario ambulansų bend
rovė pareiškė, kad ambulan
sų reikalas nuostolingas. Jei
gu valdžia jiems neduos pa
galbos, jie nustosią veikti.

mi Tarybų Lietuvą, baugin
dami amerikiečius komuniz
mo baubu“. Esą buvusi ypa
tingai keliama 1939 m. Lietu
va, jos pasiekimai, demonst
ruoti 1939 m. New Yorke bu 
vusioje parodoje. Čia primin
ti „kažkokio Stuko“ žodžiai 
ir sen. Keatingo kalba. Ka
dangi abu norėję matyti 1939 
m. buvusią laisvą Lietuvą, tai 
partiniam organui buvo pro
ga paleisti propagandos sriau 
tą ir skaičių virtines apie 
1939 m. ir dabartinę Lietuvą. 
Nė žodžio apie tai, kad anuo
met Lietuva buvo nepriklau
soma.

Gera tai, kad tokios „šarū- 
niškos“ pastabos kaip tik ne
noromis painformuoja paverg 
tuosius. Jie patiria ne tik pa
vardes, bet ir išeivių užsimo
jimus. E.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan

gos, foto aparatai ir t. t.

SAULT ST. MARIE. ONTARIO
GYVENIMAS

Taip pavadintas vienas ne
seniai pasirodęs romanas ir su 
tuo reikėtų sutikti, tačiau pri 
dėjus dar pastabą, kad tai tin 
ka tik tiems, kurie moka gy
venti !

Štai pavyzdžiui, streiko, 
pavojus kabo virš mūsų mies 
to didžiausios darbovietės „Al 
goma” plieno fabriko, o jei 
streikas įvyktų, tai skaudžiai 
nukentėtų ne tik keletas tūkst. 
plieno darbininkų šeimų, bet 
ir visas miestas. Jei ir po pa
vykusio streiko gaunamas at
lyginimo pakėlimas, tačiau 
padengti streikuojant turėtas 
savos rūšies neapmokamas 
atostogas užima ilgoką laiko
tarpį. Streiką vykdyti nubal
suoja patys darbininkai ir dar 
dažniausiai didele dauguma, 
tačiau greičiausiai tai yra tik 
savo rūšies psichologinis ka
ras prieš savo darbovietę, nes 
daugumai darbininkų laike 
streiko gyvenimas nebus dai
lus, o tik todėl, kad nemoka
ma gyventi, gyvenama tik ta 
diena („laimingi viendie
niai!”) ir nesiruošiama viso
kioms galimoms nemalonioms 
gyvenimo staigmenoms. Visai 
kas kita su tais, kurie moka 
savo finansinius reikalus tvar 
kyti ir su atsargiau savo atei
tį planuojančiais, jau nekal
bant apie tuos, kurie yra „po 
laiminga žvaigžde gimę... To-

MOKSLASW
ILGIAUSI TUNELIAI

Pirmieji šiuolaikiniai tune
liai buvo pradėti statyti maž
daug prieš 160 metų. Ypač 
sparčiai jie buvo statomi ant
roje XIX a. pusėje, smarkiai 
vystantis geležinkelių transpor 
tui. Šimtai didelių tunelių bu
vo pastatyta beveik visose Eu 
ropos šalyse. Rusijoje pirmie 
ji tuneliai buvo pastatyti 
1859—1862 m.

Įdomu pažymėti, kad tie 
pirmieji tuneliai buvo 1280 m 
ilgio Kauno tune>s ir 430 m 
ilgio Panerių tunelis. Vėliau 
tuneliai buvo statomi ir kito
se carinės Rusijos valdose, 
kur, tiesiant geležinkelius, ke 
lią pastodavo kalniai. Taip 
ties Baikalo ežeru buvo pasta 
tyti 39 tuneliai. Vienas ilgiau 
šių carinėje Rusijoje buvo 4 
km ilgio Gruzijos Suramo tu 
nelis, pradėtas naudoti 1890 
m.

Tačiau didžiausi tuneliai 
buvo pastatyti Alpėse. Tai 15 
km ilgio San Gotardo tune
lis, pastatytas 1872 — 1881 
m. Šveicarijoje; Mon Senio 
tunelis tarp Prancūzijos ir 
Italijos, pastatytas 1857 — 
1871 m., ir kiti

Šiandien pasaulyje yra tū 
kstančiai įvairaus dydžio ir 
paskirties tunelių. Savotišką 
rekordą pasiekė Baoczi Čen- 
du (KLR) geležinkelio lini
jos tiesėjai: 668 km ilgio ge
ležinkelyje jis pastatė 286 tu
nelius, kurių bendras ilgis sie
kia 81 km.

Pastaraisiais metais Alpė
se buvo pastatytas 11,8 km ii 
gio tunelis po Mon Blanu ir 
5,9 km ilgio San Gotardo tu
nelis. Abu yra automobiliniai. 
Mon Blano 7 m pločio tune
lyje kas 300 m įrengta niša- 
-garažas, aprūpintas viskuo, 
kas reikalinga skubiam auto
mašinų remontui. Foto ele
mentai nuolat kontroliuoja 
automobilių eismą, seka, ar 
nesusidarė kurioje nors tune-

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textiles 
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-6319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 

moteriškiems kostiumams u* suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kaŠmiro ir šilk, skarelių 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.

SAVININKAS C H. KA U F M A N A S
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

YRA DAILUS...
kiems streikas yra tik papildo 
mos neapmokamos atostogos!

Taip buvo, taip yra, taip ir 
bus ne tik mūsų mieste, bet ir 
visoje Š. Amerikoje. Niekas 
neįstengtų ir nesiimtų ypač 
dar gyvenant laisvame kraš
te, visus žmones perauklėti, pa 
keisti jų galvoseną bei gyve
nimo būdą.
SMULKIOS NAUJIENOS.

— Nors vietiniai ir ameri
kiečių metereologijos biurai 
pranašavo mūsų miestui gra
žų orą ir „indėnų vasarą“ ligi 
lapkričio mėn. pabaigos, bet 
pas mus jau tikra žiema.

— Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas mūsų mies 
te, su šokiais, įvyko lapkričio 
28 d. ukrainiečių salėje.

— Tautietis P. Gasperas, ii 
gainetis Tautos Fondo atsto
vas mūsų mieste, sąmoningai 
vykdo metinę rinkliavą.
Dar tebetęsiamas vasaros pa 
baigoje, Donelaičio metų pro 
ga, pradėtas knygų platinimo 
vajus. Matant atėjusią žiemą 
ir galimas streikuojantiems 
atostogas, lietuviška knyga 
turėtų būti geriausias drau
gas ir maloniausias laiko pra
leidimas. Nebereikalo yra sa
koma, kad pasakyk kiek akai 
tai ir ką skaitai, tai aš pasaky 
siu, kas tu esi I . .

Korespondentas.

lio vietoje „kamštis“. Sustoti 
tunelyje draudžiama. Greitis
— ne didesnis kaip 50 km-vi. 
Automatai reguliuoja automa 
šinų skaičių tunelyje — kiek
vieną minutę iš abiejų tunelio 
galų leidžiama įvažiuoti tik 
dviem mašinoms. Tai padary
ta todėl, kad nebūtų perkrau
ti oro vėdinimo įrengimai, va
rantieji laukan automobilių 
variklių dujas.

Tarybų Sąjungoje taip 
pat statomi automobiliniai tu
neliai. Vienas jų 1960 m. bu
vo prakastas Kirgizijoje pro 
Tiuja Ašu perėją. Jo ilgis — 
2,5 km. Maskvoje, po Maja- 
kovskio aikšte, buvo pastaty
tas 477 m tunelis. Čia susiker 
ta dvi svarbiausios transporto 
arterijos: Gorkio gatvė ir žie
dinė magistralė' Salovaja. Tu 
nelis yra 27,7 m pločio ir 7 
m aukščio. Juo gali važiuoti 
mašinos trimis eilėmis kiek
viena kryptimi. Panašūs tu
neliai svaroiausių gatvių san
kryžose statomi ir kituose 
miestuose. Tuneliai taip pat 
statomi pėstiesiems pereiti 
skersai gatvę.

Dabar Tarybų Sąjungoje 
statoma eilė tunelių geležin
keliams. Pavyzdžiui, tiesiant 
geležinkelio liniją Abakanas- 
-Taišetas, reikia prakirsti kal
nų uolose keletą didelių tune
lių. Bus pastatytas ilgiausias 
Sibiro tunelis: 9 km ilgio po 
žeminė arterija trump.ausiu 
keliu sujungs Vakarų Sibiro 
geležinkelių tinklą su trans- 
sibirine magistrale.

Tuneliai panaudojami ir hi 
drotechniniams įrengimams. 
1960 m. buvo baigtas statyti 
ir perduotas eksploatuoti Lag 
žanurgės (Gruzija) hidro
elektrinės tunelinių statinių 
kompleksas. Bendras jų ilgis
— km. Šios hidroelektrinės 
mašinų salė taip pat yra po že 
me. Yra tunelių ir kitose elek 
trinėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti 

bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp. 

Savininkai A. ir S. K A L O Z A.



19&4. XII. 2. — Nr. 49(9,21) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

HAAAIf&LTOV
LIETUVOS KARIUOMENĖ S. ATKŪRIMO 

MINĖJIMAS
yra rengiamas šį sekmadienį, 
gruodžio 6 d. šia tvarka:

11 vai. pamaldos su Libe
ra už Lietuvos karius. Tuoj 
po mišių (apie 12 vai. 30 
m.) VAV parapijos salėje mi 
nėjimo akademija. Paskaitą 
pirmojo ir ketvirtojo Lietu
vos prezidento sūnus adv. J. 
Smetona iš Clevelando, o me 
nine dalį atlieka jaunimas — 
choras, tautiniai vokiai, šešta 
dieninės mokyklos deklamaci 
jos ir piano Rimas ir Marga
rita Klevai.

Lietuviškos organizacijos 
su vėliavomis prašomos daly
vauti pamaldose ir minėjime, 
o Ham.ltono lietuvių visuo
menė kuo gausingiausiai atsi
lankyti į šią didelę šventę ir 
tuo pačiu pagerbti mūsų lais
vės kovotojus. K. B.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Hamiltone, kurį ruošia Bend
ruomenės apyl. v-ba, šiemet 
įvyks Queen's Banquet Cent
re salėje, 1069, Barton Street 
E. Toje pat vietoje, kur Nau
jų Metų sutikimas buvo praei 
tą kartą ir kelis kartus prieš 
tai.

Taigi, jau laikas iš anksto 
planuoti sutikti Naujuosius 
Metus visiems kartu toje pui 
kioje salėje.

LN BALIUS,
ruošiamas vas. 5 d. Fisher 
viešbučio salėse — 9 m. LN 
sukakčiai atžymėti, susilaukė 
nepaprasto visuomenės susi
domėjimo. Iki lapk. 26 d. 
vien tik St. Bakšys pardavė 

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės pa.Lolos iki 5,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmai hemais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p 
ZX.nlradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakare.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

> - .r.-,-.'. '.'S. ',1

SĖJA f
ij.į .... ?gi Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis, ij

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
K Redaguoja E. EOREIŠA.
g'; Eina dešimti metai. jį
d Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA. g
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. ii

5185 DECARIE BLVD.
486 • 1381.

LP.Bddu Šaitanas Co. L. T. D.
Didelis pasirinkimas Skandinavijos 

aukštos kokybėsbaldų
DIVEN PORT — SOFA 

SPECIALI MIEGAMO KOMPLEKTO KAINA $ 145.00 
VIRTUVĖS 5 DALIŲ KOMPLEKTAS $ 35.00
PARDUODAMI AUKŠTOS KOKYBĖS NORDMENDE 

HI-FI STEREO SU MULTIPLEX IR KITOKĮ 
UŽSIENINIAI RADIO.

$ 5 vertės dovana
skirta pirkėjui

perkant už $ 99.00 ar daugiau.

200 pakvietimų, kurių kaina 
po 2 dol. Be St. Bakšio, pa 
kvietimus šiam didžiajam ba 
liui platina dar 28 asmens.

Gyveną ne Hamiltone ir 
norį šiame baliuje dalyvauti, 
iš anksto prašomi įsigyti pa
kvietimus, parašant St. Bak
šiui: 38 Stanley Avė., Hamil 
ton, Ont.

GERAS RADINYS
VI. Kažemėkas, Ontario 

šiaurėje, miškuose surado ir 
užpirko didelį kiekį natūra
laus akmens, kuris labai tin
ka pastatų pagražinimui. Jo 
yra 24 atspalviai. Toronte jau 
panaudota keliems pastatams. 
Šio akmens 1 kv. pėda Toron 
te kainuoja 1 dol., o tona $45.

VI. Kažemėko teigimu, jo 
užpirktame plote specialistų 
apskaičiavimais šio akmens 
yra apie 2 mil. tonų.

ALGIS IR MORTA 
PLESKEVIČIAI

susilaukė 4-to sūnaus ir penk 
to vaiko šeimoje. Sveikiname 
ir linkime gražiausios ateities.

Pleskevičių 3 vyresnieji sū
nūs pakrikštyti Algirdo, 
Kęstučio ir Vytauto vardais, 
o vienturtė geltonplaukė — 
Birutės. Sk. St.

APIE SPAUDOS 
DIZERTYRUS

Kritikas Henrikas Nagys 
„Tėviškės Žiburiuose“ parašė 
įdomų straipsnį apie spaudoje 
rašančius, kurie po straips- 
nia.s savo pavardės nepasirašo, 
bet pasirašo kokį nors išgal
votą slapyvardį.

LIETUVA SLAPTUOSE. . .
Atkelta iš 2-ro pusi.

gali pasinaudoti ir Fed. Vo
kietijos teismai, kuriuose te
bevyksta bylos prieš hitleri
nio laikotarpio nusikaltėlius.

— Dachau koncentracijos 
stovyklos vietoje atidarytas 
katalikų vienuolynas.

H. Nagys po rimto išvedžio 
jimo, tokius spaudoje rašan
čius pavadino dizertyrais. Aš 
p. H. Nagio palyginimą visa
pusiškai palaikau, ir šis mano 
pasisakymas kaip tik ir palies 
vieną tokį spaudos dizertyrą, 
kuris Naujienose N. 271, pa
rašė ilgą straipsnį apie Ha
miltono Liet, namus ir Jauni
mo centrą.

Straipsnio pavadinimas 
,, Lietuvių namų klausimu“. 
Po straipsniu pasirašė kaž
koks T. Tiesa.

Tame straipsnyje nieko 
naujo. Apie tai jau daug kar
tų buvo rašyta. Apie tai raša
nt padarytas bereikalingas lai 
ko bei pepierio aikvojimas.

Mano manymu, rašant tiesą 
apie Hamiltono kolonijos 
svarbius J. ykius, kaip išsi
reiškė pats Tiesa savo straips 
nyje, nereikėtų slapstytis kaž 
ko bijotis, turėtų užtekti drą
sos viešai pasisakyti, kad Ha
miltono kolonija žinotų, kas 
do vienas rašo apie tuos svar
bius įvykius, ir esant reikalui 
padiskutuotų arba atremtų ne 
teisingus užmetimus, gi šian
dieną su spaudos dizertyru 
negi pradėsi.

K. Lukoševičius.
VĖL „ATŽALYNAS“ 

KYLA
Prieš metus laiko, „Auku

ro” E. Dauguvietytės - Kuda 
bienės gražus tikslas — įjung 
ti jaunimą lietuviškos scenos 
darbui, atnešė gražių vaisių. 
Didelis būrys jaunosios kar
tos, pasirodė pirmą kartą sce
noje Hamiltone. Šis pasirody 
mas jauniesiems aktoriams bu 
vo gražus akstinas patraukti 
juos scenos darbui pamažu 
retėjant seniesiems aukurie- 
čiams. Su šia premjera „Au
kuras“ vėl suliepsnojo šviesda 
mas savo tautine šviesą ir to
liau už Hamiltono ribų. Ypač 
svarbus New Yorko Balfo 
skyriaus žygis, pasikviečiant 
35 asmenų sąstatą su „Atža
lynu”. Dar ir šianrie jauni
mas su pasididžiavimu prisi
mena taip svarbų jų gyveni
me įvykį. Džiugu, kad be
veik po metų laiko, „Auku
ras” yra pakviestas su „Atža
lynu“ į Klevelandą, pirmoje 
sausio mėn. pusėje. „Auku
ras“ tam ruošiasi ir tikisi, kad 
taip kvietėjai, taip žiūrovai 
nebus apvilti. Tas priklausys, 
kiek lietuviškoji Klevelando 
visuomenė dar yra. jautri lie
tuviškiems tikslams. V. P.

MELAS APIE LIETUVIUS 
BUV. JAV PREZIDENTO 

J. F. KENNEDY 
KNYGOJE

Dėkui Baltijos Moterų Dr- 
jos pirui. G. Žilionienei iš N. 
Yorko, kuri man prisiuntė iš
karpų, laiškų nuorašų, atkrei
pė dėmesį į žuvusio JAV pre 
ziderito knygą „A Nation of 
Immigrants", neseniai išleis
tą.

Toje knygoje du garsūs 
lietuviai pristatomi kaip len
kai: lietuvis, padėjęs JAV iš 
sikovoti sau nepriklausomy
bę Tadas Kosciuška ir pirma
sis (nuo 1659 metų) New 
Yorko mokytojas, švietėjas 
dr. Aleksandras Kuršius 
(Kurcyusz, Curtius). Abu 
jie neabejotini lietuviai, gi 
buv. JAV prezidentas J. F. 
Kennedy juos abu garsina 
lenkais.

Velionies broliui Robert 
F. Kennedy, 9 E. 42nd St., 
New York, N. Y. ir leidėjui 
Joseph Kingsbury - Smith 
220 South St., New York, N. 

ŠI KROSNIS JAU NEGALI BŪTI

MODERNI

CENTRINIS

VANDENS 
ŠILDYMAS

lįiiiį-ii;
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ĮRENGIMAS NEMOKAMAS 
tiems, kurie nori įsivesti natūralių dujų šildymą.

IMPERIAL 
HARDWICK 
Ši krosnis specialiai 
pritaikyta Metro Na
tural Gas, yra pirmos 

rūšies naudoti 
šildymui gazu. 
Visada atvira 

kainos mažinimui.

ŠILDYMAS

Šildymas dujomis
• šiluma eina iš prieša- 

! kio, šonų ir užpakalio.
• Pritvirtinama prie sie

nos arba grindų.
• Kai keisite butą, 

galėsite pasiimti.
MOKĖJIMAS UŽ KURĄ 

, LABAI EKONOMIŠKAS!

SIEGLER
MARK III

PAMATYKITE
KA TURI

* METRO

darbo VALANDOS:
Ketvirtadienį, penktadienį: 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.
Šeštadienį: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

DIDŽIAUSIA ĮGALIOTA DUJŲ MOKĖJIMO
MĖNESIŲ j

5653 Verdun Avė. 767-5381-2
2801 Masson RA 2-1102.

6278 St. Hubert 271-4781-2

Tiktai pas METRO.

JOKIO Ą
UŽSTATO T

IKI 36

?0
natural gas appliances inc.

Y. parašiau laiškus, apgailės 
taudamas knygoje paskelbtus 
neteisingumus; jų būtų iš
vengta, jei autorius knygą 
būtų užbaigęs ramiai ir svar
biausia, jis pats. Tadą many- 
tina, nebūtų tų didelių, lietu
vius skaudžiai įžeidžiančių, 
nesąmonių. Siūliau knygą su
laikyti ir ją pataisyti

Būtų . gerai, jei lietuviai 
bent tiems asmenims parašy
tų savo nuomonę. Liet.

PUTINO „VALDOVAS” 
VILNIUJE

Vilniuje su spektakliais 
pasirodęs Klaipėdos dramos 
teatras sukėlė nemažą vilnie
čių susidomėjimą. Vilniaus 
Aktorių namuose įvyko bu
vusių spektaklių aptarimas. 
Be kolektyvo narių dalyvavo 
ir vilniečiai — teatro kritikai 
ir kt.

Iš „Literatūroje ir Mene“ 
(42 nr.) paskelbtų pasisaky
mų aiškėja, kad daugiau dė
mesio skirta Putino dramos 
„Valdovas“ pastatymui. Dau 
geliu atžvilgių jis įvertintas 

neigiamai. Viena pasitarimo 
dalyvių, I. Aleksaitė pažymė 
jo, kad A. Žadeikio režisuota
me „Valdove“ buvęs ryškiai 
matomas pasenęs teatrališku 
mas, aktoriai be vidinės tiesos 
„plėšė aistras“, būta šaltos 
deklamacijos. Pagal Aleksai
tę, įdomiai Putino tragedijai 
nebuvęs rastas sprendimas. 
Kritikas A. Vengris aiškino: 
„Valdove“ nepraskambėjo po 
etinė - žodinė veikalo muzi
ka, neatsiskleidė ir jo pras
mė — kova už laisvę, ir tai
ką tarp genčių. Veikalo he
rojai atrodę subuitinti, pri
slopinti. Dar labjau neigia
ma R. Butkevičiaus nuomo
nė : „Valdovas“ — tai buvęs 
operiškas blogąja šio žodžio 
prasme pastatymas. Dar ki
tas teatro kritikas, M. Petu- 
chauskas „Valdovo“ pastaty
me rado daug vaidybinės ma 
nieros skirtumų. Vilniškių 
kritikų nuomone, Klaipėdos 
teatro Vilniuje pastatytų vei 
kalų tarpe daugiausia diso
nansu dvelkiąs Putino „Val
dovas“. E.

AUTOMATIŠKAS 
DUJOMIS 

RUUD Mount Royal. 
Su dvigubu rezervuaru. 
Labai geras už mažą 

kainą.
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Į VYTAUTO KLUBO

REAL
valdomuosius organus išstaty
ti šie kandidatai:

Į pirmininkus:
Pr. Paukštaitis, P. Botyrius. 

Direktoriais:
K. Ambrasas, Jz. Mozuraitis.
V. Bukauskas, Vikt. Alseika,
VI. Kiškis, Jz. Petrauskas, 
Mike Gudas, Jz. Skinkis.

Balsavimai įvyks gruodžio 
6 d. 2 vai. ir tęsis iki 5 vai. 
po pietų. Prašome visų be iš
imties atlikti klubietišką pa
reigą.

Klubo Valdyba.
p. Pr. Paukštaičio mašinai 

pastatytai prie Šv.Kazimiero 
bažnyčios pastatų ir jam esą 
nt ten Choro parengime, pik 
tadaris supiaustė mašinos pa 
dangas.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Pakrikštyta V. ir S. Pie 
čaičių dukra Daivos Silvijos 
vardais. Sveikiname laimin
gus tėvus.

— Baigiasi kalėdojimas. 
Tie, kurie dar nebuvo dėl 
įvairių priežasčių aplankyti, 
bus lankomi šią ir kitą savai
tę.

— Bažnyčios fondui Gyv. 
Rož. dr-ja aukojo 25 dol. vir
tuvės inventoriui.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava — 233 dol.

— Rekolekiijos įvyks gruo 
džio 11—13 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Penkta
dienį ir šeštadienį konferenci
jos bus 8 vai. vak., o sekma
dienį 11 vai. mišios ir reko
lekcijų užbaiga.

— Gruodžio 5 ir 6 d. pas 
seseles yra organizuojamos 
mergaičių rekolekcijos, visą 
šeštadienį ir baigsis sekmadie
nį.

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir „ , „ n . .. . 2-4; 7-9 p.m.ketvirtadieni
antradienį ir j n , 2—4 p. m.
penktadienį |

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582

TAURO ŽINIOS
Praeitą savaitgalį lapkričio 

28 d. Toronto vyru krepšinio 
komanda ,.Vytis“ dalyvavo 
draugiškose rungtynėse.

Vyčio puikus pirmo puslai- 
kio žaidimas užsibaigė 29 — 
26 taškų santykiu. Antram 
puslaiky po strategiškų pasita 
rimu „Tauro” žaidimas page
rėjo, bet nebuvo pakankamai 
geras pasivyti torontiškius, ir 
„Vytis“ išlošė 61—58 santy
kiu. Taškų pelnė Tauras: K. 
Kuncevičius 25, R. Otto 12, 
E. Baltuonis 6, A. Gražys 4, 
V. Šipelis 4, A. Keturka 3, D. 
Lukoševičius 2, V. Rupšys 2, 
R. Navikėnas, H. Celtorius, 
V. Piečaitis, S. Baršauskas. 
„Vytis“: A. Klimas 22 ir kt. 
©Vyrų choro prie Šv. Kazi
miero parapijos koncertas - 
- balius praėjo labai sėkmin
gai ir gražiai. Plačiau kitame 
nr.

KAS GALĖTŲ PADĖTI 
NELAIMĖN

patekusiai šeimai? Šeima bu
vo prislėgta sunkių ligų ir vi 
siškai išsieikvojo. Nieko netu 
ri. Būtų gerai, kas galėtų su
šelpti baldais, namų apyvoka, 
drabužiais, maistu ir pinigais. 
Kas tuo galėtų padėti, prašo
ma skambinti Ponams Lapė- 
naičiams telefonu DO 6-6237.

— Pirmą kartą istorijoje, 
Vatikano suvažiavimo nutari
mu, sekmadienį lapkr. 29 d., 
pamaldos buvo laikomos tau
tinėmis kalbomis.

— Romos aerodrome spro
go bekildamas JAV lėktuvas 
ir per 40 žmonių žuvo.

Advokatas 
STASYS DAUKŠA, LL, D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

SAVAITINĖ APŽVALGA 
Atkelta iš 1-mo psl.

Tai yra teisybė. Bet kad 
Amerika toli nuo Europos ir 
kad ji Europai negali padėti, 
tai jis kalba nesąmones. Bet 
toks jo nusistatymas maišo vi 
■;ą saugumo sistemą ir ardo 
valstybių santykius.

Anglijos darbiečių užsienio 
politika taip pat nesiderina 
prie bendrųjų reikalų.

Darbiečiai prieš rinkimus 
kalbėjo

APIE DIDELĘ, 
NESĄMONĘ — 

nuatomintą Europos zoną, at
seit — gelbėti savo kailį, atsi
ribojus nuo Rusijos agresijos, 
nors tai yra tikra nesąmonė, 
nes dabartinės kariavimo prie 
monės laisvai peržengia viso
kias zonas.

KITOS NAUJIENOS
— Winstonui Churchilliui 

sukako 90 metų amžiaus. Ta 
proga jis susilaukė daug svei
kinimų iš viso pasaulio.

— Maskvoj valdžios patvar 
kymu buvo suruoštos de
monstracijos prieš JAV atsto
vybę.

— JAV viceprez. Hump
rey Paryžiuje pareiškė, kad 
JAV planas dėl A apsiginkla
vimo gali būti svarstomas ir 
pakeistas.

— SSSR atstovas Briusely 
je pareiškė protestą prieš Kon 
ge kanibalų žudomų žmonių 
gelbėjimą. Belgijos užs. r. mi 
nisteris Spaak dėl to pareiškė 
nusistebėjimą.

— Jordano karalius su žmo 
na, lankosi Prancūzijoje.

— 14 čekoslovakų paprašė 
Vienoje prieglobsčio.

— Anglijai 12 valstybių su
teikė 3 milijardus svarų pas
kolą.

DR. V. GIRIŪNIENĖ

AUŠROS ŽINIOS

Mergaičių rungtynės: pen 
ktadienį, 7 v. v., Landsdowne 
mokykloje merg. Aušra B 
žais su Edw B ir po jų Aušra 
M. Midg. žais su St. Johns; 
šeštadienį, 1 v. p. p., Oakwo
od Collg. merg. Aušra M. 
Juvl. žais su St. Anselms ir 
po jų, 2 v., Aušra Jr. žais su 
St. Gabriels. Berniukų rung
tynės: trečiad., 6.30 v. v., St. 
Chris patalpose Aušra Minor 

'Batnam A žais su St. Chris 
A. ir 7.30 v. v. mūsų salėje 
Aušra Bantam A žais su U. S. 
Hi. ketvirtadienį, 6.30 valan
dą vakare, mūsų salėje, 
Aušra Minor Bantam B žais 
su St. Chris B ir po jų, 7.30 
vai., Aušra Bantam B žais su 
St. Chris; šeštad., 2 vai., ber
niukų Juvl. komanda žais su 
Stręetville.

Kadangi šią savaitę prasi
deda berniukų Church lygos 
rungtynės, visi berniu
kai turi ateiti šį pirmadienį sa 
vo grupėms nustatytu laiku į 
treniruotę, kurios metu bus 
sugrupuoti į komandas.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Suaugusių choro repeti
cija šį ketvirtadienį, 7.30 v. v. 
Kalėdų šventėms. Koncertas 
praėjusį sekmadienį davė 500 
dol. parapijos namų statybai.

— Jaunimo choro repetici
ja penktad., 6.30 vai. vak. 
prie vargonų.

— Uždaros savaitgalio re
kolekcijos moterims, gruodžio 
4, 5 ir 6 dienomis Toronte re
kolekcijų namuose.

— Rekolekcijos vyrams gr. 
11, 12 ir 13 d.

TORONTO PUTVIO 
ŠAULIŲ KUOPA

ruošia kuopos 10-ties metų 
veikimo paminėjimą, kuris 
įvyks gruodžio 12 d., 8 v. v. 
(šeštadienįs, Šv. Jono Krikš
tytojo parapijos salėje.

Programoje: vaišės, sveiki 
nimai ir meninė dalis. Visi 
kviečiami atsilankyti.

® Katalikių Moterų dr-jos su 
važiavimas Toronte, kuriame 
paskaitas skaitė T. J. Vaiš- 
nys ir Ir. Lukoševičienė iš 
Montrealio, dalyvavo apie 50

į Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS |

§ Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

V (1082 Bloor W., Toronto)^ 
y (į rytus nuo Dufferin Str)^ 
y Raštinė: LE 4-4451. x
S >

dalyvių. Suvažiavimo metu bu 
vo koncertas, dalyvaujant L. 
Šukytei.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. IRWIN C O P N I C K

Dantų Gydytojas 
4966 Decarie Blvd. 

Suite 7
Montreal, Que. Tel. 489-3191

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7 - 6183.

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus ir įrengimai apšildymui. 
Nemokamas krosnių valymas ir 
aptarnavimas. Tel.: 739-9328.

.r. z' - -fj

ALLIANCE
REALTIES INC.

DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd. 

RA 7-5552; namų RA 1-06^6

DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy St., la 11 kamb.
WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
'T'el.: UN 6-436 1

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-C644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VL’.RBYLA 
Investavimui žemė St. Hubert.

netoli St. Helen salos 
(1967 m. pas. parodos vieta) 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254. 
Adresas: 59 74 Turenne, 
Montreal 5, Que.

I.G.ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R Č I N A 5 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Montreal Real Estate 
Board Nariai.

D. Baltrukonis . . RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957 
J'. Skučas .......... RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai, 

apartmentai, investacijos, 
morgyčiu parūpinimas.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO, 
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

District Estate 
Brokers Inr.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos-

A. Gražys — 739-9328 
P- Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS dl £| «r
SAVO KREDITO KOOPERATYVE /z/. Ik U S?
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 

Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių.
Mirties atveju pagal turimą draudimo polisą santaupos 

iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už Šerus — 4,5%. Už asmenines paskolas imam? 
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus nasko- 

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
darbo dienomis nuo 10 iki 1 vai. kasdien, išskyrus pirmadienius 

ir šeštadienius, vakarais trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 8 vai.

3907 Rosemont Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais nuo 7 iki 9 vai._

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS 
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

— ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas. 
Sąskaitos Lite No. D-752

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD 

MUSTANG — TRUCKS 

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į 

LEO GURECKAS 
Keating Ford Sales Ltd. 

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 7o9 8529

N O R D M E N D E

MODELIS F. P. 1000
1 IKRAS PRANCŪZŲ PROVINCIJOS MODELIS RANKŲ DARBO 

GRAVIRUOTOM KOJOM IR PRIEKIU.
PATOGUS PLOKŠTELĖM SUDĖTI SKYRIUS ŽEMUTINĖJE KABINETO DALYJE.

AM/FM/ 50 WATTU JĖGOS. AUTOMATINIS PLOKŠTELIŲ PERJUNGĖJAS,
8 GARSIAKALBIAI.

GALIMA PASIRINKTI RIEŠUTO MEDŽIO, VAISMEDŽIO.
_ BALTO IR AUKSO SPALVOS.

KAINA $ 599.00.

CO 1000 SU BARU
ŠITAS VIENLAIKINIS MODELIS STEREO CONCERT CONSOLE YRA PARUOŠTAS 
IR PAGAMINTAS IŠTAIGINGAM NAMŲ SAVININKUI, KURIS YRA PATENKINTAS 

GERIAUSIU MODELIU IR GERIAUSIU GARSU.
SUJUNGTAS VĖLIAUSIŲ ELEKTRONIKOS IR AKUSTIKOS PASIEKIMŲ, 

KANADOS GERIAUSIO MEISTRO FORMA.
VIDUJE TURI ĮRENGTĄ BARĄ, IŠKLOTĄ AUKSINE DIRBTINE ODA SU VEIDRO

DŽIU. ŠIS -BARAS GALI BŪTI PANAUDOTAS NEŠIOJAMAI TELEVIZIJAI.
NAUJA SĄVOKA PUSIAU APVALIŲ „SPEAKER — BAFFLES" NE TIK PUIKIAI 
PERDUODA HI - F1 STEREO, BET IR PANAIKINA NEPAGEIDAUJAMUS GARSUS. 

TIKRO RIEŠUTO KABINETAS MEISTRIŠKAI PADARYTAS.
AM/FM/SW, 50 WATT’U, AUTOMATINIS PLOKŠTELIŲ KEITIMAS,

8 GARSIAKALBIAI.

R. FAUCHER LTEE 
3 STORES CR 3-6331 

WARD’S LTD 
1653 ST. CATHERINE W.

ROBT SIMPSON CO. LTD. 
977 ST. CATHERINE ST. W.

BEAULIEU & GLADU LTD. 
4589 ST. CATHERINE ST. E.

TORINO FURNltURE 
6889 ST. LAWRENCE BLVD. 
6688 MONK BLVD.

H. DUROCHER ELECTRIC 
10185 — 54th. Ave. Riviere des Prairies.

CENTRE MUSICAL STEREO 
5235 WELLINGTON. VERDUN.

FINO FURNITURE LTD. 
6610 MONK BLVD.

L. P. BALDŲ SALIONAS CO. L. T. 
5185 DECARIE BLVD.

KAINA $ 550.00

937-2379

842-7221

255-7787

274-1371
766-5880

665-3240

769-4585

PO 9-3828 
D.

486-1381
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