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Komunistų mušis Berlyne
PAAIŠKĖJO TRYS SVARBOS DALYKAI:

1. CHRUŠČIOVO KELIONĖS Į BERLYNĄ TIKSLAS.
2. KOMUNISTŲ SKILIMAS IR

3. CHRUŠČIOVO APGAVYSTĖ KUBOJE
Bendrosios Europos rinkos valstybės Prancūzijos politikai 

nepritaria ir pasisako už Anglijos priėmimą j organizaciją.
Komunistų nesutarimai ir es 
mingi nuomonių skirtumai ga 
lutinai paaiškėjo Berlyne, 
kur j rytinės Vokietijos komu 
nistų partijos suvažiavimą su 
sirinko

SEPTYNIASDEŠIMTIES 
SEPTYNIŲ KRAŠTŲ 

KOMUNISTAI.
Matyti, kad komunistai šiam 

suvažiaviman buvo specialiai 
pakviesti, nes jame jau iš anks 
to buvo numatytas didelis 
tarpusavis mūšis, kurį pasiryžo 
laimėti Nikita.
Ulbrechto propagandinė ma 
šina jau prieš suvažiavimą bu 
vo užvesta, ir anksti prieš su 
važiavimą davė signalą ir nu 
rodė gaires į Maskvą. Kitaip 
gi ir būti negalėjo.
Kiniios komunistai tačiau to 
neisišgando ir stoja į mūšį.

KOM’TNISTU TARPUSA 
VIS MŪŠIS BUVO 

ŽIAURUS.
Kinai atvirai ir aiškiai pasi 

sakė prieš Chruščiovo koeg 
zistencijos doktriną, kaltino 
jį nuklydimu nuo Markso - 
- Lenino principų bei patai 
kavimų buržuazijai ir Kubos 
išdavimu. Vienas svarbiau 
šių k:nų argumentų buvo tas, 
kad ,.istorija nežino atsitiki 
mo, kad kur nors komunistai 
būtu laimėję taikiu būdu, be 
karo“. Nors kinai ir nereika 
lavo karo tuojau, bet iš jų 
tvirtinimų sekė, kad komunis 
tai turi ruoštis ir ryžtis kariau 
ti, nes tiktai karu gali susi 
laukti laimėjimo. O jie jau 
turi ir atomines bombas.
Jugoslavai dideliu įnirtimu 
puolo kinus, žinoma už tai, 
kad

MAO TSE-TUNG ŽIAU 
RIAI NUVERTINO TITO, 
išvadinęs oportunistu ir patai 
kūnu buržuazijai. Berlyno su 
važiavime įvyko tiesiog dra 
matinių scenų, kai vieniems 
kalbant, kiti demonstratyviai 
bėgo iš salės. C.hruščiov taip 
pat, nors jis bandė sudaryti 
įspūdį, kad tai jam nesvarbu. 
Chruščiov atmetė kinų siūly 
mą sušaukti komviršūnių su 
sirinkimą, kuriame būtų išsi 
aiškinti nesutarimai. Kai dėl 
koegzistencijos, tai Nikita 
teigė, kad darbininkų tikslas 
ne dramatiškai mirti, bet kur 
Ii geresnį gyvenimą, o atomi 
nis karas nepaprastai sunai 
kintų ir sovietinį ateities gyve 
nimą. O kas svarbiausia, tai 
istorinė visuomenės raida yra 
tokia, jog

KAPITALIZMAS NATO

Didžiai Gerbiamam
NOTARUI JUOZUI BERNOTUI, 

mirus tėvui
JUOZUI BERNOTUI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Dainava Company Limited.

RALIAI TURI PEREITI J 
KOMUNIZMĄ,

be karo ir be atominių nelai 
inių. Šį savo teigimą Chruš 
čiovas jau patvirtind ir veiks 
mu — sutiko su Kennedy dėl 
atominių bandymų paliaubų 
ir net sutiko su daline kontro 
le.
Kennedy viešai apsidžiaugė 
Chruščiovo sutikimu ir laukia 
derybų.
Kubos klausimu, atsikertant 
kinams, Chruščiov pareiškė, 
kad

IŠ KUBOS IŠTRAUKTA 
40 RAKETŲ LIZDŲ, BET 
PASTATYTA 80, GAL IR 

DAUGIAU NAUJŲ.
Taip atsitiko su Kuba, kai 
Castro neįsileido kontrolės... 
Nikita pabrėžė, kad Kuba te 
belieka didysis komunizmo 
prietiltis Amerikos kontinen 
tui.
Spauda visame pasaulyje da 
bar jįktai ir svarsto komunis 
tų suvažiavimo Berlyne fak 
tus. Tat ir pasirodė, kad Ni 
kita į Berlyną atvažiavo pa 
kreipti šio mūšio pasekmes 
Maskvos naudai.
Vakarai tačiau ne geresnėje 
padėtyje, nes ir

VAKARUOSE IRGI 
VYKSTA iTARPUSAVĖS 

KOVOS,
kurios tolydžio eina atkaklyn 
ir ardo jau turimą vienybę. 
Šiuose nesklandumuose vis 
atkakliau pasireiškia Prancū 
zijos prezidentas,
De Gaulle, daugeliu atvejų 
pasirodęs protingas ir sukai 
bamas, darosi nepaprastai am 
bicingas ir atkaklus savo nusi 
statymuose. Kad jis atmeta 
JAV Poliaris raketas, galima 
suprasti, nes jis ir laivų tam 
tikslui neturi, bet kad jis, už 
miršęs neseną praeitį, kurio 
j e jam Anglija padarė nepa 
prastos pagelbos, dabar

ANGLIJOS NENORI PRI 
IMTI I EUROPOS EKONO 

MINĘ IR POLITINĘ 
BENDRUOMENĘ, 

tai jau išeina ir iš paprasto 
sąmoningumo ribų. Europai 
yra būtinas apsijungimas, jei 
gu ji nori išlikti gyva ir svei 
ka. O de Gaulle ardo ir tą 
vienybę, kuri buvo atsiekta. 
Ypač nepateisinamas Atlanto 
sąjungos ardymas ir jos jėgų 
silpninimas.
Indijos karas su Kinijos ko 
munistais yra antras dalykas, 
kuris domina žmoniją. Ko 
lombo konferencija, tyrusi 
klausimą, paskelbė, kad kinų 
sutikimas nutraukti karą ir at

NAUJA
KANADOS LIBERALAI 

KEIČIA POLITIKĄ
Toronte viešėdamas Kana 

dos liberalų lyderis p. Pear 
son padarė beveik sensacin 
gą pareiškimą. Kai anksčiau 
jis buvo prieš atominių gink 
lų Kanadai įsigijimą, dabar 
jis aiškiai ir griežtai pasisakė 
už atominių ginklų įsigijimą, 
kurį siūlo Amerika. Pearsono 
motyvai rimti, argumentuoti, 
.pareiškimas motyvuotas ir’ 
Ilgai klaidžiojęs, Liberalų ly 
deris pagaliau atrado rimtą 
kelią į valstybės saugumą, ne 
pabijojęs nei visokių defetis 
tų, nei komunistų, kurie tuo 
jau jam suruošė nedraugui 
gas demonstracijas — pikietą.

SOCIALINIS KREDITAS
PRALAIMI

Britų Kolumbijoje, Point 
Gray apylinkėje, kur Soc. 
kred. partija laiko savo lop 
šių. Socialinio kredito partija 
visiškai pralaimėjo rinkimus.

® Ontario premjeras J. Ro 
barts NM proga sveikinime 
pareiškė, kad provincijos gy 
venimas bei žmonių gerbūvis 
žymiai pakilęs ir vis dar kyla.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
PATVIRTINTAS NAUJAS PAVERGTOS LIETUVOS 

BIUDŽETAS
Sausio 10—11 dd. Vilnių 

ej Aukšč. Sovietas patvirtino 
valst. planą liaudies ūkiui 
vystyti, biudžetą 1963 m. Kai 
bėjęs valst. plano komisijos 
pirm. A. Drobnys, teigė, kad 
'Lietuvoje padidėjusi pramo 
nė ir kad „tam tikrų laimėji 
mų“ pasiekę ir žemdirbiai. Nu 
siskundė, kad nežiūrint dide 
lių pastangų, Lietuvos ūkiai 
ne visi įvykdę valstybinius 
planus, valstybei nepardavę 
nustatyto kiekio grūdų, bul 
vių cukrinių runkelių, pieno. 
Finansų min. R. Sokorskis 
pasiūlė 640,247,000 rb. paja 
mų ir 639,942,000 rb. išlai 
dų biudžetą. Sikorskis nuro 
dė, kad pagrindinis biudžeto 

sitraukti į senas pozicijas gali 
sudaryti deryboms pagrindą. 
Nehru i tai atsakė — gerai, 
bet

KINAI TURI ATSITRAUK 
TI Į 1959 METŲ RIBAS.

Nehru dar pranešė, kad ki 
nai ir dabar koncentruoja jė 
gas prie Butano sienos.
Kanados nacionalistai vis stip 
riau pradeda separatistinę ak 
ciją. Ar neteks Federalinei 
valdžiai kreiptis į JTO ir, 
kaip ir Katangoje, paprašyti 
jėgos karo būdu palaikyti 
Kanados vienybę. . .

KITOS ŽINIOS
— Tuniso sąmokslininkai 

kėsinęsi nužudyti prezidentą 
Borguibą nuteisti mirti. Jų 
tarpe 6 karininkai.

— Togo, Afrikoje, prezi 
dentą puskarininkiams nužu 

■džius, sąmokslininkų tarpe ne 
atsirado vyro, ku/.s galėtų 
tvarkyti valstybę, todėl pa 
kviestas nužudytojo svainis.

— Federalinė Kanados 
valdžia pasaulinei 1967 me

KANADOJE
KANADOS VAKARUS 
UŽVERTĖ SNIEGAS

Kanados vakaruose, žemės 
ūkio srityse, paskutinėmis die 
nomis nepaprastai daug pri 
vertė sniego ir gausias gyvulių 
bandas pastatė į kritišką pa 
dėtį, nes jų pašaras po kojo 
mis ir po giliu sniegu nepasie 
kiamas.

KANADOS ŽMONIŲ 
DARBAS IR 

ATLYGINIMAI
Glassco komisija, tyrinėjusi 

darbo, atlyginimų ir mokes 
čiii klausimus Kanadoje, pa 
skelbė tyrinėjimo vaisius. Pra 
nešimas sako, kad 1960 me 
tais Kanadoje valdiškuose 
darbuose buvo 484,523 as 
mens, kurie per metus uždir 
bo 1,983,900,000 dolerių, 
kiekvienas per metus po 4,095 
dol. Misetų savivaldybių įstai 
gose dirbo 142,780 asmenų 
ir kiekvienas jų uždirbo po 
4 192 dol. per metus. Provin 
cijų tarnybose dirbo 154,942 
asmenų ir kiekvienas jų pž 
d ’rbo po 3,948 dol. per me

Federalinių tarnautojų bu 
vo l;86,800 ir Kiekvienas jų 
per metus uždirbo 4,141 dol.

įplaukų šaltinis, tai pajamos 
iš vad. socialistinio ūkio — 
jos sudaro 591 mil. rb., arba 
92% visų biudžeto pajamų. 
Kitos pajamos: apyvartos 
mokestis — 336 mil. rb., atsi 
skaitymai iš pelno — 178 
mil. rb., įmonių bei organiza 
cijų pajamų mokesčiai — 11 
mil. rb. E.

— LKP CK pirmajam sek 
retoriui A. Sniečkui sulaukus 
60 m. amž., sausio 5 d. Aukš. 
Sovietas Maskvoje vyr. Lietu 
vos varovą apdovanojo Lėni 
no ordinu.

— Elektrėnuose (ties Vie 
viu) elektrinėje — VRES— 
paleistas pirmas 150,000 kilo 
vatų turbo - generatorius.

tų parodai skiria 100 mil. do 
lerių ir valdžios atstovu vice 
ministerį Sevigny.

— JAV šiems metams biu 
džetą skelbia 99 miliardų do 
lerių.

— Maroko karalius Kas 
san atvyksta į Washingtoną 
šią savaitę.

— Per 17 mėn., pastačius 
Berlyno gėdos sieną, komu 
nistai nušovė apie 1000 asme 
nų, bandžiusių ją peržengti.

— Adenaueris atvyko į Pa 
ryžių prikalbėti De Gaulle ne 
sipriešinti Anglijos priėmi 
mui į Bendrąją rinką.

— Italijos min. pirm. Fan 
lani lankėsi Washingtone Va 
karų nesutarimų klausimais.

— Sausio 18 d. mirė Ang 
lijos darbiečių vadas Gaits 
kelis, 55 metų. ,

—i K<tangos prezidentas 
Tšiombe pasiduoda JTO rei 
kalavimams dėl susijungimo 
su visa Konjįo valstybe.

— Jugoslavija sudarė pre 
kybos sutartį su Kuba ir ban 
dys užimti bent dalį JAV pre 
kybos pozicijų.

NUOŠIRDŽIAUSIAI DĖKOJA VISIEMS, KAS 
„NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” SVEIKINO 

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMIS. 
ATSIPRAŠOME, KAD KIEKVIENAM SKYRIUM

NEIŠTESĖJOME PADĖKOTI. N. L.

MASINU FONDO VAJUS
Gerą tendenciją norisi pa 

žymėti ir pabrėžti: eilė „Ne 
priklausomos Lietuvos“ rėmė 
jų, kurie turi įnešę po kelias 
dešimtis Mašinų Fondui, sa 
vo įnašus papildo iki 100 do 
lerių, nes tokiu atveju atsipa 
laiduoja nuo rūpesčio ,,Nepn 
klausomos Lietuvos” prenu 
merą ta: kas šėrų nuperka už 
100 dol., NL laikraštį gauna 
nemokamai. Nereikia rūpin 
tis prenumerata.

Šį kartą skelbiami šie įna 
šai:
Masevičius Andrius,.............

Talon, P. Q....................70.00

Tais metais privačiuose dar 
buose buvo 3 mil. dirbančių 
jų, kurių kiekvieno uždarbis 
buvo 4,073 dol.

įdomus darbo, uždar 
BIŲ IR KAINŲ 

PALYGINIMAS,
kurį Švedijos statistikos žino 
vai ivedė, palyginę kainas J. 
A. V.. SSSR ir Švedijos,v o 
Montrealio spaudos biuras AG 
pritaikė ir Kanadai.

Phgal tą palyginamąją 
lentelę išeina, kad porai ba 
tų JAV darbininkas turi dirb 
ti 3.20 vai., Kanados 4.30, 
Švedijos 8.00, Sov. Rusijos 
75; 100 svarų bulvių nnpirkti 
JAV darbininkas dirba 2.15, 
Kanados 3.20, Švedijos 3.45, 
Sov. Rusijos 11.20; vienam 
svarui duonos JAV darbinin 
kas dirba 5 min., Kanados ir 
Švedijos po 6 min. Sov. Ru 
sijoj 8 min.; nupirkti svarui 
jautienos JAV darb. dirba 15 
min., Kanados 20 min., Šve 
dijos 27 min., Sov. Rusijos 2 
vai. 15 min.; kostiumą JAV 
darb. nusiperka už 16 vai. 
darbą, Kanados už 22 vai., 
Švedijos už 30 ir Sov. Rusi 
jos už 100 valandų. Siuvamą 
mašiną Kanados darbin. nu 
siperka už 40 vai. darbo, o 
Sov. Rusijos už 225 vai. Te 
lavizorius Kanadoje karftucj 
ja 100 vai. darbo, o Sov. Ru 
sijoje 700 vai. Automobilį J. 
A. V. darbininkas nusiperka 
už 775 vai. darbo, Kanadoje 
už 1,090, Švedijos už 1,330 
ir Rusijos už 6,300 vai.

Švedų statistikos biuro ve 
dejas iš to palyginimo išva 
dų nedaro, paduoda palygi 
nimo žinias ir išvadas siūlo 
pasidaryti patiems skaityto 
jams.

BANKO „LITO“ REIKALAI
$ 105,900 paskolų „Litas“ 

išdavė per praeitą mėnesį, 
paskolų pareikalavimas, su 
mažinus palūkanas nekiln. tur 
to paskoloms iki 6% % labai 
padidėjo. Norintiems jas'gau 
ti patariama užsiregistruoti iŠ 
anksto.

Mokesčių reikalui kvitai 
virš $ 100 dividendų gavu 
siems „Lito“ nariams bus iŠ 
siuntinėti šią savaitę. Šiemet 
tokių stambesnių taupytojų 
yra 44. P. R.

Jau pats laikas įduoti pasiū 
ly.mus dėl „Lito“ įstatų pakei 
timo, o taip pat pagalvoti dėl

Skrebūnas Alfonsas,
Islington, Ont.............. 10.00

Ubavičius A.,
Toronto .........................10.00

Maskvitienė M.,
Montreal ...................... 5.00

Viso . . . 95.00 
M. Fonde buvo . . 10,944.00 
Gauta .................................. 95.00
Fonde dabar yra 11,039.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta 3,961.00

Lietuviškosios spau<Ws židi 
nio rėmėjams nuoširdžiai dėko 
jame.

Vaidyba.

P.Q.
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

SUKILIMO
40-ties metų sukaktuvės bu 
vo paminėtos AV salėje Sei 
mėlio Prezidiumo ir Mažo 
sios Liet, bičiulių dr-jos rū 
pėsčiu. Minėjimą vedęs p. 
Geležiūnas pirmiausia pakvie 
tė Mažosios Liet, bičiulių dr- 
jos pirmininką V. Pėteraitį 
minėjimą atidaryti. Po trum 
po įžangos žodžio, V. Pėte 
raitis pakvietė susirinkimą pa 
gerbti kovojusius ir žuvusius 
už Mažosios Lietuvos lietuvių 
teises ir savo žemės laisvę su 
sikaupimo minute. Po to p. 
Geležiūnas pakvietė J. Kar 
delį padaryti Klaipėdos suki 
limo apžvalgą J. Kardelis 
trumpame pranešime suglaust 
tai peržvelgė visą Mažosios 
Lietuvos pastangų susijungti 
su visa Lietuva istoriją ir iš 
kėlė eilę klausimų, dėl kurių 
jis mano geriau būtų padary 
ti pranešimų bei paskaitų su 
diskusijomis, nes klausimai 
gyvybingai svarbūs.

Po to meninėje dalyje akt. 
L. Barauskas paskaitė nemirš 
tarno grožio Donelaičio paša 
kojimtis apie Mažosios Lietu 
vos lietuvių gyvenimą ir jo 
laikų mažlietuvių kovas už sa 
vo tautines ir žmoniškąsias 
teises su Mažosios Lietuvos 
okupantu.

Tautinių šokių grupė, ve 
dama J. Piečaičio ir akordeo 
nu palydima p. Latvaičio, 
labai gražiai pašoko eilę tauti 
nių šokių, kurių Subatvaka 
ris yra naujas grupės šokis. 
Visi šokiai rodo, kad grupė 
repetuoja ir gerai ruošiasi ir 
savo koncertui ir į Tautinių 
šokių šventę šiais metais Či 
kagoje. Sėkmės šokėjams. Jų 
tikrai gražus būrys.

Užbaigai Seimelio prezid. 
pirm. J. Šiaučiulis gražiu ir 
prasmingu žodžiu padėkojo 
visiems minėjimo dalyviams 
ir pareiškė viltį, kad ateityje 
Mažoji Lietuva visa bus pri 
jungta — grąžinta — Lietu 
vai.

kandidatų į valdomuosius or 
ganus. Šiemt, kaip ir kasmet, 
i valdybą bus renkami 3 na 
riai, į Kredito komisiją du 
ir į Revizijos komisiją du na 
riai.

Tiktai trys sąvaitės liko iki Spaudos Baliaus!!!
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Mažosios Lietuvos lietuvių 
pareiškimas

1963 METŲ SAUSIO 15 DIENOS PROGA

DOSNIOS RANKOS DAR NEPAVARGO!
(Balfo veiklos metai)

Prieš keturiasdešimt metų 
Mažosios Lietuvos šiaurinė 
dalis — Klaipėdos Kraštas— 
įsijungė Lietuvos valstybės su 
dėtin.

Lietuviškas valstybingumas, 
karžygiškumas ir patriotiz 
mas įsikūnijo ir įsiamžino is 
tūriniame žygyje, kuris nulė 
mė tos Mažosios Lietuvos da 
lies politinę ateitį ir apsaugo 
jo Lietuvos nepriklausomybę 
nuo svetimų kėslų lietuviška 
me pajūryje. Tuo žygiu lietu 
vių tauta, ilgai kentėjusi po 
vokiečiais ir po rusais, laimin 
gai įgyvendino senų seniau 
sias viltis apsijungti vienoje 
valstybėje ir parodė savo suge 
bėjimą sėkmingai apsiginti 
nuo priešų iš vakarų bei su 
tvirtinti savo valstybės pagrin 
dus laisvo išėjimo jūron atko 
vojimu.

1923 metų sausio 15 die 
nos įvykiai buvo nepaprastas 
tarpsnis ilgos istorijos raidoje, 
kurioje lietuvių tauta ne kar 
tą susidūrė su pavojais iš pa 
jūryje įsitvirtinusių nedraugin 
gų galių ir kurioje lietuviška 
sis pajūris nekartą skaudžiai 
pademonstravo savo didelę 
aeikšimę lietuvių tautos bui 
čiai.

Nuo pat 1252 metų, kada 
vokiečių kryžiuočiai Klaipėdo 
je pastatė pilį prieš anų laikų 
Lietuvą, lietuviai kaip tik pa 
jūryje turėjo sunkiai ir ilgai 
kovoti už savo laisvę ir tau 
tinę gyvybę. 1422 metų Mel 
no sutarties kompromisu Vy 
tautas Didysis — neišsižadė 
damas savo aspiracijos, kad 
„prūsai yra taip pat mano 
protėvių žemė“ — turėjo su 
tikti su vokiečių įsigalėjimu 
^'etuviškame pajūryje; dide 
lė lietuvių tautos dalis buvo 
palikta po vokiečių galia pen 
kiemą šimtams metų. Tik pir 
masis pasaulinis karas vėl at 
nešė galimybę seną, neišspręs 
tą Mažosios Lietuvos klausi 
mą pateikti naujam Ipatvar 
kymui — šį kartą Vokietiją 
.nukariavusioms pasaulinėms 
jėgoms. Nebuvo tobulas nė jų 
sprendimas, surašytas Versa 
lės taikos sutartyje; lietuvių 
tauta pati turėjo imti likiminį 
sprendimą į savo rankas ir jė 
ga išsikovoti teises į savo pa 
jūrį, kurias kiti kėsinosi jai 
nuginčyti.

Deja, nei 1923 metų sukili 
mo bei atvadavimo žygiai, 
nei 1924 metų tarptautinis jų 
įteisinimas Klaipėdos kraš 
tui neleido žydėti ilgam. Iš 
naujo, kaip ir anksčiau istori 
joje iškilo mirtini pavojai — 
pirma iš vakarų, vėliau iš 
rytų. 1939 metais Klaipėdon 
įžygiavo hitlerininkai, o 1945 
metais visą Mažąją Lietuvą 
užgrobė Stalino armija. Ant 
rąjį pasaulinį karą laimėj u 
sios didžiosios valstybės Pots 
damo susitarimu padarė nau 
ją laikinį sprendimą Mažo 
aios Lietuvos sąskaiton: Ma 
žosios Lietuvos gyventojų va 
lios ir gyvybinių interesų ne 
paisydamos, jos jų tėviškes 
perleido „administruoti“ ru 
sams, kurie, nors ne kartą 
praeityje buvo įsibrovę karų 
eigoje, niekad ten nėra gyve 

nę ir jokių teisių ten neturi ir 
negali turėti. Pietinė Mažo 
sios Lietuvos dalis rusų pava 
dinta „Kaliningradskaja ob 
lašt“ ir paversta — lyg kokia 
kolonija — tolimosios Rusi 
jos Sovietų Respublikos dali 
mi.

Jokie karai, marai ir sveti 
mų galių patvarkymai nėra 
nuvedę Mažąją Lietuvą to 
kion žiaurion nelaimėn kaip 
šioji rusiškoji „administraci 
ja“. Nėra kitos Rytų Europos 
srities, kuri taip sunkiai nuken 
tėjo nuo rusiškojo tautžudys 
tės nusikaltimo. Žudymais, 
marinimais ir išvarymais steng 
tąsi krašto gyventojus — ar 
lietuvius, ar Vokiečius, ar ki 
tos tautybės — išrauti iš tėvų 
žemės, kad krašto griuvėsiuo 
se galėtų įsikurti nauji, varu 
atgabenti slaviški kolonistai.

Tokia padėtis šaukte šiau 
kiąsi istorinio atpildo ir nau 
jų sprendimų. Dabartinis Ma 
žosios Lietuvos likimas tiek 
neteisingas ir nežmoniškas, 
kiek nepatvarus ir laikinis. Ru 
siškasis plėšrumas, besiekda 
mas Mažosios Lietuvos sunai 
kinimo, tik sutvirtina amžiną 
sias jos senųjų gyventojų tė 
viškės teises.

Negali būti abejojimo, kad 
ateis laikas, kada lietuvių tau 
ta pati ir vėl galės spręsti sa 
vo likimo klausimus. Tikėki 
me, kad ji tada ir vėl — kaip 
anais reikšmingais 1923 me 
tais — susilauks didvyrių, ku 
rie drąsiai ir sumaniai apsau 
gos jos laisvę ir įgyvendins 
jos teises šiandien rusų engia 
moj Mažojoj Lietuvoj.

Mes, nuo rusiškojo jungo 
užjūryje prieglobstį radę Ma 
žosios Lietuvos lietuviai, šia 
proga:

išreiškiame gilų jau žuvusių 
senųjų prūsų genčių palikimo 
naštos ir atsakomybės jausmą; 
visu griežtumu protestuojame 
prieš Mažojoj Lietuvoj rusų 
įvykdytą ir tebevykdomą taut 

žudystę ir teisės laužymą;
skelbiame tvirtą įsitikinimą, 
kad ateities Europos galios, 
praeities klaidų pamokytos, 
suras išmintingus ir teisingus 
būdus Mažajai Lietuvai pada 
rytoms skriaudoms atitaisyti 
ir senoms lietuvių tautos aspi 
racijoms įgyvendinti kūrybin 
gai besijungiančios laisvos E u 

ropos santvarkos rėmuose.
New Yorkas, 1963 metų 

sausio 15 dieną. ,

Mažosios Lietuvos Rezistenci 
nio Sąjūdžio Centro 

Komiteto Prezidiumas
Martynas Brakas, Ramūnas 
Brakas, Albertas Kynastas,

Jonas Stiklorius,
Jonas Vilgalys.

SOVIETAI BYLĄ SU LIETUVA PRALAIMĖJO
Tai ne pirmas atsitikimas, 

kad nepriklausomos Lietuvos 
konsulatams tenka bylinėtis 
su Lietuvos okupantu, kai šis 
sumanė pasigrobti lietuvio Te 
ofiliaus Kapočiaus palikimą. 
Bet teismas rado, kad Rusijos 
atstovo pretenzijos be jokio

JAUNIMO BALSAS
SKAUTŲ STOVYKLAVIE 

TĖS REIKALU
Kiekvienais metais apie šį 

laiką skautų vadovai pradeda 
galvoti, o vėliau ir jieškoti va 
sarai stovyklavietę. Iš praėju 
šių metų galima spręsti, kad 
vietovės suradimas vis sunkė 
ja. Praeitos stovyklos įvyko 
1958 — 1960 m. Rawdone, 
1961 m. Palangoje, 1962 m. 
Dainavoje.

Kur šiemet bus stovykla, 
dar niekas nežino, net ir patys 
skautų vadovai.

Anglų skautai tuo tarpu ži 
no. Jie turi nuolatines stovyk 
lavimo vietas. Tokia nuosava 
nuolatinė stovyklavietė duoda 
daug patogumų. Mūsų skau 
tai, vietoj kasmet jieškoti nau 
jos vietos, galėtų daug dau 
giau laiko praleisti pačiam sto 
vykios planavimui. Be to, to 
kia nuolatinė stovyklavietė kas 
met vis būtų gerinama. Paleng 
va skautai joje galėtų pasista 
lyti savo namus, įsigyti laive 
liūs, išsigręžti šulinį ir tt.

Mums jau seniai reikėjo pa 
sekti anglų pavyzdžiu. Toron 
to skautai tatai jau suprato ir 
energingai renka aukas savo 
nuolatinei stovyklavietei.
Žemę prie ežero mes galėtu 

me gauti dovanai iš valdžios. 
Kas metai atidaromi vis nauji 
ir nauji ežerai ir mums būtų 
gera proga įsigyti žemės prie 
vieno iš jų. Skautų vadovai tu 
retų tuo reikalu smarkiai susi 
rūpinti ir šia prasme bandyti 
išspręsti stovyklavietės proble 
mą.

Labai galimas daiktas, kad 
dar nevėlu būtų pasidairyti že 
mės ir apie Lac Clair ežerą, 
prie kurio kuriasi skaitlinga lie 
tuvių kolonija. Yra žinių, kad 
ne visi lietuviai ruošiasi savo 
gautuose sklypuose statyti na 
mus. Gal koks geradaris už 
nedidelę kompensaciją, jauni 
mui užleistų savo sklypą prje 
ežero, o žeinės užpakalyje 
sklypo valdžia duoda tokiarii 
reikalui, kiek tik nori. Skautai 
yra beveik vienintelė lietuvių 
jaunimo organizacija Montre 
alyje ir galėtų tikėtis tam rei 
kalui paramos iš visos mūsų 
kolonijos.

Algis Rudinskas.

AUKŠTESNIŲJŲ LITUA 
NISTINIŲ KURSŲ 

ANKIETA
Sausio 13 d. Jaunimo Bai 

so redakcinis kolektyvas aplan 
kė aukštesniųjų kursų mokyk 
lą ir ten kursantams pastatė 
tris klausimus, į kuriuos moki 
niai nuoširdžiai atsakė.

Pirmas klausimas buvo:
Ar jums patinka lietuviška 

mokykla? Jei nepatinka, ko 
dėl? Jei patinka, kodėl?

Antras klausimas:
Kokios pamokos jums ge 

riausia patinka?
Trečias klausimas:
Ar turite kokių sumanymų 

ar pasiūlymų?
Nėra įmanoma mums įdėti 

visus atsakymus ir sumany 
mus, bet sekantieji turėtų jums 
duoti šiokią tokią nuomonę.

* sis *
1) Man patinka, nes čia yra 

daug gerų mokytojų ir jie ge 
rai mokina.

2) Man patinka istorija.
3) Trūksta berniukų.* * *
Man patinka kursai todėl, 

kad mums čia duoda daugiau 
laisvės, negu Šeštadieninėj mo 
kykloj. Jei valgai per pamo 
ką, tai mokytojas palinki ska 
niai baigti valgyti, o ne liepia 
sustoti.

Man geriausia patinka per 
traukos.

Šitoje mokykloj trūksta 
krautuvės, tada nereiktų eiti 
per šaltį jos jieškoti.

pagrindo.
— Izvestijos iškoliojo pi 

lietį Titov, kad jis kreipėsi į 
JAV ir prašė siuntinio, nes ne 
turėjo ko valgyti.

— Rusijos žmonės tebe 
vargsta be butų, be aprangos 
ir be maisto. ,

LIETUVIŲ KALBA 
IR KNYGOS

Jei jūs, mieli skaitytojai, at 
simenat pereitais metais Mont 
realyje buvo mokytojų šuva 
žiavimas, kuriame dalyvavo 
seminaras. Tame suvažiavime 
seminaro dalyviai pareiškė no 
rą mokintis lietuvių kalbos. 
Praėjus keliems mėnesiams, 
dr. Nagio vedamas seminaras 
pradėjo mokinti Lietuvių kai 
bos kaip svetimos kalbos.

Kad taip turėjo atsitikti, 
lai yra labai liūdnas reikalas. 
Nemokėti savo motinos kalbos 
tai yra baisus nusikaltimas.

Kodėl lietuviškas jaunimas 
negali ar nenori tarp savęs nau 
doti savo kalbą, tai yra ne 
naujas klausimas, bet dar kol 
kas gero atsakymo nėra gau 
ta. Norėtųsi čia išsiaiškinti, 
kad mes nekaltinam tėvų, nes 
Dievas žino, jie daro ką gali, 
arba ta mūsų lietuviška mo 
kykla, kurios mokytojai nuo 
širdžiai pasiaukoję dirba kiek 
jėgos ir sąlygos jiems leidžia. 
Bet jaunimas, kaip tyčia, kai 
ba svetima kalba. Savaime 
aišku, kad tai padaryti yra su 
nkus dalykas, nes mes gyve 
nam svetimam krašte, mokina 
mės jo mokyklose, kalbam jo 
kalba ir skaitom jo knygas. 
Bet vis dėl to reikia, kad būtų 
nors ir šioks toks pasistengi 
mas, kuris tačiau labai retai 
matomas.

Lietuviškų knygų skaitymas 
ir jų nauda būtų neabejotina 
kalbos atžvilgiu ir pasėmimui 
žinių apie savo tautą, bet čia 
kyla problema, ar yra tokių 
knygų, kurios sukurtų jauni 
mui interesą. Jei yra, ir aš sa 
kau jei, kadangi mes dar jų 
nematėme, tai būtų labai ge 
rai, kad jas kas nors paskelb 
tų. Aš norėčiau čia. pabrėžti, 
kad mes nekalbam apie tas 
knygas, kurias skaito mūsų tė 
vėliai ar apie tas knygas, ku 
rios yra persunkios jaunuoliui 
įkąsti, bet apie tas, kurios tie 
siog liečia dabartinį gyveni 
mą, taip parašytas, kad vidų 
tinis jaunuolis ją galėtų leng 
vai suvirškinti.

Jaunuoliai! Parašykitmums 
— „Jaunimo Balsui“ — jūsų 
norus, liečiant knygap, ir mes 
mėginsim jum atrasti tas kny 
gas, kurias jūs norėtumėt ma 
lyti ant savų stalų. ,

* * *
Šita mokykla man patinka, 

kad čia galima susitikti su ki 
lais lietuvių vaikais.

Čia turime tautinius šokius.
Ir mes išmokstam daugiau 

kalbą, tradiciją ir apie Lietu 
vą geografiją su istorija.

Man patinka viskas: tauti 
niai šokiai ypatingai. Mokyk 
loję turėtų būti futbolas ir te 
nisas.

* * *
1. Man nepatinka tautiniai 

šokiai, kad reikia šokti su ma 
žais berniukais.

Man nepatinka, kad pada 
rė tris metus — visi kiti moki 
niai buvo 2 metus, o mes turė 
tume eiti 3 metus. Aš labai ne 
noriu 3 metų.

2. Aš geriausia mėgstu lie 
tuvių geografiją. Geras moky 
tojas — leidžia kalbėti.

Aš norėčiau kokių sportų.
* * >s

SPORTAS
Nepavyko Taurui laimėti 

savo pirmą žaidimą prieš Pt. 
St. Charles. Pradžia rungtynių 
sunki. Snku buvo pradėti įsi 
varyti kaip reikia, nes aikštė 
buvo didelė ir nepatogi. Pir 
moję daly St. Charles turėjo 
gerą pirmenybę 39—24. Ant 
roję daly, priešas smarkiai 
spaudė, bet užmiršo gintis. 
Antroje daly mes gavome 21 
—15. Bet neužteko, nes rung 
tynės užbaigtos 54-—45.

Antanas Keturka padarė 
15 taškų, S. Barauskas 6, D. 
Lukoševičius 6, V. Lukošius 
6, V. Rupšys 6, R. Verbila 3, 
B. B. Bilius 2, N. Navikėnas 
L Kochas ir V. Šipelis (be 
veik visus savo nagus išgra 
žė). Labai gerai atliko savo 
darbą kovojant.

Bendroji Amerįkos Lietu 
vių šalpa (Balfas) kasmet vis 
labjau pereina į globalinę ap 
imtį.

1962 darbo metų knygas 
uždarant, yra šis tas įdomaus 
platesnei Balfo narių ir rėmė 
jų šeimai. Balfo šeima — tik 
keletas tūkstančių rėmėjų ir 
per 1,600 Balfo tikrųjų narių, 
susibūrusių 62-se skyriuose 
Jie per metus suaukoja arti 80 
tūkst. dolerių pinigais ir dvi 
gubai tiek rūbais; iš jų beveik 
trečdalis yra skiriamas Vasa 
rio 16 gimnazijai.

1962 m. Balfo šalpa buvo 
vykdoma pinigais, siuntiniais, 
gėrybėmis, teistiniais patari 
mais. Vien pinigais buvo šel 
piami JAV, Afrikos, Azijos 
ir dalinai Europos lietuviai. 
Siuntiniai buvo siunčiami lie 
tuviams į Lenkiją ir esan 
tiems sovietų okupacijoje. 
1962 m. dar pavyko gauti 
383,443 sv. maisto iš JAV ir 
99,366 sv. rūbų iš lietuvių.

Be šalpos gėrybėmis Bal 
fas padėjo daugeliui atvlkti į 
JAV iš Brazilijos, Australi 
jos, Italijos, Vokietijos ir įvai 
rių kitų kraštų.

Praeitais metais Balfas pa 
dėjo daugeliui tvarkyti doku 
mentus gimines iš Lietuvos at 
sikviesti, parūpino formas, da 
vė nurodymus, persiuntė do 
kumentus į Maskvą diploma 
tiniu keliu ir pan.

Šeši siuntiniai kasdien.
Per metus Balfas išsiuntė 

per 1,500 individualių siunti 
nių. Dauguma ėjo Lenkijon: 
889 siuntiniai su vartotais rū 
bais, 219 — su vaistais. Lietu 
von išsiųsta 393 naujų medžią 
gų siuntiniai. Visų Balfo siun 
tinių vertė siekė 75,000 dol. 
Metų pabaigoje galima Balfo 
rėmėjus užtikrinti, kad visi 
prašymai, jei tik rimtai pagrįs 
ti, buvo patenkinti.

1963 m. Balfo siuntiniai dar 
pagausės, nes teks paštu siųs 
ti individualias siuntas ir Vo 
kietijos lietuviams, mat, vo 
kiečiai atsisakė Balfo gėrybes 
nemokamai laivais pervežti,

JUOKDARIAI
VALIO, DAKTARAS BIMBA!!!

Rojus Mizara baisiai nuste 
bo, kai Maskvos radijas iš 
Vilniaus pranešė nepaprastą 
žinią: Antanas Bimba Kapsu 
ko vardo universiteto pakel 
tas į garbės daktarus... Ypač 
buvo skaudžiai paliestas Miza 
ros garbės klausimas. Tiek 
daug dirbta, tiek daug nesma 
gumų kentėta, tiek daug me 
luotą, giriant Lietuvos okupa 
ciją, tiek daug padaryta kom 
promisų su sąžine ir rezulta 
tas. . . — ne jis, bet Antanas 
Bimba pakeltas į garbės dak 
tarus. . . Neišlaukęs, kada 
jam paskambins ir pasigirs 
pats draugas Bimba, Mizara 
jam paskambino.

Mizara: Antanai, tai ko ty 
Ii, lyg vandens burną prigė 
ręs?
galėtum pasigirti ir pasi

Bimba: O ką aš turėčiau 
daryti, tu manai?

Mizara: Bent draugui jau 
džiaugti, kad ne veltui lieji 
prakaitą ir rašalą, girdamas 
rusų okupaciją Lietuvoje. . .

Bimba: Tu gi nemažiau už 
mane tarnauji. . .

Mizara: Taigi ir aš taip gal 
voju. . . Bet. matai, ne mane, 
bet tave pakėlė į garbės dak 
tarus. . .

Bimba: Pakėlė. . . Matai, 
pakėlė, bet gėdinasi skelbti...

Mizara: atvirai sakant,
žmogelį, vos sugebantį pasi 
rašyti. . .

Bimba: Draugas Rojau, ne 
pavydėk šito gero. . . Garbės 
daktaras jiems nieko nekaš 
tuoja. . . Kas kita, jeigu rei 
kia apmokėti doleriais. . .

Mizara: Daktaras Bimbai.. 
Tai ką tu, Antanai, gydysi? 
Gal leides, kurios su manim 
buvo Liteuvon nuvažiavu 
sios?.. Man jos jau skambi 
no. . .

Bimba: Rojau liaukis! Ir 
aš iš tavęs pasijuoksiu, kai 
tau prikabins tą dokumentą... 
Nei jo kišeniuje nešioti, nei 

Vokietijoj išskirstyti, kaip bu 
vo iki šiol.

Nauja šalpos tvarka 
V. Vokietijoj.

Pasikeitus šalpos sąlygoms 
V. Vokietijoj, Centro V-ba 
nutarė Balfo įstaigoj Miunche 
ne palikti tik vieną kambarį 
įstaigai ir vieną tarnautoją. Ka 
dangi visa šalpa vyks daugiau 
pinigais, bus galima betarpiai 
iš centro nusiųsti. 1963 m. 
teks išleisti grynais pinigais 
dvigubai daugiau, nes dar yra 
tūkstančiai mūsų brolių trem 
tinių ir jie laukia Balfo para 
mos. Ta parama bus teikia 
ma, tačiau šalpos norintieji tu 
rėš patys į Balfo Cfentrą kreip 
tis ir prie prašymo pridėti ati 
tinkamus pažymėjimus, kad 
šalpos reikalingi.

Turime užtikrinimą, kad J 
AV vyriausybė duos Balfui 
18,547 vienetų naujų kariškų 
kelnių ir marškinių, kurių ver 
tė viršija 100,000 dol. Tai 
bus didelė ir reali parama Bal 
fo šelpiamiesiems. Lietuvon 
negalima pasiųsti vartotų dra 
bužių, o reikia pirkti naujas 
medžiagas, kurios daug kas 
tuoja ir jų pasiuntimas labai 
brangus.

Balfo Centras globoja 
parodos koncertą.

Pasaulinės parodos metu 
(1964—1965) vyks ir pasauli 
nio masto meninis pasirody 
mas: koncertai, chorai, vaidi 
nimai. Visa Ši parodos progra 
ma bus ne parodos rajone, 
bet pačiam New Yorke, Lin 
coin Center. Į ten patekti rei 
kia augštų kvalifikacijų, rim 
tos programos. Balfo Centro 
V-ba, Liet. Komitetui Pasauli 
nei Parodai, prašant, sutiko 
globoti lietuviškų chorų pasi 
rodymą Lincoln Center 1964 
m. rugsėjo 6 d.

Lapkričio - gruodžio mėn. 
Balfui skyriai atsiuntė per 13 
tūkst. dol.

Padėkos geradariams
Balfo Centras nuolat gau 

na gražius padėkos laiškus už
Nukelta į.7-tą pusi.

ant sienos pasikabinti, nei 
kam parodyti. . , ,

Mizara: Dabar Vilny gale 
si pasirašyti: Daktaras Bim 
ba. . .

Bimba: Taigi. .. Kad bū 
tų Lietuvoje, tai bent pečių 
prasikurčiau, o čia gi ir tam ne 
reikia. . . Jie mane ant juoko 
pastatė. . . Tur būt tave no 
ir padaryti vadu. . .

Mizara: O tu manai, kad 
aš netinku?. . . Tiek aš esu 
daug dirbęs bolševikams ir 
tusų okupacijai. . . Taigi kiau 
lės akis reikėjo turėti, kai gir 
davau Staliną, o dabar Chru 
ščiovą.

Bimba: Matai, Rojau, yra 
rusų patarlė: „Na durakach 
vodu voziat“ (kvailiais van 
denį vežioja). . .

Mizara: Antanai, tu mane 
pykini. . . Jokios man pagar 
bos. . .

Bimba: O už ką tau pagar 
ba? Už ką tave kelti į garbės 
daktarus? 'Važinėjai, ^važinė 
jai po Lietuvą; rašei, rašei 
apie kunigus, pralotus, kuni 
gų seminarijas, ir kas iš to? O 
daktaras Margeris nuvažia 
vo — tai išpylė tokią knygą, 
kad nusistebėjo ne tiktai 
Sniečkus su Paleckiu, bet ir 
visa Lietuva. . . Niekas gi to 
kios gražios nėra matęs nei 
geriausiais nepriklausomybės; 
laikais. . .

Mizara: Antanai, tai ar gi 
tu nori, kad aš dar daugiau 
meluočiau? Man atrodo, kad 
jau užtenka. Tegul jau dr. 
Margeris meluoja, nes jau tu 
ri daktaratą. . . Nors aš ir ko 
munistas, bet partinio dakta 
rato aš nelabai noriu. . .

Bimba: Tai tu manai, kad 
mano daktaratas partinis, už 
propagandą?

Mizara: O tu manai, už ką 
gi tu gavai ?

Bimba: Draugas Rojau, 
tai ir tu prieš mane? Good 
by. . .

Mandrapypkis.
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OKUPACIJOS PADARINIAI

Rusų kompartija grobia
Lietuvos turtus

RAŠO EKONOMISTAS JUOZAS AUDĖNAS
Praėjo 45 metai, kai komu 

nistai kontrevoliucijos keliu 
Rusijoje paėmė krašto valdžią 
j savo rankas. Nusavinę vi 
sus turtus ir kultūrines verty
bes, jie per visą laiką skelbia, 
kad visa tai esą visuomenės, 
t. y. — va’s'rybės turtas ir ver 
tybės. Anksčiau, anot jų, tais 
milž'nikais krašto turtais tesi 
naudojusi tik maža kapitalistų 
saujelė, o dabar tie visi turtai 
tiesiogiai priklausą visiems.

Dabar Sovietai skelbia, kad 
visame jų krašte (į jį įjungia 
ma ir Lietuva) jau esąs įgy 
vendintas socializmas, t> 1980 
me’.ais būsiąs visiškas komu 
nizmas.

Nors ir ligi šiolei, kaip kraš 
to visagalis viešpats, komunis 
tų partija Sovietijoje tvarkė 
visus reikalus, bet pradedant 
šiais metais, ji, komunistų par 
tija, visus krašto turtus paėmė 
tiesiog į savo rankas. Komu 
nistų partija, kaip Milovan 
Džilas savo knygoje ,,Naujo 
ji klasė” rašo, tapo visų turtų 
savininkė.

Ligi šio'ei is rajonų, ir mies 
tų ir kitokiuose komitetuose 
būdavo ir ne komunistų, jų 
terminu tariant, „nepartinių 
bolševikų“, net ir kitokių. Bet 
dabar tie

VISI NE KOMUNISTAI, 
IŠ BET KURIO KOLEK 

TYVINIO TURTO 
VALDYMO IŠJUNGTI.

Viską perėmė gryni partiečiai. 
Juk jie gi yra ,,Herren Volk“ 
— sovietiniai ponai.

Šitą naują, daug reiškian 
čią ir toli siekiančią linkmę nu 
statė 1962 metų lapkriio 19 
—26 dd. Maskvoje įvykęs So 
vietų Sąjungos Komunistų 
partijos Centro komiteto vi 
suotinis suvažiavimas. Jis sa 
vo centre įsteigė biurą pramo 
nės gamybai vadovauti ir biu 
rą žemės ūkio gamybai vado 
vauti.

Kad nereikėtų kartotis ben 
drai, persikelsime į Lietuvą ir 
peržvelgsime tą naująją siste 
mą, kurią Kremliaus komunis 
tų partijos filiale Lietuvoje įve 
dė.

Antanas Sniečkus, pirmasis 
komunistų partijos sekreto 
rius Lietuvoje, p. m. gruo 
džio 6 dieną Vilniuje, savo 
pranešime centro komiteto pil 
naties posėdyje pasakė: „Iš 

plėstinės komunizmo statybos 
sąlygomis, kai nepaprastai iš 
auga partijos vaidmuo (m. p.) 
partiniai organai turi nuolat ir 
konkrečiai vadovauti visuome 
ninės gamybos vystymui. Nuo 
to dabar lemiamu mastu pri 
klauso mūsų žengimo į komu 
nizmą tempai. Tvarkant par 
tinį darbą pagal teritorinį prin 
cipą, partiniai organai neturė 
jo galimybės lygiai rūpintis 
pramone ir žemė ūkiu, buvo 
priversti išskaidyti savo jėgas, 
imtis čia vieno, čia kito dar 
bo. (Valstiečių laikraštis, 
1962. XII. 9. Nr. 147).

Iš šio pareiškimo matome, 
kad

KOMUNISTŲ PARTIJA 
LAIKOMA TIEK SUSTIP

RĖJUSIA, KAD Į JOS 
RANKAS ATIDUODAMA 

VISKAS.
Ligi šiolei buvęs paralelizmas 
— administracija ir partija, 
matyti norima visai likviduoti.

Kaip žinome, Sovietams 
silpnai sekasi žemės ūkio 
produktų gamyboje. Tuo be 
surūpindami jie žemės ūkio 
valdyme ir bendrai gamybo 
je, griežtai laikydamiesi stali 
ninės linijos — kolchozai ir 
sovchozai, šiaip nuolatos daro 
didesnių ar mažesnių jrefor 
mų. Tatai daro ne vien dėl 
tos naujos šiokios bei tokios 
reformos, kad ji ką nors ge 
resnio atneštų, bet kad apie 
jas būtų daug kalbama, jos iš 
anksto giriamos ir tuo pačiu 
žaidžiama žmonių, kolchozuo 
se vargstančių, psichologija, 
nes jiems įrodinėjama, kad 
va „dabar, po šitos reformos“ 
tuojau pavysime ir pralenksi 
me Ameriką.

Paskutinioji reforma buvo 
tik vos prieš nepilnus metus. 
Buvo įvesta 1962 metų balan 
džio mėn. Tada visame kraš 
te buvo suorganizuotos 34 že 
mės ūkio gamybinės valdy 
bos, į kurias buvo įleista ir ne 
komunis’ų, žemės ūkio specia 
listų. Jos apėmė visus krašte 
esančius kolchozus, sovcho 
žus ir kitas žemės ūkį aptar 
naujančias įstaigas. Vienos 
turėjo po vieną rajoną, kurių 
tada buvo 56, o kitos po du. 
Prie šių valdybų buvo įsteig 
ti nauji laikraščiai, o visi ra 
joniniai laikraščiai panaikinti. 
Daug gyrėsi ir vis dar tebesi 

giria, kad šita reforma buvusi 
labai sėkminga. Deja, ji jau 
pakeista.

Dabar, pildydamas Krem 
liaus įsakymus, Lietuvoje vei 
kiančios komunistų partijos 
centro komitetas nutarė: „Vie 
ton partijos kaimiškųjų rajo 
nų sudaryti gamybinių kolū 
kių ir tarybinių ūkių valdybų 
partinius komitetus vadovauti 
kolūkių, tarybinių ūkių, įmo 
nių, perdirbančiųjų žemės 
ūkio žaliavą, o taip pat kitų 
įstaigų ir organizacijų, aptar 
liaujančių žemės ūkį, pirmi 
nėms partinėms organizaci 
joms“. (V. Sr. Nr. 148, 
1962).

Ryšium su tuo, buvo

PAKEISTA KOMUNISTŲ 
PARTIJOS LIETUVOJE

CENTRO KOMITETO
STRUKTŪRA:

a) centro komitete sudarytas 
prezidiumas, b) Įsteiktas biu 
ras pramonei vadovauti: pir 
minink. J. Maniušis, jo pava 
duot. —S.Jasiūnas, nariai: F. 
Bieliauskas, A.Britov, P.Drag 
elis, N.Izvekov, K.Kairys, P. 
Kulvietis ir P.Mišutis; c) ki 
tas biuras, žemės ūkio ga 
mybai vadovauti. 
Į biurą žemės ūkio gamybai 
įėjo: R. Songaila — pirm., pa 
vaduot. —- J. Novickas, na 
riai: M. Grigaliūnas, V. Gri 
gorjev, P. Griškovič, V. Ko 
lesnikov ir A. Zorskas. CK 
prezidiumas vykdys vieningą 
vadovavimą ūkiui ir kultūrai, 
nužymės biuro pramonės ga 
mybai vadovauti ir biuro že 
mės ūkio gamybai vadovauti 
veiklos kryptis.

Vykdant šiuos nutarimus, 
kaimiškųjų rajonų skaičius iš 
56 sumažintas iki 41. Kauno 
miestas padalintas j tris mies 
tiškus rajonus. Vilniuje jau 
nuo seniau yra 4 rajonai.

Tiek kaimų, tiek miestų ra 
jonuose sudaromi tų rajonų 
partiniai komitetai: miestuose 
partiniai komitetai pramonės 
gamybai vadovauti, kaimuo 
se — partiniai komitetai že 
mės ūkio gamybai vadovauti. 
Be to, įsteigta dar 12 zoninių 
partinių komitetų pramonės 
gamybai vadovauti; tai pra 
monei, kuri yra išmėtyta po 
kaimų vietoves.

Šitaip apsodinus visus rajo 
nūs grynai partiniais komite 
tais, panaikinami visi ligi to 
le buvę paraleliniai rajonų ad 
ministraciniai ir rajonų parti 
niai komitetai. Tuo būdu atpa 
laidojama daug buvusios ad 
ministracijos tiek mažinant ra 
jonų skaičių, tiek naikinant 

paralelizmą. Juk kiekviename 
iš tų rajoniniame komitete 
apytikriai buvo apie 20 žmo 
nių. Po šios reformos

LIETUVOJE, O YPAČ 
VISOJE SOVIETIJOJE 

BUS ATSIPALAIDOTA 
NUO MASĖS ŽMONIŲ. 

Tad reikia manyti, kad da 
rant šią reformą, buvo ture 
tas ir finansinis efektas. O 
šiuo metu, Sovietijoje su fi 
nansais gana striuka.

Bet, kaip komunistai sako, 
einant prie visiško komuniz 
mo, pirmoje vietoje visos ga 
mybos priemonės reikėjo ati 
duoti į grynai komunistų ran 
kas.

Ne be ko, šiems rajonų par 
tiniams komitetams pavesta 
vadovauti ir kitoms gyvenimo 
sritims. Jiems pajungiamas 
visas organizacinis ir ideolo 
ginis darbas ir visi jo uždavi 
niai rajonuose. Šie partiniai 
komitetai turi remtis pirminė 
mis partinėmis organizacijo 
mis, esamomis visuose kolcho 
zuose ,įmonėse, įstaigose ir 
kt. Drauge su visais tais pakei 
timais, pakeičiama ir valstybi 
nės kontrolės struktūra.

Pagal Sniečkų, Valstybinė 
kontrolės komisija prie minis 
terių tarybos, esanti tik biuro 
kratinė įstaiga. Kai 1959 me 
tais ši komisija nustačiusi Vy 
riausioje garūdų produktų vai 
dyboje didelius trūkumus, tai 
dėl jų vyriausybėje buvę daug 
visokių nutarimų, o konkre 
čiai nebuvę nieko padaryta. 
Bet Sniečkus neminėjo, kad 
dėl trūkumų Mėsos gamybos 
valdyboje, buvo keli net su 
šaudyti. Dabar ši biurokrati 
nė kontrolė panaikinta ir jos 
vieton įsteigta partinė kontro 
lės komisija. Tuomet bet kur 
rastieji trūkumai ir turto iš 
švaistymai neliksią neišaiškin 
ti ir kaltininkai nenubausti. Į 
šią partinę kontrolę būsią 
įjungtos ir plačiosios darbo 
žmonių masės. O kas bus išaiš 
kinta, pagal Sniečkaus žo 
džius turės būti įvykdyta. 
„Naujai sudaroma partinės ir 
valstybinės kontrolės sistema 
turi, užtikrinti visas sąlygas, 
kad šitokių gėdingų reiškinių 
nebūtų“. (V. L. Nr. 147). Be 
to, bus padidinta įmonių ir įs 
taigų vadovų asmeninė atsa 
komybė už „socialistinės nuo 
savybės” saugojimą.

Kaip matome sudaroma 
vientisinė partinė sistema:

PARTINIAI KOMITETAI 
VISKĄ VALDYS, PARTI 
NIAI KOMITETAI JUOS 

KONTROLIUOS. 
Nukelta į 6-tą psl.

MŪSŲ ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

HAMILTONAS LAIMI.
Draugiškose krepšinio rung 

tynėse Hamiltono Kovo jau 
nių komanda nugalėjo Toron 
to vyrų penketuką( !!) 53:49. 
Taškus hamiltoniečiams pel 
nė: Vindašius 4, Vinerskis 13, 
Breichmanas 2, Blekaitis 8, 
Meškauskas 26, Bakaitis, Ens 
kaitis, Kybartas.

Parapijų pirmenybėse
Kovo jauniai nugalėjo Visų 
Šventųjų parapiją 78:15 ir 
penktose rungtynėse — šv. 
Antano 61:31. Tokiu būdu, 
VA Vartų parapija po penkių 
rungtynių ir toliau pirmauja, 
nepatirdama nė vieno pralai 
mėjimo, o komandos krepši 
ninkai Algis Vinerskis ir Leo 
nas Meškauskas daugiausiai 
įmetė krepšių, aiškiai pirmau 
darni prieš kitų parapijų žai 
dėjus. Hamiltono ir Toronto 
dienraščiai atžymėjo VAV pa 
rapiją ir taip pat Al. Viners 
kį ir L. Meškauską.

Kovo jaunių mergaičių 
krepšinio komanda Hamilto 
no m. lygos pirmenybėse po 
sunkios kovos nugalėjo Red 
Wings penketuką 19:18.

Taškų pelnė: Stanevičiūtė 
6, Kybartaitė 2, Jankutė 6, 
Vaitonytė 4, Arštikaitytė 1, 
Kaminskaitė, Domeikaitė, Py 

Dešimtosios „Curling” žaidynės matomos CBC televizijoje 
kiekvieną šeštadienį (Curling žaidžiama sunkiais rutuliais ant 

ledo, kuris pašluojamas, kad rutulys galėtų tinkamai eiti).

ragiūtė. Mūsų mergaitės po 
penkių rungtynių, pirmenybių 
lentelėj randasi ketvirtoje vie 
toje.

Kovas rengia 
vyrų stalo teniso turnyrą sau 
šio 26 d. Užsiregistruoti pas 
Alg. Grajauską.

KANADOS SPORTO 
APYGARDOS 

krepšinio pirmenybės šiemet 
rengiamos Toronto Vyčio v- 
bos vasario 23—24 d. d. Ha 
miltonas dalyvaus su berniukų 
ir mergaičių krepšinio koman 
domis ir jaunučių penketuku.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS.
— Sov. Sąjungos aukšto 

sios futbolo lygos sezonas šie 
met bus pradėtas nauja tvar 
ka. Vietoj 22 komandų, 1963 
m. lygoje dalyvaus 34 koman 
dos, suskirstytos į du pogru 
pius: pirmajam bus 20 koman 
dų, antroje grupėje 14, jų tar 
pe ir Vilniaus Žalgiris. Sosti 
nės sportininkai jau pradėjo 
pasiruošimus. Komandos vir 
šinkas yra J. Litvinas, vyr. 
treneriu S. Cholodkos ir trene 
riu — Z. Ganusauskas. Kaip 
matome, sąstate nematyti pe 
reitų metų trenerio, buv. lais 

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
48.
Šilgaliui jau einant į Švyturį gedo ūpas. Pakeliui jis te 

matė karius, uniformuotus pareigūnus, visokios rūšies ir ran 
gų. Milicininkai nevalyvomis rusiškomis milinėmis, gremėz 
diškomis kepurėmis, su revolveriais prie diržų. Jie stypčiojo 
gatvėnrs dairydamiesi į praeivius ir žvalgydamiesi į kiemus, 
namų duris, langus ir, užriesdami galvas, į namų aukštus.

Šilgaliui visa tai atrodė ne tiktai ne sava, bet ir aiškiai 
ne lietuv’ška, tiesiai — rusiška.

Dulkės storu sluogsniu dengė trotuarus, bet vietomis tro 
tuarų visai nebuvo. Namų statyba, kai jis mintyse lygino su 
prieškarine statyba, atrodė taip pat ne sava, ne lietuviška.

Sesuo Vassa, eidama taip pat žvalgėsi daugiau į praeina 
mas vietas, į jų detales, negu į savo sankeleivį. Ir ji, kaip ir 
Šilgalis, buvo susidomėjusi praeinamais vaizdais, lyg jų nebū 
tų mačiusi vis:škai ir jie dabar traukia jų dėmesį.

— Kaip matau, — prabilo Vassa. — statyba tai beveik 
ta pati čia, kaip ir mano tėvynėje. Tai rusiškas standartas, 
daugiau panašus į griaučius, negu į namus. . .

— Taip, taip, — susimąstęs sumurmėjo Šilgalis.
Jie jau priėjo kino teatrą „Švyturį“. Šilgalis nupirko bi 

lietus. Bet laiko dar buvo iki seanso pradžios.
Jie nutarė palaukti priangyje, pasirinkę vietą, kur ma 

žiau buvo žmonių.
„Švyturys“, kaip ir daugelį atvejų, kai Klaipėdos lietu 

viai jį aplanko, atrodo visiškai rusiškas, negu lietuviškas. Ta 
rytum rusai, tęsdami Mažosios Lietuvos okupaciją, užėmę Ka 
raliančiu. Tilžę. Įsrutį, Galdapę ir visas Mažosios Lietuvos 
sritis iki Rudkalnio — Galdapės Unijos, kuri 1945 metais bu 
vo nustatyta Potsdame susitikusiu Church'Uio, Trumano ir Sta 
lino, — pratęsę tą žiauriąją, viską lietuvišką naikinančią rusų 
okupaciia, užėmė ir Klaipėdą. Jeigu Klaipėdoje jau 60% ru 
3ų, tai okupacijos tikslas šiame mieste jau ats’ektas — miesto 
vardas dar lietuviškas, bet jame absoliutūs viešpačiai rusai. 
Tiesa, i:e visoje Lietuvoje absoliutūs viešpačiai, bet čia bent 
nominaliai skaitosi „Lietuvos valdžioje“. . .

Šiandien „Švytrys“ Šilugaliui pasirodė ypač'rusiškas.
— Atrodo, kad šiand:en lietuviu čia visai nėra, — dalino 

s’ pirmaisiais įspūdžiais Vassa. — Taip ir mano tėvynėje, Bu 
liatijoje, taip pat rusai dominuoja.

— Tai įdomu. . . Bet kodėl taip?..
— Matote, rusai užima visas geriau apmokamas parei 

gas, tai jie gali ir teatrus lankyti. Kur gi ten mūsų broliui, bu 
riatui. . . Kiekvienas tiktai ir galvoja, kaip pramisti, kaip ko 
kį drabužį įsigyti. Žinote gi, kad ir čia jau yra problema, nors 
Lietva dar nespėta taip žiauriai nualinti, kaip mano tėvynė.

— Ką jūs, sesele. . . Jums atrodo, kad čia dar permažas 
nualinimas. . . ,

— Taip, taip. . . Palaukite dar kelis metus ir pamatysi 
te, kaip viskas sunyks, sugrius, nutriuš, o žmonės nuplyš, nu 
skurs, apšeps ir bent dešimčia laipsnių nusmuks žemyn, paly 
ginus su dabartimi. . .

— Tai žiauru. . .
— Žiauru, bet taip yra.
— Tikiu. Ir aš.prisimenu pirmas okupacijos dienas. Ru 

sai. užėmę Lietuvą, iš pirmos dienos pasakė: „Mes jus sulygin 
sime su rusų tata“. . . Visi matome, kaip tas sulyginimas 
vykdomas. . .

Vassa šyptelėjo.
— Kodėl jūs juokiatės? — susirūpino Šilgalis.
— Man jūs, datkare, atrodote truputį naivus. . . Atsi 

prašau už tokį atvirumą. . .
— Iš ko taip sprendžiate?
— O iš to, kad jūs dar nepažįstate sovietinio valdymo 

sistemos. . .
— Jūs taip manote?
— Iš šio tiktai pasikalbėjimo aš jau matau, kad nepa 

žįstate. . .
— Negaliu jums prieštarauti, nes aš tikrai dar nesu daug 

patyręs. . .
— Jūs manote, kad rusai, kalbėdami apie Lietuvos gyve 

nimo sulvginimą su rusiškuoju tuo netikėjo?
— Nežinau.
— Jie, pripūsti propagandos, pradžioje tiktai manė, kad 

Lietuvoje badas ir skurdas, ir kad jie pakels Lietuvos gyveni 
mo lygi. . . Patikėkite, kad ir propaganda ne tuščiomis daro 
ma. Įtaigojimai, kartojant ir įrodinėjant, palieka savo pėdsa 
kus net ir savarankiškiau galvojantiems. Propagandos apsvai 
gintas žmogus netenka savarankiško galvojimo, nutolsta nuo 
realybės. . . Jis tartum apsvaiginamas, tartum užhipnotizuo 
jamas. . . Ir pradeda tikėti tuo, kas jam sakoma. Tiktai gal 
mažesnė dalis žmonių gali atsilaikyti prieš propagandą. . . va 
dovaudamiesi savo protu.

— Jūs mane įdomiai šviečiate. . .
— Prašau, daktare, neužsigauti. Jūs dar neilgai gyveno 

te okupacijoje. O aš jau esu ir gimusi mano okupuotoje tėvy 
nėję. . . Okupacija ją iš turtingo ir žydinčio krašto padarė ba 
do, skurdo nelaimių kraštu. — Vassa susijaudino ir nutraukė 
kalbą. . .

Šilgalis susirūpino. Bet ji greit susivaldė. Laukiamajame 
jau pasidarė žmonių tiršta. Nutrūko ir jų pokalbis, nes ženk 
lai skelbė, kad netrukus prasidės seansas.

Atsisėdę kino salėje, jie tylėjo. Ilgai negalėjo laukti ; tuo 
jau pasigirdo dainos, nors žmonių ekrane pradžioje ir nebu 
vo. Po to pradėjo teliūskuoti Dono bangos, lengvai plauda 
mos lėkštus upės krantus. Padaira buvo nyki ir tuščia. Vaiz 
dams nutolstant nuo Dono, visu primityviu nuogumų atsivėrė 
rusų gyvenimo vaizdai.

Šilgalis niekad nebuvo buvęs Rusijos gilumoje ir jos gyve 
nimo nepažino. Žiūrėdamas filmo, jis galvojo: „Tai gi visai 
dar puslaukiniai žmonės. . . Nei civilizacijos, nei kultūros. . . 
Elgetiškai skurdu. . .”

Vassai ypač žiaurios pasirodė pavydulingosios vyrų muš 
tynės kovoje dėl moterų. . . „Tai visiškai, kaip gyvulių pašau 
lyje“, galvojo Vassa. Vienų muštynių įkarščio metu ji tiek 
susijaudino, išsigando, kad net pastvėrė Šilgalį už r etikos. . .

— Ir aš susinervmau, — spausdamas Vassos ranką pa 
Šnibždėjo jai į ausį Šilgalis.

Juo tolyn, juo daugiau žiaurumų, fizinių ir dvasinių. Dra 
ma išauga, vystosi, painiojasi, ir taip viskas atrodo primityvu, 
žiauru, nuogai vulgaru, kad žiūrovui palaužia nuotaiką ir vii 
tis, bent kokios šviesenės prošvaistės. . .

— Pas mus šitokių santykių niekad nebuvo. Jei jau kas 
skyrėsi, tai ramiai ir kultūringai, nors ir tai buvo labai reta, — 
tyliai Vassai kalbėjo Šilgalis. . .

O ekrane vyko baisi romano herojaus. Grigorijaus, kova 
su konkurentu. Kova ilga ir žiauri. O juk Grigorijus buvo ve 
dęs švelnią mergaitę, kuri jį labai mylėjo. Dabar jis veržė kai 
myno žmoną. Kuo ta kova būtų pasibaigusi, jeigu atbėgęs kai 
mynas nebūtų jų išskyręs. . . O paskui muštynės malūne, 
kur suvažiavo būriai kazokų. . . Ir taip muštynės ir muštynės, 
atrodo be priežasties, tiktai retkarčiais pertraukiamos rusiškų 
dainų. . .

Ir kai pasibaigė finalinė scena, Grigorijui botagu aurai 
žius savo žmonos veidą, kai jis sugrįžo pas pirmąją žmoną, ku 
ri iš nusiminimo vos nepasipjovė dalge, kažkaip klaiku pasi 
darė Šilgaliui, o Vassa sunkiai atsikvėpė1. . .

— Mane tiktai Dono, tylaus ir ramaus, vaizdai šiek tiek 
lamina, bet žmonių santykiai — nežmoniški. . . — ištarė Vas 
sa.

— Tai yra tiesa, Vassa Nikiforovna, — sutiko Šilgalis. 
— Bet šios moters aistra ir paklusnumas jai, vis dėlto daro 
stiprų įspūdį. , .

—• Ar jūs toks nebūtumėt?
Daugiau bus.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIET UVA 1963. L 23. — Nr. 4 (824)

LIETUVOJE PRADEDA 
MA LEISTI TAUTOSAKA

Lietuvos Mokslo Akademi 
jos Lietuvių kalbos ir literatu 
ros institutas parengė „lietu 
vių tautosakos“ pirmąjį to 
mą, kuris turi 646 dainas, ku 
rių dauguma su melodijomis. 
Kaip skelbiama, tai pradžia 
pačio didžiausio leidinio, ku 
rio tiktai pirmasis tomas da 
bar pasirodė knygų rinkoje.

NAUJI LEIDINIAI 
LIETUVOJE

Naujiems metams Lietuvoje 
išleistos šios knygos: E. Mie 
želaičio dviguba poezijos kny 
ga „Autoportretas ir Aviaeski 
zai“, spalvotai įliustruotos S. 
Kisarauskienės; be to, V. 
Kapsuko raštų 5 tomas; K. 
Korsako „Literatų draugys 
tė“; T. Tilvyčio poema „Dai 
na gyvybės kaina“; A. Mal 
donio poezijos knyga „Saulė 
ti lietūs”; ir Maironio mažo 
formato rinkinys „Poezija“.

V. Rudokas — „Šokolado 
juokdarys”, knygelė vaikams, 
iiiustruata A. Surgailienės. A. 
Liobytė ją vertina gana palan 
kiai. Bet įdomu: ta saldi ir ga 
linti dalyti viso pasaulio vai 
kams šokolado šalis — valdo 
ma karaliaus ir joje yra geri 
princai. Ir karalius Šok-Ola 
das. . . Kaip gi čia su ideolo 
gine puse? Kodėl ne diktato 
riai, ne komisarai, ne sovieti 
niai partijos sekretoriai? Ar 
todėl, kad net vaikai nepati 
ketų, jog šitie nauji gyvenimo 
tvarkytojai nei šokolado turi, 
nei jo gali padalyti vaikams?..

T. Avižius — „Geležinis 
nykštukas“, knygelė vaikams, 
iliustruota R. Ulbikaitės, kuri 
vaikus įvedanti į daiktų ir gy 
vių pasaulį ir juos pamokanti. 
E. Jauniškytė, knygą recen 
zuodama sako: ..... kad nebūtų
užmiršta fantazija, aktyvus re 
agavimas į aplinkumą ir sava 
rankiška neįteigta mintis“,

Ed. Selelionis. „Saulėti ta 
keliai“, knygelė vaikams, ilius 
truota L. Barisaitės. Ant. Dri 
linga mano, kad vaikai pano 
rėš kai ka iš tos knygos pa 
deklamuoti. „Ir vis dėlto, per 
skaitęs knygutę, pajunti tam 
tikra nepasitenkinimo jaus 
ma“... Esą silpnų eilėraščių.

Liudo Giros „IV raštų to 
mas“. V. Kubilius — „Julius 
Janonis“ — monografija.

Lietuvoje išleistas aštunta 
sis V. Mykolaičio - Putino raš 
tų tomas (696 pusi.). Jame 
paskelbti rinktiniai rašytojo 
literatūros mokslo ir publicist! 
kos darbai. Jų tarpe: studijos 
ir straipsniai apie pirmą lietu 
viską knygą, Duonelaičio „Me 
tua”, A. Strazdą, A. Bara 
nauska, Žemaitę, Maironį L. 
Girą. Sudėtos ir svarbesnės V. 
Mykolaičio kalbos, recenzijos 
apie rusų, kitų kraštų klasi 
kus. E.

NAUJAS LIETUVIŲ 
KULTŪROS BŪRELIS
Miamiečių lietuvių trijų ini 

ciatorių rūpesčiu (Anita Ka 
rns, A. D. Kaulakis ir J. Pakš 
tienė) buvo organizuotas Lie 
tuvių Kultūros būrelis.

Tos naujos organizacijos 
tikslas pagyvinti miamiečių 
lietuvių kultūrinę veiklą. Stei 
giamasis susirinkimas išrinko 
valdybą ir nusprendė suruošti 
Maironio minėjimą, kuris tu 
rėjo gražią, meninę programą 
ir praėjo dideliu pasisekimu, 
atsilankius daugybei svečių.

Liet. kult, būrelis išleidžia 
miamiečių lietuvių informaci 
nį lapelį, kuris padeda apjung 
ti išbarstytus po plačią apylin 
kę kolonijos narius ir painfor 
muoti apie visus kolonijos įvy 
kius ir parengimus. Jau išėjo 
toks biuletenis „Vairo“ vardu 
už gruodį mėn. Dabar yra 
spaudoje sekantis numeris už 
sausio mėnesį.

Be to, Liet. Kult, būrelis tu 
ri tikslą tvarkyti Miami viešo 
jo knygyno lietuvių skyrelį, 
kuris nuo seniau jau buvo 
įsteigtas ir miamiečių lietuvių 
suaukotas.

Kas metai Miami ruošia 
mas tautų pasirodymas - pa 
rodėlės. Kult, būrelis nori iš 
anksto kaip galima geriau pa 
siruošti tam tikslui.

Aktualiausias būrelio žygis 
— pritraukti prie visuomeni 
nės veiklos ir lietuviškų paren 

' girnų jaunimą. Pirmąjį kartą 
Miami lietuvių kolonijoje daly 
vavo trys mažytės lietuvaitės 
sceniniame parengime tautiš 
kai apsirengusios per Mairo 
nio minėjimą.

EGLĖ ŽALČIŲ 
KARALIENĖ,

balete, kurį parašė kompozilo 
rius T. Balsys, pasirodė eilė 
jaunų baleto šokėjų. A. Ruz 
gaitė ypač šiltai atsiliepia apie 
G. Žvikaitę, L. Aškelovičiūtę, 
C. Samaitytę ir R. Minderį.

DRAUGO ROMANO 
PREMIJA

paskirta klevelandiečiui Va 
ciui Kavaliūnui už romaną 
„Kalnų giesmė“, vienam iš de 
vynių, atsiųstų konkurso ko 
misijai, kuri buvo paskirta 
Toronte su Vyt. Tamulaičiu 
priešakyje, grynai vienos sro 

■v ės komiteto,

GAUSIAI LEIDŽIAMI 
RUSŲ RAŠYTOJAI

Išleistas visas aplankas — 
šešios knygutės — poezija: P. 
Antokolskis, M. Svetlov, N. 
Asejev, N. Tichonov ir A. 
Tvardovskij. Vertimus paruo 
šė A. Baltakis, V. Bložė, V. 
Giedra, J. Jakštas, A. Maldo 
nis, V. Mozūrūnas, V. Rei 
meris, V. Rudokas, V. Sim 
kus, T. Tilvytis, A. Venclova 
ir A. Žukauskas.

Didžiam rašytoju i
V. MYOLAIČIUI - PUTI NUI 70 METŲ

Didžiajam mūsų rašytojui 
Vincui Mykolaičiui -Putinui 
suėjo 70 metų amžiaus. „Lite 
artūros ir Meno“ laikraštis, iš 
einąs Vilniuje, jo garbei pask 
yrė kelis puslapius. Apie V. 
Mykolaitį -Putiną rašo K. Ko 
rsakas. rašo ir Baltušis, pasu 
sako ir pats sukaktuvininkas.

Ką rašo K. Korsakas, dau 
giau panašu į tiesą, nors ir 
tempiamą ant sovietinio kur 
palio. O ką sako J. Baltušis, 
tai višiškai sovietiška.

Abu jie daugiausia kalba 
apie „Altorių šešėly“ ir tiktai 
prabėgom prisimena jo „Suki 
lėlius“. Ką gi, „Altorių šešė 
ly” senų laikų kūrinys, para 
šytas dar nepriklausomybės 
laikais, kai V. Putinas, tėisin 
gai sako K. Korsakas, turėjo 
laisvę pasirinkti ir gyvenimą 
ir kūrybą pagal savo laisvą 
valią. Patinka ar nepatinka, 
bet taip yra padaryta.

Kas kita jau „Sukilėliai“. 
Jie rašomi jau daug metų. 
„Sukilėliai, kaip pati sovieti 
nė spauda rašė, jau seniai bu 
v o parašyti, bet... Sovietinės 
rašytojo sąlygos nepalygina 
mai sunkesnės, negu sovietini 
nkų keikiamos ir koneveikia 
mos „buržuazinės“. Kaip žino 
ma iš sovietinės spaudos, Put 
inas jau buvo bebaigiąs trečią 
,,Sukilėlių“ tomą. Kur dabar 
tie du ,,Sukilėlių“ tomaiįnei 
K. Korsakas, nei J. Baltušis 
nei ne užsimena. Mes tiktai 
iš pačio autoriaus lūpų, per 
sovietinę spaudą žinome, kad 
antrasis „Sukilėlių“ tomas bu 
vo parašytas, o trečiasis bu 
vo baigiamas. Ir tie abu tom 
ai dingo be žinios... Tokia 
yra kūrybinė rašytojo laisvė 
sovietijoje, rusų okupacijoje.

Ne vienas Pasternakas, ne 
vienas Majakovskis ir net ne 
vienas Demjanas Biednas, iš 
tikimas rėžimo tarnas, baigė 
ne tiktai savo kūrybą, bet... ir 
gyvenimą. Juosi nužudė sovie 
tija. s.

Mes tikime kiekvieno rašyt 
ojo, didelio menininko, kūrė 
jo rašytoja, koks yra V. M y 
kolaitis -Putinas, sąžiningu 
mu ir teisybės meile. Dideli 
rašytojai moka ir mirti už tei 
sybę, už tiesą, kuri yra vie 
na - lygiai gyvenimo, kaip ir 
kūrybinė. Mirė Baironas, mi 

rė Mickevičius, mirė Majako 
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vskis, mirė Mejercholdas ir ei 
lė kitų. Jie mirė už tiesą. Ti 
kime, kad ir Putinas tiesos, 
objektyvios tiesos, nepamins.

Dabar paklausykime jo gr 
atidaus žodžio.

V. MYKOLAIČIO - PUTI 
NO ŽODIS

Yra senų žmonių, kurie sa 
ko: per ilgą savo amžių daug 
ko esu matęs, daug patyręs. 
Pavyzdžiu tokiems žmonėms. 
Aš pats, štai nors jau baigiau 
septintą dešimtį, nesijaučiu 11 
gai gyvenęs, nei daug ką ma 
tęs. patyręs. Mano gyvenim 
as, man atrodo, buvo labai 
trumpas. Mokslo metai prasli 
nko nejučiomis. Savarankis 
kas gyvenimas, nuo 1923 me 
tų dėstymas universitete iki 
antrojo pasaulinio karo buvo 
atkaklaus darbo laikotarpis — 
jis vėl greitai praėjo. Karo 
metai taip pat. Tarybinis lai 
kotarpis Štai jau, berods, ii 
giausias, o tarsi dar taip nese 
niai prasidėjęs.

Kai vienu žvilgsniu apimu 
visą ligi šiol išeitą savo gyve 
nimo kelią, matau jame daug 
vingių, slėnių ir kalnelių. Ma 
no kelio aukštumos ir pakili 
mai — tai geriausieji mano 
kūrybos metai. Miela man 
juos prisiminti. Miela jausti, 
kad esi davęs lietuvių literatu 
rai ir savo skaitytojams vieną 
kitą priimtiną ir jų pamėgtą kū 
rinį.

Nuo pat savo literatūrinio 
darbo pradžios, Štai jau 52 
metai, aš, nors gyvenime daž 
niąusiai jaučiausi vienišas, kū 
ryboje vienišas nebuvau. Aš 
nuolatos jaučiau savo skaity 
tojų bičiulių ir draugų palan 
kų dėmesį. Jie nuoširdžiai 
džiaugėsi mano laimėjimais ir 
ne per daug barė už nepasise 
kimus. Turėjau ir priešų. Jie 
manęs nepalaužė. Priešingai 
— grūdino ir ugdė tokius ma 
no charakterio ir kūrybos 
bruožus, kurie būtų likę nepa 
stebėti, į sąmonės šviesą neiš 
kelti.

Šiandien, atsisveikindamas 
ne vien su jaunyste, bet beveik 
jau ir savo gyvenimo pajė 
giausiais metais, dėkoju vi 
siems savo skaitytojams, dėka 
j u draugams ir priešams, kad 
jie sekė mano žingsnius, domė 
josi mano kūryba ir padėjo
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VEDA D R. GUMBAS 
NA, IR KAS TOLIAU BUVO?

Viena turtinga ponia paša 
koja savo draugei, kad perei 
tą sekmadienį pas save turėju 
si daug svečių.

— Tikriausiai balius gerai 
pavyko, — klausė draugė.

— Puikiai, bet tiktai iki vi 
durnakčio, o vėliau tas Juozas 
Purvis, kurį jūs pažįstate, pra 

man įnešti į gimtąją literatu 
ra kuklų daugiamečio rašyto 
jo darbo indėlį. Pasirašė V. 
Mykolaitis Putinas.

Kuklus, kaip ir tinka dide 
liam rašytojui, žodis. Supran 
lama ir lengva jo lyrika. Jai 
yra pagrindo. Ji ypač skaudi 
senatvėje, kuri kūrybai ati 
duoda visas savo jėgas.

Mes, sovietų keikiamieji, di 
džiąjam sukaktuvininkui linki 
me sveikatos, ištvermės, tvir 
tai laikytis humaniškumo prin 
cipų ir nepasiduoti palaužia 
m am bei nustumiamam nuo 
to kelio, kuris yra visos kury 
bos ir gyvenimo vadovas. II 
giausių ir darbingų metų! jk.
PROF. T. IVANAUSKUI 
— 80 METŲ AMŽIAUS.
Lietuvoje gyvenančiam pro 

fesoriui Tadui Ivanauskui gruo 
džio 16 d. sukako 80 m. am 
Žiaus. Jo sukaktį minėdami, ir 
Lietuvos komunistai pripaži 
no, kad T. Ivanauskas — gi 
kis mokslininkas, talentingas 
pedagogas, puikus gamtinin 
kas ir mokslo populiarizato 
rius. Už jo veiklą Lietuvoje 
jis buvo apdovanotas Aukšč. 
Sovieto garbės raštu. Prof. 
Ivanauskas laikytinas pačiu 
didžiuoju lietuvių zoologu - 
- mokslininku. Jis aukštus 
mokslus ėjo Petrapilyje ir Pa 
ryžiuje (Sorbonoie). Ligi 
1917 m. jis Petrapilyje vedė 
mokslo priemonių dirbtuvę, 
Lietuvon grižo 1918 m. Nuo 
1922 m. Lietuvos (vėliau Vy 
tauto D.) u-to gamtos - mate 
matikos fak. zologiios kated 
ros vedėjas, nuo 1940 m. pra 
džios — o. prof.

Lietuvai atstovavo daugely 
fe užsienio konferencijų, atli 
ko kelias mokslines ekspedici 
jas užsieniuose.

Ivanausko iniciatyva Lietu 
voje buvo pradėtas paukščių 
žiedavimas, kalinių žvėrių au 
ginimas, daugiausia jo inicia 
tyva 1938 m. Kaune įkurtas 
zologijos sodas. Sukaktuvinin 
kas parašė visą eilę mokslo 
veikalų, straipsnių spaudoje. 
Tis labjausiai domėjosi ornito 
legija ir didžiausias jo moksli 
nis įnašas, tai 3 tomų veika 
las „Lietuvos paukščiai“ 
(1938-55). Laisvoje Lietuvoje 
Ivanauskas plačiai reiškėsi šau 
lių sąjungoje. E. 

dėjo pasakoti vieną nešvarų 
anekdotą. Aš negalėjau to 
liau to pakęsti, paprašiau jį 
sustoti ir išeiti.

— Jūs labai gerai padarėte, 
brangioji. Aš irgi būčiau taip 
pat padariusi jūsų vietoje.

— Taip, taip, bet kas blo 
giausia, kad kai jis išėjo, tai 
ir visi mano svečiai paskui ji 
išsekė, norėdami sužinoti to 
anekdoto galą.

EKSPRESAS
Viena jauna mergina paša 

koja savo pažįstamai, kad va 
žiuojant traukiniu vienas vy 
ras norėjęs ją pabučiuoti, tai 
jinai patraukusi traukinio stab

— Kas bligiausia ir ko aš ne 
galiu suprasti, kad kondukto 
rius už tai ant manęs supyko.

— Aišku, — sako pažįsta 
ma. — Pagalvokite tik, kas 
būtų, jei visos keleivės taip 
darytų, tai mes iš Montrealio 
į Torontą nuvažiuotume tik 
per šešias dienas.

LENGVOJI ARITMETIKA
— Kaip tai, prie bendros 

sumos tamsta pridėjai ir savo 
metus?

— Aišku, laikas juk pini 
gai.

PORU ANT FORU...
Gydytojas leido Povilui kas 

dien išgerti stiklą vyno. Povi 
las sėdi restorane ir geria vie 
ną stiklą po kito.

— Klausyki, — sako jam 
prietelius, — juk gydytojas...

— Žinau, žinau, — atsakė 
Povilas, — štai šitą stiklą ge 
riu už 1972 metų sausio penk 
tą dieną.

Klausimai ir atsakymai
Klausimas: Dr. Gumbe, ar 

tiesa, kad valgant citrinas, ga 
Įima atsikratyti spuogais?

Atsakymas: Tikra tiesa, po 
nia, bet tik tuomet, kai spuo 
gai esti ant citrinos.

Klausimas: Dr. Gumbe, ko 
kia jūsų nuomone, skyrybų 
priežastis?

Atsakymas: Vedybos.

Klausimas: Ar yra tokia ša 
lis, kur nėra nei ligų nei var 
go?

Atsakymas: Už geležinės 
Firankos.

MINIATIŪRINĖ IŠMINTIS
Tiktai demokartijoje žmo 

gus esi laisvas pasirinkti būdą, 
kaip mokesčius mokėti: pini 
gaiš, čekiu ar pašto perlaida.

Skelbimas garaže: Pripildyk 
automobilį ir ištuštink šeimą.

Neužmušk volungės
(TO KILL A MOCKINGBIRD) 

HARPER LEE
Iš Harper Lee „To Kill a Mocking Bird” no 

velės, laimėjusios Pulitzer*io premiją, esąs da 
romas filmas. Gregory Peck, turįs filme svarbų 
vaidmenį, rašo: „To kill a Mocking Bird“ fil 
me vaizduojamas p’etinis miestelis primena 
man Kalifornijos miestelį, kokiame aš esu už 
augęs. Mano manymu, ši novelė atatiks dauge 
lio skoniui, nes ji pr-mins dažnai sutiktus as 
menis ar matytus nrestelius. Man ši novelė 
yra universali — pagaunanti, intymi — links 
mai ir švelniai perduota“.

14.
Nors mes iš tetos Aleksandros daugiau ne 

mrdėjom apie Startos šeima, apsčiai mes gir 
dėjome mieste. Šeštadieniais, apsirūpinę nike 
1-ais. kai Džemas leido man eiti su juo (jis da 
bar buvo stipriai alergiškas į mane esant tarp 
žmonių), mes dažnai nirdavome šaligatviais 
per prakaituojančią minią ir kartais girdėda 
vome, „Antai jo vaikai“, arba. „Va, pora Star 
tu“. Pasisukę akistaton su kaltintojais, mes 
’švysdavome tik dvejetą kaimiečių, studijuo 
jančių enemos pakelius. Meiko vaistinės lan 
re. Arba tai buvo nušepusios kaimietės šiau 
dinėmis skrybėlėmis, sėdinčios Hooverio va 
žyje.

„Jie gali pasklisti ir žaginti apylinkę, kiek 
tai terūpi tiems atsakūnams“, pasigirdo viena 
neaiški pastaba, kaktomuša išgirsta iš sukaulė 
jusios džentelmeno, einančio pro mus. Čia 
ran buvo priminta, kad reikia paklausti Ati 

ko.

Jo laikraštis dabar gulėjo jam ant kelių. 
„Pasakyk iš naujo“, jis tarė. Aš jam smulkiai 
papasakojau apie mūsų ėjimą į bažnyčią su 
Kalpurnija. Atikas atrodė patenkintas, bet 
teta Aleksandra, kuri tyliai sėdėjo kampe ir 
siuvinėjo, nuleido savo siuvinį ir įrėmė akis į 
mus.

„Jūs visi grižote iš bažnyčios tą sekmadie 
nį?”

Džemas pasakė, „Nata gi, ji mus ten nusi 
vedė“.

Aš atsiminiau irgi, „Natagi, ir ji pažadėjo 
man, kad aš kurį popietį galėsiu nueiti pas 
juos namo. Atike, aš eisiu šį sekmadienį, jei 
galima. Gerai? Ji sakė ateisianti manęs pasiim 
ti. jei Tamsta būtumėt išvažiavę automobiliu".

„Negalima“.
Tai pasakė teta Aleksandra. Aš skrystelė 

jau, krūptelėjau ir tuoj atsisukau į Atiką, pa 
gaudama jo staigų žvilgsnį į ją, bet buvo per 
vėlu. Aš pasakiau, „Aš ne Jūsų prašiau!”

Būdamas toks stambus vyras, Atikas gebė 
jo pakilti ir vėl atsisėsti kėdėn greičiau negu 
kas man žinomas kitas. Jis dabar stovėjo 
prieš mane.

„Atsiprašyk savo tetos“, jis tarė.
„Aš ne jos prašiau, aš jūsų prašiau“.
Atikas pakreipė galvą ir pervėrė mane sa 

vo sveikąja akim. Jo balsas buvo gaižus: „Pir 
miausia, atsiprašyk tetos!“

„Atsiprašau, tetele“, aš burbtelėjau.
„Dabar“, jis pasakė. „Išsiaiškinkime tą 

reikalą: tu turi klausyti Kalpurnijos, tu turi 
klausyti manęs, bet kai dabar tavo teta yra 
pas mus, tu turi klausyti jos. Supranti?“

Aš supratau, kiek pagalvojau, ir nutariau, 
kad norėdama išlaikyti bent skivytą savo iš 

didumo, aš turiu eiti į prausyklą. Ten aš išbu 
vau pakankamai ilgai, kad jie galėtų pamany 
ti, jog man reikėjo ten eiti. Grįžtant, aš gaiša 
vau tarpduryje ir nugirdau salione vykstanti 
aštrų pasikalbėjimą. Per duris aš mačiau Dže 
mą ant sofos su futbolo žurnalu prieš akis, ir 
jo galva taip krypčiojo, lyg žurnalo pusią 
piuose jis būtų sekęs gyvą teniso žaidimą.

....tu turi ką nors su ja daryti“, kalbėjo 
teta. „Per ilgai buvo viskas palaida. Atikai, 
per ilgai“.

..Aš nematau jokios jai žalos ten eiti. Kai 
purnija prižiūrės ją ten taip, kaip ji ją prižiū 
n čia“. ,

Kas buvo ta „ji“ apie kurią jie kalbėjo Ma 
no dvasia stabtelėjo: apie mane. Aš pajutau, 
kad patenku į rausvo audeklo pataisos namų 
ląstas, ir dabar antrą kartą mano gyvenime aš 
pagalvojau bėgti iš namų. Bėgti tuč tuojau.

„Atike, gerai būti minkštaširdžiu, tu. esi 
lengvo būdo žmogus, bet tau reikia galvoti 
apie dukterį“.

„Ap:e tai aš ir galvoju“.
„Ir nemėgink to vengti. Tau teks prie to 

anksčiau ar vėliau prieiti, todėl dera tai atlikti 
šį vakar. Ji yra mums dabar nereikalinga“.

Atiko balsas buvo ramus. „Aleksandra, Kai 
purnija iš šių namų neis iki ji pati to nepano 
rėš. Tau gal atrodyti kitaip, bet tais visais 
metais aš nebūčiau išsivertęs be jos. Ji yra iš 
tikimas šios šeimos narys, ir tau teks priimti 
visa taip, kaip yra. Be to, sesele, aš nenoriu, 
kad tu čia dirbtum galvos netekdama, tau nė 
ra jokio reikalo tai daryti. Kalpurnija mums 
tebėra reikalinga tiek pat, kaip ir visada".

„Bet, Atike. . ."

„Be to, aš nemanau, kad vaikai būtų paty 
rę mažiausios žalos iš jos priežiūros. Bet ko 
kiu atveju, kai kuriais būdais ji buvo griežles 
nė jiems, negu motina būtų buvusi. . . ji jiems 
niekad nieko nėra praleidusi, ji niekad jų ne 
lepino, kaip paprastai negrės auklės daro. Ji; 
stengiasi auklėti juos pagal savo išmintį, O' 
Kalpurnijos išmintis yra gana gera — o kitas, 
dalykas, vaikai ją myli“.

Aš vėl atsikvėpiau. Ne apie mane, apie 
Kalpurnija jie kalba. Atsigavusi aš grižau į sa-. 
liona. Atikas sugrįžo už savo laikraščio, o te 
ta Aleksandra igulė į savo siuvinėjimą. Kr?, 
pšt, kripšt. kripšt, ios adata padarė visa ratg-. 
Ti stabtelėio. tamnriau įtemnė audeklą, kripšt, 
krinšt, kripšt. Ti buvo. įtūžusi.

Džemas pakilo ir tripčioio per kilimą, bet 
mostelėto man. Aš nusekiau paskui ii i jo 
kambarį. Jis uždarė duris, jo veidas buvo 
niūrūs.

„T’e karščiavosi. Skaute“.
Mudu su Džemu karšč’uodavomės tom's 

dienomis, bet aš niekad nebuvau mačiusi ar 
mrdėii’si ka ginče su Atiku. Tai buvo nemalo
nus vaizdas.

„Skaute, stenkis nekiršinti tetos, girdi?“
Atiko pasakvmas dar man tebetvyrojo, ir 

aš nesuvokiau Džemso klausimo- prasmės. Ma 
no plunksnos pasišiaušė. „Tu nori pasakyti 
man. kaip aš turiu elgtis?“

„Niee, — jam dabar daug rūpesčių, ir mes 
neturime jo sunkinti".

„Kokiu būdu?“ Atikas neatrodė kuomi 
nors ypatingai susirūpinęs.

„Ta Tomo Robinzono byla yra jam miršta 
mas rūpestis“.

Bus daugiau.
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MONT
ANDRIUS MASEVIČIUS,

Talon, P. Q., turis kalakutų 
ūkį, atvežęs paskutini kalaku 
tų derlių, kaip jis sakė, Į Mont 
realį, apsilankė NL redakcijo 
je nupirko NL Mašinų Fon 
do vajaus šėrų už 70 dolerių, 
tuo būdu šėrų poziciją pakėlė 
iki 100 dolerių, kaip Mašinų 
Fondo vajaus vedėjai pagei 
dauja. Tat pp. Masevičiai da 
bar NL gauna nemokėdami 
prenumeratos, nes visi, kas už 
100 dol. nuperka šėrų, NL gau 
na nemokamai. ,

Pp. Masevičių kalakutų 
ūkiu susidomėjo spauda ir ,,Le 
Boulletin dės Agriculturs“ spa 
lio mėnesio pirmoje vietoje 
įdėjo lietuvių farmos aprašy 
mą ir pavaizdavo tai farmos 
atvaizdais. Konstatuojama, 
kad pp. Masevičių šeima Ta 
lone apsigyveno viena iš pir 
mųjų ir tuo padėjo Talonui 
augti.

Pp. Masevičiai išleidę dūk 
rą už p. Ambrozaičio (abu 
stud, farmacininkai), nusipir 
ko didelį ūkį kalnuose prie 
JAV sienos—Highwater, kur 
planuoja keltis vasaros metu.

• Šv. Onos dr-jos metinė va 
karienė sausio 26 d., šeštadie 
nį, Šv. Kazimiero svetainėje. 
Yra kviečiamas ir jaunimas, 
nes bus muzika ir šokiai.

• Janina Pakštienė — M ta 
mi, Florida, 3338 Sw 25th 
Street — išnuomoja prieina 
momis kainomis kambarius. 
Žinotina tiems, kas vyksta į 
Floridą.

JREAL
PATIKSLINIMAS

Keliuose NL numeriuose pa 
sitaikė (dėl mūsų linotipo trū 
kūmų) klaidų. Ypač jos nema 
lonios, kai išeina neteisingai 
parašytos pavardės. Štai, ne 
teisingai buvo parašytos pavar 
dės p. Čepulio, p. Černyšovo, 
o be to, vieton p. N. Vasiliaus 
kienės buvo įrašyta p. Vaza 
linskienė (rašant apie NL au 
kas Spaudos baliaus loteri 
jai). Visus atsiprašom.
• Arlauskaitė nuoširdžiai dė 
koja pp. T. P. Čipkams už pui 
kų gėlių vainiką, gautą laike 
X. A. mamytės šermenų. La 
bai atsiprašo už bendroje pa 
dėkoje praleistą pavardę.
ST. BARANAUSKO-BARO 

DAINŲ KONCERTAS
Montrealio Katalikių Mote 

rų dr-ja kviečia visą Montrea 
lio visuomenę, jau iš anksto 
ruoštis tam nepaprastam Dai 
nos vakarui — Solisto St. Ba 
ranausko - Baro koncertui, ku 
ris įvyks vasario 23 d. per tra 
dicinį Užgavėnių balių.
® Montrealy lankėsi iš New 
Yorko agronomas p. Butkys. 
Žiemą turėdamas daugiau lai 
ko., aplanko Kanadą — Mont 
realį, Torontą ir savo gimi 
nes, pažįstamus, bičiulius. Lan 
kydamasis Montrealy, lankėsi 
NL redakcijoje ir apsimokė 
jo prenumeratą. Čia jis pareiš 
kė: Man, kaip labai užimtam, 
patinka NL politinės apžval 
gos, kurios suglaustai apžvel 
gia pasaulinius įvykius. P. But 
kys už Montrealio farmoje ap 
lankė savo giminaičius pp. Ka 
ralevičius, pas kuriuos kelias 
dienas viešėjo.

%. Santaupų saugumą „Lite" 
užtikrina ne tik pastovus jo au 
girnas ir tvarkingas reikalų ve 
dimas, bet taip pat ir turimi 
draudimai (balanso, indėlių, 
paskolų) ir griežtą Quebeco 
Kredito Unijų lygos ir vai 
džios inspektorių priežiūrą. 
Kredito unijos tvarkomos tuo 
pačiu Quebec Syndicate Act 
įstatymu, kaip ir Caisse Popu 
laire, kurių geru 'Jardu šitoje 
provincijoje niekas neabejoja.

Už naujai įstojusių narių į 
„Litą“ dėtas santaupas divi 
dendai mokami nuo sekančio 
mėnesio 1 d. Kodėl neperkel 
ti į „Litą“ savo santaupų ir 
Tamstai? ,

Joki Įgaliojimai, kad ir su 
liudininkais, neatstoja testa 
mentų. Daugelis klausinėja, 
kas būtų su jo pinigais „Lite“, 
jei jis mirtų. Atsakymas: tas 
pats, kas ir su pinigais kituose 
bankuose. „Litas“ veikia tais 
pačiais įstatymais. Išimtį suda 
ro tik santaupų draudimas: už 
pildžius žalią kortelę, santau 
pų draudimo suma gali būti 
išmokėta įpėdiniui nelaukiant 
formalaus palikimo sutvarky 
mo. Dėl visa kita — namų, 
pinigų etc. geriausia kiekvie 
nam padaryti testamentą 
(Last Will), kadangi be jo 
įpėdiniams susidaro daug iš 
laidų ir palikimo sutvarkymas 
labai užsitęsia. Notarinis tęs 
lamentas kaštuoja tik apie $ 
15—20.

Rinkliava bažnyčioj $132. 
27. Aukavo: J. Baršauskas 50 
dol., V. Bilevičius $30, O. Ja 
siūnienė $10 ir J. Vasiliauskas 
5 dol.

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖS 

KANADOJE

BANKO "LITAS" REIKALAI
1963 metų sąmatoje numa 

tyta turėti $61,247 pajamų ir 
$21,385 išlaidų. Šiais metais 
„Litas“ turėjo‘$42,725.12 pa 
jamų (pernai $ 12,385.52) 
..Lito“ valdomas turtas, apy 
varta ir paskolos per praeitus 
metus padidėjo apie 40%. Pa 
našus prieauglis numatomas 
ir sekantiems metams. Numa 
tomas čekių sistemos įvedi 
mas ir nekilnojamo turto pas 
kojų paklausos padidėjimas 
teikia vilčių, kad sąmata gali 
būti ne tik įvykdyta, bet ir per 
viršyta. Praeitų metų apyskai 
ta ir ateinančių metų sąmata

nariams bus išsiuntinėta kartu 
su kvietimu į susirinkimą.

„Lito“ augimas priklauso 
tiesiogiai nuo santaupų augi 
mo. Būtų labai geistina, kad 
skaitlingi Montrealio lietuviai, 
kurie dar nėra „Lito“ nariais, 
jais taptų ir, geriausiai, dar 
prieš metinį susirinkimą. ,,Li 
tas“ moka 4% % už indėlius 
ir duoda nemokamą draudimą 
iki $2000 pagal turimą drau 
dimo polisą. Jis kainuoja 0.8 
%. Taigi, draudimą pridėjus 
prie 4.25% dividendų, išeina 
kad „Lite“ už pirmus 2000 do 
lerių taupytojai gauna virš 5

1962 m. veiklos apyskaita.
Pajamos:

Kasos likutis 62. I. 1. 3,339.02 
Nuošimčiai už 1962 m. 85.24 
Aukos 1962 m. gautos iš šių 
TF-do Atstovybių Kanadoje:

1. Toronto TF. sk. 2.000.00
2. Hamiltono 600.00
3. Montreal 320.00
4. Sudburio 240.00
5. Edmonton 227.03
6. Winnipeg 154.46
7. Vancouver 125.00

-■
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Winnipeg© lietuvių visuo 
menės veikėjai. Dešinėje Baltų 
fed. skyr. ir KLB Apylinkės 
pirm. agr. J. Malinauskas, K. 
Pranevičius, Pranevičienė, me 
ras St. Juba, V. Zavadskienė, 
T. Timermanicnė, Baltų F-jos 
ižd. T. Lukas ir H. Barkaus 
kaitė. Foto N. Mileišio.

BALTŲ FEDERACIJA
Užbaigimui 1962-jų metų 

Baltų F-cijos skyrius Wpg., 
gruodžio 3 d. Hudson’s Bay 
Cęmpany Auditorium, suren 
gė kavutę ir visų trijų tauty 
bių tautinę parodėlę. Lietu 
viai, latviai ir estai atskirai bu 
vo išstatę savo tautinius išdir 
binius ir įvairius kitoniškus 
daiktus. Prie parodėlės veikė 
ir loterija.

Parodėlę aplankė per 500 
įvairių tautybių asmenų. Sve 
čiai buvo pavaišinti kavute, 
įvairiais namų darbo pyragai 
čiais ir pasigėrėjo visų trijų Pa 
baltijo tautybių įvairiais tau 
tiniais išdirbinais.

Į parodą atsilankė du par 
lamento nariai, Winnipego

mieste meras — majoras Step 
han Juba, miesto aldermanai 
ir daugelis kitų svečių.

1962 metais Baltų F-jos 
skyr. Winnipege vadovavo 
agr. J. Malinauskas, kuris kar 
tu yra ir KLB-nės Wpg., apy 
linkės v-bos pirminmkasi.

Sekančiais metais Baltų F- 
jai, iš eilės, vadovaus estai. 
Šio parengimo metu skyriui Ii 
ko $362 gfyno pelno.

Panaši kavutė - tautybių pa 
rcdėlė Winnipege jau ruošia 
ma antri metai.

Perėmus vadovavimą agr. 
J. Malinauskui, visi nesklan 
durnai liko pašalinti ir bendra 
tarpusavio trintis, tarp šių tri 
jų broliškų tautų, liko nustūm 
ta į šalį. Tenka džiaugtis, kad 
šios trys tautybės vis daugiau 
pasireiškia svetimtaučių visuo 
menėje ir kelia aikštėn komu 
nistų padarytas skriaudas šio 
ms trims Pabaltijo tautoms.

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

1962 met. gruodžio 9 d. 
buvo šaukiamas KLB-nės Wi

nnipego apylinkės metinis su 
sirinkimas, į kurį atsilankė ti 
ktai 12 žmonių. Dėl per ma 
žo skaičiaus atsilankymo, susi 
rinkimas atidėtas tolimesn 
iam laikui.

KANADOS LIETUVIŲ 
KLUBAS MANITOBOJE
kaip kiekvienais metais, užba 
igimui, surengė klubo naria 
ms šeimyninį banketą.

Klubo vakarienę atidarė v- 
bos p-kas J. Demereckas ir į 
žanginį žodį tarti pakvietė 
kleb. J. Bertašių.

M. Vidrikas pristatė vaka 
ro Šeimininkęs ir padėkojo 
joms už skanią vakarienę, da 
rba ir triūsą.

K. Strikaitis, pasiūlo sušilai 
kyti nuo ilgų kalbų, jų vieto 
je įnešė paskaityti laišką išvie 
no buvusio klubo nario, kuris 
grįžo į okup. Lietuvą.

Šis siūlymas sutiktas gaus 
iais plojimais. Laiškas rašy 
tas iš Žemaitijos savo giminai 
Čiui, kuris ir dabar dar tebė 
ta klubo nariu. Įdomus laiš 
kas perskaitytas. Kstr.

8. Ottawa 95.00
9. London 85.50

10. Delhi 77.50
11. Windsor 75.44
12. Lethbridge už 2 m 65.25
13. Welland 54.00
14. Calgario 50.00
15. Sault St. Marie 73.00
16. St. Catharines 41.50
17. Oakville 37.00
18. Fort William 34.50
19. Pembroke 12.00
20. J. Misevičius iš

Regan, Ont. 10.00
21. A., Žilėnas iš

Coniston, Ont. 7.00
Pajamų iš viso $ 7,808.44

Išlaidos:
Kelionės 52.55
Smulk. išlaidos 69.50
Išsiųsta TF v-bai 4,500.00

Išlaidų išviso 4,624.31
Likutis 62. XII. 31. 3.184.13

Balansas 7,808.44

SIUNTINIAI LIETUVON
4auf man’s Woollens &Textiles
3997 St, Lawrence Blw. Montreal, P. Q, Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS  ̂
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

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

Apeikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
C H. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

i!
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M.MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR ::

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS |
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

t79 ir 81 St. Zotique St. E. S
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

Baltics investment Corp.
| Autorizuotas kapitalas $ 120.000
| Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966—44 Ave. Rsmt.

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954. 
it Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis. Tel. RE 7-0819.

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

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

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

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

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

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

I
 Boulevard Restaurant |

CURB' BAR-B-Q SERVICE |
ALUS. VYNAS, ŠAMPANAS. |

Pirmos rūšies steikai. g

Bar-B-Q viščiukai. X

Spaghetti ir kitas įvairus maistas. a

Savininkas P. VORONINKAIT1S

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

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E.,
(ties Hogan Str.)

TEL. LA 2-2372.
ILGAMETĖ PATIRTIS
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Iš aukščiau patiektos Tau 
tos Fondo metinės apyskai 
tos, aiškiai matosi, kad aukos 
pavergtos Tėvynės vadavi 
mo reikalams, nežiūrint, kad 
maža dalis išeivių nedalyvau 
ja laisvinimo akc'ioie, aukos 
ne mažėja, bet didėja.
Tos dar būtų didesnės, jeigu 
Tautos Fondas į tą nedėkin 
gą ir nemalonų dalba galėtų 
sutelkti daugiau savanorių ir 
pasišventusių žmonių ir kad 
aukotojai nešykštėtų vieną 
kartą į metus paaukoti tam 
reikalui nors vienos dienos už 
darbį.

Lietuvos savanoriai negai 
Įėjo Tėvynės laisvinimui, ne 
tik savo turto, bet aukojo sa 
vo sveikatą ir gyvastį, kovo 
darni su daug kartų stiprės 
niu priešu - ir laimėjo. Mes gi 
atsidūrę išeivijoje per trumpą 
laiką smarkiai praturtėjome 
svetingoje Kanados žemėje ir 
apie komunizmo pančiuose 
kenčiančią savo gimtinę - . be 
veik visai pamirštame. Bet ne 
žiūrint mažo skaičiaus pasitai 
kančių atšalėlių, didelė daug 
urna lietuvių yra geri patrijo

tai. nevengia visuomeninio 
darbo ir neatsisako paaukoti 
lietuviškiems reikalams ir sta 
mbesnę piniginę duoklę.

Ta proga TF - do Atstovy 
bė Kanadoje širdingai dėko 
ja visiems TF - do Įgaliotinia 
ms ir KLB - nės apylinkių Va 
Idyboms už Jų pasiaukojimą, 
organizuojant ir renkant au 
kas Tautos Fondui per 1962 
mt„ taip pat širdingai dėko 
jam savanoriams aukų rinkė 
jams, kurie lankė lietuvių na 
mus, prašydami aukos.

Ta pačia proga Tautos Fo 
ndo Atstovybė Janadoje svei 
kiną visus TF - do Skyrius, 
TF - Įgaliotinius, aukų rinkė 
jus ir aukotojus visoje Kana 
doje ir linki Jiems geros svei 
katos ir daug laimės Naujais 
1 963 metais.
TF - do Atst. Kanadoje.

• Paskaitų klausyti JAV Stu 
dentų S-gos suvažiavime Chi 
cagoje ateidavo apie 150, į šo 
kius — 300.

Įvairūs
DRAUDIMAI
Vacys Zižys

Įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

I ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

1

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

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

BELLAZZI-LAMY, INC I
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle g

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, g 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis. g
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1962 M. VASARIO MĖN. 16 D. MINĖJIMO PROGA 
TAUTOS FONDUI TORONTE AUKOJO:

$15: A. J. Matulioniai; $10: 
Kl. Dalinda, A. Dausa, P. Ja 
nušonis, A. Kuolas, V. Sinke 
vičius, Pr. Lacas, P. Morkū 
nas, S. Treigys, J. Strazdas, 
V. Stukas, V. Užupis, Kl. 
Vaštokas, J. Zičkus; $6: A. 
Diržus; 5$: Jn. Baltakis, V. 
Bačėnas, Dr. S. Čepas, J. Bak 
šys, L. Biekštys, S. Birieta, O. 
Dalindaitė, V. Dailydė, VI. 
Germanavičius, Js. Girdzijaus 
kai, J. Gustainis, A. Kantau 
tas, A. Masionis, J. Maziliaus 
kas, L. Karbūnas, S. Pacevi 
čius, B. Pobedinskienė, B. Sa 
kalas, P. Saulius, V. Sonda, 
P. Skabliąuskas, Šalna, V. Se 
ndzikas, B. Jackus, V. Luko 
ševičius, A. Rinkūnas, B. Vai 
dila, Vitalius, J. Žilys, A. Zub 
rys, A. Bumbulis; $4: L. Bal 
sys, V. Gudas, T. Savickas; 
$3 : S. Arūnas, J. Ažubalis, J. 
Masionis, A. Piravičius, kun. 
B. Pacevičius, V. Plioplys, A. 
Sakevičius, K. Smilgis, J. Ton 
kūnas. B. Tamulionis; $2: au 
ko i o 52 asmenys.

Per šį minėjimą Tautos Fo 
ndui iš viso buvo surinkta $ 
887,69.

Tautos Fondo Toronto sky 
riui 1962 m. renkant aukas po 
namus aukojo: $15: Povilas 
Dalinda; $10: kun. P. Ažuba 
lis, Dr. M. Arštikaitytė, Br. 
Šemaitis, J. Dragašius, A. Kiš 
kis, St. Juodviršis, P. Kudrei 
kis, Tėvai Pranciškonai; $7: 
Dr. Urbaitis, V. Vaidotas; $5: 
Abromaitis, J. P. Augustinavi 
čiai, J. Bakis, A. Baltrūnas, J. 
Bakšys, EA. Bubelis, Dr. če 
pas, Br. Čepaitis, J. Dailydai 
tė, P. Dapkus, J. Demikis, K. 
Kudirka, KE. Galiauskas, ku 
nigas Pr. Gaida, J. Girdzijaus 
kas, St. Laurinavičius, D. Ma 
salaitytė, Dr. J. Meiluvienė, 
B. Narbutas, V. Paulionis, C. 
Psezdzieckis, P. Puidokas, Dr. 
A. Pacevičius, kun. B. Pacevi 
čius, J. Strazdas, H. Stepai 
tis, Saulėnas, A. Slapšys, E. 
Cpudas, Inž. J. 'Sližys, St. Sto 
nys, P. Ščepavičius, Alb. Plio 
plyš, Vyt. Liuima, L. Šalna, S. 
Treigys, J. Taujenis, T. Va 
liūs, V. Vasiliauskas, J. Vailo 
kaitis, A. V. Užupiai, dr. Žy 
mantienė, S. Zubncaičtė, dr. 
A. Valatka; $4: VI. Balsys, 
Z. Mažonas, A. Sagevičius, J. 
Skėrius, M. Šostakas; $3: A. 
Aperavičius, B. Arūnas, dr. 
M. Anysas, J. Bleizgys, Pr. 
Barauskas. S. Daugėla, A. Ka 
lūza, J. Karka, F. Kasperavi 
čius, P. Lelis>, J. Dambaras, 
A. Gurevičius, A. Lapinskas,

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

Tel. EM 4-1394, EM 4-139S 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

J. Margis, P. Mickevičius, dr. 
Sadauskienė, B. Sakalas, A. 
Saulius, A. Ševokas, K. Oža 
las, C. Rickevičius, A. Pund 
zius, E. Vitartas, J. Uogintas.

Po $2 aukojo 275 asmenys 
ir po $1 — 186. Viso suauko 
ta $1,225.75.

Šia proga unoširdžiai dėko 
jame visiems aukų rinkėjams, 
kurie savanoriškai ir be jokio 
atlyginimo rinko aukas po na 
mus ir visiems aukojusiems Tė 
vynės Lietuvos vadavimo rei 
kalama.

Tautos Fondo Toronto 
Skyriaus Valdyba.

TAUTOS FONDO 
TORONTO SKYRIAUS 

1962 m. piniginės apyvartos 
apyskaita.

Pajamos: $$
Likutis iš 1961 m. 867.34 
Vasario 16 minėjime 887.69 
Rinkliava bažnyčioj 150.00 
Rinki, šv. Jono bažn. 125.25 
Liut. Evang. bažnyčioj 27.50 
Aukos po namus 1225.75
Nuošimčiai iš Paramos 26.26 
Kitos pajamos 20.00

Viso $3,329.79 
Išlaidos: $$

Vas. 16 min. išl. pad. 310.90 
Liet, radijui Madride 150.00 
Liet, radio Romoje 125.25 
TF atst. Įgal. Kanad. 2000.00 
Raštinės išlaidos 17.00
Liet, spaudai Kanadoj 20.00 

Viso $2,623.15
Balansas:
Pajamų . . $3,329.79 
Išlaidų $2,623.15
Likutis $ 706.64

SERGANTIEJI 
LIGONINĖSE

Queen Elizabeth ligoninėje 
jau 14 metų guli dalinai para 
ližuotas Aleksas Slanina ir jis 
visoje ligoninėje žinomas kaip 
labai visose srityse nagingas 
Žmogus. Jis, nors ir sėdėda 
mas vežimėlyje ir silpnai vai 
dydamas rankas, puikiai įvai 
riais raštais audžia audinius, 
daro pinigines, taiso laikro 
džius, radijo aparatus ir kitus 
sudėtingus dalykus. Jo dirbi 
niai per ruošiamas ligoninių 
darbų parodas, jei jis dalyvau 
ja, vistada gauna pirmus pri 
žus. Jis labai mėgsta spaudą, 
kuria jį aprūpina ten dirban 
tieji keli lietuviai.

Į Šią ligoninę neseniai atga 
bentas taip pat naujas ateivis 
Aug. Gricius, kuris rodo pa 
sveikimo žymes.

Nelaimingiausi tai psichi 
niai ligoniai, kurių 999 Queen 
Str. W. lietuvių yra apie 15.

Markham, netoli Simcoe 
ežero ligoninėje jau treti me 
tai serga kūrėjas-savanoris J. 
Tamulaitis, ir dar vienas se 
nos emigracijos lietuvis. Ten 
juos retai kas iš lietuvių aplan 
ko. Bs.
• Pas Toronto kardinolą J. 
McGuigan naujametiniame 
priėmime dalyvavo etninių 
grupių atstovai—lenkų, ukrai 
niečių, čekų, Baltų Federaci 
jos, lietuvių ir kt.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

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

SPORTO ŽINUTĖS
Atkelta iš 3-ė.i p-.i

vosios Lietuvos rinktinės sau 
go Stp. Paberžio. Jo vietą už 
ėmė rusas Cholodkovas, buv. 
Maskvos Spartako žaidėjas ir 
vėliau Dniepropetrovsko ko 
mandos treneris.

— Pirmose slidžių varžybo 
se Vilniuje nugalėjo A. Ko 
londov. Jis yra atvykęs iš 
Ufos kūno kultūros instituto 

mūsų sostinę, nes čia dirba jo 
žmona .

— Moksleivių žaidynėse, 
Lietuvos mergaitės nugalėjo 
stalo tenise Maskvą 6 :3, o ber 
niukai Moldaviją 5 :4.

— Jaunis vartininkas Juo 
zas Jezman pakviestas į Sov. 
S-gos futbolo rinktinę. Tuo 
tarpu į rankinio rinktinę, Ma 
skva pasirinko net aštuonis 
žaidėjus iš Lietuvos.

— Vilniaus bokso pirmeny 
bėse, svorių tvarka, nugalėjo 
šie sportininkai: Bavtuta, Mu 
raška, Daukša, Kaliničev, 
Morkevičius, J. Pozniak, Simą 
nov, Tkačenka. Komandinis 
nugalėtojas — raudonoji ar 
mija. (Atrodo, kad Vilniuje 
jos nemažai yra. — K. B.).

IŠ VISUR.
— Anglijos futbolo sijun 

ga šiemet švenčia savo gyve 
ni.mo šimtmeti. Ta proga nu 
matoma eilė1 svarbių rungty 
nių, kurių pagrindinės bus 
spalio 23 d. Londone tarp 
Anglijos rinktinės ir viso Ii 
kusio pasaulio Danijos sajun 
ga švęs 75-kių metų jubilėjų, 
taip pat numatydama daug 
rungtynių.

— Tautinėje ledo rutulio 
lygoje pasikeisdamos pirmau 
ja Čikagos ir Toronto koman 
dos. Keliais taškais no jų at 
sib’eka Montrealis ir Detroitas. 
Nesėkmė ištiko Detroito var 
tininką Savčuką, kuris sausio 
12 d. rungtynėse su Torontu 
buvo sužeistas į ranką ir bent 
du mėnesius turės gydytis.

— Lenkijos krepšininkės nu 
galėjo Italiją 52:46, o Angli 
jos vyrai Švediją 64:56.

— New Yorke buvo kilęs 
gaisras aukščiausiame pasauly 
name, turinčiame 120 aukštų. 
Gaisras kilo- 57 aukšte ir ap 
ėmė 8 aukštus. Gaisras likvi 
duotas, bet daug gyventojų iš 
kraustyta. Name veikia apie 
1000 biurų, kuriuose dirba 16 
tūkstančių tarnautojų.

— Spaudos streikas New 
Yorke ir Clevelande tebesite 
šia.

televizijoje, matomas kas sa
valt? su ^nna Cameron.

Allan Blye kvartetas (Blye 
and the Boys) girdimas kas 
penktadienis per CBC radio.

TRYLIKTOJI SPORTO 
ŠVENTĖ AUSTRALIJOJE
Įvyko Adelaidėje, Pietų Aus 
tralijoje. Sporto stadijone po 
A.L..F.A. ir S.V. p. pir. S. Ur 
nevyčiaus atidarymo kalbos 
pamatėme pirmąsias žaidynes 
tarp Sydnėjaus ir Adelaidės, 
kur Odelaidė buvo nugalėto 
ja. po sunkios kovos. Kalbant 
daugiau apie krepšinį, čia su 
laukėme didelių staigmenų, 
moteraų krepšinyje. Sydnė 
jaus Kovo, jauna, gerai nuau 
gusi komanda laimi, prieš Mel 
burno prityrusias krepšinin 
kės, vieno taško skirtumu 28 : 
29; Kovui pergalę davė jau 
na žaidėja, L. Celkytė, surin 
kusi daugiausia taškų. Gal di 
džiausią staigmena buvo, kai 
Melburno Varpas ir Sydnė 
jaus Kovas pralaimi vieno taš 
ko skirtumu, prieš čempionės 
geelongiškes. Adelaidės Vytis 
po apylygios kovos paskutinė 
se minutėse tapo šio turnyro 
nugai.ėtojos, Įveikusios Ge 
elongą.

Tinklinis pasiliko irgi Ade 
laidėje po sunkios kovos su 
Kovu ir Varpu. Adelaidės tin 
klinininkės laimėjo irgi leng 
vai prieš Geel. vytietes ir ko 
vietes.

— Lauko tenisas dėl blogo 
oro buvo pravestas labai blo 
gai ir šeimininkams teko pir 
moji vieta, vyrų pusėje, o mo 
terų taurę laimėjo Geelongo 
Vytis, komandiniai ir pavie 
niai p-lė Šimkutė.

— Stalo tenisas, atiteko Ho 
borto Perkūnui, kur Kaltinis ir 
Valitis komandinėse žaidynė 
se neturėjo priešų, bet indivi 
dualiam žaidime iškilo jauna 
žvaigždė ir laimėjo prieš Kai 
tinį.

— 1963 mt. vyrų ir moterų 
krepšinio rinktinės buvo iš 
rinktos sekančiai: Ignatavi 
čius, Gumbys, Lapšys, Petkū 
nas, visi iš Adelaidės Vyties; 
Lipšys, Geel. Vytis; D. Kriau 
čeliūnas ir A. Danisevičius, 
Kovas; Urbonas, Socha, Var 
pas. Treneris K. Jaciunskis. 
Adelaidės Vytis. Moterų: Šių 
kštervtė. M. Klertailė, D. Ra 
dzevičiūtė, R. Andriuševičiū 
tė iš Adei. Vytis. Akenvtė, 
Buckytė, Šimkutė, iš Geel. 
Vytis. Adomavičiūtė ir G. 
Kalvaitytė iš Varpas. Paulaus 
kaitė Kovas. Treneris R. Pet 
kūnas iš Adei. Vytis. Abi 
aukščiau minėtos komandos, 
pralaimėjo vietos Australų 
rinktinei.

— Rungtynių rezultatus pra 
šome sekti šios spaudos vėles 
niuose numeriuose.

— Australijos Lietuvių Fi 
zinio Auklėjimo ir sporto nau 
joji valdyba yra išrinkta iš 
Adelaidės: J. Jonavičius, J. 
Jaunutis ir A. Remeikis. Edas.

FAKTAI NUNEIGIA 
PROPAGANDĄ

„Tėvynės Balsas“ ir vilniš 
kis „Sportas“ stengiasi laisvo 
jo pasaulio lietuvius „nušvies 
fi“ visai kitom spalvom t.y. 
kaip atstovaujantį tarptauti 
nėj sporto arenoj Lietuvą, gi 
nantį tik Lietuvos spalvas. 
Daug kartų Įrodėm ir vilniš 
kio „Sporto“ ir „Tėvynės Bal 
so“ skleidžiamas nesąmones 
apie Lietuvos sportą tarptauti 
nėse varžybose, tačiau jie Ii

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

Problema Nr. 6

abcdef g h
Matas per tris ėjimus.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— JAV pirmenybės (penk 

tą kartą!) devyniolikametis 
didmeisteris Robert Fischer, 
surinkęs 8 taškus. Antrą pri 
zą gavo Bisguier su 7 taškais. 
Trečią, ketvirtą ir penktą vie 
tą pasidalino Evans, Reshevs 
ky ir Addison, surinkę po 6*4 
t. Šeštuoju išėjo Byrne su 6 
taškais. Septintą ir aštuntą vie 
tą pasidalino Mednis ir Berli 
nėr, gavę po 5 taškus. Meiste 
ris Mednis buvo vienintelis lo 
sėjas, laimėjęs prieš Fisher'į. 
Devintą ir dešimtą vietą už 

Sprendimas problemos Nr. 4
(A. C. White, 1910) lb8 B 
Kc7 2 e8B Kc6 3 Bec8X

Čia pažymėtina, kad lb8V 
teduoda tiktai remizą, nes juo 
dujų karalius atsiduria pate 
(stalemate).

Sprendimas problemos Nr. 5
Jei 1. . . Ke8 2 Ke6 K daro 

la8R ėjimą 3 b8VX
Jei 1. . . Kf8 2b8V4- Kf7 Jei 1. . . Kg8 2 Kg6 K daro 
3Rd5X ėjimą 3 b8VX

OKUPACIJOS PADARIN...Atkelta iš S puslapio.
Į šitą partinę kliką ir jos bet 
kuriuos nusikaltimus, niekas 
negalės nei nosies įkišti. Taip 
jau yra: naujoji klasė yra vai 
dančioji klasė.

Iš visos šitos reorganizaci 
jos tenka daryti ir kaikurias iš 
vadas:

1) viskas, kas Sovietijoje 
daroma, viskas daroma gry 
nai politiniais sumetimais ir 
grynai politiniam reikalui;

2) nors pastaraisiais kele 
riais metais tiek pramonės,

ko „kurti“ ir vis sako,kad Li 
etuvos sportininkai šiandien 
yra pažįstami broliškose res 
publikose, Vokietijoj, Čekijoj. 
Lenkijoj ir kt. tik kaip Lietu 
vos sportininkai. Dar kartą, 
norėdami įrodyti „juodai ant 
balto“ jokio pagrido neturin 
čia propagandą, talpiname ir 
lenkų sporto laikraščio „Psze 
gląd Sportowy“ Antano Vau 
pšo šaržą, kuriame aiškiai išak 
itomi šie Įrašai: Waupszas, 
ZSRR (netik kad nepažymė 
ta Lietuva, bet neminima net 
„Tarybų Lietuva“) warsza 
wa, 1962. Galėtume dar pri 
dėti nuotraukas aštuonvietės 
irkluotojų, laimėjusių Genevoj 
Europos vicemeisterio vardą, 
krepšininkės Jūratės Daktarai 
tės, Laimutės Balaišytės, Algi 
manto Saunorio, Ričardo Ta 
mulio ir tt. ir t. t. iš jų tarp 
tautini varžybų ir. . . ant visų 
krūtinių tik CCCP raidės! Tai 
gi faktai propagandą nunei 
gia.

G A RS IN I M A S
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

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

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

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

Problema Nr. 7

a bcdef gh
Matas per du ėjimus.

ėmė Benko ir Rossolimo, su 
rinkę po 4% taškų. Vienuo 
liktas, buvo Steinmeyer (4 t.) 
ir dvyliktas (paskutinis) Sher 
win (2 t.). Turnyro sąstatas 
buvo stiprus.

— Jugoslavijos didmeiste 
ris Dr. Trifunovič Montrealy 
je davė du simultaninio lošimo 
seansus. Iš viso jis laimėjo 34 
partijas, pralaimėjo dvi ir su 
remizavo 10 partijų. Montrea 
lio stipriausi lošėjai simulta 
nuošė nedalyvavo.

Be to, reikia pastebėti, kad 
šachmatų taisyklės nedraudžia 
lošėjui turėti ant lentos tris 
bokštus, tris žirgus ar kelias 
valdoves. , 

tiek žemės ūkio produktų ga 
myba pamažu didėja, bet ne 
paprastai plečiantis sovieti 
niam imperializmui (nauji 
Azijos, Afrikos ir Pietų Ame 
rikos kontinentai) krašto gy 
ventojams tų produktų toli 
gražu neužtenka ir' jau ne 
vienoje vietoje kilo neramu 
mų;

3) Sovietų Sąjunga nepa 
prastai išplėtė savo adminis 
tracijos aparatą ir išugdė dide 
les karines pajėgas. Dabar ji 
nebepritenka finansinių resur 
sų, o, ryšium su beplečiamų į 
kitus kraštus savo imperializ 
mu, nei kainos kelti, nei mo 
kesčiai didinti ne tik nepopu 
liaru, ir jau rimtai pavojinga; 
kariuomenė nemažintina;

4) Sovietuose jau pakanka 
mai prisiugdyta komunistų; 
Lietuvoje jų yra jau per 70 
tūkstančių, o jei reikės ir dau 
giau jų iš Rusijos atveš, todėl 
nebėra reikalo, kad ypač bet 
kuriuose komitetuose sėdėtų 
nepartiniai, nors jie ir bolševi 
kai;

5) komunistų partija jau ne 
bebus valstybė valstybėje, bet 
ji savo rankose turi viską. Ji 
bus dar labjau disciplinuoja 
ma, kiekvienam dedama di 
desnė atsakomybė pareigose, 
bet už tat, kaip valdančioji 
klasė, ji bus dar labjau privili 
gijuota ir savo vadams atsida 
vusi. O jos vadai, kaip tik no 
rėš, taip ją disponuos ir ši 
toje sistemoje, bus kur kas len 
gviau, negu anksčiau: kiekvie 
nas komunistas drebės dau 
giau, nes jis turės nešti ūkinę, 
moralinę ir politinę atsako 
mybę.
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K-to metinis lėšų telkimo va 
jus — rinkliava davė gražius 
rezultatus. Aukos buvo renka 
mos šiose vietovėse ir surink
ta:
Hamiltone....................$ 886.00
Kitchener..................... 40.00
Stoney Creek ............  32.00
Paris .............................  25.00
Preston........................ . 17.00
Burlington ................,, 15.00
Viso surinkta ............$1015.00

Tai atsiekta dėka pasišven 
tusių rinkėjų, kurie nepagailė 
darni laiko lankė tautiečius 
prašydami aukų. Visiems rin 
kėjams reiškiame didelę pade 
ką. Taip pat dėkojame vi 
siems geriesiems tautiečiams, 
kurie suprasdami šalpos reikš 
mę tremtyje taip dosniai au 
kojo. Toliau paduodame rin 
kėjų sąrašą pagal jų surinktas
sumas:

Surinko: $$
1. V. Kėžinaitis . . . .101.50
2. B. Grajauskas . . 100.00
3. O. Kačinskienė . . 67.00
4. A. Kaminskas . . . 59.50
5. V. Leparskas .... 52.50
6. J. Tirkšlevičius .. 51.50
7. F. Urbaitis ........... 50.00
8. P. Kažemėkas . . 40.00
9. J. Krištolaitis .... 40.00

10. A. Broga (Kitčn.) 40.00
11. D. Stukas................ 39.00
12. P. Kareckas........... 36.00
13. K. Žukauskas .... 35.00
14. F. Rimkus ............. 34.00
15. D. Juškevičienė . . 32.00
16. T. Falkauskas (Sto.)32.00
17. Kuzmickas (Paris) 25.00
18. J. Giedrimienė . . 24.00
19. A. Pilipavičienė . . 27.00 
2Q>. K. Lukoševičius. . 23.00
21. K. Mikšys ............. 19.00
22. K. Simaitis ........... 18.00
23. R. Zubrickas (Prs.) 17.00
24. A. Krakaitis (Brl.) 15.00
25. A. Juozapavičius. . 14.00
26. P. Ščegauskas .... 12.00
27. B. Aselskis............. 6.00
28. A. Mingėla............  5.00

Šiuo skelbiame H. Šalpos
Fondo k-to ruošto šokių va 
karo, įvykusio 1962 m. lap 
kričio 17 d. apyskaitą.
Pajamos .....................$541.11
Išlaidos  ............. ,, 427>16
Vakaro pelnas . . . .„ 113.95

H. Šalpos Fondo K-tas.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
NAUJOJI VALDYBA

sausio 9 d. pasiskirstė parei

ŠALPOS FONDO
d.), v-ba susidarė išvadą, 
kad jaunimo organizacinis ir 
tautinis darbas, visdėlto yra 
ne merdėjimo stadijoj, bet 
vis eina į geresnę pusę. Džiu 
gu, kad šiais metais

tradicinę „Kaziuko mugę” 
žada rengti „Širvintos“ ir 
„Nemuno“ tjtai bendromis 
jėgomis, kas kitose kolonijo 
se yra praktikuojama jau nuo 
seniai. Tas paspartina nenusi 
leisti vieni kitiems savo suma 
numu, bei darbu. Tik viena 
norėtųsi pastebėti, kad šiam 
tikslui norėtųsi pabandyti su 
rasti didesnes patalpas, nes 
A. V. parapijos salė būna vi 
sada perpildyta ir prie dešre 
lių su kopūstais būna labai 
sunku prieiti. „Nemuno“ t-to

numatytos lituanistinės 
varžybos,

atrodo, yra užsibrėžtos plačiu 
mastu, įtraukiant tolimesnių 
vietovių skautų vienetus. La 
bai džiugu, kad bandoma ben 
dradarbiauti, kas ir jaunimui 
daug sveikiau ir darbas įdo 
mesnis. Kiek sunkesnė prob 
lema su varžybų premijomis, 
kurios paskatintų jaunimą dau 
giau pasiruošti, tikintis iš to 
fr asmeniškos naudos. Tiki 
masi, kad atsiras gerų tautie 
čių, kurie ateis į pagalbą šiam 
tikslui ir pasiūlys savo, ne 
svarbu kokio dydžio auką, 
premijų fondui. Šį reikalą 
tvarko „Nemuno“ t-to t-tas 
P. Breichmanis ir v-bos na 
riai. ,

Posėdžio metu, studijuo 
jant praėjusių metų darbo 
vaisius, su pasitenkinimu pri 
siminti lietuviai tabako augin 
tojai, su St. Augustinavičium 
(senj.), Tillsonburg, Ont. 
apylinkėse, suteikę tiek daug 
paramos stovyklavietės įrengi 
mui. Nuoširdus ačiū priklau 
so jiems pilnai užtarnautai.

Diskutuojant - parengimų 
reikalą, nutarta bent šiais me 
tais šokių vakarų neberengti, 
nes surenkamos iš tautiečių 
didelės sumos, reikia atiduoti 
už sales ir orkestrus, kartais 
dar pridedant iš kasos nuos 
tolio padengimui. Bus bando 
ma kitų, mažiau išlaidingų bū 
du sutelkti kiek pajamų, kad 
kasoje esami pinigai perdaug 
nesumažėtų. Nutarta buvu 
šiam ilgamečiui rėmėjų v-bos

VĖL ATĖJO LAIKAS
ATLIKTI DABAR

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

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

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

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

PADARYKIT TAI
ŠIĄ ŽIEMĄ

PATARIMAMS AR PAGALBAI 
SUSISIEKITE SU

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

pritarimu.

SUDBURY, Ont
L. B. SUDBURIO APYLINKĖS

visuotinio narių susirinkimo 
išrinktoji 1963 metams L. B. 
valdyba pareigomis pasiskirs 
tė:

Jonas Lukšys, pirminink.
Juozas Kručas, vicepirm. 

ir atstovas spaudos reika 
lams.

Jonas Remeikis, sekretor.
Antanas Juozapavičius, ka 

sininkas.
Stasys Tolvaišą, kurtūrinių 

reikalų vedėjas.
Pradėdami darbą, kviečia 

me visus lietuvius į vieningą 
talką, nes be bendruomenės 
narių paramos L. B. Valdyba

klijentams įvairių dovanų lo 
terijos būdu.

MJalonu priminti, kad ,1. 
K. Balčiūnai yra nuoširdūs 
lietuviškų ir visuomeninių rei 
kalų rėmėjai.

• INCO, „Frood“ nikelio 
kasykloje tragiškai žuvo uk 
rainietis, geras lietuvių drau 
gas. Buv. LB v-bos p-ko St. 
Krivicko iniciatyva iš lietu 
vių bendruomenės surinkta $ 
18 ir nupirktas lietuvių var 
du vainikas. Iš ukrainiečių 
bendruomenės už šį mūsų 
mostą atsiliepimai labai gra 
žūs.

7 x’Sl

Mirtis sovietiniame pragare!
Iš H, Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro tundroje.

33.
Lena prie Buluno (apie 

150 km į pietus nuo Lenos 
žiočių) užšąla spalio 20 d„ le 
dą išneša birželio 3 d„ tad 
navigacijai pasilieka 120 die 
nų per metus, o vegetacijai 
tenka tik 60—90 dienų. Ka 
dangi vergų gyvenvietė Tro 
fimovskas yra Lenos žiočių 
viduryje, maždaug 300 km į 
šiaurę nuo Buluno, tai čia šal 
čiai didesni ir navigacijai pe 
riodas kiek trumpesnis. Le 
nos deltoje ledo storis 235 
cm (apie 8 pėdas), o prie Ja 
rkutsko 213 cm (apie 7 pė 
das).

Šalčiausias būna vasario 
mėnuo su —331C (—281F) 
temperatūris vidurkiu žemiau 
nulio (zero) ; šilčiausias liepos 
mėnuo su temperatūros vidur 
kiu +8.91C (4-481F) šilu 
mos. Tad nuo spalio iki birže 
lio imamai, arba 8 mėnesius 
temperatūra būna žemiau nu 
lio, tik liepos mėn. nėra ryti 
nių šalnų. Poliarinės naktys 
čia tęsiasi ilgiau dviejų mene 
šių.

Aprašomasai Trofimovs 
kas su jame vergų pastatytaja 
žvejybos baze „Trofimovsky 
rybozavodu“ žuvies sudoroji 
mo įmone) yra Lenos žiočių 
viduryje; jis pažymėta žiočių 
orginaliame žemėlapyje. Že 
mėlapyje pažymėtos ir kitos 
vergų darbo išnaudijimo žvejy 
bos įmonės: Bykovsky ir Tit- 
-Ary. Tad rusų geografams 
šios vietovės buvo žinomos 
Iš visko, kas pasakyta, aišku,, 
jog išvardintose vergų gyven 
vietėse klimatinės sąlygos bu 
vo žiauriausios. Bet žvejybos 
vergų darbai vyko ir kitose 
Lenos žiočių vietose, net Lep 
tėvų jūros salose, pavyzdžiui, 
Sagilacho saloje. Į čia H. Tau 
tvaišienė su kitais, didžiuma 
moterų, 1943 m. pavasarį bu 
vo išsiųsta žvejybos darbams, 
kaip valstybinis žvejys, pri 
klausąs betarpiškai Sovietų 
Rusijos biurokratams.

Jei Trofimovsko žvejybos 
bazei priklausė nemažas skai 
čius Lenos žiotyse įsteigtų žve 
jojimo punktų, tenka manyti, 
kad visos kitos bazės taip pat 
panašių punktų buvo prisistei 
gusios tiek, kiek jos pajėgė ap 
rėpti. Knygelės autorė mini,

kad iš karavano, vežusio ver 
gus Trofimovskui, buvo išskir 
tas lietuvių ir Lietuvos žydų 
būrys Bykovo žvejybos bazei.

Iš kitų patikimų šaltinių 
žinome, kad Bykovo įlankoje 
veikusi žvejybos įmonių bazė 
buvo vadinama Bykovski Mis 
(Bykovo iškyšulys). Į šią ba 
zę tais pačiais 1942 metais, 
prieš žiemą, buvo atgabenta 
net keli tūkstančiai vergų, iš 
imtinai lietuvių. Ir šiuos, kelio 
nėję išvargusius, iškėlė į pliką 
krantą šalčiams, vėjams be 
atitinkamos aprangos ir be pa 
stogės. Kaikurie atvežtųjų bu 
vo tuo laimingi, kad sugebėjo 
pasislėjti ir laikinai įsitaisyti 
po apversta valtimi; bet vi 
siems kitiems teko nakvoti at 
virame lauke. Atvežtieji pa 
tys kasėsi žemėje jurtas, pri 
mityviškiausiu būdu jas įreng 
darni: apšaldytas ledu rėmas 
atstojo įstiklintą langą, — to 
kį rėmą įtvirtindavo sniegu 
atitinkamoje vietoje. Žiauriau 
sioms sniego audroms „pur 
goms siaučiant, vergus versda 
vo tikrinti eketes ir išiminėti 
iš tinklų žuvį nuogomis ranko 
mis. Prie ekečių audrų metu 
eidavo kietai laikydamiesi vir 
vės, pritvirtintos prie jurtos. 
Virvei nutrūkus ar nuo jos pa 
simetusiems, grėsusi tikriausia 
mirtis audrų sūkuriuose. Toks 
likimas ištikęs lietuvę mokyto 
ją, kurią, purgai aprimus, ra 
dę sušalusią tik per porą met 
rų nuo jurtos. Du jos vaiku 
čiai, motinai nesugrįžus i įur 
tą, buvo rasti mirę nuo šalčio 
ir bado. Bykovsky M’’s bazės 
žvejyboje iš kelių tūkstančių 
lietuvių nutremtųjų gyvi išli 
ko tik keli šimtai, tiksliau sa 
kant, tokių laimingųjų buvę 
tik 10%. Iš čia galima daryti 
išvadą, kad išvežtųjų vergų 
šioje bazėje buvo keli tūkstan 
čiai.

Apie vergų gabenimą į Ja 
nos upės žiočių žvejybos žiau 
rų likimą jau minėta autorės. 
Tad išvardytose vietovėse 
(Lenos, Janos ir kitų šiaurės 
Sibiro upių žiotyse) keliolikos 
šimtų kilometrų ilgio pajūrio 
juostoje veikė žvejybos bazės 
ir jų įmonės su plačiai išsiša 
kojusiu žvejybos punktų tink 
lu.

Bus daugiau.

gomis: pirm. A. Paukštis, vi 
cep. D. Stukas, sekr. V. Pa 
E51ys, kasin. Jį Paškevičius, 
ūkio reik. A. Kaušpėdas, ry 
šiui su „Širvintos“ tuntu E. 
Antanaitienė, pareng1. reika 
lams B. Stonkienė ir A. Gar 
kūnas. ,

Iš praėjusių metų v-bos dar 
bo patirta, kad buvusią 7 as 
menų v-bą reikėjo padidinti. 
Ypač reikėjo įtraukti ir kele 
tą ponių, kuriom yra geriau 
suprantamas mergaičių reika 
las skautiškoj šeimoj. Taip 
pat, iškilus maitinimo klausi 
mui, neapseinama be moteriš 
kos rankos.

Valdyba labai patenkinta 
padidintu sąstatu ir reiškia pa 
dėką naujai įstojusioms į taip 
ovarbų ir reikalingą darbą mū 
sų kolonijoj.

Pradedant naujuosius dar 
bo metus, tenka pasidžiaugti, 
nežiūrint kad daug išlaidų pa 
reikalavę praeitieji metai ir 
nuostolį atnešę keli parengi 
mai, bet v-bos pastangomis 
ir geraširdžių tautiečių para 
ma į naująjį darbo barą v-ba 
įžengia su beveik 1000 dol., 
kurie yra laikomi lietuvių ban 
ke „Talka“.

Iš tuntų pranešimų visuo 
tinio susirinkimo metu (gr. 9

nariui Ign. Varnui ir 1962 m. 
nariui Zigm. Pulianauskui, pa 
siųsti padėkos laiškus u£ jų 
nuoširdų bendradarbiavimą 
praeityje. V. P.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ STATYBOS

reikalu jau tiek daug prikalbę 
ta per septynerius metus, kad 
jei būtų galima tas kalbas san 
dėliuoti kaip kokias gėrybes, 
jos nebetilptų sukrauti nė į pro 
jektuojamą didelę salę. Taip, 
kad daugiau nieko naujo nėra 
ko bepasakyti ir laikas jau 
perbrendo kalboms paversti 
konkrečiais darbais — Namų 
statyba.

Jų statybai graži pradžia 
jau padaryta: turima nuosavas 
ir geras žemės sklypas ir įpusė 
ti išmokėti esamieji namai, ku 
riuosi pardavus vėl prisidėtų ge 
ras gabalas lėšų. Na, ir nema 
ža suma yra surinkta grynais 
pinigais. Dar trūkstamoms lė 
šoms papildyti galima užtrauk 
ti ir paskolą, tačiau būtų gai 
la, jei tektų stambią sumą, pro 
centų formoje, išmesti lauk, 
kai tuo tarpu jie galėtų pasi 
likti mūsų pačių kišenėse.

Esamas per 600 narių skai 
čius gali daug padaryti ir jei 
prei jų pridėsime dar trūksta

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

yra bejėgė. Tikimės gerais no 
rais ir lietuvišku sąmoningu 
mu bei vieningumu.

L. B. Apylinkės Valdyba.

GRAŽUS VERSLO
DEŠIMTMETIS

Irena ir Kazimieras Balčiu 
nai įsteigė' „Irene’s Beauty 
Salon ir Charlies Barber 
Shop” — 36 Elm Str. E., o 
šiais metais jau švenčia dar 
b o ir gražių pasekmių 10 me 
tų sukaktuves. Ta proga 
plaukų šukavimo salioną ir 
kirpyklą praplečia įvesdami 
į darbą dar 2 naujus Frank 
furte ir Londone įsikvalifika 
vusius specialistus. Be to, 
dar šiais metais, daro dide 
les nuolaidas ir skiria savo 

mus du dalyku: ryžtą ir tauti 
nę sąmonę, tai ir lėšų atsiras 
daugiau, negu jų reikia.

Paskubinimui būsimų darbi} 
reiktų sukviesti visų narių su 
sirinkimą išspręsti klausimui ir 
galutinai: paskola ar savi pi 
nįgai. Į tokį susirinkimą kiek 
vienas ateidamas turėtų atsi 
nešti papildomų lėšų dalį vie 
toj mandato už kitą jame kai 
bėti ar bent mažiausiai tvirtą 
pažadą, kad prisidės prie lėšų 
papildymo. Šiuo atveju, šis 
reikalas turėtų būti šeimoje ap 
svarstytas ir nuspręstas, taip 
kad duotą pasižadėjimą ar pi 
nigą nereikėtų vėl atšaukti 
kaip priežastį, „kad žmona ar 
vyras nesutinka“ ar panašiai 
ir tuo sutrikdyti darbo eigą.

Manytina, kad tokiu keliu 
eidami, su pirmais pavasario 
pragiedruliais matytume ir pa 
matus dygstančius Hamiltono 
Lietuvių Namams. Z. P.

• „Neprikl. Lietuvos” prenu 
meratą atnaujino: St. Krivic 
kas ir Antanas Juozapavičius.

Muzikas dirigentas

Sir Ernest MacMillan

DOSNIOS RANKOS...
Atkelta iš 2-ro puslapio.

suteiktą šalpą.
Šią informaciją noriu už 

baigai perduodamas vaisiems 
Balfo nariams ir Rėmėjams, 
yisiems Amerikos ir Kanados 
lietuviams geradariams kuo 
širdingiausį šelpiamųjų Ačiū 
ir ašarotą prašymą: „Neuž 
mirškite mūsų, nes vargo da 
lia prispaudė mus“.

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas.

Pažinkime Kanadą
BRITŲ KOLUMBIJOS OKANAGAN VAISIŲ 

ŠALIS
(Canadian Scene) — Jau 

kiame Britų Kolumbijos pieti 
niame pakrašty guli sodrus ža 
lias vaisių ruožas vadinamas 
Okanagan. Dauguma šių 100 
tūkstančių gyventojų pasirin 
ko 120 mylių slėnį, kaž kada 
buvusį ledynų apdengtą, kur 
Okanagan upės vaga įtekėda 
ma į Kolumbijos upę, išsiple 
čia į slėnį.

Okanagan buvo atrastas 
1811—12 metais, kada kailių 
verslininkai yrėsi į šiaurę, no 
rėdami įkurti tvirtovę prie 
Kamlops. Ne anksčiau kaip 
penkiasdešims penkeriems me 
tams praėjus, atsirado pirma 
sis žmogus, apsigyvenęs vieto 
vėj, kuri dabar vadinasi Kelo 
wna. Bandos gyvulių ūkiuose 
augo ligi 1900 m„ o aukščiau 
sios rūšies kviečiai davė derlių 
be irigacijos įtaisų. Šiame šimt 
mėty ūkininkai pastebėjo, kad 
vaismedžiai pasodinti aplink 
trobesius duoda geriausi ir 
įvairiausį derlių. Bet ligi Lor 
do Aberdeen nebuvo iš to pre 
kybos. Ir tik tada prasidėjo 
komerciniai sodnai prie Ver 
non ir Kelowna, kada vieti 
niai ūkininkai pastebėjo sodų 
pramonės naudą.

Čia, kur yra švelniausias Ka 
nados klimatas, McIntosh 
obuoliai auga kartu su abriko 
sais, vyšniomis, persikais, 
kriaušėmis, slyvomis. Konku 
ruojant su Ontario Niagaros 
pusiasaliu žemės derlingumu, 
Okanagan išaugino taip pat 
kasyklų ir medžio pramonę. 
Bandos, skaičiuojamos dešim 
timis tūkstančių, auginamos vi 
same slėny, ir pieninių augi 
mas (sviestas ir sūris) siūlo 
daug žadančių galimybių.

Žemėlapy maži miesteliai 
grandine glėbia Okanagan 
ežerą, Vernon, Kelowna ir 
Pentincton. Kelowna, Okana 
gano dėmesio centras, yra 
būstinė ir didžiausias vaisau ga 
mybos, sandėliavimo ir išsiun 
timo centras visoje Britų im 
perijoj. Visi trys miestai, turį 
gyventojų nuo 10.000 ligi 14 
tūkstančių, savinasi geriausias 
sąlygas sportui.

Sunaudoti didelį derlių, 
1912 m. buvo organizuoti ko 
operatyvai ir įsteigti vaisių fab 
rikai. Irrigacijos (drėkinimo) 
sistema buvo įtaisyta 1935 m. 
ir buvo suorganizuota centri 
nė pardavimo agentūra tuo pa 
čiu skatinant organizuotą par 
davimą, kuris vaisių auginto 
jams sudarė pagrindinę prob 
lemą.

Šiandien mažiau kaip treč 
dalis visų gyventojų gyvena 
5.000 ūkiuose, kurie apima 
tik dešimtą dalį viso slėnio sri 
ties. Nauji ateiviai ir trečioji 
Okanagan išaugusi karta trau 
kia į kasyklas, kur kasamas 
auksas, sidabras, varis, švinas 
ir cinkas, gvena ir naudojasi 
miesto lengvatomis.

Tęsiant tolimesnį srities au 
girną, Okanaagn slėnio gyven 
tojai supranta, kad jų vaisių 
auginimo pastangos turi būti 
atkreiptos į specializaciją ir 
pakankamą įvairumą. Jie pri 
valo išmokti remtis ne vien 
ant žaliavų. Apsupti milžiniš 
kais ir nenaudojamais jėgos 
šaltiniais, kurie glūdi Kettle ir 
Sunikaween upių srovėse ir 
Mission Creek, taip pat ture 
darni neribotus mineralų 
išteklius ir eglių, pušų, kedrų 
miškus, šis slėnis su laiku , gali 
tapti Kanados sodnu - rojumi.
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M. L. AKADEMINIS SAMBŪRIS KVIEŠIA VISUS ATSILANKYTI SAUSIO 26 D. J AUŠROS VARTŲ SALĖJE RENGIAMĄ

LINKSMĄ VAKARĄ
KURIO METU TURĖSIME PROGOS PAMATYTI PREMIJUOTO B. PUKELEVIČIŪTĖS

VEIKALO „AUKSO ŽĄSIS“ FRAGMENTUS.

B. PUKELEVIČIŪTĖ
K. VESELKA

(iš Čikagos atvykęs)
L. BARAUSKAS 
R. SIMANIŪKŠTIS 
V.. SKAISGIRIS

Programoje dalyvauja aktoriai:
— Burtininkė Samanėlė
— Juokdarys Pikis

— Karalius Kleopas VIII
— Admirolas
— Rūmų daktaras

D. BARAUSKIENĖ 
H. LAPINIENĖ

REŽISŪRA 
MUZIKA 
APŠVIETIMAS

Ir Sambūrio narės:
— Karalaitė
— Mikalina — smuklininko 

duktė
— B. PUKELEVIČIŪTĖS
— Z. LAPINO
— V. VALKOS

Ko to seks: šokiai prie švelnios 5 asmenų orkestro muzikos.
TURTINGA LOTERIJA

užkandžiai — nemokamai.
Gėrimai bus pristatomi Į stalus.
Įėjimas $ 1.50. Moksleiviams pusė kainos.

Pradžia 8 v. v. punktualiai!
PELNAS SKIRIAMAS M. L. A. S. STIPENDIJŲ

FONDUI. Valdyba.

mont|real
AUKSO ŽĄSIES „PLUNKSNOS“

MONTREALYJE

ŠAUKIAMA MONTREA 
LIO APYLINKĖS SEIME 

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

30 min. Aušros Vartų salėje 
šaukiama KLBMontrealiAopy 
linkės seimelio eilinė, metinė 
sesija, pagal Seimelio Prezi 
diumo praeitam nr. paskelbtą 
dienotvarkę.

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

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

LIO MOTERIMS
Pagal KLK Moterų dr-jos 

Montrealio skyriaus nutarimą, 
yra numatyta steigti diskusijų 
ratelis. Jų tikslas yra suburti 
moteris giliau pažinti ir panag 
rinėti jas dominančius klausi 
mus. Yra numatyta suorgani 
zuoti šeimos, religijos, litera 
tūros, meno ir visuomeninių 
sričių ratelius. Šie rateliai vei 
ks KLK Moterų Dr-jos Mont 
realio skyriaus globoje, bet 
moterys, įsijungdamos į tuos 
ratelius, nėra įpareigojamos 
tapti šios draugijos narėmis, 
jei jos pačios to nepageidauja.

Praeitą ketvirtadienį, 17 
sausio buvo susirinkusios apie 
25 moterys pasidalinti minti 
mis apie alkoholizmą.

Sausio 31 d., ketvirtadienį, 
8 vai. vakaro. Aušros Vartų 
klebonijos salėje, įvyks Moni 
kos Jonynienės paskaita — 
Moters žurnalo veidas ir dis 
kusi jos.

Visos Montrealio moterys, 
kurios vienu ar antru klausi 
mu domisi, yra nuoširdžiai 
kviečiamos šiose paskaitose da 
lyvauti. ,
• Džiaugys, Vytauto Klubo 
prezidentas serga ir jam pada 
ryta operacija.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir _ n
ketvirtadienį 2-4; 7-9 p. m.

antradienį ir I „
. j. . 2—4 p. m.penktadienį Į

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

KUN. KLEBONO J. BORE 
VIČIAUS S. J. 
IŠLEISTUVĖS

Aušros Vartų Parapijos ko 
mite'tas, talkininkaujant Šv. 
Onos dr-jai, š. m. Vasario m. 
9 d. (šeštadienį), 7 vai. vak., 
Aušros Vartų parapijos salė 
je, rengia Kun. Klebono J. 
Borevičiaus S. J., išleistuvių 
vakarienę. Visi tautiečiai ma 
loniai yra kviečiami dalyvau 
ti. Atskiri kvietimai nebus 
siuntinėjami.

Įėjimas 2.50 dol. Mokslei 
viams ir vaikams — 1 dol.
KLB MONTREALIO LIE 

TUVIŲ SEIMELIO 
prezidiumo posėdis šaukia 
mas sausio 25 d. 7.30 vai. 
pp. Aušros Vartų klebonijos 
posėdžių kambaryje. Visi pre 
zidiumo nariai, minėtu laiku 
posėdyje prašomi dalyvauti.

J. Šiaučiulis
Seimelio Prezidiumo 

Pirmininkas.
NUOŠIRDI PADĖKA

Lietuvių Akademinis Sambų 
ris Montrealyje buvo suma 
nęs vasario 16 d. rengti zui 
kių vakarienę, bet sužinojęs, 
kad tai datai paskirtas NL 
Spaudos balius, nenorėdamas 
konkuruoti, zuikių balių nukė 
lė kitai datai. Tai yra gražus 
solidarumo pavyzdys. Akade 
miniam Sambūriui nuošir 
džiai dėkojame. NL.
• P. E. Vieraitienė ilgesnį 
laiką serga ir gydosi ligoninė 
je.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

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

LaSalle. DO 6 1570

ADVOKATAS

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

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

Kam teko sekti lietuvišką 
spauda, tas gerai žino, kad 
pro Čikagą pačiuose šalčiuose 
gruodžio vidurį praskrido Au 
ksinė Žąsis. Šis skraiduolis,, 
kaip regis, šalčių nebijo. Mus 
pasiekė linksma žinia, kad 
.. Aukso Žąsis “ nepabūgusi 
Montrealio sniegų bei speigų 
n-askrisdama žada numesti 
keletą savo auksinių plunksnų 
i sambūrio vakara, kuris įvyk 
sta sausio 26 d. 8 vai. vak. Au 
šros Vartų salėje.

Kaip žinome, B. Pūkelevi 
čiūtės veikalas „Aukso Žąsis“ 
buvo premijuotas P.L. Bendr 
liemenės dramos konkurse. 
Premjera su dideliu pas'seki 
mu praėjo Čikagoje gruodžio 
mėn. 15—16 dienomis. Veika 
lo fragmentai buvo vaidinti 
Toronto ir Detroito scenose. 
Šios ištraukos, papildžius Pfru 
pines scenas Montrealio L.D. 
teatro aktoriais, bus pakarto 
los Montrealio Akademinio 
Sambūrio ruošiamo vakaro pr 
ogramoie. Šiam neeiliniam pa 
rengimui iš Čikagos atskren 
da K. Veselka premieroie vai 
dines karaliaus juokdari. Pikį, 
kuri i's pakartos ir Montrea 
lyj. Karalių Kleopą 8-tą kaip 
ir Čikagos pastatyme vaidins 
L. Barauskas. Šios programos 
talkai prisijungia du M.L.D. 
Teatro veteranai: R. Simaniū 
kštį matysime Admirolo, o V. 
Skaisgirį - Rūmų daktaro vai 
dmenyse.

Vaidintojų sąstatas papildy 
tas dviem sambūrio narėm, 
pakviečiant H. Lapinienę ir 
D. Barauskienę. Pati autorė 
ir režisorė atkurs Burtininkės- 
-Samanėlės personažą, kurį ji 
vaidino Čikagos scenoje.

Kaip žinome muziką „Auk 
so Žąsies“ pastatyme sukom 
ponavo Z. Lapinas. Ją turėsi 
me progos išgirsti šio vakaro.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Žemė, namai, aparlmentai. 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882. 
---------------------------------------------

Taupyk ir skolinkis
KREDITO KOOPERATYVE „LITAS”.

Adresas: 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun, P. Q„
Tel. PO 7-4280.

Santaupos apdraustos vienam milionui dolerių.
Mirties ir invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą 

santaupos iki $ 2000 išmokamos dviguba suma.
Už santaupas mokama 4.25%.
Už asm. paskolas imama tilt 7.6%.
Už nekiln. turto paskolai imama tik 6.5%.

Pigus paskolų draudimas skolintojo mirties 
ir invalidumo atvejais.

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

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

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

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

metu. V. Valka, talkininkavęs 
premjeroje, specialiais šviesos 
efektais tvarkys scenos apšvic 
timą. Šio vakaro tikslas yra su 
telkti daugiau lėšų ištuštėju 
šiam stipendijų fondui, kuriuo 
mūsų jaunimas naudojasi, ta 
čiau šiemet ne visi prašymai 
galėjo būti patenkinti dėl pini 
gų stokos.

AUŠROS VARTŲ 
BAŽNYČIOJE 

pamokslo metu T. J. Borevi 
čius, SJ, pristatė parapijie 
čiams naują kleboną Tėvą K. 
Pečkį ir naują vikarą T. L. 
Zarembą, SJ, ir dėkojo para 
pijiečiams už bendradarbiavi 
mą. Naujasis Klebonas T. K. 
Pečkys, SJ, kreipėsi į parapi 
jiečius su savo, kaip klebono, 
paaiškinimais.

Sekmadienį tuojau po 10 
vai. mišių yra kviečiamas pa 
sitarimas visų talkininkų būsi 
mojo mūsų parapijos bazaro,

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Metinė apyskaita duota sek 
madiėnį.

Rinkliava bažnyčioje — 
347.50 dol.

Aukojo bažnyčiai J. Bar 
šauskas 50 dol., V. Bilevičius 
30, O. Jasiūnienė ir J. Paže 
ra po 10 dol.

Šv, Onos metinė vakarienė 
Šv. Kazimiero svetainėje ŠĮ 
šetadienį.
• Skrebūnas Alfonsas ir R. 
Vilibraktas iš Toronto viešė 
io Montrealyje ir lankėsi NL 
redakcijoje. A. Skrebūnas pa 
dvigubino savo Šerus, skirtus 
NL Mašinų Fondui.
• Inž. Narbutas Povilas, ma 
šinos nelaimėje sužeistas ir 
turėjo gydytis.

PATAISYMAS
Montrealio kronikoje, 5- 

me pusapy, buvo parašyta, 
kad gausiai šeimai aukų 10 
dol. surinko p. Kudienė, o tu 
rėjo būti aukų surinko p. Gu 
dienė 60 dolerių ir jas šeimai 
Įteikė su aukotojų sąrašu.

Raudonasis Kryžius šių me 
tų pradžioje Montrealio mies 
to salėje gavo rekordinį. 2044 
butelius (pints), kraujo. Per
nai buvo gauta tik 1000 bute 
lių.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

TORONTO
TORONTO TARYBOS 

POSĖDIS
Sausio 25 d. (penktadienį) 

7,30 vai. vakaro, Lietuvių Na 
muose, antro augšto salėje, 
1129 Dundas St. W., šaukia 
mas KLB Toronto- Apyl. Ta 
rybos ir organizacijų atstovų 
posėdis.

Darbotvarkėje:
1. Posėdžio atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. Protokolo skaitymas.
4. Pranešimai:

a) pirmininko,
b) iždininko,

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Pasaulio Lietuvių Bendruo 

menės valdybos pirmininko 
Dr. J. Sungailos praneši 
mas B-nės reikalu.

7. Vasario 16 minėjimo To 
ronte informacija ir disku 
sijos.

8. Posėdžio uždarymas.
Rinktieji Tarybos nariai ir 

Toronto organizacijų atsto 
vai jauskime rimtą pareigą da 
lyvauti retai šaukiamuose Ta 
rybos posėdžiuose, kuriuose 
sprendžiami svarbūs mūsų ko 
lonijos klausimai.

„NEPRIKLAUSOMO 
LIETUVOS”

Spaudos Baliaus loterijai
aukojo:
30. T. M. Leknickai

Vilniaus albumas.
31. S. Rentas — 2 dol.
32. J. J. Vieraitis — b. vyno.
33. J. V. Kačergiai — 2 dol.
34. E. Kaulakienė — stiklų 

setas.
35. J. Adomaitis — 2 dol.
36. A. O. Matuliai — fantas.
37. S. Vilimienė — dėžė 

biskvitų.
38. E. J. Bitneriai — 2 dol.
39. J. Šaltenis — elektrinis 

skustuvas.
4 0. A. Blauzdžiūnas—1 dol.
42. J. Burba — 1 dol.
42. J. Bytautas — 1 dol.
43. S. Sibitis — 1 dol.
44. O. Bendikas — 1 dol.
45. V. Gustainis — 1 dol.
46. D. Linkonas — 1 dol.
47. P. Alekna — 1 dol.

_4 48. P. Kerevičius — 1 dol.
49. A. Kinderienė — 1 dol.
50. A. Bernotas — 1 dol.
51. G. Montvilienė — 1 dol.
52. B. Jungmeisteris—fantas.

Visiems aukojusiems Span 
dos bajiaus loterijai nuošir 
džiai dėkojame. Būsime dė 

TILLSONBURG-DELHI, Ont
Visi kviečiami į pirmą kartą mūsų apylinkėje rengiamą 

nuotaikingą ir linksmą

ZUIKIŲ BALIŲ,
kuris įvyksta š. m. sausio 26 
dieną, šeštadienį 7 vai. vak. 
Delhi lenkų salėje.

Programoje: karšta zuikie

District Estate Brokers
Nariai Montrealio Real 

Estate Board

3907 Rosemount Blvd.
Tel.: 722-2472.

Namai - žemė - draudimas -
- paskolos.

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

eiti į prekybinį gyvenimą.
Su pagarba

P. Adamonis.

SVARBUS „PARAMOS” 
NUTARIMAS

„Paramos“ kredito koope 
ratyvo valdyba savo 1963 m. 
sausio m. 16 d. posėdyje nu 
tarė nuo š. m. balandžio m. 1 
d. sumažinti procentus — as 
meninėms paskoloms nuo 8% 
iki 7^4% >" nekilnojamo turto 
(morltgage) paskoloms nuoi 
7% iki 6^4%', padidinti pro 
centus už depozitus nuo 4% 
iki 4%%.

Šis procentų pakeitimas 
taikomas tik nariams, laikan 
tiems depozitus arba jau tu 
rintiems paskolas ir tiems, ku 
rie dar ateityje naudosis minė 
tais „Paramos” kredito ko 
operatyvo patarnavimais.

Vedėjas.
PRISIKĖLIMO

PARAPIJOS ŽINIOS
Sausio mėnuo — Lietuviš 

kos Spaudos mėn. Pasirūpin 
kime, kad mūsų namai nebū 
tų be lietuviškų laikraščių, žur 
nalų ir knygų. Stenkimės užsi 
mokėti prenumeratas.

Prisikėlimo parapija planuo 
ja padaryti iš Lietuvos ir Len 
kijos atvykusių pagerbimą. 
Detalės vėliau.

Aušros Vartų parapijos 
choro viešnagė pramatoma 
gegužės 11 ir 12 dienomis.

Gavėninis parapijos religi 
nis koncertas šiais metais bus 
atliktas Toronto katedros ber 
niūkų choro.

Parapijos dešimtmečio su 
kakties koncertas — gegužės 
26 dieną.

Apykaita 1962 m. parapi 
jos veiklos bus sekm. per mi 
šias.

Ijįmgi visiems, kas savosios 
spaudos paramai skirs arba 
fantų daiktais, arba pinigais.

Kadangi balius jau artina 
si, liko tik trys savaitės (Spau 
dos balius šiemet bus vasario 
16 d., šeštadienį, toje pačio 
je gražioje Slovakų salėje, 
kur buvo ir pernai), tai jo 
ruoša dabar pačiame įkaršty 
j e. Visiems, kas jį kuo nors 
parems, būsime labai dėkin 
gi. NL.
® Rašytoja Marija Aukštaitė 

• išsikėlė iš Montrealio ir su sū 
num Antanu apsigyveno. 
Chambly, netoli nuo Mont 
realio, kur nusipirko namus. 
Rašytoja pastoviai dirba ir ra 
šo naujus kūrinius.

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

Rengia Delhi Šaulių Būrys.

PARDUODAMAS 
DUPLEXAS LaSALLĖJE

2X5 atskiri kambariai, 
garažas, centrinis šildymas.

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

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.
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