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Organizuoj ama
PRANCŪZIJA SU VOKIETIJA SUDARĖ BENDRA 

DARBIAVIMO SĄJUNGĄ IR EUROPOJE SUDARO i 
PAGRINDINĘ JĖGĄ

Anglija atsidūrė keblumuose dėl Ekonominės Europos 
bendruomenės, nes De Gaulle Anglijai sudaro kliuvinį.

Atominių bandymų kontrolė susiduria su naujais sunkumais, 
nes Rusija reikalauja, kad sutarti pasirašytų 

ir Prancūzija su Kinija.

nauja jėga MAŠINŲ FONDO VAJUS
EUROPOS NAUJIENOS

BJAURUS SKANDALAS UNESCO ORGANIZACIJOJ 
Lietuvos diplomatų šefas yra pasiuntęs UNESCO (Jungti 

nių Tautų auklėjimo, mokslo ir kultūros organizacijos) Pa 
ryžiuje gen. direktoriui tokį raštą:

Montrealietė Ponia Ona Ša 
kinskienė, sužinojusi, kad vi 
si, kas NL šėrų nuperka už $ 
100, laikraštį „nepriklausomą 
Lietuvą“ gauna nemokamai, 
— tuojau atsiuntė $ 100 čekį. 
Šakinskienė Ona,

Montreal ...................... 100.00
Nuoširdžiausiai dėkojame.

Mašinų F-de buvo 11,039.00
Gauta fondui ................100.—
Fonde dabar yra ..11,139.00
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta . 3,861.00

Būsime labai dėkingi vi 
siems, kas prisidės prie NL Ma 
šinų Fondo vajaus plano įvyk 
dymo. Valdyba.

Didžiausis (ir reikšmingiausis 
praeitos savaitės politinis Įvy 
kis yra, iš kasdieninių Įvykių 
ribų išeinąs,

VOKIETIJOS SUSITARI 
MAS SU PRANCŪZIJA,

kuri Paryžiuje sausio 22 d. pa 
sirašė Prancūzijos ir Vokieti 
jos valstybių viršūnės — De 
Gaulle ir Adenaueris.
Istorinis susitarimas, istorinė 
sutartis, nes ilgus laikus buvę 
mirtini priešai, tampa draugais 
ir ne tiktai savo valstybių, bet 
ir visos Europos gyvenimą pa 
siryžę pasukti visai kita kryp 
timi.
Sutartis, kurią pasirašė de Gau 
lie su Adenaueriu,

NUSTATO GLAUDŲ 
VALSTYBIŲ 

BENDRADARBIAVIMĄ, 
su periodiškais pasitarimais vi 
sais gyvenimo ir veiklos klau 
simais.
Karinis sektorius tuo tarpu 
pirmauja, nes ši Vokietijos - 
- Prancūzijos s-ga visų pirma 
turi tarnauti sąjungos ir visos 
Europos saugumui. Šiame sek 
toriuje sąjungininkių interesai 
susiduria su Amerikos intere 
resais.
Amerikos Jungtinių Valstybių 
kintanti politika, kuri smarkiai 
yra pakrypusi Rusijos link, ma 
tyti, paveikė minėtus du Euro 
pos vakarų vyrus, ir jie pasiry
žo į žygį, kuris butų efektin 
gas ir reikšmingas, — jie suda 
rė sąjungą.

Dėl to
SUSIDARO ŽYMIŲ 

PAINIAVŲ,
kurių pasekmes dabar dar sun 
ku numatyti.
Žaismas, politinis, prasideda 
dabar, kaip sakoma, „ant aš 
menų". Lig šiol Europa be 
Amerikos pagalbos išsiversti 
negalėjo. Amerika ir dabar 
yra Europos saugotoja, nors 
De Gaulle pastoviai kratosi. 
De Gaulle, žinoma, žaidžia tra 
pų žaidimą, jis tą gali daryti 
tačiau lig tam tikros ribos, nes 
žino, kad

EUROPOJE AMERIKA 
GINA SAVO INTERESUS, 
ypač — savo saugumą. O sau 
gurno sąlygos pastoviai kinta 
ir reikalauja reformų.

Dabar JAV atsiima iš Tur 
kijos,. Italijos ir, greičiausia iš 
visų Europos bazių, raketas. 
Jos esą jau pasenusios. Bet čia 
veikia ir politinės priežastys. 
Tai yra

SAVOTIŠKA DUOKLĖ 
SOVIETAMS,

kurie, kaip žinoma, ypatingai 
puolo Turkiją ir Italiją už ra 
ketų bazių Amerikai leidimą. 
Taigi, tas bazes JAV dabar 
naikina. Teigiama, kad rakė 
tos bus pakeistos povandeni 
niais laivais su Poliaris. Esą 

pastovios raketų bazės Rusijai 
jau žinomos ir todėl jos gali 
būti lengvai sunaikintos, kai 
povandeninius laivus sunkiau 
susekti.

Žodžiu,

PRASIDĖJO TŪLAS 
VALSTYBIŲ 

PERSIGRUPAVIMAS,
kurio kontūrus dar sunku da 
bar apspręsti.
Anglija, kaip daro de Gaulle, 
norima palikti už durų. Angli 
ja jau stumiama į tolimesnį 
„užpečkį“. Adenaueriui, kaip 
teigiama, nepasisekę de Gaul 
le prikalbinti i nuolaidas Ang 
lijai. Bet šaltakraujai anglai 
vilčių nepraranda.

ATOMINIU BANDYMŲ 
SUSTABDYMO 
KLAUSIMAS

susiduria su naujais sunkumais. 
Rusija jau sutinka su daline 
kontrole vietoje, bet gi atomi 
nę energiją turi ir Prancūzija, 
o dabar jau ir Kinija. Tat ru 
sai reikalauja, kad A bandymų 
susitabdymas lygiai liečiąs Pran 
cūziją ir Kiniją, kurios taip 
pat turi dalyvauti susitarime. 
O tuo tarpu Prancūzija dery 
bose nedalyvauja, kaip ir Kini 
ja, kuri iš viso dar nėra dariu 
si bandymų, tiktai ruošiasi. 
Tuo tarp JAV su Kinija ir san 
tykių neturi. . . Klausimas vėl 
atsiduria aklastovy.
Indijos - Kinijos karas kol kas 
be išeities. Derybų bazė lyg ir 
priimta, bet derybos pirmyn 
neina.

KITOS ŽINIOS
— Adula, atrodo, apsidirbo 

su Kongo separatistais: Gizen 
ga kalėjime, Tčiombe apra

— Adenaueris ir Fanfani už 
Anglijos priėmimą į Europos 
bendruomenę, bet de Gaulle 
priešinasi.

— Bažnyčios susirinkimas, 
kaip skelbia gerai informoti 
šaltiniai, pasisakys už tikybos 
ir sąžinės laisvę.

— Prancūzai aiškina, kad 
Anglijos nereikia įvesti į Euro 
pos ekonominę bendruomenę, 
nes per ją JAV kišis į Euro 
pos reikalus, o Europa turin 
ti būti savarankiška.

— Bostono Monitor bend 
radarbis Washingtone iš diplo 
matinių ratelių patyręs, kad 
viešpatauja nuomonė, Chruš 
čiovui prieš 1970 metus atei 
sianti kebli sprendimo valan 
da: toliau pinigus leisti gink 
lams ar duoti kapitalų gami 
niams, kurių gyventojai vis 
Įkyriau reikalauja. Kainų pa 
kėlimas sviestui ir mėsai, bei 
atšaukimas prižadėto mokes 
čių nuo pajamų panaikinimo 
Įrodė, kad diktatūrai gyvento 
jams gerovei plėsti nevyksta.

— 1962 m. Fed. Vokietijo 
je lankėsi 3,787 turistai iš Len 
kijos. 1961 m. turistų guvo ap 
silankę mažiau —■ 2.160.

UNESCO yra išleidusi bro
šiurą, pavadintą „Rasių ir tau 
tybių lygybė TSRS”, kurioje 
tūli I. P. Tsamarian ir S. L. gą.
Ronin daro bergždžių bei ab Tokiu būdu Sov. S-ga pada
surdiškų pastangų įrodyti, kad 
tokia teisių lygybė egzistuo 
janti totalitarinėje sovietų vals 
tybėje. Šio sovietų propagan 
dos gaminio pasirodymas UN 
ESCO leidinių tarpe yra jau 
savaime labai apgailėtinas. Bet 
jį tenka ypač apgailestauti dėl 
nukreiptos prieš Baltijos vals 
tybes insinuacijos, atspausdin 
tos kalbamoje brošiūroje. Bū 
tent, 73-ame puslapyje yra ši 
toks sakinys: ,,1940 metais bu 
vo atstatyta sovietų santbarka 
Baltijos respublikose — Lietu 
voje, Latvijoje ir Estijoje — 
kurios savo laisvu noru prisi 
jungė prie Sov. S-gos.“

Aš turiu garbės atkreipti Ta 
mstos malonų dėmesį į tai, jog 
Šis tvirtinimas yra begėdiškai 
melas.

Yra visuotinai žinoma, kad 
1940 metais Sov. Sąjunga, vyk 
dydama savo kriminalinius susi 
tarimus su Hitleriu, užpuolė 
Lietuvą, Estiją ir Latviją, be 
mažiausios provokacijos iš jų 
pusės ir laužydama trijų tautų 
valią būti nepriklausomom, jų 
suverenumą ir tarptautinę tei 
sę. Sov. Sąjunga pati pasmer 
kė save kaip agresorių, nes bu 
" o pasirašiusi su Baltijos valsty 
bėmis agresijos nustatymo kon 
venciją, kurios str. 2 uždėjo 
dalyviams šią prievolę: „...bus 
laikoma agresorium valstybė, 
kuri pirmoji padarys vieną iš 
šių veiksmų. . . 1) Įsiverš savo 
ginkluotomis pajėgomis, net 
be karo paskelbimo, Į kitos 
valstybės tertoriją...” Šią kon 
venciją Sov. Sąjunga sulaužė 
lygiai kaip dešimtis kitų su 
tarčių ir jų tarpe — taikos ir 
nepuolimo sutartis.

Raudonąja! kariuimenei įsi 
veržus į Baltijos valstybes, 
okupacinė valdžia suorganiza 
vo rinkimų komediją, kurios 
metu Įsakė sovietų kariuome

MONTREALIO LIETUVIŲ
A V salėje sekmadienį buvo 
negausus, bet darbingas ir pra 
ėjo pozityvioje nuotaikoje, 
pirm. J. Kardeliui ir sekr. A. 
Morkūnui.

Seimelio Prezidiumo pirm. 
J. ŠSaučiuIis padarė išsamų 
pranešimą apie darbus ir atei 
ties darbų planus, kas daugiau 
šia ir iššaukė pasisakymų. Pla 
nuošė pirmininkas suminėjo: 
jaunųjų talentų konkursą, tau 
todailės parodą, lietuviškos 
gatvės LaSallėje gavimo tiks

Brangiąja! Mamytei Lietuvoje mirus, 
AL. PAULIŲ 

nuoširdžiausiai užjaučiame.
Pašilių šeima.

nei „balsuoti“, po ko sekė va
dinamasis Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos įjungimas į Sov. S- 

rė vieną bjariausių tarptauti 
nių nusikaltimų, kokie yra ži 
nomi naujoje istorijoje.

Šitokiomis aplinkybėmis yra 
aboliučiai nesuprantama, kaip 
tokia tarptautinė organizacija, 
kaip UNESCO, galėjo duoti 
savo vardą ar prileisti, kad jis 
būtų neteisėtai panaudotas lei 
diniui, kuriame Sov. S-gos 
brutališka agresija prieš tris 
baltų tautas ir joms primesta 
žiauri priespauda atvaizduoja 
mos kaip jų laisvas prisijungi 
mas prie tos pačios Sav. S- 
gos. Tai yra ne tik tų trijų tau 
tų užgavimas, bet taip pat tei 
smgumo bei žmoniškumo jaus 
mo, kuris sudaro vieną mūsų 
crvilbrncijos elementlj. Tai yra 
užgavimas nesuderinamas su 
tarptautinės auklėjimo, moklso 
ir kultūros organizacijos gar 
be. Net naciai nedrįso tyčiotis 
iš savo aukų ir netvirtino, kad 
žydai laisvu noru ėjo Į getusjr 
jų žudymo vietas.

Todėl su paispik tinimu ir 
skausmu turiu garbės pareikš 
ti iškilmingą protestą prieš bro 
šiūros „Rasių ir tautybių tei 
šių lygybę TSRS“ išleidimą ir 
prašyti Tamstą išimti ją iš apy 
vartos. Aš viliuos, kad Tams 
ta malonėsi padaryti žingsnių 
nustatyti UNESCO valdininkų 
atsakomybę šioje aferoje.

Galop, turėdamas prieš akis 
tiek Baltijos valstybių intere 
sus, tiek UNESCO prestižą, 
kuriems kalbamos brošiūros iš 
leidimas padarė didelės žalos, 
siūlau, kad UNESCO, vykdy 
dama savo programą istorijos 
vadovėliams leisti, pavestų 
grupei specialistų, į kurią, ži 
noma, neįeitų sovietai, bolše 
vikai ir komunistai, paruošti 
Sov. Sąjungos agresijos prieš 
Baltijos Valstybes ir jų oku 
pacijos bei priespaudos istori 
ją

SEIMELIO SUSIRINKIMAS
ją ir rudenį naujo Seimelio rin 
kimus. Susirinkimas į viską pa 
žiūrėjo pozityviai ir Prezidiu 
mo planams pritarė.

Kiek platesnis pasisakymas 
buvo dėl Talentų konkurso ir 
Vasario 16 minėjimo. J. Ado 
maitis suabejojo dėl talentų 
konkurso, o P. Rudinskas ma 
no, kad būtų naudinga, bet 
tam reikia ilgesnio laiko pasi 
ruošti.

Dėl vasario 16, tai praktika 
parodė, kad tų žmonių, ku

KAS NAUJA KANADOJE
DVIKALBIŠKUMO IR DVI KULTūRIŠKUMO

KLAUSIMAI 
dabar yra kasdieninė spaudos 
ir politinių pasikalbėjimų te 
ma. Liberalų lyderis Pearson 
pasisakė už sudarymą specia 
lios komisijos, kuri šį klausi 
mą tirtų.

Paklautsas apie tai min. pir 
mininkas J. Diefenbaker, atsa 
kė, kad jis daugiau pritartų su 
šaukti tautinę koferenciją 
šiam klausimui aiškintis.

Dvikalbiškumo būsena ir 
dabar yra, nes anglų ir prancū 
zų kalbos turi lygias teises. O 
kultūros klausimas yra daug 
painesnis.

Prancūzai reikalauja naujos 
konstitucijos, kuria būtų šie 
kiama Kanados savarankišku 
mo.

— Kanadoje kyla prancū 
zų separatizmas, į kurį įtraukia 
ma vis daugiau atsakingesnių 

riuos svarbu būtų pritraukti, 
mes neįstengiame, ir spauda 
sunku prisiprašyti, — todėl uk 
rainiečių, vengrų, lenkų pavyz 
džiu gal būtų naudinga suruoš 
ti ištaigingus subuvimus kur 
prašmatniame viešbutyje, kaip 
tas daroma pav. ir Čikagoje, 
New Yorke, Vašingtone ir tt. 
Bet šiam tikslui reikia didesnių 
mano, kad mums ši šventė 
mbano, kad mums ši šventė 
neturėtų būti liūdesio diena, 
kaip kai kas mano, bet mūsų 
laimėjimų atžymėjimas. Kaip 
pritraukti kitataučių dėmesį, o 
ypač spaudos, tai yra uždavi 
nys. J. Kardelis paaiškina, 
kad šiemet, netikėtu sutapi 
mu, vas. 16 bus spaudos ba 
liūs, kuriame bus renkama ba 
liaus karalienė, o tokiais daly 
kais ir didžioji Montrealio 
spauda domisi, todėl tikimasi 
ir jos dėmesio.

Ižd. A. Morkūnas pranešė, 
kad pajamų už sesijos periodą 
gauta 726.55 dol. ir išlaidų tu 
reta 406.63, kasoje yra 319. 
92. A. Morkūnas nusiskundė, 
kad sunkiai eina solidarumo 
mokesnio rinkimas. Klausi 
mas plačiai diskutuotas ir pa 
daryta visokių pasiūlymų. Vie 
ni galvoja, kad nenaudinga tu 
rėti, kelias rinkliavas, reiktų ei 
ti prie vienos rinkliavos vi 
siems reikalams; kiti mano 
priešingai, nes aukotojas daž 
nai pasirenka aukavimo tikslą.

J. Gudas pranešė šalpos rei 
kalus: pajamų turėta 161.89, 
išlaidų 74.61, kasoje 87.28. 
Daugiausia išleista siuntinių į 
Suv. trikampį persiuntimui, ir 
dabar tam tikslui pinigų rei 
kia, nes drabužių siuntoms 
žmonės suaukoja, bet sunkiai 
aukoja pinigus.

Vasario 16 rėmimo organi 
zatorium laikinai buvęs A.

KANADOJE
asmenų. Kai kurios įmonės, net 
jau kraustosi į Ontario, bijoda 
mos prancūzų nacionalizmo.

— Ukrainiečiai savo nepri 
klausomybės sukaktuves minė 
jo labai iškilmingai — suruošė 
šaumj balių su kviestais sve 
čiais ir ant Montrealio savival 
dybės namų iškėlė savo vėlia 
vą-

— Pearsono žmona pareiš 
kė, kad ji dėl A jėgos sutinka 
su vyru, nes nors ji, kaip ir 
dauguma moterų, prieš karus 
nusistačius, bet ji nenori, kad 
Kanada taptų agresijos auka 
ir netektų laisvės.

— Hamiltone išleistas įsa 
kymas, kad policininkai prie 
savo ŽeilKltJ tvaičfcvį ir 
matomus pavardžių įrašus, 
kad publika žinotų, su kokiu 
policininku turi reikalą.

Mylė pranešė, kad turėta 178. 
85, gimnazijai pasiųsta $125, 
kasoje 90.48. Vienintelis bu 
vęs būrelis, kuriam aukas rink 
davo A. Urbonas, pakrikęs. Iš 
A. Mylės paskaityto Vas. 16 
gimn. direktoriaus laiško ma 
tyti ,kad Kanadoje Vas. 16 
būrelių tvarkymas ir aukų rin 
kimo organizavimas pakrikęs, 
kas gimnaz. sukelia rūpesčių. 
Susirinkimas pasiūlė KLB Kr. 
V-bai rasti asmenį, kuris tvar 
kytų būrelius, o Montrealiui 
rasti asmenį, kuris čia atstaty 
tų veikusius būrelius.

J. Adomaitis pranešė revizi 
jos duomenis: Viskas tvarko 
je. Jis tiktai siūlė dokumentų 
laikymo termino nustatymą pa 
liskti revizijos komisijai.

Tautos Fondo Montrealio 
sk. valdybai pasitraukus, susi 
rinkimas pasiūlė Prezidiumui 
kreiptis į organizacijas, kad 
skirtų atstovus, kurie sudarytų 
naują TF Montrelio sk. valdy 
bą, kas ir priimta, o Vasario 
16 d. minėjime, vasario 10 d. 
rinkliavą vykdys K. Otto.

Į posėdžio pabaigą priimti 
visi pranešimai, patvirtinti re 
vizijos aktai ir Seimelio Prezi 
diumui pareikšta padėka už 
darbus ir rūpesčius lietuviškais 
bendruomeniniais reikalais.

Į Susirinkimą atsilankiusį 
naują AV Kleboną T. K. PeČ 
kį SJ, pirm. Seimelio vardu pa 
sveikino ir. linkėjo jam sėkmin 
gai klebonauti.
• Pp. Michell išsikėlė į JAV, 
kur išvyko sausio 24 d.
• P. J. Ambrasas su Ponia sa 
vo mašina buvo išvykę į Flori 
dą, kur praleido kelias savai 
tęs. Drauge buvo išvykę ir pp. 
Speičiai.
• V. Baltakis, kurį laiką gyve 
nęs ir dirbęs New Yorke, su 
grįžo į Montrealį.

IIITiktai dvi savaitės liko iki Spaudos Baliaus!!!
_   ■ •> »• . T. ’tearei • > ~ » - •- -• w
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Nepriklausoma Lietuva HENRIKAS NAGY®

PUGiWWUAi ir ttSiliAi...
K. L. BENDRUOMENES REIKALAI

INDEPENDENT LITHUANIA
Už Lietuvos išlaisvinimą! For loyalty to Canada!

KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI
SPAUDOS PLATINIMO VAJUS.

VISOMS KLB APYLINKĖMS APLINKRAŠTIS NR. 8

Už ištikimybę Kanadai! For liberation of Lithuania! * * *
Authorized as second class mail by the Post Office 

Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 
LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“. 

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada. 
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Dar vieni metai. Ir kiekvie 
ni nauji metai yra, tarsi, dar 
vienas ilgas bandomasis laiko 
tarpis mums visiems, žmonėms 
be gimtųjų namų. Pavargusie 
ji, nusivylusieji, apkartę, pra 
radusieji viltį pasitraukia iš 
mūsų tarpo. Pasitraukia ir to 
kie, kurie geriau įsikuria ir pra 
bangoje tariasi atradę naują 
gyvenimo prasmę. Ir tokių at

kalbama ir rašoma, yra tautiš 
kai susipratęs ir tai liudija, jų 
pačių iniciatyva, įsteigtas ir 
gyvai redaguojamas Jaunimo 
skyrius „Nepriklausomoj Lie 
tuvoj”. Aukštsniųjų Lituanis 
tinių kursų seminare būrys jau 
nųjų pradėjo lietuvių kalbos 
studijas ir tai, mano manymu, 
yra vienas pačių šviesiausiųjų 
reiškinių mūsų kolonijos gyve 
nime.

Kanadoje................................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50

Canada ............................$ 5.00
America & S. America $ 5.50

siranda, kurie nutaria, kad jau 
pakankamą duoklę atidavė sa 
vai bendruomenei ir savam

Gailimės, kad musų teatras 
palieka mūsų koloniją, bet lin 
kime sėkmės jam, atsikūru

Other Countries . . . .$ 6.00Visur kitur.............................$ 6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais).
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Mėnuo
SKIRIAMAS SPAUDOS PLATINIMUI

Tradicija jau susidarė, kad 
sausio mėnuo yra spaudos pla 
tinimo mėnuo, ypač periodi 
nės, nes su naujais metais su 
sietas prenumeratų atnaujini 
mas.

bą, į talką, ir jie ryžtasi padėti 
laikraštį platinti.

Sausio mėnesį oficialiai yra 
paskelbusi spaudos platinimo 
mėnesiu ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy 
ba, nutęsdama jį iki vasario 
16 dienos — Lietuvos nepri 
k’ausomybės atkūrimo paskel 
bimo dienos. ,

Bet ypač būtų malonu, jei 
gu patys NL prenumeratoriai, 
skaitytojai, kurie pažįsta savo 
aplinkumą, pažįsta savo kai 
mynus, — kad jie ateitų į pa 
galbą NL Leidyklai ir pakai 
bintų neskaitančius ir neprenu 
meruojančius užsisakyti „Ne 
priklausomą Lietuvą”.

„Nepriklausomos Lietuvos” 
redakcija, administracija ir lei 
dėjai, nuoširdžiausiai dėkoda 
mi bendradarbiams, platinto 
jams, prenumeratoriams, šeri 
ninkama ir visiems rėmėjams 
už visokeriopą paramą ir pa 
galbą, dėka ko jau atsiekta 
daugiau kaip pusė vajaus pla 
no, — dabar, 
Krašto valdybos 

oKcluiėi

Vajus tebetęsiamas — 
jus NL Mašinų Fondui ir 
bar vajus „Nepriklausomai 
Lietuvai” platinti.

va
da

įkandin KLB 
skelbimui, 

„iNepnklauso 
mos Lietuvos” platinimo vajų.

Šių vajų metu nauji prenu 
meratoriai, arba tie, kurie se 
niau buvo NL prenumerato 
riais, bet laikui bėgant nusto 
jo prenumeravęsi, bet atnau 
jina, — laikraštį gauna už pu 
sę kainos: Kanadoje už $2.50, 
JAV už $2.75 ir visur kitur už 
3 dolerius. ,

Skaitytojai jau mato, kad 
vena tiktai nupirkta mašina 
laikraščiui yra daug davusi: 
laikraštį galima buvo padidin 
V. pagražinti ir padaryti žy 
•niai malonesnį paimti į ran 
k-s.

'’’ai — bendro darbo, bend
• prs^angu vaisius. Ne veltui 

’ ■‘•-'eratinis šūkis sako: Vie
-bAje — galybė! Ir mūsų poe 
s Adomas Jakštas posmavo: 
Kai du stos, visados daugiau 

padarys, — viens pradės, kits 
padės, draug tolyn varys“. . .

Labai svarbu, žinoti vi 
siems, kad visi tautiečiai, ku 
rie NL Mašinų Fondui įneša 
100 dolerių, atseit — nupirks 
šėrų už 100 dolerių, ,,Nepri 
klausomą Lietuvą” gauna ne 
mokamai. Tas dar reiškia, kad 
leidėjai tokiu būdu už įnašus 
100 dolerių išmoka 5% divi 
dendo, tiktai ne pinigais, o pre 
numerata — nemokamai siun 
čia laikraštį. Ši aplinkybė su 
teikia galimybę visiems, kas 
turi nupirkę jau kelis šėrus, pa 
pildyti įnašus iki 100, ir laik 
raštį gauti visą laiką nemoka 
mai. Atėjus naujiems metams, 
nereikės galvoti apie prenume 
ratos mokėjimą.

kraštui, todėl palieka vežimą 
vežti kitiems. O tačiau, Dievui 
dėkui, dar lieka būrelis entu 
ziastų, būrelis užsispyrėlių, sau 
ja tokių, kurie žino, kad kiek 
viena kova turi būti tęsiama 
iki galo, kad kiekvienos tikros 
kovos pabaiga yra tikrai lai 
mėjimas. Kurie žino, kad tik 
tai viską padarius, galima bus 
pasakyti: dariau ką galėjau, 
todėl negaliu pralaimėti. O 
viską padaryti niekas ne 
įstengia. Visuomet liks šimtai 
darbų, laukiančių mūsų, tūks 
lančiai naujų, nebandytų ke 
lių, todėl ir nepateisinamas 
nuovargis, rezignacija, apatija 
ar nusivylimas. Pasitraukėme 
iš savos žemės gerai žinoda 
mi kas mūsų laukia, gerai ži 
nodami k o iš mūsų laukia mū 
sų seserys ir broliai nelaisvė 
je. Negi poetine puošmena lai 
kyšime dr. Vinco Kudirkos 
žodžius apie tai, kad vieton 
vieno išgriuvusio stulpo reikia 
kitą jo vieton statyti? Toks 
yra gyvenimas. Jo nepakeisi 
me, bet galime ir turime drą 
šiai ir sąmoningai tęsti savo 
nerašytą testamentą Lietuvai. 
Dezertyrai niekad dar nenulė 
mė kovos eigos ir niekad jų 
nemini istorija. Mes dažnai 
kalbame apie istorijos teismą, 
bet ar kada pagalvojame, kad 
toks neatlaidus ir realus teis 
mas iš tikro egzistuoja?

* :j: *

šiam Čikagoje, nes, gali būti, 
tenai jo veikla turės daug di 
desnės reikšmės.

Dar labjau liūdime netekę 
praeitaisiais 
kurių niekas 
besugrąžins. 
tino mirtis 
visam lietuvių kultūriniam gy 
venimui buvo viena pačių 
skaudžiausiųjų žaizdų. Tokių 
žmonių mes neturime daug ir 
lietuvių teatras, ir lietuvių dai 
lė, ir mesi visi, jo netekę, dar 
ilgai, ilgai jausime tą baisią 
tuštumą. ,

Liūdime ir žmonių, kurie 
mus palieka. Tėv. J. Borevi 
čius, Aušros Vartų parapijos 
klebonas, K. L. B. Kultūros 
Fondo pirmininkas ir žmogus, 
kurio kultūra ir tolerancija jį 
padarė viena Šios kolonijos at 
ramų, palieka mus ir mes dar 
ilgai jausime, kad mus/ paliko 
žmogus kurio mums nuo 
lat reikėjo. Ir linkime jam, ki 
tur ir kitose pareigose, daug 
sėkmės ir jėgos.

Praeitais metais pasikeitė 
K. L. B. Centro valdybos pir 
mininkas ir valdybos. St. Kęs 
gaila buvo tikrai vienas tų 
energingų žmonių, kurie Kana 
dos Lietuvių bendruomenės 
idėją įgyvendino konkrečiau 

fe ir tvirčiau nei kuris kitas pirmi 
'Tinkas prieš jį. Paprastai pade 

koti jam už darbą būtų per 
maža. Mes turėtume jam kiek 

Ir mūsų mažoj šeimoj per vienas ištiesti draugišką ran 
pastaruosius metus įvyko dau ką ir pasakyti, kad jis buvo 
gelis džiugių ir liūdnų nutiki vienas iš tų nedaugelio, ku 

Montrealis yra viena to riems Lietuvių bendruomenės 
idėja nebuvo tiktai žodis, tik

metais žmonių,
niekad mums ne

Juozo Aks 
mūsų kolonijai ir

Visiems yra gerai žinoma, 
kokiose sunkiose materialinė 
se sąlygose šiandien yra atsi 
dūrę dauguma išeivijos laik 
naščių. Kanados lietuviai da 
ugumoje skaito „Tėviškės 
Žiburius“ ir,, Nepriklausomą 
Lietuvą “,tačiau dar didelė 
dalis tautiečių stovi šalia ir 
nesiprenumeruoja nė vieno 
Kanados lietuvių laikraščio, 
jau nebekalbant apie Ameri 
kos lietuvių laikraščius.

Krašto Valdyba nori papr 
ašyti visas Apylinkes ruošti 
Spaudos Platinimo Vajus sa 
vo Apylinkėse ir, jeigu gali 
ma, aplankyti ar kitais būdais 
paraginti visus Apylinkėje 
gyvenančiu!, lietuvius, kad 
neliktų nė vienos lietuvių šei 
mos, kuri nesiprenumeruotų 
laikraščio. Visai nesvarbu, ko 
kius laikraščius mūsų tau tie 
čiai užsiprenumeruos; svar 
bu, kad remtų juos pasiųsda 
mi savo metinę prenumeratą.
Savaime suprantama, mes tu 
rime galvoje tuos mūsų išei 
vijos laikraščius, kurie yra

Kad kolektyvinis darbas 
yra našus, visi tą gerai žinome.

Mūsų šauksmas, prašymai ir 
maldavimai nieko gera neat 
rėš, jeigu mums platinimo va 
iuje niekas nepadės. Mūsų pra 
švmai ir Vks žinomi tiktai skai 
tytoiams, bet ne naujiems as 
meninas. kurie „Nepriklauso 
nos Lietuvos“ neskaito, nes 
i:e mūsų kvietimo neišgirs.

Čia gali praversti paaiškini 
mas, kad čia svarbu, jog įna 
šą daro vienas asmuo, nors jis 
šėrus užrašo savo vaikų ar ki 
tų artimųjų vardu.

Visai kas kita bus, jeigu 
skaitvtojai įsijungs į talką, jei 
gu jie kaip patriotiški lietuviai, 
-,ur;ems svarbi yra savoji spau 
da, įsijungs į „Nepriklausomos 
I :etu'Tos” platinimo vajų ir 
k’ekv'ena proga primins ne 
skaitantiems, kad naudinga 
vra užsiprenumeruoti „Nepri 
klausomą Lietuvą", nes kiek 
v;ename nu-ryje ji duoda dau 
gvbę žinių ir, be to, duoda ir 
fok’”. kokių kiti laikraščiai ne 
duoda.

Malonūs tautiečiai, NL Lei 
dyklai priešakyje dar daug 
darbų ir uždavinių, siekiant 
laikraštį padaryti žymiai tobu 
lesnį ir turtingesnį: reikia būti 
nai bent geresnio linotipo ar 
ba intertipo (turimasis „vos 
kvėpuoja“). Ypač nemalonu,, 
kad turimasis — susidėvėjęs 
ir neįstengia išvengti klaidų, 
kas skaitytoj mas, kurie nepa 
žįsta spaustuvės darbo, sunku 
tas ir suprasti. Be to, reikia cin 
kografijos, kad galėtume pa 
tys gamintis klišes ir gausiau 
bei skubiau laikraštį iliustruo 
ti. Šie du dalykai, be kitų, ku 
rie taip pat labai svarbūs, yra 
pirmos eilės, kad laikraštis bū 
tų toks, 
daugiau 
bar.

iš kurio galima būtų 
reikalauti, negu da

P’aSnto’ai. kurie šiam tiks 
/ui yra pasiaukoję, nepaprastai 
daug padaro. Veiklus platinto 
i»s tai ats’ekia pačiu faktu, 
kad k'‘ekv:enu atveju veikia ir 
vfsur, kiekviena proga, atsi 
ne.ia priminti žmonėms, kad 
užsiprenumeruotų „Nepriklau 
: omą Lietuvą”

bendromis pastango

N. L. Leidykloje dirba ne 
daug žmonių, kuriems neleng 
va yra apsdirbti su eiliniais dar 
bais, o platinimui laiko nelie 
ha. Bet ir čia geri žmonės, 
kaip ir vajuose, ateina į pagal

Tiktai
mis galėsime laimėti tai, kas 
faktinai yra mūsų pačių — 
skaitytojų, platintojų, bendra 
darbių — rankose. Ką padary 
sime, padarysime sau, savo lie 
tuviškąjai veiklai, savo dabar 
čiai ir savo bei sekančių kartų 
ateičiai. Tat „Petys gi į petį”, 
kaip kvietė Maironis, arba: 
„Kol dega krūtinėj šventa ug 
nis“, kaip sakė Kudirka, — į 
talką!

N. L. Leidykla.

laisvi ir netarnauja Maskvos 
ponams. Tiems lietuvių pini 
gai neturi būti išmesti, nes jie 
rūpinasi mūsų tėvynės ir tau 
tos pražūtimi.

Krašto Valdyba skelbia 
Spaudos Platinimo Vajų nuo 
š. m. sausio mėn. 16 d. iki š. 
m. Vasario 16 Šventės. Tiki 
me, kad visos Apylinkių Vai 
dybos tam reikalui gerai pasi 
ruoš ir galėsime pasidžiaugti 
gražiais rezultatais.

Linkime geriausios sėkmės 
Jūsų Bendruomeninuose dar 
buose.

P. P. Lukoševičius,
Krašto Valdybos Pirmininkas.

Iz. Mališka, Sekretorius.

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

KRAŠTO VALDYBA,
vykdydama Krašto Tarybos 
nutarimą, savo posėdyje, įvy 
kusiame 1963 m. sausio mėn.
10 d., nutarė paprašyti Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybą, kad 1963 m. pa 

skelbtų Sukilėlių Metais.

lietuviai veikia visur

mų.
kių kolonijų, kurios darbus se i 
ka viso pasaulio lietuviai. Ne popierinė sąvoka. O taip pat 
pasididžiavimas tai, bet tiktai reikėtų palinkėti naujam pirmi 
paprastas fakto konstatavi 
mas. Turime daugelį dalykų, 
kurių neturi kitos kolonijos, 
taip pat stokojame daugelio, 
kuriuos kiti turi. Galime pasi 
džiaugti, kad visos veikliosios 
organizacijos tebeveikia, kad 
mūsų mokyklos daugelio lai 
komos pavyzdinėmis, kad mū 
su senosios ir jaunosios kartų 
bendradarbiavimas yra sklan 
dėsnis, nei daugelyje kitų vie 
tovių, kad turime Kanados 
Lietuvių bendruomenės cent 
ro valdybą ir kitus centrinius 
organus, kad mūsų savaitraš 
tis „Nepriklausoma Lietuva“ 
auga ir tobulėja, kad mūsų jau 
nimo organizacijos veikia ly 
giai gerai, kaip prieš keletą 
metų, kad mūsų parapijos 
stiprėja ir mūsų intelektualai ir 
akademikai labai noriai prisi 
deda prie kiekvieno lietuviš 
ko darbo. Mūsų jaunimas, 
apie kurį šiandien tiek daug

ninkui dr. P. Lukoševičiui j ė 
gos ir sėkmės, nes mes jį pažįs 
tame ir žinom, kad ir jis Ka 
nados Lietuvių bendruomenės 
idėją sugebės išlaikyti gyvą. 
Taipogi, reikėtų Naujų Metų 
proga, linkėti energingam ir 
tiesiakalbiui Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui dr. 
Juozui Sungailai jėgos ir sek 
mės padaryti Pasaulio lietuvių 
bendruomenę pačiu pagrindi 
niu ir svarbiausiu lietuvių orga 
nizaciniu ir laisvės kovos vie 
netu visam laisvam pasaulyje.

Linkėjimai dažnai skamba 
trafaretu, bet jie šį kartą tebū 
na nuoširdi nuveiktų darbų 
apoteozė, tebūna tai žodis 
(kurio dažnai pasigendame) 
žmonėms, daug daugiau nusi 
pelniusiems, negu paprastos 
laikraštinės padėkos.

Henrikas Nagys.
* # *

Spaudos apžvalga
VOKIETIJOS APSIJUNGIMO REIKALU,
M. gruodžio 20 d. paC. S.

duoda tokių informacijų iš Bo 
nos. Dabartiniam Rytų — Va 
karų įtempimui sumažinti, Va 
karų Vokietija turinti įdėti sa 
vo įnašą. Taip samprotaująs 
Rytų Vokietijos valdytojas 
Wilhelm Ulbricht, to norėtų 
ir JV vesdamos šaltojo karo 
derybas. Taip buvo sakoma ir 
paskutinėje NATO konferen 
cijoje, buvusioje 
gruodžio viduryje.
niekas netiki, kad V okietijos 
suvienijimas įvyktų per vieną 
naktį, bet šiokie tokie sušvel 
nėjimai esą laukiami ir iš Ry 
tų Vokietijos pusės. Todėl kai 
iš vienos ir kitos pusės mena 
mos nuolaidos, galimas daik 
tas, kad tuo klausimu pasitari 
mai gali būti greitai pradėti.

Paryžiuje
Žinoma

Pagrindiniai šio sprendžiamo 
klausimo partneriai būsią So 
vietų Sąjunga ir JAV.

Tačiau žemesnėje pakopo 
je galėsiančios tartis ir abi Vo 
kietijos dalys tarp savęs. Yra 
manoma, kad pagal kursuoja 
mas Bonoje nuomones, pasita 
rimuose būsią liečiami tokie 
klausimai:

1. Abiejose Vokietijos da 
lyse turėsiąs būti plebiscitas 
(penkerių ateinančių metų 
būvyje), atsižvelgiant ir Į da 
bartinę Rytų Vikietijos politi 
nę santvarką;

2. Iki bus įvykdytas plebis 
eitas, abi Vokietijos pasilieka 
nariais savo tarptautinių orga 
nizacijų, kuriose jos dabar 
yra: Vakarinė Vokietija — 
Nato, o Rytinė Vokietija —

LIETUVOS DIPLOMATŲ
Naujųjų Metų proga žody 

je per radio į pavergtąją Lie 
tuvą be ko kita pasakė:

. . . remdamasis aiškiais do 
kumentais, kasdieniniu paty 
rimu, aš galiu pasakyti du da 
lyku: viena, kad niekas, išsky 
rus sovietus, neginčija lietu 
vių tautos teisės sugrįžti į ne 
priklausomą gyvenimą. Ir 
antra, kad visame civilizuota 
me pasaulyje, visur, kur nesie 
kia sovietų valdžia, tautų ap 
sisprendimo teisė yra įgijusi 
visuotinį neginčijamą pripaži 
nimą ir yra vykdoma. Nuo 
Il-ojo pasaulinio karo galo ta 
teise pasinaudojo 1 miliardas 
žmonių Azijoj ir Afrikoj, lų 
žmonių valstybės dalyvauja 
lygiomis teisėmis ’su visom ki 
tom Jungtinėse Tautose ir ki 
tose tarptautinio bendradar 
biavimo organizacijose, — 
tose organizacijose, kuriose 
Lietuva, būdama nepriklau 
soma, turėjo savo garbingą 
vietą.

Taigi, yra neginčijamas f ak 
tas, kad istorijos raida eina 
tiek tautų, tiek atskirų žmo 
nių laisvės gerbimo bei vyk 
dymo kryptimi. Tas laisvės 
troškimas yra vyriausias veiks 
n y s, kuris spręs žmonijos atei 
tį, jos susitvarkymą ir tarp 
tautinę santvarką. Juo labjau 
svarbus yra laisvės troški 
mas mūsų tautos ir kitų bal 
ševizmo pavergtų tautų, nes

Varšuvos pakto.
3. Išeinant iš praktiškų su 

metimų, Vakarų Vokietija rei 
kalausianti laisvo susisiekimo, 
kad Rytinė Vokietija sustabdy 
tų veikiančią diskriminaciją 
prieš Vakarų Vokietijon atvy 
kusius pabėgėlius ir leistų 
jiems laisvai grįžti į savo ša 
lį, jei tik jie norės;

4. Kad būtų išvengta toli 
mesnio pabėgėlių plūdimo iš 
Rytų į Vakarų Vokietiją, ture 
siąs būti susitarimas ir persike 
limas iš vienos dalies į kitą 
leistas legaliomis priemonė 
mis.

Šitokiems visokiems paleng 
vinimams ir susitarimams, ma 
noma geriausia padės Vakarų 
Vokietijos didelės ir plačios pre 
kybos kredito politika, dėl ku 
ribs jau slaptai esą seniai taria 
masi. Katastrofinga ekonomi 
nė padėtis anapus geležinės už 
dangos verčianti lyginti politi 
nes sąskaiats. Be abejo, Rytai 
reikalausią didelės kainos t. y. 
sustabdyti propagandą iš Va 
karų į Rytų Vokietiją. Bet at 
sitarti, kai jau yra nubrėžtos 
bendrosios linijos. Rytų Vo 
kietijos spauda rašanti, kad ir 
nuo „gėdos“ sienos Berlyne 
galėsianti būti nuimta sargyba 
ir nebešaudoma į pabėgėlius, 
rodo, kad ir dėl šio galėsią su

Kr.

ŠEFAS ST. LOZORAITIS
jis yra geresnės ateities lai 
das. ,

Neteisybė, kad mažos vals 
tybėš negalinčios egzistuoti 
nepriklausomis, kaip tai tvirti 
na sovietai, siekdami pateisin 
ti Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių užgrobimą.

Brazilija.
LIETUVOS KONSULO 

BRAZILIJOJE 
PAGERBIMAS

Lietuvos Konsulo Sao Pąu 
lyje Aleksandro Polišaičio jo 
70 metų amžiaus ir 40 metų 
Konsuliarinio tarnybos sukak 
tuvių proga, Sao Paulo prie 
miesčio Villa Anastasio Dr. 
Jono- Basanavičiaus vardo 
pradžios mokyklos Rėmėjų 
būrelis priešaky su pirm. P. 
Žarkausku ir sekr. St. Kubiliū 
nu, spalių mėn. 27 d. mokyk 
los patalpose suorganizavo 
Konsului A. Polišaičiui am 
žiui ir konslarinės tarnybos su 
kaktuvių proga, pagerbimo 
vakarienę, kurioje, neskaitant 
atvykusių iš kitų miesto da 
lių, dalyvavo apie 60 vietos 
lietuvių. Pasakyta daug kalbų, 
atžymint jubiliato nuveiktus 
Lietuvos ir jos Tautos labui 
darbus bei palinkint jam dar 
ilgus metus gyventi ir, nenu 
ilstamai, dirbti Lietuvos atsta 
tymo bare.

Vokietija.
BALTŲ JURISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Prie Baltų dr-jos veikianti 
juristų sekcija buvo susirinku 
si Konigsteine. Vienos uni 
versiteto doc. N. Valteris lai 
kė paskaitą apie naujausias 
tendencijas sovietų teisėje oku 
puottose Pabaltų os valstybė 
se.

Juristų sekcija neseniai iš 
leido rinkinį „Baltisches Re 
cht“, kuris skirtas Pabaltijo 
teisinėms problemoms nagri 
nėti. Per suvažiavimą Konig 
šteine nutarta kitą pavasarį 
išleisti antrą „Baltisches Re 
cht“ numerį. A. G.
Australija.

1 ŠVYKO AMERIKON
Sydney uosto laivu „Orša 

na” išplaukė į USA dvi lietu 
vių šeimos: miškininkas F. Mi 
kuckis iš Geelong su žmona ir 
dviem vaikais — dukra Nijo 
le (gailest. sesuo) ir sūnus Eu 
gerėjus (industrinės pramo 
nės chemikas). Ši šeima vyks 
ta į Kalifornija, kur F. Mi 
kuckis su sūnum numato gau 
ti darbo Kalifornijos universi 
teto laboratorijoje Davies 
mieste. Antroji—Uldukių šei 
ma iš Adelaidės taip pat išvy 
ksta į USA. Jie tiesiai traukia į 
sostinę Washington pas p. UI 
dukienės tėvus. Uldukių vai 
kai dar nepilnamečiai.
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Ar Lietuvoje buvo 
feodalizmas?

Paskutinis amerikiečių aka 
demikų slavistų leidžiamas 
,,The Slavic Review“ žurnalo 
nr. skelbia lietuviui įdomų 
„The Problem of Feudalism 
in Lithuania, 1506 — 1548“, 
kurio autorius — istorijos pro 
fesorius Kansaso u-te, Oswald 
P. Bačkus, jau pasižymėjęs 
veikalu Motives of West Rus 
sian Nobles in Deserting Lit 
huania for Moscow, 1377 — 
1514“ (išėjo 1957 m.). Žurna 
lą leidžia American Associa 
tion for the Advencement of 
Slavim Studies, kurios nariais 
yra prof. kun. V. Jaskevičius 
(Fordham u-to), prof. V. Va 
sys, prof. Šilbajoris ir kiti, o re 
dakcijos sąstate — prof. A. 
Sennas (Pennsylvania u-te).

Ne visi istorikai sutaria, kas 
yra feodalizmas. Kadangi turi 
me istorikų, teigusių jo būvi 
mą senovės Lietuvoje, prof. 
Bačkus siekia nustatyti, kiek 
to meto visuomeninė santvar 
ka atspindėjo bendrus, sutaria 
mus feodalizmo požymius. Ir 
sako: Priėjau išvados, kad tu 
rint mintyje sutartus požy 
mius, kalbamo tarpsnio (1506 
—1548) Lietuva feodaline te 
buvo, tik marksizmo požiūriu 
(„ponai išnaudodavo valstie 
čius”) ne vakariečių istorikų, 
kuriems feodalizmo ašį suda 
ro tam tikras žemės valdytojų 
ir jos apdirbėjų santykis, at 
remtas ponijos pasiskirstymu 
aukštesniais - žemesniais laips 
niais ir įsipareigojimu už žemę 
eiti tam tikras valdovui parei 
gas (kariškas, teisiškas, mokes 
čių išrinkimo). To meto Lietu 
va todėl buvo labjau panaši 
vieno valdovo (dinaato), ne fe 
odalinė valstybė.

Feodalizmo buvimas — ne 
buvimas senovės Lietuvoje 
svarbus ir palyginamąja! tau 
tų istorijai ir išsiaiškinant atsi 
radimą Maskvinėje rusų vals 
tybėje (ir visoje Rusijoje) po 
mieatijų (dvarų), nes XIV— 
XVIII amžiaus Lietuva valdė 
kraštus, kur šiandien gyvena 
didrusiai, gudai ir ukrainiečiai, 
o nustatyta, kad Maskvos įsta 
tymų laida, Uloženije, (1649 
m.) skolinosi iš 1566 metų Lie 
tuvos Statuto.

Kalbamo tarpsnio dokumen 
tai Lietuvoje išvardina Šito 
kius ponijos laipsnius: kuni 
gaikščius, didikus (,,pany“), 
žemėnus (zemianin), dvare 
nūs ir bajorus (ir kariškius 
ų.dhoružius“,;—vėliavininkus). 
Kokiais keliais šie žemės savi 
ninkai senovės Lietuvoje atsi 

rado ir kuo vienas nuo kito 
skyrėsi, prof. Bačkus nesvars 
to, nes tai kita, ir plati, nevi 
sai ištirta tema. Bet, sako, do 
kumentuose galima pajusti dvi 
kryptys:

1) viena siekia visą poniją 
sulyginti teisėmis, reiškia, pa 
daryti vienalytį luomą;

2) suteikti vien kunigaikš 
čiams ir didikams priklauso 
mas žemei valdyti teises kai 
kuriems žmonėms, bajorams 
ir dVarėnams.

Kur pradžioje tik kunigaikš 
Čiams ir didikams priklausė 
teisė parduoti žemę, ar jpėdi 
niams palikti, didysis kuni 
gaikštis šia teise apdovanojo 
vis didėjantį kitokios ponijos 
skaičių. O Lietuvos 1529 me 
tų Statutu aiškiai prižadėjo 
(posmas 17) : Nepakelti pras 
tuolio ponu, bet ponijai užtik 
rinti visą jos garbingumą. Be 
to, Lietuvos ponijai visu pilnu 
mu priklauso visos privilegi 
jos ir teisės, bei nuo pareigų 
atleidimai, jei tik poniškumas 
paveldėtas iš tėvų ir eina nuo 
senų laikų“. Čia aiškus visuo 
menės paskirstymas į prastuo 
liūs ir ponus.

Ar turėjo ponija feodalinių 
prievolių valdovui? Statutas 
nustato pareigą kariškai Lietu 
vą ginti visiems ponams (net 
našlėms) : kunigaikščiams, di 
dikams, žemėnams, bajorams 
ir vadinamiems tarnams (,,slu 
gi“). Buvo galima išpirkti pi 
nigais. Tačiau, neaišku, ar šios 
prievolės buvo būtinai suriš 
tos su žemės nuosavybe, nes 
Statutas nenumato jos atėmi 
mo už netarnavimą. Vieninte 
lė priežastis žemei konfiskuo 
ti buvo išdavystė valdovui 
(reiškia, Lietuvai) — perei 
nant tarnauti valdovo priešui. 
Todėl prof. Bačkus nemano, 

kad Lietuvos žemės nuosavy 
bės pavyšdžiai turėję įtakos 
Maskvos valdovų sukurtąja! 
..pomiestijų sistemai, pagal ku 
rią dvarai tebuvo duodami su 
aiškiu įpareigojimu kariškai 
tarnauti valdovui. Pavyzdžiui, 
Ivanas IV 1556 metais nusta 
tė, kad nuo kiekvienų 300 kel 
virčių geros žemės, ponas turi 
pristatyti carui po vieną raitė 
lį. Galima buvo atsipirkti pi 
nigais, bet prievolės nepildą 
netekdavo savo pomiestijų.

Prof. Bačkus savo straipsnį 
baigia: Turiu viltį, kad mano 
darbas paskatins gilesnį seno 
vės Lietuvos feodalizmo tyri 
nėjimą.

Vyt. Sirvydas.

Problema Nr. 8

a bcdef gh 
Matas per du ėjimus.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Prancūzijoje mirė se 

niausiąs pasaulyje didmeiste 
ris Dr. S. O. Bernstein, sulau 
kęs 92 metų amžiaus. Po jo 
mirties pasaulyje liko 63 did 
meisteriai, iš kurių jauniausias 
yra Robert Fischer, kuriam š. 
m. kovo mėn. sueis 20 metų 
amžiaus.

—- New York’e mirė J. A.

Sprendimas Problemos Nr.
1. Rh8.

Jei 1. . . a2 2. Bf6 K :b2
3. BflX
Jei 1. . . ab 2. Bg7 P daro bet

Sprendimas Problemos Nr. 7 (S. Pirrone, 1958) 
lVb4 su grąsinimu 2. Va5X 
Jei 1. . . b6 2. Ve7X 
Jei 1. . . Kb6 p. Vc5X

RAUDONASIS KRYŽIUS
(jo būstinė: 2180 Dorchester 
Bl. Westy prašo aukoti krau 
jo, kurio kas savaitę 128 ligo 
ninėms reikia 4,000 litrų.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

MŪSV^S'P ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

Problema Nr. 9

a bcdef gh
Matas per tris ėjimus

V. šachmatų „dekanas“ Her 
man Helms, 93 metų amžiaus.

— Žymusis estų didmeiste 
ris Paul Keres važinėjo po 
Angliją, duodamas simultani 
nio lošimo seansus. Iš viso jis 
sulošė 233 partijas, iš kurių jis 
laimėjo 179, pralaimėjo 37 ir 
suremizavo 27.

6 (Boorer, 1938)
kokį ėjimą 3. Ba7X
Jei 1. . . Kbl 2. Bd6-|- ir jei 
K kerta žirgą BhlX, o jei
2. . . Kai 3. baX

Kraujas primamas nuo pirma 
dienio iki ketvirtadienio kas 
dien nuo 5 vai. ryto iki 8.30 
v. vakaro.

TRUMPAI IŠ
— Moksleivių zoninėse žai 

dynėse Kišiniove, mūsų ber 
niukai ir mergaitės iškovojo 
teisę žaisti šį pavasarį baigmi 
niuose stalo teniso susitikimuo 
se Maskvoje. Lietuvaitės lai 
mėjo pirmą vietą, nugalėda 
mos Maskvą, Latviją ir Molda 
viją, o berniukai pralaimėjo 
tik Maskvai ir užėmė antrą 
vietą.

— Šachmatų turnyras, pasu 
dytas propagandine druska — 
Baltijos jūra, taikos jūra — 
numatomas surengti šį pavasa 
rį Palangoj arba Vilniuje. 
Kviečiami: RTFSR, Latvija, 
Estija, Lenkija, rytinė ir va 
karinė Vokietija, Danija Šve 
dija, Norvegija, Suomija.

— Vilniškiam „Sporte“ J. 
Ketleris rašo: ,,1961 m. vasa 
ra Zarasuose didvyriško 
sios(lll) mūsų krašto dukters 
—• M. Melninkaitės žuvimo 
metinių sukakčiai paminėti 
įvyko bėgimas trasa Medums 
—Zarasai. Varžybos buvo įdo 
mios, kovingos. Šios varžybos 
turėjo tapti tradicinėmis. Se 
kančiais metais buvo nutarta 
prailginti distancija ir rengti 
bėgimą trasa Daugpilis — Za 
lasai. Vis dėlto perniai kažko 
dėl šis bėgimas nebuvo suren 
gtas. Taigi tradicija nepratęs 
ta. Norėtųsi paklausti, kodėl 
visi šie gražūs planai liko rajo 
no sporto tarybos pirmininko 
stalčiuje, o varžybos sužlugdy 
tos“. (Mūsų atsakymas; spor 
tininkai sužinojo, kad Marytė 
Melnikaitė jokia didvyrė, nes

LIETUVOS
be vieno šūvio pasidavė vokie 
čių policininkams).

SPORTINIAI ŠYPSNIAI
1939 m. Lietuvos futbolinin 

kai ruošėsi išvykti į Švediją 
žaisti rungtynių su antrąja ša 
lies rinktine. Staiga paaiškė 
jo, kad su komanda negali 
išvykti dešinysis gynėjas J. 
Slyžius, kuris tuo metu laikė 
egzaminus universitete. Pasku 
bomis buvo nutarta paimti iš 
vykon kitą gynėją — P. Gra 
bažių. Po ilgų jieškojimų spor 
tininką pavyko surasti paplū 
dimyje ir atgabenti į traukinį.

Po tokios pradžios ne ką ge 
resnė buvo ir pabaiga. Lietu 
vos ir Švedijos II rinktinių su 
sitikimas vyko Karistate. Jau 
nuo pirmų minučių švedai įgi 
jo persvarą. Ypač agresyviai 
žaidė šeimininkų kairysis spar 
nas, kurį teko dengti P. Gra 
bažiui. Į Lietuvos rinktinės 
vartus krito vienas, antras, tre 
čias... penktas įvartis. Galų 
gale komandos draugų nėr 
vai neišlaikė.

— Tu gali uždengti savo 
žmogų ar ne?!

— O aš jį ir dengiu. Jis nė 
vieno kamuolio negauna, — 
atšovė šis.

Komandos draugų veidai 
iš netikėtumo ištyso. Tik ge 
riau įsižiūrėję, jie pastebėjo, 
kad P. Grabažius visą laiką šo 
kinėja apie... šoninį teisėją, vii 
kinti panašiais į švedų rinkti 
nės uniformą marškinėliais.

NEĮTIKĖTINA, BET 
TIKRA.

Vienų bokso rungtynių or 
ganizatoriai Lione paskelbė, 
kad žmonos, atvykusios su sa 
vo ryrais, gali įeiti be bilietų. 
Kai vienas vyras atvyko su ke 
turiom moterim ir visas nore 
jo įvesti be bilietų, organizato. 
riai iškvietė policiją.
trukus jie turėjo afeipraJyu, 
nes paaikėjo, kad tai šeichas iš 
Arabijos, naftos šaltinių savi 
ninkas, kuris keliauja su hare 
mu po Europą. . . ,

Italai neužmiršo pasaulio 
futbolo pirmenybių rungtynių 
Čilėje tarp šeimininkų ir Itali 
jos rinktinės, laimėtų pirmųjų 
ir tik anglo teisėjo Astono dė 
ka, kuris aiškiai palaikė Čilės 
komandą. Keršydami anglui 
teisėjui už jo neteisingus spren 
dimus, italai neseniai atidary
tus naujus namus bepročiams 

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko he vėjo
48.
Šilgalis su Vassa vėl atsidūrė Montės gatvėje. Pastove 

ję prie durų, tardamiesi, kur praleisti vakaro galą, jie matė, 
kaip iš kino „Švyturio“ virto sovietinė ponija, sovietinė buržu 
azija, beveik išimtinai rusai —- ponai oficieriai, draugai mili 
cininkai, uniformuoti valdininkai ir jūrininkai. Daugiausia vy 
rai. Kur ne kur tarp jų matėsi moteris. Esant kine, jiems 
taip publika neatrodė. . .

Šilgalis net priščiuvo, lyg matydamas kokį nepaprastą 
leginį, koks jam nepasitaikydavo anksčiau matyti. Tokia 
okupacinė patukusi tirštuma. . .

Šilgalis galvojo, kur nukreipti žingsnius? Namo, ar kur 
kitur? Vassa tuo tarpu taip pat dar nieko nebuvo pasakiusi.

Saulė jau buvo nusileidusi ir sutemos slinko, kovodamos 
su šviesa, kaip Čiurlionio paveiksle „Diena ir naktis“. Vaka 
ruošė dar skendo paskutiniai saulės spinduliai, o iš rytų jau 
slinko juodoji naktis. Kur ne kur rytuose jau įsižiebė viena 
po kitos žvaigždės, bet jos dar labai silpnai švietė, nesugebė 
damos nugalėti saulės šviesos. . .

—— O gražu!.. Ar ne tiesa, drauge Vassa? Žiūrėkite, 
koks ramus dangus. . . Tiktai vienui vienas skaidrus debesė 
lis, lyg paskutinis audros pėdsakas, plaukia per tylų dangų. . . 
Ar girdite jūrą?

— Nuostabu. . . Tyla, kaip retai kada pasitaiko. . .
— Tai kur einame?
— Gal namo. . .
— O gal kavinėn užeisime? Ji gi čia pat. . . „Banga“.
— Nežinau, kaip geriau. . .
— Užeikime į kavinę. . .
— Gal ir užeikime trumpam. . . Aš norėjau išgirsti jū 

sų nuominę apie kaikuriuos matytus dalykus. . .
— „Banga“ čia pat, tiktai keli žingsniai. . . Nr. 30.
Jie pasuko kavinės link. . . Ten daugelis veržėsi ir rusų, 

kaip ir jie, iš kino „Švyturio“. . . ... . ..
Reikėjo skubėti užimti vietą, nes sovietinė buržuazija, 

okupantinis maras, kaip visur, taip ir čia veržėsi cliclele ban 
gą, kaip skėriai. Ir kavinės bufetas greit taip aptuštėjo, kad 
šilgaliui su Vassa teko tenkintis tiktai tuo, ko nespėjo išgrobs 
tyti okupacijos skėriai.

Jie vis dėlto spėjo užimti nuošalesnį staliuką.
Jau buvo vėlokas laikas, — reikėjo vakarieniauti. Bet 

nebuvo ko. Tat užsisakė kavos ir prie kavos kepsniukų, ko 
kių bufete dar buvo.

Vassa užvedė kalbą apie tik ką matytą filmą „Tylusis 
Donas“, tikriau — apie jame matytus žmones ir jų santykius.

Vassai ypač žiaurų įspūdį padarė Grigorijaus botago 
smūgiai savo žmonai per veidą, nors pirmasis vyras ją mušė 
už neištikimybę daug žiauriau. Botago smūgiai jai suraižė 
visą veidą. . .

— O jūs manote, kad ji neverta bausmės? — paklausė 
Šilgalis, kai Vassa jam priminė botago smūgius.

— Ji, žinoma, kalta, — sutiko Vassa, — bet man atro 
do, kad jis nemažiau kaltas, nes jis ir gi paliko šeimą, sugrio 
vęs jos, galimas dalykas, laimę ir visą gyvenimą. . .

— Aš jo neteisinu. Jis kaltas, bet gi ir ji, man atrodo, 
pernelyg lengvapėdiškai elgiasi. .

— Gal taip atrodo. . . O jūs pagalvojote, koks jos gy 
venimas: vyras išėjo, palikęs ją laukiančią vaiko. Nei namų, 
nei prieglaudos, — vyro tėvų išmesta gatvėn. . .

— Tiesa. Žiauru. Bet vis dėlto, vaizduojuosi, jeigu 
taip mano žmona. . . Ar gi aš lengvai iškentėčiau, ypač išsi 
kovojęs ją tokiomis sunkiomis sąlygomis ir dėl jos pametęs 
net teisėtą pirmąją žmoną. . .

— O kodėl gi jis taip lenkvapėdiškai tuokėsi su mergai 
te, kurios nemylėjo?. . .

— Autorius, manau, šiuo atveju elgėsi pagal komunisti 
nę doktriną: buržuaziniuose santykiuose turtingas turi vesti 
atatinkamą žmoną, nors ji ir nepatinkama. . .

— Ar jūs taip galėtumėt padaryti?
— Man ir reikalo nėra ir todėl toks klausimas nekyla...
— O vis dėlto, ar galėtumėt pasipriešinti tokiam spaudi 

niui, jeigu taip būtų?
—■ Kas iš to, kad, pav. daktaras Barvainis vedė juk be 

prievartos, o kas iš to iėjo?
— O jūs nemanote, kad Barvainis ruošiasi grįžti į šei 

mą?. . . O jūs kaipgi?
— Matote, drauge Vassa, mano pažiūros gal kiek pase 

nusios. . . Aš manau, kad žmona — tai vyrui tam tikras pa 
togumas. . .

— Jūs, daktare, atviras. . . Bet aš galvoju, kad ir vy
ras žmonai — irgi tam tikras patogumas. . ., jeigu taip na 
lūral’sHškai galvoti, kaip to reikalauja „socialistinis realiz 
mas“, . . Tai tikslai ir sutampa. Tai yra sugyvenimas. Jūs 
sakykite, daktare. marks;zmo kurso nėiote universitete? . .

— Kitaip nebuvo galima. . . Reikėio.
— Tai ir matau, kad tai to „mokslo“ pėdsakai jums 

vis dėlto įspausti. . .
— Ne viskas ten buvo bloga ir melasų . . Ten buvo ir 

gerų idėjų, nors kai kuriuo atveju rodančių aiškų išsigimimą 
ir atsilikimą nuo tų idėjų, kurias skelbė didžioji prancūzų 
revoliucija, siekusi laisvės — lygybės — brolybės. . . Boise 
vikai lygybės principo nepripažįsta, o tai juk visos žmonijos 
idealas — lygybė, kaip ir laisvė. . .

— Taigi, daktare. . . O kai nei laisvės, nei lygybės nė 
ra, tai kokia gali būti brolybė?

— Tiesa. Logiška. Tas didžiosios prancūzų revoliuci 
jos šūkis ne veltui sugretino šiuos tris dalykus. Bolševikai 
juos pamynė'.

Kavinėje vis garsiau pradėjo ūžti, bet tebuvo girdimas 
vien rusiškas alasas. Karčiais dūmais pamėlo visa kavinė. 
Darėsi trošku kvėpuoti. . .

Apsižvalgęs aplink, Šilgalis pasakė savo įspūdžius!
— Jum neatrodo, kad rusų moterys neturi pasirėdymo 

skonio?
— O iš kur jos tą skonį gali įgyti ar teturi, jeigu ketu 

riasdešimt metų gyvena uždarytos, kaip beždžionės narve?
— Vis dėlto mūsų moterys iš tų pačių medžiagų vis ką 

nors originališkesnio sugalvoja ir skoningiau paruošia. . .
— Daktare, tamsta tiktai dar kartą parodai, kad nesu 

pranti sovietiškojo komunizmo. . . Iš kur gi jos gali tobulin 
ti skonį, jeigu užsienis joms uždarytas, jeigu net vakarų vė 
jelio valdžia bijo, jeigu visas rūpestis sutelktas, kaip pasiga 
minti kaip nors pramisti? Ką jos gali galvoti apie grožį, este 
lika, jeigu reikia kovoti už gyvybės išlaikyma? Tuščias pi! 
vas nei šokti veda, nei grožio supranta. Yra, daktare, ribos, 
iki kokio lygio žmogus tesirūpina tiktai egzistencija ir nuo ko 
kio laipsnio pradeda domėtis menu, -istet’ka, grožiu. . . Visi 
vergai tegalvoja tiktai apie pančius. . kaip juos nublokšti. . . 
O tokiam dalykui reikia ne meno galerijų, bet tinkamų instru 
mentų. . .

— Gerai, logiškai, drauge, galvoji ir svarstai. . .
— Man patinka, daktare, tamstos galvojimo tiesumas 

ir, jei nieko neturėsite, kad pasakysiu, — man patinką ir pats 
daktaras Šilgalis. . .

— Drauge Vassa, šitokiais žodžiais nežaidžiama. , .
— Aš ir ne žaidžiu. . .
— Ir tai visiškai rimta’?. . . — išraudęs klausė Šilgalis. 

bet dar nežinojo, kaip galės primti atsakymą, jeigu jis bus 
teigiamas. . .

Daugiau bus.



4 PSL. NEPRIKLAU SOMA LIET UVA 1963. I. 30. ■— Nr. 5 (825)

KVLTŪRWE.i#KR O.VI K A Nikita m o Kiną menininkus
ANTRAS DR. K. GRI 

NIAUS ATSIMINIMŲ 
TOMAS

Dr. K. Griniaus atsiminimų 
— ..Atsiminimai ir mintys“ — 
išleistas jau antras tomas. Tai 
yra dokumentinės vertės leidi 
nys, paskelbiant ir pačius kai 
kuriuos dokumentus.

Šis Dr. K. Griniaus atsimi 
nimų tomas apima laikus nuo 
1901 iki 1905 metų imamai, t. 
y. — laikotarpį, kada lietuvių 
tauta kovojo atvirą jau kovą 
už savo laisvę ir nepriklauso 
mybę, kada vyko revoliucija. 
Didysis Vilniaus seimas ir for 
mavosi Lietuvos nepriklauso 
mybės atstatymas.

Šiame tome Daktaras Ka 
zys Grinius, bendrame lie 
tuvių tautos kovų fone, 
daugiuasia aprašo įvykius 
Suvalkijoje, kuri visada buvo 
intelektualiai ir kultūriškai au 
kščiau iškilusi ir kurioje kon 
krėčiau formavosi Lietuvos ne 
priklausomybės atkūrimo min 
tis.

Leidinyje yra ir ,,Keletas 
dokumentų Seinų vyskupystės 
istorijai (1818—1823)“ ir, be 
to, pirmojo ir antrojo- atsimi 
nimų tomo vardynai. Atsimi 
nimų serijoje tai yra vertingas 
leidinys.

Leidinys, 336 puslapių, įriš 
tas kietais viršeliais, iliustruo 
tas ir kultūringai išleistas spe 
cialaus Dr. K. Griniaus komi 
teto, kurio adresu leidinys ir 
gaunamas: 1739 So. Halsted 
Street, Chicago 8, Iii., USA.

REGISTRACIJA Į 
RPANČIŠKONŲ

VEDAMĄ GIMNAZIJA 
ateinantiems metams jau pra 
sidėjo. Priimami moksleiviai 
i visas klases .Mokykla yra 
valdžios pripažinta su kolegi 
joms paruošiamuoju kursu ir 
lituanistika. Bendrabutis yra 
gera proga lavintis- lietuvišk 
oje ir organizacinėje veiklo 
j■°* Jau Jpaigiama statyti spor 
to papildomos
patalpos. Dabar galės leng 
vai sutilpti šimtas moksleivių 
Šiemet yra 60. Informacijų 
prašyti: Rev. Father Jurgis 
Gailiušis, St. Anthony’s Hi 
gh School, Kennebunkport, 
Maine, U.S.A,

NAUJOS PLOKŠTELĖS
J. Stukas New Yorke išlei 

do- dvi ilgo grojimo plokšte 
lės: Viena, Salomėja Čerie 
nė — „Daina Lietuvai“; kita, 
,,Lietuviški šokiai ir liaudies 
melodijos“, įgrota akordeonu 
Kazio Daubaro. Kiekvienos 
plokštelės kaina 4 dol. ir per 
siuntimo 50 centų. Adresas; J. 
Stukas, 1264 White Street, 
Hillside, New Jersy, USA.

NEAKIVAIZDINIS 
LITUANISTINIŲ 
DALYKŲ DĖSTYMAS
Padagoginis Lituanistik 

os Institutas, veikiąs Chicag 
oje, nuo praeitų metų rugsėj. 
15 d. lituanistinius dalykus, 
einamus Institute, yra prade 
jęs dėstyti ir neakivaizdiniu 
( korespondenciniu) būdu. 
Pirmasis neakivaizdinio dėst 
imo semestras, kuris baigiam 
as sausio 31 d., patenkinamu 
studentų skaičiumi ir nelauk 
tai gerais jų nusiteikimo bei 
•darbo rezultatais parodė, 
iog šioks dėstymo būdas, 
kaip visiems ir visais atžvilg 
iais prieinamiausias, ir toliau 
tęstinas, plėstinas ir gilinti 
nas. Konkreti darbo pradžia 
rodo, jog šiuo būdu gali viši 
škai patenkinamai išsipręsti 
ir taip aštrėjantis lituanistin 
io prieauglio klausimas.

Dėl to nuo vasario 1 d. be 
svyravimų pradedamas ir an 
trasis mokslo metų semestr 
as. Nuo šio semestro, be jau 
žinomų Instituto dėstytojų 
(prof. dr. Petro Joniko, dr 
Albino Liaugmino, prof.dr. 
Vandos Sruoginės, kun.dr. 
Juozo Prunskio, rašyt. Kazio 
Bradūno, dail. Adolfo Vale 
škos, Petro Maldcikio, Vine 
ento Liulevičiaus, Aleksand 
ro Dndulio, Igno Sarapino 
ir Domo Veličkos), Institu 
to vadovybės pakviestos, į 
neakivaizdinio dėstymo pro 
gramos vykdymą įsijungia 
naujos lituanistinių mokslų 
pajėgos: prof. dr. Pranas Sk 
ardžius, prof.dr. Jonas Balys 
ir prof. dr. Jonas Grinius.

Galvojantieji (be amžiaus 
skirtumo) neakivaizdiniu bū 
du studijuoti lituanistiką smu 
Ikesnių informacijų reikalu 
prašomi kreiptis šiuo adrisu: 
5620 S.Claremont Ave., Chi 
cago 36, Ill., U.S.A.

Instituto Vadovybė.

PUTINAS APIE KŪRYBĄ
Jo garbei Vilniaus universi 

teto salėje suruoštoje akademi 
joje, po sveikinimų ir ,,apdo 
vanojimų garbės raštais“, kai 
bėjo rašytojas: ,,Manau, kad 
prozos kūriniui, vaizįduoj'ani 
čiam gyvenimą, geriausiai tin 
ka realistinis metodas. Poezi 
joje galimybės įvairesnės — 
nuo konkretaus vaizdo ligi 
apibendrinamojo s i m b o lio. 
Svarbiausia išgyvenimo nuo 
širdumas, minties, vaizdo ir 
emocijos vienybė, viso kūri 
nio Įtaigumas bei suvokiamu 
mas? , 

© Kinematografijos darbuoto 
jų suvažiavimas, pirmasis įvy 
ko Vilniuje praeitą savaitę. 
Pranešimą darė Jonas Gricius.

1962 m. gruodžio mėnesį. 
Nikita Chruščiov, tcbesilaiky 
damas dar Stalino nustatyto- 
(kol kas Nikita šito stalinizmo 
dar nenuvertino) „socialist! 
nio realizmo“ principo, kas 
faktinai reikia reikalavimą vi 
su sričių menininkams neprieš 
traujant pasiduoti komparli 
jos dirigavimui, — išdrožė kai 
bą prieš modernųjį meną.

Bet menininkai nebūtų me

APIE NAUJA LITERATO 
RINĘ PREMIJĄ

Lietuviškoji knyga pergy 
vena tam tikrą krizę - jos pir 
kimas ir tiražas smarkiai nu 
krito. Daug gražių sumany 
mų ir kalbų neturi pozityvios 
naudos, kol viskas lieka tik 
sumanymais ir kalbomis. Iš 
judinti lietuviškosios knygos 
kelią į mūsų visuomenę spo 
ntaniškai susikūrė lietuviško 
sios knygos platinimo užuo 
mazga, kuri vėliau Įeis į na 
šaus judėjimo vėžes. Mūsų 
knygos svarbiausias ramstis 
yra Skaitytojas. Jo dėmesiu 
knygai paremta leidėjų veik 
la, naujų knygų pasirodym 
as ir gyvybė knygų rinkoje. 
Lietuviškos knygos platini 
mo vajus steigia stambią pre 
miją knygos skaitytojui. To 
kiu būdu literatūrinės premi 
jos pratęsiamos į skaityto 
jus. Ir knygų skaitytojų tai 
pe gali būti skaitytojų laurea 
tų. Tai bus viena iš garbin 
giausių mūsų kultūrinių pre 
mijų, skaitytojas laureatas 
bus pastatytas visos lietuviš 
kos visuomenės dėmesin, įve 
rtintas jo kuklus, ir nemato 
mas įnašas į lietuvių kultūrą: 
knygos pirkimas.
Tos premijos įsteigimas yra 
nauja kultūrinė politika mū 
sų knygos platinimo praktiko 
je.

Visi besidomį mūsų kny 
gos problemomis kviečiami 
pasiteirauti: L.K.P1. Vajus 
1314 Maltman Avė Los An 
gėlės 26, Calif., U.S.A.

— Montrealy tarp Atwater 
ir Hallowen gatvių, darant 
gatvės praplėtimą, bus nu 
griauti 135 namai.

— -achmatai atiteko Ade 
laidei, kur Melburnas buvo di 
dėsni varživai. 

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis
Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas. 

Eina dešimti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

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

nininkais, kad galėtų. suakme 
nėti „socialistiniame realiz 
me“ arba bet kokiame kitame 
„izme“, o menas nebūtų me 
nu, jeigu sustingtų arba kokių 
besmegenių satrapų būtų įšal 
dytas ir negalėtų jieškoti nau 
jų kelių; jeigu nesiektų pažan 
gos. Todėl, nors ir labai var 
žomi ir net mušami per gal 
vas bei visokiais būdais prie 
vartaujami, ir sovietinės Rusi 
jos menininkai jieško naujų 
kelių, kuriuos jiems diktuoja 
gyvenimas.

Chruščiovas, norėdamas juos 
paveikti savo smurtiniu „auto 
ritėtu“, susišaukė į vad. Lėni 
no kalno (buv. Vorobjovo 
kalnai) rūmus. Salę užpildė 
keli šimtai rašytojų, dailinin 
kų, muzikų. Penkias valandas 
užtruko diskusijos, kai Niki 
ta panorėjo išgirsti, ką meni 
ninkai galvoja apie modernųjį 
meęą ir kompartijos tuo klau 
simu nusistatymą.

Pirmasis į Nikitos pageida 
vimą atsiliepė pagarsėjęs jau 
žurnalistas - rašytojas Uja 
Erenburg, 71 m. vyras, Ginda 
mas dailininką R. Falką, kurį 
kritikas Chruščiovas neigė, 
Erenburg pasakė: ,,Aš ir jūs, 
Nikita Sergejevič, žengiame į 
amžinybę ir nedaug mums lie 
ka jau laiko. Bet Falko tapy 
ba liks taip ilgai, kaip ilgai 
liks ir meilė grožiui“...

Sekantis kalbėjo abstrakti 
nis skulptorius E. Neizviest 
nyj, kurio kurinius Nikita taip 
pat smerkė. „Jums, draugas 
Chruščiov, nepatinka mano 
kūriniai“, kalbėjo skulptorius, 
„bet juos labai šiltai priėmė 
aukšti sovietų kultūrininkai 
Kapica ir Landau“. Nikita at 
kirto: „Bet ne už tai mes aukš 
tai vertiname Kapicą ir Lan 
dau“... ,

Neizviestnyj tylus atsisėdo, 
Bet savo kolegos ginti atsikė 
lė į Kremliaus viršūnes iškilęs 
poetas Jevgenyj Jevtušenko. 
„Jis iš karo sugrįžo su 14 
žaizdų savo kūne“, kalbėjo 
Jevtušenko, „ir aš manau, kad 
jis dar ilgai gyvens ir sukurs 
dar daug puikių meno kūri 
nių“. Nikita brutaliai atkirto: 
„Kaip liaudis sako — kupro 
tą tiktai kapai išlygins“... Bet 
Jevtušenko tuojau atkirto: 
„Aš tikiuosi, draugas Chruš 
čiov, kad tie laikai, kad ka

4rljos Z)VVYZ/U*\oe>
VEDA D R. GUMBAS

NĖRA SKIRTUMO
— Sako, kad brunetės 

yra daug švelnesnės negu 
blondinės.

— Aš nerandu jokio skirtu 
mo. . . mano žmona buvo jau 
abiejų spalvų.

VISA KEIČIASI
Stebėtina, kaip berniukai ir 

mergaitės keičiasi. Kai jie bu 
vo 9 metų Jonui labai patiko 
kareiviai, o Marytė negalėjo 
būti be lėlių. Dabar, praėjus 
dešimčiai metų, Marytė iš pro 
to eina dėl kareivių, o Jonas ne 
gali gyvent be lėlių.

REVANŠAS
Beprotnamy kartą darant Ii 

gonių surašinėjimą, daktaras 
Gumbas labai nustebo sutikęs 
pilietį, kuris taip patenkintas 
buvo, kad net verkė.

— Kas jūsų artimiausia gi 
minė? — klausė jį daktaras 
Gumbas. ,

— Mano dvynukas brolis, 
— šis atsakė. — Mes buvome 
absoliučiai vienodi ir niekas 
negalėjo mūsų atskirti. Mo 
kykloje, kai jis išmušdavo lan 
gą, aš gaudavau mušti. Kartą 
jį policija pagavo per greitai 
automobiliu važiuojant, o tei 
sėjas man pabaudą išrašė. Aš 
buvau įsimylėjęs mergaitę, bet 
ir ji susimaišius pabėgo su juo.

— Tai ko jūs toks patenkin 
tas? — toliau klausė daktaras.

— Todėl, kad vakar aš jam 
atsirevanšavau.

— Kaip tai?
— Nagi, aš miriau, o jie jį 

palaidojo.

pais lygindavo mintis, jau pra 
ėjo”... Visa salė buvo nuste 
bintą Jevtušenkos drąsiu taik 
lumu, ir kilo audra aplodis 
mentų, ir Chručiovui neliko 
nieko kita, kaip tiktai ploti, 
prisiderinant prie bendros nuo 
taikos. . .

Tačiau nepraėjo ir dvi sa 
vaitės, kai Kremliaus bosas 
meno reikalams. Leonid Ilji 
čev, pašaukė pas save kelis 
ooetus ir kitų intelektualų, su 
kuriais aptarė paskutinius kū 
rinius. Ypač Ujičev buvo pik 
tas ant Jevtušenkos už jo po 
ema, kurioje kalbama apie so 
vietinį antisemizma, ir kompo 
zitorium Šostakovičium, kurio 
paskutinė simfonija, parašyta 
moderniu būdu, publikos bu 
vo primta nepaprastai entu 
ziastingai. Šostakovičiaus pas 
kutinę simfonija uždrausta 
groti, o Jevtušenko į savo po 
emą turėjo įtraukti puolimus 
prieš vakarų Vokietiją. . .

Taip darosi ir prie Chruščio 
vo, kaip ir prie Stalino. -. .

NE TAS SPECIALISTAS
Kartą du daktarai nuvažia 

vo į Floridą pailsėti. Jiems be 
gulint paplūdymy, besišildant 
saulėje, matėsi būriai gražių 
merginų, kurios taip pat atos 
tegavo.

— Ar nemanai, kad Flori 
dos mergaitės turi gražias ko 
jas?

— Nežinau, — atsakė drau 
gas, aš mat esu ausų specialis 
tas.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Gudrusis Dr. Gumbe,
Sveikinu įvedus naują neaiš 

kaus tikslo skyrių „Trejos de 
vynerios“.

Ypatingai „daug pasakan 
tis” Jūsų apibūdinimas tilpo 
paskutiniame numeryje apie 
moterį.

Perskaičius norėtųsi pa 
klausti Jūsų, Daktare: „kokia 
reakcija ar kokiu elementu da 
rosi vyras, kai laksto apie, ar 
ba nutupia šalia „geriau atro 
dančio specimento“, negu 
žmona. Pacijentė.

ATSAKYMAS
1. Skyriaus tikslas—palinks 

minti pacijentus.
2. Reakcijų (pagal bioche 

mikij teigimus) vyksta 10,000, 
iš kurių 9,999 yra nesvarbios.

Klausimas: Kaip greičiau 
šiai galima pasveikti nuo slo 
gos?

Atsakymas: Yra dvi skirtin 
gos nuomonės. Vieni daktarai 
galvoja, kad nuo slogos išsi 
gydyti galima per dvi savai 
tęs, kiti gi mano, kad užtrun 
ka mažiausiai keturioliką die 
nų.

Klausimas: Dr. Gumbe, ar 
tiesa, kad visi vyrai nesupran 
ta moterų?

Atsakymas: Paskutiniu lai 
ku mokslo buvo nustatyta, 
kad vyrai, kurie nesupranta 
moterų, dalinasi į dvi grupes: 
viengungiai ir vedusieji.

MINIATIŪRINĖ IŠMINTIS
Civilizacija, tai tokia siste 

ma, kur žmogus moki pusdo 
lerį už pastatymą savo auto 
mobilio, kad negautum penkių 
dolerių pabaudos, kol restora 
ne geri dešimt centų Vertės 
kavos puoduką.

Metereologas tai toks žmo 
gus, kuris gali pažvelgti mer 
ginai į akis ir pasakyti tempe 
ratūrą.

Visos imtynės yra dažniau 
šiai falsifikuotos, išskyrus tas, 
kurios vyksta automobiliuose.

Neužmušk volungės
HARPER LEE

2.
Aš pasakiau, kad Atikas nesirūpina niekuo. 

Be to, ta byla niekad mūsų netrukdė, neskai 
tant vieno karto šią savaitę, bet ir tai nebuvo 
ilgai.

„Tai tik todėl, kad tu tik labai trumpą va 
la'dė'lę tepalaikai ką savo galvoje”, pasakė 
Džemas. „Kas kita suaugusiems žmonėms, 
mes —”. Jo svaigus vyresniškumas tomis die 
nomis buvo nepakenčiamas. Jis nieko dabar 
nenorėjo tik skaityti arba eiti kur sau vienas. 
Vis dėlto, ką paskaitęs jis papasakodavo man, 
nors buvo toks skirtumas: anksčiau jis many 
davo, kad man tat malonu, dabar, — man 
auklėti ir instruktuoti.

„Ii, repečkiojantis didžiūnas! Kuomi tu de 
diesi?“

„Aš kalbu rimtai, Skaute, tu erzink tetą, N 
aš tave, aš išlupsiu“.

Tas mane paleido „Prakeiktas morfodite, 
aš tave užmušiu!“ Jis sėdėjo ant lovos, ir bu 
vo lengva griebti jį už priešakinių plaukų ir 
duoti jam per burną. Jis sutvojo man, o aš no 
rėjau kirsti kaire, bet smūgis į pilvą patiesė 
mane ant grindų. Aš beveik netekau kvapo, 
bet tai buvo nesvarbu, nes aš žinojau, kad jis 
mušasi su manim, jis gynėsi nuo mauęs, ir mu 
du vistiek buvom lygūs.

„Tu netoks didis ir galingas dabar. Ką!" 
Aš susvirkščiau, vėl jį puldama. Jis tebesėdė 
jo ant lovos ir negalėjo- gauti atspirties, o aš 
puoliau ant jo visa savo jėga, mušdama, peš 
dama, gnj'bdama, plėšdama. Pradėtasis kumš 
čiavimasis pavirto peštynėmis. Mudu vis dar 
kabinomės, kai Atikas atėjęs perskyrė.

„Gana“, pasakė jis. „Abudu judu tučtuo 
jau eikite gulti“.

„Bee!” Aš pasakiau Džemui. Jis turėjo eiti 
gulti mano laiku.

„Kuris pradėjo?” paklausė Atikas nuliūdęs.
„Džemas. Jis ėmė sakyti man kaip elgtis, 

Ar aš turiu ir jo klausyti?“
Atikas nusišypsojo. „Nuspręskime taip: tu 

turi klausyti Džemo tada, kada jis privers tave 
klausyti. Teisingai?“

Buvo čia ir teta Aleksandra, tik ji tvlėjo, 
bet eidama su Atiku per tarpangį ji kalbėjo, 
,, ... tai yra vienas tų dalykų, apie kuriuos aš 
tau kalbėiau“, tai buvo pasakymas mudviem 
vėl sus:taikyti.

Mudviejų kambariai buvo greta; kai aš už 
dariau savo duris, Džemas pasakė, „Labanakt, 
Skaute!“.

„Banakt“, burbtelėjau aš kopdama per kam 
barį uždegti šviesos. Eidama pro lovą aš už 
mvniau ant kažko minkšta. Tai buvo ne kaip 
kieta guma, ir aš jutau, kad tai buvo gyvas 
daiktas. Aš taip pat girdėjau judesį.

Aš įžiebiau elektrą ir žvelgiau i grindis prie 
lovos. Nebuvo nieko, ant ko aš galėjau už 
minti. Aš pasibeldžiau į Džemo duris.

„Kas yra?“ jis paklausė.
„Kaip yra, kai užmini ant gyvatės?”
„Šiurkštų būtų. Šalta. Muru. Kodėl?”
„Aš manau po mano lova yra gyvatė. Ar 

ateisi pažiūrėti?”
„Tu mėgini jokus krėsti?” Džemas atidarė 

duris. Jis vilkėjo savo pižamos apačią. Ne be 
pasitenkinimo aš pastebėjau ant jo lūpų žymę 
mano krumplių. Kai jis pamatė, kad aš rim 
tai jį šaukiau, jis pasakė, „Jei tu manai, kad 
kišiu savo veidą gyvatei, tu gausi kitą smūgį. 
Palauk truputį“.

Jis nuėjo virtuvėn ir atsinešė šluotą. „Ver 
čiau tu lipk ant lovos“, tarė jis.

„Tu manai, kad ištikrųjų gyvatė?“ aš pa 
klausiau. Čia buvo proga. Mūsų namai buvo 
be rūsių; jie buvo pastatyti ant cemento blo 
kų keletą pėdų virš žemės lygio, ir pasirody 
mas roplių nebuvo nežinomas, nors nebuvo 
dažnas. Panelės Rachelės Haverford pasitei 
sinimas kas rytas gerti stiklą gryno viski buvo 
tai, kad ji negalėjo atsigauti iš išgąsčio, kai ji 
rado barškuolę savo drabužių angoj ant savo 
skalbinių, kai ji ten nuėjo pasikabinti savo na 
gližės.

Džemas pamėgino atsargų sukinį šluota po 
lova. Aš žiūrėjau pro kraštą, ar neišlys gyva 
tė. Neišlindo. Džemas pasuko šluotą giliau.

„Ar gyvatė steni?”
„Čia ne gyvatė“, pasakė Džemas. „Čia 

žmogus“.
Staiga purvinas rudas pundulys išsirito iš 

po lovos. Džemas siautė su šluota ir kone ne 
sudavė Dilui per galva, kai jis išlindo aikštėn.

„Galybė Dievo!“ Džemo balsas buvo pa 
maldus“.

Mes veizėjom, kaip Dilas po truputį lindo 
iš po lovos. Ten jis tilpo labai ankštai. Jis at 
sistojo ir pajudino pečius, mėgino judinti ko 
jas per kulkštinus, trynė užpakalyje kaklą. At 
sigavęs iš sustingimo, jis prabilo:

„Labas“.
Džemas vėl šaukėsi Dievo vardo. Jis nega 

Įėjo prašnekti.
„Aš beveik stimpu“, tarė Dilas. „Ar būtų 

kas valgyti?”
Lyg sapne aš nuslinkau į virtuvę. Atnešiau 

pieno- ir pusę keptuvės korninės, likusios nuo 
vakarienės. Dilas visą surijo, kramtydamas 
priešakiniais dantimis, pagal savo įprotį.

Pagaliau aš galėjau prašnekti. „Kaip tu čia 
atsiradai?”

Painiu keliu. Valgio atgaivintas Dilas išdės 
tė tokį pasakojimą: kai jį surišo grandinėmis 

ir paliko rūsyje numirti (Meridiane buvo rū 
šiai) jo naujasis tėvas, kuris Dilo nekentė, jis 
laikęsis gyvas žaliais žirniais iš lauko, slaptai 
jam atnešamais vieno ūkininko, išgirdusio jo 
šaukšmą pagalbos (tas geras žmogus sukišęs 
jam po vieną ankšti pro venteliatorių visą 
krepšį žirnių). Paskui išsilaisvino, išplėšda 
mas retežius iš sienos. Kilpos dar tebebuvę 
jam ant rankų, o jis nuklajojęs dvi mylias nuo 
Meridiano ir radęs maža gyvulių paroda, kur 
tuojau gavo darbą pjauti kupranugarį. Su pa 
rodą jis apkeliavęs visa Mississippi kraštą, ir 
tada neišvengiamas numatymas pasakė jam, 
kad jis atsidūrė Aboto apskrityje, Alabamoie, 
tik skersai upės nuo Mayčombo. Likusį kelią 
jis nukeliavo pėsčias.

„Kaip tu atėjai čia?“ paklausė Džemas.
Jis buvo paėmęs trvlika doleriu iš savo pi 

niginės. sėdo i vienuolikinį iš Meridiano ir išli 
po Mavkombo Sankryžoj. Tis ėio dešimt ar 
vienuol'ka mylių iš keturiol’kos iki Mavkom 
bo. atnk’ai nuo vieškelio, pakrūmiais, jei kar 
tais valdžia io iieško-tu, o likusi kelia važiavęs 
įkibęs i medvilnės vežimo užpakalio lentas. Po 
lova jis manė išbuvęs dvi valandas, jis girdėjęs 
mus valgomajame, ir džinksėjimas šakučių i 
lėkštes jį kone iš proto išvarę. Tis manęs, kad 
Džemas ir aš visai neate’S’a gulti; jis norėjęs 
išlįsti ir padėti man mušti Džemą, nes Džemas 
esąs išaugės daug aukštesnis, bet jis žinoies, 
kad ponas Starta ateisiąs muštynių nutraukti, 
ir jis nutaręs likti po lova. Jis buvo išvargin 
tas, neįtikimai suskretęs, bet jis buvo, kaip na 
mie.

„Jie neturi žinoti, kad tu čia“, pasakė Dže 
mas. „Mes sužinosime, jei jie bus tavęs jieš 
koje. . .”

„Manai jie tebežiūrinėja manęs kino teat 
ruošė Meridiane?“ Dilas nusišypsojo.

Bus daugiau.
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AX.O REAL BANKO "LITAS" REIKALAI

ŠV. KAZIMIERO PARAPI JOS 1962 METŲ FINANSI 
NĖ APYSKAITA

I Paprastos pajamos: $$

Sekmadienio ir švenčių 
rinkliavos 8,023.20

Specialios rinkliavos 3,166.84 
Parapijos mokestis 2,293.00 
Krikštai ir sutuoktuvės 830.00 
Mišios 2,144.15
Laidotuvės ir metinės 1,990.00 
Votivinės lempos 1,309.82 
Įvairios 181.20

Viso. . . 19,938.21

I Paprastos išlaidos: $$

Žvakės, vynas, ostijos, 
votivinės lempos 1,018.62

Švaros palaikymas 433.38 
Kunigų algos ir

išlaikymas 4,320.00
Tarnautojų algos 2,547.50 
Išmokėtos mišių stipen

dijos ir patarnav. 1,853.50 
Šildymas, šviesa,

telefonas 2,221.78
Pataisymas ir išlaiky 

mas pastatų 1,009.59
Draudimai ir mokes. 2,127.12 
Atmokėtos rinkliavos

arkivyskupijoj 982.44
Įvairūs 206.21

, Viso. .. 16,720.14

II Nepaprastos paj. $$

Palūkanos (interests) 105.52 
Aukos ir parengim. 15,750.02 
Salei nuoma 1,608.26

Viso. . .17,463.80 
III Likutis iš 1961 m.

XII. 31. 2,928.64 2,928.64
Viso pajamų. . . 40,330.65

II Nepaprast. išlaid.: $$

Palūkanos 9,201.82
Viso. . . 9,201.82

III Kapitalo išlaidos $$

Atmokėtos skolos 13,000.00 
Viso išlaidų. . . 38,921.96

Likutis 1962.XII.31. 1,408.69
40,330.65

Pereitais metais buvo likę 
skolų $147,261.84 ir už 1956 
—1960 m. m. likusių nesumo 
ketų palūkanų $2,648.60. Tai 
gi, viso skolų buvo likę $149, 
810.44. Atmokėjus bankui $ 
13,000.00 ir užsilikusias palū 
kanas $2,648.60, šiemet viso 
skolų atmokėta $15,648.60. 
Skolų dar lieka $134,261.84.

MŪSŲ PAŽANGIEJI
Daug mūsų jaunųjų baigė

lietuvių šeštadienines mokyk 
los ir, reikia tikėtis, daug jų 
baigs. Vieniems sekasi sun 
kiau, kitiems geriau, o kai ku 
rierns ir labai gerai. Labai ma 
lonu pažymėti, kad Danutė 
Lukauskaitė pirmauja šešta 
dieninėj mokykloj VI sk. Šva 
riai kalba lietuviškai, gražiai 
skaito, gerai vaidina mokyk 
los parengimuose, puikiai sa 
ko eilėraščius. Pradžioj mokė 
si prancūzų mokykloj, todėl 
kalba, skaito ir rašo prancū 
ziškai. Šiais mokslo metais 
angliškoj mokykloj iš ketvir 
to skyriaus perkelta į penktą 
sk. Danutei viskam užtenka 
laiko ir lietuvių kalbos moky 
masis visai netrukdo gražiai 
kalbėti angliškai ir prancūziš 
kai. Danutės tėveliai rūpina 
si, kad jinai pirmoj eilėj mo 
kytųsi ir mokėtų savo gimtą 
kalbą. Jos pirmoji mokykla 
buvo liet, šeštadieninė Mont 
realyje. Danutė su savo tėve 
liais kalba lietuviškai ir sava 
kalba didžiuojasi.

Yra tėvų, kurie sako, kad 
lietuvių kalba trukdo kitų kai 
bu akcentui. Šis malonus pa 
vyzdėlis (tokių buvo, yra ir 
bus daugiau) parodo, kad lie 
tuvių kalbos mokymasis ne 
kliudo ir nekliudys kitų kai 
bų mokymuisi. Labai sekti 
nas pavyzdys tiems tėvams, 
kurie savo vaikus neleidžia i 
lietuvių šešt. mokyklą.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Nauju klebonu Aušros Var 
tų parapijoje, vyresniųjų pa 
vedimu, Jo Em. kardinolas 
Leger paskyrė Tėvą Kazimie 
rą Pečkį, S. J. Tėv. K. PeČ 
kys yra gimęs ir augęs Lietu 
voje, studijavo Olandijoje ir 
ten pat pašvęstas kunigu 1945 
metais. Pastoracini darbą dir 
bo lietuvių tarpe Paryžiuje ir 
JAV.

Tėvas Leonas Zaremba, S. 
J., paskirtas nauju parapijos 
vikaru. Tėv. L. Zaremba gi 
mė ir augo Aukštaitijoje, Siu 
dijavo Vakarų Europoje ir 
kunigu pašventintas Romoje. 
Pastoracinį darbą dirbo Pie 
tų Amerikoje ir J. A. V.

Pp. J. Ladygai aukojo pa 
rapijos reikalams 30 dol.

Mirė E. A. Kelly, vryiau 
sias Quebeco Kredito Unijų 
Lygos direktorius. Praeitą tre 
čiadienį jį ištiko širdies smū 
gis. Jis buvo vienas iš svar 
biausių Lygos organizatorių 
ir vadovų. Direktoriaus parei 
gas perėmė jo pavaduotojas 
lean Robert Guihan.
Nekilnojamo turto paskoloms 
palūkanų klausimas buvo per 
svarstytas ir palūkanos nuo 
1963 metų pradžios sumažin 
tos iki 6% %. Tuo būdu sekan 
čiais metais visi „Lito“ skoli 
ninkai, kaip už senas, taip ir už 
naujas paskolas mokės tik 6% 
%. Tai pačios žemiausios pa 
lūkanos, kokias tik skolintojai 
šiuo metu ima. Kadangi be to 
dar „Lito“ morgičiai yra atviri 
ir Valdybos sutikimu perleidžia 
mi nuosavybės perdavimo atve 
ju, tai drąsiai galima tvirtinti, 
kad tokių gerų sąlygų Montrea 
lyje kitur rasti niekas negalės.

Šis papildomas palūkanų su 
mažinimas (praeitame posėdy 
je buvo sumažintas tik iki 6% 
%) ■ padarytas pramatant žy 
iniai didesnę „Lito“ apyvartą 
1963 metais. Be to, „Lito“ da 
romą pažanga patarnavimuose 
savo nariams ir jų atpiginime, 
reikia manyti, paskatins į jį 
įstoti ir tuos, kurie jo nariais 
dar nėra. O kad Montrealio lie 
tuviai gali ir privalo turėti mi 
lioninę kredito unija, dėl to nie 
kam nė abejonių nekyla.

„Lito“ metinį susirinkimą 
nutarta šaukti vasario mėn. 24 
d. Jau dabar atkreipiame narių 
dėmesį, kad kandidatus į vai 
domuosius organus (valdyba, 
kredito ir revizijos komisijas) 
gali išstatyti raštu du nariai ir
* »r-x*

Bažnyčios fondo reikalams 
po $10 aukojo: Rokienė, Ant. 
Kirkus, A. Snapkauskas, V. 
Baltakienė, Pr. Ilgūnas, Alf. 
Jankus, J. Sinius, E. J. Kar 
deliai, St. Balsienė, Dr. V. 
Pavilanis, M. Juodviršis ir E. 
Elvidgė, $15: M. Grinka; $ 
20: J. Dalmantas ir Č. Janus 
kevičius Sr.; po $25 : VI. Stan 
kevičius ir D. Jurkus; $40: A. 
Masevičius ir $45: Barbora 
Žemgulytė.

savo pasiūlymą turi įteikti sek 
retorini ne vėliau, kaip viena sa 
vaite prieš susirinkimą. Taip 
pat primename, kad pasiūly 
mus dėl įstatų pakeitimo gali 
patiekti jau dabar bet kuris na 
rys „Lito“ įstatų keitimo kom. 
pirm. p. Bernotui arba „Lito“ 
įstaigoje darbo valandomis. 
„Lito“ balansas gruodžio 1 d. 
pasiekė $ 684.775. indėliai $ 
652,734, paskolos $545,781, in 
vestacijos (centrinė kasa) $70, 
000 ir narių skaičius 726.
Nekilnojamojo turto paskolų 

ateinantiems metams jau yra 
užregistruota $104.000 sumai.

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 
•■a ir ateinančių metų sąmata 
nariams bus išsiuntinėta kartu 
su kvietimu į susirinkimą.

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? ,

Palūkanų sumažinimas už 
nekiln. turto paskolas skoli 
ninku bus pajustas nuo atei 
nančio mėnesio mokėjimų. 
Mat, krtdito unijose palūka 
nos mokamos už piaeitą mė 
nesą, tai yra sausio mėnesį 
mokamos už gruodžio mene 
sį ir dalį sausio mėnesio, žiū 
rint, kada paskola paimta. Už 
tat šio mėnesio mokėjimai 
dar tebėra apskaičiuoti sena 
tvarka.

Ryšium su numatomu čekių 
sistemos įvedimu nariai turės 
šėrų ir depozitų sąskaitas. 
Smulkesnė tvarka bus aptar 
ta sekančiame valdybos posė 
dyje ir patiekta visuotiniam 
narių susirinkimui patvirtinti.

SUDBURY. Ont
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
įvyks š.m. varario mėn. 23d. 
šeštadienį, ukrainiečių salėje 
130 Frood Rd.

Steigiamasis vyrų choras,, 
kuriam vadovauja Aleksas Ku 
sinskis. Per nepriklausomybės 
šventės minėjimą jau pasiro 
dys visuomenei irišpildys meni 
nę programą. Laukiame.

Išrinkta LB Kontrolės ko 
misija: Antanas Laucius, VIa 
das Kriaučeliūnas ir Pranas

Griškonis. Kandidatais liko: 
I. Račinskienė ir S. Semežie 
nė.

Juozas Bataitis darbovietė 
je susižeidė ranką. Gydosi na 
muose. Mielam Juozui linkima 
greit pasveikti.

„Nepriklausomą Lietuvą” 
užsisakė: Leonas Kasperiūnas, 
Jonas Lukšys, Justas Stankus. 
Sveikiname naujus prenumera 
torius ir linkime jiems visoke 
riopos sėkmės.

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 4-ro psl.

MOKSLINĖS 
DISERTACIJOS

NEMOKAMAS NL 
LAIKRAŠTIS

■■■

M.MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ I R |

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS j
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

79 ir 81 St. Zotique St. E. | 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL, g?---- -----------------------

I
Baltica investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000 jį
Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966^14 Ave. Rsmt g

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

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

M

G?

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Aaufman’s WooUens&TextHes|
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. d

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite, 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
C H. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

ir

I Boulevard Restaurant t
CURB BAR-B-Q SERVICE

ALUS, VYNAS, ŠAMPANAS.
Pirmos rūšies steikai.

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

Savininkas P. VORON1NKAIT1S
1997 Labelle Blvd. (Kelias 11 A) Chomedy.

Tel. MU 1-0067

Vilniaus universiteto istori 
jos - filologijos fakulteto tary 
boję apgynė disertacijas: isto 
rijos mokslų kandidato laips 
niui Anatolija Beržinskaitė (te 
ma : „LKP veikla auklėjant 
darbo žmones proletarinio in 
ternacinalizmo dvasia 1927— 
1940 m.“) ir filologijos moks 
lų kandidato laipsniui, Liudvi 
ka Lisenkaitė („Lietuvių tary 
binės prozos raidos proble 
mos pokario metais 1945 — 
1952”).

VILNIAUS ALBUMAS
1958 metais išleistasis, pa 

kartojant 1955 metais išleistą 
jį Vilniaus albumą, apima ar 
chitektūrą iki XX amžiaus pra 
džios. Dėl šito albumo, būtent 
— dėl to, kad jis pakartotas ir 
kad jis apima senųjų laikų ar 
chitektūrą, buvo kilęs didelis 
triukšmas. Trukšmadariai jau 
dinosi, kad Vilniuje esą gi 
daug nauja (Lenino, Dzeržy 
nskio ir kitų panašių. . .), o ai 
bumas kartojąs vis sena. Bet 
įžangoje sakoma, kad publi 
kos albumas buvęs tuojau iš 
graibstytas. Taigi, niekas ne 
laukia nauja, o grožisi senu, 
„dar feodalinių laikų“ menu 
ir bendrai grožiu.

1958 metų laida žymiai to 
bulesnė, negu 1955 metų. At 
rinkimas .kruopštus, spauda 
daug geresnė ir paveikslai išėjo 
nepalyginamai gražesni. Lei 
dinys tikrai palyginamai gra 
žus ir vertingas. Naujoji gi ru 
sų statyba nieko neverta, ir nė 
ra ko ją rodyti.
@ Vilniuje mirė chemikas, 
chemijos mokslų kandidatas 
Kajetonas Blažys. Visą eilę 
metų Blažys dėstė Vilniaus 
universiteto prekių mokslo ka 
tedroje, buvo ir Mokslų aka 
demijos Chemijos ir cheminės 
technologijos instituto vyr. 
mokslinis bendradarbis. Kaj. 
Blažys — gerai pažįstamas 
Vilniaus ir krašto lietuviams, 
dar prieš 1930 m. chemijos sri 
tyje tobulinęsis Lyone (Pran 
cūzijoje), o 1939 m. atgavus 
Vilnių, buvo paskirtas laiki 
nuoju pramonės tvarkytoju. 
Mirė turėdamas apie 60 m. 
amžiaus.

DRAMOS TEATRAS 
KAUNE

pastatė sezono pirmąją prem 
jerą — amerikiečių dramatur 
go A. Millerio dramą „Visi 
mano sūnūs“. Pastatė H. Van 
sevičius.

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

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

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

Be atstovybių bei konsulą 
tų, ją gauna prieglaudose, sa 
natorijose esą tautiečiai Euro 
poje. Tokių yra gana daug, to 
dėl ir NL išlaidų susidaro. To 
dėl N-ma Lietuva dėkinga vi 
siems tautiečiams, kurie ton 
sąskaiton įmoka kiek pinigų.

Praėjusiais metais ligoniams 
bei seneliams ir invalidams pre 
numeratas dalinai apmokėjo 
dr. E. Malkus, dr. S. Sakalaus 
kas ir kt. Šiemet gi dvi prenu 
meratas į Europą apmokėjo 
Bronius Abromonis, skirda 
mas tuos pinigus vieton aukų 
NL Spaudos baliaus loterijai. 
Ačiū visiems, kas mūsų bro 
liams ir sesėms užprenumeruo 
ja „Nepriklausomą Lietuvą“. 
® Maskvoje, dailininkų s-gos 
patalpose, atidaryta dail. Vyt. 
Jurkūno darbų paroda. Prieš 
keletą metų Maskvoje buvo 
dail. A. Žmidzinavičiaus, P. 
Tarabildienės darbų parodos, 
O pernai parodyta skulpt. J. 
Mikėno kūryba.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Noreika. TRYS VĖL 

NIAI. Apysaka iš Lietuvos ne 
priklausomybės kovų su bol 
ševikais. Išleido Rūta: 89 Na 
pier St., Hamilton, Ont. Lei 
dinio 70 puslapių, mažo for 
mato. Kaina nepažymėta. In 
formacija: Autorius, J. Norei 
ka — Lietuvos kariuomenės/ 
kapitonas, kalintas nacių kon 
centracijos stovykloje Stut 
hofe; išlaisvintas iš ten, grįžo 
Lietuvon ir ten žuvo partiza 
nų eilėse.

M. Čapkauskas. CINIKO 
PATARĖJAS. Moderniai ir 
originaliai iliustruota dailinin 
ko R. Bukausko. Autoriaus 
leidinys. 160 puslapių. Kaina 
$2.50. Adresas 845, 39 Avė. 
LaSalle. P. Q.

Žem. Ant. LIETUVOS 
VAIZDELIAI. Išleido kny 
gos mėgėjai Brooklyne 1962. 
100 psl. Kaina 1 dol. Adre 
sas: 39 Jerome St., Brooklyn 
7, N. Y., USA.

I
 Įvairūs

DRAUDIMAI
Vacys Zižys

Įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

I A. NORKELIŪNAS į
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

I
ME7-6727 I

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS |

117 — 6th Avenue, Lachine. &

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.
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ST. CATHARINES, ONTARIO
SPECIALUS PRANEŠIMAS

KLB Šalpos Fondas prane 
ša, kad per Balfą numato pa 
siųsti didesnį kiekį vyriškų rū 
bų į Lietuvą. B - nės V - ba 
skubiai prašo adresų tų lietu 
vių, kuriems yra reikalinga 
parama Lietuvoje. Laikas yra 
skubus ir terminuotas. Adre 
sus V - ba priims iki vasario 
10 d. St. Catharinėje gyveną

adresus siųskite: J. Šarapnic 
kas, 56 Concord Ave. P.Baro 
nui 99 Gross St. ir P. Daugi 
nui, 47 Currie St.

Niagara Falls mieste siųskite 
adresus: St. Ulbinas 840 Will 
mott St. B - nes Valdyba.

J. Šarapnickas.
B - nės pirmininkas

Įvairūs siuntiniai

Iš Kanados:
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 

paprastu ir Jūsų sudarytus ir apdraus
Siunčiame °1 W tus jvainus siuntinius.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA.

SPORTO ŽINUTĖS
Atkelta iš 3-čio psl.

Milane, pavadino, . . Astono 
vila.

Sensacingiausias visų laikų 
rašytojas yra pasaulio sunkaus 
svorio bokso meisteris S. Lis 
ton. Jis šiuo mteu rašo savo 
prisiminimus. Tik prieš keletą 
mėnesių ,,Sonny “ išmoko pasi 
rašyti savo pavardę.

500 LIETUVIŠKOS 
„ELTOS“ NUMERIŲ

Sausio 19 d. išėjo 500-sis 
„Eltos Informacijų“, Eltos 
biuletenio numeris Vakaruose. 
Šis biuletenis pradėtas leisti 
1946 m. pradžioje (1945 m. 
kasdien leistos E. Žinios), tad 
jam soikanka jau 17 metų. Jis 
visą laiką leidžiamas VLIKo 
(vėliau Vykd. Tarybos, jos In 
formacijos Tarnybos, vėliau 
tik Vykd. Tarybos) tiesa, bu 
vo leidžiamas keliais pavadini 
mais, tad bus tiksliau teigti, 
kad lietuviškoji „Elta“ dabar 
jau bus išleidusi 500 numerių.

MOKSLO PAŽANGA 
OKUPUOTOJE 

LIETUVOJE

Per praėjusius dvejus metus 
Vilniaus universiteto dėstyto 
jų kolektyvas pasipildė šimtu 
žmonių, daugiausia jaunimu. 
1962 m. buvo apgintos 21 kan 
didatų dLerlaCija ir 4 dakta 
rų. Šių pastarųjų tarpe dau 
giausia medikai (mokslinin 
kai doc. L. Laucevičius, A. 
Marcinkevičius). Dabar dakta 
rų disertacijas ruošia dar pen 
ki žmonės. Vienas jų, K. Na 
viekas — partijos istorijos 
mokslo atstovas, fi 
nansų specialistas A. Žilėnas, 
lituanistai Z. Zinkevičius, J. 
Palionis, fizikas — teoretikas 
A. Balotinas.

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

nmtnnnnmmmtrnmxnrmmmtnn

CANADA

Mokykimės
angliškai ar prancūziškai

NIEKO NĖRA JUMS SVARBESNIO KAIP IŠMOKTI KUO GREIČIAUSIAI
IR KUO GERIAUSIAI KALBĄ TOS BENDRUOMENĖS, KURIOJE JŪS GYVENATE —
T. Y. ANGLŲ IR PRANCŪZŲ KALBAS.
ŠIS UŽDAVINYS YRA GYVYBINĖS REIKŠMĖS JŪSŲ PASISEKIMUI
IR LAIMEI KANADOJE.

ŠTAI KELETAS PRIEŽASČIŲ:

— mokėdami prancūzų ar anglų k., jūs galėsite daug lengviau įsigyti 
draugų, atlikti reikalus krautuvėse ir įstaigose ir pasinaudoti visais 
patarnavimais, kuriuos teikia bendruomenė jums kaip savo nariui —

— jeigu mokėsite anglų ar prancūzų k., jūsų kvalifikacijos ir jūsų 
patirtis įgaus didesnę vertę jūsų darbdaviui —

daugelyje darbo rūšių jūsų kilimas priklauso didele dalimi nuo 
sugebėjimo sklandžiai kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai, ar 
prancūziškai —

ijvb

— mokėdami 
techniškais

— mokėjimas
pilietybę —

angliškai ar prancūziškai, jūs lengviau pasinaudosite 
kursais pagerinti jūsų darbo sugebėjimą — —
anglų ar prancūzų k. yra būtinas įsigyjant Kanados

ANGLŲ AR PRANCŪZŲ K. VAKARINIAI KURSAI YRA DUODAMI 
DAUGUMOJE VIETOVIŲ. NORĖDAMI GAUTI APIE TAI INFORMA
CIJŲ, KREIPKITĖS Į VIETINĖS MOKYKLOS VEDĖJĄ, ARTI

MIAUSIĄ PILIETYBĖS BEI IMIGRACIJOS PAREIGŪNĄ, JŪSŲ 
KUNIGĄ BEI PASTORIŲ AR Į ŠĮ LAIKRAŠTĮ.

KODĖL NEUŽSIREGISTRUOTI ŠIANDIEN?

P1GJAUM 
SIUNTINIAI 

LIETUVON 
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025. R. A. Bell

Pilietybės ir Imigracijos 
Ministeris.

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

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

330 Bay Street.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

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

52-15

PADĖKOS GARS IN IMAS
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 atveju 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.

. .K.L.B. Montealio Apylin 
kės Seimelio Prezidiumas reiš 
kia nuoširdžią padėką visiems 
Klaipėdos Krašto sėkmingo 
minėjimo programos dalyvia 
ms: „Neprikl. Lietuvos“ red. 
J. Kardeliui už turiningą, ir į 
domią paskaitą, L. Barauskui 
už meniškus žodžius, skaity 
tus iš Kristijono Duonelaičio 
„Metų“, J. Piečaičiui, Skautų 
Vyčių Tautinių šokių grupės 
vadovui, ir visiems šokėjams 
už grakščiai pašoktus tautini 
us šokius. Įpatinga padėka 
tenka Aušros Vartų Klebonui 
n parapijos Komitetui už lei 
dimą minėjimui pasinaudoti 
sale. Nuoširdus ačiū Mažosios

Lietuvos Bičiulių Draugijos 
Montrealio Skyriaus Valdy 
bai už gražų ir rūpestingą be 
ndradarbiavimą ruošiant šį mi 
nėjimą, o V. Pėteraičiui už gr 
ažų minėjimo atidaromąjį žo 
dį. Ir visiems maloniems tauti 
ečiams, į minėjimą atsdlankiu 
siems.

Seimelio Prezidiumas.
L.K. Mindaugo Šaulių nuo 

širdžiai dėkoja Aušros Vartų 
parapijos klebonui Tėvui J. 
BorevičiuiSJ. ir visam parapi 
jos Komitetui už ypatingą 
salės nuomos nuolaidą, ren 
giant kaukių balių š.m. sausio 
mėn. 5 d.

Kuopos Valdyba.

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

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

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

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

reikalu Hamiltono b-nės v-ba 
sausio 17 d. buvo sušaukusi vi 
sų organizacijų bei kultūrinių 
grupių atstovų pasitarimą. B- 
nės v-bos p-kui VI. Kažemė 
kui užklausus: ar rengti tokį 
suvažiavimą Hamiltone, atsa 
kymas nei už. nei prieš nebu 
vo gautas. Visi žino, kad tai 
milžiniškas darbas. B-nės v-bai 
pranešus. kad ši šventė vra 
siūloma Hamiltonui, kaip lie 
tuvių dienos pirmeiviams, cen 
trui padengiant dalį susidariu 
šių išlaidų. B-nės v-bai pasisa 
kius už tokios šventės rengi 
mą, visų šis sprendimas buvo 
priimtas. Artimiausioje ateity 
je, organizacijos ir grupės tu 
rėš pristatyti po vieną ar du 
atstovus b-nės v-bai, sudaryti 
šventės rengimo komitetui, ku 
ris išrinks smulkesnes darbo 
detales. Tikėkimės, kad dar 
vieną didelį ir garbingą darbą 
Hamiltonas atliks. V. P.

LN V-BOS IR LN NARIŲ 
INFORMACINIS POSĖDIS
įvyko sausio 19 d. p. Naruše 
vičiaus viešbutyje. Jame daly 
vavo 32 asmenys. Jis buvo 
specialiai kviestas išsiaiškinti 
garantijų gavimo galimybes L. 
N. hipotekinei paskolai.

Posėdžio metu $ 100 čekį 
įteikė Ed. Vembrė, nupirkda 
mas antrą šėrą savo sūnui, 
Aleksui. Šiuo būdu dabar Ed. 
Vembrės šeima turi LN 1,700 
dol. Tai yra deginąs pavyz 
dys, kad mes visi tą patį gali 
me, deja, daugelis tik pakalba 
me, kad L. Namų reikia, o ka 
da prieiname prie realumo, ta 
da patys savo šešėlio išsigąsta 
me.

J. Šarapnickas iš St. Catha 
r’neš pasiuntė per A. Kaušpė 
da, gautą trečią šimtinę iš J. 
Girevičiaus. Čia pat salėje gau 
ta 18 garantuotojų po $2,500 
ir iš viso jų jau turime 41.

Didelis L. N. rėmėjas p. 
Bersėnas iš Mt. Brydges, Ont. 
specialiai paskambino v-bos 
p-kui, pasiūlydamas savo ga 
rantiją. Vis’ems LN entuzias 
tingiems rėmėjams siunčiame 
LN v-bos vardu gražiausią pa 
dėką!

Pasitarimas baigtas 10 vai. 
v. su bendra dalyvių nuotaika 
— Lietuvių Namus reikia sta 
tyti!

Al. Naruševičiui už jau ke 
lis kartus nemakamai duotą 
gražią ir jaukią salę, gili LN 
v-Dos padėka!

ŽIEMOS BALIUS,
ruošiamas LN v-bos, įvyksta 
šį šeštadienį Hillcrest saieje, 
0X0 Concession St. (ant kai 
no, prie Vventwonn g-ves,. 
Labai prašome musų Visus na 
rius ir plačiąją visuomenę ja 
me dalyvauti. Tai yra septyne 
rių metų LN veiklos sukaktu 
vinis parengimas. Kada v-bos 
nariai praleidžia daug valan 
du šiame sunkiame darbe, 
mes nors tiek padėkime jiems, 
kad kuo skaitlingiausiai šiuose 
šokiuose dalyvautumėm! Tas 
priduos v-bai naujų moralinių 
jėgų LN įsigijimo darbą tęsti 
dar su didesne energija. Šie 
šokiai yra vieninteliai ilgame 
Šios žiemos karnavaliniame 
perijode (nuo N. Metij iki ga 
vėlios).

Tad t v i r tai ans-soreskime 
ž’emos ba’iuie dalyvauti ’’r tuo 
naciu narems'me vena didžiau 
s;” anylinkės liet, dar
bu! Sk. St.

HAMILTON KAUKIŲ 
BALIUS,

ruošiamas T. F-do Hamilto 

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:
Pirmad:eniais — 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

dainuoją apie Kanados upes, kalnus, ežerus per CBC.

no skyr. valdybos, įvyks va 
sario 23 d., šeštadienį prieš 
užgavėnes, Hillcrest salėje, 
II aukšte, 510 Concession 
Str.

Kviečiame visus 
Hamiltono bei plačiųjų apy 
linkių lietuvius išanksto susi 
tvarkyti laiką ir paruošti kau 
kės, kad jame visi galėtume 
te dalyvauti. Kaukėms bus 
skiriamos gausios piniginės 
premijos. ,

Bus gera muzika ir visi ki 
ti įvairumai. Kadangi prieš 
gavėnią paskutiniai šokiai, tai 
nepraleiskite progos gerai už 
sigavėti. Valdyba.

TAUTINIU ŠOKIŲ 
GRUPĖ

užsiregistravo dalyvauti Lais 
vės Festivalyje Toronte vasa 
rio 1—2—3 d. d. Pereitais me 
te’s, šališku teisėjų sprendimu, 
hamiltoniečiai užėmė ketvirtą 
vietą. Gyvataras ruoš’asi ir tau 
tinių šokių minėjimams, o taip 
pat Č’kagoje įvykstančiai Tau 
tinių šokių šventei. Grupei la 
bai sėkmingai vadovauja G. 
Breichmanienė.

PARAPIJŲ PIRMENYBĖSE
Leonas Mekauskas, įmesti} 

krepš’ų skaičiumi, iškopė į 
pirmą vietą. Po keturių rungty 
nių jis komandai pelnė 102 taš 
kus, antras eina Alg. Viners 
kis (iš penk’ų rungtyn:ų) 100 
taškų ir trečias šv. Patriko ats 
lovas. Lietuviai pirmauja ir ko 
mandiškai.

PASIRODĖ NAUJAS 
biuletenis, spausdinamas ofse 
tu, pav. Hamiltono Lietuvis. 
Pirmas nr. daro labai blogą 
vaizdą: neaiškios nuotraukos, 
daug gramatinių klaidų, dar 
bas labai nekruopšlus. Redak 
toriai — Pr. Enskaitis ir V. Pa 
šilys daug geriau būtų padarę, 
nukreipdami savo plunksnas 
egzistuojantiems Kanados laik 
raščiams. Girdėti, kad pirmo 
nr. atspausdinta 600 egz. Me 
tinė prenumerata 3 dol. K. B.

PLINTA MEDINIŲ KLUM 
PAIČIŲ GAMYBA

Telšiuose vadinami liaudies 
meistrai gamina - skobia me 
dines klumpaites. Pasirodo, 
lietuviškos medinės klumpės 
turinčios didelę paklausą Mas 
kvoje, o Minsko liaudies dai 
nu ir šokių ansambliui telšie 
tis Kontrimas pagaminęs 24 
poras lietuviškais ornamentais 
papuoštu klumpių. Daug suve 
nyrinui klumpaičių įsigijo Kau 
no, Palangos, Biržų, Šilutės ir 
kt. m-et/ų gyventojai. Kitas 
me;stras taip pu’k’ai atlikęs 
menines dėžutes, kad jam pa 
siūlyta jas gaminti v'sos Sovie 
tijos mastu. Telšių tekstilinin 
kės audžia tautines juostas ir 
jas perka ne tik lietuviai.

MAŽĖį’A VĖŽIU ATSAR 
GOS LIFT* TVOJĘ IR 

KITUR

Vilniuje Mokslų akademi 
jos iniciatyva sušauktame pa 
sitarime kalbėta vėžių ve’simo 
klausrmu. Pasitarime dalyva 
vo ir Rusijos Federacijos, Uk 
rainos, Baltarusijos ir Pabalti 
jo respublikų moksliniai dar 
buotoiai ir pramonės atstovai. 
Pauškėjo, /kad vėžių ątsar 
gos daugelyje vandenų mažė 
ja. Svarbiausia priežastis, tai 
vandenų užteršimas, neracio 
nalus gaudymas, ligos, žvejų 
mėgėjų daroma žala.

Maloniai kviečiame visus padėti statyti

LIETUVIŲ NAMUS HAMILTONE, 

skaitlingai dalyvaujant nuotaikingame

ŽIEMOS B ALIUJE,
kuris įvyks šį šeštadieni, vasario 20 d. Hillcrest salėje, 

510 Concession S', (ant kalno).

Puikus orkestras, turtinga loterija ir susitikimas su draugais 

visiems suteiks progą nuotaikingai praleisti savaitgalį 

savoje lietuviškoje aplinkumoje.

Veiks įvairus bufetas!
Pelnas skiriamas LN Kultūros Fondui.

Pradžia 7 v. 30 min. vak.

Hamiltono LN Valdyba.
---------------- -------- -------

NIAGAROS PUSIASALIS
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJA! PAMINĖTI

pasiruošimas jau vyksta. Minė 
jimas įvyks vasario 16-tą Slo 
vakų salėje, Page ir Welland 
ga'vių kampas.

B-nės v-ba sąryšyje su Lie 
tuvos nepriklausomybės šven 
tės minėjimu prašo visuome 
nės paramos. B-nės v-ba yra 
numačiusi per minėjimą pa 
ruošti turt-ngą loteriją. Greitu 
laiku lankysime visus lietu 
vius, ir maloniai prašome pri 
s:dėti prie loterijos pinigais ir 
daiktais. Į minėjimo ruošą įsu 
jungė J. Čeporius iš Ninagar 
Fa’s- Ont. J. Č. rinks loterijai 
N. Falls mieste. (J. Čeporius 
pirmas sumokėjo B-nės mokes

WELLAND, Ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMAS. MINI 

MAS VASARIO 23 d.
Jei nebūtų vasaros ir rudens 

nematytum žiemos grožio; jei 
nebūtų žiemos, nejaustum gy 
vybe besiveržiančio pavasario 
Žiema savo balta pūkine skais 
te pridengia visus rudens pur 
vynus ir šiukšlynus. Visa atro
do švaru ir gryna; danguje 
žvaigždės, žemėje deimantai, 
o pušvs! Kaip nuotakos vestu 
viu d:eną. Bet žiema savo 
balta skraiste negali pr'dengti 
emžmai neramios žmogaus 
dvasios.

Bendruomenės apylinkės 
valdvba rengia vasario 16 pa 
minėjimą. Minėjimas i.vvks va 
saro 23 d. vakare: 162 Hager 
St. Welland, Ont. Bus tai die 
nai pritaikinta paskaita ir me 
nine dabs, kurią išpildys. Nia 
garos pus’asalio skaudai ir pa 
v-eniai menininkai bei meno 
mugėjai Po iškilmingosios mi 
nėi’mo dabes šokiai. Aovlin 
i.ar kv:eg;a apsdanky
’■ *-nu*’'eči”s iš p’a'-es^ės apvlin 
1-a„ ; mums *-e:kšmingiausios 
d;enos parr.inėiimą.

Visuomenininkų pagerbtuvės.
Iniciatorių suruoštas sausio 19 
d. įvyko pp. Blužams vedybi 
nio gyvenimo 25 metų sukak 
ties pobūvis. Ponai Blužai yra 
veiklūs lietuviškame visuome 
niniame darbe, todėl į jų pag 
erbimą susirinko daug tautie 
čių net iš kitų kolonijų. P.J, 
Blužas nepriklausomoj Lietu 

Elen Stuart ir Bud Spencer — Kanados liaudies dainininkai,

tį). Nuoširdžiai dėkojame J. 
Čeporiui už parodytą nuoširdų 
mą ir rūpestingumą b-nės dar
be.

Kad sėkmingiau praeitų va 
sario 16-tosios minėjimas, St. 
Catharines, ap. v-ba dirba ar 
timame kontakte su Wellando
ap. v-ba. Wellandas yra psai 
ruošęs dalyvauti St. Catharine 
je per minėjimą vasario 16-to 
sios, o St. cathariniečiai ruo 
šiasi vykti į Wellandą, nes jų 
minėjimas šios šventės įvyks 
savaite vėliau, vasario 23-čią. 
Abidvi B-nės, dirbdamos iš 
vien, nugalės visus sunkumus.

Valdyba.

voj ėjo atsakingas pareigas tei 
smo institucijose ir šiuo laiku 
yra bendruomenės apyl. vai 
dybos narys.

Nedarbas
Žiemos metu Wellande ir 

Port Colborne reiškiasi nedar 
bas. Nedirbančių skaičiuje yra 
ir lietuvių; ypa yra daug palei 
stų iš Page-Hersey Tube Ltd.

Nepriimtini kivirčai.
Jau kuris laikas prieš Wellan 

do ir St. Catharines bendruo 
menk/ apylinkių valdybas pu 
čia žvarbūs politiniai ir antide 
mokrat’ški vėjai. Tai nemalo 
nūs palikimas ir kai kurių as 
menų atsivežtas į šį kraštą ne 
siskai tymas su teisėtais bend 
ruomenių susirinkimais, taisė 
tais valdybų išrinkimais ir pa 
naudojimas sakvklos .tų valdy 
bų griovimui. D-’ktuoti, valdy 
ti nevien bažnyčią, bet ir vals 
tybę, užgniaužti bet kokią lais 
vą mintį — reiškiniai žinomi 
iš seniau. Jei nepriklausoma 
me valstybiniame gyvenime 
tie reiškiniai nebuvo naudingi, 
tai efmigracijoje lietuvybei jie 
yra žalingi. Visuomenininkų 
gretos vis mažėja, ir metai po 
metų išrinkti apylinkėse bend 
ruomenių valdybas darosi sun 
kiau. Būkim objektyvūs ir są 
moningi, neperkelkim asmeni 
nių kivirčų į visuomeninę plot 
mę. J. P.

34.
Trėmimo į Sibirą klausimu 

čia ėmiausi išsitarti todėl, kad 
turiu savo patirtį iš caro laikų. 
1912 metais kartu su kitais* ka 
torgos bausmę atlikusiais, bu 
vau ištremtas į Sibirą karo teis 
mo atimtų teisių atgauti. Bu 
vome atvežti Irkutskan ir pa 
talpinti persiunčiamiems skir 
tuose kalėjimo barakuose. Lie 
pos pabaigoje gavau paskyri 
mą į Kirensko apskritį (apie 
800 km nuo Irkutsko į šiau 
rę) ; kitas tos pačios bylos 
draugas buvo kur kas laimin 
gesnis — jis gavo Much tują, 
prie Lenos, Jakutų apygardo 
je apie 500 km dar už Kirens 
ko. Tad į paskirtas trėmimo 
vietas turėjome plaukti Lena.

Kadangi Lena tik gegužės 
mėn. pabaigoje būna tinkama 
navigacijai, tai vasaros metu 
tąja upe į šiaurę anuomet iš 
plaukdavo tik trys tremiamų 
jų po 300 žmonių partijos. Pa 
skirtų į šiaurę Irkutske nelaiky 
davo, nes persiunčiamajame 
kalėjime nebuvo tiek vietos. 
Todėl visus, šiaurei bei vadina 
moms Lenos partijoms skir 
tus, varydavo etapu į Aleksan 
drovską (apie 80 km nuo Ir 
kutsko į vakarus) ir ten per 
siunčiamajame Aleksandrovs 
ko kalėjime koncentruodavo 
ir formuodavo Lenos partiją į 
šiaurę. Aleksandrovske veikė 
dar ir antras išgarsėjęs Alek 
sandrovsko katorgos kalėj i 
mas, kuris ir bolševikų laikais 
savo garso dėl žiauraus rėži 
mo nebuvo praradęs. Apie tai 
teko skaityti ten kalėjusių pa 
sisakymus. Tremiamieji, ga 
vę paskyrimą į šiaurę rugpjū 
čio antroje pusėje, kai trečioji 
ir paskutinė Lenos partija jau 
buvo iškeliavusi, turėdavo lau 
kti sekančių metų birželio mė 
nėšio Aleksandrovsko persiun 
čiamajame kalėjime pirmo 
sios pavasarinės Lenos parti 
jos išplaukimo. Šios ,,laimės“ 
kandidatams tatai reiškė ne 
pelnytą ir papildomą 9 mėn. 
kalėjimo bausmę.

Tremiamiems į šiaurę Le 
nos upe plukdyti Kačuge ar

SAULT Ste. MARIE, Ont.
NEDAUG NAUJIENŲ

Mūsų mažą koloniją, beatsi 
gaunančią po visų švenčių ma 
lonumų ir tebegyvenusią kalė 
diniais įspūdžiai, staiga užklu 
po dideli šalčiai. Keletą die 
nu temperatūra buvo kritusi 
net ligi —241.F. Taip šalta, 
kad net laukan baisu išeiti, bet 
kas daryti, jei dirbti vistiek rei 
kia. Gerai, kad mūsų tautie 
čiai moka gerai nuo šalčio ap 
sisaugoti, o patyrimą turintieji 
sako, kad „Canadian Club“ 
ar „Adomas“ yra patys geriau 
šieji vaistai nuo šalčio ir nuo 
gripo. . .

Pirmas bandymas išrinkti 
naują valdžią nuėjo niekais, 
nes susirinkiman atvyko tik 12 
tautiečių. Kaltinkime tą nelem 
tąjį šaltį ir tikėkimės, kad 
bent iš antro karto turėsime 
naują apylinkės valdybą, nes 
yra geros valios ir pavyzdingų 
tautiečių, kurie patys savano 
riškai žada užsidėti tą garbin 
gą darbą bei veiklos naštą vi 
siems šiems metams.

Paskutinė didesnė naujiena: 
Jau trečia savaitė serga dabar 
tinis valdybos pirmininkas. Pa 
linkėsime kuo greičiausiai jam 
pasveikti ir sėkmingai tęsti 
bendruomeninį darbą.

Korespondentas.

Italija.
LIETUVOS MINISTERIS 

PRIE ŠV. SOSTO
S. Girdvainis buvo priimtas 
Popiežiaus Jono XXIII bend 
roję audiencijoje su kitais 
diplomatinių misijų šefais.

RAŠ. ALB. ŽUKAUSKAS
PAMATĖ DABARTINĘ 

LIETUVĄ
Rašyt. Alb. Žukauskas pa 

staruoju metu daug keliavęs 
po Lietuvą, matęs tvarkingų 
trobesių, bet ir daug netvar 
kos. Gruodžio 23 d. jis per 

Žigalove (prie Lenos, apie 
400 km nuo Aleksandrovs 
ko), carų Rusijos administrate 
riai statydavo tris „plaustus“ 
(tremtiniams Lenos upe vežti 
baržos vietinis pavadinimas). 
Kiekviena tų „plaustų“ (bai 
dokų) buvo 300 žmonių tai 
pos. Mat, šie baidokai, nu 
plukdę kalinius ų- jų sargybi 
nius - kareivius, nebegrįždavo, 
nes juos plukdyti prieš Lenos 
srovę neapsimokėdavo, o ga 
ro vilkikų Lena anuomet netu 
rėjo. Todėl kiekvienai Lenos 
partijai kasmet statydavo vis 
po vieną baidoką. Atrodo, kad 
bolševikai vežamuosius į šiau 
rę plukdė tokiais pat ar pana 
iais baidokais („plaustais“), 
kokius buvo sugalvoję caro 
biurokratai.

Iš H. Tautvaišienės aprašo 
mos tremtinių kelionės Lenos 
upe, galima suprasti, kad ši 
kelionė jau neatitinka carų lai 
kais vykdytų tremiamųjų ke 
lionių į šiaurę Lenos upe. Bol 
ševikai pakeitė trėmimo bū 
dus, priemones ir daug dau 
giau, negu dešimteriopai padi 
dino tremiamųjų į Šiaurę skai 
čių, t. y. pakėlė jų „produkci 
ją“. Lenos paupiais, jų miškin 
guose plotuose - taigoje, bol 
ševikai pristeigė miškams kirs 
ti ir medienai apdoroti nema 
žai vergų darbo stovyklų, įren 
gė dar ir kitokios pramonės, o 
Arktyje, upių žiotyse (tatai 
aišku iš autorės pasisakymų) 
įsteigė daug žvejybos įmonių 
su tūkstančiais jose vergų: 
moterų, paliegusių ir net nepil 
namečių, dirbusių prievartos 
darbus. 1942 metais tremia 
mus į šiaurę lietuvius gabeno 
ne kuris nors caro laikų sukai 
tas „plaustelis“, bet ištisas 
šios rūšies baidokų karavanas 
(vilkstinė), motorizuotų vilki 
kų velkamas. Bolševikai ver 
gų transportus sudarinėjo Ose 
trove, augščiau į šiaurę, kur 
upės vandenys žymiai gilesni, 
tad ir baidokų talpumas buvo 
kur kas didesnis. Dabar ir kiti 
keliai į šiaurę jau ne tie, kokie 
buvo prieš 50 metų.

Bus daugiau.

Vilniaus radiją pasakojo, kad 
ties Kuršių marėmis Žibirų 
kaime aptikęs daug nešvaros, 
stogai visur apšepę, sienos ne 
balty tos. Ignalinos rajone Žu 
kauskas vėl susidūrė su kol 
chozininkais, kurie apleidę sa 
vo trobas, nes juk ne tavo kol 
chozas. . . O prie Vilniaus Ža 
liųjų ežerų Žukauską dar lab 
jau nustebino viena troba prie 
ežero. Girdi, langai ten nebu 
vo varstomi nuo laikų, kada 
pastatė trobą, ant stalų vai 
gių likučiai, neplauti indai, se 
nos kojinės. Dabar radijas 
kreipėsi į klausytojus, ragino 
daugiau kritikuoti savo ka*my 
nūs, kurie daro gėdą visam 
kolchozui. E.

SOVIF.TIMINKAT 
VISKO PRASIMANO
Tūlas N. Karejevas, besi 

lankydamas New Yorke, kai 
bėjęsis su D. Rockfeleriu apie 
tapybos meną. N. Karejevas 
teigia nesąmonę: Esą JAV 
persekiojami dailininkai rea 
listai... Sugalvoja žmogus ką 
ir skelbia, kaip tiesą. JAV gi 
ne SSSR, kur menininkas prie 
vartau j amas būtinai būti rea 
listu. JAV gi laisvas kraštas, 
ir kaip kas nori, taip kuria.

DARBAS 
SEKMADIENIAIS

Vilniaus radijo korespon 
dentas Vyt. Dovydaitis, apsi 
lankęs Prienų raj. kolchoze 
„Lenino keliu“, užkalbino kol 
chozininko Matjošaičio šei 
mą. Paklaustas, kodėl kolcho 
zininkas apie savo privatinį 
sklypą triūsia ir sekmadie 
niais, šis atsakė, kad vis bū 
šią rūpesčių, nes turima vie 
nas kitas nuosavas galvijas. 
Nebūtų privataus sklypo,. gir 
di, nebūtų ir rūpesčių, kolcho 
zininkai darbą baigę eitų į ki 
na... Ar tai ne nauja akcija už 
sklypų atėmimą ir bado įvedi 
mą?
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Rinksime Spaudos baliaus Karalienę???

MOWT|REAL
KAIP BUS VEDAMAS ŠIŲ METŲ SPAUDOS BALIUS 

Bus renkama baliaus Karalienė
Paskutiniame Spaudos B- 

vės „Nepriklausoma Lietuva” 
direktorių posėdyje plačiai ap 
tartas Spaudos Baliaus ruoši 
mo reikalas ir pasiskirstyta pa 
reigomis.

Plačiau sustota ties klausi 
mu, ką baliui duoti nauja, ir 
apsistota prie Baliaus karalie 
nės, čia vadinamos Mis Lithua 
nia rinkimais. Tokie rinkimai 
jau antri metai vyksta Toron 
te, kur pernai buvo išrinkta ka 
raliene lietuvaitė.

Nustatyta ir rinkimų proce 
dura: Kiekvienas, kas ateis 
Spaudos Baliun, prie įeinamo 
jo bilieto gaus tam tikrą nu 
meruotą atkarpą, kurioje įra 
šys Baliaus Karalienės nume 
vi. Tat balsavimuose dalyvaus 
usi baliaus dalyviai ir tuo ba 
liaus Karalienės rinkimai bus 
demokratiški: mergaitė, kuri 
gaus daugiausia balsų, bus lai 
koma Baliaus Karaliene, o dvi 
kitos, gavusios daugiausia bal 
su, bus karalaitės „princesės. 
Rinkimus vykdys baliuje iš ba 
liaus dalyvių išrinkta komisija.

Baliuje bus premijuoti du 
šokiai: vienas valsas su balio 
nais ir kitas — modernusis šo 
kis. gal tvistas, gal koks kitas, 
kokį parinks „Jaunimo Balso” 
redakcinis kolektyvas, kad šo 
kis tiktų janimui.

Baliaus karalienė bus apdo 
vanota lietvišku tautiniu drabu 
žiu, kurį sukūrė dailininkė 
Anastazija Tamošaitienė savo 
Meno studijoje ir jai bus užde 
tas tautinis vainikas — karūna. 
Karalaitės gaus dovanų kito 
kių (gal dovanoms atsiras me 
cenatų, už ką-būtume labai dė 
tingi).

Baliuje veiks bufetas, loten 
ja, kurioje bus vertingų išloši 
mų ir gros pirmos rūšies or 
kestras. Įžanga — 2 dol., kaip 
ir pernai ir prie bilieto bus už 
kanda nemokamai. Plačiau se 
kančiame NL numeryje.

„NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“

baliaus loterijai aukojo:
53. P. Žilinskaitj, 2 dol.
54. Alg. Gražys, gintarų setas 

iš'Lietuvos.
55. J. Dalmontas, 1 dol.
56. A. Norkęliūnas, $5 kup.
57. E. Vaupšienė, 2 dol.
58. B. Šimonėlis, paveikslas.
59. A. K., 2 dol.
6. P. Jokubauskienė, 1 dol.
61. J. Skučas, 1,75 dol.
62. Petrulis Jonas, 2 dol.
63. P. Latvaitis, fantas?
64. A. Kalinauskas, 1 dol.
65. E. Kardelienė, tortas.
66. B. Papaurėlis, 1 dol.

Dr. J. SEMOG-AS
5441 BANNANTYNE. Verdun 

• Pirmadienį ir „ . „ „
. , . . j. . 2—4; 7—9 p. m.Ketvirtadienį
antradienį ir Į 
penktadienį j P‘ m’

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
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

67. D. Svotelis, 1 dol.
68. P. Kalpokas, 1.50 dol.
69. O. Y., 1 dol.
70. S. Čičinskas, 1 dol.
71. Z. Balnius, 1 dol.
72. P. Adomėnas, vyno bnk.

Visiems aukavusiems nuošir 
džiausiai dkojame ir būsime 
dėkingi visiems, kas loterijai 
paskirs fantų. N. L.

VASARIO 16 D. MINĖJI 
MUI MONTREALYJE 
RUOŠIAMASI VISU 

STROPUMU
Lietuvos Nepriklausomy 

bės paskelbimo šventės minė 
jimas Montrealyje įvyks vasa 
rio 10 d., 3 vai. pp. Plateau 
salėje.

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

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

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

Organizacijos iš anksto pra 
somos pasistengti minėjime 
dalyvauti su vėliavomis.

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

Seimelio Prezidiumas.
® Balandžio 27 d. Skautų vy 
čių ir tautinių šokių grupė Auš 
ros Vartų salėje ruošia dešimt 
mečio minėjimą - koncertą.

Visos organizacijos prašo 
mos šią datą jiems rezervuoti. 
® Išsikelia į JAV pp. Rukšė 
nai į Kaliforniją ir pp. Pauliai 
i New Y orką.

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

ADV OKA TAS

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

Montreal 1, Que.
, UNiyersity 6-7872

RENKAMI PARAŠAI
M. L. S-lio Prezidiumas La 

Sallėje nori gauti vieną gatvę 
pavadinti lietuviškai. Tuo tiks 
lu Seimelio Prezidiumas para 
šė prašymą ir prašo visus La 
Sallėje gyvenančius lietuvius 
atkreipti ypatingą dėmesį į šį 
reikalą, ir savo parašais parem 
ti prašymą, kad vieną miesto 
gatvė butų pavadinta Lithua 
nia ar Lithuania vardu.

Pasirašyti gali kiekvienas 
LaSallėje gyvenantis turįs bal 
savimo teisę asmuo. Taip pat 
ir nelietuvis pritariąs lietuvių 
prašymui.

Todėl šiuo momentu paro 
dykime savo tautinį pajėgumą, 
apie tai priminkite, kiekvienas, 
kiekvienam nežinančiam ir su 
rinkime daug parašų.

Kartu su jus aplankiusiais 
parašų rinkėjais aplankykite 
savo kaimynus ir pažįstamus. 
Jūsų asmeniška pažintis ir geri 
kaimyniniai santykiai paleng 
vins talkininkų darbą ir padės 
daug daugiau surinkti parašų. 
O kuo daugiau parašų, tuo di 
dėsnis prašymo svoris, tuo tik 
resnis ir greitesnis reikalo spre 
ndimas.

Parašus maloniai sutiko rink 
ti šie LaSalėje gyvenantieji tau 
tiečiai: Br. Abro.minis, J. Ado 
maitis, A. Ališauskas, A. Te 
kutis, K. Leipus, S. Reutas, K. 
Kiaušas, A. Piešina ir „Nepri 
klausomos Lietvos“ redakcija.

Tat, bendrom suglaustom 
jėgom, bendru noru siekime 
tai, kas pateisintų mūsų būvi 
mą šiame svetingame krašte, 
kas primintų, tai ne tik mums, 
ne tik mūsų ateinančiom kar 
tom, bet ir visiems šio krašto 
žmonėms mūsų tėvynės Lietu 
vos vardą.

Seimelio Prezidiumas.
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
Bazarui visi labai prašomi 

prisidėti fantais. Juos galima 
įteikti klebonijoje, p. Gaurio 
krautuvėje, LaSallėje, p. Ma 
čionio krautuvėje, Verdun. Be 
to, mūsų parapijiečius lankys 
ir rinkėjai paskiruose kvarta 
Juose.

Naujas parapijos k-to pirm. 
Alfonas Mileris, pav. J. Kliše 
vičius ir naujasis narys Pranas 
Montvila.

M. Jonynienės paskaita 
įvyks ketvirtadienį 8 vai. v., 
posėdžių kambaryje, klebon.

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

L G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS ZGURČINAS 
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 tik 7.6%.
Už nekiln. turto paskolas imama tik 6.5%.

Pigus paskolų draudimas skolintojo mirties 
ir invalidumo atvejais.

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

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

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

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

VYTAUTO KLUBO ŽINIOS
Susirgę: J. Leknickas, J. 

Džiaugys, J. Šimkus, J. Vait 
kus, J. Masandukas.

Tebeserga: A. Stankienė, 
P. Narbtas, P. Jokubka, J. Sta 
nkevičius, K. Žižiūnas, E. Gir 
dauskienė, J. Vilkelienė, E. 
Vieraitienė, Gruckūnas, J. Sa 
rulis.
AKADEMINIO SAMBŪRIO 
vakaras buvo s|kmingas, nes 
gražiai praėjo „Auksinės žą 
sies“ spektaklis, daug buvo 
žmonių ir gera nuotaika. Apie 
spektaklį bus sek. NL nr.

VAIKŲ UŽGAVĖNĖS, 
kurias ruošia MNP seserų vai 
kų darželis, bus vasario 17 d., 
3.30 v. dieną Aušros Vartų sa 
Įėję.

MOKYKLŲ GLOBĖJAS
tėvas kun. J. Borevičius atsi 
sveikina su Aušros Vartų M o 
kykla vasario 2d. 12 vai. mo 
kyklos patalpose, 5525 An 
gers g-vėje.

AUŠROS VARTŲ 
LIETUVIŲ MOKYKLOS 

16 vasario minėjimas įvyks va 
sario 16 d. 11 vai. ryto. Po mi 
nėjimo bus rodomas paskuti 
nės eglutės filmas ir išduoda 
mi mokiniams pažymėjimai. 
Prašome visus tėvelius ir sve 
čius į šį minėjimą atvykti.

Mokyklos Vedėjas.
DISKUSIJA APIE 
ALKOHOLIZMĄ

Vasario 3 d„ 12 vai. Auš 
ros Vaitų salėje įvyks vieša 
diskusinė paskaita apie alko 
holizmą. Paskaitoje dalyvau 
ja: Tėv. J. Borevičius, Dr. V. 
Pavilanis, L. Gureckas ir Ir. 
Lukoševičienė. Moderatorė— 
J. Adomonienė.

Nuoširdžiai kviečiame visą 
Montrealio visuomenę paskai 
toje dalyvauti.

K. L. K. M. Dr-ja.
SUSIRINKIMAS 
SU PASKAITA

Vasario mėn. 3 d.. Aušros 
Vartij parapijos klebonijos sa 
Įėję, po 11 vai. mišių yra šau 
kiamas visuotinis Montrealio 
Inžinierių ir Architektų susirin 
kimas. Susirinkimo metu Inž. 
J. Bulota skaitys paskaitą apie 
„Oro išskaidlmą į elementus“. 
Visuomenę yra taip pat kvie 
čiama tdalyvauti. Valdyba.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kazimierinė vakarienė bus 
kovo 2 d.

Šv. Onos d r-jos vakarienė 
buvo sėkminga, turėjo apie 
300 svečių.

Rinkliava sekmadienį — 
109.68 dol.
• Leknickas Jonas susirgo ir 
General ligoninėje operuoja 
mas (jis guli 19 aukšte, 1940 
kambarys).
© P. Girdauskienei (Ville Em 
ard) po katastrofos nupjauta 
koja.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

i

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULAS

Dr. J. Žmuidzinas, talkinamas 
apylinkės valdybas, Vasa 
rio 16 priėmimą Royal York 
šeštadienį, 6 vai. vak. Visi lie 
tuviai kviečiami priėmime da 
lyvauti. Pakvietimai iš anksto 
gaunami pas pirm. J. R. Simą 
navičių : 974 College, tel.: LE 
4-1274.

VASARIO 16-TOS DIENOS 
minėjimas Toronte įvyks va 
sario 17 d., sekmadienį, sekan 
čia tvarka: Iškilmingos pamal 
dos lietuvių parapijų bažnyčio 
se. Po to, Cetral Technikai 
School salėje, Harbord ir Lip 
pincott gatvių kampas bus iš 
kilmingas aktas ir meninė da 
lis.

Pradžia 4 vai. v., punktua 
liai. 5 vai. atvyksta lietuvių 
svečiai. Minėjimo programo 
je: Dr. H. Nagio paskaita, sol. 
S. Žemelytė, „Varpo” choras, 
Tautinių šokių grupė „Ginta 
ras“.

Prie įėjimo, visi lietuviai 
prašomi paaukoti nors po 1 
dol. bendruomenės atstovams, 
minėjimo išlaidoms padengti. 
Bendruomenės valdyba tikisi, 
kad Toronto lietuviai, vasario 
16-tos proga, atliks tautinę pa 
reigą gausiu atsilankymu ir 
aukomis.

Aukos fondams renkamos 
salėje vokeliuose.

Tor. Apyl. Informacija. 
© Lietuvių Katalikų jaunimo 
suvažiavimas numatomas su 
šaukti Hamiltone birželio m. 
14 d. Ankstyvesni suvažhavi 
mai jau yra įvykę Niagara Fal 
Is ir Tilsonburge.

KREPŠINIO PIRMENYBĖS
Kanados lietuvių krepšinio 

pirmenybėse žada dalyvauti 
visi Kanados sporto apygar 
dos klubai. Žaidynės įvyks va 
sario 23—24 dienomis Toron 
te. Šeštadienį rungtynės bus 
Givius mokykloje, o sekmadie 
nį finalai at. Michael's salėje. 
Šokiai įvyks šeštadienį šv. Jo 
no parapijos salėje. Groti yra 
pakviestas modernus, geras or 
kestras. jb.

PAPIGINTA KELIONĖ 
Į LIETUVĄ

Sovietai, skatindami turiz 
mą, žiemos metu papigino ke 
lionę į Lietuvą: vieton 35 do 
lerių dieninio mokesčio, žie 
mos metu imama tiktai 13 do 
lerių. Lenkų kelionių biuras 
„Terra Co. Ltd.“ (69 Prince 
Arthur, tel. VI 9-3203) siūlo 
savo patarnavimą — sutvarko 
dokumentus, išrūpina užsienio 
pasą ir išpildo visus kitus rei 
kalavimus.

© P. Janulionienė, kurį laiką 
viešėjusi Montrealy pas savo 
artimuosius, išvyko į Argenti 
na, drauge su p. Petruliu.

® O. Stankienei padaryta sun 
ki stuburkaulio optracija.

© T. Tallat - Kelpša su ponia 
viešėjo Montrealyje ir lankėsi 
Akademinio sambūrio parengi 

. gimė.
© Pas pp. Bęndžaičius šį sa 
vaitgalį lankėsi dukra su žen 
tu iš Toronto.
@ p. Intas tarnybos reikalais 
yra išvykęs į Arvidą, P. Q.

District Estate Brokers
Nariai Montrealio Real 

Estate Board

3907 Rosemount Blvd.
Tel.: 722-2472.

Namai - žemė - draudimas -
- paskolos.

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

eiti į prekybinį gyvenimą.
Su pagarba

P. A d a m o n i s.

TORONTO LIET. EVANG. 
LIUT. PARAPIJOS 

pamaldos Įvyks vasario 3 d. 1 
vai. po pietų Išganytojo baž 
nyčioje, Bloor ir Indian Road 
g-vių sankryžoje. Pamaldas 
laikys kand. kun. AJg. Žilins 
kas. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. Taryba.
PEDAGOGINIAI KURSAI

Artimiausioje ateityje To 
ronte prasidės pedagoginiai 
kursai, tikslu parengti naujų 
mokytojų šeštadieninei lietuvių 
mokyklai. Kursams sutiko va 
dovauti buvęs šetadieninės mo 
kyklos ved. J. Gustainis.

IŠ SI A VEIKLOS
Gruodžio 9 d. visuot;n:ame 

236 kuopos susirinkime buvo 
išrinkta 1963 metams valdyba: 
pirm. St. Jokūbaitis, vicep. V. 
Bačėnas, sekr. St. Jokūbaitis, 
vicepirm. V. Bačėnas, sekr. St. 
Pulkys, kas. L. Rickevičienė ir 
fin. sekr. O. Indrelienė.

Iš parengimų komisijos pir 
mininko J. Dambaro praneši 
mo paaiškėjo, kad bendras SL 
A ir „Vyčio* balius atnešė ne 
toli 500 dol. pelno, jb.

NAUJA „VYČIO“ V-BA.
Metinis sporto klubo „Vy 

lis“ narių susirinkimas išrinko 
naują 1963 metams valdybą, 
kurią sudaro J. Balsys—pirm., 
A. Supronas — sporto vado 
vas ir J. Uogintas — adminis 
tratorius. Visi naujos valdy 
bos nariai yra patyrę sporto 
darbuotojai, jb.

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

SUGRĮŽO IŠ 
VANCOUVERIO

Prieš kelis metus p. Ona Ša 
kinskienė iš Montrealio nusikė 

• lė į minkštesnio klimato mies 
tą — Vancouverį. Bet pasiil 
go Montrealio ir sugrįžo. Čia, 
sako, daugiau giminių, gerų bi 
čiulių, pažįstamų, todėl Mont 
realy gal maloniau bus gyven 
ti. Ponia Šakinskienė tuojau 
pakeitė NL adresą ir, kas la 
bai svarbu, atsiuntė šimto do 
lerių čekį NL Mašinų Fondo 
vajui. P. O. Šakinskienė sako: 
Nereiks kasmet galvoti, ar su 
mokėta prenumerata. Nuošir 
dus ačiū ir geriausi linkėjimai, 
kad Montrealy tikrai būtų ge 
ra ir malonu gyventi.

IŠVYKO Į ILGĄ KELIONĘ
Verdunietis Jonas Petrulis 

sausio 28 d. lėktuvu išvyko į 
Pietų Ameriką. Iš New Yor 
ko sprausminiu lėktuvu skren 
da į Argentinos sostinę, Bue 
nos Aires, kur turi savo brolį 
ir giminių. Iš Argentinos skris 
j Braziliją — St. Paulo, Rio de 
Janeiro ir kitus miestus, kur 
taip pat turi savo giminių ir 
artimų. J. Petrulis nori juos ap 
lankyti, nes labai seniai nėra 
matęs. Po kelionės į Pietų 
Ameriką, J. Petrulis skrenda 
į Afriką — Maroko ir kt.

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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