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45 VASARIO 16
23 okupacijos

Lietuvos okupacija jau ilges 
nė, negu buvo atgautoji nepri 
klausomybė. Kovą su okupa 
cija turime padešimteriopinti. 
Nepakankamai esame veiklūs. 
Mums reikia daugiau ryžto, 
daugiau kovingumo, daugiau 
veiklumo!

Vakaruose:

Savaitė, kuri jau praėjo, pasi 
žymėjo Vakanj valstybių ne 
santalkomis, kurios sukėlė 
-nerimo ir nusivylimo.
De Gaulle suardė Bruxely vy 
kusias derygas dėl Anglijos 
įsileidimo į Europos Ekonomi 
nę bendruomenę. De Gaulle, 
sovietiniu metodu pastatė Ve 
to klausimą.
Anglai patys dalinai kalti, nes 
perilgai delsė, patys tarp sa 
vęs nesusikalbėdami, o dabar 
jau susiorganizavo priešinga 
jėga. Greičiausiai iš to de Gaul 
le užsispyrimo nieko neišeis, 
nes ir V. Vokietija, kuri su 
Prancūzija sudarė bendradar 
biavimo sutartį, ir ta prieš de 
Gaulle.
Franko, Ispanijos diktatorius, 
prie kurio de Gaulle pradeda 
šlietis, likęs vienas, patenkin 
ta&, kad de Gauulle atsiuntė 
Ipjrmiioisius savo draugystės 
kvielius.
Macmillan, gelbėdamas podė 
tį, buvo atvykęs į Romą tartis 
su Italijos premjeru.
Fanfani Macmillanui pritaria 
ir apgailestauja, kad Prancūzi 
ja pasirodė nesukalbama. Jų 
bendras pranešimas po pasita 
rimų sako, kad Angliją j Bend 
rąją rinką reikia priimit. O 
Macmillanas, gavęs Fanfani 
pritarimą, smarkiau puolo de 
Gaulle ir pareiškė, kad dabar 
jau ne tie laikai, kad vienas 
asmuo visiems diktuotų. . .
Prancūzijos ministerių kabinę 
tas, ^-atsikirsdamas Macmilla 
nui, po posėdžio, kuriame užs. 
r. min. C. de Murville darė 
apie derybas pranešimą, pa 
skelbė, kad kabinetas vienu 
balsu pa^iįrlina de Murville 
laikyseną.
Popiežius Macmiilaną priėmė 
su visomis ceremonijomis ir 
pagarba.

Rytuose :
Kinų komunistai, po Bander 
naikes lankymosi Peipinge ir 
Delhi, atsitraukė iš vienos už 
imtos srities, bet paliko sunai 
kintas 40 ligoninių.
Indonezija pasiruošusi naujai 
agresijai: turi paruošusi 2 di

vizijas, kurios užpuls šiauri 
ię Borneo.
Šiaurės Korėja, pasirodo, ne 
su Chruščiovu, bet su Mao 
Tse - tungu, kuriam pareiškė 
pritarimą. Taigi, Mao jau tri 
se.
Vasario 1 d. Nyseland gavo 
autonomiją. Jos premjeras 
Dr. H. Banda pareiškė: ,-,Juo 
dame kontinente gimė juodo 
valstybė Malavi“.

Kitur :
A. bandymai vėl įstringa, nes 
JAV laiko nepakankamu tris 
kart per metus įsileisti kontro 
lę, kaip reikalauja SSSR, o S 

SSR reikalauja, kad sutartį pa 
sirašytų ir Prancūzija su Ki 
nija, nes ir jos turi atominę 
jėgų-
Ruisk spaudos pranešime paša 
kė, kad Sovietų ginklų gabe 
nimas ir 17,000 karių laiky 
mas Kuboje JAV kelia .neri 
mą ir susirūpinimą.
Karalienė Elzbieta II lanko 
kolonijas.

ė KANADOJE 
ir JAV.

JAV pasisakius dėl Ameri 
kos šiaurės opsaugos, ryšium 
su derybomis dėl atominių 

ginklų, užsigavo Kanados vy 
riausybė palaikiusi, kad JAV 
esą kišasi į. Kanados vidaus rei 
kalus. Klausimui išsiaiškinti iš 
Washington© iššauktas Kana 
dos atstovas.

JAV Valstybės departa 
men tas paaiškino į tai, kod ne 
JAV iššaukė šį klausimą, bet 
Kanados pasisakymai federa 
liniame parlamente. Dėl tų pa 
sisakymų JAV valdžio turėju 
si padaryti potikslinimų.

FORT WILLIAM, 
FORT ARTHUR, ONT.

apylinkėje vasario 16 d. minė 

‘imas drauge Ju Klaipėdos at 
vadavimo sukaktimi įvyksta 
vasario 16 d. (šeštadienį) va 
kare Prosvita salėj, 610 Simp 
son St. (užpakaly kino — La 
ke theatre).

Pradžia & vai. v., programa 
8 vai. Kviečiame visus daly 
vauti. E. J.

TORONTAS 
DAILININKAS - SKULP 

TORIUS DAGYS
Chapel Gallery, 529 Young 

Street, vasario 1 d. atidarė sa 
vo tapybos ir skulptūros dar 
bų parodą, kuri tęsis iki vasa 
rio 14 d. Lankymas: pirma

WjontrU P.Q

KOLEKTYVINĖ, PASKAI 
TA APIE ALOHOLIZMĄ 

buvo įdomi, turininga ir pri 
traukė nemažą būrį publikos. 
Prof. Dr. V. Pavilanis klausi 
mą nušvietė iš mediciniškos 
kertės matymo, p. I. Lukoše 
vičienė iš socialinės, T. J. Bo 
revičius iš religinės ir p. Gurec 
kas iš .praktinės pusės. J. Ado 
monienei paskaitą vedant, po 
pranešimų buvo paklausimai 
ir diskusijos, kuriose klausi 
mas buvo patikslinamas iš 
praktiškosios pusės. Be ko ki 
ta, buvo konstatuota, kad pas 
kaitoje tiktai praeinant sumi 
nėta profilaktinė pusė: kas 
reiktų daryti, kad alkoholiz 
mo nelaimė , būtų išvengta? 
Čia buvo nurodyta, kad Kana 
dos .mokyklose yra įvestos 
apie alkocholizmą pomokos. 
Bet nieko negirdėtų kad lietu 
viai rūpintųsi profilaktika. 
Konstatuotas gana liūdnas 
faktas, kad, kaip atrodo, kai 
kurie tėvai nesupranta reika 
o svarbumo, todėl atsitinka 

labai blogų .pasekmių. Esą, 
tai .kurie tėvai del perdėtos 
vaikams meilės, net patys pa 
Ūpina savo vaikams svaigina 
nųjų gėrimų, o vaikai, likę oe 
okios kontrolės ir nesionen 
uodami būsenoje, netenka 
žmoniško pavidalo. Tat ir tė 
rai turėtų suprasti reikalo sva 
bumą ir savo vaikus kontro 
iuoti.

KLKM DRAUGIJA
tsisveikino su savo globėju 

r dvasiniu vadu Tėvu J. Bo 
evičium, kuris iškeliamas į Či 
agą. Dr-jos pirm. G. Kudž 

menė ta proga parakė jautrų 
tsisveikinimo žodį, dėkojo 

T. Borevičiui už rūpesčius ir 
turinčiai įteikė dovanų. Dė 
-odamas T. J. Boremčius, SJ, 
lareiškė, kad jam Montrealis 
unku palikti ir dar sunkiau 
>ūtų užmiršti; tat pasižadėjo 
psilankyti, o Dr-jai linkėjo 

vienybės ir sėkmingų rūpės 
.ių lietuvybe ir religija.

Išrinkusios p. Išganaitienę 
Tautos Fondo atstovybę, KL 
<M Dr-jos organizacija visus 
tusirinkimo dalyvius pavaiši 
o kava, ir skanėstais.

J Priešvedybinė staigmena p. 
'taniulytei, ištekančiai už p. 
Tlilaknio, buvo suruošta Liet. 
<’ube. Nuotaka apdovanota 
Vertingomis dovanomis.
• Balandžio 27 d. Skautų vy 
fių ir tautinių šokių grupė Auš 
’os Vartų salėje ruošia dešimt 
jnečio minėjimą - koncertą.

Visos organizacijos prašo 
nos šią datą jiems rezervuoti.

Sekmadienį jvyks Vasario 
16 minėjimas Plateau salėje 3 
vai. p. p. Mūsų bažnyč:~‘- 
val., bus pamaldos už 
os laisvę. Organizacijos 

zauja bažnyčioje su v ė’ 
nis.

Tai didelė diena, k ir' 
gia mūsų širdyse ir mintyse 
praeitį ir ateitį. Skaitlingai da 
yvaukime.

dienį - šeštadienį nuo 11 ryto 
iki 9 vai. vak., o sekmadienį 
nuo 3 vai. iki 7 vai. vak. Visi 
lietuviai kviečiami ir pataria 
mi aplankyti šio įžymaus me 
nininko kūrinių paroda.

!!!Tiktai dvi savaitės liko iki Spaudos Baliaus!!!
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Kovoti! Ištverti! Laimėti!
Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia — 
tai įsidėmėtini mūsų Tautos 
Himno žodžiai. Gi šiais me 
tais minint Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo sukaktį, 
jie įgauna dar ypatingos reikš 
mės. Lygiai prieš šimtą metų 
— 1863 metais — lietuvių tau 
ta sukilo prieš rusų carų pries 
paudą. Tai buvo jau kelintas 
iš eilės sukilimas, ir jis dar 
kartą parodė nemažėjantį lie 
tuvių tautos ryžtą iškovoti sau 
laisvę ir atstatyti savo nepri 
klausomą valstybę.

Iš tikrųjų lietuvių tauta vi 
sais laikais didvyriškai prieši 
nosi svetimųjų priespaudai ir 
už savo teises bei laisvę ko 
vojo net ir su daug už ją ga 

_______ priešais. Už savo 
teises ir laisvę ji tebesiaukoja 
ir šiandien, nors tiek 1863 m. 
sukilimas, kiek vėlesnės kovos 
iš jos pareikalavo ir tebereika 
Jauja skaudžių aukų bei visko 
išsižadančio pasišventimo.

Lenkiame galvas prieš tuos 
mūsų tautos didvyrius
ir didžiuojamės jų idealizmu. 
Jų karžygiškas pasiaukojimas 
neleidžia nei abejoti, jog tau 
ta, sugebėjusi savo praeitį pra 
turtinti tokiais žygiais, anks 
čiau ar vėliau, nusimes ir rusų 
komunistij jai užmestą jungą. 
Juo labjau, kad ir šiuo metu 
lietuviai to jungo neapkenčia 
ir visomis išgalėmis priešinasi 
sovietinėms užmačioms juos 
išnaudoti savo imp e r ialisti 
niams tikslams.

Griežtai smerkiame sustiprintą 
krašto išnaudojimą 
bei rusinimą,
prievarta primetant mūsų žmo 
nėms rusų kalbą, spaudą ir 
papročius. Pastaruoju metu 
rusinimas — toji tipinga Mask 
vos kolonializmo priemonė— 
yra spartinamas ir visuotinis. 
Rusams Lietuvoje jau neberei 
kia lietuvių kalbos mokytis, 
priešingai — lietuviai verčia 
mi rusų kalbą išmokti ir var 
toti.

Vertiname ir remiame mūsų 
brolių pasipriešinimą
visam, kas svetimųjų jiems jė 
ga primetama. Kartu tikimės, 
kad jų šis pasipriešinimas ir 
sava tautinė kūryba — kiek 
ji dabartinėse jų sąlygose yra 
Įmanoma — padės jiems išlik 
ti sąmoningais, savo kraštą, jo 
praeitį, kalbą bei kultūrą my 
linčiais tautos nariais.

Smerkiame Sovietų 
veidmainingą politiką, 
kai jie dedasi kitų žemynų tau 
tų išsilaisvinimo rėmėjais, o 
tuo pačiu metu stengiasi Lie 
tuvą padaryti vis daugiau pri 
klausančią nuo Maskvos. Šio 
sukto elgesio tikslų, nukreip

Laiškai Redakcijai
Mielas Redaktoriau, 

džiaugiamas veršiniu -laikraš 
čio pagerinimu ir padidinimu, 
linkėdami stiprėti ir tesėti. Dar 
vieno techninio pagerinimo vi 
si skaitytojai pageidauja, bū

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

tų prieš mūsų tautą negali nu 
slėpti nei pagausėję Krem 
liaus tarnų spaudoje įrodinėji 
mai, kad lietuvių tauta galin 
ti jaustis laisva tik Sovietų 
globoje. Lietuvai jokios sveti 
mos globos nereikia — Lietu 
vai reikia laisvės ir nepriklau 
klausomybės.

Reiškiame padėką visiems 
tiems laisvųjų kraštų 
atstovams Jungtinėse Tautose, 
kurie atskleidė Sovietų kolo 
nializmą Lietuvoje ir jį pa 
smerkė.

Reikalaujame, kad Vakarai 
stipriau spaustų Kremlių 
grąžinti Lietuvai ir kitoms jo 
pavergtoms tautoms laisvę ir 
nepriklausomybę. Sąlygas Va 
karams veikti šiandien yra pa 
lankios. Nepasitenkinimas ko 
munistiniu valdymu pačioje 
Sovietų Sąjungoje bei jos pa 
vergtuose kraštuose auga ir 
plečiasi. Sovietų santykiai su 
komunistine. Kinija yra pasie 
kę sprogimo įtampos. Tad jė 
gų persvara jau nebe Mask 
vos, bet Vakarų pusėje. Kaip 
Kubos Įvykiai parodė, Sovie 
tai jau turi trauktis, jei rimtai 
spaudžiami. Karibų įvykiai 
aiškiai tad kalba už reikalą iš 
naudoti raudonųjų imperijos 
didėjančius nesutarimus bei 
trūkumus laisvės riboms pra 
plėsti. Jei vietoje ryžtingai vei 
kę Vakarai tesidžiaugtų tik lai 
kiniu šaltojo karo atlydžiu, 
puoselėdami viltį, jog ilgai 
niui komunizmas savaime pra 
nyksiąs, padarytų klaidą, už 
kurią ateityje turėtų skaudžiai 
užmokėti. Komunizmą galuti 
nai sunaikins tik ryžtinga Va 
karų parama kovojančioms 
už savo laisvę Sovietų paverg 
tosioms tautoms.

Kol tai įvyks, pavergtie 
siems mūsų broliams dar teks 
nemaža sunkumų pakelti. Ta 
čiau išsilaisvinimo valanda ne 
abejotinai artėja ir ateis. To 
dėl kveičiame juos net ir di 
džiausiuose sunkumuose nepra 
rasti vilties ir nenuleisti ran 
kų, bet sukaupti jėgas ir iš 
tverti ligi garbinga kova už 
laisvę bus laimėta.

Laisve gi besidžiaugiančius 
savo tautiečius kviečiame 
visomis išgalėmis, darbu ir iš 
tekliais remti Vyriausiojo Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
ir jį palaikančių organizacijų 
pastangas iškovoti Lietuvai 
laisvę bei visais kitais Įmano 
maiši būdais jungtis į tą kovą.

Atsiriboję nuo krašto oku 
pantų ir nuėjusių jiems tarnau 
ti, bet suderinę savo žygius su 
pavergtųjų brolių atkaklia ko 
va, vieningai veikdami, mes iš 
kovosime Lietuvai laisvę.

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

tent, kėlybos ženklelio ( - ) 
Įvedimo. Tikrai, tur būt, vie 
nintelis Jūsų laikraštis taip ii 
gai bando skaitytojus „atpra 
tinti“ nuo to įprsaitnio ženkle 
lio.

Brangūs broliai ir sesės lietuviai
Su dėmesiu sekant gamtą 

ir žmogaus gyvenimo Įvykius, 
nesunku juose atrasti Dievą,
pamatyti svarbiausius žmo 
gaus reikalus. Šį didelį atradi 
mą ir daug ką svarbaus pama 
lyti bei suprasti sukliudo mus 
išblaškančios visokios kasdie 
ninės smulkmenos.

Per kasdieninius smulkius
Įvykius ne vienas nors laiki 
nai tarsi pamiršta, kas įvyko 
ir vyksta su mūsų tauta Lietu 
voje. Tiesa, kad jos mes ne 

užmiršę. Negalėdami ta 
čiau jos laisvai atlankyti, net 
deramai pašelpti, ar laisvai su 
sirašinėti, ne vienas ją myli 
tik jausmais, ne darbais. Mū 
sų jaunoji karta ir mažieji be 
veik nė vienas kuom nors tie 
sioginiai nepasiekia Lietuvos 
— jie turi tenkintis tik vyrės 
niųjų kalbomis. Ypatingai ne 
visi žino ir ne visi domisi tuo 
mi, kas vyksta Lietuvoje su 
tautos religiniu gyvenimu. Ne 
vienas net uolus tikintysis ne 
turi apie tai pilnos nuovokos. 
O gi kuriam yra neaišku, kad 
okupantui nukrikšioninus tau 
tą lengviau vyktų lietuvių jau 
nos kartos tvirkinimas ir nu 
taurinimas.

Mūsų ištikimybę savo tau 
tai ir Lietuvai mes reiškiame 
daugeliu būdu: minėdami pra 
eities įvykius, dalyvaudami 
jos laisvinimo darbe ar tą dar 
bą nors remdami. Yra reikalo 
ir mūsų pačių ir Lietuvos žmo 
nių labui kokiu nors viešu ir 
pastoviu būdu reikšti mūsų vi 
suotinį solidarumą Lietuvoje 
persekiojamam tikėjimui ir vi 
sos tautos pastangoms jį išlai 
kyti. Tiesa, kad ir pačių lietu 
vių tarpe yra tikėjimo perse 
kiotojų, jie tačiau yra tiek ne 
skaitlingi, kaip ir Maskvai par 
sidavę lietuviai. Savo vienybe 
su Kristumi per Katalikų Baž 
nyčią Lietuvoje visuma žmo 
nių brangins iki mirties kanki 
niais. Iš mūsų ir iš viso pa 
šaulio jie laukia sau paramos 
ir pastiprinimo.

Laisvuos kraštuos vyskupai 
suranda ir savo ganomiesiems 
pasiūlo būdus, kuriais jie iš 
reiškia savo solidarumą visos 
ar savo krašto Bažnyčios reika 
lams. Ir jūs kiekvienas,, kur 
kuris esate, dalyvaujate ne tik 
Švento Petro skatiko ar Misi 
jų sekmadienio rinkliavoje, o 
paremiate ir mokyklų ir kitus 
to krašto reikalus. Ir Lietuvo 
j e renkami iš žmonių tie pa 
tys negausūs ir sunkiai uždir 
barni skatikai. Jais užmoka 
ma Maskvai nuoma už bažny 
čias, kurias ji atėmė iš lietu 
vių. Laisvame pasaulyje gyve 
ną lietuviai nei nenori nei ne 
gali prisidėti prie tokios „duo
klės“. Lietuvai tiesioginiai skir 
tas mes turime laisvame pa 
šaulyje dvi institucijas: Šv. 
Kazimiero Kolegiją Romoje 
ir L. K. Religinės Šalpos Ko 
mitetą. Mes turime laisvame

JAUNIMO BALSAS
SUKAKTUVIŲ PROGA

Kiekviena lietuvių organi 
zacija iš esmės susideda iš 
dviejų dalių: vienų narių, ku

Ta proga noriu pareikšti es 
minį pageidavimą ,,N. Lietu 
vai“, kaip ir kitiems laikraš 
čiams' atkarpą skirti origina 
’iems laisvų mūsų rašytojų kū 
riniams, iš kurių paskui suda 
ryti ir išspausdinti knygą. Tik 
tuo būdu mes išgelbėsime sa 
vų rašytojų rankraščius ir pa 
dėsime mūsų knygai. Toks 
yra K. Kongreso literatūros 
sekcijos nutarimas, kuris — 
ačiū! — buvo išspausdintas ir 
Jūsų laikraštyje 1962. XII. 
12. ‘

Jūsų
B. Babrauskas.

Cicero 1963. I. 10.

N. L. red. nuoširdžiai dė 
koja už atsiliepimą ir pasta 
bas. Red. labai gerai supranta 
reikalą spausdinti savo auto 
rių kūrinius, parašytus laisva 

pasaulyje kelias lietuviškas 
mokyklas, turime organizaci 
jų, tačiau jos nė viena nėra
taip .surišta su Lietuva, kaip 
Šv. Kazimiero kolegija. Jon 
vyksta jaunuoliai ruoštis tap 
ti Lietuvos kunigais. Baigę ko. 
legiją jie kol kas darbuojasi 
visur, bet jų ir pasiryžimas 
ir paskirtis yra kuo greičiau
šiai grįžti Lietuvon. Mūsų da 
bartinėse sąlygose Šv. Kaži 
miero Kolegija yra tikra Die 
vo apvaizdos dovana. Ji atsi 
rado P. Pijaus XII pageidavi 
mu. Pirmieji studentai - kuni 
gai ir klierikai jon nuvyko la 
bai nepaprstais būdais. A. A. 
Monsignoro Antano Briškos 
asmenyje atsirado jai funda 
torius tada ir toks, ko niekas 
nesitikėjo. Jokia kita Kolegi 
ja Romoje neturi tokio pasi 
šventusio kunigų kolektyvo, 
kaip mūsų — kurie nuo 1946 
metų iki dabar Kolegijos išlai 
kymui aukojasi be ribų, be są 
lygų, be jokio atlyginimo. 
Net laisvės laikais būtų sunku 
duoti savo tautos vardui Ro 
moję ir daug kur tai, ką iki 
Šiol yra davusi ši Kolegija. 
Tiems pasiaukojusiems kuni 
gams tik Dievas atlygins, o 
mes — visi lietuviai esame 
jiems labai daug skolingi.

Laisvame pasaulyje esan 
tiems lietuviams reikia vi 
siems bendro ir pastovaus ry 
šio su Lietuvos tikinčiaisiais. 
Kol kas tas ryšys gali būti 
tik simbolinis. Viso pasaulio 
lietuviai priimkime religinio 
solidarumo Lietuvai dieną. Tą 
ryšį ar solidarumą išreiškime 
dvejopu būdu: bendromis 
maldomis už persekiojamus 
Lietuvos tikinčiuosius ir sim 
boline auka -— .solidarumo 
skatiku. Tas Lietuvio Katali 
ko skatikas teeina kol kas Šv. 
Kazimiero Kolegijai ir L. K. 
Religinei Šalpai paremti. Ne 
svarbu, kad auka būtų dide 
lė, o svarbu kad tą metinį ska 
tiką atiduotų kiekvienas lietu 
vis. Ne šeimos galva už visą 
šeimą, o kiekvienas asmeni 
niai — nuo vaikelių iki seniau 
šio. Tebūna tai nors 10 centų 
kiekvieno metinė auka išreikš 
ti mūsų solidarumą persekio 
jamiems tikintiesiems mūsų 
broliams. Mažieji tai daryda 
mi dabar gal maža ką supras, 
netruks ateiti laikas, kai jiems 
tai bus aišku, jie tai brangins 
ir tesės visą savo gyvenimą.

Diena kol kas telieka kiek 
vieno laisvam pasirinkimui: 
Šv. Kazimiero ar rugsėjo 8-ji, 
kol visi sutarsime už kurią vie 
ną-

Tikėkimės, kad šis solidaru 
mo Lietuvos kenčiantiems ti 
kintiesiems simbolis ir malda 
kiekvieną metą pakartojami 
bus naudingas dvasinis ryšys 
su tauta ir Lietuva, daug ko 
pamokinantis mus pačius, pa 
drąsinantis kenčiančią tautą.

t Vysk. V. Brizgys.

ŽVILGNIS IŠ ARČIAU
rie veikia ir kitų, kurie nevei 
kia, ir iš tokių, kurie nusista 
tę jaunimui padėti ir bendrai 

me pasaulyje. Deja, autoriai 
jų neatsiunčia.

Kėlimo ženklelis? Ar jis 
toks svarbus? Yra autorių ir 
yra raštų parašytų ne tiktai 
be kėlimo ženklelio, bet neški 
riant žodžio nuo žodžio. Ne 
mokančiam skaityti kėlimo 
ženklelis nieko nepasako, o 
mokantis skaityti ir be ženkle 
lio moka žodį perkelti, fakti 
nai rašymo ženklus, bet patį 
žodį vis vien ištaria, kaip kiek 
vieną kitą spaudoje ir nekelia 
mą žodį. Tat, kėilmo ženkle
lis — grynai sutartinis ženk 
las. Jeigu mes jo nevartoja 
me, tat mūsų susitarimas ki 
toks. Bet ne viena NL nevar 
toja kėlimo ženklo, — dauge 
lis kitomis kalbomis laikraš 
čių taip pat nevartoja skieme 
ninio kėlimo ir nevartoja kė 
limo ženklo.

* £ *
Kalbant apie Lietuvių bend 

įuomenės nuveiktus darbus, 
reikėtų prisiminti Kultūros 
kongresą, sukėlusį tiek daug 
polemikos ir kartėlio. Netu 
rim, atvirai kalbant, dabar jo , 
kio noro apie jį plačiai kalbė 
ti. Paminėjo jį įvairiai ir gau 
šiai visa mūsų išeivijos perio 
dinė spauda. Paskutiniame Či 
kagos „Margučio“ numeryje 
(kuris dabar redaguojamas po 
eto Algimanto Mackaus, pasi 
darė vienu pačių rimčiausiųjų 
mūsų kultūros žurnalų) Kul 
tūros kongresas yra labai pla 
čjai, išsamiai ir objektyviai 
aptartas ir įvertintas.
1 Tokių kongresų reikšmės 
niekad nebandėme neigti, o iš 
kelti kritiški pastebėjimai, de 
ja, didžia dalim pasirodė lab 
jau nei pagrįsti. Sakysim, 
kad ir dr. J. Grinius, savo pa 
skaitoje vis dėlto patvirtino 
daugelio reikštą susirūpinimą 
— nerado jis nieko esminio 
pasakyti, ko nebūtume jau se 
niai girdėję, o kai kurios jo pa 
stabos atrodo tiesiog grotestiš 
kos. , Argi Montrealis tiktai 
žvejotojais bei medžiotojais 
tepasižymėjo? Argi gerbia 
mas daktaras mūsų kolonijos 
tokį aptarimą sukūrė todėl, 
kad Į jo pranešimą teatvyko 
negausus būrys žmonių? Gal 
jam ir nebuvo žinomas toks, 
sakysim, faktas, kad daugelis 
žmonių apie jo pranešimą su 
žinojo tiktai po to, kai pre 
legentas buvo išvažiavęs? O 
ir šiaip jau reikėtų atsargiau 
mėtyti drąsius palyginimus, 
kai konkretūs faktai nežino 
mi ir kai kritikuojamoj vieto 
vėj pabūnama tik vieną die 
ną. Nedaug laimingesnis ir 
lietuvių inžinierių bei daktarų 
užkabinėjimas. Kaikurių orga 
nizacijų kultūrinė veikla be 
veik išimtinai tiktai šių profe 
sijų.žmonių remiama ar net 
vadovaujama.

Paroda, koncertas, lituanis 
tinės, švietimo, architektūros, 
istorijos sekcijos, atrodo, dau 
giau ar mažiau savo praneši 
mus ir diskusijas turėjo sklan 
džias. Beje, literatūrinė sekei 
ja pasižymėjo labjau jos va 
dovo netaktiškais ir vandenin 
gaiš nušnekėjimais (pvz. įžū 
Ii bei melaginga pastaba, kad 
šių komentarų autorius tvar 
kąs , ,Neprikiausornos Lie^u' 
vos“ literatūrinę dalį ir per 
spausdinąs iš sovietinės Lietu 
vos periodikos kūrinius), to 
dėl negalėtume pavadinti jos 
nei reprezentacine, nei atsieku 
šia kokio nors tikslo-. Panašiai 
(ir dėl to paties asmens nuo 
pelnų) ir literatūros vakaras 
praėjo pakrikusios improviza 
cijos nuotaikoj. Reikėtų bū 
tinai paminėti dail. V. Jony 
no retoriką, parodą atida 
rant, kurios metu buvo paša 
kyta visa eilė karštagalviškų 
„išminčių“, be kurių galima 
buvo labai lengvai apsieiti.

—■ padėti visoms lietuviš 
koms organizacijoms, ir iš to 
kių, kurie nieku nesidomi ir 
nieku nei organizacijoms, nei 
jaunimui nenori padėti ir ne 
padeda.

„Jaunimo Balsas“, sustoda 
mas ties Skautų Vyčių dešimt 
mečiu, nori apibūdinti vieną 
asmenį, kuris daug padeda jau 
nimui ir už tai jam pareikšti 
dideli ačiū. Tai yra Juozas 
Piečaitis.

Juozas Piečaitis yra daug 
padėjęs lietuvių jaunimui ne 
iš materialinio atžvilgio, bet 
iš lietuviškos pareigos jausmo 
ir asmeninio nusistatymo. 
Jisai ne žodžiais, bet veiks 
mals išpildė savo pareigą.

Prieš dešimti metų Montre 
alio skautai Vyčiai Įsteigė tau 
tiniu šokių grupę, kurioje ir 
J. Piečaitis buvo narys. Pra 
ėjus keliems.' metams, šitoji 
grupė, tuo laiku dar vedama 
J. Kibirkščio ir V. Bruzgelevi 
čiaus, pradėjo palengva irti ir 
galų gale 1957 m. buvo per 
imta Juozo Piečaičio. Po ku 
rio laiko ir tie paskutiniai se 
nieji šokėjai iškrito ir grupė 
buvo perimta naujų šokėjų.

Nukelta į 7-tą psl.

Žinoma,, labjausia laukia 
me, kad iš- tų gausių ir gražių 
kongreso rezoliucijų bent vie 
na būtų įgyvendinta. Tada 
tikrai galima bus kalbėti apie 
kongreso pasisekimą. Ir kitą 
kongresą rengiant, tikimės jo 
paruošiamuose darbuose dau. 
giau-planingumo ir plačiažiū 
riškumo. Svarbiausia, nepa 
mirškime, kad dialogui reikia 
keletos dalyvių ir skirtingų 
žvilgsnių Pasikalbėjimai su 
savimi,' nors ir labai sklandus 
bei nesukelią jokių ginčų, nė 
ra nei asmenų, nei bendruome 
nių dvasinės sveikatos tvirtas 
liudijimas.

* Sji *
Artėjant Vasario šešioliktą 

jai, visi turėsime progos atlik 
ti tautinės sąžinės sąskaitą. 
Laimingi tie, kurie tarsis ati 
davę savo duoklę su kaupu. 
Palaiminti optimistai, kuriems 
bet kokia veikla yra jau lobiai, 
kraunami į būsimos laisvos 
Lietuvos aruodą. Bus tokių, 
kurie dirbo ir tebedirbs savo 
darbą, nemanydami, kad ką 

. nors nepaprasto nuveikia, bet 
Įsitikinę, jog tiktai atlieka sa 
vo pareigą. Bus, deja, ir to 
kių, kurie nutars, kad jų dar 
bar jau atliktas, kad jie savo 
duoklę jau atidavė, kad jie už 
sitarnavo pensininko ramy 
bės. Bus ir tokių, kurie nieko 
neveikė ir nieko neveiks. O 
savo šalyj, tarpe tūkstančių, 
tebelaukiančių laisvės, tebeko 
vojančių atvirai ir slaptai 
prieš pavergėją, bus ir tokių, 
kurie laisvos Lietuvos idėją 
niekins, tyčiosis iš Vasario še 
šioliktosios ir apšauks tą datą 
liktai mūsų, suprask išeivių, 
prasimanymu.

Tačiau
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

yra faktas, kurio nė vienas ne 
išbrauks iš istorijos. Yra lais 
vės viltis .ir testamentas. Yra 
mūsų pačios žemės laisvės 
troškimas, kurio nepakorė Mu 
ravjovai kartuvėse, kurio ne 
užplakė baudžiavos bizūnais 
parsidavę bajorai, kurio nesu 
šaudė okupantų egzekucinės 
komandos, kurio melu ir Sibi 
iu neištrynė iš sąmonės komu 
nizmas. Visa tai verta prisi 
minti ir tiems,, kurie šiandien 
žudo mūsų šalį, ir tiems, ku 
lie čia, išeivijoje, pardavė ją 
už auksą ir miegą.

Vasario šešioliktoji nėra liu 
desio diena. Nėra tai gedulin 
gas apvaikšiojimas mirusios 
vilties. Vasario šešioliktoji 
yra tasai pavasaris, kuris atei 
na Karpatų kalnais! Laisvės 
vėjo gandas, kuris gąsdina bu 
delį. Laisvųjų žmonių galin 
ga ir drąsi manifestacija, t i 
k ė j i m a s ateitimi. At 
eitis turi būti teisiųjų pusėje, 
nes krikščioniškosios meilės iš 
sipildymas nėra iliuzija. Lais 
vės troškimas nėra mitas. 
Žmogui laisvė yra jo visos eg 
zistencijos pagrindas, tikslas, 

' esmė.
Nelabai tad norėtųsi sutikti 

su tais, kurie puritoniškai ven 
gia pasilinksminimo ir jauni 
mui pataria tą dieną klausytis 
tiktai paskaitų. Teko nugirsti, 
kad yra pasipiktinusių, jog to 
kią dieną ruošiamas spaudos 
balius Montrealyje. O kažin 
ar galima būtų prasmingiau 
paremti laisvės mintį, jei ne 
stiprinant savą spausdintą žo 
dį laisvam pasaulyje? Ir už 
visas rezoliucijas labjau sver 
tų, sakysim, Šimtai naujų pre 
numeratų abiem lietuviškiem 
savaitraščiam Kanadoje. O 
tikrai tiek dar yra neskaitan 
čių savos spaudos ir Montrea 
lyje ir Toronte. Padarykime 
šių metų spaudos mėnesį ne 
tik žodinio įsipareigojimo mė 
nešiu. Pabaikime i j Vasario še 
šiolikfają nusipirkdami kiek, 
vienas bent po vieną lietuviš 
ką knygą ir užsisakydami 
bent po vieną laikraštį ar žur 
nalą! Linksmai, entuziastin 
gai, savanoriškai! Tada už Ii 
kusius pinigus — o jų tikrai 
dar liks!) pasilinksminkime, 
nes bus dėlei k o būti links 
miems ir mums ir savam žo 
džiui!

H. Nagys.
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„NYET“ — turistams ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

Sovietų Sąjungoje Problema Nr. 10

MtWW'PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVIAI PIRMAUJA

Vieno_ žymesnio amerikietis 
ko žurnalo redaktorius, nese 
niai lankęsis Sovietų Sąjungo 
je, pasakoja savo įspūdžius, 
o ypatingai kas liečia turizmą. 
Jis sako, kad vardas ,,Intou 
rišt“ yra pasaulio turizmo pra 
monės nelaimė ir gėda. To 
liau paduodama jo įspūdžių 
sulietuvinta santrauka:

Besilankąs Sov. Sąjungoje 
žmogus pasidaro ,,Intourist' 
o” — sovietų valstybinės ke 
liavimo agentūros — belais 
vis tą patį' momentą, kada jis 
pastato savo koją ant sovietų 
žemės. Nuo to paties momen 
to Sovietų Sąjungos svečias - 
- turistas — yra ,,Intourist‘o“ 
kontroliuojamas, vadovauja 
mas, įsakinėjamas, diktuoja 

mas, apgaudinėjamas ir užver 
čiamas marksistine propagan 
da, ir visa tai daroma turizmo 
priedangoje.

Tiktai vienintelė priežastis, 
kodėl kas nors ar kuris nors pa 
siduoda savanoriškai tokiems 
pasigailėjimo- vertiems pergy 
venimams yra garbingas noras 
pabandyti sužinoti, kokia yra 
toji sovietų Sąjunga, kokie yra 
sovietų žmonės, kodėl šaltasis 
karas trukdo taikai visame pa 
šaulyje ir kas, pavyzdžiui, pa 
daro šią masių materializmo 
sistemą atrodančia sėkminga. 
Dėl kitų kokių priežasčių-nė vie 
nas laisvos bendruomenės žmo 
gussavanoriškai nepasiduotųto 
kiam blogam ir net įžeidžiau 
čiam apsiėjimui bei elgesiui. 
„Intourist" yra įsteigtas svetini 
šalių stebėjimui, šnipinėjimui, 
pranešinėjimams apie svetini 
salius ir užmaskavimui nuo sve 
timšalių tikrų gyvenimo sąly 
gų Sov. Sąjungoje.

Pakliuvęs Sov. Sąjungon tu 
ristas neturi jokių teisių ar jį ap 
saugojančių įstatymų. Man te 
ko kalbėtis su keliomis dešimti 
mis žmonių, keliavusių Sov. 
Sąjungoje: su tokiais, kurie bu 
vo užsirašę brangiai ,,De Lu 
xe” kelionei, su tokiais, kurie 
buvo A klasės turistai, su B 
klasės turistais ir oficialių de 
legacijų nariais, daugiausia ko 
munistais iš sovietų užgrobtų 
valstybių. Visi keliavusieji pa 
sakoja tą pačią pasaką, išsky 
rus delegacijas, kurios labjau 
vaišinamos ir girdomos, o be 
to lengviau pasiduoda įvai 
riems komunistinės propagan 
dos kišamiems įspūdžiams.

Matomi „Intouristo“ instru 
mentai yra jo tarnautojai, ku 
rie paprastai parenkami geros 
išvaizdos vyrai ir moterys. Jie 
yra pakankamai isįlavinę ir mo 
ka .svetimas kalbas, tačiau jie 
neturi teisės daryti jokių savys ( 
tovių sprendimų. Šie tarnauto 
jai dažniausiai nepadeda turis 
tui pamatyti tai, ką jis norėtų 
matyti: jie žiūri į visus vakarie 
čius keliautojus su įtarimu ir jų 
pareiga pranešinėti savo vado 
vybei apie vakariečius raštiš 
kai ir telefonu.

Vieną naktį, per atidarytą 
viešbučio langą, aš girdėjau 
vienos ,,Intourist‘o“ vadovės 
raportą apie jos vadovaujamą 
grupę, vieną valandą nusitęsu 
šiame pasikalbėjime su Mask 
va. Kiekvienas keliautojas So 
vietų S-goje turi skaitytis su ga 
limy be, kad jo kambaryje įtai 
syti mikrofonai ir gali būti už 
tikrintas kad jo daiktai bus ap 
žiūrimi ir iššnipinėjami, kada 
jis bus iš savo kambario išėjęs. 
Kai kurie svarbūs adresai bu 
vo pavogti iš mano viešbučio 
kambario- Maskvoje ir aš esu 
tikras, kad tų adresų aš nepa 
mečiau.

Laike savo kelionės aš pasi 
ėmiau šiek tiek laisvo laiko 
nuo „Intourist’o“ vadovų, nes 
norėjau susirišti su kai kuriais 
Jungt. Amerikos Valstybių pi 
liečiais Maskvoje ir pasiekti to 
kius žmones kuriems aš turėjau 
rekomenduojančius mane laiš 
kus. Sekančią dieną man buvo 
visai aišku, kad-mano „Intoris 
t’o“ vadovas tiksliai žinojo, 
kur aš lankiausi ir su kuo aš kai 
bėjausi telefonu.

„De Luxe” (prabanginės ke 
lionės) turistai Sov. Sąjungoje 
moka $30 dienai. Už šią 30 do 
lerių jie turėtų gauti viešbuty 
je kambarį su atskira vonia, 
maistą, vadovą ir automobilį 
trims valandoms kasdien. Po 
ra už 60 dolerių gali gauti au 
tomobilį šešioms valandoms. 
Atrodytų, kad automobilis 
bus tavo dispozicijoje, o taip 
pat ir vadovas tavo patarna 
vimui, tačiau taip nėra. Britų 
ir amerikiečių vedusiųjų po 
ros turėjusios ,,De Luxe” bi 
lietus, man pasakė, kad jų 
vadovai neveda jų ten, kur 
jie norėjo pamatyti ir kad va 
dovai jiems buvo paskirti tik 
todėl, kad galėtų juos (turis 
tus) saugoti ir stebėti.

abcdef gh 
Matas per du ėjimus

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— W. Addison laimėjo Ka 

lifornijos pirmenybes rezultatu 
7% : 1/4. Antrą prizą paėmė
I. Rivise ir trečią — T. Wein 
berger. Turnyro sąstatas buvo 
stiprus.

— New York’o „atvirame” 
turnyre dalyvavo 154 šachma 
tininkai. Pirmą ir antrą vietą 
pasidalino meisteriai J. Sher 
win ir A. Feuerstein.

— Los Angeles miesto ,,at 
virame“ turnyre pirmą vietą už 
ėmė meisteris A. Saidy, antrą 
W. Addison.

Sprendimas Problemos Nr. 8
1 Žd6
Jei. . . ed 2 Vd5X
Jei. . . e5 arba f5 2 Vd5X

Sprendimas Problemos Nr. 9

1 g8B

Jei 1. . . Ka3, a 2 ar a 1
2 Bb4 K eina 3 Ba 8X

„Mes negalėjome išnaudo 
ti mūsų šešių valandų automo 
bilio patarnavimo per dieną“, 
pasakojo viena turistų pora, 
„nes tam neužtektų sovietų 
parkų, Lenino paminklų, me 
no muzėjų ir carų relikvijų.

Aš esu spaustuvininkas ir 
aš norėjau pamatyti sovietų 
spaustuvę, tačiau ar „Intou 
įist'o“ vadovas nuvedė ma 
ne į spaustuvę? Atsakymas— 
„Niet“. Kai kurie britų mo 
kyklų mokytojai labai norėjo 
pamatyti sovietų pradžios mo 
kyklą. „Ar mes galime pama 
tyti mokyklą — tik trumpai 
pasižiūrėti? — jie klausė.

„Jeigu jūs būtumėt iš anks 
to prašę, tai mes galėtume 
patenkinti jūsų prašymą, bet, 
dabar, savaime suprantama, 
mes negalime, atsakė vado 
vas. „Mes-prašėme pirmą die 
ną kai atvykome“, bandė

— Dr. Macskasy laimėjo 
B. C. pirmenybes. Antrą ir 
trečią vietą pasidalino Suttles 
ir Neufahrt.

— Italijos pirmenybes lai 
mėjo Tatai, o Prancūzijos — 
Thiellement.

— Milwaukee „atviro“ tur 
nyro nugalėtoju išėjo Jugosla 
vijos didmeisteris Trifunovič. 
Toliau sekė: Brasket, Turns, 
Theodorovič ir R, Byrne. Lie 
tuvių meisteris P. Tautvaišas 
užėmė aštuntą vietą.

(Vaccher, 1962)
Jei 1. . . e6 2 Vc3X arba Ve3x 
Jei . .. Kc5 2 Vc3X 
jei 1. . .Ke5 2 Ve4X

(A. C. White, 1910)
Jei 1. . . Kb3 2 Bg2 Ka3
3 Bc3X
Jei. . . Kbl 2 Bg2 Kai
3 BclX 

ginčytis mokytojai, bet į tai 
visai nebuvo atsakyta.

Kita turistų pora norėjo pa 
matyti kolektyvią formą (kol 
chozą) — tik pervažiuoti ne 
sustojant ir neklausiant jokių 
Ikucimij, tačiau vadovas vie 
ton kolchozo nuvežė juos į bo 
tanikes sodą ir į parką. Vie 
nąs britų kepyklos savinin 
kas norėjo pamatyti kepyklą 
— atrodo visai nekaltas pra 
šymas, bet į tai atsakymas bu 
vo — „Niet“.
I Besilankantis Sov. ,Sąjun 
goję gydytojas norėjo susitik 
ti — susipažinti su sovietų gy 
dytoju ir pasikalbėti kai ku 
riais medicinos technikos klau 
simais. >,Jūs turėjote iš anks 
to prašyti“, buvo atsakyta va 
kariečiui gydytojui, kuris, iš 
tikrųjų, iš anksto buvo to pra 
šęs.

Hamiltono katalikiškų para 
pijų pirmenybėse, po šešių 
lungtynių ir toliau pirmauja 
Kovo krepšininkai. Pirmeny 
bių lentelė atrodo taip: 
Komanda Taškai Krpš. sntk.

1. Vilniaus AV 12 396:168
2. Šv. Jono H. 10 336:155
3. Šv. Onos 10 332:205
4. Šv. Eugenij. 6 294:230
5. Šv. Antano 6 211:230
6. Šv. Juozapo 6 207:248
7. Šv. Patriko 6 250:296
8. Šv. Jono Brl. 2 174:305
9. Visų Švent. 2 146:313

10. Šv. Rožinio 0 121:409
Daugiausiai krepšių (nors 

žaidė tik -penkias rungtynes) 
įmetė lietuvis L. Meškauskas 
— 134, kas sudaro 26,8 krep 
šių vidurkį kiekvienose rung 
tynėse. Antra vieta dalinasi 
lietuvis Al. Vinerskis ir J. Ma 
ga iš šv. Jono parapijos, įme 
tę iš šešių rungtynių po 128 
krepšius. Lietuvių laimėjimus 
didelėm antraštėm jau antrą 
kartą pranešė Toronto Globe 
and Mail ir Hamilton Specta 
tor.

LIETUVIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Kanados sporto apygardos 
krepšinio pirmenybės bus va 
sario 23—24 d. d. Toronte. 
Rungtynės pradedamos šešta 
dienį 10 vai. rytą Givins mo 
kykloje (netoli Ossington g- 
vės, tarp Queen ir Dundas) ir 
vakare, šv. Jono parapijos sa 
Įėję bus linksmi šokiai. Sek 
madienį 11 vai. rytą pamal 
dos šv. Jono parapijos bažny 
čioj ir po pietų, pirmenybės 
bus tęsiamos toliau šv. Myko 
lo kolegijos sporto salėje. 

1964 m. Žiemos Olimpijada bus Innsbruck'e, Austrijoje. 
Pagrindinė -to miesto Maria Theresien g-vė. Toliau Alpių 
kalnai. (Nuotrauka K. Barono).

Principinius sutikimus dalyvau 
ti davė Toronto Aušra, Mont 
realio Tauras, Hamiltono Ko 
vas, Ročesterio Sakalas ir sa 
vaime aišku, rengėjas Vytis. 
Kaip teko sužinoti Toronto 
Aušra žaidynių metu nori su 
sitikti draugiškose rungtynės* 
su Tillsonburgo „Pocius Re 
al Estate“ komanda, kuri an 
ksčiau vadinosi Livingston ir 
yra buvusi daugkartiniu Kana 
dos krepšinio meisteriu. Joje 
ažidžia ir vienas lietuvis Po 
tius.

Keistokai atrodo šis Aušros 
planas. Greičiausiai klubas ti 
kiši pirmenybėse dalyvauti su 
dviem komandom ir abi jas 
vesti iki baigminio susitikimo. 
Tokiu būdu, antroji komanda 
baigmėje atiduotų laimėjimą 
be žaidimo, kad pirmas pen 
ketukas galėtų susitikti su Til 
Isonburgu. Taip, nepaslaptis, 
kad Aušros komanda yra vie 
na pajėgiausių ne tik Kanadoj, 
bet ir JAV lietuvių tarpe. Ir 
be abejo, sau lygaus varžovo 
ji neras Kanados sporto apy 
gardos pirmenybėse. Tačiau 
nėra pagrindo, nėra jokios 
prasmės, žeminti kitus klubus, 
kitas komandas, iškeliant sa 
ve iki pat padangių. Kanados 
SA pirmenybės yra skiriamos 
tik lietuviškiems klubams. 
Draugiškas rungtynes galima 
sužaisti bet kurį sekmadienį 
krepšinio sezono metu. Žiūro 
vų užtikrintai bus daug. Ne 
tik lietuvių, bet ir kitų tauty 
bių. Tokiu būdu. Aušra pada 
rys gražią lietuviško krepšinio 
propagandą. Be to, kaip sako 
ma, kamuolys yra apskritas ir 
antrąjai Aušros komandai 

Nukelta į 6-tą psl.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

50.
Vasara artinosi į galą. Dienos trumpėjo, naktys ilgėjo 

ir ilgėjo. Vėsuma dažnai padvelkdavo, kaip nelaukti smū 
giai. Iš Baltijos dažniau ir dažniau pradėjo pūsti stipresni 
ir šaltesni vėjai. Augmenija palaipsniui keitė savo žaliąją 
spalvą ir dažėsi įvairiu margumynu. Saulėtomis dienomis, vė 
jo pučiami, draikėsi voratinkliai ir kabinėjosi į vielas, stulpus 
ir visokį šiukštumą. Ir saulė - motule nežvelgdavo iš pačių 
dangaus skliauto aukštybių ir pačiais vidudieniais vis tolo ir 
tolo nuo zenito. Gamtos linksmumas niaukėsi ir gūžėsi, lyg 
nujausdamas, kad žiemą reiks visiškai susitraukti ir užsida 
ryti.

Ypač liūdna būdavo išeiti į už Klaipėdos į laukus. Ka 
daise, nepriklausomybės laikais, ten ganydavosi didžiulės 
bandos juodmargių, kurios netikėta praeivį .miesčionį, iškėlu 
sios galvas ir pastačiusios ausis, išdidžiai apžvelgdavo, susto 
jusios raškyti žolę ir, dažnai, įtarusios negeras joms intenci 
jas. bėgte -pasitraukdavo į šąli. Dabar gi laukai tušti. Nei 
bandų, nei ganytojų. Ir kolūkiečiu namai anskurę, apšepę, 
nusm”k”siais dažais, purvinomis sienomis. Dažno šamo ir 
langas kiauras, skepetom’s ar virkščiomis užkimštas.

Išblokšti iš sodybų žmonės, — kur jie? Vieni Sibire, 
k'ti netrenkti i kitas vietas arba ir patys pasitraukę — savo 
ramvbės ir saugumo sumetima’s. Treti vakarų Vok’etiįoje, o 
ketvirti jau net už Atlanto arba dar toliau — už Ramiojo 
vandenyno. „Vienų nėra, o kiti toli“, kaip Sadi kažkada 
pasakė. . . Vaizdas nepaprastai liūdnas ir neviltingas. . .

Iš žydinčio, tiktai prieš 15 metų krašto, okupacija pada 
rė tiktai griaučius, tiktai griuvėsius, tiktai skurdą. . .

Žmonės tartum neteko gyvybingumo, susnūdo ir apmi 
rė. Jų judesiai sulėtėjo, neteko energiškumo. Apatija visa 
me gyvenime. . .

Ir Barvainio gyvenimas slinko tuo apatiškumo keliu. 
Jis džiaugėsi tiktai, kad jaunieji jo kolegos, praktikantai, bu 
vo judresni — ir mintim ir fiziškai. Bet ka gi? Jaunimas 
turi savo gyvenimą, nes ji planuoja ir stato. Jis gi, daug jau 
pat”ręs, gerokai nudegęs ir sparnus, natūraliai žengė į ra 
mybę.

Bet jis buvo dar pačiame tmžiaus iškilime, pajėgume. 
Gal tiktai okupcinės sąlygos ji privertė nukrypti iš normalaus 
gyvenimo kelio. Paskutiniai išsiaiškinimai su jaunaisiais kole 
gomis jam davė naujos energijos, sužadino mintis, pakėlė 
žmoniškus jausmus. Jis vėl ryžosi eiti sąmoningo gyvenimo

Barvainis daugiau ir daugiau pradėjo jausti sąžinės ne 
keliu. Atsirado- noro gyventi sąmoningu gyvenimu. Bet at 
sirado ir konkrečių uždavinių.
rimą dėl šeimos. Augo du vaikai — Nijolė ir Gedukas. Ni 
jolė, baigusi dešimtmetę ir atlikusi darbo stažą, turėjo eiti į 
aukštuosius mokslus. Ji pasirinko tėvo ir motinos specialybę, 
todėl reikėjo važiuoti į Vilnių arba Kauną. Barvainis galvo 
jo — geriau į Vilnių. Ten jau- yra daugiau pažįstamų, o Vii 
nius Lietuvos, jeigu ne sostinė, tai kol kas vis dėlto Lietuvos 
širdis, didelis centras, Lietuvoje dilžiausis. Bet ne jam vie 
nam spręsti dukters reikalus. Jis laukė susitikimo su Vikto 
rija. Bet pats į Palangą nevažiavo. Neaiškus nujautimas jį 
nuo-to sulaikė.

Vieną šeštadienį Viktorija ir atvyko į, Klaipėdą. Ji jau 
žinojo Tomo butą. Bet Tomo namie nerado. Ją sutiko buto 
šeimininkė, Olga Ivanovna Zobova, kuriai atrodė, kad dakta 
ras netrukus turi Sugrįžti, todėl ją paprašė palaukti salionė 
lyje- . ... •

Naudodamasi tokia padėtim, Viktorija atsargiai pasitei 
ravo, kaio gyvena Tomas.

— Daktaras dabar žymiai kitokis, — atsakė.
— Kuo gi jis kitokis? — neiškentė nepasiteiravusi Bar 

Vainienė, jai labai rūpimu klausimu.
— Man sunku pasakyti, kuo jis dabar kitokis, bet ki 

tokis. . .
— Tai man įdomu. .
— Jis dabar daugiau rimtai susigalvojęs. Daugiau lai 

ko praleidžia- namie. Daugiau skaito. . .
Viktorijai labai norėjosi paklausti šeimininkę, „o kaip 

gi su io avantiūromis?”, bet susilaikė. Jai pagailo Tomo, kurį 
toks paklausimas jau žemintų. Tat ji į šeimininkės pasisaky 
mus teatsakė:

— Man tai yra įdomu ir malonu girdėti. . .
Še:mininkė kažką galvojo ir, atrodė, rengėsi ką pasaky 

ti. Bet Viktorijai vis teiraujantis apie Tomą, ir šeimininkė 
laisviau prakalbėjo.

— Mes, aš su savo vyru,- daktarui vis patariame susi 
taikyti ir sugrįžti į šeima. . . Ko Čia jam vienam, vienišam 
vargti? Visokių negerovių ir pas mus šis režimas pridarė. 
Pradžioje visiškai pakr’’kdė šeimas ir visiškai sužlugdė šeimų 
moralę. Prasidėjo visiškai palaidas gyvenimas: šeimos skirs 
tesi, jaunimas tvirko. . . Paneigus atsakomybės būtinumą, 
kriko ir valstybinis gyvenimas. . .

— O gal tai buvo režimo tikslas? Demoralizuoti ma 
sės ir tuo jas- pajungti režimui?

— Galimas dalykas. . . Bet pasekmės buvo labai blo 
gos ir valdžia susdgribo. Reikalą pradėjo grąžnti i teisines 
normas. . . Uždraudė abortų neribotą darymą. Skyrybas 
taip pat suvaržė.

— Jūs manote, kad tai gerai?
— Taip. Mes dažnai su vyru nukalbame, kad tikybi 

ninku griežta abstinencija, sakysime ar skyrybų ar abortų 
klausimu, yra jau netekusi kai kuriais atvejais savo logišku 
mo. Juk yra atvejų, kada tai yra būtina ir gyvenimiškai lo 
giška. Bet to naudojimas iš palaidumo, dėl visiško nesusival 
dymo jau netoleruotinas. . .

Atėjo šeimininkas, .Fiodor Pavlovič Zobov.
— Bet jūs pas mus reta viešnia, daktare.
— Žinote gi — darbas, tarnyba. Nelabai ir laiko esti. O 

i Klaipėdą atvykti jau reikia atsidėjus, pasiruošus, — teisino 
si Barvainienė.

— Na, čia gi netoli. . . Autobusas reguliariai kursuo 
ja. . .

— Tiesa. . . Bet, žinote, vasaros laikas kurorte per 
krautas. . . Kursantų kasmet vis daugiau, ir ligonių daugėja. 
Tiesiog sunku pagauti laisvesnę valandą, ne tai kad dieną,

— Tur būt mūsų brolis — rusas iš aptuštėjusios plačio 
sios tėvynės daugiau lankosi?. . .

— Tas tiesa, — nesmagiai jausdamasi sutiko Barvainie 
nė, nepažindama Zobovo ir nežinodama jo minčių.

— Daktare, būkite su manim atvira. . . Aš gi žinau, 
kaip iš tikrųjų yr.a . .

— Sunku man būtų tiksliau ką pasakyti, nes aš nepa 
kankamai gal orientuojuosi, — teisinosi Barvainienė.

— Jums sunku, bet aš gerai žinau. . . Čia gi — antra 
Amerika. . . Aš stebiuosi, kaip lietuviai taip sugeba. Čia ten 
ir atgal pražygiavo kelios kariuomenės. Plėšė vieni, plėšė 
kiti. O Lietuva vis dar turtinga! Tai nuostabi tauta! . .

— Atvirai sakant, ir mes jau likome elgetomis, — nesu 
sivaldė Barvainienė, nepasakiusi atviro žodžio.

— Elgetomis!. . Nuvažiuokite jūs į mūsų kaimus, — 
tai pamatysite, kokia ten ištaiga. . . —» šmėkščiodamas kairią 
ja ranka kalbėjo Zobovas.

— Neįsivaizduoju. . .
— Ir sunku nemačius įsivaizduoti. Per 40 sovietinio gy 

venimo metų viskas suiro, kaimai supuvo, žmonės jau užmir 
šo ir dainą ,,Oi polna, polna moja korobočka — jest i sitiec 
i parča“. (Ai pilnas, pilnas mano krepšelis — yra ir perke 
liūs ir parča):

— Tai kodėl taip?
— Nėra šeimininko. Viskas visų.. O tie visi nieku visų 

nesirūpina. Valstybė pasidarė ponu kapitalistu ir pasiėmė vi 
sa ant savo pečių. . . Nuo šiukšlės gatvėje iki fabriko imtinai 
— viskas tiktai valstybės, vienos valstybės kurią valdo. . . 
partija. Juokai, kai jie sako — komunizmas. . . Kur gi čia 
kokia kumuna, kai viską turi savo rankose valstybė?

Bet tuo tarpu atėjo ir Barvainis.
Daugiau bus.
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kultūrwwkrojvika
APIE P. PAKARKLIO 

PALIKIMĄ
Lietuvos Mokslų akademi 

jos, centrinės bibliotekos rank 
raščių skyriuje neseniai baig 
ta tvarkyti palikimas, priklau 
sęs mirusiajam prof. Povilui 
Pakarkliui. Tai rankraščiai, do 
kumentai, įvairios retenybės. 
Esama daugiau kaip 2,000 ran 
kraščių vienetų lietuvių, rusų, 
vokiečių, lenkų ir lotynų kai 
bomis. Kaip Vilniaus radijo 
atstovui pasakojo rankraščių 
skyriaus vedėja Juodvalkienė, 
rankraščiuose esama daug ori 
ginalios, niekur nespausdintos 
medžiagos. Gausi archyvinio 
turinio medžiaga — monogra 
finiai tyrinėjimai, istorijos šal 
tinių užrašai, prūsų kronikos, 
baudžiavinės priespaudos do 
kumentai ir kt. Retenybė rank 
raščių skyriuje, tai Kr. Duone 
laičio „Metų” poeto ranka ra 
sytas rankraštis - originalas, 
be to, esama ir pirmųjų lietu 
viškų laikraščių, vokiškomis 
raidėmis, egzemplioriai. Prof. 
Pakarklio palikimas buvo gau 
tas 1960 m., iš velionies se 
sers Onos Bugališkienės. E.

DR. J. PIKŪNAS AMERI 
KIEČIŲ SPAUDOJE

Sausio 13 d. „The Detroit 
Press“ dienraštis du puslapius 
paskyrė lietuviui psichologui 
dr. Justinui Pikūnui. Jis dėsto 
Detroito katalikų universitete. 
Straipsnyje iškeliamas dr. Pi 
kūno išradimas, žmonių psi 
ekologiją tirti iš piešinių praty 
bos. Paminėta dr. J. Pikūno, 
kartu su dr. E. J. Albrecht'u 
1961 m. parašyta mokslinė 
knyga ,,The Psychology of 
Human Development“. Prieš 
kelius metus dr. Pikūnas yra 
parašęs knygą (vadovėlį) apie 
vaikų psichologiją, paplitusią 
JAV mokyklose, universitetuo 
se. Apie dr. Pikūną JAV spau 
da rašo ne pirmą kartą. Dabar 
nurodyta, kad mokslininkas 
yra baigęs studijas ir dr. laips 
nį gavęs Miuncheno universi 
tete. E.

© Režisieriaus Konstantino 
Stanislavskio 100-sios gimimo 
metinės Lietuvoje buvo pami 
nėtos sausio 17 dieną.

POSVOTOŽU

Veda sktn. inž. J. Bulota.

SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLAVIETĖS PASTATO 
KONKURSAS

Toronto skautų-čių nupirk 
toje stovyklavietėje, virtuvės 
ir salės pastatymui stov. fon 
do komitetas skelbia statybos 
projekto konkursą.

Konkurse gali dalyvauti vi 
so pasaulio kampeliuose gyve 
ną lietuviai skautai-tės ir skau 
tai architektai ir inžinieriai.

Konkurso komisija susideda 
iš stovyk. fondo vald. pirm, 
sk. v. v. St. Stanionio, ps. Dr.

KONCERTAI VILNIAUS
KONSERVATORIJOJE

esą vykdomi kas savaitę. Po. 
Kalėdų įdomų koncertą suruo 
šė liaudies instrumentų kated 
ra. Esą pasirodę solistai kank 
lininkai ir birbynininkai, kurie 
pagroję specialiai šiems instru 
mentams kompozitorių sukūr 
tų kūrinių. Kūriniai ir solo su 
orkestru, ir vien liaudies ins 
trumentų orkestrui. Atrodo, 
kad liaudies instrumentų muzi 
ka padariusi pažangą.

PROF. JONUI KRIŠČIŪNUI 
75 METAI AMŽIAUS

Sausio 18 d. Lietuvoje pa 
minėta akademiko prof. Jono 
Krikščiūno 75 m. amž. sukak 
tis. Mokslininko vardas žino 
mas ir už Lietuvos ribų. Žy 
mesni prof. J. Kriščiūno veika 
lai: Augalininkystė, Bitinin 
kystė ir kt. Šiuo metu sukaktu 
vininkas rašo stambų veikalą 
apie sodininkystę. J. Krikščiū 
nas yra Sovietų S-gos Lenino 
vardo žemės ūkio akademijos 
ir Lietuvos Mokslų akademi 
jos tikrasis narys. Jam buvo su 
teiktas nusipelniusio mokslo 
veikėjo garbės vardas. Sausio 
18 d. Lietuvos žemės ūkio aka 
demijos, Kaune, aktų salėje 
įvyko Krikščiūnui pagerbti iš 
kilmingas posėdis. Buvo daug 
sveikinimų. ,
PROF. INŽ. ST. DIRMAN 
TAS IR A. RUKUIŽA —

SUKAKTUVININKAI
JAV, Čikagoje, gyveną 

prof. inž. gen. St. Dirmantas 
ir miškin. doc. Ant. Rukuiža 
sulaukė 75 m. amž. Prof. Dir 
mantas nepriklausomoje Lietų 
voje dirbo mokslinėje srity 
(Vytauto Didž. Universitete), 
buvo ir krašto apsaugos minis 
teriu, o miškininkas doc. Ant. 
Rukuiža ilgus metus dirbo miš 
kų srity, jo vadovybėje vykdy 
tas miškų tyrimas, dėst. žemės 
ūkio akademijoje, buvo Miš 
kų depart, direktorium, daug 
rašė miškų ūkio, gamtos klau 
simais, yra parašęs biografinį 
veikalą apie Povilą Matulionį. 
Abu sukaktuvininkai aktyviai 
reiškiasi visuomenės veikloje. 
Sveikiname sukaktuvininkus ir 
linkime sveikatos ir ilgiausių 
metų.

A. Kulpavičiaus, s. inž. P. Če 
ponio, Rambyno ir Šatrijos 
tuntų turtininkų ir Toronto in 
žinierių skyriaus skirto nario.

Konkurso projektus prašo 
me prisiųsti iki balandžio m. 
1-os dienos, adresu Mr. J. Sta 
nionis 19 Klen Belle Cr., To 
ronto, Ont. Canada.

Konkurso detalių prašome 
žiūrėti š. m. kautu Aide Nr. 2.

k-so V-ba.

Tarptautiškai žymūs komedijos žvaigždės, kanadiečiai John 
ny Wayne ir Frank Shuster vėl bus matomi CBC-TV.

(Šaržas ž> uio kanadiečio Duncan Macpherson).

Teatriniu klausimu
DRAMOS SPEKTAKLIS MONTREALYJE

„Aukso
Pasaka tapo tikrove — 

„Aukso žąsis“ praskrido Monl 
realį ir nors aukso kiaušinio ne 
padėjo, bet bent porą plunks 
nų numetė. . .

Tie du veiksmai, kuriuos 
matėme, sudarė ištisą spektak 
ii, kuris tur būt buvo panašus 
ir pasaulio lietuvių emigracijos 
sostinėje — Čikagoje.

Seniai jau Montrealis matė 
dramos spektaklius, todėl 
„Aukso žąsis“ buvo sutikta ir 
priimta šiltai, nuoširdžiai. Iš 
siilgusi savojo spektaklio pub 
lika gana gausiai atsilankė. 
Bendra nuotaika buvo gera ir 
vaidintojams, kaip ir veikalui, 
palanki. Po abiejų veiksmų 
plota karštai ir nuoširdžiai.

Visi „Aukso žąsį” žiūrėjo 
me susidomėję, ypač, kad tai 
PLB premijuotas veikalas. 
Apie ją jau buvome skaitę J. 
A. V. lietuvių spaudos atsilie 
pimų, tačiau iš spaudos pasi 
sakymų sunku buvo susidaryti 
tikresnis veikalo vaizdas.

Montrealy buvo naujovė, 
kad veikalas buvo aptrumpin 
tas ir jo pastatyme dalyvavo 
daugiausia Montrealio akto 
riai, mėgėjai ir debiutantai. 
Tiktai trys asmens — autorė 
ir režisierė B. Pūkelevičiūtė, 
L. Barauskas ir K. Veselka — 
buvo iš Čikaginės premjeros, 
beje, ir visas technikinis perso

sija
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 
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žąsis“
nalas: muzikas Z. Lapinas, 
šviesų organizatorius V. Vai 
ka ir režisūra — autorės B. 
Pūkelevičiūtės. Autorei, L. 
Barauskui K. Veselkai ir D. 
Barauskienei teko po dvi ro 
les.

„Aukso žąsies“ motyvas — 
senas liaudies pasakų motyvas. 
Rodos, liaudis daugiau varto 
ja auksinės, ne aukso, žąsies 
terminą. Bet šiuo atveju skirtu 
mas nedidelis, tiktai gal niuan 
sinis.

„Aukso žąsis“ — pasaka, 
kuroje fantazija siejama su 
gyvenimiška praktika, nors 
kiek peršaržuota. Tačiau iš 
dviejij veiksmų negalima bu 
v o susidaryti aiškesnio paša 
kos turinio prasmės. Atrodė, 
pasijuokta iš šykštumo, iš didi 
kiško sauvališkumo, iš išdidų 
mo. Objektai — verti neigi 
mo. Bet buvo ir tūlų neaišku 
mų, kurie, kaip atrodo, kilę iš 
perilgo veikalo išplėtimo, per 
didelio žodingumo, kur nebu 
vo prasmės grūdo. Tai vaidini 
me davė duobes. Tokias — 
tuščias vietas — reiktų iškupiu 
ruoti ir sukoncentruoti mintį ir 
veiksmą daug daugiau, negu 
tai yra padaryta. Bet yra ir la 
bai vykusių gabalų, sublizgan 
čių ir mintim ir sąmojum. Šitas 
vietas suglaudus, paryškinus 
— įspūdis būtų nepalyginamai

TIK KĄ PO VEDYBŲ
Jaunoji: Žinai, brangusis, aš 

vis dar negaliu tikėti, kad mes 
jau vedę.

Jaunasis: Neužilgo įsitikinsi, 
jeigu man tik greitai pasiseks 
batų šniūriuko mazgą atrišti.

Klausimas: Ar yra kas blo 
go šokti tvistą?

Atsakymas: Ne: nieko blo 
go jeigu motyvai tie patys, 
kaip kad indėnų, kurie tvistą 
jau šoko prieš šimtą metų, kai 
norėjo lietų iššaukti.

PASIKALBĖJIMAS 
TELEFONU

Suskamba telefonas. Atsilie 
pia mažas berniukas.

— Alio.
— Ar tavo tėvelis namie? 

— klausia ponas, kuris paskam 
bino.

— Ne.
— O, ar tavo mamytė yra?
— Irgi nėra.
— Ar tu vienas namie?
— Ne. Mano sesutė su ma 

nimi.
— Tai tu pašauk ją prie te 

lefono, gerai?
— Jinai ’ negalės ateiti.
— O, koėl?
— Jinai dar nevaikšto.

JAU NUO PAT TADA
Daktaras pasilenkia prie sun 

kiai sergančios ir po kiek laiko 
pakėlęs galvą klausia josios vy 
ro:

— Ar jau seniai, kaip jinai 
kliedi ?

— Nuo pat vedybų, pons 
daktare, atsako šis.

TAUTŲ CHARAKTERIAI
Vienas lenkas — girtuoklis. 
Du lenkai — unija.
Trys lenkai — peštynės.

Vienas šveicaras — laikro 
dininkas.

Du šveicarai — alpinistai.
Trys šveicarai — kvartetas.

Vienas kinietis — išbadėjęs. 
Du kiniečiai — skalbykla. 
Trys kiniečiai—restoranas.

Z^XV/xZ^/Z'^^^^Zx/Z^ZZ^-/?

stipresnis.
Vaidinimas. Autorė, B. Pū 

kelevičiūtė, gerai aktoriškai 
referavo ir, nekeisdama savo 
nei grimo, nei išvaidzos, vaidi 
no. Burtininkė nebūtinai turi 
būti baisi, kaip kai kas pagei 
davo. Jos. burtininkė buvo mo 
derni, bet nelabai burtininkiš 
ka.

L. Barauskas gražiai, bet ii 
gokai, dainavo ir rečitavo įžan 
gą, pritardamas sau gitara. 
Gražus jo balsas puikiai skam 
bėjo. Karalių apykvailį ir sau 
vališką, kokie pasitaiko ne tik 
tai pasakose, bet ir gyvenime 
(dar .ir dabar), jis vaidino 
meistriškai. Jis pats ir buvo 
'ikrasis juokdarys.

K. Veselka juokdarį Pikį 
atvedė nuo pat vestibulio du 
rų. Jis puikiai aktoriškai pasi 
rodė, įrodęs didelį juokdario 
miklumą, bet juokdariui tekste 
pernelyg maža buvo medžią 
gos, todėl ir jo. aktorinės prie 
monės veiksmą tiktai įvairino, 
bet juokų gausumu nepasižy

Nukelta j 5-tą psl.

VIENINTELĖ IŠEITIS
— Kur gi yra mūsų buhalte 

ris? — klausia bosas kito pa 
valdinio.

— Nuėjo į arklių lenktynes.
— Kaip tai, per patį sąskai 

tų suvedimo įkarštį jis nuėjo į 
arklių lenktynes?

— Taip, pone, nes atrodo, 
kad bus vienintelis būdas de 
ficitą subalansuoti.

MOKYKLOJE
Mokytojas: Jonai, man tuč 

tuojau pasakyk, kaip tas lan 
gas buvo išmuštas.

Jonukas: Aš, pone mokyto 
jau, valiau ragatką ir ji iššo 
vė.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Klausimas: Ar yra gerai 
daug dirbti?

Ataskymas: Geriau susidė 
vėti negu surūdyti.

Klausimas: Ar tiesa, kad ai 
koholyje galima paskandinti 
visas savo bėdas?

Atsakymas: Ne, nes visos 
bėdos moka plaukti.

Klausimas: Ar galima kaip 
nors išvengti gimdymo skaus 
mų?

Atsakymas: Taip; įsūnijant 
arba įdukrinant.

Klausimas: Pasakykite, dak 
tarė, kaip galėčiau merginai 
kuo diplomatiškiau pasipiršti.

Atsakymas: Vartokite se 
kančią terminologiją :,,Jūsman 
nepaprastai patinkate, tiktai 
man jūsų pavardė nelabai pa 
tinka. . . gal sutiktumėte ją iš 
keisti į mano?

Klaus'mas: Daktare, ar ima 
noma ištekėti iš meilės už mi 
lijonieriaus?

Atsakymas: Šansai yra vi 
sai tokie pat, kaip nušauti du 
k’škius vienu šūviu.
MINIATIŪRINĖ IŠMINTIS

Saugokis tokios dominuo 
jančios žmonos, kuri savo die 
noraščius parašo savaitę iš 
anksto.

Daugelis moterų dar tiki ste 
buklais, ir jei jūs tuo netikit 
pasižiūrėkite į moterų plaukų 
šukavimo salionus.

Nosinė tai vienintelė vieta, 
kur vedę vyrai gali kišti savo 
nosį.

Daugelis žmonių tiki, kad 
nereikia padaryti tos pačios 
klaidos du kartus — už tai jie 
vis naujas klaidas daro.

Daugelis vedusių vyrų kalba 
per miegus, nes tai vienintelis 
būdas neužmiršt kaip kalbėt.

Kažkas netvarkoj su mano 
automobiliu: baterija ne bate 
riuoja, žvakės nežvakiuoja, 
generatorius negeneruoja ir 
pistonai taip pat neveikia.

Dažniausiai pirmas šriubas, 
kuris žmogaus galvoj atsipalai 
duoja, yra tas, kuris kontro 
liuoja liežuvį.

Neužmušk volungės
HARPER LEE

3.
„Tu turėtum pranešti savo motinai, kur 

tu esi“, pasakė Džemas. „Turėtum pranešti, 
kad esi čia“.

Dilo akys sužybčiojo į Džemą, ir Džemas 
žiūrėjo į grindis. Čia jis pakilo ir sulaužė Ii 
kusi, mūsų vaikystės slaptumą. Jis išėjo iš 
kambario ir nuėjo tarpangiu. „Atike, ar Tams 
a galėtum valandėlę ateiti čia?”

Po purvu ir po prakaito rievėmis Dilo vei 
das pabalo. Man pasidarė negera. Tarpdu 
-,yje pasirodė Atikas.

Jis atėjo į kambario vidurį ir atsistojo, ran 
komis kelnių kišenėse, žiūrėdamas į Dilią.

Pagaliau man grįžo balsas. „Nieko, Dilai. 
Jei i is norės ką sužinoti, pasakys“.

Dilas pažiūrėjo į mane. „Aš sakau, kad 
nieko“, aš pasakiau. „Tu žinai, kad jis tavęs 
neužkabins, tu žinai, kad tu nebijai Atiko“.

„Aš nebijau. . .” sumurmėjo Dilas.

„Tiktai alkanas, aš regiu“. Atiko balsas 
turėjo savo malonų sausumą. „Skaute, mes 
galime daugiau surasti, negu pusę keptuvės 
šaltos korninės, ar ne? Prikimšk šį vaikiną, o 
kai aš sugrįšiu, mes pamatysime, kas bus ma 
tyti“.

„Ponas Starta, tik nesakykite tetai Rache 
lei, kad neverstų mane grįžti namo, prašau 
Tamstą. Aš vėl pabėgsiu!“

„Naa, sūnau“, pasakė Atikas. „Niekas ne 
bando tavęs versti eiti ku?< nors kitur kaip gul 
ti, ilgai netrukus. Aš tik nueisiu pas Rachelę 
ir pasakysiu, kad tu esi čia, paprašysiu, kad 
tu pernakvotum pas mus — tau tas būtų ma 
lonu, ar ne? Bet tik būk geras, gražink aps 
kričiui bent kiek to, kas jam priklauso, že 
mės nualinimas yra ir be to blogas“.

Dilas spoksojo į atitolstant] mano tėvo pa 
vidalą.

„Jis norėjo pasakyti ką juokinga“, tariau 
aš. „Jis manė pasakyti: nusimaudyti. Matai, 
aš tau sakiau, kad jis tavęs neužkabins“.

Džemas stovėjo kambario kampe atrodyda 
mas išdavikas, ir toks jis buvo. „Dilai, aš tu 
rėjau jam pasakyti“, tarė jis. „Tu negali nuva 

žiuoti tris šimtus mylių, tavo motinai nezi 
nant“.

Mudu išėjome, jam nieko nesakę.
Dilas valgė, valgė, valgė. Nuo praeitos nak 

ties jis buvo ųevalgęs. Pinigus jis išleido bi 
lietui pirkti, įsėdo į traukinį, kaip buvo daug 
kartų daręs, šaltai kalbėjo su konduktorium, 
kuriam Dilo pavidalas buvo pažįstamas, ir jis 
neišdrįso pritaikyti taisyklės, kad mažiems 
vaikams nevalia ilgas keliones? keliauti vie 
niems; jei tokiam bus žuvę pinigai, kondukto 
rius paskolins pietums, o tėvas sumokės jam at 
gal kelionės gale.

Dilas buvo apsidirbęs su vakarienės liku 
čiais ir jau s’ekė dėžutės nurui s” "VS” •enty 
noje, kai pasigirdo panelės Rachelės „Jėzau, 
Jėzau“ tarpangyje. Jis drebėjo, kaip triušiu 
kas.

Jis savo tvirtybėje išlaikė tą jos .palauk, 
kol aš parsivesiu tave namo, tavo tėvai eina 
iš proto besirūpindami', buvo visai ramus lai 
ke ,tau yra pasibaigę išėjimai į miestą', nusi 
šypsojo į jos ,aš manau gali čia pasilikti vie 
ną naktį' ir atjausdamas priėmė jos ilgai už 
trukusį jam apkabinimą.

Atikas atstūmė savo akinius ir perbraukė 
rankomis veidą.

„Jūsų tėvas pavargęs“, pasakė teta Alek 
sandra bene pirmuosius žodžius per kelias va 
landas, taip atrodė. Ji buvo čia pat, bet man 
atrodė, ji buvo ištikta nebylos. „Jūs dabar 
veikiai eikite gulti“.

Mes palikome juos valdomajame, o Atikas 
vis braukė savo veidą. „Nuo peštynių į pabė 
girną iš namų“, mes girdėjom jį juokaujant. 
„Aš nenumanau, ką sekančios dvi valandos 
atneš“.

Kadangi viskas atrodė dėjosi gana gerai, 
Dilas ir aš nutarėme būti mandagūs su Dže 
mu, tai mums reikėjo imti su juo kalbėti.

Aš užsivilkau savo pižamą, valandėlę skai 
čiau ir galop" patyriau, kad negaliu išlaikyti at 
virų akių. Dilas ir Džemas buvo, nutilę. Kai 
aš užgesinau savo skaitymo šviesą, po Džemo 
durimis šviesos spindulio nebuvo.

Aš turbūt miegojau labai ilgai, nes kai 
kumštelėjimas mane pabudino, kambarys bu 
vo nusileidžiančio mėnulio prietamsyje.

Bus daugiau.



1963. II. 6. — Nr. 6 (826) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PŠL.

BANKO "UTAS" REIKALAI
Lito Valdybos posėdis 

įvyks vasario mėn. 10 d., sek 
madienį, 8.30 v. ryto banko 
patalpose.
Naujais ,,Lito” nariais įstojo: 
Jadvyga Juodviršienė, Estate 
Jurgis Palukaitis, Montrealio 
Lietuvių Studentų Sąjunga, 
Antanas Laurinaitis, Henrikas 
Dauderis, Viktoras Jakonis, Ig 
nas Petrauskas, Teresė Steta 
nauskaitė, Silvestras Stepą 
nauskas, Povilas Gerhardas, 
Mikalojus Petrauskis, Geno 
vaite Kudžmienė, Dana Malis 
kienė, Eugenija Barysienė, Ka 
zys Rašytinis, Vera Mikalaus 
kienė ir Alfredas Macikūnas.

Jaunimo verbavimo vajus
į „Litą“ davė labai gerus re 
zultatus: lig šiol jau Įstojo 28 
jaunieji nariai. Jo pasisekimui 
daugiausia pasitarnavo abiejų 
mokyklų vedėjai — A. Blauz 
džiūnas ir J. Blauzdžiūnienė. 
Daugelis jaunųjų dabar jau pa 
tys atneša savo santaupas į 
„Litą“ operacijų metu, o iš ki 
tų kas šeštadienis paima mo 
kyklų vedėjai.

Sutartis dėl paskolų 
naujų namų pirkimui su Que 
bee Farm Credit Bureau bus 
pas:rašyta šiomis dienomis. Iš 
pildę nustatytas saigas nariai 
galės gauti iš Provincijos vai 
džios 3% savo mokamų palu 
kanu už nek'ln. turto- paskolas. 
Įstatymas taikomas tik vienos 
šeimos naujiems namams, pa 
statytas ant nemažesnio skly 
po kaip 4000 kv. oėdų. Prašy 
tojas negali turėti kitų namų ir 
jo ir žmonos metinis uždarbis 
negali viršvti $60,000. Smul 
kesni nurodymai bus paskelbti 
sutvarkius sutarties reikalus.

Primename visiems 
„Lito“ nariams 

ir kitiems lietuviams, kad prieš 
sueinant 55 metams amžiaus 
pravartu turėti savo sąskaitoje 
2.000 dol. Prieš 55 m. idėti 
2.000 turėtų būti palikti iki am 
žiaus galo. Tada draudimas 
pasilieka 100%, o įdedant vė 
liau draudimas kas 5 m. mažė 
ja 25%, o po 70 m. amžiaus 
įdėtos santaupos draudimo ne 
beturi. Prireikus pinigų, visa 
da geriau pasiskolinti, o įdė 
• uos'us 2.000 dol. palikti kaip 
garantiją vietoje žirantų, bet 
ne išimit. kad nesugadinus dra 
udimo. Tokių klaidų ne vienas 
jau yra padaręs.

Naujais jauniausiais nariais 
įstojo: Anthony Intas, Leo 
nard Intas, Beate Urte Nijolė

Lymantas, Julė Žukauskaitė, 
Jon. Žukauskas, R. Augūnas, 
Paulius Mališka, Danielius Ma 
liška, Ronald Baršauskas, Sau 
liūs Gorys, Stasys Rašytinis, 
Jozas Rašytinis, Alan Pavila 
nis, Kristina Pavilanis ir Ma 
nna Pavilanis. Kviečiame sto
ti nariais ir senimą, kad kar 
tais jaunimas neperviršytų ir 
neperimtų banko.

Paskutiniame Kredito Uni 
jų Lygos pobūvyje, kuris įvy 
ko Queen Elizabeth Hotel, 
dalyvavo apie 150 asmenų iš 
įvairių kredito unijų Montrea 
lyje. „Litą” atstovavo P. Ru 
dinskas. Pranešimus apie kre 
dito unijų veiklą ir organiza 
vimo&i galimybes įmonėse pa 
darė Trans Canada Airlines 
viceprezidentas S. W. Sadler 
ir CUNA draudimo bendro 
vės direktorius Orrin Shipe, 
atvykęs iš Madison, Wiscon 
sin.

Nekilnojamo turto paskolų 
užsakymai ateinantiems me
lams jau pasiekė $160,000. Kas 
numato ateinančiais metais imti 
mo-rgyčius iš „Lito”, geriau už 
siregistruotų iš anksto, kadangi 
jie bus duodami užsakymų ei 
le. Gi užsiregistravus nėra prie 
volės imti, jeigu neberandama 
įeikalo. Nuo ateinančių metų 
pradžios „Litas“ duoda morgy 
čius iš 6%%.

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

Po metinio „Lito“ susirinki 
mo numatoma padaryti pobū 
vį su užkandžiais. Pobūviui 
ruošti sudaryta komisija iš V. 
Zubo, P. Lukoševičiaus ir A. 
Morkūno. Prieš pradedant su 
sirinkimą bus parodytas trum 
pas 15 min. filmas apie kre 
ditų unijų judėjimą.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS MEDŽIAGINĖ

1962 metų pajamos:

PADĖTIS

Rinkliav. bažnyčioje 11,361.56 
Parapijos mokestis 1,525.— 
Krikšt., vest., laidot. 790.— 
Mišios ........................... 1,625.—
Votyvinės lemputės 1,443.50 
Diocezinės rinkliav. 1,221.21 
Aukos bažn. fondui 5,192.— 
Salės nuoma ...................819.—
Bazaras . ....................... 2025.25
Įvairios aukos ...............130.89
Banko likusis..............2,977.68
Viso pajamų . . . .29,111.09 
1962 m. išlaidos:
Vynas, ostijos, žvakės 927.12 
Parementai ir .bažnyčios

einam, reikalai . .1,110.28 
Kunigų maist. ir alg. 2,700.— 
Bažnyčios patarnav. 3,406.— 
Mišių stupendijos

ir svečiai kunigai 1.822.57 
Šild„ šviesa, telefon. 1,686.02 
Bažn. pastatų užlaik. 877.79 
Draudimai E.................... 400.31
Rinkliavos diecezijai 1,313.72 
Įvairios išlaidos ... .242.49

Nuošimčiai.................... 3,362.07
Gesintuvų ir atsarginių

šviesų įvedimas . .1,080.73 
Statyba ........................ 1,755.—
Išmokėta skolų . . . .8,220.97

Viso išlaidų. . . 28,905.07
Mūsų parapijos skola, ku 

rią sudaro paskolos ir kelios 
senos nemokėtos sąskaitos (už 
šv. Juozapo altorių ir t. t.), 
yra šiandien viso $100,774.62. 
Turint galvoje praeitų metų Ii 
kutį banke $206.02, šv. Kaži 
miero parapijos skolą mums 
$8,000.— ($2,000.— jau grą 
žino anksčiau kun. Bobinas) 
ir pažadus apmokėti didį ir 
šoninį altorių $3,725.—, tikro 
ji parapijos skola yra $88,843. 
60. Ši finansinė parapijos apy 
skaita buvo pateikta paskuti 
niame parapijos komiteto po 
sėdyje ir pasiųsta arkivyskupi 
jai. Apyskaitą paruošė arkivys 
kūpi jos vyriausias buhalteris.

TEATRINIU KLAUSIMU. . .
Atkelta iš 

mėjo. Tai jo rolė buvo viena 
iš sunkiausių.

Aktoriai — mėgėjai ir akto 
riai debiutantai publikai buvo 
mįslė. Bet visi jie neišsiskyrė 
iš ansamblio. Ir R. Simaniūkš 
tis ir V. Skaisgiris, kurie jau 
treniruoti, bet ir D. Barauskie 
nė ir H. Lapinienė buvo įteig 
tos ir pakeltos iki aktoriško ly 
gio- ir gražiai derinosi su visu 
ma.

Atrodo, kad tai gal vienas iš 
gražiųjų faktų visame spėk 
takly. Jis, galvojas:, parodė, 
'kad dirbant, nors tiktai pripuo

4-ro psi.

Kiek žinoma, Čikagoje, kur 
daug aktorių, bet nėra lemia 
mo autoriteto, pastovus bei 
rimtas teatras sukurti neima 
nu. Spėliojimas, kad ir iš „At 
žalyno“ nieko neišeis, atrodo, 
pasitvirtina. Juk jau po „žą 
sies“ premjeros, viskas taip 
sukriko, kad net Montrealiui 
teko namie gamintis deko-raci 
jas ir kostiumus... O Montrea 
ly, esant geriems norams, pa 
siryžimui ir darbui, galima su 
kurti teatrą, ypač, kad jau yra 
paruoštų ir aktorių, ir jau tu 
rinčių tam tikrą aktorinį sta

WINNIPEG, Man.
KLB-NĖS WINNIPEGO APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Iki šiol sulig lietuvių parapi remti būrelio atstovas T. Lu 

jos žiniomis ir šiaip surink kas praneša, kad pereitais me
tais duomenimis Manitobos
provincijoje buvo skaitoma 
apie 500 lietuvių, kartu su se 
naisiais ir naujai atvykusiais. 
.Pagal 1961 metų, visoje Ka 
nadoje, surašinėjimo duome 
nis paaiškėjo, kad Manitobos 
provincijoje yra 932 lietuviai, 
reiškia Manitobos provincija 
pagal lietuvių gyventojų skai 
čių stovi 5-toje vietoje

Artėdami į 2-jo tremties 
dešimtmečio galą pradėjome 
smukti dvasioje. Atbukome ir 
įsivėleme į tarpusavius asme 
ninius ginčus, ambicijas. Tai 
sykimės, kol dar galima, kol 
dar nevėlu. Rikiuokime savo 
gretas ir ruoškime jas tolimes 
nei savo Tėvynės užduočiai.

Sausio 6 d. šauktame apyli 
nkės metiniame susirinkime, 
kurį atidarė v-bos p-kas agr. 
J. Malinauskas, p-ku pakvies 
tas J. Činga, sekr. Ramančaus 
kas. V-bos p-kas J. Malinaus 
kas trumpai perbėgo praeitų 
metų veiklą. Pabaigai apibudi 
no Baltų F-cijos Wlninp. sky 
riaus pereitais metais nuveik 
tus darbus.

Po to pranešė atskiri v-bos 
nariai: ižd. V. Rutkauskas pr 
anešė, kad pereitais metais bu 
vo pajamų 141.85 et. 1963 
met. kasoje, grynais pinigais, 
lieka 82.83 et. Solidarumo 
mokestis centrui dar nepasiųs 
tas.

Šalpos Fondo atstovas J. 
Demereckas pranešė, kad per 
eitais metais, šalpos reikalams 
surinkta 116.72 Ct„ kurie pasi 
ųsti prof. Kairiui. Šiuo metu 
šalpos Fondo kasoje 32.41.

J. Demereckas, kaipo Tau 
tos Fondo atstovas, praneša, 
kad pereitais metais Tautos 
Fondui surinkta $154.46.. ku

tais, gimnazijai surinkta $90,
tačiau pinigai dar nepersiųsti, 
nes tenka gauti dar iš kaikurių 
būrelio narių nustatytas mo 
kestis. Vasario 16 gimnazija 
dar nėra išsiuntusi pakvitavi 
mų už 1961 m. pasiųstus pini 
gus.

Po to, vėl jis duoda praneši 
mą, kaipo Baltų F-cijos Wpg„ 
skyr. iždininkas. Jis pažymi 
kad šiam skyriui revizijos k-ją 
sudaro visų trijų tautybių po 
vieną atstovą. Revizijos k-ja 
skyriaus kasos tikrinimo dar 
nepadarė. Į revizijos k-ją iŠ 
lietuvių pusės paskirtas V. Ja 
nuška.

1962 metų revizijos k-jos na 
rys K. Strikaitis perskaito tik 
rinimo aktą, kurį susirinkimas 
priima.

Valdybos p-kas J. Malinaus 
kas dėkoja už pranešimus ir ei 
narna prie v-bos rinkimų 1963 
metams. Į nauja v-ba išrinkta; 
J. Malinauskas, M. Šarauskas, 
Hilda Barkausčkaitė, J. Deme 
rėčkas ir V. Rutkauskas. Pa 
reigomis pasiskirstė: Į. Mali 
nauskas — p-ku, H. Barkaus 
kaitė — kultūros ir parengimų 
reikalams, M. Šarauskas — 
sekr., J. Demereckasi — Šal 
pos ir Tautos Fondo atstovu ir 
V. Rutkauskas — ižd. Kandi 
datais lieka: V. Dielininkaitis 
ir A. Kvietinskas.

Įrevizijos k-ja: V. Zavads 
kienė, V. Januška ir K. Stri 
kaitis.

Po trumpų diskusijų v-bosi 
p-kas J. Malinauskas dėkoja 
visiems, kurie vienokiu ar kito 
kiu būdu prisidėjo prie bend 
ruomeninės veiklos ir susirinki 
ma uždarė Tautos Himnu.

Kstr.
lamam atvejui, galima padary 
ti reikalingas darbas. Ir kažin, 
ar neverta būtų mūsų akto 
riams, vieton keltis į Čikagą, 
pagalvoti, ar ne prasmingiau 
būtų pasilikti Mostrealy, pa 
dirbėti ir sukurti savo, Mont 
iealio, teatrą, kuris visur būtų 
primtas.

žą, ir yra gabių asmenų, kurie 
sugebėtų įsigyventi į aktorišką 
darbą. Režisierius tiktai tokiu 
būdu gali sukurti savo, savai 
mingą, teatrą, o B. Pūkelevi 
čiūtė sugebėjimų juk turi. 
Taip, galima sakyti, iškyla 
Montrealio liet. Dramos Teat 
ro atnaujinimo- klausimas. Ar

rie pasiųsti centrui.
16-tos Vasario Gimnazijai
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SIUNTINIAI LIETUVONper 
Kaufman’s Woollens&Textiles
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
C H. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Boulevard Restaurant

£©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^^$S>©-©«©©©©©^©©«©©©©«

M.MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ IR I

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS Į
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS |
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

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

^©©©©^©©©©©^©©*«^©©©©©-©-©©©©«>©©©s&©©©-©©<>©««-'©©©©©-©-©'

§ Liaitica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

M Prez. J. Skučas. RĄ 2-6152. 6966—44 Avė. Rsml. d
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954.

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

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

Pirmos rūšies steikai.
Bar-B-Q viščiukai.

Spaghetti ir kitas įvairus maistas.
Savininkas P. VORONINKAIT1S
1997 Labelle Blvd. (Kelias 11A) Chomedy.

Tel. MU 1-0067

NAUJI REIKALAVIMAI 
AUTOMOBILIŲ

GAMYBAI
Kanados spaudoje pasiro 

dė pasisakymų, kurie teigia, 
kad paskutiniais laikais padi 
dėjto- reikalavimai jąutomobi 
lių patvarumui ir stiprumui, 
teigiama, kad kadangi maši 
nu pareikalavimas nepapras 
tai kyla, tai drauge keliami ir 
jų patvarumo reikalavimai, 
kurie norima nustatyti ir už 
tvirtinti įstatymais.

International Nickel Co. sa 
vo leidiniuose paduoda auto 
mobilių statybos ir bandymų 
pasekmes.
nerūdijantis plienas, plastika 
ir nailonas. Ryšium su maši 
nų statybos gerinimu ir garan 
tijos keliamos. 1960 m. buvo 
duodama 90 dienų arba 4000 
mylių garantija, pernai jau 
buvo duodama metinė arba 

_ e « 12,000 mylių garantija, o šieĮvairūs X met jau duodama dvejų me
* & tų arba 24,000 mylių garan

draudimai!
— Londone rodomas sovie 

tinis filmas The-Fallen Angels, 
kur vaizduojama merginos per 
gyvenimai po to, kai Stalino- 
policija išdeportavo nekaltai 
jos tėvus. Filmas gamintas ne

prasminga nuskęsti Čika 
gos nesuvaldomame individua 
lizme? Ar ne geriau pasinau 
doti Cezario-principu : Geriau 
kaime būti -pirmuoju, negu 
mieste antruoju? O Čikagoje 
Į pirmuosius pretendentų ne 
trūksta, ypač, kad ir mes Či 
kagą tituluojame „lietuvių sos 
tine“... O Montrealis gimė kai 
mas... Jis daugeliu atvejų yra 
įrodęs, kad tinka ir į sostines...

Atrodo, kad tikrai ge 
ras vardas, kurį turėjo Montre 
alio Lietuvių Teatras, veriasi 
palaikymo, bet ne aiškios atei 
ties ir grimzdimo į aktorinę 
individualybę, kurioje skęsta 
Čikaga, nesugebėdama dirbti 
kolektyviškai.

Esą svarbus yra

J. Kardelis.

Vacys Zižys
Įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

A. NORK ELI! N AS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

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.

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

f©©©$©©©©$^©©>©^©©©©©-^©©©©^©©©^©©©©©^'©©^©©©©©©©©©-

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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1,500 DOL. ..LITUANUS”
PAREMTI

Toronto lietuvių studentų 
specialus komitetas labai sek 
mingai pravedė Lituanus vajų. 
Praėjusią savaitę buvo pabaig 
tuvių pobūvis, kuris daug su 
traukė jaunimo ir buvo net sve 
čių iš USA, Dr. H. Nagys iš 
Montrealio. Komiteto p-kas 
R. Gaižutis dr. V. Vygantui 
Įteikė $1,500.— čekį. Visuo 
menės tarpe studentai dabar 
labai populiarūs.

STUDENTŲ NAMAI — 
GERA JUNGTIS

Toronto lietuvių studentai 
labai domisi savo namais, ku 
rie yra gauti iš Prisikėlimo pa 
rapijos naudotis. Studentų na 
mai užima I-mą aukštą iš 3 
kambarių. Viršus (3 k.) paves 
tas skautų naudojimuisi.

Kiekvieną laisvalaikį, po pa 
maldų sekmadieniais studen 
tai-ės .renkasi pasišnekučiavi 
mams, filmų rodymams. Nau 
jų metų sutikimas ten buvo. 
Dabar Toronto akademinis 
/ tt.t x tttittttttittttttttttttttttttttttittitm

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 

jaunimas kaskart vis arčiau su 
sigyvena. Pirmiau buvo labai 
išsiskirstęs.

Toronto studentų namai pa 
puošti dali. .Dargio ir P. Miae 
vičiaus kūriniais, skulptūra, 
medžio drožiniais. Puiki dova 
na buvo gauta iš dail. V. Paš 
kausko, meniškai padaryti Vii 
niaus, Kauno ir Klaipėdos 
miestų herbai.

Visų kambarių apstatymą 
suaukojo Toronto Liet, visuo 
menė, pinigais ir daiktais.

Reik džiaugtis nauju jauni 
mo lietuvišku žydini.

BUS METINIS BALIUS
Toronto lietuvių studentų 

metinis balius įvyks vasario m. 
15 d. Prince George Kotelyje. 
Dalyvaus daug studentų, jau 
nimo ir svečių.

L. S. RĖMĖJŲ BŪRELIO 
visuotinis susirinkimas įvyks 
vasario mėn. 10 d. 6.30 vai. 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje.

Prašomi nariai ir svečiai at 
silankyti. V-ba.

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

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

330 Bay Street.

Ištremtieji protestuodavo, 
dėl to įvyko keletas stambių 
pasipriešinimų. Vienas tų susi 
kirtimų su valdžia vadinamas 
Jakutsko tragedija, prasidėjo 
sekančiai: ,

1889 m. Jakutsko guberna 
torius Ostaškin panaikino tre 
miamiesiems j Vidurinę Koly 
mą kaikurias privilegijas. 33 
tremiamieji įteikė gubernato 
riui asmeninius protestus. Gu 
bernatorius pasiuntė kareivius, 
kad pristatytų „protestantus“ 
policijon. Kaikas pasipriešino. 
Kareiviai panaudojo ginklus ir 
5 protestantai buvo nušauti, o 
8 sužeisti. Tatai įvyko kovo 
22 d. Gegužės 22 d. teismas 3 
tremtinius pasmerkė mirti, o 
kitus nubaudė katorga ir nutrė 
mimu (teismo) į Sibirą. Po 
šios tragedijos buvo grąžinta 
senoji politinių Į Kolymą siun 
limo tvarka.

Kitas įvykis, badinamas Ja 
kutsko protestas, buvo 1904 
m. vasario 18 d. Irkutsko gen. 
gubernatorius Kutaisovas ir 
vėl buvo išleidęs politinius ka 
linius varžantį' įsakymą. Jakuts 
ko mieste jakuto Romanovo' 
name susirinkę 57 ginkluoti po 
litiniai tremtiniai užsibarikada 
vo, reikalaudami grąžinti seną 
ją tvarką. Įvykusiame susišau 
dyme žuvo du kareiviai. Tik 
kovo 7 d. kovotojai pasidavė. 
Teismas šį kartą „protestan 
tams“ skyrė po 12 metų kator 
gos.

Bus daugiau.

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl 

daug staigmenų gali „iškrėsti“ 
Montrealio Tauro arba Ročes 
terio Sakalo krepšininkai. 
Kaip tuomet bus?

Per pusę milijono 
asmenų tapo 

Kanados piliečiais 
NUO TO LAIKO, KAI 1947 ĮSIGALIOJO KANADOS 
PILIETYBĖS AKTAS.

VIEN TIK 1962 PER 72,000 IMIGRANTŲ YRA DAVĘ 
IŠTIKIMYBĖS PRIESAIKĄ IR TAPĘ PILNAIS KANADOS 
BENDRUOMENĖS NARIAIS.

ŠIUO MALONIAI KVIEČIAMI VISI NAUJAI ATVYKUSIEJI, 
LEGALIAI PRIIMTI Į ŠĮ KRAŠTĄ KAIP IMIGRANTAI 
PRIEŠ KETVERIUS METUS IR DEVYNIS-MĖNESIUS.
DABAR PADUOTI PRAŠYMUS KANADOS PILIETYBEI GAUTI. 

PASINAUDOKITE VISOMIS PILNO KANADOS BENDRUOMENĖS 
NARIO TEISĖMIS IR PRIVILEGIJOMIS: —

— teise balsuoti
— teise gauti Kanados pasą
— teise j valstybinę tarnybą
— teise turėti pilną balsą Kanados viešo gyvenimo 

reikalų tvarkyme
PILIETYBĖS BLANKAI GAUNAMI PAS PILIETYBĖS ĮSTAIGOS 
TARNAUTO JA, ARTIMIAUSIAME APYJINKĖS AR APYGARDOS 
TEISME AR PILIETYBĖS ĮSTAIGOJE OTTAWOJE.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

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

35.
Būtų daugiau darbo apraši 

nėti caro laikų tremiamųjų ke 
liones garsiuoju ir istoriniu Ja 
kutų traktu, ėjusiu ii Irkutsko 
iki Kačugo ir Žigalovo prie Le 
nos, kuriuo ir pėsti, ir žygi 
niais arkliais „čaldonų” (vie 
tos valstiečių) ir buriatų veži 
mėliais tremiamieji tuo traktu 
atlikdavo 30 km (20 mylių) 
dienos žygio normas. Trakto 
pakelėse, didesnėse gyvenvie 
tėse žygiuojančius po savo sto 
gu priglausdavo „katalažkos“, 
kur jų laukdavo šilto kraujo iš 
alkusios blakės. Traktu žygiuo 
jančios tremiamųjų grupės bū 
davo neskaitlingos, iki 30 as 
menų. Tokiam skaičiui susida 
ryti 1912 metais pakakdavo 
laukti trejetą savaičių Irkuts 
ke. Šitos Jakutų trakto gru 
pės susidarydavo Lenos ke 
liui į šiaurę užsidarius: rudens, 
žiemos, pavasario metu, kai 
tremiamuosius skirdavo Į arti 
mesnes Vercholensko apskri 
ties tremtiniams skirtas vietas. 
Trėmimas į artimesnes vieto 
ves nebuvo caro administraci 
jos malonė. Irkutsko ir Alek 
sandrovsko persiunčiamųjų ka 
Įėjimų barakus reikėdavo tuš 
tinti naujai atvežamiems iš 
skaitlingų Rusijos kalėjimų, 
kuriems pagal visokius caro 
valdžios nuostatus priklausė 
trėmimas.

Paskaičius H. Tautvaišienės 
sunkiai įtikėtinus, šiurpulingus 
ištremtųjų buities pavaizdavi 
mus bei jų kančių aprašymus, 
reikia žinoti, kad carų laikais 
trėmimų į Arktį nebuvo. Poli 
tinius tremtinius daugiausia ir 

beveik išimtinai koncentruoda 
vo Jenisėjaus, Irkutsko ir Ja 
kutsko srityse ir pačiame Ja 
kutske. Iš čia tiesia linija dar 
1,200 km iki Arkties. Ir į Ja 
kutską netremdavo priversti 
niems darbams. Būtų negirdė 
tas įvykis, jei ir į Jakutską bū 
tų tremiamos moterys, vaikai 
ir senyvo amžiaus žmonės. Ca 
rų laikais į Jakutiją pradėta 
tremti tik nuo 1886 m., kai ca 
ro biurokratai nusistatė politi 
nius tremti Jakutijon vadina 
mąja administracine tvarka 
(be teismo sprendimo). Bet 
svarbiausia, kad administraci 
ne tvarka nubaustieji politi 
niai tremtiniai carų laikais gau 
davo pašalpas: Jakutske 244 
rub., Vidut. Kolymoje — 216 
iub., Verchojanske—180 rbl. 
metams. Nereikia pamiršti, 
kad ir bolševikų priversti 
niems darbams į Arktį gabena 
mieji yra nubausti administra 
cine tvarka, be teismo, kad ir 
bolševikinio, sprendimo. Ko 
kias „pašalpas“ gavo bolševi 
kų prievartos būdu išgabentie 
ji į Arktį, atsakymą duoda H. 
Tautvaišienės aprašymas.

Apie carų metais trėmimą 
Jakutijon žinojome tiktai tiek, 
kad gyvenimo sąlygos ten bu 
vo žiaurios: toli nuo pagrindi 
nių kultūros centrų, sunkus su 
centrais susisiekimas, ištremtų 
jų medžiaginę būklę lydėjo 
chroniškas alkis, žiaurios kli 
matinės sąlygos skatinusios su 
sirgimą reumatizmu, cinga, 
širdies sutrikimais. Tatai sle 
giančiai veikė žmones, todėl 
buvo žymus savižudybių ir pa 
mišimų skaičius.

VYČIO JUBILĖJUS
Šiemet sueina penkiolika 

metų, kaip gyvuoja Toronto 
LSK Vytis. Po Brooklyn© L 
AK tai seniausia tremties 
sporto organizacija, iš savo 
tarpo davusi eilę ne tik Š. Ame 
likos lietuvių, bet ir šio krašto 
meisterių, daugiausia stalo te 
nise.

Tą gražią sukaktį vertėtų 
torontiečiams tinkamai atžy 
mėti, surengiant dideles žaidy 
nes ir gal išleidžiant kuklų lei 
dinėli, kuris paliktų kaip doku 
mentas gražių lietuvių sporti 
nių .laimėjimų svetingame Ka 
nados krašte.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Tartu U-to krepšininkės 

; aidė Lietuvoj. Vilniuje jos 
laimėjo 54:48 ir 66:58, tačiau 
turėjo „supasuoti“ Kaune 
prieš Politechniką 60:51 ir 50 
:44.

— Nors rytinė Vokietija 
yra Sov. S-gos satelitas, tačiau 
pavergtai mūsų tėvynei tai jau 
„tolimas užsienis“. Tad ir nė 
ja ko stebėtis, kad vokiečių 
rankinio komandos viešnagė 
Kaune sutraukė beveik rekor 
dinį žiūrovų skaičių į N. Lietu 
vos laikais pastatytą krepšinio 
halę. Deja, vokiečiai nerado 
iš lietuvių didelio pasipriešini 
mo (šioje sporto šakoje jie 
laikomi stipriausiais pasauly 
je) ir pirmas rungtynes laimė 
jo 27:21, nors vienu metu lie 
tuviai pirmavo 11:9. Atsigrie 
bimo rungtynės taip pat baigė 
si svečių pergale 20:11.

—Ilgame straipsnyje „Skau 
di operacija“ V. Kazakevičius 
aprašo nubaudimo priežastis 
trijų lietuvių krepšininkų, pa 
šalinus juos iŠ Kauno Žalgi 
rio komandos. Pasirodo, kad 
po nelaimingai pralaimėtų 
rungtynių Tbilisyje, jie atsive 
žė degtinės ir konservų, nore 
darni „numarinti” skaudų įvy 
kį. .Vėliau sekusios peštynės 
kambaryje, ko pasekmėje, ko 
mandos treneris diskvalifika 
vo Lauritėną, Masiulį ir Autu 
ką. Pašalinimas yra labai skau 
dus komandai, nes netrukus 
prasideda Sov. Sąjungos pir 
menybių antras ratas. Kaip ir 
carų laikais, taip ir nikitų, tik 
pavergėjas veda mūsų tautą 
prie dievaičio Bacho alto 
riaus.

— Komandinėse stalo te 
n.iso pirmenybėse pirmauja 
Kauno Banga prieš Panevė 
žio Žalgirį ir Vilniaus Elektro 
niką.

52-16

R. A. Bell 
Pilietybės ir Imigracijos 

Ministeris.

VISI LAIVAI PLAUKS PO VANDENIU
Pastaruoju metu atsirado 

daug povandeninės laivybos 
projektų. Įvairių šalių specia 
listai galvoja, kad ateity ir kr o 
viniai, ir žmonės bus vežioja 
mi povandeniniais laivais. Ko 
dėl?

— Kauno mariose įvyko 
poledinės žūklės varžybos. 
Apie 150 meškerės mėgėjų 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p. 
p. sugavo 40 kg žuvies. Re 
kordinį svorį ištraukė S. Ma 
činskas, kurio lydeka svėrė 2 
kg.

— Kaip esame rašę, Lietu 
vos sportininko Nr. 1 A. Vau 
pšo viena svajonių buvo, kad 
nebegestų magnetola Nerin 
ga. Po N. Metų savo pašto dė 
žutėj jis rado tokio turinio raš 
telį: „kaip teko girdėti, daž 
nai genda Jūsų magnetola. 
Nesivarginkite, ją pats taisy 
damas, o geriau šokinėkite į 
tolį. Magnetolą pataisysime 
mes“. Po rašteliu nurodytas 
dirbtuvės antrašas ir telefono 
numeris.

— Vilniaus U-to studentas 
B. Broga atviram laiške 
„Sporto“ redakcijai rašo: 
„praplyšo futbolo kamuolys. 
Batsiuviai neturėdami reikia 
mų taisymui įrankių, jo netai 
so, o jei sutinka, tai už paša 
kišką kainą. Kone tiek pat 
kainuoja naujas kamuolys“.

— Didžiausiu noru pasitar 
nauti žiūrovams pasižymi vie 
nas futbolo klubas Prancūzi 
joj. Kiekvienose rungtynėse 
prie tribūnos iškabinamas di 
delis šių rungtynių teisėjo 
portretas ir toks prierašas:

„Jeigu norite pabrėžti savo 
pasipiktinimą teisėju, padary
kite tai su portretu, o ne su 
originalu*. K. Bu

Povandeniniau laivui nebai 
sios audros, blogas oras. Jam 
netrukdo vėjas, o svarbiausia 
— bangų pasipriešinimas. 
Esant tokiam pat variklio ga 
lingumui, povandeninis laivas 
galės plaukti greičiau už van 
dens paviršiumi plaukiantį lai 
vą. Pavyzdžiui, paprastas tan 
keris, turintis 140 tūkst. AJ 
galingumo variklį, išvysto 23 
mazgų (mazgas tai viena jūr 
mylė per valandą. Jūrmylės ii 
gis — 1852 m) greitį. Tuo. 
tarpu povandeninis laivas su 
tokiu pačiu varikliu galės plau 
kti 27 mazgų greičiu. Povan 
deniniai laivai bus labai pato 
gūs plaukioti šiaurės jūromis, 
kadangi jie gali judėti po le 
du.

Yra sukurti du povandeni 
nių tankerių projektai. Bieno 
tipo tankeris plauks visiškai po 
vandeniu. Pagal kitą projektą 
tik viršutinė laivo dalis bus iš 
kilusi virš vandens. Čia bus 
įrengtos įgulai kajutės ir štur 

GARSINIMAS 
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, kekie jų darbai yra. Knyga drobės 

apdarais; 358 puslapių, kaina $ 1.
Taipgi turime naująjį Testamentą su psalmėmis lietuvių patai 
sytoje kalboje, gražus viršelis, kaina tik $ 2. Turim gražių gies 
mių rinkinį su 190 giesmių. 50 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.

mano bokštelis. Tai užtikrina 
laivo įgulai didelį saugumą 
avarijos atveju.

Kokius variklius naudoti 
povandeniniams laivams? Ga 
Įima atominius, o galima ir 
elektrinius. Prancūzų inžinie 
rius Rondė siūlo statyti krovi 
niniuose povandenniiuose lai 
vuose elektros variklius. Ener 
giją jiems gali tiekti laivas-pa 
lydovas (plaukianti įelektros 
stotis), kuris lydi grupę povan 
deninių laivų. Iš laivo - paly 
dovo galima valdyti visą lai 
vų vilkstinę. Tokiu atveju 
jiems visiškai nereikalngos įgu 
los.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. Y.
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HAMILL T ON
PRANEŠIMAS „TALKOS NARIAMS

St CATHARINES, Ont
DALYVAUKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIME

1963 m. vasario mėn. 9 d. 
šeštadienį, 5 vai. po pietų sau 
kiamas metinis Hamiltono Lie 
tuvių Kredito Kooperatyvo 
„Talka“ narių - šėrininkų su 
sirinkimas, kuris įvyks Auš 
ros Vartų parapijos salėje, 58 
Dundurn St. N., Hamilton, 
Ont., šiai dienotvarkei svars 
tyti:

1. Narių registracija.
2. Susirinkimo atidarymas.
3. Praeitų metų protokolo 

skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai:

a) Valdybos pirmininko,
b) Iždininko,
c) Kredito Komiteto,
d) Revizijos Komisijos,

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Apyskaitos už 1962 m. 

priėmimas.
7. Pelno paskirstymas už 

1962 m.
8. Sąmata 1963 m.
9. Rinkimai į valdybą, Kre 

dito Komitetą ir Rev-jos 
komisiją.

10. Klausimai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus narius dalyvauti šiame 
metiniame susirinkime, kuria 
me bus sprendižami labai svar 
būs bankelio nariams pinigi 
niai reikalai. Kviečiame kartu 
atsivesti ir savo draugus, ku 
rie dar nėra nariais. Į susirin 
kimą prašome atsinešti savo 
nario - bankelio knygutes.

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo „Talka“ V-ba.
HAMILTONO BANKELIS 

„TALKA”
užbaigė operacinius 1962 m. 
su pasigėrėtinu paūgėjimu. 
Atrodo, kad visi lietuvių Kre 
dito Kooperatyvai gali tuo pa 
sigirti. Tas rodo, jog Lietuviai 
vertina bankelius ir jais pasiti 
ki. Kooperacinė idėja — visa 
da nebuvo svetima lietuviams, 
tik gal trūkdavo drąsos ir pa 
sitikėjimo.

Praeitų metų „Talkos“ ba 
lansas pakilo per 140,000 do 
lerių palvginus su 1961 m. Na 
rių skaičius padidėjo 83 ir da 
bar jų yra 650. Paskolų išduo 
ta per 500,000; pelno gauta 
per 24.000, iš kurio teks išmo 
keti 18,000 nariams dividen 
do.

Šiemet suėjo lygiai 8 me 
tai. kai veikia „Talka". Per tą 
laiką bankelis išdavė apie nūs 
antro milijono dolerių pasko 
lu ir nariams išmokėjo nėr 50 
tūkstančių dol. dividendo. 
Reiškia, per ta laiką uždirbtas 
pelnas iš lietuvių pinigų vėl 
grįžo lietuviams. Taip pat, 
iš to pelno išmokėtos nema 
žos sumos lietuvybės išlaiky 
mo reikalams. Štai, ir šiais me 
tais nusistatyta išlaikyti vieną 
mokinį Vasario 16 dienos 
gimnazijoje ir vietinei šešta 
dieninei mokyklai skirti 200 
dolerių. Bankelio Valdyba vi 
sada rėmė lietuvybės išlaiky 
mo pastangas, nes jei lietuvy 
bė silpnės, tai ir bankelis ma 
žės — lietuvybė yra toji jung 
tis, kuri mus visus subūrė į 
bankelio narių eiles.

Nors bankelis sustiprėjo ir 
pelnas padidėjo, bet ne tokiu 
procentu, kad būtų galima bu 
vę didinti dividendus ar ma 
žinti paskolų procentus. Gal 
ateityje tai pavyks padaryti. 
Tačiau, tokio pat dydžio kiti 
kredito kooperatyvai . (anglų) 
moka dar mažesnius dividen 
dus ir ima didesnius procen 
tus už paskolas.

8 metai labai greitai prabė 
go. Kas anksčiau skeptiškai 
žiūrėjo į lietuvių bankelius, da 
bar gali pilnai įsitikinti, kad

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

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

jų buvimas pilnai pasiteisino. 
Nesuklysiu pasakęs, kad lietu 
vių bankeliai yra stipriausios 
ekonominės organizacijos išei 
vijoje.

„Talka“ vasario 9 dieną, 5 
vai. po p. A. V. parapijos sa 
Įėję kviečia visuotinį metinį 
narių susirinkimą, į kurį kvie 
čia atvykti visus narius. Ma 
nau, kad vieną karta metuose 
galima paaukoti keletą valan 
dų bankeliui ir atvykti į susi 
rinkimą apsvarstyti savo (ne 
kieno kito) piniginių reikalų. 
Nariai yra bankelio savininkai 
ir jiems negali nerūpėti kaip 
jų išrinkti asmenys (valdyba 
ir komis’jos) tvarko jų pini 
gus. Valdomieji organai iš sa 
vo pusės visada laukia iš na 
riu naujų sumanymų bei pa 
siūlymų. Čia ir reiškiasi ko 
operacinė idėja. Visiems turi 
rūpėti savi piniginiai reikalai. 
Kuoskaitlingiausiai dalyvauki 
me visuotiniame metiniame su 
sirinkime.

E. Sudikas.

KLB ŠALPOS FONDAS
praneša, kad per Balfą numa 
tomą pasiųsti didesnį kiekį 
vyriškų rūbų j Lietuvą. Tuo 
reikalu Šalpos Fondas prašo 
adresų tų lietuvių, kuriems 
būtų reikalinga parama Lietu 
voje. Laikas yra labai trum 
pas ir terminuotas. Adresus 
Š. F. komitetas priims iki š. 
m. vasario 11 d. Hamiltone 
ir apylinkėse gyveną lietuviai, 
prašome siųsti adresus Šalpos 
Fondo komitetui, J. Pleinys 
118 Fairleigh Ave., S., Ha 
milton. On.t, tel. LI 7-3028.

Šalpos Fondas.

LIETUVIO RESTORANAS
Maple Leaf Inn, netoli Ha 

miltono, buvo apvogtas sau 
šio 26 d. rytą. Kaip pranešė 
policijai sav. J. G. Skaistys, 
apie 6 vai. ryto du vyrai su 
valgę pusryčius ir sumokėję 
už tai, apleido restoraną, ta 
čiau po penkių minučių vie 
nas jų sugrįžęs ir atstatęs re 
volverį virėjui, įsakęs pada 
vėjai atiduoti kasos pinigus 
sakydamas, kad jis pageidau 
jas tik kanadiška valiuta, pa 
likdamas 20 amerikoniškų do 
lerių. Padavėja piktadariui ati 
davė ,60 dol. Grinsby policija 
įvykį tiria.

DIDELI ŠALČIAI
sukaustė Hamiltoną. Jo prie 
miesčiuose sausio 24 d. užre 
gistruota —21 temperatūra, o 
pačiame Hamiltone ji siekė 
—14 laipsnių.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
grupė pasirodė Toronto 9-to 
je .televizijos stotyje kartu su 
airių choru, italų dramos te 
atro trupe ir slovakų tautinių 
šokių grupe iš St. Catharines 
sausio 27 d. „Round the 
world“ programoj.

KOVO ŽINIOS
Mūsų jauniai katalikiškų pa 

rapijų pirmenybėse, rekordi 
ne pasekme nugalėio šv. To 
no parapiją -iš Burling tono 
136:28. Krepšių pelnė: A. 
Vinerskis 54, L. Meškauskas 
51, Kybartas 5, S. Bakaitis 
14. Vindašius 8. EnskaiHs 4. 
Tai septintas iš eilės mūsiškių 
laimėjimas.

Mergaičių jaunių komanda 
nugalėjo Hamiltono lygos pir 
menybėse Hunter klubą 5:4.

Kovo klubo vyr stalo teni 
so turnyras baigėsi St. Navic 
ko pregale prieš A. Grajaus

Mes lietuviai, gyveną lais 
varne pasaulyje šios šventės 
minėjimui ruošiamės iš anks 
to.

Šiais metais Vasario 16-sios 
ni’.nėjimo programoje daly 

vauia žymus akordeonistas V. 
Beniušis, kuris Ontario pro 
vincijos akordponistų muzi, 
kos festivalyje laimėjo sidab 
ro taurę ir D. Beniušytė pija 
nis^ė. abu iš Hamiltono.

Iš St. Catharines dalyvau 
ja tain pat žymios akordeonis 
tės B. ir A. Boo-ušvtės, Bale 
to šokėja D. V’lbikaitytė ir 
deklamuoja I. Grigaitė.

Visų St. cathariniečiu mė 
giamas su paskaita dalyvauja 
te:s:u>’nk='S notaras A. Liū 
dž'”s iš Hamiltono.

Į Lietuvos Nepriklausomy 
bės šventės minėjimą kviečia 
me V’su s Niagaros pus;asalio 
lietuvius. Minėjimas vyks Va 
sario 16 d. Slovakų salėje 
Welland ir Gage g-vių sankry 
žoje. Linksmajai daliai gros 
europietiška muzika. Pradžia 
6.30 vai.

B-nės Valdyba. 
Atitaisome:

„N. L.“ Nr. 3 St. Cathari 
nes. „Gražiai praėjo Kalėdų 
eglutė“. Aukotojų sąraše ture 
jo būti po $2. — A. Viscosas, 
o ne A. .Biscosas. Atsiprašo 
me. Red.

GRAŽŪS DARBAI 
TREMTES ŪKANOSE

Mūsų kolonijoj skaitoma 
gana reikšmingu ir dideliu 
įvykiu lietuviškoje veikloje 
čia suruoštos Kalėdų švenčių 
metu, sausio 6 dieną, jaunimo 
švejntės proga meno yaržy 
bos. Tai jau trečios tokios var
žybos, įvykusios per pastaruo 
sius kelis metus. Jas suruošė ir

WELLAND, Ont
SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU

Numatoma, kad BALFas 
gaus naujų vyriškų rūbų, ku 
rie tiks siuntiniams. Valdyba 
prašo savo bendruomenės na 
rių iki šių metų vasario mėn. 
13 dienos šelptinų vyrų 

SUDBURY. Ont
VASARIO 16

L. B. v-ba vasario mėn. 23 
d. ukrainiečių salėje, 130 Fro 
od Rd., rengia Lietuvos Ne 
priklausomybės paminėjimą. 
Paskaita J. Lukšio. Meninę
dalį atliks vyrų choras, veda 
mas Alekso Kusinskio. Vė 
liau šokiai grojant „Stra Dus 
ler's“ orkestrui. Veiks turtin 
ga& bufetas. Pradžia 7 vai. va 
kare.

Visus tautiečius kviečiame 
atsilankyti ir pasikviesti drau 
gų bei pažįstamų.

SPAUDOS PLATINIMO 
MĖNUO

L. B. Krašto Valdyba skel 
bia, kad tarp sausio mėn. 15 
d. ir vasario 15 d. yra lietuviš 
kos spaudos platinimo mė 
nuo. Kviečiame visus tautie 
čius paremti letuvišką spaudą 
užsiprenumeruojant laikraš 
čius ar perkant knygas.

Kovo mėnesio pradžioje L. 
B. Valdyba pradės Solidaru 
mo ir Tautos Fondo rinklia 
vą. Kiekvienas bendruomenės 
narys bus aplankytas asmenis 

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 
PRANEŠA

visiems TF-do skyriams, įga 
Imtiniams, o kur jų nėra, apy 
linkių valdyboms bei visiems 
lietuviams Kanadoje.

Artinasi visiems lietuviams 
brangi, per amžius nepamirš 
lama, istorinė 1918 met. Vasa 
’-’’o 16d’’ena. kada nežiūrint 
žiaurios kaizerio okupacijos 
T-ietuvoie, saujelė patrijotų 
’->as’-^šė T ’e^uvos Nenr’klauso 
mvbės AO ir paskelbė jį vi 
sam pasauliui.

G. Paltaroką ir Z. Stanai 
4-

Jaunių kreošinio komandos 
pergalės, rado atgarsį net Kit 
chener mieste. Vasario 15 d. 
jie vyksta žaisti prieš to mies 
to meisterį. K. B. 

finansavo St. Catharines lietu 
vių pranciškonų vienuolyno 
viršininkas ir parapijos klebo 
nas tėv. Barnabas Mikalaus 
kas.

Varžybos įvyko vienuoly 
no patalpose. Salė buvo pilnu 
lėlė žmonių. Varžybose daly 
vavo 22 jaunuoliai — berniu 
kai ir mergaitės, pradedant 6 
metų amžiaus ir baigiant 18 
metų. Varžėsi muzikoj, bale 
te, literatūroj, dainavime, de 
klamavime ir paišyboje. Pre 
mijas laimėjo: Laima ir Da 
lia Surblytės už dainavimą 
(duetą) pirmąją premiją — 
40 dol., Birutė Bogušytė už 
akordeoną antrąją premiją — 
30 .dol., Irena Grigaitė už me 
lodeklamaciją trečiąją premi 
ją — 20 dol. ir Vytautas Pau 
lionis už paišybą ketvirtąją 
premiją — 10 dol. Visi kiti 
dalyvavusieji varžybose, kad 
nenumušus jiems nuotaikos ir 
paskatinus ateičiai, apdovano 
ti po 5,—.

Besivaržančius vertinti bu 
vo pavesta pačiai publikai, o 
ne žinovų komisijai. Todėl rei 
kia manyti, kad čia kai kuriais 
atvejais nulėmė publikos jaus 
mai ir simpatijos.

Balsams skaičiuoti komisiją 
sudarė: Kazimiera Šukienė, 
Steponas Šetkus ir Stasys Ja 
nušonis.

Antras didelis užsimojimas 
Pranciškono tėvo Barnabo 
Mikalausko, tai pasižadėjimas 
paremti nepasiturinčio ir moks 
lūs einančio lietuviško jauni 
mo.

Tai vis gražūs, dideli ir pa 
vyzdiniai darbai mūsų išeivi 
jos gyvenime.

Mūsų mielam veikėjui svei 
katos ir sėkmės lietuvybės dar 
buose. K.

adresus Lietuvoje. Prašomus 
adresais įteikti valdybos nariui 
J. Paužuoliui, 640 King St., 
Port Colborne, Ont. Tel.: TE 
4-4981.

A-kės V-ba.

MINĖJIMAS
kai. Palengvinti rinkėjų dar 
bą, kas gali, prašomi paskirtą 
Solidarumo ir Tautos Fondo 
mokestį įteikti v-bos nariams 
po lietuviškų pamaldų bažny
čioje, per pobūvius, minėji 
mus, paskaitas, pasitaikius pir 
mai progai ir pnš. Ap. V-ba.
J. KRUČAS SAVIŠALPOS 

VYKDYTOJAS
Vietos savišalpiniam dar 

bui -vykdyti, pagal 1963 m. 
vasario mėn. 13 d. visuotinio 
susirinkimo patvirtintą statu 
tą, Šalpos Fondo įgaliotiniu 
paskirtas Juozas Kručas.
® Tautos Fondo Sudburio 
apylinkės įgaliotiniu paskirtas 
Jonas Remeikis.
® Užsisakė ,,NL“: kun. Anta 
nas Sabas, Alfonsas Grigutis, 
Antanas Laucius, Augustinas 
Jasiūnas, \Vladas Kriaučeliū 
nas.
® Antanas Laucius pirmasis 
paaukojo LB vietiniam Šalpos 
Fondui $5.00. Už auką širdin 
ga padėka.
V. Šalpos Fondo Įgaliotinis.

Bet neilgai džiaugėmės lais 
ve ir nepriklausomybe. 1940- 
-1944 met. Lietuvą užtvino 
viską naikinąs raudonas ma 
ras iš rytų ir nuo tada prasidė 
jo žiauriausia. Lietuvių Tautą 
čiai viską palikę bėgo nuo ko 
munizmi į vakarus, o šimtus 
tūkstančių, tėvynėje pas’liku 
sius, okupantas vežė i Sibirą 
katorgos darbams, badui ir iš 
naikinimui.

K’ekv’enais metais lietuviai, 
gyveną laisvam pasauly, skait 
lingai dalyvauja Vasario 16 
d. minėjime ir ta proga duos 
niai ankoia Lietuvos laisvini 
mo reikalams.

Tautos Fondas prašo, kad 
w’sose aovlinkėse Kanadoje, 
būtų iškilmingai paminėta Va 
sario 16 šventė, kad kiekvie

Spaudos apžvalga
AR PRASMINGA ATNAUJINTI SENIAI UŽMIRŠ 

TUS GINČUS?
Jau bus dešimt metų, kai 

hamiltoniečių iniciatyva ir jų 
gi .sušauktame pasitarime bu 
vo nustatyta Tėviškės Žiburių 
ir Nepriklausomos Lietuvos 
taika, baigti ginčai. N. L. su 
sitarimą ligšiol tęsi. Bet pasku 
tiniais laikais Tėviškės Žibu 
riuose prasidėjo kažkokia ten 
dencija kabinėtis prie N. L- 
vos.

Rašant apie Kultūros Kon 
gresą buvo paskleistas prasi 
manymas. Dabar vėl paleista 
N. L-vai pašaipa, priekaištai. 
Kodėl taip daroma? Kad atsi 
randa visokių „koresponden 
tų“ — beveik neišvengiama, 
bet gi yra redakcija, kuri rei 
kalus tvarko,---- kodėl ji taip
elgiasi? Gal todėl, kad Dr. A. 
Šapoka, kuris dalyvavo Ha 
miltono pasitarime, jau miręs 
ir nauji redaktoriai save laiko 
laisvais nuo susitarimo?

Dabar dėl žinių tiekimo. 
Tai nelengvas reikalas. Jis ne 
abejotinai N. L-vai sunkesnis, 
negu T. Ž-irams, kurie Mont 
realy turi visą būrį korespon 
dentų. Iš Toronto N. L-vai 
žinių gauti labai sunku. Bend 
įuomenės organai N. L-vai ži 
nių pastoviai neduoda. Tiktai 
sekretoriaujant Inž. Čiuplins 
kui ir.dabar p. Juozapavičiui 
gauta pora žinių. Ir ačiū 
jiems už tai. Ir mes nerašome, 
kad Toronto organizacijos te 
duoda žinias tiktai savo ,,ofi 
ciozui“. Mūsų nuomonė to 
kia: neduoda — pačios sau

CHRUŠČIOVO MITIN 
GAS ČIKAGOJE

Komunistinė spauda pra 
neša, kad Čikagoje įsisteigęs 
,, antifašistinis komitetas “, 
kuris „pažangiųjų“ klube 
„Milda“, Chruščevui palie 
pus, suruošė mitingą. Jame 
pasireiškė „broliškų“ organi 
zacijų atstovai. Kalbėjo prof 
A. Kubilius, S.J. Jakubka ir 
kt. Mitingas priėmęs rezoliu 
ciją, skirtą JAV teisingumo 
ministerijai, kurioje reikalau 
jama išduoti A. Impulevičių 
ir M. Paškevičių.

Tai sena „byla“ bet kad 
keltų neramumus, Chruščio 
vas Įsakė suruošti bolševikų 
veiklai pagyvinti mitingą. O 
kad reikalas būtų pridengtas 
amerikoniška skraiste, prieš 
mitingą sugiedotas JAV him 
nas.

nas lietuvis pasistengtų ateiti į 
minėjimą ir paaukotų Tautos 
Fondui.

Visi Tautos Fondo Įgalioti 
niai, o kur jų nėra, apylinkės 
valdybos, tvarkingai renka au 
kas prie įėjimo į minėjimą, 
kur ant paruoštų staliukų tu 
retų būti aukų lapai irpakvita 
vimo ženklai su liet, pasais. 
Kiekvienas aukotojas į aukų 
lapą įrašo savo pavardę ir pa 
aukotą sumą, už kurią jis gau 
na tai pačiai sumai pakvitavi 
mo ženklų įklijavimui į turi 
mą pasą jei jo neturi, gauna 
pirmon eilėn už savo auką pa 
są ir ženklus.

Nuo vasario iki birželio ga 
lo, kaip ir kasmet, visoje Ka 
nadoje vykdomas TF-do au 
kų Vajus, kuomet rinkėjai su 
sąrašais jų apylinkėje gyve 
nančių lietuvių, rinks aukas ir 
platins pasus ir ženklus, atsi 
lankant į kiekvieno lietuvio 
namus, ypatingai pas tuos, ku 
rie negalėto dalvvauti Vasario 
16 minėjime ir dar TF-dui ne 
aukavo.

Tautos Fondo lėšos skiria 
mos išlaikvti motoringo radijo 
žinioms iš Lietuvos kasdien 
rinkti, soausdinti Eltos žinių 
biuleteni 5-m kalbom, kur’ s’u 
ntinėiama viso pasaulio spau 
dai ir per ia Informuota anie 
dabartine padėti Lietnvoie ir 
tain pat išlaiko 3 radijo valan 
dėles žinioms i Lietuva trans 
liuoti. kuriu viena iš Madrido 
stoties, iš Romos ir iš Vatika 
no. Mūsų broliai ir sesės ana 
pus geležinės sienos su dideliu 
sau pavojumi vis tik . slaptai 
klauso lietuviško tiesos žo 
džio. kuris stiprina jų dvasią 
ir palaiko viltį į šviesesnę atei 
4-

TF Atstovybė Kanadoje. 

daro nuostolį, bet tai jų valia.
Ir pretenzijų ne visada ga 

Įima turėti. Jeigu pav. kas 
įvyko tokiu laiku, kad Mont 
realis jau sunku pasiekti, ten 
ka pasitenkinti savo „oficio 
zu“. Jeigu norima, kad būtų 
kitaip, reikia organizuoti ži 
nių .perdavimo skubumą, o 
tas jau priklauso redakcijoms, 
ne organizacijoms. Jeigu pa 
tys nesugebame, tai galime 
pykti ant savęs, bet ne ant or 
ganizacijų.

O kai dėl to, kad už paren 
girnų nelankymą norima su 
versti kaltė KLB Seimelio 
Prezidiumui, tai yra tikra ne 
sąmonė, nes, viena, Seimelio 
Prezidiumas terengia tiktai ke 
lis parengimus, o juk nesilan 
kymas yra visuotinis. Toks at 
sikalbinėjimas yra arba savęs 
teisinimas dėl nelankymo sa 
vųjų parengimų, arba pikta 
valia pakenkti Bendruomenės 
organizacijai, arba savo sąži 
nės nerimui pateisinti. Nes 
apie visus parengimus, kokie 
tiktai esti, visi sužino ir laik 
raščio neskaitę. Ne dėl paren 
girnų skelbimų žmonės laik 
raščius skaito. Jeigu tai būtų 
laikraščių skaitymo priežastis, 
tai niekas laikraščių neskaity 
tų.

Baigiant, N. L-va siūlo ir 
toliau tęsti Hamiltono lietu 
vių iniciatyva padarytą „agre 
ement'ą“ ir polemikos, kuriai 
argumentų visada galima ras 
ti, atsisakyti.

JAUNIMO BALSAS. ..
Atkelta iš 2-ro pusi.

Tie 1959 metai buvo blo 
giausi metai grupės veikloje, 
nes reikėjo supažindinti nau 
jus šokėjus su naujais šokiais, 
susipažinti su jų nuomonėm, 
su jų gabumais.

Šitie metai buvo sunkūs, 
nes iš visuomenės buvo gauta 
labai mažai pagelbos, mažai 
prijautimo. O Juozui Piečai 
čiui tuo pačiu laiku ir vilkiu 
kus teko vesti.

Laikui bėgant raukšlės išsi 
lygino, bet nedingo. Šešerius 
metus dirbti beveik vienam 
nebuvo lengva, daug ko reikė 
jo atsisakyti.

Jau dabar kyla klausimas, 
kas perims tautinių šokių gru 
pę vesti toliau? Ar iš viso yra 
toks žmogus, kaip Juozas Pie 
čaitis, kuris pajėgtų išnešti tą 
naštą? Su laiku, pamatysim.

O Juozui Piečaičiui priklau 
so didelė jaunimo padėka ir 
pagarba.

IRGI JAUNIMO 
VAKARAS

Spaudos balius yra ir jauni 
mui! Graži salė šokiams. Bus 
už šokius skiriamos premijos. 
Pasimatysim šeštadienį 16 va 
sario! Ypač, kad bus renka 
paa iš jaunimo tarpo baliaus 
karalienė.

NAUJIENOS IŠ ŠV. 
KAZIMIERO PARAPIJOS

— Sausio 11, 1963 įvyko 
pirmoji Šv. Kazimiero jauni 
mo čiuožimo ekskursija, ku 
rią jaunimas praleido gražiai 
ir įspūdingai St. Agathe. Po 
čiuožimo jaunimas linksmai 
šoko kavinėje.

Finansiškai jaunimo komi 
tetas nukentėjo, prarasdami 
50 dolerių, jnes pasižadėję vvk 
ti su ekskursija (apie dvide 
šimt), nepasirodė. Šv. Kaži 
miero jaunimo komitetas pra 
šo, kad sekančioje ekskursijo 
je jaunamas laikytųsi savo 
duoto žodžio.

SPORTAS:
Tauras vėl pralošė prieš St. 

Charles 53—51. Buvo galima 
laimėti. Bet nepilnai pasisekė. 
Vienu tarpu Tauras buvo atsi 
likęs 12 taškų, Minutę vėliau 
buvo mūsų naudai 1 tašk. Pir 
menybės keitėsi ligi pat galo 
rungtynių. Pasiliko 3 sekun 
dės, susinervino tauriečiai, me 
tė paskutinį krepšį, bet nepa 
vyko įmesti. Gaįla — kad pra 
šovėm pro šalį ir neišlyginom 
rungtynių.
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Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šventės
45 METŲ IŠKILMINGAS MINĖJIMAS VASARIO MĖN. 10 D. MONTREALYJE.

K. Smilgevičius G. Šimaitienė A. Paškevičienė
Programoje:

11 vai. — iškilmingos pamaldos Aušros Vartų ir 
Šv. Kazimiero bažnyčiose.

3 vai. po pietų — Flateau salėje,
3710 Calixa La Valle Avenue:

Paskaita — V. SIDZIKAUSKAS.
Solistė — A. PAŠKEVIČIENĖ................................
Pianistas — K. SMILGEVIČIUS.
Šokėja — G. ŠIMAITIENĖ.
Skautu Vyčiu — TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖJAI

vad. J. PIEČAIČIO.
Aušros Vartų PARAPIJOS CHORAS 

ved. muz. A. AMBROZAIČIO.
Visi kviečiami dalyvauti. ,

Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumais.

AVOMT^REAL
VASARIO 16 D. MINĖJI 

MUI MONTREALYJE
Lietuvos Nepriklausomy 

bės paskelbimo šventės minė 
jimas Montrealyje įvyks vasa 
rio 10 d

Smulkmenos skelbime.
Seimelio Prezidiumas.
TAUTOS FONDO

Montrealio skyriaus naują vai 
dybą sudaro šių organizacijų 
atstovai: A. Išganaitienė, Ka 
talikių Moterų dr-jos, L. Giri 
nis, Valstiečių Liaudininkų klu 
bo ir P. Peleckas Ateitininkų. 
Artimiausiu metu naujoji vai 
dyba pasiskirstė pareigomis.į 

Aukos tėvynės laisvinimo 
reikalams, kaip ir kasmet, 
bus renkamos Plateau salės 
prieangio kairėje pusėje.

Visus mielus montrealiečius 
maloniai prašome šiam svar 
biam reikalui aukoti.

PARAŠŲ RINKIMAS 
lietuviškos gatvės gavimui se 
kmingai tęsiamas. Reikalas 
skubus. Kas dar nesate pasira 
šę, padarykite tai tuojaus. Rei 
kia surinkti kuo daugiausiai pa 
rašų, nes nuo jų priklausys 
reikalo sprendimas.

Parašai bus renkami iki va 
sario 8 d. Tad paskubėkite.

Seimelio Prezidiumas.
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
Šeštadienį mūsų kun. Kle 

bono išleistuvės 7 v. vakaro 
A. V. P-jos salėje. Jau antras 
kartas mūsų parapijos istorijo 
je, kai mes atsisveikiname su 
savo klebonu. Du parapijos 
atskiri gyvenimo perijodai at 
sistija prieš mūsų akis. Jie tu 
ri,didesnę reikšmę tiems, ku 
rie pasilieka, kaip tiems, ku 
rie išvažiuoja.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir I 
penktadienį I 

trečiadienį 7- 
šeštadienį 11

4 ; 7—9 p. m.

—4 p. m.

-9 p. m.
-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

2
Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

. . „NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” BALIUS

VISAI ARTI 
Ruoškimės rinkti Baliaus 

Karalienę
Mqntrealio- fietuvjių Spau 

dos Balius artinasi nepapras 
tai greit. Belieka mažiau kaip 
dvi savaitės. Šiemet pirmą kar 
tą Montrealio leituvių gyveni 
me naujas įvykis: bus renka 
ma Baliaus Karalienė.

Baliaus Karalienė 
bus renkama visų baliaus da 
lyvių. Mergaitės, kurios norės 
dalyvauti rinkimuose, gaus iš 
tam reikalui sudarytis komisi 
jos numerius, o visi baliaus da 
lyviai, įeidami į balių, prie jei 
namojo bilieto gaus atkarpą, 
kurioje galės įrašyti numerį 
tos kandidatės, už kurią jis 
norės paduoti savo balsą. I a 
mergaitė, kuri gaus daugiau 
šia balsų, bus išrinkta Baliaus 
Karaliene, o dvi kitos, kurios 
daugiausia gaus balsų, bus 
Baliaus Karalienės karalaitės. 
Baliaus Karalienė gaus dova 
na — Tautinį drabužį, kurį 
yra sukūrusi Dailininkė Anas 
tazija Tamošaitienė savo Me 
no studijoje. Karalaitės taip

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER

B. A., B. C. L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064

Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6 1570

advokatas

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

Montreal 1, Que.
į;, y Niversify 6'7872

į AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KOMITETAS, 
talkinant Šv. Onos Draugijai,

Š. m. vasario 9 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Aušros Vartų Parapijos salėje, rengia

Kun. Klebi J. Borevičiaus S.J.
IŠLEISTUVIŲ VAKARIENĘ.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami dalyvauti.
Atskiri kvietimai nebus siuntinėjami.

Įėjimas $2.50; moksleiviams ir. vaikams 1 dol.
Rengėjai.

pat gaus dovanų. Kandidatuo 
ti į Baliaus Karalienes galės 
visos mergaitės, kurios ateis 
į balių ir sutiks būti kandidatė 
mis.

Spaudos Balius 
įvyks Slovakų salėje, kaip ir 
pernai, Hutchison Street 7220 
(prie Jean Talon sankryžos). 
Salė erdvi, švari, graži. Bus 
puiki didelio orkestro muzika 
šokiams. Veiks gausi loterija, 
kurioje bus vertingų fantų. 
Veiks geras bufetas. Du šokiai 
bus premijuoti, vienas jų, kurį 
parinks Jaunimo Balso redak 
cinis kolektyvas.

Spaudos Balius, kaip žino 
ma, yra proga ir vieta, kur su 
sitinka bičiuliai ir draugai, gal 
vienintelį krtą per metus.

Bus svečių iš toliau.
Jau yra pasižadėjimų ir re 

zervavimo užprašymų iš toli 
mesnių vietų: iš Mostrealio

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas H U 1-2957

. r.-yx< Ja, .į.. j.- M -o W -

J. Skučas RA 2-6152

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Taupyk ir skolinkis
KREDITO KOOPERATYVE „LITAS”.

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

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

santaupos iki $ 2000 išmokamos dviguba suma.
Už santaupas mokama 4.25%.
Už asm. paskolas imama 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.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pradedamos duoti rasytės 
šuo šios savaitės.

Sekmadienį po Sumos pir 
moji jaunimo choro repetici 
ja. Visi nuo 14 metų ir dau 
giau, kviečiami dalyvauti.

ŠV. ELZBIETOS MOTERŲ 
draugija š. m. vasario 17 d., 
sekmadienį 12 vai. Šv. Valen 
tino dienos proga, Šv. Kaži 
miero parapijos salėje rengia 
arbatėlę. Visi lietuviai kviečia 
mi kuo skaitlingiausiai atsilan 
kyti. Valdyba.
ST. BARANAUSKO-BARO 

DAINŲ KONCERTAS
Montrealio Katalikių Mote 

rų dr-ja kviečia visą Montrea 
lio visuomenę, jau iš anksto 
ruoštis tam nepaprastam Dai 
nos vakarui — Solisto St. Ba 
ranausko - Baro koncertui, ku 
ris įvyks vasario 23 d. per tra 
dicinį Užgavėnių balių.

apylinkių, iš kelių miestų ir 
net iš JAV. Tikimasi, kad 
balius bus gražus ir malonus 
visiems, kas jame atsilankys. 
Tuo pačiu baliuje atsilankiu 
šieji. parems spaudos židinį. 
Visiems būsime dėkingi už at 
silankymą. NL.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tek: dienomis A V 8-2352.

PO 6 vai. PO 7-6183.

TO i ; ęi.VT O
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATY 

VO „PARAMA”
visuotinis narių (šėrininkų) su 
sirinkimas šaukiamas vasario 
24 d., 3 vai. pp. Prisikėlimo 
parapijos salėje — 1021 Col 
lege St. Toronto.

Darbų tvarka :
1. Atidarymas.
2. Praeito susirinkimo proto 

kolo skaitymas.
3. Valdybos pronešimai —

a) pirmininko,
b) iždininko.

4. Kredito Komiteto prane 
Šimas.

5. Priežiūros Komisijos pra 
nešimas.

6. 1962 m. pelno padalinim.
7. 1963 m. pajamų ir išlaidų 

sąmata.
8. Rinkimai — 1 nario į Vai 

dybą, 1 nario į Kredito 
komitetą ir 1 nario į Prie 
žiūros komisiją.

9. Vaišės.
10. Sumanymai.
11. Uždarymas.

Dalyvaujančių narių regis 
tracija prasideda 2 vai. p. p.

Prašome atsinešti nario kny 
gutes. Valdyba.

,.Parama“ užbaigė 1962 m. 
narių registracijos numeriu 
2228. Į šią sumą įeina 1708 
nariai su pilnais Šerais, 189 
nariai su nepilnais Šerais ir 
75 organizacijos. Be to atski 
ra numeracija eina šeštadieni 
nes Maironio mokyklos moki 
niai, kurių paskutinę gruodžio 
dieną buvo 126. Žemiau 18 m. 
amžiaus „Paramoje“ yra 287 
nariai. Taigi jaunimas sudaro 
apie 15% visų „Paramos“ na 
rių.

SLA 236 KP. 
SUSIRINKIMAS 

įvyksta vasario 10 d., sekma

REIKALINGA MOTERIS
vaikų priežiūrai

lietuviškoje šeimoje.
Lengvos darbo, sąlygos. 
Teirautis: DO 6-0754.

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. 

SHELL SERVICE STATION
S AV. SAM P U K T E R I S

5415 BALANGER, ROSEMOUNT.
(ties 44 Avė.)
Tek 721-3146

Reguliuojami: motorai, taisomi: stabdžiai, sankabos ir kt.
Amerikoniški ir europietiški automobiliai.

dienį, Liet. Namuose. Be kitų 
reikalų bus aptariamas Juozi 
nių vakaro parengimas, ku 
riam jau paimta kovo 16 d. 
Liet. Namų didžioji salė.

Pagal naujai įvestą tvarką 
susirinkimo dalyviai bus pa 
vaišinti kava su pyragaičiais, 
šiuo talkininkaujant p-ms Ind 
relienei ir Rickevičienei. Pra 
džia 1 vai. pp. ap.
PRANEŠIMAS TORONTO 

LIETUVIAMS
Pranešama, kad į priėmimą, 

kurį ruošia mūsų konsulas, Dr. 
J. Žmuidzinas, Kanados vai 
džios atstovams vasario. 16 d., 
nuo 6 iki 8 valandos vak. Ro 
yal York viešbučio Ontario sa 
Įėję, pakvietimų dar galima 
gauti pas Toronto apyl. pirm. 
J. R. Simanavičių: 974 Colle 
ge St. tel. LE 4-1274.

KANADOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO PIRMENY

BIŲ PROGRAMA
Vasario 23 d., šeštadieni, 

nuo 10 vai. ryto Givins mo 
kykloie (Givins St.) bus vy 
ru. jauniu, moterų ir mergai 
čiu varžvbos.

8 vai. vak. šv. Tono narap. 
salėie įvyks šaunūs Jaunimo 
šokiai, grojant moderniam or 
kestrui

Vasario 24 d., sekmadienį, 
11 vai. ryto šv. Tono bažnv 
čioįe bus sportininkų pamal 
dos.

1 vai. p. p. St. Michael’s 
salėie (Bathurst ir St. Clair) 
įvyks varžybų finalai.

Dalyvauja Hamiltono „Ko 
vas“, Ročesterio „Sakalas“, 
Montrealio „Tauras“, Toron 
to „Aušra“ ir Toronto „Vy 
tis“. Savo atsilankymu parem 
kime lietuvišką jaunimą.

Org. komitetas.

PARDUODAMAS 
LIUKSUSINIS 
DUPLEKSAS

2X5 atskiri kambariai.
Visas centralinio apšildymo.

Įrengtas playroom.
2-jų mašinų garažas. 

Saviems nuolaida.
Teirautis: DO 6-6237.

*

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. S u š i n s k a s.
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