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Kuba vėl didelis pavojų židiny s MAŠINŲ FONDO |/AJUS
CHRUŠČIOVAS PALEIDO SERIJĄ NOTŲ

Į VAKARUS IR RYTUS
Jungtinių Amerikos Valstybių vadovybė susidūrė su 

politiniais sunkumais ten, kur anksčiau jų nebuvo.
Perversmas Irake.

sako britus Įsileisti į BendrąjąŠašas, kuris Amerikai pradėjo- 
labai niežėti ir kuris jai -neduo 
da ramybės,

VĖL YRA KUBOS 
KLAUSIMAS.

Ir tai labai opus klausimas. 
JAV apgautos aiškiai akiplėšiš 
kai. Maskva dar didesniu 
įtempimu ir padidinta skuba 
Kubą ginkluoja.
Chruščiovas tiek akiplėšiškai 
pasielgė, kad nesivaržydamas 
dar Berlyno suvažiavime atvi 
rai pareiškė, kad
VIETON IŠVEŽTŲ RAKĖ 

TŲ ĮVEŽTA DVIGUBAI 
DAUGIAU.

Amerika tą ne tiktai mato, 
bet ir sekimo priemonėmis nu 
stato, kad Rusija tikrai Kubą 
pagreitintu tempu ginkluoja.

Tas labai suprantama, jei 
gu pažvelgsime Į Pietų Ameri 
ką.
Kubos įtaka ir per ją siunčia 
ma -sovietų parama kimunisti 
niam elementui, jo ruošimas, 
kurstymas ir bandymai kelti 
maištus, daryti kenkimo veiks 
mus, visa tai eina per Kubą. 
Kennedy valdžia dėl -viso to 
atsidūrė

DIDESNIUOSE SUNKU 
MUOSE, NEGU PRIEŠ 

KUBOS BLOKADĄ.
Taip palikti negalima, ir 

reikia taisyti, bet nėra kaip. 
Amerikai dabar stovi klausi 
mas: vėl blokuoti Kubą, ar da 
ryti invaziją? Atrodo, kad 

NEIŠVENGIAMA JAV 
INVAZIJA Į KUBĄ,

Tuo tarpu bandymai laimė 
ti laiką ir juo daugiau Kuboje 
įsistiprinti, Sovietai „bovija” 
Amerikiečius daugiau negu 
problematišku atominių ban 
dymų sustabdymu ir neva suti 
kimu įsileisti kontrolę. Žino 
ma, tai yra tiktai bolševikų 
žaismas, kuris tačiau blokuoja 
JAV veiksmingumą. Ir dėl to 
JAV atsidūrė labai nemalo 
nioje padėty, iš kurios kol kas 
neranda išeities. . .

Tuo tarpu,
JAV SANTYKIAI SU 
VAKARŲ DRAUGAIS 
IRGI UŽBLOKUOTI.

JAV diktatui griežtai pasiprie 
šino de Gaulle ir ardo JAV 
planus, kurie perduodami per 
Angliją, dėl ko ir ši atsidūrė 
prieš sunkumus, nes de Gaul 
le, bandydamas pastoti JAV 
politikai kelią Europoje, atsi 

IŠKILMINGOS T. J. BOREVIČIAUS IŠLEISTUVĖS
įvyko AV salėje šeštadienį, 
vasario 9 d., dalyvaujant apie 
300 asmenų, kurie susirinko 
T. J. Borevičių pagerbti ir 
jam palinkėti sėkmės naujo 
se pareigose.

Parapijos k-tas drauge su 
Šv. Onos dr-ja suruošė gra 
žią vakarienę, kurios metu vi 
sa eilė organizacijų ir pavie 
nių asmenų pasakė atsisveiki 
nimo kalbas. Daugelis išvyks

rinką.
Maskvos bosas, susirasdamas 
kad ir menkiausią priežastį ar 
ba ir visai be tokios,

PUOLA IR VAKARUS 
IR RYTUS:

Prancūziją su Vokietija jis ap 
kaltino- neva agresoirų sąjun 
gos prieš Rusiją sudarymu, o 
Japoniją užatakavo dėl įsilei 
dimo JAV laivyno, ginkluo 
to atominiais ginklais... Girdi, 
tas Rusijai sudaro pavojų, kai 
Japonija sako, kad JAV lai 
vai atvyksta .tiktai vizito. Dėl 
to
TARPTAUTINĖ POLITINĖ 

BŪSENA DABAR 
SUSIDARIUSI PAINI.
Ir tos painiavos darosi vis 

daugiau komplikuotos.
Viduriniuose Rytuose taip 

pat verda nesiliaujantis bruz 
dėjimas.
Irake įvyko perversmas, kuris 
vertinamas, kaip Nassero įta 
kos padarinys. Nuvertus dik 
tatorių Kassem, suimta daug 
komunistų.

Buv. diktatorius Kassem nu 
šautas ir jo vietą užėmė pulk. 
Aref.

KITOS ŽINIOS
— Mirė 81 metų susilaukęs 

Abd Ei Krimas, savo metu is 
panams ir prancūzams prida 
ręs daug nemalonumų sukili 
mais ir staigiais užpuolimais.

— Liberijos sostinėje, Mon 
rovia, susektas sąmokslas 
prieš prezidentą ir demokra 
tinę santvarką. Suimtas karo 
viršininkas ir jo sąmokslinin 
kai.

— Maskva pašaukė savo 
atstovą iš Ottawos — Aruti 
nianą.

— Sovietai paleido iš Sibi 
ro ukrainietį arkivyskupą Sli 
pyi, kuris 1945 m. buvo išsiųs 
tas Sibiran, o dabar atsilankė 
pas Popiežių. Spėjama, kad 
jis yra vienas iš 3 slaptai į kar 
dinolus pakeltųjų.

— V. Vokietijos vyriausybė 
atmetė Rusijos notą, kaltinan 
čia Vakarų Vokiestiją agresi 
jos sąjungą su Prancūzija 
prieš Rusiją.

— Tčiombe laikomas pabė 
gusiu į Europą, kur, į Šveicari 
ją jis anksčiau yra išvežęs sa 
vo šeimą.

— JAV sulaiko ekonominę 
pagalbą Ceilonui.

tančiam Klebonui įteikė ir do 
vanų.

Parapijos k-to vardu kalbė 
jo p. Mileris, Šv. Onos pirm, 
p. Ūsienė, Mokyklų Tėvų k- 
to ir mokytojų vardu H. Ado 
monis su p. Baltoniene, Fede 
ralinio parlamento atstovas p. 
J. Verdun, KLB Montr. Liet. 
Seimelii Prezidiumo pirm. J. 
Šiaučiulis, KLF Kultūros Fon 
do pirm, ir Kursų dir. Dr. H.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOJE BALANDŽIO 8 DIENĄ BUS FEDERALI 

NIAI RINKIMAI,
nes J. Diefenbakerio vyriausy 
bė negavo pasitikėjimo.

Praėjusi savaitė Kanadai ta 
po istoriška, nes federalinia 
me parlamente įvyko vyriau 
sybės krizė; Jcreditininkams at 
sisakius remti konservatorių, 
J. Diefenbakerio, vyriausybę, 
opozicija sudarė parlamento 
daugumą ir J. Diefenbakerio 
vyriausybei pareiškė nepasiti 
kėjimą.

Kadangi Kanadoje nepriim 
ta sudarinėti koalicinę vyriau 
sybę, tai parlamentas palei 
džiamas ir skelbiami nauji rin 
kimai balandžio 8 dieną. Sro 
vių kova , jau prasidėjo.

Diefenbakerio vyriausybės

VASAR'O 16 MINĖJIMAS MINTREALYJE PRAĖJO 
LABAI GRAŽIAI

Vasario 16 — Lietuvos ne 
priklausomybės atkūrimo pa 
skelbimo minėjimas Montrea 
ly, įvykęs vasario 10 d., pra

Nagyą, Šv. Kazimiero par. 
Klebonas Dr. .F. Jucevičius, 
AV parap. choro vardu seniu 
nas A. Urbonas ir choras, mu 
ziko A. Ambrozaičio veda 
mas, sugiedojo dvi dainas ir 
su visais susirinkusiais ,,Ilgiau 
šių metų, Skautų-čių ir Akad. 
s-iro vardu akt. L. Barauskas, 
Sporto klubo Tauras vardu 
V. Žižys, Šaulių kuop. pirm. 
St. Barauskas, pirmojo AV 
par. k-to vardu Dr. St. Dauk 
ša, ,NL red. J. Kardelis, kun. 
J. Bobinas, Verduno olderma 
nas Mr. Mackasey.

Kiekvienas iš kalbėjusių iš 
kėlė T. J. Borevičiaus nuopel 
nų AV parapijai, liet. koloni 
jai ir lietuvybei. Konstatuota 
ir stipriai pabrėžta, kad T. J. 
Borevičius yra giliai toleran 
tas, džentelmenas, skoningai 
meniškai sutvarčęs bažnyčią, 
jos aplinkumą. Pabrėžtas T. 
J. Borevičiaus augštas patrio 
tizmas ir iš širdies plaukiąs lie 
tuviškumas, jo rūpesčiai jauni 
mu, mokyklomis, dalyvavi 
mas KLB organizacijoje, kur 
jam teko atsakingos Kultūros 
Fondo pirmininko pareigos. 
Ir tt.

T. Jonas Borevičius, SJ, pa 
skutiniame žodyje dėkojo pa 
rapijai, parapijiečiams, parap. 
komitetui, organizacijoms ir 
pavieniams asmenims, kurie 
šiokiu ar toku būdu bendra 
darbiavo padėjo pakelti sun 
kumus. Ta proga buvo sumi 
nėta eilė pavyzdžių, kurios vai 
Ginusios svarbesnį vaidmenį, 
eilė organizacijų, su kuriomis 
teko artimiau bendradarbiau 
ti. T. J. Borevičius linkėjo 
Montrealio lietuviams būti vie 
ningiems ir dirbti Dievo ir 
tautos naudai. Naujam Klebo 
nui T. K. Pečkiui linkėjo sėk 
mingai vadovauti parapijai. 
Atsivseikinimas su buv. Klebo 
nu, T. J. Borevičium, buvo 
grakštus ir nuoširdus.

laikotarpis buvo permainin 
gas: vidaus gyvenime buvo 
svyravimų, neaiškumų ir ne 
pastovumo. Buvo bandymų 
su pinigais, enonomika. Bet 
buvo nauda, kad užsistovėjusi 
liberalų valdžia buvo nuėjusi 
į neveiklumą. Konservatoriai 
atnaujino kai ką ir pagyvino.

Užsienių politikoje mes, 
lietuviai, galime būti patenkin 
ti, nes J. Diefenbaker yra pa 
vergtų tautų užtarėjas. Jis gra 
žiai parėmė pavergtuosius ir 
reikalavo jiems laisvės. Jis su 
tvarkė ir aiškuman pastatė ir 
Nepr. Lietuvos, Latvijos ir Es 
tijos konsulatus. Už tai galime 
jam būti didžiai dėkingi.

ėjo labai gražiai, geroje nuo 
taikoje.

Iš ■oąt ryto oras buvo ramus, 
gražus, saulėtas. Į abi lietuvių 
bažnyčias susirinko daug žmo 
nių. AV bažnyčioje organiza 
cijos dalyvavo su vėliavomis. 
Iškilmingas pamaldas laikė 
naujasis vikaras T. L. Zarem 
ba, pasakęs šventei priatikytą 
gražų pamokslą. Šv. Kazimie 
ro bažnyčioje pamaldas laikė 
klebonas Dr. F. Jucevičius 
ir pasakė labai gražų pamoks 
lą apie laisvę.
Čia dalyvavo skautai.

Po pietų Plateau salėje įvy 
ko aktas - koncertas, kurį ati 
darė, vakaro programą ve 
dant S. Geležiūnui, ML Sei 
mėlio Prezidiumo pirmininkas 
J. Šiaučiulis, poetiškai gražiu 
žodžiu (bus įdėta skyrium). 
Kalbos metu Pirmininkas pa 
prašė pagiedoti Kanados him 
na ir žuvusius pagerbti pakvie 
tė susikaupimu, kai AV cho 
ras, vedamas A. Ambrozaičio, 
pagiedojo gedulingąjį A. Vai 
čiūno ,,Kovoje jūs -žuvot“.

Po to sveikinimus pareiškė 
estų vardu Dr. M. Pukvel, len 
kų Dr. J. Jurczynski, savo 
kalbą užbaigęs lietuviškai.

Ukrainiečių vardu kalbėjo 
Dr. R. Šulgin. Raštu sveikino 
čekoslovakai.

Svečias iš New Yorko V. 
Sidzikauskas skaitė turiningą 
paskaitą, kuri bus paskalbta 
skyrium.

Po sveikinimų buvo priim 
ta rezoliucija, kuri skelbiama 
čia pat.

Meninėje dalyje: Šokėja iš 
raiškininkė G. Šimaitienė sub 
tiliai stilingai ir švelniai, tauti 
nių spalvų fone pašoko Tulpės 
šokį iš Lietuvos kompozito 
riaus Juzeliūno baleto „Ant 
marių kranto“, K. Smilgevi 
Čius paskambino Čiurlionio 
„Rudenėlį”, 1906 metais para 
syta Druskininkuose, J. Karo 
so Pastoralę ir biso B. Dvario 
no ištrauką iš baleto. K. Smil 
gevičius paskambino puikiai.

Solistė A. Paškevičienė kul 
turingai ir gražiai pa

N. L. Mašinų Fondo vajų 
tęsiame. Esame dėkingi šiems 
vajaus rėmėjams:

Arlauskaitė Marija
Montreal ...................$ 10.00

Dr. H. Nagys,
Montreal ................... $ 10.00

Nagys Gintaras,
Montreal ................... $ 10.00

Abromonis Bronius,
Montreal....................$ 10.00

MONTREALIO LIETUVIŲ VASARIO 16 ŠVENTĖS 
PROGA PRIIMTOJI REZOLIUCIJA 

pasiųsta Kanados min. pirm. ir Jungtinių Tautų 
organizacijai

Šiuo metu .senai kolonializ 
mo santvarkai nykstant, visa 
eilė naujų tautų, kartais net 
tinkamai nepasiruošusių sava 
(rankiškam gyvenimui, suku 
ria savo valstybes ir yra pri 
imamos nariais į Jungtinių 
Tautų šeimą. Tuo tarpu Lie 
šuva nuo seno turėjusi savo 
valstybines tradicijas ir nuo 
1918 metų atkūrusi nepriklau 
somą valstybę, tebėra naujo 
ir grėsmingo sovietinio impe 
rializmo ir kolonializmo auka, 
kartu su ištisa eile kitų buvu 
siu laisvų tautų.

Montrealio miesto ir apylin 
kių lietuviai, skaitlingai susiirin 
kę 1963 metų vasario mėn. 10 
d. Plateau salėje paminėti 45- 
sius Lietuvos Nepriklausomy 
bės metus, vienbalsiai nutarė:
a) kad Lietuvoje būtų įvykdy 

ti Jungtinių Tautų priežiū

EUROPOS NAUJIENOS
LIETUVOS DIPLOMATŲ ŠEFAS S. LOZORAITIS
Nepriklausomybės šventės

Sovietų primesta Lietuvai 
okupacija, kuri tęsiasi jau 
daug metų, nesumažina Ne 
priklausomybės šventės reikš 
mės. Mūsų valstybinės tradi 
cijos matuojamos ne dešimti 
mis metų, bet šimtmečiais. 
Lietuvių tauta yra jas pavel 
dėjusi iš Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės, kuri egzista 
vo kaip nepriklausoma valsty 
bė jau tada, kada nebuvo nei 
rusų valstybės, nei iš viso Ru 

tę augau, A. Račiūno Lopši 
nę, J. Nabažo Kur sapnų gro 
žybė ir biso Belazaro „Rugia 
gėlės“. Solistė susilaukė šilto 
publikos įvertinimo ir gavo gė 
lių ir dovanų. Gėlių ir dovanų 
gavo ir G. Šimaitienė ir K. 
Smilgevičius.

Tautinių šokių’ grupę J. Pie 
čaitis šį kartą išvedė labai gau 
šią ir su komplikuočiau pa 
ruoštais šokiais, kurie vyko la 
bai sklandžiai ir gražiai. Akor 
deonu šokius palydėjo jauna 
sis Latvaitis. Šokiai susilaukė 
gražaus, labai gausios šiemet 
publikos, įvertinmo. i

Pirm. J. Šiaučiuliui padėko 
jus parapijų kunigams už gra 
žias pamaldas visiems progra 
mos dolyviams, paskaitinin 
kui ir atsilankiusiems į Lietu 
vos valstybinę šventę, minėji 
mas užbaigtas- Tautos Himnu.

J. Bumbulis,
Montreal ....................$ 5.00

Viso gauta. . . $ 45.00 
Nuoširdžiausiai dėkojame. 

Mašinų F-de buvo $11,139.00 
Naujai gauta . . . .$ 45.00
Fonde dabar yra $11,184.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 3,816.00 

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

roję laisvi ir demokratiški 
rinkimai ir tokiu būdu at 
statyta Lietuvos Nepriklau 
somybė;

b) kad visos laisvosios tautos, 
senosios ir jaunosios, kon 
krečiai vykdytų teisybės ir 
laisvės principus, įrašyda 
mos Lietuvos nepriklauso 
mybės klausimą Jungtinių 
Tautų dienotvarkėn;

c) kad laisvojo pasaulio liki 
mas ir ateitis priklausys 
nuo to, kiek giliai ir tikrai 
bus suprasta ir paremta pa 
vergtųjų tautų kova prieš 
rusiškąjį imperialistinį ko 
lonializmą.
Šio minėjimo dalyviai pra 

šo visų valstybių vyriausybes 
šiuos mūsų prašymus palaiky 
ti ir įgyvendinti artimiausioje 
ateityje.

die ną, be ko kita pasakė:
sijos sąvokos. Lietuvos suve 
renumas, kurio vykdymą oku 
pacija padaro negalima, nėra 
sunaikintas, nes yra gyva tau 
ta, vienintelis suverenumo šal 
tinis. Lietuvos teisę atstatyti 
savo nepriklausomybę pripa 
žįsta visi geros valios žmonės 
ir laisvų valstybių vyriausy 
bės.

VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Vasario 17 d. 2 vai. po pie 
tų įvyksta šėrininkų metinis su 
sirinkimas, kuriame bus spren 
džiami svarbesnieji klubo rei 
kalai.

Prašomi šėrininkai kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Sekmadienį (II. 3) įvykęs 
Vytauto klubo pašalpinęs dr- 
jos susirinkimas, narių skaičių 
mi buvo gausus ir praėjo ga 
na veiksmingoj dvasioj, pirmi 
ninkavo vicepirm. Pr. Paukšt 
aitis.

P-kas J. Džiaugys turėjęs 
gana sunkią vidurių operaci 
ją, artimiausiomis dienomis iš 
ligoninės grįžta į namus, sėk 
mingai sveikdamas.

Nuo šio mėnesio vykdomas 
vajus j klubą įstoti nariais, tad 
pasiruoškime įstojimui sekan 
čiame pašalpinės dr-jos susi 
rinkime, kuris įvyks kovo 3 
d. 2 vai. p. p.

gį šeštadienį visus kviečiame į Spaudos Balių!!!
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7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

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

Prenumerata metams:
Kanadoje............................... $5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur..............................$6.00

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

Išsiaiškinkime
DĖL LIETUVOS NEPRIK LAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMO
Per dešimtį paskutiniųjų 

metų dėl Lietuvos nepriklau 
somybės atkūrimo paskelbimo 
šventės minėjimo gana daug 
prirašyta, prisiginčyta ir net 
prisibarta. Svarbiausia dėl mi 
nėjimo būdo. Ir ligšiol šis klau 
simas neturėjo išsamesnio ap 
tarimo bei motyvavimo, todėl 
ir šiandien dar vis ginčijama 
si, baramasi ir sieloj amasi. Kai 
kas, pasinaudodamas šiuo ne 
aiškumu, suvedinėja savo as 
menines, partines, pasaulio 
žiūrines sąskaitas ir naudojasi 
tuo pretekstu parblokšti savo 
šiokius ar tokius įsivaizduoja 
mus priešininkus.

Kaip gi yra iš tikrųjų, klau 
simą svarstant visiškai objek 
tyviai, atvirai ir nuoširdžiai?

Vasario 16 yra Lietuvos ne 
priklausomybės atkūrimo die 
na. Nepriklausomoje Lietuvo 
je tai buvo didelė valstybinė 
šventė. Tai buvo nedarbo die 
na. Daugumas Lietuvos gyven 
tojų j? švęsdavo kaip šventę.

Nebuvo visiškai logiška, 
kad švęsdavome Lietuvos ne 
priklausomybės atkūrimo 
šventę, bet nešvęsdavome Lie 
tuvos nepriklausomybės j k ū 
rimo. Tačiau, kadangi taip 
buvome susitarę ir tokį turėjo 
me Lietuvos respublikos vai 
džios oficialų potvarkį, niekas 
dėl to nekėlėme nepasitenkini 
mo, daugumas manydami, 
kad Lietuvos nepriklausomy 
bės atkūrimo diena drauge 
yra ir Lietuvos įkūrimo diena, 
nors tikrovė vis dėlto buvo ki 
ta, siekianti gilią praeitį, kurio 
j e skendo Lietuvos valstybės 
pradžia.

Lietuvos okupacija, užkar 
ta sovietinio agresoriaus, nu 
traukė Lietuvos nepriklauso 
mybę, o tuo pačiu ir nepriklau 
somybės atkūrimo minėjimą. 
Tat Lietuvos nepriklausomy 
bės atkūrimo paskelbimo su 
kaktuvių diena Lietuvoje of i 
cialiai uždrausta ir minima tik 
tai privačiu patriotų susikaupi 
mu, arba slaptai pademons 
truojant tą datą kokiu plaka 
tu, ar Lietuvos laisvės vėlia 
vos iškėlimu, kas yra neginči 
įamas faktas, gerai žinomas ir 
Lietuvos okupantui. Bet tai iš 
imtis, kovos už laisvę ir nepri 
klausomybę faktas.

Kaip gi yra su valstybinės 
šventės minėjimu laisvame pa 
šaulyje?

Jau nepriklausomybės lai 
kais mes žinojome, kad mūsų 
tautiečiai, esą už Lietuvos ri 
bų. Vasario 16-tosios šventę 
švenčia savaip; nešvenčia 
drauge su laisvos Lietuvos 
žmonėmis, — jie pasirenka sa 
vo datas ir savo būdus. Ir bu 
vome patenkinti, kad lietu 
viai, esą už Lietuvos ribų, vis 
dėlto Vasario 16 švenčia. 
Švenčia taip, kaip leidžia 
jiems jųjų sąlygos, kurios fak 
linai nuo jų nepriklauso, bet 
jiems yra diktuojamos vieti 
nių aplinkybių.

Patys atsidūrę už Lietuvos 
ribų, taip pat įvairiai minime 
Vasario 16 šventę.

Vasario 16 daugumoje ne 
galime minėti kalendorinę Va 
sario 16 dieną, nes mums ne 
leidžia sąlygos: dažniausia ne 
leidžia darbo sąlygos, o taip

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

gi ir neturėjimas savųjų salių, 
kur galėtume rinktis tada, ka 
da norime. Vasario 16 mūsų 
niekas neatleidžia iš darbo ir 
mūsų šventei niekas neskiria 
salių. Tat Vasario 16 minėji 
mas kalendorine data aiškiai 
atkrinta.

Gal būtų gražu, kad visa 
me laisvame pasaulyje galėtu 
me sutarti kurią nors vieną, 
bet tą pačią dieną, ir visi vals 
tybinę Lietuvos šventę švęsti 
vienu metu. Bet ir šios gali 
mybės neturime dėl tų gi pa 
čių mus varžančių priežasčių. 
Todėl tenka, priklausomai 
nuo sąlygų, kiekvienai lietu 
vių kolonijai pasirinkti ir datą 
ir salę ir visa kita tada, kada 
leidžia sąlygos. Faktinai todėl 
ir yra taip, kad mes Vasario 
16-siis šventę (švenčiame ta 
da, kada galime. Ir tai yra 
mūsų Vasario 16-sios šventė, 
nežiūrint to, kokią tai šventei 
datą panaudojame.
Montrealy ji šiemet yra vasa 
rio 10 dieną, Toronte vasario 
17 dieną, Wellande vasario 
23 dieną ir tt. Ir tai yra mūsų 
Vasario 16-ji. Kalendorinė da 
1a mums neįmanoma, nebent 
pasitaiko per kelis metus lai 
mingas. sutapimas.

Nemaža buvo ginčytasi dėl 
vasario 16, mes galime pami 
nėti prisiminimu vyresniųjų 
jaunimui tos datos nušvieti 
mu, tam tikru susikaupimu.

Nemaža buv oginčytasi dėl 
šventės minėjimo būdo, ku 
ris įvairiose kolonijose pasi 
rodė esąs skirtingas. Čia paša 
kytina tiek: Kiekviena koloni 
ja tą šventę mini taip, kaip 
leidžia sąlgos. Didelės koloni 
jos gali suruošti nepaprastai 
iškilmingus minėjimus, paruoš 
tus didelėmis ir reikšmingomis 
programomis, bet mažos kolo 
nijos to padaryti negali, todėl 
daro taip, kaip gali; daro 
kaip leidžia sąlygos, kad gali 
ma būtų kaip galima daugiau 
sutelkti žmonių, juose vis dėl 
to palaikyti lietuvybės židinį. 
Ir tai gerai. Visokiu atveju ge 
riau, negu visiškai nieko neda 
romą. Nepaprastai svarbu, 
kad Vasario 16 minima, o 
data ir būdas pasirenkama p? 
gal sąlygas.

Buvo pasisakymų ir dėl mi 
nėjimo pobūdžio. Kai kas 
ypač pabrėžė traurinį minėji 
mo pobūdį, nes Lietuva oku 
puota. Bet jau pernai praėju 
šiame Kultūros Kongrese bu 
vo keliama mintis, kad perne 
lyg mes įpratome verkšlenti, 
ašaroti, bet permažai savyje 
keliame gyvybės, veržlumo, 
ryžto dvasią. Trauriniam susi 
kaupimui mes jau turime Bir 
želio Baisiojo minėjimus. Ir 
žydai ne raudomis prie Jeruza 
lės raudų sienos atkūrė Izrae 
lio valstybę, bet energingu 
darbu, gyva dvasia, pasiryžimu 
ir pasiaukojimu. Kur mūsų 
ryžtas, mūsų energija, pašiau 
kojimas? Kur mūsų gyvybin 
gurno ženklai?

Kai kas apie senųjų lietuvių 
imperialistines pastangas pa 
sakoj a istorines pasakas: esą 
lietuviai Vytauto laikų imperi 
ją nuo Baltijos iki Juodųjų jū 
rų sukūrę vedybomis, paliki 
mais. . . ir nori sudaryti įspū

36.
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kutijon ištremtieji, valdžios lė 
šomis buvo grąžinti Rusijon. 
O 1917 metu r— ?i«--cijos išva 
‘<arėse Jaku’.'!-: c ~>uvo ik apie 
300 politin.ų vienatinių.

ir iš Lietuvos carų laikais 
daug kas buvo ištremtas j S
Lirą. Ypač po 1831 ir 1863 
metų nepavykusių sukilimų tu 
Kstančiai buvo išvaryti i Sibirą 
etapais pėsčiomis. 1896 m., at 
likęs 12 met kalinimą Šlisel 
burgo tvirtovėje, į Vidurinę 
Kolymą buvo ištremtas sočia 
listas Liudvikas Janavičius, 
kuršėniškis, 1902 m. ten nusi 
žudęs. Į Jakutiją adminislraci 
ne tvarka buvo ištremtas Ka 
zimieras Ūdra (Garšvių orga 
nizacijos dalyvis) 5 metams
ir apgyvendintas Čurapčioje, 
apie 100 km nuo Jakutsko. 
1905-08 metais ištremtieji į 
Sibirą ir katorgas LSDP na 
riai taip pat tenka įrikiuoti Į 
carų Rusijos nusikaltėlių gran 
dinę. Tačiau bolševikinių Lie 
tuvos okupantų trėmimai pra 
šoka viską, kas praeityje yra 
buvę.

Carų laikais praktikuota 
dviejų rūšių trėmimai: admi 
nistracine ir teismų sprendi 
mų tvarka. Administracinius 
trėmimus skirdavo caro biuro 
kratai, kai žandarai, tardyto 
jai su prokurorais dėl Įrody 
mų nebuvimo ar jų nepakanka 
mumo negalėdavo įtartie 
siems a s m e n ims teismuose 
iškelti bylų; tokius tad savo 
nuožiūra tremdavo adminis 
tracine tvarka, vidaus reikalų 
ministeriui nutarus bei prila 
rus. Tokios rūšies trėmimai 
buvo administracijos sauvalės 
aktaį, nežinomi ir neprakti 
kuojami jokiame demokratiš 
kai besitvarkančiame krašte, 
kur piliečius baudžia tik teis 
mai, suteikdami kaltinamie 
siems teisę visais būdais gin 
tis. Jei carų buirokratai skir 
davo pašalpas administracijos 
ištremtiesiems, tai čia buvo lo 
giškas veiksmas — lyg ir atly 
ginimas už padarytą žmogui 
skriaudą. Jei administracijos 
ištremtas iš trėmimo vietos pa 
bėgdavo, bėglį grąžindavo Į 
tą pačią ar kitą vielą, bet už 
pabėgimą bėglio nebausdavo, 
nes, jei administracija savinosi 
teisę savo nuožiūra bausti, tai 

NEPAKANKA DĖMESIO
Kad Montrealio lietuvių ko 

Jonijoje būtų kuriam lietuviui 
nežinomas arba nevertas dė 
mesio DLK Vytauto Nepri 
klausomas Klubas, rašantis ne 
turi jokių abejonių, nes šiuo 
vardu pasivadinusi draugija 
jau nuo šio šimtmečio pra 
džios pastoviai varo lietuvis 
kos veiklos vagą Montrealio 
lietuvių gyvenimo bare. Gali 
ma pasakyti: kaip sugebėjo, 
taip veikė. Nors pirmieji vei 
kėjai - steigėjai nebuvo išsi 
mokslinę bei patyrę organiza 
ciniame darbe, bet jie daug pa 
darė, nes jų veikla buvo nuo 
širdi, nesavanaudiška ir be as 
meniško pasinaudojimo užgai 
dų. Jie žiūrėjo į ateitį, į priau 
gančios kartos ateitį. Klubo 
kūrėjai nežiūrėjo savo asme 
niškos naudos, kaip kad da 
bar tenka girdėti apie dabartį
v--------- ■■■—»

dį, kad Vytautas didysis būtų 
snaudęs ir nekovojęs... Lyg 
Vytautas nebūtų kariavęs su 
kryžiuočiais, totoriais, rusais. 
Tat ir dabar geriau paverki 
me, paliūdėkime, nes. . . tai 
lengviausia ir nieko nekaštui 
ja.

Vasario 16 pavyzdys mus 
įpareigoja budėti, būti bud 
riems, kelti savo energiją, stip 
rinti ryžtą ir kelti kovos dva 
šią. Be kovos, kuriai reikia vi 
sų jėgų įtempimo, nieko nelai 
mesime, Ne ašaromis Lietuvai 
laisvė bus grąžinta, bet tiktai 
gyvybingųjų jėgų sukėlimu, 
ryžtu ir pasiaukojimu, kokį 
yra parodę partizanai ir visi 
tie lietuviai, kurie nieko nesi 
gailėjo Tėvynei ir savo Tau 
tai!

J. Kardelis.

ir nubaustasis tokiu pat požiū 
riu galėjo bausmės vengti.

Teismų sprendimais skiria 
mas trėmimas į Sibirą (ssilka 
na poselenije) buvo siejamas 
su visų teisių atėmimu politine 
se ir kriminalinėse bylose. Tai 
buvo sunki trečioje vietoje iš 

šaus įeiliuotoji bausmė; mir 
‘jausme. įvairių terminų 

Katorga (sunkiųjų darbų kalė 
imo), na, ir trėmimas su visų 
e siu atėmimu. Katorgon pa 

smerktiems, vistiek kuriam lai 
kui, katorgos bausmę atlikus, 
įstatymai numatė automatiš 
kai ištrėmimą į Sibirą be jo 
kių išimčių visiems, nes Sibiro 
trėmime per tam tikrą laiką vi 
si ištremtieji turėjo įsigyti pra 
rastas teises iš naujo. Išgyve 
nusieji trėmime 10 metų, jei 
nebūdavo amnestijų, įsigyda 
vo ,,valstiečio iš ištremtųjų“ 
teises, kas suteikdavo teisę kil 
notis iš vietos į viecą Sibiro ri 
bose. Šių kategorijų ištremtie 
ji jokių privilegijų neturėjo. 
Atvežti į skirtą gyventi vals 
čių, jie turėdavo visišką laisvę 
judėti valsčiaus ribose ir visu 
kuo patys turėdavo apsirūpiu 
ti. Šios rūšies tremtiniams pa 
bėgus iš skirtos apsigyvenimi 
vietos, teismai skirdavo tirs 
metus katorgos be teisės pasi 
naudoti bausmę mažinančio 
mis nuolaidomis ir su privalo 
mu į retežius sukaustymu vi 
sam bausmės laikui.

Sovietų Rusijoje, kur nėra 
valdžios padalos, kur įstaty 
mus leidžia, vykdo ir teisingu 
mo žiūri diktatūrinė valdžia, 
kur nėra nepriklausomo teis 
mo, carų valdžios praktikuo 
lieji trėmimai pasiliko, tik jų 
vykdymas įgijo masinių išveži 
mų pobūdį. Kiekvienas tai ži 
no, tad ir aiškinti jo atskirai 
netenka.

Bet ir Sovietų Rusijos bau 
džiamasis kodeksas numato 
trėmimus teismo sprendimais 
„su privalomu apgyveninimu 
kitose vietose’’. Kodeksas nu 
mato dar ir kitokią bausmę: 
„laisvės atėmimą pataisomose 
darbo stovyklose tolimose So 
vietų vietovėse“. Ir pirmasis, 
ir antrasis atvejai atitinka ca 
rų laikų trėmimų (ssylka na 
poselenije) ir katorgos baus 
mę. Tai, anot priežodžio, yra 
tie patys vėžiai, tik ne viena 
me krepšyje.

Bus daugiau.

—REIKIA SUSIRŪPINIMO 
nius šėrininkus, kurie susirūpi 
nę, kokius dividendus jie 
gaus.

Nauda, gaunama dividen 
dais, gal yra natūralus šio kraš 
to sąlygomis noras, bet yra 
perdaug, kai tie norai nesiri 
boja dividendais, bet siekia ir 
politinių tikslų, už kurių pa 
slėptos sovietinio imperializ 
mo ir komunizmo užmačios.

Ne paslaptis, kad įvairia 
priedanga Klube yra įsigalėję 
vad. „Literatūrinės dr-jos“, 
„Sūnų ir Dukterų’’ dr-jos ir 
„Liaudies Balso“ ne tiktai na 
riai, bet ir aktyvūs veikėjai, o 
šios organizacijos, kaip žino 
me iš anglų spaudos, yra pri 
įkirtos komunistinio bloko 
veiklai. Šiuo tarpu šios veik 
los užmačių vedami, keletas 
suminėtų organizacijų narių 
yra net Klubo valdyboje ir de 
da pastangas aną „Sūnų ir 
Dukterų D-ją” įjungti į Klu 
bą, t. y. — ne tiktai išgelbėti 
mirštančią Dr-ją, bet padidin 
ti savo jėgą Klubo veikloje 
anų trijų suminėtų organizaci 
jų narių įvedimu į Klubo šeri 
ninku eiles ir tuo pakenkti pa 
Čiam klubui, kuriame nusisto 
vi pastovumas ir gerėja narių 
sugyvenimas.

Aš, kaip senas montrealie 
tis, kuris jau pergyveno viso 
kių nesklandumų ir nemalonu 
mų laikotarpius, nemanau, 
kad reiktų grįžti į tuos laikus, 
kai Klubas buvo atsiradęs pa 
dėtyje be išeities, kai jis svy 
ravo ant ašmenų — o gal ryt 
valdžia ims ir uždarys. . .

Todėl aš norėčiau paklaus 
ti, kur yra mūsų išrinktieji ki 
ti, neutralūs, Klubo valdybos 
nariai ir kaip jie galvoja, kai 
juos liūliuoja anie, žavindami

HENRIKAS NAGYS
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* * *
Kalbant apie praėjusių me 

lų žymesnius įvykius, negaii 
ma tylomis praeiti ir pi o JAV 
Studentų Sąjungos suruoštąjį 
. uvažiavymą Chikagoje, Kult 
Gros kongreso dienomis. Dėlei 
■okio paralelumo buvo gero 
kai bar laši. Buvo kaltinta 
1AV Lietuvių Studentų Cent 
ro valdyba. Buvo jieškota at 
gailos ožių ir kilusios kongre 
so kritikos šalininkii tarpe. Bu 
vo net kalbama, kad dalis 
akademinio jaunimo esą suve 
džiojama arba vedžiojama, 
šiandien, žvelgiant iš kiek to 
limesnės perspektyvos, praė 
jus visam Įkarščiui, stebėjus 
studentų suvažiavimą ir pasik 
lausius jame diskutuojančių, 
galima ramiai konstatuoti, 
kad tie, kurie kaltino, kad jau 
nimas esąs be reikalo diriguo 
jamas, labjausiai tą patį jauni 
mą ir dirigavo. Kai kurie siu 
dentų atstovai, iš tiesų, tiktai 
pakartojo, net be jokių prie 
dų, senesniųjų kartotas min 
tis bei priekaištus. Bet tai te 
buvo smulkūs suvažiavimo še 
Sėliai. Suvažiavimas praėjo 
pakilia nuotaika, jaunatviškai 
ir gyvai, todėl galima tikėlis 
geresnės akademinės veiklos 
ir gerų suvažiavimo rezultatų. 
Kitokių pažiūrų pakentimas 
yra daug giliau įgyvendintas 
mūsų jaunųjų akademikų ir 
studentų tarpe, negu jų patro 
nų bei filisterių. Ir tai, be abe 
jo, yra labjausiai džiuginantis 
reiškinys mūsų jaunimo tarpe.

* * *
Kad pastarasis teigimas nė 

ra tik popierinė išvada, gerai 
įrodo LITUANUS vajus. Ja 
me dalyvauja visų pakraipų 
studentai ir akademikai ener 
gingai ir entuziastingai. Kana 
doje įvykdytas šio vienkarti 
nio žurnalo rėmimas sutelkė

VERTAS DĖMESIO EXILINĖS LENKŲ VALDŽIOS 
NUSISTATYMAS

dėl vakarinių
Sausio- 31 d. Montrealyje, 

Lenkijos (in exile) respubli 
kos valdžios atstovas sukvie 
tė spaudos konferenciją, ku 
rioje pareiškė:

Pirma. 1962 metų rudenį 
Vakarų Vokietijoje įvyko NA 
TO kariuomenių manevrai, 
per kuriuos buvo bandoma nu 
statyti atominių ginklų efek 
tingumas sustabdyti „puolan 
čią“ Raudonąją Armiją. Pra 
ėjus kiek laiko, oficialus Va 
karų Vokietijos laikraštis 
.Der Spiegei“, spalio 25 die 

nos laidoje įsidėjo žinutę, ap 
rašančią minėtų manevrų re 
zultatus. „Der Spiegei" apgai 
lestavo, kad per manevrus ne 
pavyko pilnai sudaryti neper 
einamą zoną Lenkijoje, ten iš 
sprogdinant didelius kiekius 
atominių bombų, ir tuo sustab 
dyti į Vakarų Europą besiver 
ženčią Raudonąją armiją.

O. Jastrzembski pareiškė, 
kad visa lenkų tauta yra su 
krėsta minėta -žinia, nes išva 
doje matyti, kad karo atveju 
yra sudaryti Lenkijos išnaikini 
mui planai, kad tuo apsaugo 
jus Vakarų Europą. Jis taip 
pat pareiškė, kad buvo kreip 
tąsi į prezidentą Kenedy ir į 
min. pirm. J. Diefenbakerį, 
klausiant jų šios žinios patiks 
iinimo, tačiau jokio atsakymo 
nei iš vieno, nei iš kito nebu 
vo gauta. Šiuo jis ir kreipėsi į 
spaudą, kad šis Lenkijos su 
naikinimo klausimas būtų ne 
atidėliojant iškeltas į viešumą 
ir jei iš tikro pasitvirtintų, kad 
toks planas egzistuoja, kad 
būtų kategoriškai jo atsisaky 
ta.

Antra. 1958 m. komunistų 
Lenkijos užsienių reikalų mi 
nisteris Rapacki pasiūlė Vaka 
rams Lenkijos neutralizavimo 
planą, kurį tačiau Vakarai at 
metė, nes pagrindinis šio pla 
no bruožas buvo suteikti Ru

keliais įnašų tūkstančiais ir se 
nų žmonių skaičium, negu Klu 
bas jų turi?

Klubo ateitimi, kuri tarnau 
tų ne tiktai esamiems šėrinin

Nukelta į 7-tą psl. 

pusantro tūkstančio dolerių! 
J r tai geriausiai įrodo, kad mū 
su studijuojantis jaunimas nė 
ra nei pasyvus, nei tautiškai 
apmiręs. Reikia tikėtis, kad 
JAV-se bus sukelia dar dau 
giau lėšų ir kad kiekvienas lie 
tuvis supras to žurnalo svarbą 
ir mūsų jaunųjų pastangas pa 
rems, kiek tiktai išgali. LITU 
ANUS gi nėra liuksusas, bet 
būtinybė. Jo atliekama misija 
verta kur kas daugiau, nei vi 
Zitai pas valdininkus arba nuo 
bodžios prakalbos apie patrio 
lizmą bei pasiklydusį savą jau 
nimą. Dabar yra konkreti pro 
ga padėti savam jaunimui ir 
todėl vieton liūdnų kalbų pa 
būkime linksmi fundatoriai. 
Užsisakykime LITUANUS ir 
ištieskime jam pagalbos ran 
ką! VIVAT LITUANUS!

* * *
Dar keli žodžiai apie naują 

poezijos knygą. VLADAS 
ŠLAITAS išleido savo trečią 
jį poezijos rinkinį „Be gimto 
medžio“ (D. Britanijos Lie 
tuvių S-gos leidinys, Spausdin 
tas Nidos spaustuvėje, 1962). 
Intymus Vlado Šlaito eilių to 
nas ir čia išlaikytas. Tiesa, ja 
me lyg daugiau prozos, bičių 
liško pasikalbėjimo stilius 
kiek atmieštas bendrybėmis 
bei aktualija arba net neįpras 
ta maniera. Šlaitas kalba 
mums, tarsi, iš tolimesnės dis 
tancijos, iš savo skaitytų kny 
gų pasaulio, iš savo vienišos 
meditacijos bokšto. O tačiau 
tuose eilėraščiuose, kur jo šil 
tas ir vienkartinis rečitatyvas 
sutrupina dirbtinę sieną, VIa 
das Šlaitas ir vėl mus pasiekia 
betarpiška magika ir jo žodis 
vėl sklidinas nuoširdaus žmo 
gaus rūpesčio ir meilės kiek 
vienam vargdieniui ir kiekvie 
nai mūsų gyvenimo valandai.

Henrikas Nagys.

ir rytinių sienų
sijai dominuojančią rolę Cent 
rinėje Europoje.

O. Jastrzembski apgailesta 
vo, kad tuo pat laiku vakarie 
čių nebuvo svarstomas Lenkų 
valdžios (išeivijoje) planas, 
kuriame buvo numatoma su 
daryti neutralią zoną tarp Va 
karų ir Rytų padarant nepri 
klausomomis Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Lenkiją, Čekoslovaki 
ją, Vengriją, Bulgariją ir Ru 
muniją, ir tuo pačiu siūlė, kad 
šia klausimas būtų iš naujo- 
svarstomas.

Trečia. Baigiant O. Jastrze 
mbski padarė santrauką da 
bartinių Lenkijos respublikos 
valdžios išeivijoje siekimus, iš 
vardindamas: nepriklausomos 
Lenkijos respublikos atkūri 
mą, artimų ekonominių, politi 
nių ir kultūrinių ryšių išvysty 
mą tarp Lenkijos ir Vakarų 
pasaulio; vakarinių Lenkijos 
sienų palei Oder-Neisse upę, 
išlaikymas; Lenkijos rytinių 
teritorijų, kurios priklausė Len 
kijai prieš 1939 metų rugsėjo 
17 dienos rusų agresiją, atga 
vimą, į ką įskaitomas ir Vii 
niaus kraštas su Vilniumi.

Pastebėtina, kad šioje oficia 
lioje Lenkų respublikos vai 
džios (in exile) atstovo buvei 
nėję kabo didžiulis Europos že 
mėlapis, spausdintas komunis 
tinėje Lenkijoje. Lenkijos te 
ritorija yra „pataisyta“, nes 
aiškiai matoma, kaip iš balto 
popierio iškirpta nauja Lenki 
jos sienų forma (atatinkanti 
išeivijos lenkų valdžios aspira 
cijoms) yra užklijuota ant že 
mėlapio paduotos lenkų sienų 
versijos. Ten matoma Pome 
ranija bei tokie vardai, kaip 
Wilno ir panašiai. Įdomu dar 
pabrėžti, kad O. Jastrzeinbs 
ki, kalbėdamas apie Lenkijos 
neutralumą, paminėjo dabar 
tinį Kaliningrad, ir pareiškė, 
kad jis anksčiau vadinosi Koe 
nigsburg, bet jis jau nuo neat 
įnenam.ų istorijoje laikų pri 
klausė Lenkijai ir visuomet va 
dinosi Krulievec, (kad šis 
miestas vadinosi Karaliaučius 
ir yra prūsų, Mažosios Lietu 
vos žemėse, nebuvo nei .šne 
kos).
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J. SKARDIS.

„NYET“ — turistams
Sovietų Sąjungoje

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

MŪSŲ ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

2.
„Aš norėčiau pamatyti fab 

riką ar dirbtuvę — nesvarbu 
kokią ar kokios rūšies“, prašė 
vienas turistas. „Tai jūs galėsi 
te padaryti ne Maskvoje, bet 
Leningrade“, atsakė „Intouris 
to“ vadovas. Tačiau kai atvy 
ko j Leningradą, jokio fabri 
ko nebuvo leista aplankyti, už 
protestavus keliems turistams 
■vadovas kreipėsi į savo virsi 
ninką tuo reikalu ir buvo pa 
peiktas už nereikalingą kreipi 
mąsi.

A klasės turistai turi daž 
niausiai išsikovoti tai, už ką 
jau yra apmokėję.

„A klasės turistas gauna 
dvigubą kambarį su vonia ir 
pilną išlaikymą“ paaiškina 
,,Intourist‘o“ brošiūrėlės, gau 
narnos kiekviename sovietų 
konsulate, ambasadoje ar ke 
lionių agentūrose. Tačiau In 
tourist’o viešbučių vedėjai daž 
nai ginčijasi ir paneigia, kad 
vonia priklauso A klasės turis 
tų kambariams. Aš žinau net 
4 atvejus, kada A klasės tu 
ristams nebuvo- duoti kamba 
riai su voniomis ir kiekvienu 
atveju pinigai buvo išanksto 
Įmokėti. Šie A klasės turistai 
buvo paversti B klasės turis 
tais, o tai reiškia apsistoti vie 
name kambaryje su kitais ne 
pažįstamais žminėmis ir nau 
dotis bendra vonia. Nei vie 
nai vakarietei moteriškei nepa 
tartina įžengti į Sov. Sąjungą 
kaipo B. klasės turistei, nes ji 
gali būti priversta gyventi ir 
nadotis įvairiais .bendro nau 
dojimo patogumais su tokiais 
žmonėmis, kurie ligi tol savo 
gyvenime dar niekuomet nesi 
naudojo viduje pastato įreng 
tais tualetais ar voniomis.

Viena ,,De Luxe” turistų 
klasės bilietus turinti pora bu 
vo apgyvendinta B klasės tu 
ristų kambariuose ir jiems pa 
sakyta, kad jų viešbutyje iš vi 
so nėra kambarių su voniomis. 
Tačiau šioji pora, apsižvalgiu 
si aplinkui pamatė, kad tai ne 
tiesa ir pareikalavo, kas jiems 
priklausė. Tai atsitiko Tašken 
te ir Soči. Viename Soči vieš 
būtyje porelė turistų apgyven 
dinta su B klasės turistais, pa 
reikalavo teisės apžiūrėti pato 
gurnus bei įrengimus viešbu 
čįt>, kuris buvo reklamuoja 
mas kaipo prabangiškas (iš 

laigingas) viešbutis. Pasirodė, 
kad tai iš viso nebuvo viešbu 
tis, bet sanatorija darbininkų 
delegacijoms, kuriame gyveni 
mo ir sanitarinės sąlygos bu 
vo paties žemiausio laipsnio.

Net gi ir tokiuose ,,De 
Luxe“ ir A klasės turistų vieš 
bučiuose, kuriuose gaunama 
kas buvo prižadėta, tie viešbu 
čiai yra tokio tipo kokie jie bu 
vo Europoje apie 1880-tus me 
tus. Daug modernių viešbu 
čių yra pastatyta Sov. Sąjun 
goję, tvirtina „Intourist“, ta 
čiau kiek teko sužinoti, tai pa 
tys moderniausi viešbučiai yra 
skiriami delegacijoms, ku 
rioms komunistų partija nori 
sudaryti gerą įspūdį. Kodėl 
tokie viešbučiai neduodami va 
kariečių turistams? Kodėl „So 
vietų Sąjungos priešai“ turi 
gauti patogias ir ištaikingas pa 
talpas?

„Intouristt’as“ prižada sa 
vo reklamose visą kelionę sp 
jausminiuose lėktuvuose, ta 
čiau ilgoms kelionėms toki lėk 
tuvai neduodami, nors tokios 
rūšies turima. Sov. S-goje kai 
kur man teko skristi geruose 
senesnio modelio lėktuvuose. 
Maistas laike kelionės ore — 
kirmėlėti obuoliai!

Intourist prižadėjo mums 
parodyti garsią Ekonominių 
pasisekimų parodą Maskvoje 
kur patalpinti turėjo .būti ir 
„Sputnikų“ pavyzdžiai. Iš 20 
pastatų, kuriuos mes turėjome 
aplankyti, tik 5 pastatai buvo 
atidaryti .parodymui, o spulni 
kų pastatas buvo „uždarytas 
pataisymui“. Ar „Intourist“ 
atsiprašė mūsų už pusę die 
nos mūsų brangaus laiko su 
gaišinimo? Žinoma, kad ne! 
Intourist’o pažadai ir tai ką 
duoda neturi nieko bendro 
viens su kitu.

Vienas kilęs iš Odesos žmo 
gus gyvenąs Naujoje -Zelandi 
joje, atvyko aplankyti savo gi 
minių. Ar jam pavyko? Nyet! 
Vienas biznierius iš Jihannes 
burgo norėjo aplankyti savo 
gimimo vietą buvusią per 30 
mylių nuo jo viešbučio. Ar 
jam pavyko? Nyet!

Turistai, grįžtantieji iš Sov. 
Sąjungos praneša, kad jie vi 
są laiką buvo sekami, šnipinė 
jami ir fotografuojami. Kai 
kuriais atsitikimais yra bandy 
ta padaryti gudriai apgalvoti 
triukai ar pinklės, kuriais tu

Partija, lošta 1962 metų
Baltieji: Olsson.
Juodieji: Buskentram.
1. d4 Žf6
2. c4 g6
3. Žc3 Rg7
4. e4 d6
5. Re2 0—0
6. Rg5 Žbd7
Čia turime karaliaus indiš 

ko gynimosi variantą.
7. Žf3 c5
8. d5 h6
9. Rd2 Žg4

ristai save pastatytų į moraliai 
inkriminuojančią padėtį .arba 
tokion situacijon kur galėtų 
būti apkaltinti laužą sovietų 
Įstatymus.

Paskutinės „Intourist’o“ 
pastangos rodo, kad bando 
ma sugauti (gudriai paspen 
dus spąstus) turistus laužan 
čius įstatymus, arba nepado 
riai pasielgiant. Intourist nėra 
užinteresuotas palengvinti ke 
lionę ar padėti turistams. Šio 
ji agentūra egzistuoja turistų 
kontrolei ar tvarkymui, o šios 
agentūros vadovai yra malo 
nūs sovietinių belaisvių prižiū 
rėtojai, kurie galėtų bandyti 
padaryti pagerinimų (kas lie 
čia jų darbą) komunistinėje 
sistemoje ir šios sistemos kvai 
lystėse ir nerangume. Tačiau 
jie patys yra vargšai bejėgiai 
komunistinės sistemos pastūm 
dėliai. J. Skardis

Švedijos pirmenybėse.
Juodieji, nori pastatyti savo 

žirgą ant laukelio e5. Tačiau 
baltieji savo sekančiais ėjimais 
įrodo, kad ši originali idėja nė 
ra gera. Buvo geriau sulošti 
Že8, pervedant sekančiu ėji 
mu žirgą į c7 ir atakuojant vai 
dovės sparną pėsčiais (a6 ir 
b5).

10. Vcl h5
11. h3 Žge5
12. Rh6 Ž:f3
13. gf!
Šioje padėtyje šis ėjimas 

yra stipresnis . negu R:f3, nes 
jis atidaro g liniją, kas paleng 
vina atakuoti priešininko kara 
lių.

13. . . . Žf6
14. R:g7 K:g7
15. f 4 Žh7
16. Ve3 f5
17. e5 Rd7
18- Bgl Kh6
19. 0—0—0 a6
Padėtis po 19-to juodųjų 

ėjimo.

a bcdef gh

FEDERALINIS KANADOS 
Antradienį vasario 5 dieną, 
šiuose rūmuose buvo dramatiš 
kas posėdis, kurio metu J. Die 
fenbeikerio vyriausybė negav

PARLAMENTAS
o pasitikėjimo. To- pasekmėje 
parlamentas paleidžiamas ir 
naujo parlamento rnikimai aki 
riami balandžio mėnesį.

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI
Prisiųstame šio sk. vedėjui

20. Že4! fe
Juodieji priima auką, sek 

darni praeito šimtmečio pašau 
lio meisterio Steinitz’o patari 
mą: „Visos aukos turi būti pri 
imtos“. Jei juodieji nepriimtų 
aukos, baltieji tęstų puolimą 
ėjimu Žg5 arba Žg3.

21. B :g6-|- K :g6
Juodieji turi dviem figūro 

mis daugiau, negu baltieji, bet 
jų (juodųjų) padėtis yra bevil 
tiška.

22. Bgl+ Kf5
Juodieji nebeturi gerų ėji 

mų. Jei 22 . . . Kf7 23. R :h5X 
Jei 22. . . Kh6 23. f5-|- ir bal 
lieji laimi. Jei pagaliau 22. . . 
Rg4 23. V:e4-j- Kh6 24. hg 
Bg8 25. Bhl ir juodiesiems 
nėra išsigelbėjimo.

23. Rd3!
Trečia ir lemiama auka.
23. . . . ed 24. f 3!
Juodieji pasiduoda, nes ne 

bėra vaistų nuo mato. Jei 24... 
Žf6 25. Bg5X

Sprendimas Problemos Nr. 
10 (A. Meurs, 1933) 1 Vg7 
su grasinimu 2VglX

jei‘1. . . Vf6 2 V:f6X
Jei 1. . . Vd4 2 V:d4X
Jei Vb2 2 V:b2X
jei 1. . . Vg6 2 Vd4X
Jei 1. . . Žg3 2 V:g3X

OTTAWOJE 

Organizacinio Žiemos Uimpi 
nių žaidimų Komiteto biulete 
nyje pranešama, kad žaidy 
nių atidarymas bui 1964 »n 
sausio z 9 d. 11—13 vai. p. p. 
rinis čiuožimas. Žiemos olim 
piada tęsis iki sekmadienio, va 
sario 9 d. ir iškilmingas jos už 
darymas bus ledo rutulio sta 
dione 8 vai. vak.

Olimpiniam tramplyne įvy 
ko jau pirmieji šuoliai. Laimė 
jo norvegas T. Engan, (išrink 
tas geriausiu 1962 m. Norve 
gijos sportininku) atsiekęs nau 
ją tramplyno rekordą — 91 
m. Atrodo, kad Innsbruckc 
m. jau pilnai pasiruošęs priim 
ti visus dalyvius ir svečius, 
nors žiemos olimpiniai žaidi 
mai lygiai už metų.

LIETUVOJ 
SVETIMTAUČIAI

Žiemos sportų varžybose 
daugiausiai reiškiasi svetim 
taučiai: slidinėjimo lenktyne 
se Vilniuje 5 km nuotolyje nu 
galėjo J. Malinovski prieš T. 
Ivčenką, kai tuo tarpu čiuoži 
me — pirmoji buvo televizi 
jos mazgų gamyklos darbinin 
kė Žeromskaja prieš Elfos 
fabriko inž. M. Kuznecovą.

Naują Lietuvos jaunučių re 
kordą atsiekė L. Kaunelytė 
100 m delfinu nuplaukdama 
per 1 min. 31 sek.

Ledo rutulio rungtynių pa 
sėkmės: Druskininkai — Aly 
tus 10:2, Plungė — Palanga 
10:3, Inkaras — R. Spalis 6: 
6.

NEĮTIKĖTINA, 
BET TIKRA.

— 40 tūkst. žiūrovų sporto 
rungtyne Amerikoj suvalgo 
65 tūkst. dešrelių.

— Ispanijos dainininkė M. 
Real ištekėjo už Madrido 
Real komandos žaidėjo.

— Manchesteryje 40 mote 
rų vakarais lanko seminarą, 
skirtą futbolo teorijai ir prak 
tikai. Spaudos užklaustos, kas 
verčia jas domėtis tokiu nepa 
prastu dalyku, viena futbolo 
gerbėja atsakė: „mes norime 
turėti tokias pat Žinias ir paty 
rimą, kaip mūsų vyrai, kad ga 
lėtume su jais apsvarstyti vi 
sus variantus ir galimybes, lie 
čiančias mėgstamiausią vyrų 
Lemą —. futbolą.

— Slidininkų varžybos Šia 
uliuose vyko spirginant šal 

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
51.
Įėjus Barvainiui, Viktorija paraudo ir atrodė paveikta 

netikėtumo, nors ji gi susitikimo tikslu čia atvyko.
Barvainis taip pat nesusirado, kaip čia geriau pasielgti. 

Jis, susigyvenęs su mintimi, kad jam reikia grįžti šeimon, no 
rėjo šiltai pasitikti Viktoriją. Iškart jis visai norėjo apkabinti 
Viktoriją, pabučiuoti, bet pamatęs nukreiptą į jį tiriamą žvilga 
nį, susilaikė. Jam buvo nepatogu be niekur nieko, be jokio iš 
siaiškinimo ryžtis į sentimentalų žingsnį.

Viktorija gi, gana kietai į jį žiūrėdama, neparodė jokio 
judesio, kuris jam sudarytų palankumą. Ir Barvainis, norėjęs 
pasakyti: „Sveika, Viktutė!”, ištarė:

— Sveika, Viktorija. Atvykai? Gerai padarei. Pasi 
kalbėsime, pasitarsime. . .

— Sveikas, Tomai. . . — Ji ištiesė jam ranką. Barvai 
nis. . . pabučiavo ranką, dėl ko Viktorija dar daugiau parau 
do. Ir lyg tuo pasibiagė susitikimas. . . Bet šeimininkė ne 
delsdama paaiškino:

—. Viešnia čia jau jūsų laukia apie valandą laiko.
— Dovanokite, aš nežinojau, kad Viktorija atvyks, O 

reikalų turėjau, tai ir užtrukau sugrįžti, — teisinosi Barvainis.
— Jūs, Tomas Jonovič, perdaug- nesiteisinkite, nes mo 

terims visada taip atrodo: jei nori, kad vyras čia būtų, šalia 
jos, tai kad tuojau ir būtų. . -.- O jeigu minutę nudelsei, jau ir 
nepasitenkinimas. . .

— Na ka tu, Fiedia, mus moteris iškart puoli. . . Mes 
gi nieko nekaltiname, tik pasakome, kaip čia ištikrųjų yra, — 
atkirto Zobova.

— Aš suprantu, kad Fiodor Pavlovič pajuokavo. . . Ne 
gi visą laika mums pernelyg rimtiems būti, — pastebėjo Bar 
vainis. — Bet mes su Viktorija eisime į mano kambarį. Turi 
me pasikalbėti, Ir jums netrukdysime. . .

— Tomas Jonovič, aš gi jus rodos prieš Savaitę buvau 
įspėjusi, kad turime šiandien šeimos šventę. Norime paminėti 
savo vedybų sukaktuves. . . Jau 20 metų kai esame vedę, — 
aiškino Zobovienė. — Tiek metų! O kiek iškentėta. . . Tary
tum tiktai vargta ir kovota dėl egzistencijos. .. Bet, gerai, 
jūs pasikalbėkite, o mes per tą laiką pasiruošime, ir jus prašo 
me į mūsų šeimos šventę. . . su drauge Viktorija.

— Žinote, drauge Barvainiene, — per keletą me 
tų, kai drauge gyvename, mes taip susigyvenome, taip vieni 

kitus supratome, kad rodos artimesnių žmonių neturime, — 
aiškino Zobovas, žinoma, rusiškai, nes lietuviškai per tą laiką 
jis neišmiko. Pagaliau, jam nei nereikėjo lietuviškai mokytis: 
viena, kad jis nesijautė čia, Lietuvoje, galėsiąs baigli savo am 
žiu ir, antra, spirtino reikalo nebuvo, nes-jis dirbo uosto tar 
nyboje, kur tiktai rusų kalba teviešpatavo.

Formaliai buvo įsakyta lietuvių kalbos mokytis, bet tai 
buvo tiktai dėl akių, nes faktinai rusų tikslai buvo visai prie 
šingos krypties — tikslas buvo ne patiems mokytis lietuvių kai 
bos, bet išmokyti lietuvius rusų kalbos ir atpratinti juos kalbė 
Ii lietuviškai. Tikslas rusifikuoti Lietuvą ir sulieti į plačiąją tė 
vyne. . . Trečia, pagyvenusiam žmogui svetima kalba neleng 
vai duodasi išmokstama. Taip Zobov ir nebandė kalbėti lie 
tuviškai.

— Atleiskite, Viktorija Petrasovna, kad kalbu rusiškai, 
— kreipėsi jis į Barvainienę. — Sunku mano metuose moky 
tis jūsų, nors ir garžios kalbos, ypač, kad niekas nei reikalauja, 
nei primena, kad mes turime išmokti lietuviškai. . .

— Dėl manęs prašau nesivaržyti, nes aš, kaip matote, 
moku rusiškai susikalbėti, — atsakė Barvainiene.

— Gerai. Dėkojame už kvietimą į jūsų šeimos šventę, o 
mes tuo tarpu pasikafbėsime, — traukdamasis į savo kamba 
jį kalbėjo Barvainis.

— Bet prašau neilgiausiai, — įkandin išeinantiems 
Barvainiams kalbėjo šeimininkė, — nes mes tiktai susitvarko 
me ir tuojau vakarieniausime. . .-

— Ačiū, Olga Ivanovna, — jūs gi mums pabelsite. . .
Barvainiai pasišalino į Tomo kambarį.
Vos žengusi į Tomo kambarį žingsnį, Viktorija pirmojo 

įspūdžio paveikta, tartum mašinaliai pratarė:
— Čia kambarys, kaip kokio vienuolyno. . .
— Aš gi ir esu vienuolis. . . Tu tai su vaikais esi, ne vie 

na, o aš. . .
— O. . . bufietininkė, — neiškentė Viktorija priekaišto.
— Viktorija, ir tau praeitį galėčiau prikišti. . .
— Seną. . . Persenusią. . .
— Kažin? Gal yra jaunesnė?. . .
Viktorija tylėjo. Jai smiltelėje per širdį avantiūra su gi 

nekologu ir užkirto žadą.
— Bet ar beverta mums iš kapų kelti praeitį?
— Sakai — iš kapų? . .
— Taip manau, taip jaučiu, taip ir sakau. . .
___Tai būtų gal ir gerai. . . Man ir šeimininkė sakė, kad 

jos namis pasikeitęs. . .
— Ji sakė teisybę. . . Jai nėra prasmės sakyti netiesą. . . 

Jie abu rimti žmonės. . . Kaip ir mes, nukentėję nuo tų pačių 
gyvenimo- sąlygų, sutrypti to paties režimo, nors jie yra tikri 

okupacijos vykdytojai, įrankis. . . Bet ne savo valia. Jie, 
kaip ir mes, gyvena žiaurios prievartos sąlygomis. . .

— Tomai, tu kalbi, man atrodo, rimtai. Tavo žodžiuose 
jaučiama širdis ir tiesa. . .

— Aš džiaugiuosi, Viktorija, kad tą tu pajutai. . . Ma 
nau, kad mus gyvenimas pakankamai bus pamokęs. . .

— Tomai, ar tu nemanai, kad amžiaus kitimu žmogus 
darosi protingesnis, gudresnis?

— Kaip medikai, Viktorija, mes galime pripažinti, kad 
žmogaus proto kiekis nekinta, bet kinta žinių sukaupimas, pa 
tirti, gudrėjimas. . . Patirties, atrodo, abu esame įgavę. . .

— Atrodo. . . Bet kažin, ar patirtis žmones pamokina? 
Savotiška net patarlė yra: nieko neužmiršo ir nieko neišmo 
ko“. . .

— Taip žmonės sako. . . Bet kažinf ar tai tiesa? Be to, 
kita patarlė sako: „Nėra taisyklės be išimties“. . . Kodėl mes 
negalėtume būti, jeigu ne taisykle, tai bent išimtimi? . .

— Tu manai, kad mes galėtume bandyti būti išimti 
mi? . . — gana šaltai ir retoriškai aiškinosi Barvainiai.

Reikia pasakyti, kad Viktorija ir ankstyvesniame Bar 
vanių gyvenime visada buvo energingesnė, veiklesnė, ryžtin 
gesnė ir, gali būti, kad tai ir buvo jų išsiskyrimo priežsatim. Ir 
dabar Viktorija vedė pokalbio temą, bandydama Barvainį iš 
tirti. ....................

— Nesvarbu, kaip tą pavadintume, — atsiliepė į Viktori 
jos klausimą Tomas. — Svarbu, kad taptume. . .

— Kuo? Sakyk aiškiai, Tomai! — tvirtia įtaigojo Vik 
torija..-

— Kuo ir be atsakymo aišku. . .
Tuo momentu šeimininkė pasibeldė į jų kambario duris.
— Prašome, — atsiliepė- duetu Barvainiai.
— Prašome pas mus. Pasivaišinsime, pasikalbėsime, gal 

minutėlę užsimiršime rūpesčius, kurie ir jums ir mums lygiai 
Įkyrūs ir nemalonūs.- Kaip malonu, kad draugė daktarė patai 
kė į mūsų šventę.

* — Ačiū labai. Mes tuojau. Tiktai veiną minutėlę.
---- Kitą kartą nesibelsiu, — juokaudama išėjo Zobova.
— Bet mums. Tomai, reikia dar pasikalbėti apie Nijolę, 

— suabejojo Viktorija.
— Suspėsime ir po vaišių, Viktorija.
— Tu manai?
— Ne manau, bet aš taip noriu, jeigu tu nebūsi priešing 

a.. . .
— Na, gerai!. . .-----sutiko Viktorija, ir abu Barvainiai

pas Zobovus sėdo prie stalo.
Daugiau bus.
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KULTURWE^KRCWIKA Dėmesio jaunimo šokėjams
DAILININKĖ 
ANASTZIJA 

TAMOŠAITIENĖ
labai užimta, kaip tenka pas 
kutiniu metu patirti, audimu 
tautinių rūbų Antrosios Šokių 
dienos dalyviams. Be to ji 
ruošiasi naujai savo kūrybos 
parodai.

Tačiau, nežiūrint nieko, dai 
lininkė savo studiją, kiek lei 
džia laikas, paskiria ir ,,Nepri 
klausimos Lietuvos“ paremi 
mui, ir Montrealio lietuvių 
Spaudos Baliui rūpinasi išaus 
ti tautinį drabužį moteriai-mer 
gaitei.

Dail. A. Tamošaitienė, 
kadangi laiko labai nedaug 
yra. telikę, nes balius įvyks va 
sario 16 dieną, šeštadienį, tai 
pati žada atvykti į balių ir at 
vežti tik ką išaustą tautinį dra 
bužį. Tokiu atveju, dailininkė 
Spaudos baliuje .ir baliaus Ka 
ralienei uždės karalienės vaini 
ką. (Prašoma nesupainioti: 
baliaus Karalienė gaus tautinį 
drabužį dovanų, o kitas tauti 
nis drabužis, kaip NL tradici 
ja, bus loterijoje. Abu jie yra 
išausti dail. A. Tamošaitienės 
Meno studijije, R. R. 1, Kings 
ton, Ont.). ,
GRAŽUS M. K. ČIURLIO 

NIO įvertinimas
New Yorke išleistas leidi 

nys apie didžiuosius pasaulio 
dailininkus, .įnešusius dailėn 
nauja, kūrusius epochas, pava 
dintas ,,The Great experi 
ment“, kuriame aptariami Pi 
casso, Levitan, Kandinskij ir 
kt. Ten labai gražiai aptartas 
ir Čiurlionis, pavaizduojant ir 
jo kūrybą. Leidinyje per 300 
redrodukcijų, ir leidinio kaina 
25 dol.

LIETUVOJE 
IŠLEISTOS KNYGOS

Lietuvos vad. kultūros mi 
nisterija išleido Lietuvos vad. 
Knygų rūmų leidinį — Lietu 
vos TSR spaudos serijoje — 
Val&tybinė bibliografija už 
1940 — 1955 metus, didžiuli 
leidinį — 816 puslapių, kuriuo 
se Įrašyta 10,161 įrašas.

Išleista A. Morkaus ,,Balta 
sis miestelis“. Sovietinė spau 
da jį reklamuoja, kaip ,,pa 
žangų“ rašytoją, gyvenantį 
JAV, bet rašinius leidžiantį 
okupuotoje Lietuvoje.

K. Kubilinsko išleisti ,,Spa 
liukai šakaliukai“. Jau vardas 
rodo, kokia šio leidinio ten 
dencija.

Išleista ir vertimų, taikan 
tis, žinoma, prie pažangu 
mo“.

OPERA APIE LIETUVĮ 
ATEISTĄ

Ant. Račiūno naujoji opera 
palies gyvenimą ir mirtį Vii 
niaus akademijos auklėtinio 
Kaz. Lyščinskio — jis prieš 
300 metų, teigia ,.Tiesa“, bu 
vęs jėzuitų gyvas sudegintas, 
nes kovojęs prieš religiją ir 
bažnyčią. Prie šios temos kom 
pozitorius A. Račiūnas su lib 
reto autoriumi Jonu Macko 
niu dirba jau beveik metus ir 
pavasarį tą ,,aktualių proble 
mų“ operą abu kūrėjai numa 
tą.įteikti Valstybiniam operos 
ir baleto teatrui. E.

LIETUVOS OPERA 
VERČIAMA BŪTI 

RUSIŠKA
Valst. akademiniame ope 

ros ir baleto teatre Vilniuje 
sausio 22 d. pirmą kartą pasta 
tyta Rimskio Korsakovo ope 
ra ,,Mozartas ir Salieri“. Ope 
ra atliekama rusų kalba. Ją pa 
statė J. Grybauskas, o pagr. 
vaidmenis atliko, tenoras Vir 
gilijus Noreika (Mozart) ir 
R. Siparis (Salieri).

MONTREALIO LIETU 
VIAI DAILININKAI

R. Bukauskas, V. Remeika, 
O. Šablauskienė, A. Vazalins 
kas gyvai reiškiasi tai grynąją 
tapyba, tai talkindami Bend 
ruomenei ir organizacijous, tai 
kitais būdais.

Nepriklausomos Lietuvos 
redakcija dėkinga dail. R. Bu 
kauskui už naują NL antraštę, 
kuri daugumui skaitytojų la 
bai .patiko.
montoniečių.

DAILININKO
TELESFORO VALIAUS 

lino raižiniu buvo papuoštas 
Vasario 16 NL numerio pir 
masis puslapis. Tai jau antrą 
kartą panaudotas lino raiži 
nys. Dailininkui NL nuošir 
džiai dėkinga.

SKULPTORIUS DAGYS 
Toronte dabar turi savo kū 
rybos - tapybos ir skulptūros 
— parodą. Būtinai atlankyki 
me jo darbų paridą, kuri baig 
sis vasario 14 d.

DAILNINKAS ŠEPETYS
Edmontone (Alberta) tebelai 
ko savo Meno studiją, kurio 
je meno mokosi daugelis ed
• Gliaudos romanas ,.Namai 
ant smėlio“ išverstas ir išleis 
tas anglų kalba.
• Grafiko V. Jurkūno kuri 
niai buvo išstatyti Maskvoje 
ir sulaukė gero žinovų įverti 
nimo.

Eskimų ekspedicija Kanados šiaurėje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
Jokia organizacija ar grupė 

neturėtų egzistuoti vien tik sa 
vo vardu ir prieš kelis metus 
sudarytu narių sąrašu. Organi 
zuotas vienetas yra tik tuo 
met naudingas ir vertas savo 
vardo, kuomet jis tai paremia 
savo darbu, vieningumu, tiks 
lu. Tikslas, kuris nelieka tik 
skambus išsireiškimas, bet ku 
ris diena iš dienos yra įgyven 
dinamas, puoselėjamas, ple 
čiamas, dėl kurio yra aukoja 
mas laikas, pinigas, pramogos 
ir malonumai.

Prie vieno iš tų darbštesnių 
jų vienetų tektų priskaityti ir 
Montrealio Skautų Vyčių glo 
bojamą Tautinių šokių grupę, 
kuri per savo dešimtį darbo 
metų dėjo pastangas apjung 
ti ir išlaikyti kiek galint didės 
nį būrį jaunimo. Stengėsi ir 
stengiasi kuo tinkamiau repre 
zentuoti savo tautą kanadie 
čių tarpe bei užpildyti spragas

PAVERGTOS LIETUVOS 
MOKSLŲ AKADEMIJAI 

paminėjus 22 veiklos metus, 
per Vilniaus radiją nurodyta, 
kad Akademija virtusi di 
džiausiu mokslo tyrimo cent 
ru Lietuvoje. Dabar veikia 11 
institutų su keliais tūkstančiais 
mokslinių bendradarbių. Prieš 
naujus metus chemikai įsikūrė 
naujuose rūmuose. Chemijos 
mokslo kand. J. Kriaučiūnas 
per radiją pasigyrė, kad na 
mai esą tiek patogūs, kad turi 
ma šiltas ir Sahas' vanduo, du 
jos ir kondensuotas oras. Or 
ganinės chemijos sekcijos va 
dovas pastebėjo, kad dirba 
ma biologiškai aktyvių medžią 
gų ir jų pritaikymo srityje. 
Šiais metias pradedama dirb 
!i priešvėžinių preparatų srity 
je. Kadangi pasauly daug su 
sirgimų vėžio liga, tad ir Lie 
tuvos mokslininkai norėtų pri 
s'dėti savo įnašu. E.

VAJAUS PROGA
lietuviškuose parengimuose. 
Viskas buvo daroma be dide 
lių prašymų, pretenzijų, reika 
lavimų. Daugeliu atvejų ačiū 
tebūdavo vienintelės grupės 
pajamos. Žinoma, vis didėjan 
čios grupės išlaidos trukdė 
greitesnį grupės išsivystymą— 
lobulinimąsi, bet visuomet 
šiltas ir nuoširdus publikos pri 
ėmimas, parodytas šokėjams 
pasirodymų metu, grupei duo 
davo rįžto toliau tęsti pradėtą 
jį darbą. Deja, diena iš die 
nos, savaitė po savaitės daro 
mos repeticijos pasidaro per 
daug nuobodžios, tose pačiose 
salėse ir aplinkoje pradeda da 
‘rytis daugiau pareigos reika 
las.

Bet nėra padėties be išeities, 
nes šį savo dešimties metų 
darbą grupė ruošiasi apvaini 
kuoti suruošiant dešimtmečio 
minėjimą ir ruošiantis daly vau 
ti Tautinių Šokių šventėje Či

LIETUVOS KERAMIKAI 
ŠAUKIA

14 Lietuvos keramikų „Tie 
soje“ (10 nr.) paskelbė laišką, 
smarkiai puolantį Liaudies 
ūkio tarybą ir nusakantį, kad 
įvairūs pareigūnai vis mažiau 
dėmesio skirią meninei kerą 
mikai. Keli pavyzdžiai: likvi 
duoti keramikos cechai Kuršė 
nuošė, Ukmergėje. Iš 24 dip 
lomuotų keramikų (baigusių 
Vilniaus Valst. dailės instituto 
keramikos fakultetą, nuo 1956 
m.) tik septyni atlieka darbą, 
susijusį su keramika. Pasak 
keramikų, turint tokį liaudies 
meno palikimą, kaip Lietuve 
je, tiesiog gėda ir apmaudu, 
lįada reikalai sumenine kerami 
ka vis blogėja. Pasipiktinę ke 
i arnikai nurodė į tai, kad likvi 
duotas ir liaudies meno gami 
nių ir suvenyrų skyrius, buvęs 
prie Vyr. vietinės pramonės 
valdybos. Lietuvoje dar dirba

^Trejos

VEDA D R. GUMBAS

NEPATAIKĖ
— Kodėl jūs savo uošvei 

įspyrėte į .-pilvą,----klausia
kaltinamojo teisėjas?

— Todėl, kad jinai- atsigrį 
žo, — atsakė šis.

LIGONINĖJE?
— Ar tavo tėvelis namie?
— Ne, ponas. Jo nebėra na 

mie nuo to laiko, kai mamytė 
pagavo Kalėdų Senį bučiuo 
jant mūsų tarnaitę.

kagoje. Šios šventės dalyvavi 
mui yra sudėtos visos šokėjų 
vilnysi, sutelktos; pačios atip 
riausios jėgos. Jaučiama, kad 
jau pribrendo laikas pakilti iš 
šio užkampio dulkių ir pažiū 
rėti, kas dedasi kitose koloni 
jose. Taip, šis tautinių gru 
pių suvažiavimas yra grupės 
inspiracija ir nuo jo priklauso 
tolimesnis darbo pasisekimas 
— tobulinimasis.

Čikaga yra tolimas kelias, o 
pats šventės . repertuaras susi 
deda iš 15, daugumoj mums 
naujų šokių. Darbo daugybė, 
bet tas šokėjų nebaugina ir 
tik susiduriančios didelės išlai 
dos yra vienintelė kliūtis. De 
ja, .Šiuo atveju esame privers 
ti pagalbos jieškoti pas Jus.

Pasinaudodama šia proga 
Tautinių šokių grupė skelbia 
išlaidoms padengti vajų. Tuo 
pačiu kreipiasi į visas Montre 
alyje egzistuojančias organiza 
cijas, biznio institucijas bei pa 
vienius asmenis prašydama 
suprasti tikslų svarbumą ir pa 
dėti įgyvendinti šias kilnias šo 
kėjų svajones. Vajus prade 
damas vasario mėn. 1 d. ir tė 
siamas iki balandžio 27 d. 
(grupės dešimtmečio minėji 
mo - koncerto).

Savęs nenuskriaudžiančią, 
auką prašome siųsti tiesiog 
„Litui“ Tautinių šokių grupės 
sąskaiton Nr. 641 arba grupės 
vadovui, Juozui Piečaičiui, 
5785 - 12th Ave., Rosemount, 
Montreal 36, Que.

Visiems atkreipusiems savo 
malonų dėmesį iš anksto nuo 
širdžiai dėkojame.

Skautų Vyčių Tautinių 
Šokių Grupė.

apie 300 vad. keramikos liau 
dies meistrų, bet. . . vienu lai 
ku jų buvo 800, o savo metu 
skaičius buvęs numatytas iš 
plėsti iki 2.000.

® Lietuvoje sausio 22 d. pami 
nėtos 1 75-sios anglų poeto. By 
rono gimimo metinės. Jo poe 
z.-jįa Lietuvoje išleista 1955 m., 
dramos — 1958 m.

® Daunora Vaclovas Glinkos 
avrdo .vokalistų konkurse lai 
mėjo konkursą ir tapo laurea 
tu.

® Tapytojo V. Dilkos kuri 
niai buvo išstatyti Panevėžy 
je. Kraštotyros muzėjuje, kur 
parodą atidarė kompozitorius 
M. Karka.
® Išleistas 6-sis „Literatūros 
ir kalbos“ tomas.

KOEGZISTENCIJA
Nuvažiavęs amerikietis į 

Maskvos zoologijos sodą buvo 
labai nustebęs matydamas liū 
tą ir aviną abudu tame pačia 
me narve, ir pasiteiravo prižiū 
lėtojo, kaip čia galėtų būti.

— O, tai čia mūsų taikin 
gos koegzistencijos demons 
tracija, — paaiškino jam pri 
žiūrėtojas, — Žinoma, mes tu 
rime pakeisti aviną po kiekvie 
no valgio.

TOKS TAI NE 
GYVENIMAS

Vienas vyrukas skundžiasi 
kitam:

— Žinai, mielas prieteliau, 
toks tai ne gyvenimas. Mano 
žmona eina iš baro į barą, ir 
negrįžta namo iki pat 3 valan 
dos ryto.

— Argi jinai taip mėgsta 
alkoholį?

— Ne, ji vaikštinėja manęs 
bej ieškodama.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Klausimas: Kas reikia dary 
ti, kad neskaudėtų kojos?

Atsakymas: Vartoti auto 
mobilį.

Kl.: Ar jūs žinote, koks 
yra skirtumas tarp moters ir 
„Queen Elizabeth“ laivo,

Ats.: Nežinau, nes niekad 
nebuvau „Queen Elizabeth“ 
laive.

Kl.: Kas daugiausia serga 
širdies ligomis?

Ats.: Jaunos įsimylėjusios 
merginos. ,

Kl.: Aš visuomet labai mė 
gau dainuoti, bet nelaimei ma 
no balsas yra labai prastas. 
Ar iš mediciniškos pusės žiū 
rint yra man galimybių balsą 
pataisyti?

Ats.a Taip, medicina da 
bar yra atradusi, kad yra dvi 
galimybės tokiais atvejais: iš 
naujo atgimti arba įtikėti rein 
karnaciją.

MINIATIŪRINĖ IŠMINTIS
Jis jau užtenkamai seniai mi 

ręs, kad pagarsėtų.

Kol žmogus at&ipeikėji besi 
keikdamas, žiūri, kad jau vėl 
laikas nauja valdžios mokesčių 
blanką pildyti.

Sakoma, kad yra daug dau 
giau patenkintų karvių, negu 
ūkininkų.

Aštrus liežuvis ir bukas pro 
tas dažniausiai esti po ta pa 
čia kepure.

Yra daug geriau nutylėti ir 
pasirodyti kvailu, negu kalbė 
ti ir tuo panaikinti visas abejo 
nes.

Judėjimo įstatymai pėsčią 
jam duoda pirmenybę, tačiau 
neduoda jokios provizijos gė 
lems.

Neužmušk volungės
HARPER LEE

4.
„Pasislink, Skaute“.
„Jis manė, kad jis turėjo pasakyti“, aš su 

murmėjau. „Neširsk ant jo“.
Dilas atsigulė pas mane. „Aš neširstu”, pa 

sakė jis. „Aš tik norėjau miegoti su tavim. Ar 
tu išsibudinusi?“

Tuo metu aš buvau taip sustingusi. „Kodėl 
tu pabėgai?”

Nieko neatsako. „Aš klausiu, kodėl pabė 
gai? Ar jis ištikrųjų buvo toks niekai, kaip tu 
sakai?”

„Niee.“
„Ar jūs nestatėte to laivo, kaip tu rašei, 

kad jūs žadėjote?”
„Jis tik taip šnekėjo. Mes nieko nestatė 

me“.
Aš pasirėmiau, ant alkūnės, kad matyčiau 

Dilo veido pavidalą. „Tai nebuvo dėlko pa 
bėgti. Jie nesuroja padaryti nė pusės to, ką 
jie sako, kad padarysią. . .“

„Tai ne tas, jis, — jie visai nesidomėjo ma 
n imi“.

Čia buvo keisčiausias pabėgimo pateisini 
mas, kokį aš tik buvau girdėjusi. „Kaip tai.'"“

„Na, jie tapradžia būdavo išvažiavę, o kai 
jie būdavo namie, jie netgi užsidarydavo kam 
baryje sau vieni“.

„K-"- jie ten darydavo?“
„Nieko. Sėdi sau, skaito, bet jie nenorėjo 

manęs su jais“.
Aš pastūmiau aukštyn pagalvį ir atsisėdau. 

„Žinai ką? -Aš buvau sumanius pabėgti šįva 
kar dėlto, kad jie visi čia buvo. Tau nereik jų 
prie tavęs nuolatos, Dilai — ”.

Dilas alsavo savo kantriu alsavimu lyg atsi 
dūsėdamas.

,, . . kitą naktį, kai Atiko nebūna visą die 
na ir kartais pusę nakties, arba jis būna valdy 
boję arba aš nežinau kur — tau nereikia, kad 
jie čia nuolat būtų, Dilai, tu. nieko negalėtum 
veikti, jei jie čia būtų“. ,

„Tas ne taip“.
Kai- Dilas išaiškino, aš pasijutau begalvo 

janti, koks būtų gyvenimas, jei Džemas būtų 
kitoks, net imant tai, koks jis yra dabar; ką 
aš daryčiau, jei Atikas nejustų reikalo man 
čia būti, padėti, patarti. Kaip, jis nė dienos 
negalėtų pabūti be monęs. Net nė Kalpurni 
ja negalėtų būti, jei manęs ntbūaų. Jiems 

reikia manęs.
„Dilai, tu nepasakoji man teisingai — taviš 

kioi negali būti be tavęs. Turbūt jie yra tau 
niekai, pikti. Aš tau pasakysiu, ką tu turi da 
ryti“.

Dilo balsas buvo girdėti tamsoje ryškiai. 
■i.Tokh yra daiktas, aš noriu tau pasakyti, 
jiems tikrai yra geriau -be manęs, aš niekur 
negaliu nieko jiems padėti. Jie nėra niekai. Jie 
perka man viską, ko aš noriu, bet tas ,dabar 
tu turi ta, eik ir žaisk sau“ ; ,Tu turi pilną kam 
bari daiktų“; ,Tau nupirkau tą knygą, tu ga 
Ii eiti ir skaityti“ („Dilas norėjo pastorinti sa 
vo balsą); „Tu nesi berniukas; berniukai ei 
na iš namų ir žaidžia kamuolį su kitais vai 
kais, iie neslankioja apie namus, įkyrėdami 
namiškiams”.

Dilo balsas vėl pasidarė kaip jo paties. „O, 
jie nėra niekai. Jie bučiuoja tave, apkabina 
tave per labanakt ir per labarytą ir per su 
diev, ir tau sako, kad tave myli. Skaute, pa 
s:darykime sau kūdikį”.

„Kur?“
Tas žmogus apie kurį Dilas girdėjo, turėjo 

valtį ir irdavosi į miglotą salą, kur yra visi tie 
kūdikiai, ten galima užsisakyti kųdikį. —

„Tai prasimanymas. Teta sako-, kad Die 

vas įmeta juos per kaminą. Bent man taip at 
rodo, kad ji taip sakė“. Tik tą kartą va te 
tos kalba nebuvo pakankamai aiški.

„Ne, tas ne taip. Kūdikius pasidaro tarp 
savęs. Bet tas žmogus ten irgi. . . jo tie kū 
dikiai ten laukia, kad jis juos pašauktų, jis 
įdvelkia jiems gyvybę. . .“

Dilas vėl pasileido į šnekas. Jo sapnuo 
jančioj galvoj kijo gražiausi daiktai. Jis gale 
jo perskaityti dvi knygas, kai aš vieną. Jam 
geriau buvo burtai kilę iš jo sumanymų. Su 
dėti-ir atimti jis galėjo greičiau kaip žaibas, 
bet jam geresnis buvo jo patamsių pasaulis, 
tas pasaulis, kur kūdikiai buvo, kur jie lau 
kė, kol juos surinks, kaip rytmetines lelijas. 
Jis kalbėdamas ėmė pamažu migti, migdy 
damas kartu ir mane, bet miglotos jo salos 
ramybėje kilo išblankęs pilkojo namo vaiz 
das, jo niūrios rudos durys.

„Dilai?“
„Nm?“
„Kaip tu manai, kodėl Boo Radley nie 

kad nepabėga?”
Dilas ilgai, ilgai atsiduso ir nusisuko nuo. 

manęs. '
„Turbūt, jis neturi niekur kur pabėgti...”

A. K. Girvilas.
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MOWTWEAL
Kraujas ir daina tėvynėje

ŠALPOS REIKALAI
Jūs, Montrealio lietuviai, 

jau suaukojote virš 300 svarų 
įvairių rūbų, avalynės ir kito 
kios dangos. Tas viskas jau 
pasiųsta — pašalpos reikalin 
giems. Bet mes vis dar turi 
me vargstančių lietuvių adre 
sų, kuriems pagelbėti negalė 
jome. Pritrūkom gėrybių — 
pritrūkom ir pinigų joms pa 
siųsti.

Kreipiamės ir vėl į Jus, 
Montrealio lietuviai; patikrin 
kit savo garderobus ir atradę, 
kas Jums mažiau reikalinga 
— paaukokite Šalpos Fon 
dui. Šalpos Fondas pasiųs — 
kam jie yra labai reikalingi. 
Pageidaujama, kad rūbai bū 
tų dėvėti, bet švarūs.

Kas negalite aukoti rūbų 
ar kitokios dangos, aukokite 
pinigais.

Vienos 20 sv. siuntos pa 
siuntimas bei supakavimas 
kaštuojo arti 5 dolerių.

Visokios Šalpos Fondui au 
kos priimamos sekmadieniais 
prieš pietus A. V. parapijos 
salėje, o kitu laiku — susita 
rus su J. Adomaičiu, telef. D 
O 6-7639. Jeigu kas atvežti 
negali, skambinkit PO 6-6996, 
PO 7-5956, DO 5-0224 — 
mes paimsime.

Mums yra malonu praneš 
ti, kad be anksčiau paskelbtų 
jų, ir vėl atsirado geraširdžių 
lietuvių, kurie Šalpos Fondui 
aukojo.

Rūbų, avalynės ir kitokių 
gėrybių — Biliūnaitė, Matu 
liai, M. Vapsva, Barzdeniai, 
Jokšiai, Jasutienė, Dauderie

nė, B. D. Jurkai, Kerbeliai, V. 
Otienė.

P. Rutkauskas. Delux Clea 
ners & Shirt Launderers, iš 
valė rūbus be atlyginimo.

Pinigais: B. Jurkienė $5, 
KLB Edmontono Apyl. $60, 
KLB Sudbury Apylinkė $190 
(Vasario 16 gimnazijai). 
Visiems aukojusiems — nuo 
širdžiai dėkojame.

KLB Šalpos Fondas.

PRANEŠIMAS
Šv. Kazimiero Parapijos 

Komitetas šiuomi praneša, 
kad parapija neturi jokios 
skolos Aušros Vartų parapi 
jai. Pagal Montrealio Arkivys 
kupijos Synodo nuostatus ir 
Kvebeko Provincijos įstaty 
mus, niekas kitas, bet tik ko 
mitetas, daugumos priimta re 
zoliucija ir arkivyskupo patvir 
tinta, gali skolinti, skolintis ar 
aukoti kam nors pinigų. Šv. 
Kazimiero Parapijos Komite 
tas niekad nepravedė jokios 
rezoliucijos, kuria įgalintų ką 
nors skolintis ar aukoti Auš 
ros Vartų parapijai pinigų. 
Taip pat ir Arkivyskupija ne 
žino apie betkokios skolos bu 
vimą minėtai parapijai.

Komijtdte3 apgailestauja, 
kad yra priverstas pareikšti, 
jog spaudoje paskelbtos ži 
nios apie mūsų parapijos sko 
lą Aušros Vartų parapijai yra 
be pagrindo ir klaidinančios 
prigimties.

Šv. Kazimiero parapijos 
Komitetas.

MONTREAL LITHUANIAN CREDIT UNION
msOTEAuo lietuvi y ras ©it© unija

1451 Crawford Bridge Avenue, VERDUN, P. Q.

1963. I. 28.

„Lito“ valdyba, remdamasi „Lito“ įstatų 20 skyr., šau
kia š. m. vasario m. 24 d., sekmadienį 12 vai. 30 min. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 1465 de Seve St., Montreal, „Lito’ 
metinį visuotinį narių susirinkimą sekančia darbotvarke:

1. Filmas ,,We Stand on Guard” ir CUNA atstovo p. La
chapelle komentarai. ,

2. Susirinkimo atidarymas.
3. Balsų skaičiuotojų ir tikrintojų rinkimas.
4. Paskutiniojo visuotinio narių susirinkimo protokolo skai

tymas ir priėmimas.
5. Valdybos pirmininko pranešimas.
6. Banko vedėjo pranešimas apie finansinį stovį.
7. Kredito Komisijos pranešimas.
8. Revizijos Komisijos pranešimas. ,
9. Diskusijos dėl pranešimų.

10. Pelno paskirstymas ir metinio balanso priėmimas.
11. „Lito“ veiklos plėtimas. ,,
12. 1963 m. sąmatos priėmimas.
13. Čekių sistemos įvedimas. ,
14. Įstatų keitimas.
15. Naujųjų Valdybos, Revizijos ir Kredito komisijų narių 

rinkimas.
16. Klausimai ir sumanymai, ir
17. Susirinkimo uždarymas.

Po susirinkimo — užkandžiai.

Gerbiamieji nariai prašomi atsinešti į susirinkimą savo 
banko knygutes. Dėl kandidatų išstatymo rinkimams atkrei
piame Tamstų dėmesį į šią „Lito” įstatų 18 (b) skyriaus iš
trauką :

„Kandidatuoti rinkimuose i valdomuosius organus narys 
turi būti pasiūlytas raštu mažiausia kitų dviejų narių ir toks 
pasiūlymas turi būti padarytas per sekretorių mažiausia vie 
ną savaitę prieš metinį visuotinį narių susirinkimą. Sekreto
rius turi apie tai painformuoti pasiūlytuosius narius prieš vi
suotinį metinį susirinkimą“.
Priede: „Lito“ 1962 m. apyvarta, balansas, 1963 m. sąmata 

ir 1963 m. „Lito“ kišeninis kalendorius.
P. Rudinskas, „Lito“ sekretorius.

Jei mes galėtume nuristi pa 
slapties akmenį nuo gražiaispa 
minklais ir gėlėmis papuoštų 
ar spygliais ir usnimis apžėlu 
siu ir jau nebeatmenamų tau 
los veteranų, Nepiiklausomy 
bės Akto signatarų, karių sa 
vanorių, partizanų kapų, nu 
braukti 45 .metų laiko dulkes 
istorijos lapuose, — pamatysi 
me lietuvį to laikotarpio dva 
šioje, nesužalotą modernio 
sios civilizacijos, bet tyra — 
lyg kristalas lietuviškos prigim 
ties atstovą, kupiną tėvynės 
meilės. Meilė, kuri vedė jau 
nūs, tik gražiam gyvenimui 
pražydusius jaunuolius, auko 
tis ir mirti, kad įteisinus Vasa 
rio 16 dienos Tautos Tarybos

INNSBRUCKE (AUSTRIJOJE) STUDIJAVUSIŲ 
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS.

1963 m. gegužio m. 18— 
19 dienomis Toronte (Kana 
doje) šaukdamas visų, 1945-9 
m. Innsbrucko universitete stu 
dijavusių, lietuvių suvažiavi 
masi. Innsbrucko Lietuvių Stu 
dentų Sambūrio „Lituania“ 
nariai turės progos pasimatyti 
su savo buvusiais studijų drau 
gaiš, prisiminti jaukias valan 
das, praleistas Tyrolio sostinės 
kalnų papėdėje, pamatyti se 
niai nematytus veidus ir pagy 
venti keliolika valandų anoj 
nepamirštamoj mūsų sambū 
rio vieningoj draugystėj. Su 
važiavimui numatyta įdomi ir

spalvinga programa, apie ku 
rią kiekviena ir kiekvienas at 
siliepęs bus plačiai ir išsamiai 
painformuotas.

Visos kolegės ir visi kole 
gos prašomi rezervuoti šias 
dienas tam susitikimui, kurio 
daugelis taip nekantriai yra 
laukę. Atsiliepkite nedelsda 
mi, kad organizatoriai galėtų 
šį pasimatymą suorganizuoti 
taip, kaip innsbrukiečiai suge 
ba!

Vivat, floreat, crescat 
Lituania!

Suvažiavimo organizato 
riai: Dak-ras G. Balukas (Chi

M.MACIUKAS j
VYRIŠKŲ IR i 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ j

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS S
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

79 ir 81 St. Zolique St. E. «■ 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. Į

cago), Dr. J. Budzeika (New 
York), J. Gustainis (Toron 
to), Prof. S. Kairys (Toron 
to), Dr. H. Nagys (Montre 
al), Dr. J. Sungaila (Toron 
to), V. Valaitienė (Toronto).

Rašykite šiuo adresu: J. 
Gustainis, 2973 Lawrence 
Ave. E. Scarborough, Ont., 
Canada.

— Kuboje pastebima didė 
janti neapykanta Castro rėži 
mui. Kennedy, tačiau, Ameri 
koje prisiglaudusiems kubie 
čiams davė suprasti, jie pirma 
turi savo tarpe apsijungti, o 
po to suorganizuoti atramą 
Kubos viduje. Tada Washing 
tonas tiksliau naują invaziją pa 
remtų — geriau negu nelai 
mingą Pigs Bay puolimą, ku 
rio dalyvius dabar milionais 
dolerių atpirko.

— Senus . metus palydėda 
Inas, kinų diktatūros organas 
drožia Chručiovui, taikyda 
mas italų partijos galvai, Tog 
liati. Sakė: „Togliatti ir kai ku 
rios komunistų partijos skel 
bia, būk kapitalistų kraštams 
revoliucijų nebereikia, kad iš 
naudojamos tautos neprivalo 
kovoti išsilaisvinti, o žmonijai, 
bendrai, neprivalu kovoti im 
perializmą. Aišku, šios pažiū 
ros labai patinka imperialis 
tams ir atžagareiviams“.

— JAV šiuo metu turi 27 
150 milionų.
(9 su Polaris raketomis), ir 
veikiančias atomines narlaives 
115 paprastųjų. Kitą metą tu 
rėš 41(18 Pilaris). Sovietija, 
spėjama turi 10 atominių. Pa 
prastųjų gamybą sustabdė po 
to, kai 1956 metais pasidirb 
dino 85.

| Baltics Investment Corp. |
p Autorizuotas kapitalas $ 120.000 H

Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966—44 Avė. Rsmt. H
H Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954. :Į
§ Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis. Tel. RE 7-0819. g

I SIUNTINIAI LIETUVON | 
$ per . t
jKaufman’s Woollens &Textiles|
B 3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.
X Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems g

garantuotai skubiausiai ir
j urmo kainomis $
& (30—40% žemiau rinkos kainų) a
| IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ . |
x geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 
$ moteriškiems kostiumams ir suknelėms. a
įĮ Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių.

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
| . PRIIMAME UŽSAKYMUS. f

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. ų
I CH. KAUFMANAS |
a Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Aktą, ten kur: — 
Ąžuolynai ošė platūs, 
Ežerai — dangaus mėlynėz 
Keli tūkstančiai jau metų 
Lietuva—graži tėvyne! B. V.

Laisvė išpirkta krauju, bet ne 
ilgam. Jau 24 metai Lietuva 
yra baisioje bolševizmo vergo 
vėje. Turėjome 20 laisvų tau 
tinės kūrybos metų. Bet vėl 
raudonoji audra iš rytų, slaps 

>tosi išsilaužę iš kalėjimų už re 
akciją prieš kruviną rėžimą 
egzekucijų nepribaigti kali 
niai, stebuklingai išlikę Červe 
nės mirties kolonos liūdinin 
kai, kiti bėga į nežinomą trem 
tį. Didžioji dalis tautos stoja 
i žūtbūtinę kovą, kai: —

„Žydintį birželio rytą 
Trempė vieškelį maskoliai — 
Ir nuplėšė Baltą Vytį. . .
Ir pavergė laisvą brolį”.

(B. V.)...

. . . Prieš mane guli keletas se 
nų, apsitrynusių laiškų iš tėvy 
nės. Jie rašyti žiauriausios par 
lizanų kovos su komunizmu 
laikotarpyje. Liečia tik kelioli 
ką asmenų, bet kartu pavaiz 
duoja ■—• parodo karžygišku 
mą ir pasiaukojimą šimtų tū 
kstančių lietuvių, karių, parti 
zanų, padėjusių savo gyvybę 
ant tėvynės aukuro. Aprašo 
mi įvykiai tikri, pavardės tik 
ros, vietovės tikros.
. . . 1952 m. spalio mėnuo. Ši 
monėlių girios tankumyne, 
slaptame partizanų bunkery 
je, prtizanų vadas Teofilius 
Gudas, slapyvardė — „Eski 
mas“, Antanas Matuliauskas, 
slapyvardė — „Adaska“, Pet 
ras Burikas, slapyvardė, — 
„Mokytojas“, Petras Namie 
jūnas, slapyvardė — „Mindau 
gas“, Varanavičius, slapyvar 
dė •— „Prancūzas“ ir kt„ taip 
pat partizanės seserys Karve 
lytės, slapyvardės — „Mirta 
I—II“, Valevičiūtė, slapyvar 
dė — „Gražina” ir kt„ viso 
dešimt partizanų, kūrė toli 
mesnius planus kovai su rusais 
ir parsidavėliais lietuviais, kiti

Įvairūs
DRAUDIMAI

Įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

tyliai niūniavo liūdnas partiza 
nų dainas.

Tuo pat laiku, girios pa 
kraštyje, Andrioniškio bažnyt 
kaimyje, lietuvis, pardavęs sa 
vo sąžinę, apsivilkęs mėlynas 
išpūstas politruko kelnes, prie 
du gavęs keletą nuskurdusių 
Judo červoncų ir stribo var 
dą, telefonu kreipėsi , Anykš 
čių milicijos punktą.

. . . Kapitonas Snakin klau 
so, atsiliepė balsas priimdamas 
pranešimą. Šimonių girioje, 
Šimonių ir Anykščių valsčių 
rubežių ribose, didžiuliam ba 
los tankumyne aptiktas parti 
zanų bunkeris.

Partizanams sunkių gyveni 
mo ir kovos sąlygų išvargin 
tiems, gerokai prieš saulės nu 
sileidimą saldžiai sumigus,— 
rusas milicijos kapitonas Sna 
kin ir žydas milicijos leite 
nantas Dembovski, trims sunk 
vežimiais, nuo. kojų ligi dan 
tų ginkluotų lietuvių-stribukų, 
riedėjo dulkėtu Anykščiai - 
- Andrioniškis vieškeliu Šimo 
nių girios link. ,

Bunkeris apsuptas ugnies 
žiedu, žemės paviršių drasko 
rusiiškos granatos ir kulkosvai 
džių kulkos, skina mažas pu 
šaites, dreba paslaptingo bun 
kerio sienos. Jokios vilties pa 
bėgti nėra, priešintis nebeįma 
noma, bet gyvi. . . nepasiduo 
sime, tvirtai skamba vado „Es 
kimo” žodžiai. Keletas parti 
zanų patys sau paleido šaltą 
švino kulką į tėvynei plaku 
sias širdis. Partizanės nors dre 
bančia širdimi, bet ryžtingai 
prašo vado atimti joms gyvy 
bę, kad stribai į bunkerį gale 
tų veržtis tik per jų šaltus la 
vonus. Vadas... drebančia ran 
ka jų prašymą išpildė. To 
liau. . . „Eskimas“ atsisuko į 
(bunkerio kampe s/tivintį 
„Adaską“, o šis automato šū 
vių serija paleido į vado, krū 
tinę. „Adaska“ sužeistas bu 
vo suimtas bunkerio griūvė 
šiuose, žiauriai kankintas ir vė 
liau, Sibire nužudytas. Parti 
zanų širdys, per 8 metus pla 
kusios kovos pulsu tėvynei— 
nutilo. Heroiškai nusižudė, 
kad gyvi nepatektų tautos bu 
deliams, o per jų šaltus lavo 
nūs į granatų išgriautą bunke 
rį įsiveržė Snakin, Dembovski 
ir išgamos lietuviai — stribai.

Karžygiška mirtis nustebino 
ir priešą, nes tą įvykį aprašė 
„Stalino Keliu” laikraštyje, 
nusistebėdami „nacionalistų“ 
tvirtu nusistatymu.

Tą pačią vasarą Šimonėlių 
girios ribose, kitas partizanų 
vadas Vytautas Sabaliauskas 
ir jo kovos draugai, klastingai 
patekę į priešo pinkles, buvo 
žiauriai nukankinti.

Tai buvo paskutinieji iš Ši 
monių girios. Nebegirdėti pa 
slaptingų partizanų žingsnių 
ir liūdnų dainų. Jų kraujas su 
sigėrė į smėlėtą girios žemę. 
Tik tyliai šnarėdamos Švento 
sios upės vilnys, aukštų pušų 
ir lieknų berželių ošimas pri 
mena liūdną partizanų dainą:

„Mūsų brolių kraujas, 
Tai iraša rytojui,
Tai gyvybės sultys, , 
Būsimo žmogaus.

J. Kručas.

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

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

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

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

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

j A. NORKELIŪNAS I
Commissioner of the Superior Court of Montreal H

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. H
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. 0

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

I
ME7-6727 1

DE LUXE CLEANERS
|| Sav. P. RUTKAUSKAS |

H 117 — 6th Avenue, Lachine.

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

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

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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SOLIDARUMO REIKALU
Kas parems lietuvių bend 

ruomenę, jei ne tu — lietuvi?
Tautieti, jei dar nesumokė 

jai solidarumo įnašo, atlik ar 
timiausiu laiku. Neatsilik pro 
cesijos galę, bet eik kartu. 
Daugumas lietuvių tą pareigą 
atliko neišsiskirk ir tu. Nes ir 
tu kilęs iš lietuviško kamieno, 
tai pridėk šakelę ant lietuviš 
kos bendruomenės aukuro.

Ačiū visiems, kurie solida 
rūmo Įnašą atidavė. Padėka 
rinkėjams, kurie padėjo soli 
darumo įnašą surinkti. Dėko 
jame parapijų klebonams, ku 
rie paskatino mūsų tautiečius 
įmokėti solidarumo įnašą ir 
leido parapijos patalpose rin 
kėjams rinkti.

Taip pat prašoma visus so 
lidarumo įnašo rinkėjus, kurie 
dar neatsiskaitė, aitsiskaityįti 
su solidarumo įnašo vadovu: 
M. Abromaičiu, tel. 2-4793, 
Toronto Apylinkės Informac.

SPORTAS. ..Atkelta iš 3-čio psl.
čiui. Tačiau varžybų baigmę 
pasiekė visi dalyviai, jokių su 
žeidimų nebuvo. Bet staiga, 
vienas slidininkas čiupo už 
piršto ir šūktelėjo — nušalo! 
Laukto susirūpinimo nesusilau 
kė, nes kaip pareiškė vienas 
dalyvių, nukentėjęs yra pats... 
gydytojas.

— Vakarų Vokietijos spor 
to laikraštis „Kicker“ Nr. 52 
rašo: „Maskvos literatūros lai 
kraštis (Literaturnaja Gaze 
ta. — K. B.) pranešė, kad So 
vietų S-gos futbolo komanda 
1952 m. „drebėjo” savo ba 
tuose, kadangi Stalinas buvo

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
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TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

Įvairūs siuntiniai

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

paprastu ir sudarytus ir apdraus
Siunčiame ° ’ V tus įvairius siuntimus.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA.

ČIA PAT VASARIO 16-OJI
Kanados Lietuvių Bendruo 

menė statoma pavyzdžiu kitų 
kraštų lietuviškoms bendruo 
menėms. Garbė Kanados lie 
tuviams, kad mokėjo susior 
ganizuoti. Bet arčiau pažvelgę 
pamatysime, kad ir pas mus 
dar daug kas yra taisytina. Vi 
si jaučiamės lietuviškos bend 
ruomenės nariais, bet kai 
sprendžiame bendruomenės 
reikalus: tarybose, susirinki 
muose, dažnai statome savo 
partijos, savo organizacijų 
reikalus aukščiau, negu visos 
lietuvių bendruomenės reika 
lai! Pirmoj eilėj turėtų stove 
ti — bendruomenė, nes ji yra 
ėvisuoitinė, apjungianti vfpus, 
lietuvius — gyvoji Lietuvos 
dalis.

Artinasi lietuviams didelė 
šventė — Vasario 16-oji. To 
ronte minėjimas įvyks vasario 
17 d., sekmadienį, Central 
Technical School salėje, Hor 
bord ir Lippincott gatvių san 
kryžoj. Pradžia 4 vai. po pie 
tų. Šis minėjimas ruošiamas 
visiems Toronto apylinkės lie 
tuviams. Minėjimą ruošia To
ronto Apylinkės Valdyba. 
Kviečiame visus dalyvauti Ne 
priklausomybės šventės pro 
ga, tu lietuvi, parodyk savo 
meilę tėvynei: gausiu atsilan 
kymu minėjime ir gausiomis 
aukomis lietuvių bendruome 
nei.

Toronto Apyl. Informacija.

davęs įsakymą kapitonui Bob 
rovui visas rungtynes laimėti. 
Deja, jie pralaimėjo Helsin 
kio olimpiadėj ir ne prieš ,bet 
ką, o Jugoslaviją, kuriai Stall 
nas tiek pat reiškė simpatijų, 
kiek šiandien Sov. Sąjunga... 
Mao Kinijai! Gaila, kad laik 
raštis nepažymi tolimesnio ko 
mandos likimo. O jis buvo la

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

Tel. E M 4-1394, E M 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.

CANADA

Bendruomeniniai 
patarnavimai 

yra JUMS!
DAUGUMOJE KANADOS VIETOVIŲ YRA SVEIKATOS 

BEI GERBŪVIO PATARNAVIMAI GYVENTOJAMS, 
TEIKIAMI SAVANORIŠKŲ ORGANIZACIJŲ BEI 
ĮSTAIGŲ.

JŲ TARPE YRA;

— Slaugymas namie
— Pagalba šeimos problemose
— Pagalba turintiems fizinių trūkumų
— Vasaros stovyklos berniukams bei mergaitėms

ir daugelis kitų

JEIGU TAMSTAI AR TAMSTOS ŠEIMOS NARIUI BŪ
TŲ REIKALINGAS BET KURIS IŠ TOKIŲ PATARNAVIMŲ 
NEDELSIANT PRAŠYKITE PAGALBOS. JI BUS NORIAI 
SUTEIKIAMA.

SOCIALINIAI PATARNAVIMAI YRA IŠVARDINTI 
TELEFONO KNYGOS GELTONUOSE LAPUOSE 
PO ANTRAŠTE

„SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS“
JOS TEN YRA PATARNAUTI

JUMS

R. A. Bell
Pilietybės ir Imigracijos

52-17 Ministeris.

bai liūdnas: po pralaimėtų ru 
ngtynių jugoslavams, Sov. S- 
gos rinktinė (jai atstovavo 
daugiausiai CDKA — Central 
nyj Dom Krasnoj Armji — 
žaidėjai, taigi visi kariškiai. 
— K. B.) Stalino tuoj pat bu 
vo atšaukta iš olimpiados, klu 
bas išformuotas (ir dabar ne 
egzistuoja), o visi žaidėjai iš 
siųsti į Sibirą. Toks jau liki 
mas tariamai „nepolitinio“ 
sporto to-talistinėse valstybėse. 
Tačiau tiesa — po metų, po 
penkerių ar dešimties, visuo 
met išplaukia j. viršų. Vakarų 
Vokietija ir Maskva tik dabar 
iškėlė tą klausimą, nors jį šio 
laikraščio puslapiuose, pasi 
remdami įtakingų šveicarų žur 
nalu „Sport“ jau esam minėję 
tuoj po Helsinkio olimpinių 
mų.

— Prancūzijos krepšinin 
kas, kurio ūgis yra 7,2 pėdos 
gavo iš vieno sporto mecena 
to mažą automobilį. Jis jį ga 
Ii vairuoti tik tada, kai išmon 
tuoja abi priekines sėdynes i? 
pats atsisėda mašinos gale.

— Vienas Paryžiaus gydy
tojas, pamatęs antropologijos 
muziejuj gipsinę kojos kopiją, 
pareiškė: „būdingas pilnapa 
dis. Jis negali sportuoti“. Pa 
sirodo, kad kojos kopija pri 
klausė dviratininkui, laimėju 
šiam tris .kartus didžiules dvi

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W„ 

! Toronto. Tel. EM 4-4025. 

račių lenktynes — Tour de 
France! K. B.

IŠ VISUR.
— Naują uždarų patalpų iz 

kordą atsiekė suomis P. Niku 
la, šuolyje su kartim iššokęs 
16 pėdų 8^4 inčė (5,10 m).

— Estijos .tenisininkai įvei 
kė Helsinkyje suomius 10:4. 
Buv. Sov. Sąjungos rinktinės 
žaidėjas Strelcov nuteistas 15- 
kai metų kalėjimo už moters 
išprievartavimą, išleistas po 
penkių metų ir jau šiemet pa 
sirodys Maskvos Torpedo uni 
formoj. Kaip rašo vokiečių 
žurnalas Kicker, jis treniravo 
si ir kalėjime.

— Futbolo rungtynių pasek 
■z'iės: Ispanija — Prancūzija 
C :0, Maroko — Šveicarija 1: 
0, Alžyras — Bulgarija 2:1.

SPORTAS AUSTRALIJOJE
Stebint moterų krepšinio 

žaidynes, pasakytina, kad mo 
terys padarė didelė pažangą, 
ypatingai Kovietės ir ateityje 
bus visoms komandoms rim 
tos priešininkės, nes jos turi 
jauną komandą ir labai gerą 
ūgį: Biretaitė per šešių pėdų 
jau dabar vos 15 metų, be to 
Celkytė, Meškauskaitė ir ne 
toli šešių pėdų, bendrai visų 
geras ūgis. Varpas irgi daro 
pažangą, turi gerą ūgį. Ge 
elongiškėms sunkiau su prie 
auliu,, bet turi daug gerų norų 
ir tikimės, kad visuomet bus 
kietas riešutas kitoms koman 
doms. Adelaidė gali susilpnė 
ti, nes greitai gali netekti ge 
riausios žaidėjos, M. Kelertai 
tės, kuri yra pasiryžusi išvykti

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

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

'MMBMBK-WTTIIIII — 

į Naują Zelandiją.
Pirmą kartą buvo jaunių 

mergaičių pirmenybės, kur lai 
mėtojomis išėjo Kovietės, įvei 
kusiosi Adelaidės Vytį 20 — 
16. Trečia vieta teko Varpo 
atstovėms, ir ketvirtoji Geel. 
Vytietėms. Jaunių tarpe visi 
buvo susižavėję jauna adelai 
diške N. Vyšniauskaite, kuri 
pagal savo amžių, netik tech 
niškai puikiai žaidė, bet ir ve 
dė žaidimą.

Jauniausios žaidėjos taurę 
laimėjo iš Adelaidės Vyties 
Lapienytė (taurė J. Pyra 
giaus).

— Naujus metus Floridoje 
sutikdamas, Kennedy spaudai 
davė suprasti, kad jo nuomo 
ne, Kuba, Maskvos ginčas su 
Pekingu ir žemės ūkio bei pra 
raonės negalavimai Sovietų oj 
ir Kinijoj įrodę, kad komuniz 
mas tai ne ateities banga, nes 
„neteko garo“ bei progų ini 
ciatyvoms. Šalia to, Sovietijo 
'e pastebimas kaž koks, dar 
•.eaiiškus, „vakarėjimas“, ku 

ris, gali būti, baigsis politikos 
sušvelnėjimu ir šiokiu tokiu su 
sitarimu su Vakarais.

GA RSIN IMAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto, 1/tomas. šicje 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo iš 
pranašauta prieš tūkstančius 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, kckie 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.

MOKSLAS IR TECHNIKA...

RADIOAKTYVUMĄ SUGE 
RIANTIS POPIERIUS

Kiodo Cusino agentūros ko 
respondentas iš Sidzuoko (Ja 
ponija) praneša, kad Sidzuo 
ko universiteto- mokslininkai 
pagamino popierių, kuris su 
geria radioaktyvumą. Šį po 
pierių, kuris gaunamas iš spe 
cialiai paruoštos pulpos, su 
maišytos su šlapalu ir fosforo 
rūgštimi, galima panaudoti lie 
taus vandeniui filtruoti, kuria 
me yra stroncio-90 ir cė 
zio-137. Būdamas statinės su 
lietaus vandeniu dugne, po 
pierius pašalina 90% vandeny 
je esančio radioaktyvumo.

CINKO IR VANADŽIO
VAIDMUO MAISTE

Prancūzų žurnalas, „Scien 
ce et vie“ rašo, kad dr. Vilja 
mo Streino tvirtinimu (JAV 
Niujorko valstijos Ročesterio 
universiteto radiologijos fa 
kultetas) visiškai mažutis cin 
ko ir vanadžio priedas mais 
te iš esmės sumažina širdies 
priepuolių pavojų.

Skystis, kuriame „maudo 
si“ žmogaus organizmo ląste 
les“ ir kuris sudaro 30% kū 
no svorio, iš esmės panašus į 
nufiltruotą jūros vandenį. Vi 
dinės aplinkos pusiausvyrai iš 
laikyti reikia, tvirtina dr. Strei 
nas, kad vartojamas maistas 
turėtų mineralinių elementų, 
reikalingų kai kuriems specia 
liems poreikiams patenkinti.

Taip vanadis ir cinkas, ku 
rių daug yra žuvyje, gyvenan 
čioje sūriame jūros vandeny 
je, savo savybių dėka, pirma, 
sumažina cholesterino kiekį 
kraujuje ir užkerta kelią tul 
žies akmenims atsirasti, o ant 
ta, padeda atstatyti prote 
jinams ir sumažina komplika 
cijų po odos ligų tikimybę.

ATSPARI RADIACIJAI
BAKTERIJA

Aptikta bakterija, kuri at 
laiko radiacijos dozę, 10,000 
kartų viršijaničą mirtinąją 
žmogui. Amerikiečių mikrobio 
logai mėgina šį organizmą pa 
naudoti kitoms gyvybės for 
moms nuo radiacijos apsaugo 
Ii.

Baltosios pelės, kurioms bu 
vo įšvirkšta tirpalo iš bakteri 
jų, išgyvena gavusios net 800 
lentgenų dozę. O mirtina do 
zė pelėms, kaip ir žmogui, iki 
\iol buvo laikoma 630 rentge 
nų. Galimas dalykas, šis tirpą 
ias padeda greičiau pakenktie 
jiems audiniams atsigauti, taip 
pat apsaugo nuo pirminių ap 
švitinimo efektų.

NUDEGIMO
NUODINGUMAS

Vašingtono , universiteto 
medikai nustatė, jog nudegi 
mai sukelia organizme mirti 
nai pavojingą tiksinų gamybą.

Buvo atliktas šitoks bandy 
mas: verdančiu vandeniu nu 
plikytos žuvies kraujo buvo 
įšvirkšta sveikoms žuvims, 51 
iš 100 žuvų žuvo.

MEDŽIAGA STOGAMS
DENGTI

Ją Lenkijoje pradėjo gamin 
ti iš piuvenų. Nauja medžią 
ga pigi jr stipresnė už čerpes. 
Iš piuvenų pagamintos plytos 
transportuojamos nesusidau 
žo ir labai atsparios ugniai.
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HAMILTON
Vasario 16-osios minėjimas

Hamiltone
ĮVYKSTA SEKMADIENĮ, VASARIO 17 D., 

4 VAL. P. P. „LIETUVIŲ NAMUOSE”
Programoje : paskaitininkas ST. KĘSGAILĄ 

ir vises Hamiltono MENINĖS PAJĖGOS.
Kviečiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Bendr. Valdyba.

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS HAMILTONE

Šiemet sukanka 45 m. kai 
buvo paskelbta atkuriama ne 
priklausoma Lietuvos valsty 
bė. Tam įvykiui atžymėti Ha 
miltono Bendr. sekmadieni, 
vasario 17 d. 4 vai. p. p. Lie 
tuvių Namuose rengia didelį 
minėjimą. Programoje įdo 
mus paskaitininkas iš Montre 
alii P. Kęsgailą ir visos Ha 
miltono meninės pajėgos: baž 
nytinis choras su solistu V. Ve 
rikaičiu. išgarsėjusi mūsų tau 
tinių šokių grupė „Gyvata 
ras“ ir dramos būrelis „Auku 
♦as".

Šventė prasideda 11 vai. iš 
kilmingomis pamaldomis lietu 
vių katalikų bažnyčioje. ,

Nepriklausomybės minėji 
mas visada buvo vienas iš di 
džiausiu Hamiltono lietuvių 
bendruomenės Įvykių. Šitoji 
šventė visada sutraukdavo 
daug Hamiltono ir apylinkės 
lietuvių. Tam įvykiui paminė 
ii daug ir kruopščiai ruošia 
masi ir šitas minėjimas visada 
praeina su dideliu dvasios pa 
kilimu. Ateikite patys ir atsi 
veskite priaugančią kartą. Ne 
visi pamena vasario 16-tą 
1918 metais, kai mūsų valsty 
bės kūrėjai pasirašė Nepriklau 
somybės atkūrimo paskelbimo 
akta, bet daugumas prisime 
na 1939 metus, kai mūsų ne 
priklausomas gyvenimas bu 
vovo sunaikintas. Tegu pama 
’o ir išgirsta daugiau apie tai 
mūsų jaunoji karta ir supran 
ta priežastis, kodėl mes šita 
me krašte atsiradome.

nys buvo atliktas. Į Bendr. v- 
bą buvo išrinkti: pirm. VI. Ka 
žemėkas, vicep. V. Kežinaitis, 
sekr. Ant. Garkūnas, ižd. P. 
Lukošius, pareng. vadovas K. 
Mikšys, vadovo padėj. Alg. 
Barkauskas ir koresp. K. Mi 
leris. K. M.

HAMILTONO „GYVATA 
RAS" LAIMĖJO

Toronte įvykusiame tauti 
nių šokių festivalyje Hamilto 
no „Gyvataras laimėjo III vie 
tą ir $200 prizą. Festivalyje 
dalyvavo 28 tautinių šokių 
grupės. I vietą laimėjo airiai, 
11 — lenkai, III — lietuviai, 
IV — škotai.

Varžybos vyko 3 dienas. 
Penktadienį ir šeštadienį bu 
vo išrinkti finalistai sekmadie 
r.io varžyboms. Dalyvavo vai 
džios ir parlamento atstovai. 
Lietuviai šokėjai susilaukė 
daug plojimo. Gyvataras pa 
šoko „Sadutę“ ir „Čigonėlį“.

B. P.
Po šio pasirodymo Gyvata 

ras pakviestas dalyvauti vasa 
rio 13 d. Petresko koncerte ir 
vasario 23 d. šoks Burlingto 
ne.

KOVO JAUNIAI
laimėjo aštuntas parapijų pir 
menybių rungtynes, šį kartą 
įvveikdami šv. Onos parapiją 
80:42.

IŠ VISŲ APYLINKIŲ LIETUVIAI

MALONIAI KVIEČIAMI Į

KAUKIŲ BALIŲ,
kuris Įvyks vasario 23 d. Hile r ėst salėje,

510 Concession St. ant kalno.

Benni Ferri orkest., loterija, laimės staliukai, įvair. bufetas.

Geriausioms kaukėms — stambios piniginės premijos.

Tautos Fondo Hamiltono skyr. Valdyba.

pai: $20: St. Bakšys; $10: 
Dr. kun. J. Tadarauskas, Tri- 
Realty Ltd.; $6: O. Mikšytė; 
$5: J. Andriukaitis, V. Anta 
naitis, J. Asmenavičius, J. As 
tas, L. Bacevičius, J. Bulionis, 
S. Dalius, A. Garkūnas, B. 
Grajauskas, K. Gudinskas, V. 
Kazlauskas, L. Klevas, D. Ko 
chanka, 
nas,' J.
tas, 
tis, 
kas, 
kas, 
čius, A. Obcarskis, A. Pilipa 
vičius, V. Pilkauskas, J. Plei 
nys, L. Pliaura, Z. Pulianaus 
kas, P. Ročys, V. Sakalas, P. 
Savickas, K. Stanaitis, J. Svi

P. Kovelis, B. Kro 
Kšivickas, 
Kybartas, 
Lengnikas, 
Mažulaitis,

K. Mikšys, V. Markevi

V.
E.
J-

A. Kybar
M. Lazdų
J. Mačiu
G. Melni

]as, A. Ščiuka, P. Siūlys, A. 
Tėvelis, Dr. O. Valaitienė, A. 
Verbickas, N. Zabulionis, P. 
Žulys; $4: J. Giedraitis, J. Ke 
žinaitis, B. Orvidas; $3: V. 
Babeckas, J. Bajoraitis, C. 
Blažaitis, K. Butkevičius, K. 
Čeliauskas, J. Gimžauskas, F. 
Guja, M. Jonikas, A. Judd, 
A. Kamaitis, V. Kezys, K. 
Kvedaras, V. Leparskas, P. 
Masys, K. Meškauskas, J. 
Mikšys, V. Navickas, A. Pau 
liukas, A. Petkevičius, P. Plei 
nys, F. Rimkus, V. Sasnaus 
kas, Z. Stanaitis, B. Šopys, A. 
Vainauskas, P. Vaitonis, J. 
Zurlys, K. Žukauskas. $2.50: 
J. Kalakauskas.

Bus daugiau.

ST. CATHARINES, ONTARIO

Vasario 16-os minėjimas
ĮVYKS VASARIO 16 D. SLOVAKŲ SALĖJE, 

Welland ir Page gatvių sankryžoje.

Programoje: Paskaita A. LIŪDŽIUS iš Hamiltono.

Meninėj daly: V. Beniušis—akordeonistas ir A. Beniušytė 
pijanislė iš Hamiltono. Akordeonistės B. ir B. Bogušytės, 
bal. šokėja D. Vilbikaitytė ir I. Grigaitytė iš St. Catharines. 

Gros Europietiška muzika, veiks bufetas ir turtinga loterija.

Pradžia 6.30. B-nės Valdyba.

Į ANTRUOSIUS METUS.
Vasario 16-tos minėjimu 

Hamiltono B-nės valdyba už 
baigia pirmuosius savo kaden 
cijos metus. Dar vieni metai 
prieš akis. Praktika parodė, 
kad per pirmuosius metus nau 
jai išrinkti tik apsipranta su sa 
vo darbu, ir tik antrieji metai 
gali būti jau darbe patyrusių 
metai. Paskutiniu metu pasi 
darė sunkiau rasti žmonių, su 
tinkančių kandidatuoti į bend 
ruomenės v-bą. Visi tituluoti ir 
dideli veikėjai pasitraukė .nuo. 
visuomeninio darbo. Kai nebe 
buvo generolų, tos vadovavi 
mo pareigos atiteko karei 
viams. .Atiteko žmonėms, ku 
rie jautė, kad tas darbas turi 
būti tęsiamas ir kas nors turi 
jo imtis. Jau pirmieji metai 
parodė, kad patikėtas uždavi

KAUKIŲ BALIUS — 
UŽSIGAVĖJIMAS,

Įvyks vasario 23 d., šeštadie 
nį, prieš užgavėnes, Hilcrest 
salėje, 510 Concesion Str., 
ant kalno. Veiks įvairus bufe 
tas, loterija, laimės staliukai ir 
tt. Geriausios kaukės bus pre 
mijuotos stambiomis piniginė 
mis premijomis. Šis šeštadie 
nis yra paskutinis prieš užga 
vėnes, tad pati geriausia pro 
9a pasilinksminimui ir nuotai 
kingam laiko praleidimui.

Maloniai kviečiame visus 
Hamiltono ir v;sų kitu koloni 
jų ir mažų vietovių lietuvius 
gausiai atsilankyti. Atsilankę 
tikrai nesigailėsite.

Pelnas skiriamas tėvynės 
laisvinimo reikalams.
T. F. Hamiltono sk. Valdyba.

HAMILTONO ŠALPOS 
FONDO KOMITETAS

skelbia sąrašą aukojusių šal

TAUPYK IR’ SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

H
JJ

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

sija
Tautinės, demokratinė? minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas.
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Catharines, Ont., kultu 
kokių retai pasitaiko, 
taip sklandžiai ir šven

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

Šiais metais Vasario 16-sios 
minėjimo programoje daly 

vauja žymus akordeonistas V. 
Beniušis, kuris Ontario pro 
vincijos akordeonistų tnuzi. 
kos festivalyje laimėjo sidab 
ro taurę ir D. Beniušytė pija 
nistė, abu iš Hamiltono.

Iš St. Catharines dalyvau 
ja taip pat žymios akordeonis 
tės B. ir A. Bogušytės, Bale 
to šokėja D. Vilbikaitytė ir 
deklamuoja I. Grigaitė.

Visli St. cathariniečių mė 
giamas su paskaita dalyvauja 
teisininkas notaras A. 
džius iš Hamiltono.

Į Lietuvos Nepriklausomy 
bės šventės minėjimą kviečia 
me visu s Niagaros pusiasalio 
lietuvius. Minėjimas vyks Va 
sario 16 d. Slovakų salėje 
Welland ir Gage g-vių sankry 
žoje. Linksmąja! daliai gros 
europietiška muzika. Pradžia 
6.30 vai.

B-nės Valdyba.

DALYVAUKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIME

je, St. 
ringą, 
Viskas
tiškai sutvarkyta, kad yra ma 
lonu, įdomu ir norėjosi kuo 
ilgiau paviešėti.

Minėjimą atidarė kuopos vi 
cepirm. J. Satkus ir amerikie 
čių papročiu, paprašė vietos 
lietuvių kleboną Tėvą Barna 
bą perskaityti invokaciją. Pro 
gramą tvarkė J. Zubrickienė. 
Kuopos pirm. Z. Piliponis pa 
pasakojo savo prisiminimus iš 
Klaipėdos krašto.

Nepaprastą susidomėjimą 
meninėje programoje įnešė iš 
Clevtlando sesių Jakubaityčių 
pasirodymas, kurios yra ne tik 
didelio gabumo šokėjos, bet 
ir geros deklamatorės. Susida 
rė nuomonė, kad mūsų lietu 
vaitės savo gabumais gali ne 
vieną TV garsenybę pavaduo 
ti.

Pakilią nuotaiką ir daug 
gyvumo įnešė Toronto Vyt. 
Turutos vad. studentų „Gin 
taras“ tautiniais šokiais. Šokiai 
buvo gyvi ir patrauklūs. Ne 
mažą įspūdį sudarė, kad šoke 
jams grojo 12 metų berniu 
kas, valdantis mažai mažesnį 
akordeoną negu pats muzi 
kantas.

Gan jautriai visus nuteikė 
pirm. Z. Piliponio žodis, kai 
pasveikino ir pristatė salėje 
esantį vieną savanorį Klaipė 
dos sukilimo dalyvį, Niagara 
Falls, Ont. aktyvų visuomeni 
ninką St. Mačikūną. Torontiš 
kių SLA kuopos pirm. St. Jo 
kubaitis pasidžiaugė šiomis 
gražiai surengtomis iškilmė 
mis, ypatingai, kad į tai pasi 
stengta įtraukti lietuviškas jav 
nimas.

Meninė programa baigta 
tautos himnu, o pats minėji 
mas šokiais. Baigiant verta 
dar priminti, kad šokiams ir 
visam minėjimui nepaprastą, 
nuotaikingumą ir lietuvišką 
entuziazmą įnešė lietuviško 
jaunimo dainos ir žaismai. Pa 
sirodo, dar yra nemažai mūsų 
jaunimo, kuriems motutės su 
gebėjo perduoti savas tradici 
jas. Garbė joms!

V. Virdžys.

LONDON, Ont
SKAUTŲ EGLUTĖ VAIKAMS

įpakuotos, ant kiekvieno pa 
kelio užrašyta vaikučio pavar 
dė.

Piniginės dovanos įteiktos 
v. s. v. si. V. Čegytei, psl. E. 
Bliskiui, psl. J. Čegiui ir sk. L. 
Butkui. Išdalinus dovanėles, 
KLB Londono apyl. v-bos p- 
ks J. Butkus tarė sveikinimo 
žodį ir padėkojo skautų vado 
vams už gražiai paruoštą pro 
gramą ir surengtą šią vaiku 
čiams šventę.

Kalėdų seneliui išvykus, 
vaikučiai buvo pavaišinti pie 
nu, kakava ir įvairiais skanu 
mynais.

Šioji vietininkija jau keli 
metai iš eilės rengia vaiku 
čiams eglutę. Visas susidariu 
sias išlaidos, kaip dovanų su 
pirkimas ir kitas su tuo susida 
riusias išlaidas padengia iš sa 
vo kasos.

M. Chainaus 
visus atvyku 
eglutės reikš 
skautiškos šei

Simano Daukanto vietinin 
kijos skautai-tės, 1962 m. gruo 
džio 29 d., šeštadieninės mo 
kyklos patalpose surengė Lon 
dono ir jo apylinkės vaikams 
Kalėdų eglutę.

Prieš pradedant programą 
vietininkas ps.
kas pasveikino 
sius, apibūdino 
mę, pasidžiaugė 
mos didėjimu.

Proramoje jaunesnių skau 
tų-čių choras sugieda kalėdi 
nes giesmes. Atvykęs Kalėdų 
senelis (p. J. Brazlauskas) ap 
dalino visus vaikus saldumy 
nais.

Programa tęsiama toliau: 
dainos, tautiniai šokiai, dėklą 
macijos, akordeonų grojimas.

Užbaigus programą. Kalė 
dų seneliui ps. M. ir D. Chai 
nauskai talkininkauja dovanų 
išdalinime. Dovanos gražiai

SAULT Ste
PUIKUS

Sausio 27 d. ukrainiečių sa 
Įėję jau antrą kartą buvo su 
šauktas mūsų kolonijos tautie 
čių susirinkimas rinkti naujai 
apylinkės v-bai. Lygiai kaip 
ir pirmą kartą, susirinko tik 
12 tautiečių Neaišku, ką reikė 
jo kaltinti — tautiečių apkiau 
timą ar didelius šalčius, bet 
kad nebūtų bereikalingų išlai 
dų bei darbo ir kad išgelbėtų 
nelabai jau optimistišką padė 
tį, keletas taurių, pavyzdingų 
tautiečių, patys savanoirškai 
pasisiūlė sudaryti naują valdy 
ba. Kadangi visi susirinkime 
dalyvavę vienbalsiai tiems ga 
rbingiems savanoriams prita 
rė, tai .ir turime naują valdy 
bą, kuri jau ir pasiskirstė pa 
reigomis: Pirmininkas — Mar 
tynas Riauka, sekret. Alb. Va 
nagas, iždin.—S. Druskis, šal 
pos reikalams narys — Ig. Ge 
nys ir narys — Vincas Žuraus 
kas.

Kadangi dauguma iš nau 
jos valdybos tautiečių bend 
ruomeniniame darbe ne nau 
jokai, tai reikia tikėtis, kad

Liū

V. Gudelis.

MARIE, Ont.
PAVYZDYS
naujai valdybai viskas gerai 
seksis, ko nuoširdžiai ir palin 
kėsime. Savaime aišku, kad 
valdybos darbas daug priklau 
so nuo visų tautiečių bendra 
darbiavimo ir teikiamos para 
mos. Jeigu kas vengia ar nesu 
geba bendruomeninio darbo, 
tai yra daug kitokių būdų pa 
dėti.dirbantiems lietuvišką dar 
bą ir bendrai visam lietuviš 
kam reikalui. Jei nenori dar 
bu prisidėti tautieti, lai plačiau 
atidaryk savo piniginę kas lie 
čia lietuviškus reikalus, o tai 
bus kelios rinkliavos ir spau 
dos palaikymas. Lankykis į 
valdybos rengiamus susirinki 
mus ir pobūvius ar net pasisiū 
lyk patalkinti darbu, bet ne 
kritika... Eik Į parengimus 
punktualiai, o ne į šokius ir 
linksmajai parengimo daliai. 
Šitoki nedideli ir nesunkūs vi 
sų padorių tautiečių įsipareigo 
jimai labai palengvintų valdy
bos darbą ir padėtų lietuvybei 
išsilaikyti labai ilgiems lai 
kams.

GRAŽUS SKAUTŲ 
PASIRODYMAS

Praėjusių metų gruodžia 30 
dieną bendruomenės valdyba 
suruošė šios kolonijos vaiku 
čiams Kalėdų eglutę. Progra 
mą išpildė Niagaros pusiasa 
lio „Žalgirio" vietininkijos 
skautės ir skautai. Buvo vaidi 
nimas — „Paskutinis sapnas 
žemėje“ ir jaunųjų skautų cho 
relis. Programa visiems labai 
patiko.

Didelė padėka priklauso tė 
vui Barnabui Mikalauskui už 
pagalbą paruošiant šj vaidini 
mą, už pakvietimą choreliui 
paruošti muziko J. Vyšniaus 
ko ir už leidimą naudotis vie 
nuolyno patalpomis. Ss.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO 

40 METŲ SUKAKTIS
Visai netikėtai teko apsilan 

kyti i surengtą SLA St. Catha 
rines kuopos Klaipėdos sukili 
mo 40 metų sukakties minėji 
mą, sausio 12 d. slovakų salė

WINNIPEG, Man
VASARIO 16

Pranešame, kad vasario 17 
d. (sekmadienį), tuojau po 
pamaldų, Šv. Kazimiero para 
pijos 
pego

salėje, KLB-nės Winni 
apylinkės valdyba ren

MINĖJIMAS
gia vasario 16-tos minėjimą. 
Programoje: paskaita ir meni 
nė dalis. Maloniai kviečiame 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Valdyba.

Korespondentas.

NEPAKANKA DĖMESIO...
Atkelta iš 2-ro puslapio.

kams, bet ir jaunimui, kurie 
bus ’Klubo ateitis, turėtų susi 
rūpinti patys šėrininkai, ir arti 
miausiame susirinkime kad bū 
tų padarytas nutarimas atmes 
ti „Sūnų ir Dukterų“ D-jos pri 
sijungimas prie Klubo.

Man, kaip žinančiam iš se 
niau visa Klubo ir „Sūnų Dūk 
terų“ D-jos veiklą bei istoriją, 
yra daugiau negu keista, kad 
„Sūnų ir Dukterų“ Dr-ja drįs 
ta dabar bandyti jieškoti Klu

bo golbos. Jauni būdami jie 
ne tiktai ne įstojo į Klubą, bet 
visokeriopai jam kenkė ir truk 
dė jo veiklų. Jeigu tada jie 
sarmatijosi Klubo, tai kaip jie 
nesisarmatija dabar prašytis į 
Klubą priimami. Priešingu at 
veju gali atsitikti, kaip toje pa 
tarlėje: kad viena karvė su ne 
švaria uodega aptaško visą 
kaimenę. . . T. N-kas.

■— Jackass Flats, Nebrasko 
j e (90 mylių atstu nuo Las

CALGARY, Alta.
CALGARY IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS 

pranešama, kad Bendruome 
nės apyl. ir Lietuvių Dr-ja kar 
tu ruošia Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą 1963 
m. vasario 16 d. 7 vai. 30 m. 
v., Ukrainiečių salėje: 629— 
1 Avė. N. E., Calgary.

Programoje' pranešimas,

vaidinimas ir mūsų jaunimo 
pasirodymas.

Šokiai
kestrui.

Visus

C. L. B.

grojant geram or

.maloniai kviečia

L. Brūzga ir C. L D.
J. Jauga.

Vegas, azartinių lošimų sosti 
nes), amerikiečiai visu įtempi 
mu pradėjo išbandinėti atomi 
nę energiją tarplanetinėms ra 
ketoms. Pirmon galvon (jau 
šešissyk) išbandyta Naujos 
Zelandijos paukščio vardu Ki 
wi pavadintas atominis reakto 
rius. Po to, ateis eilė Nervą 
pramintam moterui, kuris re 
aktoriaus gaminamą energiją 
galėtų skridimams vartoti. Po 
to gi, ir Kivi ir Nervą bus iš

kelti erdvėn tobulinama Satur 
no C-5 raketa. Tas viskas pla 
nuojama 1967 metams.

— New York Times rašo: 
,,Mūsų dienų Vengrijos ir Al 
žyrijos istorija atremia Mask 
vos priekaištus Vakarams dėl 
šių menamo imperializmo. Al 
žyrija šiandien nepriklausoma, 
Vengrija gi vėl Maskvos sate 
litas, nors kelias dienas ji taip 
pat buvo nepriklausomybę at 
kovojusi".
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Pirmąjį kartą Montrealyje rinksime Spaudos baliaus Karalienę

Sį šeštadienį visus kviečiame į Spaudos Balių!!!
Spaudos baliaus programoje yra:

1. RINKIMAI BALIAUS KARALIENĖS, kuri dovanų 
gaus dailininkės A. TAMOŠAITIENĖS Meno studijoje iš 
austą tautini drabužį.
Kitos dvi mergaitės, gavusios daugiausia balsų, bus ba 
liaus Karalaitės; jos irgi bus apdovanotos.
Karalienę rinks všsi baliaus dalyviai balsavimo būdu.

2. BUS GAUSI IR TURTINGA LOTERIJA, kurioje bus: 
a) Dailininkės A. TAMOŠAITIENĖS Meno studijoje

išaustas tautinis drabužis (tai yra antras kostiumas) ;

b) DU IŠLOŠIMAI PO 50 DOLERIŲ, pagal kurius pas 
M. Mačiuką galima bus užsisakyti jo siuvykloje kostiu 
mas, paltas ar kas kita, ko išlošęs panorės;

c) Daug kitų fantų (per 200).
3. BUS PREMIJUOTI DU ŠOKIAI, kurių vieną nustatys

„JAUNIMO BALSO” redakcinis kolektyvas.

4. BALIUI GROS DIDELIS IR GERAS ORKESTRAS.

5. BALIUJE VEIKS BUFETAS su gėrimais ir užkanda.

BALIAUS PRADŽIA 1963 m. vasario 16 dieną, 7 vai. vak. 

VIETA: Slovakų sėdė: 7220 Hutchison Street, prie J. Talon 
sankryžos ir geležinkelio stoties.

ĮĖJIMAS: 2 doleriai, moksleivijai 1 doleris.
Už bilietą bus duodama ir užkanda.
VISUS LIETUVIUS kviečiame j Spaudos balių su savo bičių 
liais draugais ir pažįstamais. NL.

MOWT^REAL
VISUS KVIEČIAME Į 

kuris įvyks šį šeštadienį, vasa 
rio 16 dieną, 7 valandą vaka 
ro gražioje Slovakų salėje, 
7220 Hutchison Street, prie 
jean Talon sankryžos. Auto 
busai sustoja prie pat salės du 
rų. Kitos žinios čia pat žiūrė 
kite skelbime.

Maloniai visus kviečiame at 
silankyti ir savo atsilankymu 
paremti savąją spaudą. NL.

„NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS”

loterijai aukojo dar šie as 
mens:
73. Šukys Petras, 2 dol. ir 

knyga.
74. P. Tumėnienė - Szew 

czuk, 2 dol.
75. E. K. siuvinio rinkinys,

1 dėžė.
76. A. Lymantas, 1 dol.
77. P. Zizas, 1 dol.
78. Rudinskas Petras, 1 dol.
79. Adamonis Petras, District 

Estate Brokers, 5 kupo 
nai po 5 dol.

80. J. Ladyga, 1 dol.
81. J. Piečaitis, 1 dol.
82. Et. Naginionis snj., $1.
83. J. Simonavičius, 1 dal. ir 

fantas.
84. P. Petrauskas, 1 dol.
85. E. Kardelienė, tortas šo 

kiui premijuoti.
86. P. Jackus, 100 cigarečių 

ir žiebt.
87. P. Tekutis, Pavergtos tė 

vynės dainos, plokštelė.
88. K. Baronas, Hamilton,

2 dol.
89. P. Girdžius, dėžė alaus.
90. K. Lukas, kalakutų far 

mos savininkas, Barring 
ton, P. Q., kalakutų ba

91. K. Leipus, vyno bonka. 
liaus dalyvių vaišėms.

92. J. ir ,G. Rukšėnai, 10 dol.
93. G. Šimaitienė, vyno bnk.
94. P. Rutkauskas, De Lux 

sav., 10 dol.
95. J. T., 5 dol.
96. J. Martinaitis, 2 dol.

Visiems aukavusiems lote 
rijai, premijoms ir baliaus už 
kandžiams, nuoširdžiai dėko 
jame. Būsime dėkingi visiems, 
kas šia prasme ka nors paau 
kos. NL.
:• J. LeknĮckas, turėjęsĮsun

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

2-4 ; 7—9 p. m.

2—4 p. m.

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDY I OJAS

Dr. J. MALI8KA 
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. CHAELAND
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

SPAUDOS BALIŲ, 
kią iperaciją, jau sugrįžo Į na 
mus. ir baigia sveikti.

DĖMESIO MONTREALIO 
LIETUVIAMS

Šeštadienį .vasario mėn. 16 
d. 8 vai. ryto abejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose įvyks iš 
kilmingos pamaldos už žuvu 
sius ir žūstančius dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės at 
statymo: Aušros Vartų bažny 
čioje iškilmingos egzekvijos 
(psalmės, mišios ir libera), Šv. 
Kazimiero bažnyčioje — iškil 
mingos mišios ir libera.

Visi kviečiami dalyvauti.
Mano manymu, vasario 16 

d. šiandien yra ne pramogų, 
ne džiaugsmo, bet susikaupi 
mo, vilties ir pasiryžimo die 
na vėl atkurti laisvą nepriklau 
somą laimingą Lietuvą, ir to 
dėl aš nuo dalyvavimo ruošia 
mame tą dieną pasilinksmini 
me susilaikau.

Bronius Abromonis.

VAIKŲ UŽGAVĖNĖS

Vasario 17 d., 3 vai. 30 m. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
N. Pr. Seselės visiems lietu 
viams vaikams ruošia links 
mas užgavėnes.

Bus įdomi programa: vaidi 
nimas, eilėraščiai, dainos, įvai 
rūs šokiai ir žaidimai. Visą ma 
žąjį mūsų jaunimą kviečia at 
silankyti ir keletą valandų pra 
leisti lietuviškų dainų, šokių ir 
žaidimų nuotaikoje. Visi bus 
pavaišinti skaniais pyragais ir 
mėgiamais gėrimais.

Įėjimas visiems laisvas.

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; naivų PO 8-8096

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A„ B. C. L.

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

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

LaSalle. DO 6 1570

ADVOKATAS

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

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

MONTREALIO LIETUVIS 
KOSIOS PRADŽIOS 

MOKYKLOS

bei lituanistiniai kursai šiais 
metais iškilmingai minės vasa
rio 16-tą dieną. Kadangi ši 
mums brangi ir reikšminga 
diena išpuola šeštadienį, tai 
tą dieną mokyklose pamokų 
nebus. Visi mokiniai, mokyto 
jai, mokinių tėvai, bei šiaip ga 
Imtieji, prašomi atvykti į Auš 
ros Vartų parapiją 10 vai. ry 
to-.

Minėjimas prasidės gedulin 
gomis pamaldomis už mūsų 
loisvės kovotojus. Laisvę, bra 
ilgiausią turtą, dovanojo mu 
ms mūsų broliai paaukoję sa 
vo gyvybes. Rimtimi ir malda 
prisiminsime juos, partizanus, 
kurie gynė kiekvieną mūsų že 
mės pėdą. Moraliai jungsimės 
su Jais, kurie negali šios die 
nos viešai švęsti savojoj že 
mėj Lietuvoje.

Po pamaldų Aušros Vartų 
parapijos salėje vyks minėji 
mas. Paskaitą mūsų moksleivi 
jai įkaitys studentas Algis Ru 
dinskas. Meninę dalį atliks 
patys mokiniai. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. Mokinių 
dalyvavimas privalimas.

DR. V. KUDIRKOS 
lietuvių mokyklos Nepriklau 
somybės šventės minėjimas 
įvyks vasario mėn. 16 d. 11 
vai. mokyklos salėje:. 3125 
Dandurand, Tėveliai ir svečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Mok. Vedėja.

P. ADAMONIO 
DRAUDIMAI

Pagausėjus darbui, draudi 
mas, žinomas ,,P. Adamonis 
Insurance” vardu gavo kom 
panijos titulą „District Gene 
ial Insurance Service“ ir drau 
dimo reikalus tvarkyti laiki 
nai sutiko visiems gerai pažįs 
tarnas Gediminas Rukšėnas na 
mų tel. 768-6640. Petras Ada 
monis pasilieka sau finansinę 
dalį ;r atsakomybę.

ALLIANCE 
REALTIES INC. 

Žemė, namai, apartmentai. 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas

- - J. Skučas

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

i. G. ELECTRIC RU
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČIN AS 
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.

LASALLE’S MIESTO 
MAJORUI ĮTEIKTAS 

PRAŠYMAS

Montrealio Lietuvių Seime 
lio Prezidiumas vasario 9 d. 
talkininkaujant T. J. Borevi 
čiui ir KLB Kr. v-bos pirm. 
Dr. P. Lukoševičiui, per La 
Salle's miesto .valdybos na 
rius — aldermanus pp. Y. Ser 
re ir K. Raymond, LaSalles 
miesto majorui įteikė prašy 
mą gavimui gatvės 1 .ithuania 
vardu.

Prašymas pasirašytas 300 
LaSallėje gyvenančių tautie 
čių.

Seimelio Prezidiumas dė 
koja visiems LaSalleje gyve 
nantiems lietuviams už didelį, 
reikalo supratimą, paramą ir 
tiki, kad artimiausioje ateityje 
viena gatvė tikrai bus pava 
dinta lietuvišku vardu.

Dėkoja visiems parašų rin 
kėjams: Br. Abromoniui, J. 
Adomaičiui, A. Ališauskui, E. 
J ekučiui, S. Reutui, K. Kiau 
šui, K. Leipui, A. Piešinai, A. 
Jocui ir „Nepr. Lietuvos“ red.

Taip pat ir notarui J. Ber 
r.otui, p. Bulotienei ir dail. A. 
Vazalinskui.

Seimelio Prezidiumas.
• P. Rutkauskas, DeLux savi 
ninkas, su Ponia išvyko atos 
togų į Antigua bei Bermudų 
salas.

O Bubliauskienė sekmadienį 
turėjo gražią asmeninę šventę, 
kurioje dalyvavo gražus bū 
rys moterų, kurios, ta proga, 
aptarė ir NL Spaudos baliaus 
reikalus.

® Min. V. Sidzikauskas, vie 
ną dieną viešėjęs Montrealy, 
turėjęs pasikalbėjimų su KLB 
Kr. V-bos pirm. Dr. P. Luko 
ševičium ir kt., viešėjęs pas 
Dr. St. ir Ponią Daukšus, pir 
madienį sugrįžo į New Yorką.

DĖL SIUNTINIŲ Į 
LIETUVĄ

Pranešu klijentų žiniai, 
kad yra gautas didelis pasirin 
kimas naujų pavyzdžių, dau 
giausia Lietuvoje pageidauja 
mų medžiagų, kaip nylono, 
brakadės ir kitokių, su auksi 
niais siūlais ir ornamentais.

Janina Adomonienė.

Siuntiniai į Lietuvą.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
TORONTE

Įvyks vasario 17 d. sekma 
dienį Central Technical Scho 
oi salėje, Harbord ir Lippin 
cott gatvių sankryžoj. Pradžia 
4 vai. pp. bus iškilmingas ak 
tas ir meninė dalis. Prie įėji 
mo .apyl. valdyba prašo paau 
koti nors po $1.00 minėjimo 
išlaidoms padengti.

Tautos ir Neprikl. Fondai 
renka aukas salėje vokeliais, 
kurie bus dalijami prie įėjimo 
į salę. Kiekvienam vokeliui 
bus įdėtas lapelis su užrašu — 
aukoju Tautos Fondui ir ki 
tam lapelį — aukoju Nepri 
klausomybės Fondui. Aukoto 
jas laisvai pasirenka vieną iš 
dviejų lapelių, užrašo aukoja 
mą sumą pinigų, savo pavardę 
ir adresą, įdeda užrašytą lape 
lį kartu su paaukotais pinigais 
į vokelį. . Laike pertraukos visi 
vokeliai su auka bus surinkti į 
dėžutes, suskaičiuoti ir rezul 
tatai paskelbti.
Tautos Fondo Toronto Skyr.
LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 

SEMINARAS, 
kuopos nariams pranešama, 
J. Gustainis ir kuris yra pasi 
ruošęs paruošti lietuvių mo 
kykloms mokytojų, pradeda 
darbą vasario 22 d. Tai yra la 
bai svarbus darbo baras, ku 
riam linkime sėkmės.

ŠEIMOS RATELIO 
SUSIRINKIMAS 

įvyks vasario 14 d. 8 vai. va 
kare A. V. klebonijos salėje 
su labai įdomiom diskusinėm 
paskaitom. Paskaitas sutiko 
paruošti: Zina Piečaitienė 
„Montesorinis piešimas", Ka 
tolina Kubilienė „Meninis vai 
ko išsireiškimas piešiniuose ir 
jo reikšmė“ ir Ina Kličienė 
„Pasakos ir jų reikšmė vai 
kams“.

INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ 

susirinkime inž. J. Bulota skai 
tė paskaitą apie oro išskaidy 
mą į elementus ir buvo išrink 
ta nauja valdyba, kuri pasi 
skirstė pareigomis: pirm. A. 
B. Pusarauskas, vicep. V. 
Stankevičius, sekr. V. Zubas 
ir ižd. J. Aniolauskas.

REIKALINGA MOTERIS
vaikų priežiūrai 

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

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate Board 
nariai

Namai —
Žemė — Paskolos

P. Įasutis, tel. LA 2-7879 
DISTRICT GENERAL 
INSURANCE SERVICE

Royal Globe draudimo b-vės. 
Gaisras-Automobiliai-nelaimės

G. Rukšėnas, tel. 768-8640.
P. ADAMONIS 

3907 Rosemount Blvd.
Tel. 722-2472.

S-tos Lite No. 752.

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS

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

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

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

PAMALDOS EVANGELI 
KAMS LIUTERONAMS
Išganytojo liut. bažnyčioje, 

1601 Bloor St. W. ir Indian 
Road kampe, vasario 17 d. 1 
vai. p. p. įvyks pamaldos Lie 
tuvos nepriklausomybės šven 
tės proga. Jas atlaikys kun. 
supar. St. Neirnanas iš Chica 
gos. Maloniai kviečiame visus 
Toronte ir apylinkėse gyve 
nančius evangelikus kuo skait 
lingiausiai dalyvautu

Parapijos Taryba.

KREPŠINIO PIRMENYBĖS
Vasario 231—24 d. d. To 

ronte įvykstančioms krepšinio 
pirmenybėms yra sudarytas 
komitetas: J. Budrys pirm., J. 
Uogintas nakvynėms, V. Pau 
lionis parengimui, V. Akelai 
lis salių priežiūra ir A. Su 
pronas varžybų reikalai.

TORONTO PUTVIO 
ŠAULIŲ

kuipos nariams pranešama, 
kad vasario 17 d. 11 vai. iš 
kilmingose pamaldose visi 
šauliai-ės organizuotai su vė 
liava dalyvauja Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje. Renka 
si 10.30 vai. parapijos kavinė 
je. Narių dalyvavimas būti 
n as. Valdyba.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bazaras įvyks kovo 23 ir 
24 dienomis. Platinamos bilie 
tų knygelės.

Parapijai po 10 dol. paau 
kojo Pr. Sušinskas ir K. Mar 
tinėnas. Vykstančiam į Kali 
forniją Pr. Sušinskui linkime 
geros kloties.

Aukos praėjusio sekmadie 
nio rinkliavoje sudarė 161.50 
dol. Antroji kolekta, skirta be 
siruošiantiems į misijas kuni 
gams remti: 135.67 dil.

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. Sušinskas.
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