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Vasario 16 reikšmingai praėjo MAŠINŲ FONDO VAJUS
RYŠKĖJA DIDELĮ NESU TARIMAI VAKARŲ 

VALSTYBIŲ TARPE
Perversmas Irake prieš komu nistų įsigalėjimą. Kuba tebėra 
nerimą keliantis židinys.

Indonezija painioja reikalus Tolimuose rytuose.
Sąmokslas prieš d e Gaulle

Vasario 16 minėjimas šiemet 
praėjo kiek apnaujintoje nuo 
taikoje. Jeigu Qungtines Ame 
rikos Valstybės kasmet Vasa 
rio 16 pamini specialiai, už ką 
joms priklauso lietuvių didelė 
padėka ir pagarba, aai šiemea

YPATINGAI ĮSPŪDINGAI 
VASARIO 16 PAMINĖTA 

KANADOJE
kai galėjo visiškai oficialiai pa 
sireikšti Lietuvos Generalinis 
Konsulas, oficialiai pripažintas 
Kanados J. Diefenbakerio vy 
riausybės. Tai yra faktai, ku 
rie pasitarnauja, kaip JAV 
Valstybės sekretorius D. Rusk 
sako, — teisėtumai ir teisingu 
mai atstatyti.
Vakarų nesutarimai tačiau

TEMDO VAKARŲ 
VALSTYBIŲ 

VEIKIMO DARNĄ
Nepasitenkinimą sukėlė dau 

giausia de Gaulle laikysena 
dėl JAV pasiūlymų apginkluo 
ti Vakarus aaominiais gink 
lais.
Le Gaulle suabejojo, ar Ame 
rika rimtai psiryžusi ginti Eu 
ropą nuo Rusijos agresijos.
Kennedy paskutiniu laiku la 
bai Įtaigojo, kad ,

AMERIKA SAVO 
PASIRYŽIMUS 
TESĖSIANTI.

Tat šis klausimas tebelaukia 
išsiaiškinimo.

Tuo tarpu Irake išsivystė 
sukilimas prieš buvusio dikta 
toriaus, pulk. Kassem valdžią, 
kuri buvo gaires pasukusi bol 
ševizmo link.
Kassem labai priešinosi, bet 
buvo pagautas ir sušaudytas 
su artimaisiais padėjėjais. Su 
kilimui vadovavo Kassemo iš 
kariuomenės pavarytas pulk. 
Muhamed. Perversmininkai 
prezidentu paskyrė pulk. 
Aref.
De Gaulle laimingai

IŠVENGĖ AŠTUNTOJO 
PASIKĖSINIMO,

kurių planuotoju yra buvęs 
Prancūzijos katalikų partijos 
užs. reik. min. Bidault, prisi 
dėjęs prie Alžyro sukilimo ir 
pabėgęs iš Prancūzijos. Są 
mokslas, taikytas de Gaulle at 
silankymui į karo mokyklą, 
atidengtas ir sąmokslininkai 
suimti — karininkai ir moteris

EUROPOS NAUJIENOS
VISI PROTESTUOKIME DĖ;L UNESCO 

KRIMINALO
UNESCO išleidus pamfle 

tą, kuriame Sov. Rusijai pasi 
rėkė prakišti savo propagan 
da, esą Pabaltijo valstybės pa 
čios laisvu noru prisijungusios 
prie Rusijos, kilo didelis skan 
daląs. Užprote.stavo Lietuvos 
Dipl. Šefas St. Lozoraitis, už 
protestavo Pavergtų tautų Sei 
mas. Šalia to iškeltas ir ne 
tiktai sovietinis kolonializ 
mas, bet ir žydų persekiojimo 
akcija sovietuose. 

mokytoja, kuri buvo tarpinio 
k e.
Tolimuose Rytuose

NERAMUMUS KELIA 
INDONEZIJA,

užsimojusi išsiplėsti Į Azijos 
rytpiečių salas. Užgrobusi Bor 
neo salos papua sritį, dabar 
sukėlė riaušes Borneo šiaurėje 
ir reikalauja, kad visa tai bū 
tų atiduota Indonezijai, kai ta 
sritis nori susijungti su Mali, 
^ingapuru ir tt.
Kuba tačiau tebėra JAV pašo 
nėję rakštis, kuri neduoda J. 
A. V. nurimti. Nors ir ramina 
si, kad Kuba J:ol kas nesuda 
ro Amerikai pavojaus, bet vis 
dėlto pabrėžiama, kad

RUSIJOS KARIUOMENĖS 
DALINIAI KUBOOE IR 

RUOŠIMAS P. AMERIKAI 
DIVERSANTŲ

kelia didelį TAV valdžiai susi 
rūpinimą. Rusk ir Kennedy 
pabrėžia, kad Kubai tas nesu 
daro saugumo, bet Kuba ir ją 
remianti Maskva ,,klausosi ir 
tebeve'kia“. . .

— Berlyne rinkimus laimė 
jo dtmokratai su Brandt prie 
šakyje. Komunistai negavo 
nė vieno atstovo.

— Mirė V. Vokietijos pre 
zizidentas Lubke.

LIETUVIAI VOKIEČIŲ 
TELEVIZIJOJE

Sausio 26 d. Fed. Vokieti 
jos televizijoje buvo parodyta 
Vasario 16 Gimnazijos tauti 
nių šokių grupė ir choras. Ki 
ta programa su Vasario 16 
Gimnazijos tautinių Šokių gru 
pe numatyta pirmadieni vasa 
rio 17 d. tarp 15—17 vai. E.

LIETUVIS JACHTA 
PERPLAUKĖ ATLANTĄ

Lietuvis Br. Rozinskas, 
prieš trejus metusi gyvenęs Vii 
niuje, atliko kelionę jachta 
per Atlantą. Po ilgų pastangų 
(Rozinskio brolis, inžinierius, 
gyvena JAV), Bronius su 
žmona ir dviem vaikais gavo 
vizą į Lenkiją. Čia dvejus me 
tus jis statėsi būrinę jachtą. 
1962 m. vasarą šeimą išsiuntė 
į JAV. o pats nutarė Atlantą 
perplaukti jachta. Pradėjęs, 
su trimis lenkais, kelionę 1962 
m. rugsėjo 4 d., iš Štetino (da 
bar Lenkijos uostas), Rozins 
kas šių metų sausio 15 d. pa 
siekė, kitoje Atlanto pusėje, 
Mažųjų Antilų salyną.

„The Washington Post“ 
dienraštis Įdėjo platų praneši 
mą apie ši skandalą ir pasisa 
ko, kad UNESCO leidinys 
turi būti išimtas iš apyvartos 
ir kad JAV valstybės valdžia 
to pareikalautų per Jungtinių 
Tautų organizaciją.

Ir mes visi prisidėkime pro 
testais per Jungtines Tautas, 
siųsdami laiškus adresu: Uni 
ted.Nations, New, U. S. A.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS VYRIAUSYBĖS KRIZĖ

išsivystė gana netikėtai, nors 
apie tai ir buvo kalbų. Iš Die 
fanbakerio kabineto pasitrau 
kė ne tiktai Krašto apsaugos 
ministeris, bet ir viceministe 
ris Sevigny ir prekybos minis 
teris G. Hees. Įdomu, kad pa 
vyzdžiui Hees tiktai prieš dvi 
dienas pareiškė, kad visi ne 
aiškumai išsiaiškinti ir kabinę 
te viešpatauja vienybė ir dar 
na. Sevigny paaiškino, esą jis 
kurį laiką delsęs iš kabineto iš 
eiti, nesi manęs, kad Kanados 
vyriausybė jo bus palenkta 
pildyti . susitarimus su Ameri 
ka. Deja, nepavykę.

Pasitraukusių vietas užėmė 
Churchill, McCutcheon ir La

i»-r-w- z-'' -s !• /g- , -» du šios šalies širdingus linkėjiAL Spaudos Balius Montrealy mus lietuvių tautai, jai šven 
" * čiant 45 nepriklausomybės su

PRAĖJO NAUJOVIŠKAI IR GRAŽIAI kaktuves.

Baliaus karalaitėmis išrinktos 
Danutė Klemkaitė, Aldona 
Burbaitė ir Sabina Alseikaitė.

Spaudos balius šiemet buvo 
gausus žmonėmis (kaip ir per 
nai). Į Balni buvo atvykusių 
iš tolimesnių vietų: Iš St. Je 
an Dr. J. Senikas, iš Kingsto 
no dail. A. Tamošaitienė, iš 
Lanoraie apylinkės tabako au 
gintojai Pakuliai, iš St. Tho 
mas de Jolliete pp. Danaičiai, 
iš Barringtono kalakutų far 
mos savininkai pp. Lukai, iš 
Bostono p. Pilišauskienė su 
dukterim, iš Lenkijos neseniai 
atvykęs p. Brilvicas ir gausi 
tautiečių publika, su mūsų pa 
rapijų kunigais, , užpildžiusi 
gražią ir didelę Slovakų salę, 
kuri šokių metu atrodė kaip 
siūbuojanti jūra. Kadangi pu 
blika buvo graži ir kultūringa, 
gražu buvo Į salę pasižiūrėti.

Nepriklausomos Lietuvos re 
daktorius, pasveikinęs visus 
susirinkusius ir padėkojęs už 
gausią NL paramą, ypač pa 
brėžė, kad NL nuoširdžiai re 
mia lietuviai dailininkai ir ba 
liun atsilankiusi dail. A. Ta 
mošaitienė ypač gausiai ir nuo 
širdžiai. Red. baliaus dalyvius 
supažindino su baliaus progra 
ma, kurioje pirmą kartą .Mont 
realy renkamos

BALIAUS KARALAITĖS.
Įvedama tradicija. kad kas 
met NL baliuje bus renkama 
baliaus karalaitė. Ši procedū 
ra užėmė žymią baliaus dalį. 
Baliaus karalaitės rinkimais no 
rimą pasitarnauti lietuvių kul 
tūringumo ir visuomeniškumo 
puoselėjimui. Karalaitės rinki 
mai tą patvirtino.

Komisija (inž. A. Pusaraus 
kas, L. Stankevičius ir p. Ži 
žienė), kuriai pirmininkavo 
inž. A. Pusarauskas daug dar
bo Įdėjęs paruošiant kandida 
tems ženklelius, užregistravo 
24 kandidates, su kuriomis su 
pažindino visus baliaus daly 
vius, reiškusius didelį gražio 
mi|s mergaitėmis susidomėjli 
mą. Balsavimai buvo demok 
ratiški: visi kas norėjo, pada 
vė savo balsą už tą, už kurią 
rado reikalinga. Balsų daugu 
ma buvo išrinktos šios mergai 
tės: Danutė Klemkaitė, Aldo 
na Burbaitė ir Sabina Alseikai 
tė. D. Klemkaitė gavo NL ka 

mbert. Nors labai trumpai, bet 
ir jie pabus ministeriais.

VYKSTA RINKIMINĖ 
KOVA

Kanados federalinė rinkimi 
nė kova šiemet turi naujų ne 
žinomųjų: įsipainioja kraštu 
tiniškai dešini Socialinio kredi 
to paritja, kuri mažiau besi 
orientuojančius Quobeco gy 
ventojus gali paveikti.

Atominio ginklavimosi kla 
usimas taip pat yra klaidinan 
tis ypač mažiau politiškai besi 
orientuojantiems. Todėl kol 
kas rinkiminė kova neturi dar 
ryškesnio veido. Bet ji vyksta 
ir eina vis aštryn.

srįrią ir dail. A. lamošaitie 
nės išaustą nuostabiai gražų 
tautinį drabužį. Lietuvišką ka 
runą karalaitei .uždėjo pati dai 
lininkė p. Tamošaitienė. Ka 
ralaitės draugės gavo kitų do 
vanų. 1963 metų N. L. kara 
laite yra čia gimusi mergaitė, 
labai populiari kaip visuome 
nininkė — darbšti visų paren 
girnų talkininkė: ją mes mato 
me talkinant NL parengimuo 
se, ją matome taikinant-.Šv. 
Kazimiero parapijos salėje pa 
rengimuoseš ir visi ją pažįsta. 
Kadangi visos mergaitės buvo 
gražios ir simpatiškos, tai rei 
kia spėti, kad laimėj ima nulė 
mė karalaitės visuomeniškasis 
populiarumas.

ŠOKIŲ KONKURSUI
šiemet vadovavo jaunimo ko 
mįsiia, daugiausia studentai: 
E. Tekutis, p. Tumaitė, p. 
Ambrozaitytė, V. Rupšys,
K. Barteška, Lukošius ir 
S. Geležiūnas, bendrą paruoši 
mą vedant NL B-vės pirm.
L. Giriniui. Už valsą premija 
priteista p. Piečaičiui su Po 
nia ir už tvistą — inž. Dargini 
su Ponia Geležiūnicne.

Daug darbo turėjo

LOTERIJOS
tvarkytojai. Ją sutvarkė K. 
Leipus su Ponia ir užbaigė, 
ypač vedant finansinę dalį, 
G. Alinauskas -su Ponia. Lai 
mėjimų traukime dalyvavo 
inž. V. Stankevičius, inž. A. 
Daugelavičius, inž. Gerhartas 
ir kt.

Loteriją komplektuojant 
daug pasidarbavo A. Kavaliū 
naitė.

Loterijos bilietus platino 
kandidatės į karalaites, kurių 
buvo 24 ir pp. Girinienė, p. 
Alinauskienė, p. Kazlauskie 
nė, p. Bohemier, p. Gabruse 
vičienė, p. Petronytė, A. Am 
brozaitytė, p. Strauss, p. Tu 
maitė, p. Jutras, p. Šeidytė, 
p. Gerhardaitė, p. Vasiliaus 
ka;tė p. Kardelienė ir p. Gu 
daitytė.

Visoms talkininkėms ir vi 
siems talkininkams ir loteriją 
parėmusiems fantais bei auko 
mis nuoširdžiai dėkojame.

Svarbesnius fantus laimė 
jo: Dail. A. Tamošaitienės Me 
no studijoje išaustą drabužį

Labai malonu konstatuoti, 
kad yra kultūrininkų, kurie ne 
tiktai patys remia lietuviškąją 
spaudą, bet ir kitiems duoda 
gerą pavyzdį. Štai atsilankęs 
Spaudos baliun.
Dr, Senikas Juozas,

St. Jean, Q. įmokėjo 100.00 
NL mašinų Fondui, o 
Kliučinskas Bruno,

Montreal ......................20.00

Nuo kapitoliaus padangės
AMERIKOS VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS DĖL

LIETUVOS
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 45-jų sukaktuvių 
proga JAV Valstybės sekr. D. 
Rusk per Lietuvos atstovą Va 
šingtone paskelbė šį oficialų 
pareiškimą:

Leiskite man perduoti US 
A vyriausybės ir žmonių var

Amerikiečiai lieka tvirtai įsi 
tikinę, kad jūsų tautiečiai, 
kaip ir visos kitos tautos turi 
teisę į laisvą apsisprendimą. 
Dėl šių priežasčių mūsų vy 
riausybė nepripažįsta Lietu 
vos inkorporavimo į Sovietų 

laimėjo A. Valiulienė; NL 50 
dol. ,per M. Mačiuką siuvyklą 
p. Bohemier; moterišką pal 
tą iš p. Guobio siuvyklos bei 
krautuvės — p. Kliučinskie 
nė.

Dar neatsiimti šie fantai:

Fantus prašome atsiimti iki 
vasario mėn. galo.

169357, 169959, 169603,
169768, 168493, 169417,
169493, 169892, 169080,
169854, 169966, 169941,
169652, 169877, 168523.
168609, 168641, 169605,
169166, 169519,
168230, 169523.

169541,

BUV. VYR. SKAUČIŲ 
DĖMESIUI!

Šį penktadienį, vasario 22 
d. 8 v. v. A. V. parapijos kle 
bonijos salėje įvyks steigiama 
sis buv. Vyr. Skaučių ratelio 
susirinkimas.

Visos buv. Vyr. Skautės 
yra kviečiamos dalyvauti.

APRŪPINIMO
tarnyboje buvo visa NL v-ba, 
pas:skirsčiusi sritimis: pirm. 
L. Girinis, nariai P. Paukštai 
tis, H. Adamonis, P. Juodko 
jis, J. Šiaučiulis.

Bilietus pardavinėjo P. 
Petronis ir V. Vanagas; kont 
rolėje buvo W. Kiškis.

Virtuvę tvarkė p. Bubliaus 
k’enė, talkinama pp. Budrevi 
čienės, Gudienės, Mozūraitie 
nės, Ubartienės, Gabrusevi 
čienės, D. Klemkailės, Pau 
lauskaitės, Adomaitytės, Pet 
ronytės. maistą paruošti pade 
jo M. Leknickienė ir p. Gir 
džiuvienė su p. Klemkiene.

Bare buvo K. Otto ir dail. 
p. Černin, kuris be to dar sa 
lės tvarkyme daug pasidarba 
vo su p. Ubartu.

Alaus bare buvo K. Toliu 
šis ir p. Bagdžiūnas; padavė 
jais p. Mickus, p. Baršauskas, 
p. Bohemier, p. Ubartas, Lu

Tat šią savaitę gauta 120.00 
Nuoširdžiausia padėka sa 

vosios spaudos rėmėjams. 
Mašinų F-de buvo 11,184.00 
Naujai gauta.................... 120.00
Fonde dabar yra . .11,304.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta . .3,696.00

Būsime dėkingi visiems, 
kas prisidės prie Fondo papil 
dymo. Valdyba.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
s-gą jėgos priemonėmis. Mes 
esame tikri, kad lietuvių įro 
dytas atsidavimas laisvei ir tei 
singumui, kuo nemažai pasi 
tarnauta ir mūsų tikslams, di 
džiai pasitarnaus ir jūsų tau 
tai siekiant atstatyti ir jūsų 
tautos teises.

AMERIKA LIETUVOS 
LAISVĖS REIKALĄ 

parėmė, kaip ir kasmet, labai 
stipriai: Kongrese specialiai 
Lietuva minėta, reikalaujant 
jai prideramų teisių; daugelis 
miestų majorų paskelbė Lietu 
vos. dienas; daug pareiškimų, 
kuriuose pasisakoma už Lietu 
vos laisvę. Pasisakė ir spau 
da.

kauskas, p. Oscila, p. Gabru 
sevičius.

Sunkvežimiu talkino p. Lin 
gaitis.

Visai, visose srityse tarny 
bai ir talkininkams nuoširdžiau 
šia padėka.

NL SPAUDOS BALIAUS
LOTERIJAI

fantų aukojo dar šie asmens:
97. G. Mačionis, alaus dėžė.
98. W. Kiškis, alaus dėžė.
99. Jocas Pov., šokolado dž.

100. P. Gudienė, vyno bonka.
101. P. Juodkoj is, vyno bnk.
102. P. Ptašinskas, Martini b.
103. Tubis Jonas, vyno bnk.
104. P. Gabrusevičienė, vaza.
105. V. Vanagas, Cinzano b.
106. Lukoševičius Juoz., $2.
107. P. Stašaitis, did. lėlė.
108. G. Alinauskas, šokolado.
109. Adomonienė O., šokol.
110. P. Simonavičius, kelion. 

įrankiai.
111. P. Vieraitis, vyno bnk.
112. p. X., paveikslas.
113. P. Laimikis, vyno bnk.
114. P. Tekutis, liet, plokšt.
115. K. Lukas, 3 kalakutus.
116. Pp. Šablauskai, paveiksi.
117. Br. Bujūnas, 2 dol.
118. Pp. Smilgevičiai, puodu 

kas su lėkštele.
119. Pp. Daugelavičiai, sal 

dainių indas.
120. P. Jackus, cigaretės ir 

žiebt.
121. P. Tumienė - Szewczuk, 

šokolado dėžė.
122. Jonas Martmaitis $2.
123. A. Mecelis $2.
124. V. Žižys, 2 kuponai po 

$10.
125. M. Šulmistras $2.
126. A. Jocas $7.
127. A. Paškevičienė $2.
128. D. L. Barauskai $2.
129. P. Paukštaitis $2.50.
130. S. Jaspelskis $5.
131. Andrius Matuseviius $2.

Visiems aukavusiems NL 
Spaudos baliaus loterijai, nuo 
širdžiai dėkojame. NL.
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Nepriklausoma Lietuva 
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For loyalty to Canada!
Už ištikimybę Kanadai! For liberation of c . ..ania!

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

K. L BENDRUOMENĖS REIKALAI

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

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

Dėmesio sportuojančiam 
jaunimui!

Ateinantį savaitgalį sporto 
mėgėjai Toronte, turės gražią 
progą stebėti Kanados Spor 
to Apygardos krepšinio pir 
menybes. Tai neeilinis mūsų 
gyvenimo įvykis, kadangi 
sporto klubuose yra susibūręs 
mūsų gražiausias atžalynas, 
mūsų ateitis, kuri be savo tie 
sioginio tikslo — sporto, taip 
pa yra pasirinkus gražų lietu 
viską kelią, lietuvybės išlaiky 
mą.

Ir reikia stebėti, kad spor 
to klubai negaudami didelės 
moralinės ir materijalinės pa 
ramos (taip reikalingos šiame 
kontinente!) nei iš įvairių 
,,veiksnių ir veiksnelių”, ar 
net tos pačios L. B-nės, ta 
čiau įstengia į savo eiles su 
traukti daug didesnį skaičių 
jaunimo už kitas ideologines 
organizacijas, kurių vado 
vams niekuomet nestinga pini 
go, laisvo, laiko, ar net stip 
rios atramos augšlesnėj insti 
tucijoj. Ne. Sportininkai dar 
nepažino įvairių mūsų gyveni 
mo (stipriau pasakus) riete 
nų, jie dar nepasidalino į par 
tijas — partijėles. Kol kas jie 
garbingai atstovauja Lietuvos 
vardą sporto aikštėje, garbin 
gai gina lietuviško klubo var 
dą, mūsų trispalvę.

Sakau ,,kol kas“, nes tokia 
padėtis ilgai tęstis negali. Net 
ir paskutiniam Kultūros Kong 
rese Čikagoj neužsiminta apie 
sportą „ant popieriaus” — at 
siprašau primtose rezoliucijo 
se, neužsiminta net ir diskusi 
jose. Lietuvybė ir lietuvišku 
mas buvo akcentuojamas, ei 
tuojamas, proteguojamas ir 
matomas tik lietuviškoj mo 
kykloj, parapijose, laikraščiuo 
se, simfoniniam koncerte, pa 
skaitose asmenų, negyvenau 
čių šio kontinento dvasia ir 
šio kontinento jaunimo kvė 
puojamu oru. Bet jokiu būdu 
nematyta ir nenorėta matyti 
lietuvybės lišlaikymo lietuviš 
kuose sporto klubuose. O vie 
toje būti kampininkais Kultū 
los Kongrese ekspromptu su 
darytai fizinio lavinimo sekei 
jai (ir sprendžiančiai įvairius 
sportinius klausimus tik tų pa

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

37.
Į Altajaus kraštą atvež 

tiems lietuviams išdavė as 
mens pažymėjimus, kuriuose 
jie buvo įrašyti tremtiniais 
(„ssilnyje“). Kadangi joks 
dar ir sovietinis viešas teis 
mas iš Lietuvos išvežtųjų bylų 
nesprendė ir trėmimo baus 
mės jiems neskyrė, lai aišku, 
kad visi išvežtieji buvo sovie 
tinių biurokratų sauvalės au 
kos bei administraciniai trem 
tiniai. Tačiau autorė H. Taut 
vaišienė pažymi labai įdomų 
dalyką, kad nuvežtiems į Ark 
tį tremtiniams nei iš šio, nei 
iš to išdavė kitus dokumentus, 
pagal kuriuos jie buvo .„spec 
pereseleucais“ (ypatingi persi 
keliantieji) pavadinti. Šis pa 
vadinimas išvežtiems į Arktį 
"etvviams buvo taikomas tik 
iki 1956 metų. Po to jie vėl pa

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

čių sporto „sirgalių“ tarpe) 
bent vienas mūsų sporto dar 
buotojas būtų pakviestas su 
vieša paskaita apie šio konti 
nento lietuviško sporto ir klu 
bų reikšmę „ore kabančiam” 
mūsų atžalynui (juk jie netu 
ri balsavimo teisės įvairių or 
ganų rinkimuose, nemoka L. 
B-nės nario mokesčio!), kad 
LB suvažiavimuose ar posė 
džiuose būtų jieškoma naujų 
kelių, naujų formų skautų, 
sportininkų ir kt. jaunimo or 
ganizacijų veiklai, rėmimui jų 
— visai kitoje plotmėje gale 
tume statyti mūsų kultūrinį 
gyvenimą, visai kitom akim 
galėtume žiūrėti i tremties 
sportą, kuris tampriai surištas 
su visu mūsų gyvenimu.

Daug kartų kartojau, tad 
pakartosiu ir šimtąjį pirmą, 
kad sportas vyresnės kartos 
atstovams yra daugiau už ter 
ra incognita. Tad ir laikas jai 
įkelti koją į tą nežinomą že 
mę, dažniau apsilankyti rung 
tynėse, pamatyti jose šimtus 
mūsų gražaus jaunimo; laikas 
mesti žvilgsnį į sužaistas sa 
vaitgaliais pasekmes, laikas 
krašto Tarybai suvažiavimuo 
se rimčiau šį reikalą išdisku 
tuoti; laikas ir įvykstančiam 
Pasaulio Lietuvių Seime To 
ronte atskiru punktu į dienot 
varkę šį klausimą Įnešti; lai 
kas ir mūsų parapijų klebo 
nams nors vieną sekmadienį 
metuose pamoksle iškelti spo 
rto reikšmę, nes kaip Popie 
žius Jonas XXIII pažymėjo 
italų sportininkų audiencijoj, 
š. m. sausio 25 d., sportas yra 
minimas šv. Rašte, jis žmonių 
gyvenime, kėlime dvasinių ir 
fizinių jėgų yra svarbus veiks 
nys.

Tad ateinantį savaitgalį 
Toronte, džiaugsmingai priim 
kime sportininkų kvietimą da 
lyvauti didelėj jų šventėj, 
džiaugsmingai sutikime, jų jau 
nas, žvalias gretas. Ši maža 
parama, bus kartu dideliu 
sportininkų laimėjimu ne tik 
sporto aikštėje, bet ir tolimes 
niame jų darbe.

K. Baronas.

sidarė tremtiniai (ssilnyje). 
Tokie dokumentų kaitalioji 
mai be rimtos priežasties, taip 
sau nedaromi. Jei H. Tautvai 
šiene net keliose vietose nebū 
tų minėjusi Amerikos, ameri 
kiečių prekių ir maisto pro 
dūktų, atvežtų į Arktį, tai tas 
dokumentų kaitaliojimas būtų 
labai sunkiai suprantamas. Ne 
abejotinas amerikiečių Arkty 
je lankymasis atskleidžia bol 
ševikų gudrybių paslaptį.

Bolševikai numatė ir prilei 
do, kad esant ir kiečiausiai 
kontrolei ir visiškai vergų ižo 
liacijai, galėjo atsitikti, kad į 
Tiksi uostą atplaukusio kurio 
nors JAV laivo jūrininkai ga 
Įėjo patirti, kad žvejybos įmo 
nėse dirba ne laisvi žmonės, 
bet vergai. Tuomet kiltų toks 
skandalas, kokį bolševikai jau 
buvo patyrę kien anksčiau,

KLB KRAŠTO VALDYBA 
ZACIJOS TOBULINIMU

Persitvarkė KLB
Vasario 14 d. posėdyje KL 

B Kr. V-ba aptarė daug daly 
ku, kurių priešakyje buvo Kul 
tūros Fondo persitvarkymas 
(išvykus) pirm. I. J. Borevi 
Čiui.

Kr. V-bos pirm. Dr. P. Lu 
koševičius Vbai pristatė naują 
K. F. pirm. Dr. H. Nagi, ku 
ris suformavo naują KF: Dr. 
H. Nagys — pirm., V. Jony 
nas — vcp., Dr. I. Gražytė— 
sekr., V. Žižys — ižd., J. Pie 
čaitis — Jaunimo sk. ved., A. 
B. Pusarauskas —spaudos sk., 
Dr. J. Šemogas — narys.

Dr. H. Nagys V-bą supa 
žindino su KF planais, kurie 
nubrėžti visiškai realiai. Trum 
pai aptariant, numatoma: KL 
B . apylinkėse turėti KF [galio 
tinius; turėti ryšius su PLB 
Kultūros taryba ir JAV KF; 
lietuviškųjų mokyklų klausi 
mą ištirti ir padaryti gyvu, ku 
riam tikslui paruošia ankieta; 
suruošti mokytojų dienas; jau 
nimo organizacijų centrą su 
daryti Montrealy su skyr. T o 
ronte ir į ją įtraukti studentus; 
nustatyti ryšius su visomis jau 
nimo organizacijomis; suruoš 
ti Pasaulio Lietuvių Seimo me 
tu jaunimo pasireiškimą; susi 
rūpinti skautų ir sporto organi 
zacijomis ir kt. KLB Kr. V- 
ba dideliu pasitenkinimu prita 
rė KF pirm, planams.

J. Adomaitis supažindino

KLB MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO 
PREZIDIUMO PIRMININKO ŽODIS VASARIO 16 

PROGA
Didžiai gerbiamieji sesės ir 

broliai lietuviai,
Kanados Lietuvių Bendruo 

menės Montrealio apylinkės 
Seimelio Prezidiumo vardu 
man tenka didelė garbė tarti 
šiuos kelius šio garbingo minė 
jimo proga žodžius.

Šiandieną mes čia, svetimo 
je Kanados žemėje, šioje 
puošnioje Montrealio miesto 
pastogėje susirinkome iškil 
mingai paminėti Lietuvos Ne 
priklausomybės paskelbimo 
šventes 45 metij sukakties die 
na. Dieną kalendoriuose pa 
ženklintą 16-ta vasario.

Diena, kuri Lietuvių tautos 
istorijos puslapiuose didžio 
mis aukso raidėmis yra įrašy 
ta.

Dieną;- didžio ryžto, di 
džios valiosį pasiryžimų, Jr 
kraujo aukomis paženklintą, 
niekad neužmirštamą, jokių 
priespaudų ir vergijos pančių 
nesukaustomą, nepavergiamą.

Dieną, didžia mūsų tautos 
laisve vainikuotą.

Dieną, kuri mūsų visų lais 
vės siekiančių Lietuvos žemės 
vaikų laisvės kovos kelyje, 
šviesioji žvaigždė sutemose, 
šviečiančių švyturių laimėji 
mo ir sugrįžimo uoste.

Dieną, primenančią kiekvie 
nam lietuviui, kur jis bebūtų, 
kur likimo- dalios bebūtų iš 
blokštas, ar svetimuose kraš 
tuose, kur laisvė netramdoma 
svetimųjų jungo, kur laisvės 
vėliava priklauso kiekvienam 
neskiriant nei religijos, nei ra 
sės, nei tautybės.

Ar, tenai toli prie Lenos, 
Kolymos ir Janisiejaus šaltų 

kai iš Archangelsko į Angliją 
atplaukusiame su medžio kro 
vinių laive, laivą iškrovusieji 
darbininkai — anglai, ant iš 
kraunamų lentų pastebėjo rau 
donos spolvos (krauju) užra 
šus, kad tos prekės pagamin 
tos bolševikinės Rusijos ver 
gų. Dėl šio radinio laisvojo pa 
šaulio darbininkų organizaci 
jos Sovietų Rusijos gaminiams 
paskelbė boikotą, atsisakyda 
mi tokias prekes iš laivų iš 
krauti.

Jei panašus dalykas pasikar 
totų Arktyje, bolšeevikai pa 
kištų žvejyboje dirbančiųjų 
dokumentus su „spec perese 
lecų“ pavadinimais. „Perese 
lenec“ rusų kalba reiškia savo 
noru kitur išsikėlusi gyventi 
asmenį — laisvą kolonistą. 
Tai būtų tas pats, ką ameri 
kiečiai pionieriais vadina. Ka

SUSIRŪPINUSI ORGANI 
IR VEIKLOS PLĖTIMU
Kultūros Fondas.
su Šalpos Fondo veikla. Į „tri 
kampi“ išsiųsta jau 49 siunti 
niai. Šalpos Fondo klausimų 
apimty plačiau aptartas Vasa 
rio 16 gimnazijos šelpimo kla 
usimas. Tuo reikalu nutarta 
susižinoti su Vas. 16 gimnazi 
jos vadovybe.

Kanados Lietuvių Fondan 
nutarta įnešti 100 dolerių.,

Wellando ir St. Catharines 
nesantaikų klausimą nutarta 
vesti KLB statuto pagrindais, 
kai asmeniniams nesutari 
mams ar užgavimams yra KL 
B Garbės teismas.

JAV ir Kanados šokių šven 
tės komitetan nutarta skirti T. 
J. Borevičius, kuris jau yra pa 
prašytas atstovauti Kanadą.

Apsvarstytas ir 1963 metų 
pavadinimo „Sukilėlių ar su 
kilimo metais“ klausimas ir tuo 
reikalu nutarta pasiųsti moty 
vuotą pasisakymą PLB V-bai.

Kanados sporto pir.meny 
bėms Valdyba paskyrė perei 
namąją dovaną.

KLB Kr. V-bos posėdyje 
perdėm vyravo mintis, kad 
Lietuvių Bendruomenė, kaip 
pagrindinė organizacija, kuri 
jungia visame pasaulyje visus 
lietuvius ir jų organizacijas į 
bendrą bei vieningą lietuvišką 
šeimą, yra būtina didžiausio 
dėmesio, stiprinimo ir puošė 
Įėjimo.

KLB KRV Inform.

jų žuvusių kankinių nuklotais 
kaulais, krantų.

Ji primena mums visiems 
anų žuvusiųjų didvyrių testa 
mentinius žodžius, žodžius iš 
kaltus lietuviškų laukų pilko 
granito pjedastaluos, įkaltus, 
įlietus į gintarais išdabintą že 
mę. į mūsų genties kraują.

Žodžiais: Mes žuvome, kad 
jūs gyventumėt laisvėje, kad 
jūs kovotumėt jos netekę ir 
pakartotumėt savo testamenti 
nius žodžius ateinančiom kar 
tom savo genties vaikams, ku 
rių žemė pavadinta Dievo 
skirtu vardu Lietuva.

Kiekvienas neišdildomas 
aukso raidėmis įrašytas į tau 
tos istoriją lapas gimsta per 
didžias aukas, už tas idėjas, 
šventas idėjas, pralietą kraują.

Tad ir tie, kurie žuvo kovo 
darni už didžiąją Tautos Lais 
vės idėją, kurie ilgų amžių bė 
gyje krito nelygioje kovoje, 
kurie nepabūgo skaudžių ka 
zokų kirčių, kurie neišsigan 
do baisių Muravjovo kartuvių, 
kurie savo plieno krūtines sta 
tė prieš daug už save skaitliu 
gesnius priešus, kurie pašau 
lio istorijai nežinomu heroiz 
mu ėjo ginti laisvės prieš šio 
amžiaus raudonąjį Atilą, rusiš 
ko j o komunizmo kruvinąsias 
ordas, ėjo, eina ir eis, kad 
krauju vėl pakartotų anų pir 
mųjų didvyrių žodžius, kad 
naujais testamentiniais žo 
džiais įpareigojus mus kovoti, 
kovoti kietai, neatlaidžiai ne 
nuilstamai iki didžioji Laisvės 
vėliava, pagimdyta Vasario 
16 Aktu plevėsuos vėl virš 
šventosios Lietuvos žemės.

J. Šiaučiulis.

rui pasibaigus, komedijų su 
amerikiečiais vaidinti nereikė 
.i °- Tad 1956 m. musų tremti 
niai ir vėl pasidarė, kuo buvę, 
— išnaudojami ir beteisiai ver 
gai. Šis pavyzdys rodo-, kokių 
bolševikai klastojimų griebia 
si, kai klasta naudinga rėži 
mui.

Suomius miškų darbams į 
Lenos pakrantes atgabeno 
1941 metais, t. y., metams pra 
slinkus po rusų išprovokuoto 
karo su suomiais — po . karo 
paliaubų. Nėra abejonės, kad 
Sovietu atplėštoje nuo Suomi 
jos teritorijoje (Viipuri apy 
linkėse ir Karelijoje) pasiliko 
paskiros suomių šeimos. Joms 
tad ir suomiams bendrai bolše 
vikai atkeršijo už gėdą, ku 
rią jie patyrė kare su šuo 
miais. Krinta į akį, kad žiau 
riose Arkties sąlygose vergų

HENRIKAS NAGYS

PRAGIEDRULIAI ir ŠEŠĖLIAI...
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

* * *
Mėnesinis kultūros žurna 

las „AIDAI“ pirmajame 
1963 metų numeryje atspaus 
dino vedamuoju gana ilgą 
1962 metų mūsų kultūrinės ir 
visuomeninės veiklos apžval 
gą, pavadintą „Pernai mūsų 
veikloje pasidairius!” Inicia 
lais pasirašęs autorius A. R.- 
-D. (gal du?) faktus surinko 
gana kruopščiai. Pridėjo net 
išsamia 1962 metų bibliogra 
fiją. Paminėjo visus svarbes 
niuosius įvykius. Iš jo sužino 
jom net kai kurių, iki šiol ne 
skobtų. dalykų, pavyzdžiui, 
kad „AIDU” premija dėl bal 
su pasidalinimo nepaskirta“. 
Sužinojom, kad praeitais, mai 
roniniais metais^ AIDU spe 
cialus numeris, kaip teigiama 
Įžangoj, „pavirto stambiausiu 
inašu į maironinius metus, kai 
kiti neištesėjo“. Iš tos pačios 
Įžangos taipgi patyrėme, kad 
Kultūros kongreso „nutarimai 
ir rezoliucijos reikšmės turės 
tik tada, kai bent dalis jų bus 
[gyvendinta“ ir kad „pašnekė 
ti lietuviai moka, tik mažiau 
padaro konkrečiai“. Tarsi gir 
dėtas bus ir kitas autoriaus tei 
girnas: „Tokių konkrečių dar 
bų įgyvendinimo turėtų žiūrė 
ti gal naujai įsisteigusi Kultu 
ros Taryba. . .“

Jeigu įžangoje A. R.-D. 
kiek ir kuklauja, kartodamas 
jau girdėtus dalykus, tai visai 
kitokiu balsu prakalba jisai sa 
v o apžvalgos antrojoj ir tre 
čiojoj dalyj.

Antrosios dalies leitmotyvu 
reikėtų laikyti mūsų apžvalgi 
ninko pasipiktinimą išdidžiais 
kritikais, kultūrininkų „kultū 
ringumu“, mūsų polemikos 
primityvumu. Visa tai taip gi 
kai, atrodo, Įskaudino A. R.- 
-D„ kad jis gale sušunka (pa 
hafriazuodam'as) ” pavsipriešin 
kim kultūrininkų nuosmu 
kiui!“ Keista tik, kad apžval 
gininkas nepastebėjo, jog jis 
pats tuos negerus kritikus kri 
ūkuodamas kalba neklaidin 
giausio patriarcho tonu. Žino 
ma, labai gali būti, kad už šių 
trijų raidžių yra kukliai pasi 
slėpęs koks nors lietuviško 
džentelmeniškumo ir toleran 
cijos neabejotinas žinovas bei

SUDBURY. Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

L. B. v-ba vasario mėn. 23 
d. ukrainiečių salėje,-130 Fro 
od Rd„ rengia Lietuvos Ne 
priklausomybės paminėjimą. 
Paskaita J. Lukšio. Meninę 
dalį atliks vyrų choras, veda 
t- -------------------- -at— -1*

darbą dirbo: lietuviai, šuo 
miai, Lietuvos žydai ir jakutai, 
o rusai čia buvo tik tvarkyto 
jai. Taigi, ištai yra aiškus tau 
tų genocido pavyzdys.

1941 m. bolševikai iš Lietu 
vos išvežė įvairiausių padėčių 
ir profesijų žmones, visiškai 
nesiskaitydami su išvežamųjų 
specialybėmis, patirtimi ir šei 
mynine padėtimi, pastaruoju 
atveju turiu galvoje šeimas su 
mažamečiais vaikais ir palie 
gūsiais senyvo amžiaus žmo 
nėmis. Pažinojau žiauria mir 
timi šiaurėje mirusį profesorių 
Vincą Vilkaiti, reta žemės 
ūkio specialistą. Profesorius 
šalia darbo Dotnuvos žemės 
Žemės ūkio rūmų išlaikomoje 
ūkio akademijoje, vadovavo 
Augalų apsaugos stočiai. Pro 
fesorius buvo reto pareigingu 
mo ir tvarkingumo mokslo 
žmogus. Kuo krito i akį oku 
pantui prof. V. Vilkaitis, sun 
ku buvo suprasti, kai žinia 
apie i o išvežimą pasiekė Kau 
na. 1919-20 m. Šiauliuose pa 
žinojau jauną mokvtoją Arvy 
daite. būsimaią Vilkaitienę. 
V. -Vilkaitis Berlyno universi 
tete studijavo gamtos moks 
Jus ir ten pat įsigijo daktaro 
laipsnį. Arvydaitė studijavo 
Berlyne ir Prancūzijoje kai 
bas. Nejaugi tiktai dėl to, kad 
žmonės kažkada gyveno Va 
karuose, bolševikams jau bu 
vo priešai?

Bus daugiau. 

propagatorius, bet savo raši 
nyje jis, deja, nepasirodo esąs 
mažiau arogantiškas už bara 
muosius.

Neparodo-jis taip pat daug 
savo skelbiamos meilės tiesai. 
Jo panaudojamos citatos taip 
sumaniai „peršukuotos“. o pri 
segtieji komentarai tokie at 
sargūs” (negi lotynų kalba tul 
žį pakeičia medum?), kad, iš 
tiesų, mokytis iš jo polemikos 
meno būtų pavojinga. Neatro 
do, kad apžvalgos autorius ga 
lėtu įtikinti skaitytoją, radęs 
kultūros kongresams tikruo 
sius uždavinius ir tikrąsias de 
finicijas. Atydus skaitytojas, 
be abejo, tuojau pastebės, 
kad apžvalgininkas tiktai kar 
toja jo kritikuojamųjų asme 
nų jau prieš keletą mėnesiu ra 
sytas mintis, keltus pasiūly 
mus. Pavadindamas kitų pa 
siūlymus litanijomis (reikia 
pasakyti, gerokai primityvus 
gi toks polemikos metodas, ar 
ne?), jų nesumenkini, o pats 
kartodamas tą patį kitais žo 
džiais negi pakeli aukštesnėn 
plotmėn?

Dar labjau nusikalsta, atro 
do, apžvalgos autorius savo 
paties pamokymams treciojoj 
lašinio dalyj, kur barami mū 
sų politiniai veiksniai. Ir to 
nas. ir žodynas čia, iš tikrųjų, 
gerokai primityvus. Vienoj 
vietoj, didesniam efektui, net 
pavardė iškraipoma. Palikim, 
tačiau, tai politikams spręsti.

Tenorėjom pasakyti viena: 
mokytoju ir patriarchu būti 
sunku. Ir dar: be reikalo taip 
būkštaujame kritikos. Be rei 
kalo taip drovimės išgirdę ašt 
resnį žodį. Be reikalo nuolat 
nurodinėjam svetimuosius 
(štai, kaip jie viską gražiai da 
ro!), tarsi niekad nebūtume 
skaitę svetima kalba parašytų 
leidinių. Pilnai sulikdamas su 
apžvalgos autoriaus kultūrin 
gos polemikos reikalavimu, 
nemanau, kad aštrus ir kietas 
žodis būtinai jau laikytinas ne 
kultūringu. Geriausiai tai pa 
tvirtino ir pats apžvalgos au 
torius darbais, nes ir savo ap 
žvalgoje neišvengė nei žodžių, 
nei metodų, kurie atrodė to 
kie baisūs pas kitus.

* jį: *
H. Nagys.

mas Alekso Kusinskio. Vė 
liau šokiai grojant „Stra Dus 
ter‘s“ orkestrui. Veiks turtin 
gas bufetas. Pradžia 7 vai. va 
kare.

Visus tautiečius kviečiame 
atsilankyti ir pasikviesti drau 
gų bei pažįstamų.

ŠALTA ŽIEMA
Šią žiemą apylinkę sukaus 

tė šalčių ir didelė sniego dan 
ga. Mūsų gamtos sporto mė 
gėjai vis tik nenusimena, bet 
daugelį poilsio valandų pralei 
džia ant ežerų, prie ledo eke 
čių belaukdami užkimbančios 
kokios „gražuolės”. Iš jų pa 
žymėtini: P. P. Jutuliai, St. 
Krivickas, Pr. Gabrėnas, J. 
Paulaitis, P. Semežys, J. -Jo 
naitis, L. Baltutis, J. Venslo 
vaitis, J. Račinskas ir kt. La 
bjausiai pasižymėję ir didžiau 
si gamtos sporto mėgėjai, k. a. 
Bronius Dūda, Valys Bružas 
ir Petras Gurklys, net keletą 
kartų lėktuvu aplankė tolimes 
nius, bet žuvingus ežerus ir pa 
gavo geros rūšies žuvies.
® Vietinio Šalpos Fondo rei 
kalams aukojo: po $5 kun. 
Antanas Sabas, Pr. Gustas ir 
po $2 Valys Bružas. Širdinga 
padėka.

V. Š. Fondo įgaliotinis. 
® „Nepriklausomą Lietuvą“ 
užsisakė: Juozas Stapčinskas 
ir A. Lapienis.
• Lietuviai labai pasigenda 
jaunimo choro, kuris taip nese 
niai labai gražiai giedojo baž 
nyčioje per pamaldas lietu 
viams, bet dabar dėl nežino 
mų priežasčių nutilo. Tikimės 
ir laukiame jo gražios tolimes 
nės veiklos.
• „NL“ Mašinų Fondui au 
kojo: $5 VI. KriaUČeliūnas ir 
$2 Juozas Stepčinskas.
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Vasario 16-jai
MIN. VACLOVO SIDZIKAUSKO KALBA, PASAKY 
TA 1963 M. VASARIO 10 D. MONTREALYJE, 

MININT 45-JĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO SUKAKTĮ.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

Vos prieš keletą savaičių 
minėjome 40-ją Klaipėdos žy 
gio sukaktį. Su pasididžiavi 
mu mes priminėme ir sau ir ki 
tiems,. kaip tautinio atgimimo 
naujiems žygiams pažadintoji 
ir sociališkai spėjusi persiri 
kiuoti lietuvių tauta savo ran 
Iromis ir savo genijumi pakei 
tė 500 metų, ją lietusios istori 
jos raidą. Vietoje būti nuola 
tos stumiamai j Rytus, ji pati 
pasistūmėjo į Vakarus ir atga 
vo bent mažą savo prarastųjų 
žemių dalį.

Tas istorinis posūkis buvo 
galimas tik lietuvių tautai at 
stačius savo valstybę ir.išsiko 
vojus laisvę. 1918 m. Vasario 
16-tos Aktu Lietuvos Taryba 
Vilniuje tarė žodį, o mūsų ka 
riai ir savanoriai savo drąsa ir 
krauju, mūsų politikai ir dip 
lomatai sugebėiimu ir darbu 
tą žodi, pavertė kūnu. Vasario 
16-ii, kurios 45-ją sukaktį šia 
ndien minime, atvėrė lietuvių 
tautai nauius horizontus, nau 
jas perspektyvas.

Vasario 16-tos Aktas suda 
rė pagrindą visam Lietuvos ne 
priklausomybės laikotarpiui. 
Jis sugrąžino. Lietuvai valsty 
bingumą, sugrąžino Lietuvą 
po ilgų laisvės sutemų į pašau 
lio nepriklausomų valstybių 
bendruomenę. Buvęs carų im 
peri j os jnamis pasijuto esąs sa 
vo krašto ir savo likimo šeimi 
ninkas. Suklestėjo lietuviškoji 
kultūra. Karo ir svetimų oku 
paciių žaizdas užgydžius, spar 
čiai žengė pirmyn medžiagi 
nis tautos gerbūvis. Jei ne So 
vietų okupacija, Lietuva jau 
šiandien stovėtų greta Dani 
jos ir kitų pirmaujančių pana 
šaus .dydžio ir ekonominės bei 
socialinės struktūros Europos 
valstybių.

Vasario 16-ji nėra vien pra 
eitis. Ji yra ir šių dienų politi 
nė ir psichologinė realybė, 
laisvės žygių skatintoja, kaip 
kad ji buvo nepriklausomybės 
kovų ir partizaninių žygių 
įkvėpėja. Ne veltui todėl so 
vietinis Lietuvos okupantas vi 
somis priemonėmis stengiasi 
išdildyti Vasario 16-tos povei 
kį, suniekinti visą Lietuvos ne 
priklausomybės laikotarpį. Is 
toriia yra dabarties.su praeiti 
mi dialogas. Okupantas krai 
po ir klastoja Lietuvos istori 

ją, nori tą dialogą nutraukti. 
Veltui jo pastangos! Dauge 
lio amžių garbingą Lietuvos 
istorija ir nepriklausomybės 
tarp dviejų pasaulinių karų lai 
kotarpis galingai skatina ir sk 
atins lietuvius naujiems lais 
vės žygiams, naujiems laimė 
jimams. Todėl lietuviai taip 
entuziastingai ir su tokiu pasi 
didžiavimu bei viltimi mini 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį.

Paskutini kartą Vasario 16- 
ji buvo laisvai ir iškilmingai 
paminėta Lietuvoje 1940 me 
tais. Paskutinį kartą buvo tuo 
met pasidžiaugia kultūriniais 
ir ūkiniais laimėjimais bei pa 
žanga. viltingai buvo vaizduo 
jama Lietuvos ateitis, nors pra 
sidėjęs antrasis pasaulinis ka 
ras jau tuomet drumstė nuo 
taika ir kėlė nerimą. Vėliau, 
po 1940 m. birželio katastro 
fos, minėdami Vasario 16-ją, 
klausėme save, ar tikrai turė 
jo Įvyktai tai, kas įvyko, ar ne 
buvo galima bolševikų okupa 
ei jos išvengti, o jei ne, tai ar 
gerai buvo pasielgia tą lemtin 
gaja birželio 15 dieną, kai be 
fizinio pasipriešinimo buvo 
orimtas Kremliaus ultimatu 
mas ir kai pakriko Lietuvos 
politinė vadovybė? Kitas klau 
simas, kurį nesiliaujame statę, 
minėdami Vasario 16-ją, — 
kas ir ar viskas, kas galima ir 
reikia, yra padaryta ir daro 
ma Lietuvai išvaduoti, jos ne 
priklausomybei ir laisvei at 
statyti, kitais žodžiais tariant, 
gražinti Vasario 16-tos Akto 
galią?

Istorija nepripažįsta „jei 
gu“, nenagrinėja, kas būtų bu 
vę, jeigu. . . Istorija registruo 
ja faktus. Tačiau pirmasis klau 
simas yra toks mums opus, 
1940 metų katastrofos aplin 
kybės taip skaudžiai mūsų iš 
gyventos ir tebeišgyvenamoS, 
kad negalima praeiti pro jį ty 
lomia.

Šiandien, žiūrint iš beveik 
23 metų perspektyvos, yra 
turbūt visiems aišku, kad bu 
tų buvę galima ir reikėję ki 
taip manevruoti ir kitaip rea 
guoti. Tačiau, atmetus bet 
kokią pagundą nuslysti į de 
magogiją. ir blykstelti toli pra 
matančia politine išmintimi, 
norisi pasakyti, jog klysta tie,

Partija Nr. 2

Šachmatų olimpiada
Varna, Bulgarija, 1962
Baltieji: Robert Fischer

(J. A. V.).
Juodieji: Victor Ciocaltea 

Rumunija)
1. e4 e5
2. Žf3 Žc6
3. Rb5 a6

Po baltųjų trečiojo ėjimo 
susidaro ispaniška partija, ku 
rią prieš penkius šimtmečius 
išrado ispanų vyskupas Ruy 
Lopez. Tas debiutas yra po 
puliarus ir dabartiniame ato 
miniame amžiuje. Nedaug 
šachmatų debiutų išsilaikė 
taip ilgai.

4. Ra4 d6
5. c3 Rd7

Čia gavome „modernišką” 
Steinitz’o gynimosi variantą. 
Steinitz'as paprastai lošdavo 
3 . . . d6. Šio šimtmečio meis 
teriai .juodaisiais lošia 3 . . . a6 
ir tik 4 . . . d6. Tokiu būdu se 
na gynimosi sistema yra žy 
miai pagerinta.

6. d4 Žge7
Pagal žymius pasaulio teo 

retikus. Keres’ą ir Pachman'ą, 
6 . . . Žf6 yra šiek tiek stiprės 
nis ėjimas.

7. Rb3 h6
Šiuo- ėjimu .juodieji apsigi 

na nuo gręsiančio 8Žg5
8. Ve2! Žg6
9. Vc4 Vf6

10. d5 b5
11. Ve2 Ža5
12. Rdl Re7
13. g3 0—0
14. h4! Bfc8

Juodųjų padėtis yra bloga.
15. Rg5! hg
16. hg V :g5
17. Ž :g5 R:g5

Tokiu būdu juodieji pralo 
šė valdovę už dvi figūras ir 
jau galėjo pasiduoti, tačiau jie 
dar padarė aštuonius nereikš 
mingus ėjimus ir kapituliavo.

Iš tos partijos nepadaryki 
te išvados, jig meisteris Ciocal 
tea nemoka lošti: jis yra stip 
rus tarptautinis meisteris, ku 
rį nugalėti nėra lengva.

kurie mano, kad Hitleriui pra 
dėjus žygį į Lenkiją, Lietuvai 
reikėjo pulti j jo glėbį ir tuo 
būdu gal išvengti pirmosios 
bolševikinės okupacijos ir jos 
padarinių. Tie, kurie dar ir

Problema Nr. 11

abedef g h
Matas per du ėjimus

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Erevan’e pasibaigė 30- 

tosios SSSR pirmenybės. Tur 
nyro rezultatai: I Korčnoj 14 
taškų; II—III Tai ir Taima 
nov po 13% t.; IV Cholmov, 
13; V Spasky, 12%; VI 
Stein, 11%; VII-VIII Aro 
nin ir Bannik po 10%; IX 
Kotz, 10: X Vladas Mikėnas, 
9. Viso dalyvavo 20 meisterių 
ir didmeisterių.

Korčnoj laimėjo 10 partijų, 
suremizavo aštuonias ir pra 
laimėjo tik vieną partiją. Jį nu 
galėjo ilgametis Lietuvos mei 
steris Mikėnas. Mikėnas taip 
pat laimėjo prieš buvusi pa 
šaulio meisterį Tal’Į.

— Portisch nugalėjo mal 
če Lengyel 3% :1%, tuo būdu 
laimėdamas Vengrijos meiste 
rio vardą.

— Praeitų metų gale Sofi 
joje pasibaigė tarptautinis tur 
nyrąs su šiais rezultatais: I—
11 Padevsky ir Ciocaltea po 
7% t. III—IV Tringov ir Da 
miianovič po 7 t. V — VI — 
VII Mikėnas, Lilicnthal ir Le 
hman po 6 t. Viso dalyvavo
12 šachmatininkų.

— Lietuvoje mirė meisteris 
D. Žilevičius, 62 m. amžiaus.

— Montrealio „atviras“ 
pirmenybes laimėjo H. Mat 
thai, surinkęs 9 taškus iš 10- 
lies galimų. II Drummond. 8; 
III-IV R. Rubin ir J. The 
rien po 7%.

Tame turnyre Bagušis surin 
ko 6 taškus, o Baikovičius 
5%. 
UILIHJ „r........... --------- ..IL-JSS

šiandien taip galvoja, išleidžia 
iš akių, koks būtų buvęs Lie 
tuvos likimas abiem atvejais 
— Hitleriui karą laimėjus ir 
jam karą pralaimėjus.

Nukelta į 7-tą psl.

MŪSU^5P ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

SVEIKINAME TORONTO, HAMILTONO. MONTREA 
LIO IR ROČESTERIO SPORTININKUS, SUVAŽIAVU 
SIUS KANADOS SPORTO APYGARDOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖMS, LINKĖDAMI JAUNATVIŠKO, LIE 
TUVIŠKO, DŽIAUGSMO IR GRAŽIOS SPORTINĖS 
KOVOS. N L Redakcija.

KSA PIRMENYBĖS
ŠĮ savaitgalį Toronte įvyks 

la Kanados Sporto Apygar 
dos krepšinio pirmenybės. 
Sportininkų ir sporto mėgėjų 
tarpe mėgstama daryti prog 
nozų — spėti žaidynių laimė 
tojus ir pasekmes. Tačiau la 
bai dažnai, rungtynių lentoje 
tie spėjimai pasukami vieno 
ar kito sporto „sirgalio“ nepa 
geidaujama linkme, ypač /ka 
da jo favorizuojamai koman 
dai ar geram žaidėjui nesise 
ka deriniai ir metimai. Tuo 
met sakome, kad „Pelenė“ su 
rado tą dieną savo laimę, nes Ar pas’tvirtins mūsų snėii 
kamuolys yra apskritas ir mė mai ,— rriatvsime jau ši 
gsta daryti savo išdaigas. . . dieni ir sekmadienį varžybo 

Atmesdami bet kokius neti se Toronte. K. B.
kėtumus, pamėginkime numa 
tyti vasario 23—24 d. varžy 
bų laimėtojus.

Vyrų grupėje „stebuklų“ 
negali būti. Čia laimėtojas yra 
labai aiškus — Toronto Auš 
ra. Galime tik jai jieškoti baig 
minio susitikimo partnerio iš 
Montrealio Tauro ir Ročeste 
rio Sakalo komandų, nors kie 
tu riešutu dar galės būti II-as 
Aušros penketukas. Tačiau pa 
gal visus davinius, baigmi 
niam susitikime greičiausiai 
matysime Aušrą ir Taurą. To 
ronto turėtų laimėti 50 taškų 
skirtumu.

Moterų pusėje susitiks Vy 
tis ir Aušra. Techniškai ir tak 
tiškai geresnį žaidimą turi Vy 
tis, bet Aušra. . . mėgsta krės 
ti pokštus! Nesinorėtų tikėti, 
kad šį kartą joms pavyktų nu 
galėti „sporto veteranes“, ku 
rios labai dažnai sužaidžia 
bent puse klasės augščiau už 
savo nuolatines varžoves. 
Rungtynių pasekmė 43:31 Vy 
čio naudai.

Pereitų metų šio laikraščio 
taurės laimėtojai — Hamilto 
no Kovo jauniai, ras baigmė 
je stiprų priešininką Aušros 
komandoje. Ir viena ir kita pu
sė turi stiprius „snaiperius“ ir 
pasekmė gali būti labai augš 
la, ypač iš Hamiltono pusės, 
esant L. Meškauskui ir A. Vi 
nerskiui geroje formoje. Mū 

sų favoritas —■ Hamiltono Ko 
vas pasekme 75—68.

Mergaičių pergalės lygiai 
kaip ir jaunučių grupėje, pri 
klausys Aušrai. Gal tik k’’ek 
stipresnius „dantukus“ galės 
parodyti (mergaičių grupėje) 
Ročesterio Sakalas arba Vy 
tįs, o pas jaunučius — Hamil 
tono Kovas ir Toronto Vvt’s. 
Kaip ir žaidėjai, taip ir pačios 
pasekmės nebuvo augštos, 
nors Aušra vi'sose grupėse tu 
rėtų laimėti 10—15 taškų sk’r 
tumu.

KOVAS PIRMAUJA
Hamiltono Kovo jauniai, 

žaisdami už VAV parauną 
jau yra neoficialūs meisteriai, 
nes .ir pralaimėję-, -paskutines 
rungtynes., iu krepšių santykis 
iškelia VAV parapiją į pirmą 
vietą. Po aštuonių rungtynių.
nirmenvbių lentelė yra si:
Piranija Laim. Pral. T«k.
VAV 8 0 16
Šv. . Tono Ham. 7 1 14
Šv. Onos 6 2 12
Šv. .Eugenijaus 5 3 10
Šv. Antano 5 3 10
Šv. Juozapo 3 5 6
Šy. Patriko •3 5 6
Šv. Jono Buri. 2 6 4
Visu Šventųjų 1 .7 2
Šv. Rožinio 0 8 0

Įmestais krenšiais pirmauja 
lietuvis L. Meškauskas — 219 
prieš komandos draugą A. Vi 
nerskį — 209, šv. Jono para 
pijos atstovą J. Magą 171, šv. 
Antano D. Rivą 121 ir Šv. 
Onos komandos kapitoną O’ 
Connor . 120. '•

V. KRIŠTOPAITIS 
NEŽAIS

Gerai informuotas Hamilto 
no dienraštis praneša, kad V.
Krištopaitis, Vancouverio fut 
bolo komandos žaidėjas, iš 
brauktas iš Uons narių tarpo 
nutarė pasitraukti iš aktyvaus 

Nukelta į 6 psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
52.
Zobovai Barvainių jau laukė. Ant stalo buvo priraikyta 

baltos duonos, sviestinė pilna sviesto. Buvo ir lėkštelė ikrų, 
silkių ir žuvies su drebučiais. Barvainiams metus į stalą do 
mingą žvilgsnį, Zobovai tą pastebėję, tuojau pasiaiškino:

— Manote, kad tai iš plačiosios tėvynės? — Zobovas su 
šypsena nurodė galvos judesiu į stalą.

— O kodėl ne? — atsiliepė Barvainis.
— Deja. Visa tai — vietinės gėrybės. . . Tiktai gauna 

mos per specialų, mums, atvykėliams, sandėlį. Kaip gi čia 
ką vežtų. jeigu okupacijos tikslas priešingas: kaip galima 
daugiau iš čia gauti? . .

Barvainis, nors ir žinojo savo šeimininkų nuotaikas, bet 
nutylėjo atsakymą.

— Ką gi tu, Fedia, čia aiškini, kai reikia prašyti vaišin 
tis. . . Juk „piesniami solovja ne kormiat”...1)

— Olga- Ivanovna, visų pirma mes gi ne lakštingalos, o 
Fiodor Pavlovič ne giesmes mums gieda, bet „komunistinį 
realizmą“ mums dėsto. ■— atsiliepė Barvianis truputį ironiškai 
pabrėždamas „realizmą“.

— Gerai sako Tomas Jonovič, — pralinksmėjęs Zobo 
vas juokėsi, kairiąja pasiekęs dubenį su duona ir atkišęs jį 
Barvainienei.

Barvainiai ir šeimininkai pradėjo vaišintis. Zobovas pa 
siūlė vyno arba degtinės, kas geriau tinka kam prie silkės ir 
kaviaro.

— Davaite nastojaščei vodki2), — juokdamasis atsakė 
Barvainis. — Gal dar stalininė, stipri kaip azoto rūgštis. . .

— Stalinas pats išgėrė ją. . . Čia vietinis produktas. Ne 
patikėsite — „samogon“! . .

— Tai išgerkime. Nėra pavojaus. . . Žemaičiai moka 
samogona varyti gerai. . .

Visi išlenkė no taurelę. Viktorija stipriai paraudo, o Zo 
bovienė net užsikosėjo.

— Ničevo! . . — pastebėjo Zobovas. — Užkąsk tuojau, 
ir praeis. . .

— Niekis. . . Prašvk svečius vaišintis. Jie kažkodėl šian 
dien nedrąsūs. . . Varžosi. . .

— Prašome nesirūpinti. — atsiliepė Barvainienė. — Mes 
gi suspėsime dar prisivaišinti. . .

— Na matote, kaip Viktorija Petrasovna pagražėjo! 
Tiesiog pražydo. . . O! Vodka turi savo galią. . . — kalbėjo

’) Lakštingalės giesmėmis nemaitina. Red.
2) Duokite tikros degtinės. Red.

Zobovas, o Barvainis neišsilaikė nepažvelgęs į Viktoriją, kuri 
T jam pasirodė ir graži ir patraukli, kaip anksčiau buvusi.

, — Ką čia kalbėti apie degtinę, kad ji veikia, ypač stip 
riai rhus, moteris. . . O tu, Fedia, nepaskaitai žurnalų, kurie 
rašo ir apie degtinę ir apie kitus baisius dalykus, — kalbėjo 
Zobova.

— Ką jau ten tokio baisaus?
— Matai, nepaskaitai ir nežinai. . . Tu nuo gyvenimo at 

siliksi. . .
— Gal nori pasakyti: nuo „Priešakinio mokslo“? . .
— Nejuokauk. Priešakinis ar ne priešakinis, bet moks 

las, kuris yra visame sviete, didelius dalykus daro. . .
— Ką gi tu, Olia, tokio sužinojai?
— .Na, kad ir štai ką paskaičiau, kaip žmogus ruošiasi 

keliauti į milžiniškus tolius. Tai gi stebuklai darosi. . .
— Jus tur būt baugina skridimo greitis, Olga Ivanovna? 

— nugerdamas taurę teiravosi Barvainis. — Man, kaip medi 
kui, daugiau įdomus mokslininkų ruošimas pailginti žmogaus 
gyvenimą dirbtinėmis priemonėmis.

— Kokiu tai būdu? — susidomėjo ir Zobovas.
— O, tai tikrai įdomus, nors ir paprastas būdas, — tai 

gyvo žmogaus užšaldymas ir po tam tikro laiko atšildymas 
gyvenimui. . .

— Tikrai Įdomu! — stebėjosi Zobovas, o Zobovienė ir 
valgyti sustojo. — Kaip gi tai?

— Mokslininkai dabar daro eksperimentus, — aiškino 
Barvainis, — užšaldyti gyvus organizmus. Ir tas sekasi. Sėk 
mingai buvo užšaldytas šuor ir po kurio laiko atgaivintas gy 
vena!

— Na. o kam gi žmogų taip šaldyti?
— Taigi, buvo kalba apie kosmonautiką. Kaip gi nu 

skristi į tokius tolius, kurie matuojami dešimtimis ir daugiau 
šviesos metų? Taigi, pirmiausia reikia žmogų taip užkonser 
vuotį, kad jis galėtų tarop’anetinėie kosminėje erdvėje išsilai 
kyti tiek metu, kiek pareikalaus skridimas i numatyta kitos ko 
kios saulės sistemą. Tat reikia žmogų užšaldyti, jį konservuo 
ti, sakykime, jauna ilgiems metams, sakykime, šimtui metų. O 
kai sueis nustatytas laikas, jis atgys ir po šimto metų kelionės 
atsibus naujame pasaulyje. . .

— Tikrai nuostabu! Nepatikėtina!
— Tai gal jis i kitą šviesulio sistemą ne nuskrys?
— Ir tam tikslui daromi bandymai: norima išvystyti 

greiti iki šviesos greičio, atseit — 160,000 kilometrų per se 
kundę. Toks greitis ir sugebėjimas numatytam laikui žmogų 
užkonservuoti ir sudarys sąlygas, kad žmogus galės tikrai pa 
siekti dabar dar net neįsivaizduojamus tolius ir gyventi nesu 
skaitomus amžius. . .

— Daktare, o kam to reikia?
— Mokslas nesako: „Kam to reikia“. Mokslas tam ir 

mokslas, kad pastoviai ir nenutrūkstamai jieškotų, siektų. 

žengtų pirmyn. . . O pasekmės — pačios ateis. . .
— Olga Ivanovna, o kaip jums atrodo, ar nebūtų geriau, 

kad žmonės susirastų daugiau erdvės gyventi? Dabar gi 
jie dėl kiekvienos pėdos pešasi, mušasi. , . -

— Na, žinoma, gal ir būtų geriau. . . Bet, Fedia, mūsų 
svečiai jau užmiršo ir vaišintis, susirūpinę naujų gyvenimui 
sričių jieškojimu. . .

—< Na, draugai, kol bus surasti būdai užšaldyta ar užmig 
dytą žmogų siųsti į nežinomas erdves, gal geriau kol kas pasi 
eikime pagal mūsų patarlę: „Ne suli žurevlia v niebe, a dai si 
nicu v ruki“3). . . Tat kad ir pasikalbėdami, vis dėlto žinoki 
me, kad vaišinamės. . .

— Ačiū. Fiodor Pavlovič. Aš nepripratusi taip gausi 
vaišintis. . . Man jau užtenka. . .

—.Tai šitaip vaišintis pas mus netinka, daktare.
— Netinka, nes dar bus gi vakarienė. . . Čia gi tiktai už 

kanda. . . Yra gi šis tas dar karšta, — patvirtino Zobovienė.
— Tai jūs gera šeimininkė, kad taip sugebate svečius pa 

vaišinti, — kalbėjo Barvainienė. — Aš taip nemokėčiau ir ne 
galėčiau. . .

— Aš manau, kad ir mokėtumėt ir galėtumėt, jeigu jūsų 
visa šeima būtu draugėje, — atleiskite mano įsikišimą i jūsų 
asmeninį gyvenimą. Bet, kiek su daktaru mes esame išsikal 
bėję, mums atrodo, kad jums abiems re’kia grįžti i šeima, ku 
rią esate sukūre. . . La’k»i žymiai pasikeitę. Manome, kad 
nesugrįš senieji. Stalino laikai. Vis vien gyvenimas eina į nor 
malėjimą, nors ir labai sunkiai. . .

— Olia. tai dar didel’s klausimas, kaip jie rutuliosis. . . 
Bet mes patys gi turime turėti valios ir ryžto savo gyvenimą 
tvarkyti. — įtaigojo Zobovas.

— Ta’gi. ir aš tą sakau, Fedia.
__  Ačiū už gerą žodį ir gerus linkėjimus, — atsiliepė 

Barvainis.
___Na, mes su Tomu dar nasvarstvsime, kaip Čia geriau 

padaryti. — kiečiau pas;s”kė Barvainienė.
— Vis vien matau, kad jūs geri žmonės. . . — teigė Zo 

bovienė. ' •
— Sunku patiems anie save suręsti, — sakė Barvainis. ' 
Barvainiai su Zobovais vaišinos' ilgai. Po užkandžių 

sekė dar užkepta lašiša, paskui ir braziliška kava, kaip delika 
tetas. Prie kavos Zobovai atidarė ir kaukaziško konjako bu 
lėliuką. . •

— Oi, aš bijau konjako, — intensyviai sušuko Barvainie 
nė. — Konjakas Barvainienei priminė pirmojo suklupimo die ' 
nas Vilniuje, Stalino prospekto restorane. . .

Daugiau bus.

■’) Netiek gervės padangėse, bet duok zylę i rankas. O netie 
sioge prasme, sinica — tai melsva 5 rublė. Red.

dabarties.su
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KULTŪRW£#KROjVIKA
VASARIO 16-OS AKTO SIGNATARUI,

prof. Stepui Kairiui Remti Ko 
miteto iždininkas drįsta pri 
minti mūsų visuomenei jos 
k’ek pamirštą opų reikalą ir 
toliau ekonomiškai remti mū 
sų Nepriklausomybės Akto 
teksto autorių. Didžiai mūsų 
tautai pasidarbavęs ir nusipel 
nęs garbingas veteranas, ta 
pęs dėl ligos fizišku invalidu - 
- be kojos, ir toliau aktyviai 
dalyvauja savo plunksna mū 
sų išsilaisvinimo ir išlikimo ko 
voje. Palaikykime jo grangią 
gyvybę. Aukas, geriausiai če 
kiais, siųskite adresu:
S. Dirmantas, 4241 S. Maple 
wood, Chicago 32, Ill. U.S.A.

DĖL 1905 METUI
50-ties metų revoliucinio są 

jūdžio Lietuvoje sukaktis bei 
visi to meto reikšmingi įvy 
kiai nebuvo tinkamai paminė 
ti nei Lietuvoje nei kitur.

Šiuo metu. Lietuvoje minėti 
lietuvių tautos pastangas atsi 
kratyti 1905 m. carinės okupa 
cijos labai nepatogu, kadangi 
carinė okupacija atrodytų ge 
rokai sumažinta blogybė paly 
ginti su. bolševikine okupacija, 
nes carų biurokratijos ištvirka 
vimas, kyšininkavimas, žiauru 
mai, nemoralumai, apgaulė, 
melas blunka prieš dabartinių 
satrapų darbus.

Argi dabartiniems Lietuvos 
okupantams būtų malonu 
klausyti lietuvių kovų ir pas 
tangų nusikratyti rusų jungu?!

Amerikos lietuvių istorijos 
draugija kviečia ir prašo vi 
sus lietuvius, nepaisant politi 
nių ar religinių nusistatymų, 
parašyti iš savo apylinkės 
1905 metų įvykių atsimini 
mus.

Amerikos lietuvių istorijos 
'’■’"'ug’ja pageidautų, kad atsi 
m:nimų rašytojai, pasakoda 
rr ap:e 1905 metų įvykius, 
nabestų tokius dalykus: 1. Ko 
k; ’spūdį padarė rusų - japo 
nu karas? Ar visi paklausė mo 
b’l’zacijos šaukimų ir ėjo į ru 
s-’ kariuomenę? Ar buvo jūsų 
apylinkėje .platinami Lietuvos 
socialdemokratų atsišaukimai 
neklausyti mobilizacijos šauki 
mų ir neiti kariuomenėn? 2. 
Iš kur apylinkė sužinodavo 
apie neramumus ar revoliuci 
nius įvykius Rusijoje ir Lietu 
voje? 3. Ar valsčiuje rusų mo 
kytojai buvo išvaryti? Ar jų 
vietoje dirbo lietuviai mokyto 
jai? Gal rusų mokytojai buvo 
nepatenkinti caro valdžia? 4. 
Kiek buvo policijos valsčiuje 
ar gminoje? Kaip jie sugyve 
no su lietuviais? Ar neramumų 
metu nebuvo, susidūrimų su ca 
ro policija? Ar policija paliko 
vietoje ar guvo pašalinta? Ar 
jūsų apylinkėje buvo prakal 
bų, pamokslų? Kas juos sakė? 
Ar vietos žmonės ar atvykę iš 
kitur? Ar buvo žinomos jų pa 
vardės? Ar žmonės buvo pa 
tenkinti vad. pamokslais? 6. 
Ar vietos gyventojų tarpe bu 
v o skundėjų rusų valdžiai? 7. 
Ar jūsų apylinkėje buvo stu 
dentijos ir moksleivijos? Ar 
studentija ir moksleivija daly 
vavo ,revoliucinėje veikloje. 
Jų pavardės? Koks jų liki 

mas? 8. Kiek buvo parapijoje 
kunigų? Ar parapija grynai lie 
tuviška? Kunigų nusistatymas 
revoliucinių įvykių atžvilgiu? 
Ar per pamokslus bardavo ,ci 
cilistus*? 9. Ar buvojūsų apy 
linkėję sauvaliavimų: mono 
polių daužymų, dvarų plėši 
mų, sauvališkų miškų Jrirtimų, 
teismų? 10. Gal pamenate re 
voliucionierių dainuojamas 
dainas? Ar nedainavo dainų 
prieš žydus? 11. Ar esate sa 
vo apylinkėje girdėję apie juo 
dašimčius? Ką tada žmonės 
įsivaizdavo juodašimčiais? 12. 
Ar jūsų miestelyje buvo žydų? 
Ar nebuvo skatinami žmonės 
mušti žydus? 13. Ar siautėjo 
jūsų apylinkėje baudžiamieji 
rusų kariuomenės būriai? Ar 
buvo nuo baudžiamųjų būrių 
nukentėjusių? Ar buvo iš jūsų 
apylinkės už revoliucinę veik 
lą baustų kalėjimu, tremtų į 
Sibirą? Kas? Koks jų tolimes 
nis likimas? Kas dėl veiklos 
yrapabėgęs iš Lietuvos? Koks 
jų likimas? 14. Ar kas iš jūsų 
apylinkės yra dalyvavęs Vii 
niaus Didžiajame Seime? Ar 
jūsų apylinkėje buvo platina 
mos seimo rezoliucijos? 15. 
Ar jūsų apylinkėje buvo jauni 
mo organizacijų, Lietuvos so 
cialdemokratų kuopų? Jeigu 
buvo bent kokios organizaci 
jos, tai kas joms vadovavo? 
16. Ar teko girdėti apie valstie 
čių sąjungą? Ar buvo platina 
mi. jūsų apylinkėje valstiečių 
sąjungos atsišaukimai? Gal pa 
menate apie rinkimus į Pirmą 
ją Rusijos Dūmą? Ko žmonės 
laukė tada iš dūmos atstovų?

Laukiame spaudos atsiliepi 
mų bei šiais įvykiais suintere 
suotų žmonių pastabų, patari 
mų, kad galėtume savo suma 
nymą bent patenkinamai at 
likti. ,

Adresas: J. Šmotelis, 7114 
S. Campbell Ave., Chicago 
29, m.

ČIKAGOJE REIŠKIASI 
LIETUVIAI MUZIKAI
Mangirdas Motekaitis Čika 

goję turėjo fortepijono kon 
certą su simfoniniu orkestru, 
kurį lietuviškoji spauda įver 
tino labai gerai.

Solistė dainininkė Valenti 
na Kojelienė taip pat turėjo 
dainų koncertą, kurį Iz. Mo 
tekaitienė įvertino palankiai.

SKULPTORIUS 
P. VAŠKYS,

Filadelfijos meno akademijo 
j e dėstąs skulptūrą ir, be to, 
turįs , savo studiją, gavo užsa 
kymą iš Philadelphijos vaško 
muziejaus pagaminti 100 figū 
rų, vaizduojančių JAV istori 
nius asmenis bei įvykius.

ANGLIŠKAI 
LIETUVIŲ NOVELIŲ 

rinkinys, kurį paruošė rašyto 
jas St. Zobarskas, jau išleis 
tas trečioje laidoje. Anglų 
spauda leidinį gerai įvertina.

• Maskvoje studijuojantieji 
muziką Lietuvos jaunieji mu 
zikai instrumentalistai Vii 
niaus Filharmonijoje suruošė 
koncertą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Keleivio KALENDORIUS 

1963 metams. Išleido Bosto 
ne išeinantis savaitraštis ,,Ke 
leivis“. Kaina 75 Ct. Adresas: 
636 Broadway, So. Boston 
27, Mass., USA.

AIDAI 1963 m. Nr. 1(156) 
Adresas: 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, N. Y., U. S. A.

LAIŠKAI LIETUVIAMS 
1963 m. Nr. 1. Adresas: 2345 
West 56-th Street, Chicago 
36, Illinois, U. S. A.

Hamlitono lietuvių kredito 
kooperatyvas „TALKA“, Ltd. 
Leidinys, skirtas „Talkos“ me 
linei apžvalgai.

VILTIS — HOPE, 1963 
metų sausio mėnesio nr. 5, 
Vol.' XXI. Nr. kaina 50 ct. 
Adresas: V. F. Beliajus, P. 
O. Box 1226, Denver 1, Co 
lo., USA. Tai yra laikraštis, 
kuris tenka vertinti kaip „Li 
tuanus“’ nes jis leidžiamas 
anglų kalba ir plačiai rašo 
apie Lietuvą ir lietuvius.

MŪSŲ SPARNAI Nr. 1 
(13), ,1963 metų. Evangelikų 
Reformatų žurnalas. Adresas: 
1942 N. Spaulding Ave., Chi 
cago 47, Ill., USA.

RAUDONDVARIO PA 
DANGĖJ Nr. 1(7), NPM Se 
serų vienuolyno bendrabučio 
leidinys.

MARGUTIS Nr. 1, 1963 
m. sausio mėnesio, dabar re 
daguojamas Algimanto Mac 
kaus. Adresas: 6755 S. Wes 
tern Ave., Chicago 36, Ill., U. 
S. A.

TAUTOS PRAEITIS — 
Istorijos ir gretimųjų sričių ne 
periodinis žurnalas, Tomas 1, 
knyga 4. 1962 m. Kaina S 3

Vieno milijono dolerių ver 
lės dovana Kanados viduri 
nėms mokykloms paskirta ži 
nomos leidyklos Encyclopae 
dia Britannica of Canada Ltd.

Jau sekančią savaitę dau 
giau kaip 1600 naujausių E. 
B. komplektų bus nemoka 
mai išsiuntinėta Kanados ang 
liškoms vidurinėms mokyk 
loms, įskaitant ir privačias mo 
kyklas.

LIETUVIS RAŠYTOJAS 
ANGLIŠKAI

Balandžio mėn. pasirodo 
anglų kalba rašytojo Jurgio
Gliaudos premijuotasis romą 
nas „Namai ant smėlio“, ,,Ho 
use upon the sand“. Knygą 
leidžia Manyland Books lei 
dykla, kuri gražiai užsireko 
mendavo savo stambiais leidi 
niais angliškai skaitančiai vi 
suomenei: poezijos ir novelių 
antologijomis, su pažymėtinu 
daugelio tautų novelių rinki 
niu Modern short stories from 
many lands. Tai geriausios no 
velės iš Literary Review.

Angliškoji romano laida bū 
tų patrauklus indėlis į kiekvie 
no knygas mylinčio lietuvio 
knygyną, arba graži dovana 
angliškai skaitančiajam, pro 
paguojant lietuvių literatūrą 
kitataučių tarpe. Todėl tam 
tikras kiekis pirmos laidos 
knygų platinamas lietuvių tar 
pe palankiomis sąlygomis, bū 
lent: kas tuoj pat iki knygos 
pasirodymo rinkoje užsirašys 
i omaną ir atsiųs užsakymo 
kainą $4.00 pačiam autoriui 
(J. Gliaudą 1314 Maltman 
Avė Los Angeles 26, Calif.), 
tas gaus knygą, bet dar prie 
du gali laimėti 100 dolerių 
Skaitytojo premiją. Skaityto 
jo premiją ir knygos platini 
mą organizuoja nauja organi 
zacija Lietuviškos knygos pla 
tinimo vajus, pasiryžusi ir to 
liau eiti tuo keliu į skaitytoją.

Tad platinimo vajus kvie 
čia jungtis talkon. LKPV.

Adresas: 1616 So. 50 Ave., 
Cicero 50, Ill., USA. .Įdomus 
turinys: Ivinskio, Matuso, Ma 
tulaičio ir kt. straipsniai ir kro 
nika, kurios žymi dalis iliust 
įuota.

Vėliau tokie pat komplek 
tai bus Įteikti ir prancūziš 
koms mokykloms, jei tik jos 
to pageidautų.

Šį. gražų gestą be abejo pa 
jus visas Kanados besimokan 
tis vidurinėse mokyklose jau 
nimas, kurio šiuo metu yra 
apie 650,000.

Encyclopaedia Britannica

Trljos
VEDA DR,

TAUTŲ CHARAKTERIAI
Vienas lietuvis — aukų rin 

kėjas.
Du lietuviai — kur du stos 
visados nesusigiedos.

Trys lietuviai—penkios par 
tijos.

Vienas prancūzas — idėja.
Du prancūzai — meilės ro 

manas.
Trys prancūzai — babilio 

nija.
Vienas meksikietis — ark 

liavagis.
Du meksikiečiai — siesta.
Trys meksikiečiai — revo 

liucija. ,į

ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Kl.: Dr. Gumbe, artėja ma 
no sužiedotinio gimtadienis. 
Ką jūs galvojate jis geriausiai 
norėtų gimtadieniui?

Ats.: Nesvarbu, ko jis nore 
tų, — nupirk jam kaklaraištį!

GARSĖJA LIETUVIAI 
PIANISTAI

Amerikoje vis daugiau atsi 
randa lietuvių muzikų, kurie 
iškyla į amerikinį lygį ir visuo 
tinį pripažinimą. Dabar jau žy 
mūs vardai: A. Vasaitis, K. 
Motekaitis, P. Vosyliūnas, A. 
Smetona. Vejasi juos ir kiti.

• Vilniuje kurį laiką svečia 
vosi Estijos kompozitorių gru 
pė — V. Tormis, J. Vinteris, 
A. Syberis, V. Paima ir kt. 
baletą „Eglę žalčių karaiie 
Jie žiūrėjo operą „Pilėnus“ ir 

taip pat pasižadėjo tuos komp 
lektus vis papildyti naujais lei 
diniais ir taip pat pakeisti susi 
dėvėjusius naujais.

Atvaizde Kanados Mokyk 
lų Tarybos sąjungos pirm. 
Charles Simms su mokinėmis, 
Carmen Mauer (gimusi Vo 
kietiioįe) ir Dianą Matieshan 
(trečios kartos ukrainietė), gė 
risi Encvclopaedia Britannica, 
komplektais.

GUMBAS

AKIS Už AKĮ
Kartą viena ponia prieš Ka 

ledas nusipirko skrybėlaitę, 
kurią tik po savaitės jai krau 
tuvė pristatė. Tik ją gavus ji 
tučtuojau paskambino ,telefo 
nu krautuvės prezidentui tie 
šiai į namus.

Kai prezidento užsimiego 
jęs balsas pasigirdo telefono 
ragelyje, jinai labai maloniai 
ir švelniai tarė:

— Aš neiškenčiau jums as 
meniškai nepadėkojus ir nepa 
sakius, kad ta skrybėlaitė, ku 
rią aš pas jus prieš savaitę pir 
kau, yra tikrai dieviška.

— Tas labai malonu, — be 
žiovaudamas tarė prezidentas. 
— Bet kodėl gi jūs skambina 
te 3 valanda iš ryto man apie 
tai pasakyti?“

— .Užtai, — poniutė atrė 
žė, — kad jūsų sunkvežimis 
man ją tik ką pristatė.

MINIATIŪRINĖ IŠMINTIS
Nesigailėk savęs, geriau 

gailėkis. tų, kurie turi su tavim 
gyventi.

Atrodo, kad ■ turėtų būti la 
bai lengva dorai ir gerai gy 
venti, nes juk tiek maža kon 
kurencijos.

Kalbėtojas ir paskaitinin 
kas, kuris neatranda alyvos 
per dvidešimt minučių turėtų 
sustoti gręžęs.

nę”. Po to lankėsi Kaune. Pa 
baltiečiai, nors ir pavergti, 
bet bando broliškus ryšius 
tarp savęs palaikyti.

JEIGU MANOTE, KAD 
YRA KITAIP, 

PATIKRINKITE

• Kokio dydžio atomas? — 
Jeigu atomo skersmuo padidė 
tų iki 0,1 milimetro tada ato 
mas būtų matomas paprasta 
akimi), tai maža smiltelė pa 
virstų 100 metrų uola, skruz 
dėlė būtų kaip didelis laivas, 
krušos kruopelė išaugtų iki 
pusės mylios skersmens, o 
žmogaus ūgis iki 170 kilomet 
rų arba apie 100 mylių.
• Normalios žmogaus akys 
skiria 150 spalvų, o ištreniruo 
tos dailininko akys atskiria 
100 tūkstančių astpalvių.
• Paleontologijos (senienų) 
duomenimis, dinozaurai, ple 
ziozaurai ir mastodontai, gy 
venę žemėje prieš 120 milio 
nų metų, sirgo reumatizmu, 
džiova, navikais ir kt. ligomis.

• Choleros bacila dauginasi 
nepaprastai greit. Neretai žmo 
nės užsikrėtę šia liga, po va 
landos jau mirdavo.
• Ultragarsas, kaip teigia tyri 
nėtojai, kenksmingas gyvu 
Ijams: nuo jo vištos nustoja 
dėjusios, karvės gimdo anks 
čiau normalaus laiko.

M. ŠALČIŪNAS

Rieda gyvenimo ratai
TRIJŲ VEIKSMŲ TRAGI - KOMEDIJA

Veikia:
1. Jonas Kurmis, 40—45 m. amžiaus, fabriko 

darbimhkas, buvęs mokytojas.
2. Aldona Kurmienė, 35 m. Jono žmona, Šei 

mininkė, buvusi gailestingoji sesuo. Ra 
maus būdo.

3. Vida Kurmytė, 17 m. Jono ir-Aldonos dūk 
tė, gimnazistė.

4. Jonukas, 10 m. Jono ir Aldonos sūnus, pra 
muštgalvis.

5. Stasė Karklienė, 40 ,m. amžiaus, našlė, im 
pulsyvi, sentimentali. Gera ir bloga pergy 
vena labai jautriai.

6. Laima Karklaitė, 18 m. Stasės duktė, Vi 
dos drauge, gimnazistė.

7. Gerutis, 19 m. gimnazistas, Laimos boy 
friend’as.

8. Angeliko, 18 m. gimnazistas, italų kilmės, 
Geručio draugas, Vido* boyfriend'as.

9. Antanas Dičkis, 50 m. amžiaus, senbernis, 
senas emigranta, turtingas, Jono Kurmio 
draugas, Karklienės boyfriend’as.

Pirmas veiksmas
Veiksmas vyksta pas Kurmius virtuvėje.

SCENA 1
Vida ir Laima.

(Į scena įbėga Vida ir Laima grįžę iš 
gimnazijos su knygomis).

VIDA: Kur gi būtų mama, turbūt iš miesto 
dar negrįžo, o aš valgyti taip noriu.

LAIMA: Nesirūpink, motina sugrįš. Aš taip 
pat alkana.

VIDA: Gal aš rasiu ka nors, f randa du obuo 
liūs, žiūri, kuris didesnis. Didesnį ištraukia 
Laima).

LAIMA: Nebūk tokia šykšti.
VIDA: Ooo Laima, tu vis mane apstatai, 

duok man tą didelį. Imk štai va.
LAIMA: Never mind, gali pasijieškoti didės 

nio jeigu nori, man ir šitas geras. (Sėda).
VIDA: AHI right. . .
LAIMA: O kaip pavargau. Bet aš nežinau, 

kaip man reikės iškombinuoti naują sukne 
lę į šokius.

VIDA: Tau visai lengva, pasakysi mamai ir 
nupirks, get kas man daryti?

LAIMA: Don't worry, tau tėvas irgi nupirks. 
O kad aš tėvelį turėčiau, tai jokios bėdos 
nebūtų.

VIDA: Tu pati nežinai ką kalbi, tu viską gau 

ni iš motinos, o man tai visuomet reikia iš 
nrašvti per ašaras.

LAIMA: Aš jau žinau, kokią suknelę man ma 
ma nupirks. Žinai tą, kur lange: Skyblue 
tok'a, s.trąples and crinolyn. (Apsisuka).

VIDA: Bet su kuo tu eisi, ar jau prašė tave Ge 
rutis.

LAIMA: Mane ian užnrašė Timmv, Bill ir ži 
nai tas didelis Chuck, bet Gerutis dar nieko 
nesakė.

VIDA: Valauk Geručio, mat bettiv’s ir turi 
kara. be to, mano tėveliui jis patinka, no 
rian į šok’ns leis. Okav.

LAIMA: I don't care. Bill tain nat turi karą 
ir dar "eresnį kaip Geručio: Two tone Mer 
c.nrv. 57.

VIDA : Būk gera Laima, eik su Geručiu, duo 
siu dar didesni obuoli. Užteks kad iau aš 
einu su italu, žinai Angeliko, kurio tėvas 
turi garažą.

LAIMA: Angeliko. . . holy smoke, kaio tu 
prie jo prisisukai. Toks gražus ir turtingas. 
Are you sure?

VIDA: Yes, I am sure, tik niekam dar nesą 
kyk. Mano tėveliui nepatinka svetimtau 
čiai. Be to, iš viso jam nepatinka, kad aŠ 
einu su boyfriend’ais.

LAIMA: Duok bananą, tai einu su Geručiu, o 
jeigu ne, tai einu su Bill.

VIDA: Don't be crazy, aš negaliu duoti ba 
nano, nes tiktai trys belike: vienas tėveliui 
rytoi i lunchą, kitas broliui ir vienas man į 
mnkvklą.

LAIMA: Savo gali man atiduoti, aš taip 
alkana.

VIDA: All right, tik eik su Geručiu i šokius, 
viskas bus gerai. (Duoda banana).

LAIMA: Hmm. . . so good, thanks. Su kuo 
daugiau eisiu, iei ne su Gėry, jis mane jau 
seniai orašė j šokius.

VIDA: Ooo you sily, tu mane vis apgauni.
LAIMA: Aš tau rvtoį duosiu orangę. man 

mama vis du įdeda einant i. highschool.
VIDA: Okav, bet tu oakalbėk su savo moti 

na dėl suknelių. Tavo mama moka nrikal 
bėti. be to ir tėvelis, mėgsta ponia Karklienę.

LAIMA: What a funv name: Laima Kark 
las. . . sily. Keisti tie lietuviški vardai.

VIDA: Nieko blogo su mano vardu: Miss Vi 
da Kurmis. It’s all right.

LAIMA: Never mind, palikime tuos vardus, 
geriau-eikime šokti, aš tuojau turiu eiti na 
mo.

VIDA: Gerai, aš mėgstu šokti, tik tu nešoki 
nėk taip labai, nes visas namas dreba. 
(Abi šoka po kiek laiko įeina Vidos moti 
na — Kurmienė.

Bus daugiau.
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Atsisveikinant
ITAS

MONTREAL LITHUANIAN CREDIT UNION
MOBmEAUO LIETUVIU KREDITO UNIJA

1451 Crawford Bridge Avenue, VERDUN, P. Q.

metinį 
prade 
valan

Už depozi

apie šiuos pagrindinius punk 
tus:

1) Valdyba siūlys šiemet 
paskirti lietuvybės išlaikymo 
reikalams $600 ir visą tą su 
mą išdalinti jaunimo organiza 
cijoms.

2) Ryšium su siūloma įves 
ti čekiu sistemą, šalia šėrų sąs 
kaitų, nariai galės atidaryti de 
pozitų sąskaitas.
tus bus mokami 3% % palu 
kanų skaičiuojant nuo mažiau 
sios sumos kas metų ketvirtį. 
Už šėrus bus mokama ne ma 
žiau, kaip 4%%, skaičiuojant 
nuo mažiausios sumos kas me 
tu ketvirtį, tačiau esant didės 
niam pelnui, metų gale susirin 
kimas gali tą procentą ir padi 
dinti. Nauiai įstojantiems na 
riams už 'dėtas i šėru sąskaitas 
sumas dividendai bus moka 
mi nuo sekančio mėnesio pir 
nos dienos.

3) Įstatų komisija žada pa 
siūlyti nubraukti nuo dabartį 
ii o vardo „Tautinė Montrea 
lio Lietuvių Kredito Unija 
„Litas“, pirmąjį žodį, būtent 
„Tautinė“, praplėsti pagelbi 
nių narių sąvoką, kad į ją įtilp 
tų ir nelietuviai ir įdėti naują 
punktą, pagal kurį „Litas“, 
esant .reikalui, galėtų skolintis 
pinigų iš bankų ir kilų skolini 
mo institucijų.

4) „Lito“ sąmata 1963 me 
tams tikisi pasiekti vieno mi 
lijono dolerių balansą. Nor 
malus padidėjimas galėtų bū 
ti apie 150,000. Kitus 150,000 
tektų suverbuoti iš naujų na 
rių arba naujų indėlių. Tuo 
tikslu numatoma išrinkti pla 
tų „Lito“ Vajaus Komitetą, 
kurio narių uždavinys būtų as 
meniniu kontaktu įvairiomis 
progomis verbuoti naujus na 
rius ir skatinti esamus perkel 
ti savo santaupas į „Litą“.

Kvietimai į metinį susirinki 
mą nariams buvo išsiuntinėti 
prieš dvi savaites. Jei kas jų nė 
praeitą savaitę. Jei kas jų nė 
ra gavęs, prašomas skambinti

bus rodomi 
punktualiai 
Jie užtruks 

Kviečiami

PAGALVOKITE PRIEŠ ATEIDAMI Į „LITO“ 
METINĮ SUSIRINKIMĄ

„Lito“ sekretoriui p. Rudins 
kui, tel. HU 1-2957, ir praneš 
ti savo naują adresą.

Narių registracija į 
„Lito“ susirinkimą bus 
ta tuojau po dešimtos
dos pamaldų. Nariai prašomi 

užsiregistruoti galimai anks 
čiau, kad išvengus spūsties 
prieš susirinkimą.

Filmai „We stand on gu 
ard” ir „Unity“ 
prieš susirinkimą 
12 vai. 30 min. 
apie 40 minučių,
dalyvauti ir nenariai.

Metinis „Lito“ susirinki 
mas ir pobūvis visada -sutrau 
kia gausų dalyvių būrį. Jame 
geriausiai galima susidaryti 
vaizdą, ką ir kaip „Litas“ dir 
ba, kokius planus turi ateičiai 
ir kuo jis gail būti naudingas 
Tamstai pačiam. Užtat į' meti 
nį susirinkimą kviečiami ir ne 
nariai, kurie domisi leituviško 
banko veikla. Prijaučiantieji 
prašomi įstoti nariais, kad su 
sirinkime jau galėtų dalyvau 
ti sprendžiamo balso teise. Gi 
šio susirinkimo „dienotvarkė 
yra platesnė ir įdomesnė, kaip 
bet kuriais kitais metais, o už 
baigai numatomas šaunus po 
būvis.

Pr. R.
BALTICA INVESTMENT 

CORPORATION 
užpirko pastatą komercinėje 
vietovėje ant Metropolitain 
Blvd., prie Decarie, kur atei 
tyje planuoja perkelti savo įs 
taigą.

Džiugu yra konstatuoti dar 
vieną pirmyn žengiantį lietu 
višką biznį.

LIETUVIŲ PASIRODY 
MAS TAUTYBIŲ 

KONCERTE
Sausio, 27 d. Stuttgarte, 

Mozart salėje, surengtame ke 
lių tautybių dainų ir šokių va 
kare — „Tautų balsai“ — 
sėkmingai pasirodė Vasario 16

Gerbiamas Tėve Bore vi 
čiau, su kuriuo šiandien tenka 
atsisveikinti.

‘XiIoaj SBtueiqraQ
naujasis Aušros Vartų parapi 
jos klebone.

Gerbiamieji šio vakaro sve 
čiai!

Atsisveikinti visiems ir visa 
da sunku ir skaudu. Kokius 
besakytumėm žodžius, nieką 
dos nepasakysime visų, ku 
riuos norėtume ir turėtumėm 
tokiom progom pasakyti, nie 
kaip jų nepasakysime taip, 
kaip norėtume, nes liks daug 
nepasakyto. Liks minčių, liks 
klausimų, liks jausmų, kuriuos 
vėliau nešiosimės su savimi ir 
liūdėsime, kad nespėjom ar ne 
drįsom juos parodyti ar jais 
pasidalinti su žmogumi, kuris 
dabar mus palieka. O juk, iš 
tiesų, nėra nieko brangesnio 
šioje žemėje kaip žmonių bro 
liškas bendravimas, žmogaus 
meilė žmogui, nes tokia komu 
nikacija padaro žmogų žmo 
gumi, padeda jam pakelti 
daugelį nelengvų valandų, pa 
deda atrasti savo paties gyve 
nimo kelią ir prasmę. Ir nebū 
tinai tai atliekama žodžiais — 
kartais be kalbėjimo jaučia 
ma tokia artimo šiluma, tasai 
vienas kito supratimas ir at 
jautimas, kurie šimtmečius 
šviečia iš Evangelijos palygini 
mų ir gyventos vienintelės to 
kios TIESOS. Ne mums nusa 
kyti kunigo pašaukimo pras 
mę, bet, tur būt, gyvenime ji 
labai dažnai ir daugiausia pa 
sireiškia kaip tiktai taip su 
prastos krikščioniškos meilės 
postulatu — kai mylimi visi 
žmonės, kiekvienas žmogus, 
klystantis ir teisusis, lygia 
žmoniška meile, lygiai .atvirai, 
kai jo žodžių išklausoma be 
pasmerkimo, o tikėjimu, kad 
visiems žmonėms amžinoji 
Šviesa kada nors nušvies jų 
kelią ir jų sąmonę.

Tėvas Jonas Borevičius, su 
kuriuo šiandien atsisveikina 
me, buvo toks žmogus ir 
toks kunigas. Todėl skaudu, 
kad jis mus palieka. Žmogus, 
kurio mes dažną valandą la

bai ir labai pasigesime. Pasi 
ilgsim.

Ir dar vienas tarpsnis 
sų kolonijos gyvenime 
praėjęs nebegrįžtamai.

mū 
bus 
Dar 

vienas žingsnis mūsų pačių gy 
venime. Dar viena ilga, ilga 
valanda toje gyvenimo laukia 
mojoje salėje, kur vis tebelū 
kuriuojame sugrįžimo. Ir žmo 
gus, su kuriuo atsisveikinam, 
buvo vienas mūsų, vienas lau 
kiančiųjų, kiekvieną valandą 
mūsų tarpe ir su mumis, pa 
dėjęs mums panešti ilgas lau 
kimo dienas, pataręs ir guo 
dęs ir tikėjęs kartu su mu 
mis, kad mūsų laukimas nėra 
betikslis, kad mūsų lietuviška 
sis darbas nėra bergždžias, 
kad mūsų svajonė yra verta 
visų mūsų pastangų — viso 
mūsų gyvenimo. Vien už tai 
mes jau turime šią valandą 
jam padėkoti, nekalbant apie 
daugelį kitų darbų ir pareigų, 
kurias jis apsiėmė.

Atsisveikindamas Aukšles 
niųjų Lituanistinių Kursų ir 
Seminaro vardu, galiu pasaky 
ti, kad mes buvom visados su 
prasti, kad mums buvo išties 
ta ranka, kai tik jos reikėjo.

Atsisveikindamas gi Kana 
dos Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros fondo valdybos ben 
dradarbių vardu, galiu užtik 
rinti Tėvą Borevičių, kad mū 
sų posėdžiai ir diskusijos, ir 
idėjos, ir toji vienkartinė nuo 
taika, kuria mes gyvenome, 
liks ilgai mums vienu pačių 
brangiausių atsiminimų lietu 
viškos veiklos. Gali būti, kad 
mes galėjome daugiau nuveik 
ti, bet mes tikriausiai niekad 
nerasime tokios šiltos žmogiš 
kos priebėgos, tokio atvirumo 
ir supratimo, kaip buvusiuose 
posėdžiuose. Ir dažnai pagal 
vojame, kas, iš tiesų, brangiau 
už tokį jausmą?

Atsisveikindamas noriu pa 
linkėti visiems, kurie ateityje 
susitiks su mūsų buvusiu kle 
bonu, taip pat pabandyti at 
rasti tą nepamainomą žmogų, 
kurį mes turėjome laimės pa 
žinti.

Laimingos kelionės ir su 
Dievu!

Henrikas Nagys.

MOKSLAS IR TECHNIKA
PIKTYBINIŲ NAVIKŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS

VIII tarptautinis priešvėžinis 
kongresas, darbe dalyvavo 
apie 5000 mokslininkų iš 70 
pasaulio šalių, išnagrinėjo pa 
siektus laimėjimus eksperimen 
tinėje ir klinikinėje onkologi 
joje bei apžvelgė ateities dar 
bo gaires. Spausdiname kong 
reso delegatų medžiaga kai ku 

riais kongrese svarstytais 
klausimais.

onko 
navi 

buvo

M.MACIUKAS
VYRIŠKŲ I R

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

Gimazijos choras ir tautinių 
šokių grupė. Be lietuvių, dar 
dalyvavo lenkų, čekų, kroatų, 
ukrainiečių ir vengrų šokėjai, 
chorai ir paskiri solistai. Vaka 
rą, suorganizavo katalikų egzi 
lų grupių- bendruomenė ir jį 

J globojo Rottenburgo diacezi 
ja. Vakare įžangos žodį tarė 
prelatas Dr. Hufnagel. Progra 
mos metu vakaro dalyvius, 
svečius nuoširdžiai pasveikino 

'? vysk, dr, Leiprecht. E.

Įvairūs

Nors šiame pasaulio 
logų forume piktybinių 
kų sukėlėjo- problemai 
skirta daug laiko ir dėmesio, 
išspręsta ji nebuvo..

Vėžio išsivystymo priežas 
tims buvo skirta 2 iŠ 6 kong 
Tese skaitytų apibendrinančių 
paskaitų, 5 specialios diskusi 
jos, kuriose kalbėjo labjausiai 
patyrę onkologijos specialis 
tai ir keli posėdžių srautai — 
sekeijos. Šiuose posėdžiuose 
buvo perskaityta apie 200 pra 
nešimų. Daugumoje jų buvo 
nagrinėjami spec’alūs teori 
nės onkologijos klausimai, ta 
čiau kai kuriose buvo pareikš 
ta įdomių bendrų minčių ir 
samprotavimų.

Labai įdomia paskaitą per 
skaitė dabartinis tarptautinės 
priešvėžinės lygos pirminiu’ 
kas anglų profesorius Hedou. 
Jis kalbėjo, kad per ketverius 
metus, praėjusius nuo VII 
tarptautinio priešvėžinio kong 
reso, piktybinių navikų tyrinę 
tojai sukaupė daug noujų fak 
tų. Išaiškintos kai kurios nau 
jos .kancerogeninės — vėžį su 
keliančios — medžiagos ir vi 
rusai. Kuo toliau, tuo- labjau 
aiškėja, kad kancerogeninių 
veiksnių gamtoje yra daug ir 
kad kancerogenezės mechaniz 
mas — navikų atsiradimo pro 
cesas — greičiausiai yra netie 
sioginis. Matyt, kad vėžio iš 
sivystymą gali sukelti įvairūs 
veiksniai, kurie sugeba pakenk 
ti normalius ląstelės branduo 
lio baltymų - nukleoproteidų 
ryšius ir sunaikina ar blokuoja 
ląstelės dauginimąsi sulaikan 
čius baltymus.

Antrą -apžvalginę paskaitą 
skaitęs įžymus virusinės vėžio 
atsiradimo teorijos šalininkas 
tarybinis mokslininkas Zilbe 
ris pareiškė, kad, jo nuomo 
ne, eksperimentinių gyvuliu 
kų navikus sukelia virusai. Ta 
čiau,tie virusai nėra labai veik 
lūs — kad jų onkogeninis vei

■ VTT> A Tini ĮVI Ali kimas galėtų pasireikšti, reika 
JLr-Ll-ZTLU L/.! Imgos tam tikros sąlygos orga

nizme. Vienas iš būdingiausių 
navikinių virusų bruožų yra 
jų latentiškumas — jie gedi ii 
gą laiką išbūti organizme, ne 
sukeldami jokių ląstelių ar au 
ainių nesveikatos požymių. 
Tik tuomete kai organizmą pa 
veikia kokie nors popildomi 
kenksmingi veiksniai,' pavyz 
džiui, cheminės kancerogeni 
nės medžiagos ar jonizuojan

iKaufman’s Woollens &Textilesi .±±1, Z
t 3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. | Įkaita, virusai jungiasi su ląste 
x _ v. ... les genais, sukeldami žymius
| Is čia pasiusite siuntimus savo artimiesiems g paveldimus ląstelės branduo
S garantuotai skubiausiai ir g 11O pakitimus. Ląstelės išsi
| urmo kainomis $ gimsta. Pradeda augti navi
| (30—40% žemiau rinkos kainu) | kas- Prof- Zilberis pasiūlė šiąI® IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ _ £ navikų atsiradimo teoriją va

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skar 
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 

PRIIMAME UŽSAKYMUS.
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

C H. KAUFMANAS 
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune Vedėjas.

AUGŠTOS 
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

MEDŽIAGOS

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966—44 Avė. Rsmt.
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954.

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

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

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

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

BALTIC WOODWORK CO
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

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

dinti ne virusine, o viruso ge 
netine, tuo pabrėžiant, kad na 
vikiniai procesai žymiai skiria 
si nuo virusų sukeltų infekci 
nių susirgimų.

Diskutuodamas onkogeni 
nių virusų klausimu, kitas ta 
rybinis mokslininkas prof. Ti 
mofejevskis pareiškė abejojąs, 
kad tie virusai, kuriuos nere 
tai pavyksta išskirti iš navikų, 
yra tikri navikų sukėlėjai.

Įžymus tarybinis mokslinin 
kas prof. Šabadas diskusijoje 
apie kancerogenmes medž:a 
gas pabrėžė, kad tokios me 
džiagos neabejotinai egzistuo 
jančios ir koks bebūtų jų vaid 
muo vėžio išsivystyme — tie 
sioginis ar netiesiogin:s, svar 
bu vengti kontakto su tom’s 
medžiagomis, šalinti jas iš ap 
linkos — tai esąs veiksmin 
g'ausias šiuo metu navikų pro 
filaktikos kelias.

Nemaža pranešimų buvo 
skirta naujai išaiškintoms kan 
cerogeninėms medžiagoms ir 
jų veikimo būdui. Šiuo metu, 
kai jau nemaža yra žinoma 
apie eksperimentinio vėžio 
vystymąsi, įvairių onkologijos 
sričių atstovai — morfologai, 
virusologai, biochemikai — 
sprendžia kancerogenezės kla 
usimą, tyrinėdami labai smul 
kius ląstelės sudėtinių dalių pa 
kitimus šių procesų metu.

Daug dėmesio onkologai- 
-teoretikai kongrese skyrė pla 
učių veži sukeliančioms prie 
žastims. Daugumos nuomone, 
susirgimai plaučių vėžiu pasta 
taisiais dešimtmečiais yra žy 
miai padažnėję. Tai siejama 
su podidėjusiu atmosferos už 
teršimu suodžiais ir tabako rū 
kymu. Suodžiuose gausu 3-4- 
-benzpireno ir kitų aromati 
nių angliavandenilių — veik 
lių kancerogeninių medžiagų. 
Tabako dūmuose 3-4-benzpi 
leno mažiau, tačiau juose yra 
kitų kancerogeninių medžią 
gų — nitrozoaminų, arseno ir 
kt„

Kongrese .pabrėžta, kad at 
mosferos užteršimas nėra ne 
išvengiamas industrializacijos 
palydovas, nes akmens anglį, 
deginant ją moderniuose įren 
giniuose, kuriuose temperatū 
ra pasiekia apie 10001C, gali 
ma visiškai sudeginti ir įšveng 
ti suodžių susidarymo. Naujos 
energijos rūšys taip pat teikia 
vilties, kad ateityje atmosfe 
ros užteršimas suodžiais ma 
žės.

Taigi ir pasibaigus kongre 
sui priimtiniausios vėžio atra 
dimo teorijos paliko polietio 
loginė (navikų išsivystymą ga 
Ii sukelti įvairūs kenksmingi 
veiksniai) ir viruso genetinė 
įsiskverbus vėžio virusui į ląs 
teles branduolį, pažeidžiamas 
jo geninis aparatas). Tačiau 
visų vėžio atsiradimo teorijų 
šalininkai dabar ramiau žiūri 
į priešingas nuomones ir, tyri 
nedarni vėžio vystymosi proce 
są ląstelėje, kaupdami naujus 
faktus, jieško tinkamesmio vė 
žio vystymosi esmės aiškini 
mo.

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

SIUNTINIAI LIETUVON

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

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

TEL. LA 2-2372.
ILGAMETĖ PATIRTIS

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

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

I
A. NOKKELIUNAS

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

I
ME7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117 — 6th Avenue, Lachine.

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.
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TORONTO
LIETUVIŲ PARAPIJOS

— Jurevičiūtė 6, Janeliūnaitė 
2, Čeponytė 2, Simonaitytė 9, 
Gutauskaitė 1, Bekerytė, Du 
bininkaitė, Leveckytė; Aušra 
B. komandoje — Kryžanaus 
kas 24, Vaškevičius 2, Pute 
ris 2, Dunderas, Roževičius, 
Stirblys ir Juzukonis; Aušra 
Sr. komandoje — Uogintai 
tė 12, Simonaitytė, Sapijony 
tė 0, Grigaitė 10, Gataveckai 
tė 3 ir Romanovaitė 2.

KONKURSĄ „PARAMOS” 
EMBLEMAI LAIMĖJO 

DAILININKAS 
ALFONSAS DOCIUS

Paramos kooperatyvo emb 
lemos konkursą laimėjo toron 
tiškis dailininkas Alfonsas Do 
cius. Paramos blankai su sko 
ningu antgalviu jau spausdina 
mi. Taip pat spausdinami ir 
nauji vokai.

Paramos dešimtmečio leidi 
nys jau atspausdintas. Šis lei 
dinys kartu su 1962 metų apy 
skaitą ir kvietimu į metinį na 
rių susirinkimą kooperatyvo 
nariams jau siuntinėjamas.

L. A.
TORONTO LIETUVIŲ 
VERSLININKŲ S-GA 

„VERSLAS“,
gamina dokumentinio pobū 
džio lietuvių kalba, spalvotą 
ir garsinį filmą. Filmas užims 
apie porą valandų laiko. Ja 
me bus lietuvių kultūrinis ir 
ekonominis gyvenimas įpin 
tas į kūrybinius rėmus: čia gir 
dėsime lietuvišką muziką, ma 
tysime dailę, sceną, spaudą, 
v’ietuviškų organizacijų veik 
lą, sportą ir kitus kultūrinius 
pasireiškimus, kurie ir sudarys 
filmo foną, kuriame su atatin 
kamais įvadais pasirodys lie 
tuvis verslininkas, laisvosios 
profesijos.

Filmą ruošio Telesforas Va 
liūs ir architekaas Vytautas 
Petrulis. Sąryšyje su atskiro 
mis problemomis ruošiant fil 
mą, bus įtraukta eilė talkinin 
kų. Šio filmo tikslas: palikti is 
torinį dokumentą iš lietuvių 
gyvenimo Kanadoje.

Tad nenusineškime viską 
su savim, bet parodykim gyva 
me paveiksle, ką mes sugebė 
j ome padaryti ūkinėje ir kul 
tūrinėje srityse.

Jei pastatėme gražias baž 
nyčias, brangius paminklus, su 
ruošiame įvairiausius minėji 

mus, suaukojame šimtalūks 
tantinias sumas įvairiausiem 
reikalam, tai sugebėkim tą ir 
parodyti, užrašant spalvotą, 
gyvą istorijos lapą ateinan 
čioms kartoms.

Tam tikslui verslo s-ga jieš 
ko mecenatų, renka aukas ir 
kartu kviečia Jus pačius su sa 
vo ūkiniais ir kultūriniais lai 
mėjimais šiame filme daly vau 
ti. Tad nesigailėkime ir neatsi 
sakykime ir šiam dokumenti 
niam ir istoriniam paminklui 
(kaip santraukai mūsų visų 
darbų) prisidėjimo ir lėšų.

Su geriausiais linkėjimais 
Jums:
Toronto Lietuvių Verslininkų 

Sąjunga „Verslas“.

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.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 
1962 metų pajamos ir išlaidos

Pajamos: $$
Rinkliavos bažnyčioje 
(Toronte ir Was.) 16,032.09 
Parengimai: 
salės, nuoma, bingo 27,968.54

Viso . . .$44,000.63
Išlaidos: $$

Algos: kunigams, vargoni 
ninkui, šeimininkei 4,044.00 
Maistas 1,788.36
Kuras (klebonija ir 
bažnyčia) 1,113.44
Elektra 600.84
Telefonas 329.91
Remontai:
a) bažn. vid. rest. 10,275.52
b) klebonijos 850.01
c) Wasagos stovyk. 1,203.00
Ivair. ūkinės išlaidos 515.15 
Parapijos vajaus išl. 757.63 
Mokėta liet, kapinių 
sąskaita 3,375.89
Raštinės išlaidos 137.19 
Nekiln. turto mokesč. ir 
pastatų apdrauda 1,184.55 
Vyskupijos kurijai 2,285.50 
Parapij. aukos: lituanist. 
mokyklai, klierikams, 
organizacijoms 1,852.06 
Išmokėta palūkanų 841.42 
Grąžinta skolų 11,100.00 
Bažnytiniai reikmen. 1,574.32

Viso .išlaidų. . . 43,830.79 
63. I. 1. parap. kasoje 169.84 
63. I. 1. par. skola 14,330.00
Iš PARAPIJŲ VEIKLOS

Iš šv. Jono Krikštytojo pa 
rapijos 1962 m. apyskaitos 
aiškėja, kad parapijos finan 
sinė padėtis yra žymiai pagerė 
jusi. To pagerėjimo priežasti 
mi yra prieš metus įvykdytas 
vajus, kurio metu parapijie 
čiai davė, pasižadėjimus auko 
ti reguliariai tam tikrą sumą.

Nevisi tikintieji savo pariža 
dėjimus įvykdė, ko pasėkoje 
Prisikėlimo par. vadovybė iš 
siuntinėjo savo parapijiečiams 
laiškus, iš kurių aiškėja, kiek 
jie yra parapijai ,,skolingi", 
Šv. Jono Kr. parapijiečiai pa 
našių laiškų negavo. Pasižadė 
jimo neįvykdymo priežastis 
gali būti rimta: liga, nedarbas 
ir pan. Kor,

AUŠROS ŽINIOS
B. C. lygos pusfinaliuose 

Aušra Sr. nugalėjo Andys Sr. 
78X65; T. L. B. lygoje Auš 
ros mergaičių Sr. komanda 
nugalėjo Ciccones 36X29; 
Church lygoje Aušra Inter, 
nugalėjo Grace 57X49; Aušra 
Juvl. nugalėjo Woodgreen 41 
X39; Aušra B. pralaimėjo Ki 
mbourne 29X35 ir Aušra M.
B. pralaimėjo šv. Jonui 9X11;
C. Y. I. lygoje Aušra M. nu 
galėjo St. Vincents 20X6; 
Draugiškose rungtynėse Auš 
ros jaunučiai (B. M.) nugalė 
je Stretville 31X12. Žaidė: 
Aušra M. B. komandoje — 
Kuolas 5, 16. Kolyčius 3, 5, 
Krikščiūnas 1, 4; Tarvydas, 
Janeliūnas, Raškauskas, Ro 
ževičius 4, Urbonas, Dunde 
ras, Venskaitis, Puteris, Gata 
veckas; Aušra M. komandoje
• uxxxxzz-xxxtxxtxxxxxxxxxtxxxttxxxxtxtxxxttntx

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

xtttxmmxxttttxxatwtxtnr-untxxttmxn

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.

R. A. Bell
Pilietybės ir Imigracija 

Ministeris.
52-18

KANADOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO PIRMENY

BIŲ PROGRAMA
Vasario 23 d., šeštadienį, 

nuo 10 vai. ryto Givins mo 
kykloje (Givins St.) bus vy 
rų, jaunių, moterų ir mergai 
čių varžybos.

8 vai. vak. šv. Jono parap. 
salėje įvyks šaunūs Jaunimo 
šokiai, grojant moderniam or 
kestrui

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY

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

SPORTAS. ..
Atkelta iš 3-čin pd

s kitų Kanados klubų, šiemet 
:r vėliau gavęs eilę pasiūlymų 
sportinio gyvenimo ir pereiti 
Grynai į stiklo biznį. DienraŠ 
tis, kaip ir televizijos komenta 
torių A. Stuką taip ir V. Kriš 
topaitį vadina lietuviu.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Kaune, eidamas 63-čiuo 

sius metus, mirė a. a. D. Žile 
vičius. Velionis nepriklauso 
mybės laikais priklausė LFLS 
klubui, atstovaudamas taip 
pat Lietuvos rinktinę futbolo 
rungtynėse. Dabartinės okupa 
ei jos metu a. a. Danielius Ži 
levičius kurį laiką buvo Kūno

CANADA

ŽINOK SAVO TEISES
Legaliai priimti imigrantaituri

tas pačias teises ir tas atsakomybes
kaip ir kiti Kanados darbininkai

KAI TUO TARPU DAUGUMA KANADOS DARBDAVIŲ YRA GARBINGI IR SĄŽININGI.

KAI KURIE, DEJA, IŠNAUDOJA IMIGRANTO BŪKLĘ.
— Saugokis nesąžiningų darbui samdymo metodų.

— Reikalauk, kad gautum apmokamas atostogas, Į kurias tu turi teisę.

— Žiūrėk, ar nuo tavo algos atskaitymai pragyvenimui bei butui nėra per dideli.

— Atsisakyk būti panaudojamas kaip streikininkas.

— Būk tikras, kad žyminiai kreditai, j kuriuos tamsta turi teisę, būtų įtraukti į tamstos 
Nedarbo Apdraudimo Knygą.

— Nesibijok įstoti Į profesines sąjungas. Tai tavo teisė.

— Neišsigąsk darbdavio grąsinimų deportacija.

— Jeigu turi teisėtą skundą dėl darbo sąlygų, prašyk patarimo pas provincinius tarnautojus 
savo gyvenamoj vietovėj. Jeigu nežinai, kas jie yra. kreipkis pas artimiausiai esantį 
imigracijos ar pilietybės tarnautoją, savo pastorių, savo kunigą arba atstovą tos 
etninės grupės, kuriai priklausai. Jie darys visa, ką gali kad tamstai padėtų.

Kultūros Instituto direkto 
riaus pavaduotoju ir paskuti 
niu laiku — Kauno sporto tar 
ybos buhalteriu.

— Vartininkas Jonas Bau 
ža. atlikdamas karinę prievo 
lę, žaidžia Maskvos CASK 
vienuolikėj. Neseniai jam su 
teiktas sporto meisterio var 
das.

— Žalgirio žiemos teniso 
varžybų baigminis susitikimas 
tarp V. Dineikos ir A. Paltaro 
ko baigėsi pirmojo pergale 6: 
2, 6:4. Moterų pusėje nugalė 
jo M. Sližytė.

— Kauno m. krepšinio 
meisterio vardą iškovojo Po 
litechnikos Instituto studentai, 
baigmėje nugalėję Bangą 58: 
54.'

— Kauno sporto halėje įvy 
ko pirmos šiais metias lengvo 
sios atletikos varžybos. Geres 
nės pasekmės: šuolis į tolį A. 
Globys — 6,93 m., šuolis j 
augštį — Kaminskas 1,80 m. 
rutulio stūmimas A. Varanaus 
kas — 17,03 m ir K. Ketura 
kytė 14,36 m.

— Šiemet, Sov. S-gos B 
klasės futbolo lygoje, Lietuvą 
atstovaus ne Kauno Banga, 
bet Klaipėdos Granitas.

IŠ VISUR.

— Dideli šalčiai ir sniegas, 
privertė jau ketvirtą savaitę 

atidėti futbolo rungtynes An 
glijoj, Belgijoj ir kt. Europos 
kraštuose.

— Finansiniais sumetimais, 
Kanados rinktinę Pan Ameri 
kos žaidynėse San Paulo mies 
te, atstovaus tik 186 sportinin 
kai.

— Pasaulio ledo rutulio pir 
menybėse Stockholme kovo 
mėn. Kanadą atstovaus Trail 
Smoke Eaters komanda. Drau 
giškose rungtynėse ji pralai 
mėjo paskutinėje vietoje Onta 
rio lygoje esančiai Kitchener 
komandai 4:6. Komanda šį 

GARS IN IMAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

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

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

mėnesį išvyksta į Europą ir 
pirmas rungtynes numato Su 
žaisti Čekijoj.

— Vakarų Vokietija nuta 
rė sudaryti .Bundesligą iš 16- 
kos komandų. Futbolo s-ga 
sudarė devynių klubų sąrašą, 
tuo tarpu septyni, greičiausiai 
bus primti pasibaigus pirme 
nybėms. Primtieji klubai: FC 
Nuernberg, Eintracht Frank 
furt. FC Koeln, Borussia Do 
rdmund, Schalke 04, Hambur 
go SV, Werder Bremen, FC 
Sarrbriucken ir vakarų Berly 
no BCC Hertha.
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HAAAIffeLTOM
HAMILTONO LIETUVIŲ VEIKLA

Hamiltonas, kūrimosi pra 
tižioje, stovėjęs pirmose vieto 
se, savo veikla, atrodo, neatsi 
lieka ir dabar. Tą puikiai iro 
dė mūsų mielasis „Gyvata 
ras”, Toronte iškovojęs laimė 
jima. Šios garbės pasiekus} 
..Gyvatara“ sveikina kiekvie 
nas ham'Itonietis. Toks įverti 
nimas mūsų meninės grupės, 
nenukrito stebuklingu būdu iš 
dangaus, bet buvo pasiektas 
tik per sunkų, ilga darbą ir iš 
tvermętarp grupės narių, taip 
mums brangios vadovės pasi 
aukavimo mūsų meno rėkia 
mai išeivijoj. Šiuo žygiu, pla 
čiai nuskambėjo mūsų bran 
pus ..Lituanica“ vardas netik 
Hamiltono - Toronto apylin 
kėse, bet pasiekė ir tolimas 
Šio kontinento vietas. Didžiau 
šia garbė priklauso „Gyvata 
ro“ v-ei G. Breichmanienei. Ji 
savo nuoširdžiu darbu, netik 
sugeba gražia jaunuolių gru 
pę išlaikyti lietuviškoje dva 
šioje, bet labai dažnai, prave 
ria užmerktas svetimtaučių 
ak’s. kad Lietuva yra gyva ir 
ji nori tokia pasilikti. Nors 
ir būdama išblaškyta, bet pa 
jėgia netik susilyginti su lais 
vų tautų kultūriniu lygiu, bet 
dar toli jas pralenkia. Tuo 
mes įrodome, kad galime gy 
venti kaip laisva ir kultūringa 
tauta, be didžiųjų kaimynų 
grobuoniškos globos.

Šalia šios srities, be pralai 
mėjimų skina laurus ir sporto 
srityje Hamiltono ,,Kovas“. 
Žaizdami už A. V. parapiją, 
bent iki šiolei, mūsų šaunūs 
jaunieji krepšininkai, nesusi 
laukia rimtesnio pasipriešini 
mo.

1962 m. „Nemuno“ tunto 
lituanistinės varžybos, užtar 
nautai laimėtos „Nemuno“ t- 
to, prieš seses. Širvintietės,. 
šiais metais dėl pereinamos 
taurės paveržimo, drąsuolių 
neatsirado netik Hamiltone, 
bet ir kaimyniniuose tuntuose. 
Tuo būdu š. m. vasario 10 d. 
turėjusios įvykti varžybos, ne 
atsiradus priešininkų — neįvy 
ko. Laimėtojais be kovos liko 
„Nemuno” tuntas.

Teatro mėgėjų grupė „Ai: 
kuras“ vedamas Dauguviety 
tės - Kudabienės, irgi yra 
daug laiko praleidęs scenai. 
Savo darbo vaisiais yra aplan 
kęs nemažai vietovių, apart 
pasirodymų savo kolonijoj. 
Tik dabar, kaip girdėti „Au 
kuras“ kažkam ruošiasi — 
sėkmės.

Atsk’rų organizacijų veikla, 
kad ir nėra perdaug džiugi 
nanti, tačiau kiek salvgos lei 
džia; krutame. Katalikių mo 
terų Hamiltono skyrius, nese 
nai pašventino savo naują gra 
žią vėliavą, kurios irgi nieks 
nepadovanojo, bet buvo isigy 
ta savo darbu ir pasišventimu. 
A. V. parapijos globojama 
šeštad. mokykla, ypač šiais 
metais yra gražiai suorgani 
zuota. Patalpos geros, pėda 
gogų kadras pilnas ir gali pil 
nai aptarnauti savo atžalyną. 
1962 m. gruodžio 9 d. išrink 
tas tėvų komitetas, pasiėmė vi 
są finansinę atsakomybę į sa 
vo rankas.

Susivienijimas lietuvių Ame 
rikoje (S. L. A.), po įvykusio 
pakrikimo prieš keletą metų, 
dabar vėl perorganizuotas ir 
sustiprintas. Suradus tinkamą 
skaičių narių, centro yra leis 
ta veikti, kaip atskiram viene 
tui.

Nelengvas darbas tenka ir 
A. V. parapijos chorui, su so 
listu V. Verikaičiu pryšakyje. 
Nors jėgų yra, bet nelemtas 
pamainų darbas fabrikuose, 
atima daug brangaus laiko rei 
kalingoms repeticijoms. Baž 
nytinių švenčių proga, išmoks 
lama naujos geresnės ir kar 
tais tik kartą panaudojus, pa 
liekama archyvuose. Tautinių 
švenčių programom užpildyti, 
kasmet reikia pasiruošti atski 
rai, nes publika nori vis ko 
nors naujo. Visas šis darbas 
yra niekeno neapmokamas, o 
kartais labai kritikuojamas tų, 
kurie nė pirštų prie šių darbų 
neprisideda. Tačiau, taip Ha 
miltone, taip kitose kolonijo 
se, kur tik yra didesnis būre 
lis tautiečiu, šis darbas nieką 
da nesustoja. Mūsų tautinis 
jausmas nuolat banguoja, dar 
bas vyksta, kad ir pamažu, 
bet vis pimvn . ir pirmyn, vis 
arčiau ir arčiau prie švintančio 
laisvės rytojaus. Tad turėkime 
v'ltvie: „O tačiau Lietuva, 
juk atbus gi kada, ne veltui ji 
tiek iškentėjo“. V. P.

VIETOS DIENRAŠTIS
Hamilton Spectator vasario 

22 d. pranešė, kad B. .Kronas 
neatstovaus liberalų partijai 
numatomuose rinkimuose į Ka 
nados parlamentą balandžio 
mėn., kadangi jo firmos biz 
nio reikalai . neduoda jam lai 
ko priešrinkiminei kampani 
jai. Kaip laikraštis pažymi, 
praeitų metų balsavime, jis bu 
vo Hamiltono didžiausia staig 
mena, pralaimėdamas dabartį 
nei pašto ministerei E. Faircl 
ough nepilnais 2 tūkstančiais 
balsų. Liberalų partija Hamil 
tone B. Krono atsisakymu bu 
vo gerokai sukrėsta, kadangi 
balandžio mėn. rinkimuose, 
kaip pažymi dienraštis, B. 
Kronas būtų užtikrintai išė 
jęs laimėtoju.

VAV PARAPIJOS ŽINIOS
Tris savaites kolonijos pa 

storaciniam darbe mūsų para 
pijos klebonui padėjo svečias 
iš Montrealio Tėvas St. Kul 
bis, S. J.

Parapijos choras sėkmingai 
koniertavo Delhi lietuvių su 
ruoštoj nepriklausomybės 
šventėj.

J. E. vysk. V. Brizgio pa 
kviestas, parapijos klebonas 
kun. dr. J. Tadarauskas lankė 
si Čikagoj ir dalyvavo kunigų 
pasitarime.

Sol. V. Verikaitis vasario 
10 d. dainavo per CBC radio 
tinklą. Pranešėjo jis buvo klau 
sytojams pristatytas kaip Our 
Lady of Mercy Lithuanian 
Church of Hamilton chorve 
dys.

Parapijos choras pakviestas 
koncertuoti Čikagos Jaunimo 
Centre. K. B.

TAUPYK IR1 SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 doL, 

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

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

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

$■£.74
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.

DIDŽIULIS KAUKIŲ
BALIUS,

rengiamas TAUTOS FONDO Hamiltono skyr. valdybos, 
įvyks vasario 23 d„ šeštadienį prieš užgavėnes, 

Hillcrest salėje, II aukšte, 510 Concesion Str„ ant kalno.
Pradžia 7.30 vai. vak.

LINKSMAS BENNY FERRI ORKESTRAS 
TURTINGA LOTERIJA, 

ĮVAIRUS BUFETAS 
LAIMĖS STALIUKAI IR T. T.

KAUKĖMS STAMBIOS PINIGINĖS PREMIJOS.
Tik su maskėmis kaukės nepremijuojamos.

Mašinoms pastatyti kitoj pusėj g-vės laisva didelė aikštė.
Maloniai kviečiame. Hamiltono, Toronto ir iš visų kitų 

vietovių visus lietuvius gausiai atsilankyti.
Atsilankę turės malonią progą geriausioje nuotaikoje ir 

linksmai praleisti laiką, gerai užsigavėti ir kartu 
paremsite mūsų darbą lėšų telkime pavergtos tėvynės 
laisvinimui. Laukiame.

Valdyba.

METINIS KAUKIŲ 
BALIUS

įvyks vasario 23 d., šeštadienį 
prieš užgavėnes, Hillcrest sa 
Įėję, 510-Concesion Str.

Benny Ferri orkestras, įvai 
rus bufetas, loterija, laimės 
staliukai ir t. t. Pradžia 7,30 
v. v. Iš visų kolonijų visus lie 
tuvius ir kaukes maloniai kvie 
čiame skaitlingai dalyvauti.

T. Fondo Hamiltono skyr. 
Valdyba.

KOVO KREPŠININKAI
laimėjo Hamiltono katalikiš 
kų parapijų krepšinio pirme 
nybės, įveikdami paskutinėse 

rungtynėse Burlington šv. Ro 
žinio parapijos atstovus 135: 
35. Tą patį vakarą jauni ko 
viečiai dar išvyko į Kitchener, 
kur laimėjo prieš to miesto 
meisterį Šv. Marijos parapijos 
komandą 105:56. Abiejose 
rungtynėse žaidė ir taškų pel 
nė : Meškauskas 92, Vinerskis 
95, Kybartas 11, Bakaitis 26. 
Šlekaitis 8, Enskaitis 7 ir Vin 
dašius 3.

Kovo jaunės Hamiltono ly 
gos pirmenybėse nugalėjo 
Glendale komandą 25:2. Taš 
kų pelnė: Jankutė 12, Stane 
vičiūtė 6, Kybartaitė 3, Ka 
minskaitė 2, Dameikaitė 2.

Šį šeštadienį Kovo trys ko 
mandos išvyksta Kanados lie 
tuvių krepšinio pirmenybėms. 
Sėkmės ir gražiu pergaliu!

K. B.
VAJUS TAUTOS 

NAMAMs
96-toje savaitėje davė vieną 
LN narį. A. K. iš Toronto su 
$200 ir pasiekė $92,400. Nuo 
širdus ačiū!

Dabar, kada LN v-ba vie 
ningai nutarė statyti L. Na 
mus už $275,000, maloniai 
prašau visus tautiečius nelauk 
ti statybos pradžios, Bet ateiti 
su finansine parama tuojau.

MŪSŲ KINE
vokiški filmai — Die Grosse 
Freiheit ir Heiraten verboten 
— abu spalvoti — bus rodo 
mi vas. 24 d. seansų pradžia 
5 v. 30 m. ir 7 v. 30 min.

Nuo ateinančio pirmadie 
nio, vas. 25 d., visą savaitę eis 
puikūs spalvoti filmai: Brid 
ges at Toko — Ri ir Prisoner 
of the Volga.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

Ciniko Patarėjas
Kaina $ 2.50. Gaunama adresu: 

M. Čapkauskas, 854—39-th Ave, LaSalle, Q<

PADĖKOS
ea

JEI TURITE

UKRAINIEČIŲ TAUTO 
DAILĖS PARODA

Sausio 22 d. vietosi ukrai 
niečių išeivija šventė 45-tas 
metines nuo Nepriklausomy 
bės paskelbimo dienos. Ncpri 
klausomam gyvenimui Ukrai 
na buvo paskelbta Taut. Ta 
rybos (Rada), 1918 m. sau 
šio 22 d., Kijeve su sostine Ki 
jevu.

Ta proga jie buvo surengę 
4-riu dienų Tautodailės paro 
dą Hamiltono miesto Rotušės 
rūmuose. Paroda atidarė inies 
to burmistras Vic Copps taręs 
trumna žodį pareiškė vilties, 
kad Ukraina vėl bus laisva ir 
nepriklausoma valstybė. Jos 
atidaryme dalyvavo per 500 
ukrainiečių ir kitos miesto vi 
suomenės.

Stalai apkrauti knygomis, 
įvairių rankų darbo išdirbinių.

Paaiškinimus davė 
„kostiumais apsirengę 
abiejų lyčių atstovai.

Paroda buvo gerai paruoš 
ta ir idomi savo eksponatais.

Z. P.
ŠALPOS REIKALAMS 

AUKOJO: 
(tęsinys).

$3: V. Vitas; $2: 
gas, J. Arštikaitis, P. Gudins 
kas, Z. Kalvaitis, 
lis, V. Saliklis.

Iš Stoney Creek aukojo: 
$10: J. Vilimas - Williams; 
$4: P. Bružas; $3: A. Aršti 
kaitis, T. Falkauskas, J. Ric 
kus; $2: J. Kriaučiūnas, S. 
Matulionis, S. Rakštienė, J. 
Rimkus; $1: Vilniškaitis.

Iš Kitchener aukojo: $5: 
V. Adaškevičius, P. Jonikas, 
]. Krėmeris; $3: A. Sturna; 
$2: A. Barstys, A. Broga. J. 
Buškevičius, E. Degptis, 
Laurinaitis, F. Lazauskas, 
niauskas, B. Šmatavičius, 
Pocius, S. Saladžiūnas, P. 
Trečiokas.

Iš Paris ir Brantford auko

taut.
jauni

A. Alsber

A. Krakai

J-
Si

jo: $5: E. Jasinskas, A. Kuz 
mickas; $2: V. Augėnas, J. 
Gečys, P. Martišius, V. Pel 
džius, J. Širvinskas, $1 : P. 
Gečys, P. Česnulis, S. Pakulis.

Iš Preston aukojo: $3: M. 
Juodis, M. J. Nevidon ir J. Z.; 
$2: V. Jagušauskas. A. Lau 
galys, J. Tamolūnas, R. Zub 
rickas.

Bus daugiau.

WELLAND, Ont
VISI Į VASARIO

Prieš 45 metus Lietuvos Ne 
priklausomybės paskelbimo ak 
tu buvo užverstas „Aušros“ ir 
„Varpo“ tautos sąmoningumo 
žadinimo laikotarpis ir prade 
tas naujas — ginkluotos ko 
vos ir laisvės. Darykime tai, 
kas nepatinka dabartiniam 
Lietuvos okupantui. Jei pa 
vergtoje tėvynėje uždrausta 
ta reikšmingiausią šventę pri 
siminti, minėkime ją esantieji 
'laisvame pasaulyje iškilmin 
gai ir skaitlingai.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 23 dieną, 162 Hagar 
St., slovakų salėje Wellande, 
Ont. Bus pritaikyta paskaita 
ir meninė dalis, kurią išpildys 
Niagaros pusiasalio skautai, 
vadovaujami p. Gverzdienės 
ir pavieniai menininkai: bale 
tas, deklamacijos ir akordeo 
nų koncertas. Po iškilmingo 
sios dalies šokiai. Pradžia 6 v.

16 MINĖJIMĄ
vakaro. Kviečiame visus skait 
tingai dalyvauti.

Apyl. Valdyba.
DĖKOJAME WELLANDO 
IR PORT COLBORNE 

TAUTIEČIAMS
aukojusiems šalpos reikalams 
avalynę ir rūbus. Viso surink 
ta $30.50.ir rūbų bei avalynės 
300 svarų. Sudaryta 15 siunti 
nių po 20 svarų, kurie šių me 
tų sausio 28 ir 31 dienomis iš 
siųsti į. Lenkiją, Seinų apylin 
kės lietuviams.

Dėkojame šalpos vajaus 
vykdytojams: V. Jasiulioniui, 
A. Stankevičiui, M. Jasiulio 
nienei už jos pasiaukavimą ar 
timo meilei. Ji atliko didžiau 
siąją darbo dalį kruopščiai 
skirstydama rūbus atsižvelgda 
ma į šelpiamųjų šeimų sudėtį, 
pati viena visus siuntinius ap 
siuvo ir atliko įvairų kitą siun 
:lmių paruošimo darbą.

Montrealio Lietuvių Seime 
lio Prezidiumas nuoširdžiau 
šiai dėkoja visiems maloniai 
prisidėjusiems prie sėkmingo 
Vasario 16 d. Lietuvos Nepri 
klausomybės šventės minėji 
mo, įvykusio vasario 10 d. Pla 
teau salėje.

Aušros Vartų ir Šv. Kaži 
miero kunigams už tai dienai 
atlaikytas iškilmingas pamal 
das ir gražius tai dienai skir 
lūs pamokslus.

Organizacijoms, L. K. kūrė 
jams savanoriams, L. K. Min 
daugo kuopos šauliams, Kata 
likėms moterims, skautams, 
skautėms, dalyvavusiems pa 
maldose su vėliavomis ir prie 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklinės lentos Aušros 
Vartų bažnyčioje.

Svečiui min. V. Sidzikaus 
kui už gražią, ir turiningą pa 
skaitą.

Menininkams: solistei A. 
Paškevičienei. šokėjai G. Ši 
maitienei, pianistui K. Smilge 
vičiui, Aušros Vartų parapi 
jos chorui, ir jo vadovui muz. 
A. Ambrozaičiui, skautų' vy 
čių Tautinių šokių šokėjams ir 
jų vadovui J. Piečaičiui. Daili 
ninkams: V. Remeikai ir A. 
Vazalinskui.

Talkininkams: Blauzdžiū 
nui, p-lėms Adamonytei ir 
Burbaitei. Šauliams prie įėji 
mo tvarkos palaikyme: Ig. 
Petrauskui, R. Simaniūkščiui, 
St. Reutui ir A. Kalvaičiui.

Ypatinga padėka tenka „Ne 
priklausomos , Lietuvos“ laik 
raščio redakcijai, už puikią ir 
plačią minėjimo dienai skirtą 
reklamą. Taip pat ir visiems 
mieliems Montrealio lietu 
viams, kurie gausiai į minėji 
mą atsialnkė.

Seimelio Prezidiumas.

GENUTĖS IR VLADO 
STABINGIŲ

puikią vedybinę staigmeną su 
ruošė vas. 9 d. didokas būrys 
jo bičiulių. Vaišės įvyko nau 
jai įrengtame p. p. Krivinskų 
svečių kambaryje, kur susirin 
ko apie 40 draugų, įteikusių 
puikių dovanų.

Prie staigmenos suruošimo 
daugiausia darbo įdėjo Savic 
kai, Krivinskai, Žilinskai ir Ja 
nuškevičiai. Sk. St.

REUMATO
skausmus

IŠSIKIRPKITE ŠĮ 
SKELBIMĄ.

ę VERTĖS DĖŽUTĖ — 
NEMOKAMAI KIEKVIE

NAM KENČIANČIAM!

90

Syracuse N. Y. pagamintas 
naminis preparatas, apie kurį 
kaipo labai gelbstint} atsilie 
pia tūkstančiai kenčiančiųjų 
Kanadoje, JAV ir kt. kraštuo 
se.

Daugelis praneša apie patir 
tą palengvinimą vos po kele 
tos vartojimo dienų.

Mr. Delano rašo: ,,Gelbs 
tint kenčiantiems, dar niekad 
nebandžiusiems mano meto 
do, aš su malonumu pasiųsiu 
90 ė vertės dėžutę nemoka 
mai. Jokio įsipareigojimo. 
Bandymas — nekaštuoja ir 
bandymas tepasako. Jeigu šis 
nemokamas bandymas pagel 
bės jums taip, kaip kiti sako, 
jūs būsite patenkinti. Tik iš 
kirpkite ir pasiųskite šį skelbi 
mą su savo pavarde ir adresu 
pridėdami 25 £ pinigais ar 
pašto ženklais, persiuntimo iš 
laidoms padengti“.
THE DELANO CO. LTD., 

Dept. N. L. 417 St. Peter St.
Room 28. Montreal, Que.

Delano gaminys 
1^ l> "I reumat*niems 

skausmams.
Pastaba: Tai yra sąžininga, 
vieša ir atvira dovana, kuri tu 
rėtų sudominti visus turinčius 
tokius skausmus.

Atkelta iš 8 puslapio.

V. SIDZIKAUSKAS

giui. Mūsų liaudies kalboje 
toji išmintis reiškiasi posakiu: 
„Opuskajsia, kumie, na dno!“ 
(Leiskis, kūmai, į dugną!) 
Dar šiomis dienomis mes ture

SIDABRINĖ SUKAKTIS

Sausio 19 d., Ukrainiečių 
baž., salėje buvo gražiai at 
švęsta Kostancijos ir Juozo 
Blužų 25 m. vedybinio gyve 
nimo sidabrinė sukaktis.

Dalyvavo daug svečių ir gi 
minių iš Toronto, Hamiltono, 
Buffalo, N. Falls, St. Cathari 
nes, Wellando ir Port Colbor 
ne.

Prie turtingų ir papuoštų 
stalų, svečiai sukaktuvinin 
kams sudainavo Ilgiausių me 
tų. ,

Buvo nuoširdžių sveikini 
mų iš bendruomeninių organi 
zaciių atstovi} bei perskaityti 
sveikinimai raštu. Sukaktuvi 
ninkams įteiktos gėlės ir ver 
tingos dovanos.

Pp. Blužai, už jiems suda 
rytą nepaprastą staigmeną ir 
dovanas, nuoširdžiai visiems 
padėkojo.
.Šiam pusiasalyje pp. Blužai 
yra žinomi, kaip pavyzdinga 
šeima, religingi ir tautiškai 
stiprūs, mūsų inteligentijos at 
eiviai visuomenininkai. Jie su 
laukė didžiausios pagarbos iš 
dalyvavusių ir prisidėjusių.

Dalyvis.

jome progą įsitikinti, kad pa 
klusnaus agresoriaus įsakymų 
vykdymo politika ir leidimas 
jam kištis į savo krašto vi 
daus reikalus išsilaikymo var 
dan, ne tik nepasiekia tikslo, 
bet pagreitina politinę pražūtį 
—ir -tai moralinio susmukimo 
ir desintegracijos aplinkybėse 
Dažnai besikeičiančios tarpta 
utinės konjunktūros sąlygose 
pasipriešinimas dargi galin 
gam agresoriui visuomet palie 
ka laimėjimo šansą. O jei jau 
žūti, tai—tiek žmogui, tiek vi 
sai tautai—reikia garbingai ir 
išdidžiai, nes tik tuomet tau 
tai galimas prisikėlimas”.

Geografinė Lietuvos pade 
lis ir visos kitos to laiko aplin 
kybės vargu ar galėjo patarti 
Lietuvai aklai pasekti Suomi 
jos pavyzdį. Betgi, žiūrint, 
kaip iau esu sakes, iš 23 metų 
persnektvvos, šiandien jau 
turbūt niekas neabejoja, kad 
Sovietu ultimatumo atmeti 
mas ir simbolinis fizinis pasip 
riešinimas . būtų buvęs visais 
požiūriais išmintingesnis spre 
ndimas, nei kad buvo besaly 
ginis pasidavimas. Tačiau tai 
jau praeitis, kurią dera šia pr 
oga prisiminti, nes mus pakei 
siančioji jaunesnioji karta tu 
lės mokytis se tik iš mūsų kar 
tos didingų žygių, bet ir iš jos 
padarytų klaidų.

Bus daugiau.
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SoL Baranausko-Baro 
koncertas 
įvyks UŽGAVĖNIŲ BALIAUS metu

š. m. vasario mėn. 23 d. 7 v. vak. Aušros Vartų Parapijos salėje.
Po koncerto vakarienė su tradiciniais Užgavėnių valgiais ir šokiai grojant 

puikiam penkių asmenų orkestrui.
įėjimas 2 dol. 50 et.

K. L. K. Moterų draugijos 
Montrealio Skyrius.

LIETUVOS VĖLIAVA VIRŠ TORONTO MIESTO

MONr|REAL
VYTAUTO KLUBO ŽINIOS 

ŠĖRININKŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

buvo gausingiausias gal visoj 
Klubo istorijoje. Pačioje pra

GRAŽUS MONTREALIO 
VASARIO 16-TOS

Visos trys lietuviškos 
mokyklos

vasario 16 minėjo šeštadienį.
Aušros Vartų bažnyčioje 

tai dienai buvo skirtos pamal 
dos, kuriose visa šeštadieninės 
mokyklos mokiniai dalyvavo 
su tautine vėliava. Mergaitės 
pasipuošusios tautiniais rū 
bais, prie paminklinės už Lie 
tuvos laisvę žuvusioms lentos 
padėjo gėlių vainiką. Kun. 
L. Zaremba pasakė gražų tai 
dienai tinkamą pamokslą.

Tolimesnė minėjimo pro 
grama vyko salėje. Mokyklos 
ved. A. Blauzdžiūnas trumpu 
žodžiu paminėjo vasario 16- 
tos dienos reikšmę ir į garbės 
prezidiumą pakvietė naująjį 
mokyklos globėją kleb. T. K. 
Pečkį'. KLB Montrealio Ap. 
Seimelio Prezidiumo pirm. J. 
Šiaučiulį. Mok. tėvų k-to pir 
mininką H. Adamonį, Kursų 
insp. Br. Lukoševičienę ir mi 
nėjimo dienos paskaitininką 
stud. A. Rudinską. Sveikino 
T. K. .Pečkys, J. Šiaučiulis ir 
H. Adamonis, budindami va 
sario 16-tos dienos minėjimo 
prasmę.

Paskaitininkas A. Rudins 
kas, lietuviškų mokyklų auk 
lėtinis pasakė gražią tai dię 
n ai skirtą kalbą.

Vasario 16-tai dienai skir 
tus savo rašinius skaitė Kursų 
antro kurso. R. Tekutytė ir pir 
mojo kurso A. Staškevičius. 
Meninė dalis buvo plati ir Įdo 
mi; ją atliko patys mokiniai. 
Šešto sk. mokiniai atliko pui 
kų montažą apie Lietuvos ka 
reivėlius. Eilėraščius deklama 
vo P. Drešeris, V. Kizerskytė, 
J. Gustainytė ir A. Kizerskis 
duetu padeklamavo Tėvynė 
Šneka, sesutės Blauzdžiūnaitės 
pianinu paskambino 4 ran 
kom iš „Hofmano Pasakų“ ir 
atskirai L. Blauzdžiūnaitė pa 
dainavo. Mergaičių choras pa 
dainavo Gr.yšim, grišim į tėvy 
nę. Pačios mažosios grakščiai 
pašoko lėlių šoki.

Baigiant, mokyklos bend 
ras choras padainavo Lietuva

LIETUVIŲ MOKYKLŲ 
DIENOS MINĖJIMAS
brangi ir Kur bėga Šešupė, 
akomponavo R. Kličius, minė 
j imas baigtas Tautos Himnu.

Po to sekė mokiniams pir 
mojo trimestro pažymėjimų 
įteikimas, ir dovanų išdalini 
mas. Kiekvienas mokinys ga 
vo Br. Abromonio, kiekvienas 
skirtingą, Nepriklausomos Lie 
tuvos pašto ženklą.

Pabaigai, visi su dideliu su 
sidomėjimu sekė Zigmo Lapi 
no sukurtus filmus apie praei 
tų metų Kalėdų eglutę ir nuo 
tykius. J. Š.

Kudirkos vardo mokykloje 
minėjimą vedė Seimelio Prez. 
atstovas L. Stankevičius. Kai 
bėjo mokyklos globėjas kleb. 
kun. Dr. -F. Jucevičius, mo 
kyklos ved. p. Blauzdžiūnie 
nė ir kt. Buvo ir meninė dalis. 
Minėjimas, kuriam dalyvavo 
ir tėvai, praėjo labai gražiai.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Elzbietos dr-jos arba 
tėlė po sumos. Atsilankė per 
150 asmenų.

Kazimierinių vakarienei, 
kuri įvyks kovo 2 d., 7,30 Šv. 
Kazimiero salėje, ruošiamasi.

Palaidotas Domininkas Mi 
liūs, 73 m., pirmadienį.

Rinkliavose vasario 10 d. 
gauta 336.99, vasario 17 d. 
130.97 dol.

Aukavo L. Bernotienė ir J. 
Grabliauskas po 50 dol.,. J. 
Laimikis, O. Šlekis ir P. Bo 
tyrius po 30 dol., E. Mackevi 
čiūtė 12 dol., O. Lubinskienė 
ir p. Jasiūnienė po 10 dol.

džioje labai entušiastiškai suti 
ko ir išleido dar nepasveikusį 
p-ką Q. Džiaugį, kuris suglaus 
tai apibūdino praeitų metų 
veiklą, primindamas, kad Klu 
bas turėjo pelno iš biznio pra 
šokančią sumą visoje Klubo 
praeities vaikloje.

Labai nuoširdžiai ir įtiki 
nančiai šėrininkus prašė, kad 
neatsirastų trukdytojų Klubo 
plėtimuisi yra nupirktas žemės 
sklypas, ant kurio ir senojo 
pastato būtų pastatytas nau 
jas, turėdamas didžiulę salę 
užpildytų ne tik lietuvių bet ir 
visam Montrealy tr-kstamą 
didesnųi salių spragą.

Sus-mas šioje dvasioje pri 
ėmė nutarimą, suteikdamas 
Klubo vadovybei daryti pa 
ruošiamus darbus.

Didesnės diskusijos buvo- 
dėl norėjimo prisijungti ,,Sū 
nu ir Dukterų“ d-jai, kuriuo 
reikalu tolimesnes diskusijas 
pavedė Klubo v-bai, vėliau su 
šaukiant specialiai tam reika 
lui šėrin. susirinkimą.

Nors Klubas ruošiasi staty 
bai, bet nusitarė šėrininkai už 
praeitus metus $7.50 dividen 
do.

Susirinkimui pirmininkavo 
vice, p-kas Pr. Paukštaitis.

VIZITAVO NEPRIKLAU 
SOMOS LIETUVOS 

REDAKCIJĄ
naujas Aušros Vartų parap. 
klebonas T. K. Pečkys, SJ. ir 
naujas vikaras T. L. Zaremba, 
S J, apžiūrėję leidyklą ir do 
mėjosi mūsų darbu.

VAIKŲ UŽGAVĖNIŲ
BALIUS

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

buvo gausus ir praėjo sekmin 
gai.

RA 7-5552; namų RA 1-0655

DR. A. O. JAUGELIENĖ

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

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

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Artėja parapijos bazaras. 
šiuo metu ima grįžti loterijos 
bilietų šaknelės. Iš užrašytų 
pavardžių matosi, kad lietu 
viai moka surasti gerų bičiulių 
ir kitataučių tarpe; kiti visą 
knygelę patys sau užsirašo. Ti 
kimės, kad visos išplatintos 
knygelių šaknelės sugrįš, kaip 
buvo prašyta, iki kovos 12 d. 
Fantai pradeda rinktis klebo 
nijoje.

Liet, mokyklos mokinių tė 
vų susirinkimas įvyks vasario 
24 d. klebonijos salėje po 10 
vai. mišių.

A.smenys, kurie, besiarti 
nant pajamų .mokesčių termi 
nui, nori gauti parapijos kvi 
tus, čia žinomus ,,rasyčių“ vai
du, gali juos gauti parapijos 
raštinėje šiokiadieniais nuo 4 
iki 9 vai. vak., sekmadieniais 
po šv. mišių.

Pakrikštyta Debra Jean, J. 
Ch. C. Gordon (Girdausko) 
ir Helen Millar dukrelė. Kū 
mai: Mykolas ir Monika Grin 
kai.

Rinkliava praeitą sekmadie 
nį sudarė 182 dol.

NEPRALEISKITE NĖ 
VIENAS

tokios puikios progos išgirsti 
geriausią mūsų tenorą sol. St. 
Baranauską, kurio dainų ir ari 
jų koncertą ruošia Katalikių 
Moterų Lr-ja, per savo tradi 
eini Užgavėnių vakarą, kuris 
įvyks vasario 23 d. 7 vai. vak. 
Aušros Vartų p-jos salėje.

Jūs turėsite didelio malonu 
mo išgirsti ne tik mūsų liau 
dies ir kitokias dainas, bet 
taip pat ir nepaprasto grožio 
arijas iš operų ,,Qydes“, ,,Ai 
dos“ ir kt., kurias solistas taip 
nuostabiai užpildo.

Taipogi tai bus geriausia 
proga, linksmai ir maloniai 
praleisti paskutinį šeštadienį 
prieš gavėnią, prie gražios šo 
kių muzikos ir tradicinių užga 
vėnių valgių vakarienės.

LIET. AKADEMINIO 
SAMBŪRIO

visuotiname susirinkime, įvy 
kušlame vasario 17 d., col. 
col. H. Z. Lapinų bute išrinko 

suiejatu suraiAp suiapumps 
naują valdybą: A. B. Pusa 
rauskas — pirm., E. Rupšytė' 
—sekr., S. Geležiūnas — ižd. 
R. Lapinas ir V. Piečaitis —

Didelės Vasario 16 iškilmės
Torontas šiemet Vasario 16 

šventę atšventė nepaprasto 
mis iškilmėmis. Šeštadienį, va 
sario 16 d. Lietuvos Konsu 
las J. Žmuidzinas su Ponia pa 
darė oficialų priėmimą, kurin 
atsilankė kitų valstybių Lonsu 
lai, diplomatai, parlamento 
atstovai ir daugelis visuome 
nininkų bei valstybininkų kitų 
tautų ir pačių lietuvių. Tai bu 
vo pirmas toks Lietuvos de 
monstratyvus pasirodymas, 
kurį ypač papildė ir padidino 
nepaprastas faktas, kad To 
ronto miesto majoras So.m 
merville virš Toronto miesto 
rotušės iškėlė Lietuvos vėlia 
vą.

Sekmadienį buvo iškilmin 
gų pamaldų abiejose lietuvių 
bažnyčiose gražioje technikos 
mokyklos salėje vyko aktas- 
-koncertas, į kurį prisirinko 
per 1000 lietuvių ir labai daug 
kanadiečių bei gausi spauda. 
Čia greta Lietuvos Konsulo J. 
Žmuidzino buvo Lietuvos kai 
mynų konsulai, taipgi konsu 
lai kitų valstybių, daug Onta 
rio ir Federalinio parlamento 
atstovų ir ministerių. Visos 
Kanados partijos atsiuntė sa 
vo delegacijas su pareiškimais. 
Akto invokaciją paskaitė 
evangelikų kun. Neumanas.

Pagrindinę kalbą pasakė 
svečias iš Montrealio Dr. H. 
Nagys (jo kalba bus įdėta į 
sek. NL nr.). Kalbėjo Lietu 
vos Gen. kons. J. Žmuidzinas 
ir daugelis svečių. Priimta 
prasminga rezoliucija. ,

Koncertinėje dalyje buvo 
sol. V. Žemelytė, Varpo cho 
ras, vedamas St. Gailevičiaus

ir tautiniai šokiai. Visas minė 
jimas buvo iškilmingas, gra 
žus ir įspūdingas.

KREPŠINIO PIRMENYBĖS
Vasario 23—24 d. d. To 

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

MOKYTOJŲ 
SEMINARAS,

Toronte, kuriam vadovauja 
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.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

@ Pris. parapijos vaikų choro 
repeticija .bus šį penktadienį, 
6 vai. vak. muzikos studijoje. 
Repeticija svarbi, nes jie tuoj 
pat, kovo 2 d., pasirodys see 
noje, atlikdami meninę pro 
gramėlę atvykusių tautiečių pa 
gerbimo vakarienėje.

@ Iš Lietuvos, Rusijos ir Len 
kijos atvykusių lietuvių pager 
bimo vakarienė bus kovo 2 
d., šeštadienį, 7 vai. vakaro. 
Atvykusių pagerbime malo 
niai Sutiko dalyvauti Liet, ge 
neralinis konsulas su ponia ir 
visuom, atstovai. Vaišės bus pa 
įvairintos par. jaunimo pa 
ruošta menine programa.
® Prisik. par. Katalikių Mote 
terų dr-jos Užgavėnių balius— 
šį šeštadienį, vasario 23 d., 
7.30 vv. mūsų salėje.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir l _ . „ n ... 2-4 ; 7-9 p. m.
ketvirtadieni
antradienį ir I „ ., .. . 2—4 p. m.penktadienį Į

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

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

PO 7,3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALIK K A 

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

Namų tel.: MU 1-2051

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

Suite 901
UN 1-8933

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

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

LaSalle. DO 6 1570

ADV OK A TAS

Tel.: LA 2-7236

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

Montreal 1, Que.
UNiversity 6-7872

Taupyk Įr 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 Avel, 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-

du vice-pirmininkai.
Po oficialiosios dalies sekė 

zuikių vakarienė.
Susirinkimas - vakarienė pa 

sižymėjo dalyvių gausumu ir 
įprastu nuotaikingumu.

® Gudas Leonas operuotas 
dr. J. Šemogo, gerai jaučiasi 
ir šią savaitę grįžta namo.

® Serga p. Zabukas ir gydo 
mas ligoninėje.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Organizuojasi parapijoj vy 
rų draugija. Organizacinį ko 
mitetą sudaro notaras J. Ber 
notas, J. Astrauskas, V. Vaši 
liauskas ir J. Kibirkštis. Jiems 
talkininkauja A. Kreivys, L. 
Šimonėlis, J. Valiulis, K. Mi 
liūs’ ir J. Piečaitis.

TAUTOS FONDO
Montrealio skyrius, Vasario 
16-tos minėjimo proga, Lietu 
vos laisvinimo reikalams surin 
ko 210 dol. aukų.

Aukų rinkimas yra tęsia 
mas.

IŠNUOMOJAMAS
4-rių kambarių butas, 
labai gražioje vietoje. 

Galima naudoti ir kaip raštinę.
Teirautis RA 2-4310.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate Board 
nariai

Namai —
Žemė — Paskolos

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

Royal Globe draudimo b-vės. 
Gaisras-Automobiliai-ne’aimės 

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

3907 Rosemount Blvd.
Tel. 722-2472.

S-tos Lite No. 752.

REAGAVIMAS DUODA
GERAS PASEKMES
Prieš kurį laiką Lietuvos 

Diplomatijos šefas atkreipė 
Vakarų Europos Unijos dėme 
si į tai, kad vieno jos leidinio 
žemėlapy Lietuvos teritorija 
buvo neteisėtai pažymėta kaip 
Sov. Sąjungos teritorija, ir 
prašė tai atitaisyti. Šiomis die 
nomis Vakarų Europos Unija 
atsakė min. Lozoraičiui, kad 
pageidautas atitaisymas bus 
padarytas.

Įsidėmėkime, kad reagavi 
mas duoda gerų pasekmių ir 
patys reaguokime dėl neteisė 
tumų.

L. K. MINDAUGO
ŠAULIŲ KUOPA

šaukia metini visuotinį kuopos 
narių susirinkimą kovo mėn. 
17 d., Aušros Vartų parapi 
jos salėje, 13.30 vai. pp.

Naujosios kuopos vėliavos 
siuvinėjimo darbas jau yra ge 
rokai pažengęs į priekį. Susi 
rinkimo dieną kuopos valdy 
ba ją jau tikisi parodyti kuo 
pos nariams.

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.

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS

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

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