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Kinai atmetė rusų taikos būdą
KAS NAUJA KANADOJE

PASISAKO KANADOS PARTIJŲ LYDERIAI
Diefenbaker — kaip Danielius liūtų narve. 

Pearson — taikos šalininkas, bet už įsipareigojimus. 
Thompson — nepajėgus, nes partija suskilusi.

Douglas — užhipnotizuotas atominių ginklų.

MASINU FONDO VAJUS
PAINIAVOS, KURIOS KYLA PERSITVARKANT 

VAKARAMS IR KINIJOS KOMUNISTAMS AŠTRIAI 
KRITIKUOJANT RUSIJOS BOLŠEVIKŲ 

OPORTUNIZMĄ
De Gaulle priešininkai suskilę ir vieni kitus išdavinėja 

pačiam de Gaulle.
Europos valstybių Muitų Sąjunga prieš Bendrosios 

Rinkos sąjungą.
Kanados Federalinio parlamento rinkimuose painiavų 

kelia avantiūristai.
Komunistų nesutarimai tik 

ras faktas, nors jų komunistai 
nelaukė. Nelaukė jų ir dauge 
lis ne komunistų. Maskviniai 
bolševikai, nors ir susidūrę su 
nesutarimo faktu, vis dėlto

TIKĖJOSI RASTI 
SUTARIAMĄ IŠEITĮ 

bet, kaip dabar aiškėja, nėra 
do.

Chruščiovas, sukaliodama 
sis, kaiu ungurys tinkle, bandė 
rasti tokią išeitį, kuri mažiau 
šia pažeistų „jo didenybės“ 
komvado orumą, ir tuo tikslu 
nuėjo net į Aziją, prie pačių 
Mao Tse-tungo durų, pasiūlęs 
susitikima Išorinės Mongolijos 
„respublikoje”. Deja,
MAO ANT CHRUŠČIOVO 
MEŠKERĖS NEPAKIBO.

Mao suprato sukto ,,cha 
cholo gudrybes ir griežtai jas 
atmetė.

Mao Tse-tungo atsakymas 
aiškus: Chruščiovas su visa sa 
vo klika gėdingi oportunistai, 
prisitaikėliai, kuriems nesvar 
būs principai, bet tiktai gali 
ma būtų

ATSILAIKYTI PRIEŠ 
LIAUDĮ, KURIOS RUSI 

JOS VALDANČIOJI 
KLIKA BIJO.

Pagal Mao teigimus, tiktai 
Kinijos komunistai einą teisin 
gu komunizmo keliu.

Koegzistencija, kaip bolše 
vikinio nuosmukio reiškinys, 
Kinijos komunistams taip pat 
neprimtina ir niekad nebus 
primtina. O Kubos „išdavi 
mas kapitalistams“ — gėdin 
gas. Rusų bolševikai — sutar 
čių laužytojai.

Kinijos komunistai, tiesa.
SUTIKTŲ EITI I VISŲ 

KOMPARTIJŲ VIRŠŪNIŲ 
SUSITIKIMĄ, 

bet maskviniai bolševikai bijo 
„teisingos kritikos“, todėl siū 
lo tiktai dvišalį susitikimą, 
kas yra nepriimtina. Šitokios 
mintys dabar reiškiamos Kini 
jos komunistų spaudoje ir per 
radio.

KA KINIJOS KOMUNIS 
TAI PO TOKIA ELGSENA 

SLEPIA
šiandien dar sunku pasakyti, 
bet neabejotina, kad s’epia. 
Gal jie jaučia savo jėgų, ku 
rias išbandė Indijoje, pranašu 
mą prieš maskvinius šatra 
pus; gal juos taip elgtis spiria 
augantis gyventojų prieauglis, 
kuriam Sibiras yra tuščia vie 
la; gal senos tautos prestižo 
klausimai, bet yra tikra, kad 
yra nesantaikos gilesnių prie 
žasčių.

Nauja situacija, kurią suda 
ro Kinijos - Rusijos santykių 
kitimas, rusams tragiška, nes 

GPTA’TNA VISA komu
NISTINĘ SISTEMĄ, 

kuri buvo suplanuota visam 
Žemės rutuliui, numatant ii ap 
gaubti Rusijos imperializmo 
skraiste.

Tragingesnė būsena todėl, 
kad

KINAI JAU NE VIENI, 
j'e turi Albaniją, turi ir Afri 
kos valstybėse prijautimą, gre 
tinasi ir prie Kubos.

Įdomus faktas, kad šioje 

padėtyje, Chruščiovas bandė 
net pataikauti Kinijos komu 
nistams: viena, kad jis jtaigo 
jo Vakarus perdaug vilčių ne 
dėti į komunistų tarpusaves 
nesantaikas, o, antra, SSSR 
karo ministeris Malinovskis, 
minint bolševikų kariuomenės 
4 5 sukaktuves, grasino Ameri 
kai atominiu sunaikinimu, jei 
gu bus paliesta Kuba... Lai yra 
tas, ko Kinijos komunistams 
reikia. Bet. . . ir tas kinų nepa 
lenkė Maskvos satrapų pusėn. 
Kinai griauna Maskvos impe 
rializmo planas.

Dabar klausimas,
AR MASKVA KAPITU 
LIUOS PRIEŠ PEIPINĄ

ir sutiks su šioj o sąlygomis 
Taigi, — ar Maskva užleis 
Peipinui pirmenybę? Tokiu 
atveju iš Maskvos kontrolės iš 
smuktų ir „satelitai“, o tas sa 
vo ruožtu sudarytų naujas są 
lygas tarptautinėje arenoje...

Pagyvensime — pamatysi 
me.

Tiesa,
VAKARAI TAIP PAT 

KRYŽKELĖJE,
bet čia, atrodo, daugiau išsiaiš 
kinima ir susitarimo reikalas. 
Neatrodo taip tragiška ir be 
viitiška, kaip po Nassau pasi 
tarimų kad atrodė.

Sunkumai susidarė dėl to, 
kad

JAV, KURI JAUČIA 
ATSAKOMYBĘ 

UŽ VAKARŲ SAUGUMĄ, 
gerai žino, kad apsigynimo 
priemonės nuolat daro pažan 
gą, ir tai, kas vakar buvo tin 
karna, šiandien jau yra pase 
nę. Todė JAV nutarė pertvar 
kyti apsigynimo visą sistemą.

Moderniški ginklai sudarė 
galimybę atšaukti karinius da 
linius ir panaikinti kaikurias 
bazes, kurios Amerikai rusų 
priekaištaujamos, iš Turkijos, 
Italijos ir dalinai iš Vokietijos. 
Tas sukėlė pradžioje nerimą, 
bet JAV pasiuntė į Paryžių 
L. T. Merchant, o Į Bonną vi 
cemini&terį R. L. Gilpatric, ku 
rie klausimą jau gerokai bus 
išsiaiškinę. Atrodo, kad

VAKARAI RAS 
SUSITARIMĄ, 

nes ir vokiečių ir prancūzų vai 
džios pareiškimai veda išsiaiš 
kinimo ir susitarimo kryptim.!

Prancūzijos gyvenimą ta 
čiau dalinai trikdo ta pati ka 
rinė organizacija, kuri trukdė 
susitarimą su Alžyru. Bet šios 
tarpe kilo nesutarimai ir vieni 
kitus pradėjo išdavinėti vai 
džiai.

BENDROSIOS RINKOS 
ORGANIZACIJA,

kaip aiškėja, neatsisako Ang 
Ii jos primti į savo tarpą, ta 
čiau reikeilauja sumažinti spe 
cifinius, Britų Bendruomenės 
nariams taikomus išimties rei 
kalavimus.

MUITU SĄJUNGOS 
ORGANIZACIJA, 

kuriai priklauso Anglija. Skan 
dinavija, Šveicarija, Danija, 
Austrija, taip pat susirūpino 
reikalais, kurie siejasi su nirmo 
sios organizacijos reikalais ir 
daro žygių išsiaiškinti sunku 
mus. Amerika abiem organi 
zacijom domisi.

Konservatorių lyderis, J. 
Diefenbaker, Toronte kalbėjo, 
kad io vyriausybė yra daug pa 
dariusi visose Kanados gyveni 
mo srityse ir ypač išplėtusi pre 
kybą su užsieniais, pakėlusi 
pramonę, ir Kanados gyven 
tojų gerbūvį. Bet jį daban ne 
lyginant biblinį Danielių, ku 
ris buvo įmestas į liūtų urvą, 
puolančios visos partijos. Bet, 
kaip Danieliaus liūtai nesuė 
dę, taip ir jis tikisi iš kovos iš 
eiti nugalėtoju ir dar daug ge 
ra Kanadai padaryti. O kai 
dėl mados dalyko — atominių 
ginklų, tai Diefenbaker sako, 
kad su laiku kinta ginklai ir 
tam kitimui reikia prisitaikyti.

Liberalų vadas L. Pearson 
Montrealyje dėstė savo pro 
gramą. Jis esąs pastovus tai 
kos šalininkas, bet valstybės 
gynimas uždeda pareigas, ku 
lių esą negalima atsisakyti, 
ypač susitarus. Jis žadėjo ge 
riau tvarkyti Kanados reikalus 
už konservatorius. Be ko kita, 
jis žadėjo įsteigti pramonės mi 
nisteriją, provincijų vystymo 
komisiją, ekonominio Kana 
dos augimo tarybą, vystyti 
tarptautinę prekybą, vystyti 
provincijų ekonomiką, Quebe 
cui — visų prancūziškų teisių 
patikrinimą. Pearsoną palaikė 
Lesage.

Naujosios demokratų parti 
jos lyderis T. Douglas, užmir 
šęs demokratijos principus ir 
i eskalavimus, įsikandęs atomi 
nių ginklų klausimą, teigė, kad 
atominiai ginklai turi būti tik 
tai Amerikos ir Rusijos žinio 
je. lyg tiktai tos dvi valstybės 
atominius ginklus turėtu. 
Douglas visai užmiršo sociali 
nius ir ekonominius Kanados 
gyventojų reikalui, kurie jam 
turėtų būti svarbiausi.

Kraštutinės dešinės, vad. 
Socialinio kredito partijos ly 
deris R. Thompson teigė, dė 
sias visas pastangas, kad Ka 
nada netaptų atomine valsty 
be. Dėl Kanados būvio esą 
kaltos abi senos partijos, bet 

Nuo kapitoliaus padangės
SOMYBĖS PASKELBIMO LIETUVOS NEPRIKLAU

sukakties proga Lietuvos ats 
tovą, J. Kajecką, sveikino V- 
bės sekr.. Pasekr., jo pavad. ir 
eilė kitų V-bės D-to pareigu 
nu, taip pat ambasadoriai, ku 
rie atsilankė į Lietuvos atsto 
vo ir Ponios O. Kajeckienės 
surengtą priėmimą Lietuvos 
Pasiuntinybėje.

Priėmime dalyvavo:
Valst. Sekr. žmona, Dean 

Rusk su dukrele Peggy, U. A. 
Johnson, Valst. Pasekr. pava 
duotojo Polit. reik., žmona, 
Valst. Sekr. pad. ir p. R. H. 
Davis, Rytų Europos reik. 
Direk. ir p. H. C. Vedeler, 
Protokolo Šefo pavad. ir W. 
T. Tonesk, Pabaltijo skyr. ve 
dejas ir p. R. W. Tims bei 
eilė kitų Valstybės D-to parei

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
VĖL ŠIMTAI SPECIALISTŲ Iš LIETUVOS Į 

KAZAKSTANĄ
Vasario 22 d. Vilniaus radi 

jas pranešė, kad „partijos pa 
raginti gyventi ir dirbti komu 
nistiškai“, į plėšinių žemes iš 

jis pats nieko negalįs pasauly 
ti, nes jo partija suskilusi ir ne 
turinti programos. . .

DOUGLAS SIŪLO SUDA 
RYTI ANGLŲ - PRANCŪ 

ZŲ PATARIAMĄJA 
TARYBĄ .

Įsigalint Kanadoje ekstre 
mistams ir visokiems avantiu 
ristams, kurie tuo bando susi 
kalti sau politinį populiarumą, 
Naujųjų demokratų lyderis , 
Douglas vienoje prięšrinkimi 
nių kalbų pasisakė sudaryti 
anglų ir prancūzų patariamą 
ją tarybą, kuri svarstytų ir aiš 
kintųsi dvikultūriškumo ir dvi 
kalbiškame klausimus, ku 
riuos, įsibėgėdami pagal avan 
tiūristų, kurie nieko rimta ne 
turi ir negali pasiūlyti nei Ka 
nados geresnei ateičiai, nei 
Kanados darbo žmonių gero 
vei kelti, metasi į avantiūras 
ardyti Kanados vienybę ir riin 
tų partijų lyderiai, vietoje tas 
avantiūras pasmerkę, joms 
patys pataikauja, nuklydę nuo 
esmingų valstybinių klausimų 
kėlimo ir aiškinimo. Klystke 
liuose tą dabar daro ir Doug 
las. O ką gi Douglas siūlo Ka 
nados žmogaus ir pačios Ka 
nados gerovei?

Spauda rašo, kad publika, 
kuri klausėsi Douglaso prakal 
bos, karštai pritarusi jo pasiū 
Ivmui sudaryti patariamąją 
dviejų tautybių tarybą. Bet 
gi, statistikos duomenys sako, 
kad kiekvienas šeštas Kana 
dos gyventojas yra naujas at 
eivis, kitatautis. Tad kodėl pa 
tariamojoje taryboje turi būti 
tiktai anglai ir prancūzai? Ko 
dėl, kaip rodo statistika, netu 
lėtu būti šešta dalis kitokių? 
O šie gi tikriausiai moderuotų 
fanatikų ar avantiūristų išsišo 
kimus, užpildami jų karštoms 
galvoms šalto vandens. . .

O bendrai, ar neužtenka 
tam tikslui Federalinio parla 
mento, kuriame yra visokių 
sluogsnių ir visokių tautybių 
atstovų?

gūnų.
Priėmime dalyvavo Dipl„ 

Korpuso Dekanas, Nikarogos 
Ambas., Dr. Sevilla - Sacasa, 
Vice-dek., Peru Ambasado 
rius su p. Berkmeyer ir Argen 
tinos. Kambodžo, Nacionali 
nės Kinijos, Kipro, Gabono, 
Etiopijos, Ivory Coast, Kor 
ėjos. Jordano, Mali, Saudi 
Arabijos, Tailando- bei Viet- 
-Namo ambasadoriai su žmo 
nomis, Latvijos Ministeris ir 
Ponia A. Spekke; Australijos, 
Kanados ir Vokietijos ir tt.

Priėmime taip pat dalyva 
vo spaudos atstovai, keletas 
profesorių iš Georgetown Uni 
versiteto, skaitlingi lietuviai gy 
veną Vašingtone ir Estų bei 
Latvių kolonijų atstovai.

yyksta Lietuvos statybininkai 
ir traktorininkai. Pagal tą par 
kijos „paraginimą“ (tiksliau 
įsakymą) į Kazakijos, Krasno

Didelis mūsų rūpestis — iš 
tesėti NL Mašinų Fondo va 
jų ligi užplanuotos sumos — 
15,000 dol., kas yra minimu 
mas, nes vien vienas naujas Ii 
notipas kaštuoja 15,000 dol. 
ir daugiau, o mes už tuos 15 
tūkst. dol. tikimės įsigyti ke 
lias mašinas ir kitus įrengi 
mus. Todėl labai esame dė 
kingi tautiečiams, kurie, su 
prasdami labai nelengvą lietu 
viškosios spaudos padėtį, ski 
ria NL Mašinų Fondui įnašų.

NL baliaus metu ir Vasario 
16 d. šventės proga Mašinų 
Fondui įnešė dar šie asmens:

Danaitis Antanas,
St. Thomas de Joliette,
P. Q................................... 20.00

NEW Y0RK0 NAUJIENOS
KAS NAUJA LIETUVIŲ PASAULINEI PARODAI 

RUOŠTI KOMITETE
1962 m. spalio 5 LB New 

Yorko Apygardos valdybos 
iniciatyva buvo sudarytas lie 
tuvių komitetas pasfhilinei pa 
rodai, organizuotam pasirody 
mui pasaulin, parodos metais. 
Komiteto pirm. J. Stukas, čia 
gimęs lietuvių veikėjas. Komi 
teto uždaviniai dideli. Supran 
tarnas todėl ir jo atsargumas 
darbą pradedant. Iškart komi 
tetas buvo užsimojęs prisiimti 
ne tik 1965 programos paren 
girną, bet ir 1964, kuriuos jau 
anksčiau buvo pasirinkusi ka 
talikų kongresui ir religinės 
muzikos šventei Kunigų Vic 
nybė. Paskutiniame savo pose 
dy (vasario 25), pasiaiškinęs 
realias galimybes suorgamzuo 
ti lėšų abiejų metų progra 
moms — 1964 Kunigų Vieny 
bės muzikos šventei ir 1965 pa 
ties komiteto organizuojamie 
ms lietuvių psirodymams liau 
dies šokių festivaliu ir kitokia 
dainos, dailės ir sporto progra 
ma, — priėjo prie išvados, 
kad pirmoj eilėj komiteto paę 
tangos būtina skirti 1965 m. 
lietuvių programai organizuo 
ti, o 1964 m. organizuojamai 
Kunigų Vienybei tik pagal iš 
gales talkinti.

Komiteto meninių parengi 
mų, dailės, sporto, jaunimo ir 
eksponatų telkimo sekcijų va 
dovai buvo įpareigoti drauge 
su savo sričių žinovais ir ben 
dradarbiais nustatyti 1965 m.

CHKAG0S NAUJIENOS
AMERIKOS LIETUVIŲ 

skyrius šiemet vasario 17 d. su 
rengė įspūdingą Lietuvos Ne 
priklausomybės 45 metų pa 
skelbimo sukakties minėjimą 
Marijos Aukšt. Mokyklos pa 
talpose. Minėjimą pradėjo J. 
Pakalka ir vedimą perdavė Či 
kagos Aukšt. teismo teisėjui 
Alpf. Wells. Atatinkamomis 
ceremonijomis vėliavas sune 
šus į estradą, kalbą pasakė L. 
Gen. Kons. Dr. P. Daužvar 
dis. Po jo, publikos griausmin 
gomis ovacijomis pertraukia 
mas, kalbėjo sen. P. H. Doug 

daro sritis ir jų sovehozus iš 
Vilniaus ir kitų Lietuvos rajo 
nų išvyksta net 400 asmenų. 
Jų tarpe traktorininkai, žemės 
ūkio specialistai, miškų ūkio 
darbuotojai ir kt. Tuo būdu, 
toliau vyksta pusiau tylus Lie 
tuvos gyventojų - specialistų, 
jaunimo ir kt. išgabenimas į 
tolimuosius Sovietijos plotus. 
Tai vyksta tuo metu, kai nuo 
lat skundžiamasi žemės ūkio, 
statybos ir kt. negalavimais, 
trūkumais. E.

Paulius Vytautas,
Montreal ....................... 10.00

Kriaučeliūnas Vladas,
Sudbury, Ont................. 5.00

Stepčinskas Juozas,
Sudbury. Ont...............2.00

Viso gauta. . . 37.00

Nuoširdžiausiai dėkojame.

Mašinų F-de buvo 11,304.00 
Naujai gauta ....................37.00
Fonde dabar yra . . 11,341.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta 3,659.00

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

lietuvių pasirodymams konk 
rečios programos projektą su 
provizoriškomis datomis ir ki 
tais reikalingais duomenimis 
ir tas savo išvadas pateikti ar 
timiausiam komiteto posė 
džiui, kuris numatytas kovo 
19 dieną.

Komiteto posėdyje buvo pa 
siguosta, kad lig šiol mūsų 
spauda visiškai tyli lietuvių 
pareiškimo pasaulinėje paro 
doje klausimu, nors tai visą 
mūsų išeiviją liečiantis klausi 
mas. Kor.
LIETUVIŲ TEISININKŲ 

DRAUGIJOS
centrinių organų rinkimų ko 
misija New Yorke, 1963 vasa 
rio 11 d., patikrino LTD cent 
rinių organų rinkimų duome 
nis ir rado: balsų dauguma į 
LTD Centro Valdybą išrinkti: 
J. Šlepetys, dr. B. Namickas, 
V. Sidzikauskas, M. Brakas, 
dr. A. Trimakas, A. Sodaitis 
ir A. Ošlapas, kandidatai A. 
Senikas, dr. J. Petkevičius ir 
V. Stašinskas; įLTD Rev. k- 
ją išrinkti dr. V. Čepas, A. 
Keturakis ir B. Mickevičius- 
-Mikonis, kandidatai P. Dūle 
vičius ir L. Sperauskienė; Gar 
bės Teismo būstinė yra nusta 
tyta Los Angeles ir į G. T-mą 
išrinkti dr. P. V. Raulinaitis, 
dr. P. Pamataitisi ir A. Dab 
šys, kandidatais eina J. Kutra 
ir S. Paltus. Rinkimų Komis!

TARYBOS ČIKAGOS
las. Kongr. W. T. Murpry ko 
vejančius lietuvius už laisvę 
nuoširdžiai sveikino ir linkėjo 
greito siekių įsigyvendinimo. 
Čikagosmajoras R. J. Daley 
pažadėjo savo paramą, jei kur 
ji lietuviams bus reikalinga. 
Po vysk. B. Brizgio kalbos bu 
vo aukų rinkimas. Surinkta 
per 6000 dol. Meninę minėji 
mo dalį išpildė Jaunimo Cent 
ro kanklininkių ansamblis va 
dov. V. Kirvaitytės, sol. J. 
Vaznelis akomp. A. Šimkui ir 
„Dainavos“ ansamblis, dirig. 
St. Sodeikai.

DARIAUS — GIRĖNO 
PARKAS?

Šiemet sukanka 30 m. kai 
tragiškai žuvo transatlantiniai 
saka'ai — Stp. Darius ir St. 
Girėnas. Didvyrių garbei Mar 
quette parke yra paminklas. 
Sukakties proga stengiamasi 
Marquette parką pakrikštyti į 
Dariaus - Girėno vardo paiką.

— Kelionei į Mėnulį, numa 
tomai 1966 m., JAV jau man 
kština 9 lakūnus.
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II Kultūros Kongresas
SPAUDOS REIKALU

KULTŪROS KONGRESO SPAUDOS SEKCIJOS 
REZOLIUCIJA

Spaudos platinimo
1. Lietuviškoji spauda išei 

vijoje atlieka didelį darbą ko 
vos dėl Lietuvos laisvės, vi 
suomenės, auklėjimo, infor 
inacijos ir kitose srityse. Kad 
šiuos- uždavinius tinkamai at 
liktų, ji turi nuolat tobulėti tu 
rinio ir formos atžvilgiu.

Spauda turi būti visos lietu 
viškos visuomenės bei jos or 
ganizacijų stipriai remiama. 
Neturėtų likti nė vieno lietu 
vio buto, kurio ji nepasiektų.

Tradicija skaityti liet, laik 
raščius turi būti perduodama 
iš kartos į kartą: tokiu būdu 
spauda taptų ir gimtosios kai 
bos mokymo priemone. Viso 
mis išgalėmis remtina jaunimo 
spauda.

2. Kova dėl Lietuvos lais 
vės yra aukščiausias mūsų 
spaudos tikslas, įpareigojąs ją 
be paliovos budėti, kad šis rei 
kalas jos skiltyse būtų tinka 
mai pateiktas: gerai supras 
tas, sąmoningai ir apgalvotai 
keliamas, kas suteiktų galimy 
bę spaudai tapti vienu mūsų 
galingiausių ginklų. Visomis iš 
galėmis remtini leidiniai apie 
Lietuvą svetimomis kalbomis.

3. Informacija apie paverg 
tųjų brolių - sesių gyvenimą, 
kūrybą, darbą, dvasią ir ko 
vas yra vienas pagrindinių 
spaudos uždavinių. Pagridi 
niai šaltiniai čia turėtų būti in 
formacijos, gautos betarpis 
kai iš pačios Lietuvos bei jos 
žmonių; reikia griežtai skirti 
tautos aspiracijas ir darbus nuo 
okupantų propagandos. Jeigu 
iškyla reikalas naudoti oku 
pantų šaltinius, iš jų gautas in 
formacijas perduoti griežtai 
kritiškai.

vajui pratęsti
4. Kongresas pastebi, kad 

mūsų spauda ne visada būna 
lygiai objektyvi, aprašydama 
svarbesnius lietuvių gyvenimo 
įvykius, atskirus asmenis bei 
jų psireiškimus, kūrybą savo 
sios krypties ir jai artimi žmo 
nės dažnai perdaug iškeliami, 
kitų gi krypčių veikėjų darbai 
sumažinami ar visiškai nepa 
stebimi. Rekomenduotinas di 
dėsnis objektyvumas ir vieno 
dėsnio masto taikymas žmo 
nių, faktų, įvykių vertinime.

5. Konstatuojama, kad mū 
sų spaudoje vedama polemi 
ka neretai neišlaiko pusiausvy 
rosi, neišlaiko dalykinėje plot 
mėje, pereidama į siaurus as 
meniškumus. Tiek redakto 
riai, tiek spaudos darbuotojai 
prašomi vengti asmeniškų už 
gauliojimų ir niekinimų.

Kad puolamasis asmuo ga 
lėtų tinkamu būdu gintis, re 
dakcijos turėtų reiklauti, kad 
jį puolęs asmuo po tokiu raši 
niu padėtų savo tikrą pavardę 
ir vardą. Visą spaudą, nežiū 
rint, kurias sroves' ar idėjas at 
stovautų, turi pirmoje eilėje 
lydėti stipri, kultūringa, pozi 
tyvi ir vieninga lietuviška dva 
šia.

6. Kongresas aukštai verti 
na Lietuvių Bibliografijos tar 
nybos darbą, kurį atlieka ji, 
legistruodama mūsų knygas, 
periodikos straipsnius ir per 
Knygų Lentynos biuletenį 
šiuos mūsų kultūrinius laimėji 
mus perduoda pasaulio biblio 
tekoms. Tarnybos ’ vadovui 
Aleksandrui Dužaniec - Ru 
žancovui, o taip pat biuletenio 
leidėjui Vytautui Sauliui šiuo 
išreiškiama padėka.

kuriuo jis perplaukė pirmas 
šiaurės vakarų praėjimą, iš ry 
tų į vakarus 1906 metais. Am 
undsen žiemavojo dvi žiemas 
prie Gjoahavn, pietrytinio 
King William salos, kranto, 
esančio Simpson sąsiaury. Su 
keliomis rogėmis, kaip čia yra 
prodyta, jis padarė Gjoahavn 
krantų tyrimus ir atliko kitus 
mokslinius stebėjimus.

Ankstyvųjų didvyrių ver 
tingas pasekėjas, kurie galvo 
jo rasti Šiaurės Vakarų praėji 
mą per šiaurės ledynus, esan 
čius Kanados šiaurės vande 
nyse, buvo ir kapitonas Hen 
ry Larsen, Royal Canadian 
Mounted Police šiaurės patru 
lių laivo St. Roch vadovas. 
Per dvyliką žiemų Larsen 
žvalgė vakarų šiaurę savo stip 
riame laive, statytame 1928 
m. 104 pėdų ilgio su 85 pėdų 
stiebu. Laivo vienintelė jėga 
buvo šešių cilinderių dizelio 
variklis, ir jo burės, tvarko 
mos aštuonių vyrų įgulos iš 
policininkų.

Kelionė iš vakarų į rytus la 
bai sunki. Dėl didžiulių ledų, 
kurie apsupo St. Roch, laivas 
nuplaukė apie 10.000 mylių 
ir vidutinišku greičiu daryda 
mas- šešis mazgus, kas parei 
kalavo 85 dienų, daugiau 
kaip dviejų metų.

Larsen buvo apsisprendęs 
prasimušti per Beliot sąsiaurį, 
turintį 20 mylių ilgumo ir vie 
ną mylią platumo, su stipria 
srove sriaunioj vagoj — jo 
vanduo buvo putojantis su di 
džiulėmis ledo atskalomis'. 
Staiga naktį, kada įgula lau 
kė kiekvieną akimirką jų lai 
vą triuškinant, staiga ledo šie 
na plyšo su triukšmu ir kelias 
buvo atidarąs. Larsenui ko 
manduojant St. Roch leidosi 
primyn ir vidurnaktį nuleido 
inkarą prie forto Ross nedide 
lėj įlankoj.

Kelionės likutis, kuris pra 
sidėjo Vankuvery 1940 m. bir 
želio m. 8 d. pasibaigė, kada 
St. Roch pasiekė Halifaksą,

N. S. 1942 m. spalio m. 11 d. tin Willis per CBC radio ir te 
karalius George VI apdova leviziją pastoviai pasirodantis, 
nojo sidabdo poliariniu meda Jis yra surinkęs daug Kana 
liu visą laivo įgulą. dos tautosakos.

JAUNIMO BALSAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA

sa
Mielus Prietelius

MYKOLĄ IR JADVYGĄ JUODVIRŠIUS 
mirus broliui

JUOZUI, 
nuoširdžiai užjaučia

G. V. Dargiai,
D. K. Smilgevičiai.

Mielą kolegą agr.
MYKOLĄ JUODVIRŠj IR PONIĄ, 

jo brangiam broliui JUOZUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame

V. ir P. Effertai. g

lietuviai veikia visur
J. Amerikos V.

BUDINT LIETUVYBĖS SARGYBOJE
1963. I. 27 d. Jaunimo būs 

tinėj įvyko Liet. Bendr. Čika 
gos apygardos visuotinis susi 
rinkimas, kuriame be kitų lie 
tuviškos gyvybės palaikymo 
klausimų, buvo iškeltas labai 
opus lietuviškų parapijų nu 
lietuvinimas, kuris vykdomas 
lai išmetant lietuviškas vėlia 
vas iš liet, parpijinių mokykų, 
tai iškeliant lietuvius patriotus 
vikarus į nelietuviškas parapi 
jas, tai ignoruojant lietuvių 
kalbą etc., ką aiškiai draudžia 
Kat. Bažnyčios Kanonų 216§. 
Ir buvo siūloma šiuo reikalu 
kreiptis į Visuotinį Bažnyčios 
Suvažiavimą Vatikane. Šiam 
tikslui nutarta sudaryti komi 
siją inž. B. Nainiui vadovau 
jant. Be to, dr. P. Kisielius 
paskaitoj „Lietuvių Bendruo 
menės uždaviniai išeivijoj“ be 
kita ko siūlė, kad prie kiekvie 
nos lietuviškos parapijos bū 
tų paskirtas lietuvis kunigas 
lietuviškiems reikalams, kaip 
kad daro airiai prie savo- ai 
riškų parapijų, airiškumui pa 
laikyti.

J. Vygandis.
LIETUVIŲ GYDYTOJU 

KORPORACIJOS FRATER
NITAS LITUANICA

meitnio suvažiavimo Baltimo 
rėje dalyviai, išklausę prane 
šima apie kultūrinį bendradar 
biavimą su okupuota Lietuva, 
visi vienu balsu nutarė:

1. Šiuo metu okupuotoje 
Lietuvoje nėra jokios laisvos 
kultūrinės organizacijos, su

kuria būtų įmanomas laisvas 
kultūrinisi bendradarbiavimas, 
nes tenai kiekviena organiza 
cija veikia pagal nurodymus 
komunistų partijos, kuri savo 
ruožtu aklai vykdo okupanto 
politrukų nurodymus.

2. Joks laisvas kultūrinis 
bendradarbiavimas ar pasitari 
mas net su atskirais asmeni 
mis okupuotoje Lietuvoje taip 
pat neįmanomas, nes komu 
nistų partija per savo patiki 
mus organus kontroliuoja ne 
tik spaudą ir laiškus, bet ir 
kiekvieną į Lietuvą nuvykusį 
asmeninį pasikalbėjimą.

3. Esant tokioms aplinky
bėms vadinamas kultūrinis su 
okupuota Lietuva bendradar 
biavimas, kurį okupantas per 
ša per kaikuriuos mūsų tarpe 
gyvenančius asmenis, iš tikro 
būtų ne kultūrinis, bet politi 
nis bendradarbiavimas, kokio 
okupantas patylomis siekia, 
nes bet koks bendradarbiavi 
mas, kad ir su vadinamomis 
kultūrinėmis organizacijomis, 
veikiančiomis tik pagal oku 
panto direktyvas, reikštų Lie 
tuvos okupacijos netiesioginį 
pripažinimą.

Tokį bendradarbiavimą Kor 
poracija Fraternitas Lituanica 
smerkia ir laiko jį esant lygu 
Tėvynės išdavimui.

Tuo pačiu metu Korp. Fra 
ternitas Lituanica mano, kad 
moralinis ir materialinis Lietu 
voje gyvenančių tautiečių rė 
.mimas laiškais ar siuntiniais, 
kur įmanoma, yra mūsų parei 
ga-

lietuviškosios Montrealio mo 
kyklos suruošė minėjimus. Čia 
skelbiami lietuviškųjų kursų 
mokinių tai dienai rašiniai.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Vasario 16-toji yra mūsų di 

džiausią tautinė šventė. Nors 
dabar Lietuva yra rusų užim 
ta ir lietuviai negali šios šven 
tės švęsti Lietuvoj, laisvame 
pasaulyje mes šitą šventę šve 
nčiame su minėjimais ir mišio 
mis.

1918 m. vasario 16 d. Lietu 
vos atstovai, slaptai susirinkę 
į posėdį, paskelbė visam pa 
šauliui, kad atstatoma nepri 
klausoma Lietuva su sostine 
Vilnium. Vokiečiams šitas ša 
varankiškas žygis labai nepa 
tiko. Lietuva kilo iš karo griu 
vėsių, tvarkėsi ir stiprėjo. Vo 
kiečiai išsikraustė, bet tada 
bolševikai pradėjo pulti Lietu 
vą. Bolševikai užėmė Vilnių, 
Panevėžį ir Šiaulius. Pirmas 
mūšis įvyko Kėdainių laukuo 
se ir čia žuvo pirmas karys už 
Lietuvos nepriklausomybę — 
Povilas Lukšys. Lietuvos ka 
riuomenė nuvijo bolševikus 
už Dauguvos ir tada buvo pa 
daryta taika.

Po to sekė karai su bermon 
tininkais, kuriuos Lietuvos ka 
liuomenė sumušė.

Lietuva pasirašė Suvalkų 
sutartį su lenkais, kurie pripa 
žino Vilnių Lietuvai. Bet po 
poros dienų, sulaužydami su 
tartį, lenkai vėl atėmė Vilnių 
iš Lietuvos. Taip Lietuva gy
veno be savo sostinės Vii 
niaus. Lietuva statė mokyklas, 
fabrikus ir dirbtuves. Pagyvė 
jo prekyba. Bet po dvidešimt 
dviejų metų nepriklausomo gy

veninio ,1940 m. rusai vėl už 
ėmė Lietuvą.

Dabar lietuviai laukia to lai 
ko, kada Lietuva vėl bus lais 
va, ne tik dvidešimt dviems 
metams, bet visą laiką. Jie la 
da galės grįžti ir vėl gyventi 
Lietuvoj, savo artimųjų tarpe.

A. Staškevičius.
Kursų mokinys.

VASARIO 16 DIENA
Vasario 16 dieną 1918 me 

tais Vilniuje buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė. 
Lietuva pasidarė laisva! Visi 
lietuviai džiaugėsi, kad svetim 
taučiai nebevaldys jų krašto.

Kiekvienais metais vasario 
16 dieną, lietuviai prisiminda 
mi šią didelę šventę, vis švęs 
davo ją su džiaugsmu ir pa 
garba.

Dabar jau yra 45 metai 
nuo nepriklausomybės, paskel 
bimo. Visi lietuviai pasaulyje 
švenčia šią dieną su liūdesiu, 
nes Lietuva yra vėl rusų pa 
vergta.

Lietuvoje lietuviai slaptai 
kiekvienais metais švenčia 
šią dieną, nors yra draudžia 
ma ją švęsti.

Lietuviai Lietuvoje nepasi 
duoda rusų priespaudai. Mes 
irgi neaurime pasiduoti. Lietu 
va nėra laisva ir mes negali 
me sugrįžti. Mūsų pareiga 
yra pagerbti šią dieną.

Jei mes pasižiūrime į Lietu 
vos vėliavą, matome juodą 
kaspiną, pririštą prie vėliavos. 
Šis kaspinas rodo liūdesį ir 
primena mums melstis ir tikė 
ti laisvės Lietuvai grąžinimu.

Rima Tekutytė,
kursų mokinė.

A. VENCLOVA
Antanas Venclova „Litera 

tūros ir meno” savaitraštyje 
rašo „Apie tradicijas ir nova 
toriškumą“. TLeisingai jis sam 
protauja: „Mūsų laikais, atro 
do, neįmanu būti bent kiek 
rimtesniu rašytoju, nepažįs 
tant pasaulinės ir savosios tau 
tos literatūros, jos svarbiausių 
srovių, autorių, problemų“. 
Bet kaipgi pažinti kūrinius ir 
’U autorius, jeigu nuo viso pa 
šaulio lietuvis atribotas geleži

NUTYLI TIKROVĘ
ne uždanga?

A. Venclova sumini Cvir 
ką, Nerį Vienuolį, kurie esą 
pasinėrę, kaip akmuo į vande 
nį, į sovietiją. Ar gi Vencio 
va nežino kiek objektyvesnių 
faktų apie Nerį ir ypač apie 
Vienuolį? Ar Venclova neži 
no, kaip Vienuolis skundėsi, 
kad jo kūrinius ■ komcenzūra 
žalojo? Ar Venclova nežino 
Vienuolio testamento? Ar Ve 
nelovai nežinomas viešas fak

tas, kaip Putino parašyti du 
„Sukilėlių“ tomai (II ir III) 
sunaikinti? Ar Venclova už 
miršo sovietinėje spaudoje 
skaitęs pranešimus, kad Puti 
no „Sukilėlių” pirmojo tomo 
romano libreto pagrindu kom 
pozitorius Juzeliūnas parašė 
„Sukilėlių” operą, kuri buvo 
visikai paruošta ir nuimta tik 
tai generalinės repeticijos rne 
tu?

Tat, apie kokią rimtą kury 
bą A. Venclova gali kalbėti?

Prancūzija.
PARYŽIAUS LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
grupė vasario 16 d. sukako 15 
metų. Grupę organizavo bale 
tininkė dr. Aldona Šlepetytė, 
kuri grupei vadovavo kelis 
metus. Jai išvykus į JAV, gru 
pę vedė studentė Vanda Au 
gustaitytė, o po to skulptorius 
Antanas Mončys. Šiam pasi 
traukus, ilgesnį laiką vadova 
vo architektas L. Pabedins

kas, o dabar skulpt. A. Mon 
čys. Grupės dalyviai daugu 
moję studentai, kurių dalis at

vykę iš JAV, kaip I. Marijo 
šiūtė, F. Pabilionytė, G. Vai 

Nukelta į 7-tą psl.

Carl Tapsiott, ne tiktai akto rius, dalyvaująs sekmadienių 
CBC muzikinėse programose, bet ir pasižymėjęs golfo 

žaidėjas.
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Vasario 16-jai
3.
Okupuoto] Lietuvoj Mas 

kvos samdiniai stengiasi įkalti 
į mūsų tautos jaunosios kartos 
galvas, kad Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymo srvajo 
nės esančios nerealios, turint 
omenyje karinę sovietų galią. 
O jei tatai ir būtų pasiekiama, 
teigia jie, nepriklausomybė lie 
tuvių tautai būtų nenaudinga, 
kaip kad ji buvusi nenaudin 
ga laikotarpyje tarp abiejų pa 
saulinių karų, nes grąžintų 
Lietuvą į skurdą, ūkininkų 
varžytines, gyventojų pertek 
liaus išemigravimą į Pietų 
Ameriką, politinių laisvių sto 
ką ir pan.

Turime paversti niekais ir 
šią Maskvos klastą, surasti bū 
dus ir priemones apsaugoti 
nuo suklaidinimo tikrovės ne 
pažinusį mūsų jaunimą tėvy 
nėję ir palinkusį jį į naivumą 
pas mus.

Visa tai pravartu apdūmoti 
minint Lietuvos valstybės at 
statymo sukaktį ir bent širdy 
se padaryti reikiamus spren 
dimus. Turime darniai spies 
tis apie politinę mūsų tautos 
vadovybę išeivijoj ir tremty, 
o jei joje atsiranda negalavi 
mų ir spragų, tuos negalavi 
mus pagydyti ir spragas užtai 
syti.

Ak, kur tų negalavimų ir 
spragų nėra! Yra jų ir pas 
mus. Pasigendame vieningos 
ir autoritetingos tautinės va 
dovybės, visų politinių veiks 
nių sudarytos, ką velionis mi 
nisteris Povilas Žadeikis va 
dindavo „kepure“. Toji vado 
vybė turėtų nustatyti visiems 
geros valios lietuviams priva 
lomas politines gaires akivaiz 
doje užsitęsusios Lietuvos 
okupacijos, besikeičiančios 
tarptautinės padėties ir perša 
mų mums dialogų ne tik su 
mūsų tautos kamienu okupuo 
toj tėvynėj, bet ir su okupan 
tų ir jo agentais. Tokios vado 
vybės neturint, mūsuose pra 
deda reikštis pasimetimas ir 
partizaninė veikla. Pasigenda 
me ir racionalaus darbo pasi 
skirstymo, pareigomis ir kom 
petencija pasidalinimo. To re 
zultatas — kaikurių darbų, sa 
kyši m, padėties ir įvykių oku 
puotoj Lietuvoj stebėjimo ir 
jų analyzes, informacinių biu 
letenių ir brošiūrėlių leidimo, 
imasi visi veiksniai ir niekas 
jų tobulai neatlieka. Kiti vėl 
leidžia knygas apie Lietuvą, 
su kitais nesusižinoję. Arba 
daro partizaninius žygius Wa 
shingtone ir tuo vieni antrus 
nuvertina ir Lietuvos reikalui 
nepatarnauja.

Kita vertus yra visų apleis 

tų veiklos sričių, kurios mūsų 
tautinio potencialo svetur iš 
laikymui turi didelės reikšmės. 
Kai ne taip seniai lankiausi 
Pietų Amerikoje, įsitikinau, 
kad tenykštės lietuvių bend 
ruomenės grumiasi su jų vie 
nu nenugalimais sunkumais 
lietuvybei išlaikyti. Jiems rei 
kalingi mokyklų vadovėliai, 
gaidos chorams ir pan. Čia jau 
būtų mūsų Šiaurės Amerikoj 
— JAV ir Kanadoje — nepa 
lyginti geresnėse sąlygose gy 
venančių lietuvių pareiga 
jiems padėti. Vietoj šiuo me 
tu kalbėjus apie kultūrinius 
santykius ir mainus su oku 
puota Lietuva, užmegzkime 
kultūrinį dialogą su mūsų išei 
viais Brazilijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje, Venezueloje ir 
kitur.

Baigdamas savo žodį, no 
riu pasidžiaugti ir pasididžiuo 
ti jumis, Kanados lietuviai. 
Savo organizuotumu, darnia 
ir sumania veikla, lietuvišku su 
siklausymu jūs išsikovojote 
garbingą padėtį šiame svetin 
game, turtingame ir gražiame 
krašte ir savo pavyzdžiu spin 
dite ir rodote kelią kitų kraš 
tų lietuviams. Akivaizdžiai 
patyriau tai, kai visai neseniai 
lankiausi Kanados sostinėje, 
pajaučiau jūsų įtaką, klausiau 
si gražių apie jus atsiliepimų.

Minėdami Lietuvos Nepri 
klausomybės Atstatymo Akto 
pasirašymo 45-ją sukaktį, pa 
siryžkime nesigailėti nei pa 
stangų, nei aukų, kad tą su 
kaktį ir Lietuvos išlaisvinimą 
galėtume greičiau iškilmingai 
ir džiaugsmingai švęsti nepri 
klausomoj ir laisvoj, visas lie 
tuvių gyvenamas žemes, sujun 
giančioj Lietuvoj, Gedimino 
bokšte išdidžiait plėvesuojant 
mūsų trispalvei vėliavai.

RUOŠIASI 1964 METŲ 
PARODAI

Vasario 15 d. New Yorko 
Konsulų Dr-jos susirinkime ir 
priešpiečiuose dalyvavo, kaip 
ir-jos svečiai, keletas New 
Yorko valstijos ir miesto pa 
reigūnų.

Šis susirinkimas buvo skir 
tas susipažinimui konsulu su 
1964-65 metais New Yorke 
ruošiama pasaulinė paroda ir 
kas iki šiol tuo reikalu pada 
ryta. Specialus svečias p. Ro 
bert Mozės, Pasaulinės Paro 
dos B-vės prezidentas, papa 
sakoje apie planus, raginda 
mas visas šalis parodoje daly 
vauti, nes, anot jo, ši būsianti 
vidutinių ir mažųjų va’stvbių 
paroda. Didžiosios valstybės 
nedominuosiančios. L. G. K.

— Pakistano užs. reik. min. 
lankosi Pekine, kur sudaro šie 
nu sutartį.

ANTROJI JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ

ČIKAGOJE
(International Amphitheatre. S. Haleted A ttnd Strut)

Bilietai gaunami:
Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St.
Marginiai, 2511 W. 69th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 4359 So. Campbell Ave.
Visos JAV ir Kanados L.B. apyl.
Paltu: V. Grėbliūnas, 6941 So. Washtenaw Ave., 

Chicago 29, Ill
Bilietų kainos: 2, 3, 4, 5, 6 dol.

PRANEŠIMAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS
REIKALU, NR. 3

Antrosios JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventės 
informacinė komisija prane 
ša:

1. Prof. Vi. Jakubėnas su 
kūrė tautinių šokių šventės 
maršą, vardu „Šokėjų eise 
na“. Maršas parašytas tauto 
sakos muzikiniais motyvais. 
Prof. VI. Jakubėno sutikimas 
prisidėti prie šio grandiozinio 
parengimo garantuoja šven 
tės iškilmingumą.

2. Tautiniu šokių šventėje 
dalyvauti užsiregistravo gau 
sus b’etuvių moksleivių būrys. 
Jų dalyvavimas yra tėvų ir 
jaunimo vadovų kieto ryžto ir 
nepalaužiamos vilties lietuvių 
tautos ateitimi vaisius bei šve 
ntės ruošėjų (L. B. Čikagos 
Apygardos V-bis) pastangų

. apvainikavimas. Kas gali būti 
širdžiai artimesnio ir akiai pa 
trauklesnio, jei ne pačių jau 
niausiųjų tautos sūnų ir dūk 

terų masinis būrys majestotiš 
kuose tautiniuose drabužiuo 
se mūsų tarpe?

Tautinių šokių šventės pa 
puošalu ir jos vertingiausiu 
įprasminimu bus šios jauniau 
šiųjų šokėjų grupės: a) Čika 
gos Marquette Park’o lituanis 
tinės mokyklos moksleivių 
tautinis ansamblis — 202 šo 
kėjai, b) Lemont'o (Hk) Mai 
ronio lituanistinės mokyklos 
moksleivių tautinių šokių gru 
pė — 25 šokėjai, c) L. B. K. 
Donelaičio lituanistinės mo 
kvkols moksleivių tautinių šo 
kių grupė — 100 šokėjų, d) 
Čikagos „Ateities Atžalynas“ 
— 80 šokėjų ir e) Cleveland' 
o (Ohio) Vysk. M. Valau 
čiaus lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių grupė — 20 šo 
kėjų.

3. Tautinių šokių muzikinę 
programą išpildys „Lyric Ope 
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AAŪSV^’iS'P ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

MEISTERIAI — AUŠRA, KOVAS, VYTIS IR 
SAKALAS

Dvi dienas penki Kanados 
Sporto Apygardos klubai, ko 
vojo krepšinio pirmenybėse 
Toronte vasario 23—24 d. d. 
dėl meisterių vardų vyrų, mo 
terų, jaunių ir jaunučių klasė 
se. Be didesnių staigmenų pir 
menybės praėjo ir kai kurios 
pasekmės beveik atitiko mūsų 
pareikštoms prognozėms prieš 
žaidynes (ypač moterų ir jau 
nių klasėse), nors Montrealio 
Tauras, turėdamas šio sk. ve 
dėjo širdyje tiek daug vilčių 
vicemeisterio titului, gerokai 
apvylė visas komandas ir gau 
sų žiūrovų būrį savo silpnu žai 
dimu ir pralaimėjimu tokiai 
pat silpnai Toronto Vyčio vy 
rų komandai. Neatsiuntė Tau 
ras jaunių, nei moterų koman 
dų, nors toje kolonijoje yra 
tiek gražaus jaunimo. Laikas, 
oi laikas, Montrealiui stipriau 
sporto srityje susiorganizuoti, 
nes tikrai didelis apsileidimas 
ne tik nedalyvauti Kanados 
lietuvių pirmenybėse didės 
niam sportininkų skaičiui, bet 
taip pat jau eilę metų Mont 
realio Tauro atstovų Š. Ame 
rikos lietuvių žaidynėse. . . 
Prie Montrealio klausimo 
teks dar grįžti atskiru straips 
niu, šiandien tik pasiūlius Mo 
ntrealio Lietuvių Seimeliui at 
kreipti dėmesį į sportuojančio 
jaunimo reikalus-

Vyrai. Šeštadienio susitiki 
muose, Aušra I gavo laimėji 
mą be žaidimo iš Aušros II 
komandos, ka ituo tarpu To 
ronto Vytis netikėtai nugalėjo 
Torontą 49:43 pasekme. Sek 
madienio baigminis susitiki 
mas Aušros ir Vyčio koman 
dų buvo per daug vienapusiš 
kas, aiškia Auršos persvara, 
jos penketukui esant bent kla 
se aukščiau už vytiečius. Prieš 
dvejus metus, toje pačioje sa 
Įėję žaistos Š. Amerikos pir 
menybių rungtynės siu Water 
būrio Gintaru gausiems žiūro 
vams paliko tik kaip malonus, 
saldus, netolimas sapnas. . . 
Žaidė ir taškų pelnė Aušrai: 
Skilnikas 40, Sedlickas 8, Se 
rafinas 41, Buntinas 3, Lauri 
navičius 4, Stonkus 5, Savic 
kas 15. Vyčiai: Bacevičius 4, 
Zadurskis 4, Kačinskas 6, 
Juozaitis 21, Preikšaitis 7, 
Staškevičius 4. Galutinė pa 
sėkmė — 123:43(54:16).

Moterys. Užsiregistravus 
tik dviems klubams (kur jūs 
dingot, gražioji lytis, Hamilto 
ne, Ročesteryje ir Montrealy 
je?!), baigminis susitikimas 
tarp vytiečių ir aušrokų, taip 
pat buvo labai blankus, be 

gražesnių derinių, greičio ir 
įtampos, ką sako ir pasekmė 
35:26(17:8) Toronto Vyčio 
naudai. Žaidė ir taškų laimėto 
joms pelnė: Radzevičienė 9, 
Balsienė 10, Krakauskaitė 2, 
Astrauskaitė 2, Prunskytė 8, 
Jasinskaitė 3, Renkauskaitė 1. 
Aušrai: Simonaitytė 4, Uogin 
taitė 9, Grigaitė 2, Romano 
vaite 2, Sirūnaitė 2, Gatavec 
kaitė 1, Sapijonytė 7.

Jauniai. Šeštadienio rungty 
nėse Hamiltono Kovas nuga 
Įėjo Ročesterio Sakalą 94:25, 
kurį vėliau taip pat įveikė 
Aušra 77:30. Sekmadienio 
baigminis susitikimas tarp Ko 
vo ir Aušros buvo vienintelis 
šviesus pragiedrulis visose pir 
menybių rungtynėse, davęs 
žiūrovo akiai gražių derinių, 
metimų, greitį. Mūsų laikytas 
favoritas—Hamiltono Kovas, 
neapvylė į jį dėtų vilčių, lai 
mėdamas antrus metus iš eilės 
meisterio vardą 81:68(42:27) 
pasekme. Kovui taškai: Vi 
nerskis 36, Meškauskas 30, 
Bakaitis 5, Blekaitis 4, Breich 
manas 2. Aušra: Ruseckas 10, 
Grigas 7, Rakštys 7, Sapijo 
nis 13, Janulevičius 2, Mikelė 
nas 6, Žaliauskas 16.

Jaunės. Aušra be žaidimo 
gavo laimėjimą prieš Vytį, 
kai tuo tarpu Ročesterio Saka 
las nugalėjo pirmenybių debiu 
tantes kovietes 31:14. Baig 
mėje, lydimas laimės. Sakalas 
įveikė Aušrą 22:21.
. .Jauniai C. Aušra — Kovas 
26 :16, Vytis — Kovas 24:18. 
Baigmėje Aušros „pipirai“ lai 
mėjo prieš Vytį, 26:14, taip 
pat nugalėdami ir D klasėje 
Vytį 18:12.

Sekmadienio baigiamieji su 
sitikimai buvo pradėti sporti 
ninku paradu, himnais ir kun. 
P. Ažubalio invokacija. Trum 
pai į pirmenybių dalyvius pra 
bilo organizacinio k-to pirm. 
J. Budrys, o žaidynes oficia 
liai atidarė KSA vadovas p. 
Birieta. Žiūrovų beveik 300. 
Skirtas taures gavo: vyrams 
skirtą KL B-nės Kultūros Fon 
do — Aušra, moterims — J. 
Tumoso graži taurė — Toror. 
to Vytis, Tėviškės Žiburių — 
Hamiltino Kovo jauniai. Ne 
užmiršo sportininkų ir KLB 
Kr. Valdyba, kurios taurė ati 
teko hamiltoniečiui Leonui 
Meškauskui, įmetusiam dau 
giausiai krepšių: rungtynėse 
prieš Sakalą jis pelnė 38 taš 
kus, nepadarydamas nė vie 
nos baudos. Rimčiausiu kon 
kūrentu taurei taip pat buvo 
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SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
Barvainiai sutarė paimti savaitę atostogų ir nuvažiuoti į 

Vilnių, kurio nuo išsikėlimo vienas į Klaipėdą, kita į Palangą, 
nebuvo matę ir dabar abejojo, ar sugebės orientuotis. Juk 
Tiesa ir Klaipėdos Tiesa taip triūbuoja statybas, kad Vilnius 
tur būt jau bus išaugęs iki „tėvynės sostinės“ — Maskvos dy 
džio. Niekur nevažinėję po didelius miestus, Barvainiai pavie 
niui bijojo pasiklysti. . .

Sutartą rytą Barvainis autobusu pasiekė Palangą ir drau 
ge su Viktorija, palike vaikus senelės Mikštienės priežiūroje, 
išsiruošė kelionėn į Vilnių.

Barvainiams, viena, reikėjo dukterį įstatyti į medicinos 
fakultetą ir, antra, pazonduoti dirvą dėl grįžimo į Vilnių ar, 
blogiausiu atveju, gauti perkėlimą dirbti vienoje ligoninėje 
arba bet artimose, kad galėtų drauge gyventi. Geriausia — 
persikelti į Vilnių, jei galima — į tą pačią ligoninę, kuri jiems 
jau buvo priprasta.

Barvainio pasirodymas Palangoje, Viktorijos kambary, 
vaikams buvo didelio džiaugsmo diena, tikra šventė.

— Mama, tėtukas atvažiavo, — pašoko Gedukas, pa 
matęs tėvą pro langą. — Ai kaip gerai! — ir šoko prie durų tė 
vo pasitikti.

Jau prieangyje jis apsikabino tėvą ir glamonėjo, glaudė 
si prie jo, išsiilgęs.

— Mama, mama, mes tėtės niekur daugiau nepaleisime. 
Jis gyvens su mumis, — šokinėjo ir bėgiojo nuo tėvo prie 
motinos iš džiaugsmo Gedukas.

— Nijolė, kokia tu šalta, — nesidžiaugi. . .
— Aš gi su tėte gyvenau ligšiol, Klaipėdoje. . . Aš gi, 

Geduk, darbo prievolę Klaipėdoje atlikau. . . Aš tėtę kalbi 
nau, kad pas mus sugrįžtų. . . Matai, ir sugrįžo. . .

— Mes tėtės niekur neišleisime, Nijole. . . Jis su mumis 
drauge gyvens. . .

— Gerai, vaikai. Aš ir noriu su jumis gyventi, kaip ir 
anksčiau gyvenome, — kalbėjo gindamasis nuo vaikų glamo 

nėšių Barvainis. — Kad tiktai mums su mama pasisektų gau 
ti drauge tarnybą. . .

— Kažin, Tomai, ar mums pasiseks, — abejojo Barvai 
nienė. — Abejoju, kad mums leistų įsikurti, kaip anksčiau, 
vienoje ligoninėje. . .

— Perdaug nenusimink. Viktorija. Gydytojų, ypač pa 
tyrusių, turinčių specialybę, reikia. Manau, kad mums pasi 
seks kur nors drauge gauti darbą. Žinoma, būtų geriausia grįž 
ti į Vilnių. Ypač dėl vaikų.

— Jeigu būtume partiečiai, būtų kas kita. O dabar kai 
neturime pačios svarbiausios „specialybės“, kuri yra tikriau 
sias raktas į visas vietas, visokias pareigas ir avansavimus, tai 
tikriausia nebus lengva klabinti galingųjų duris, o dar mažiau 
vilčių gauti tai, kas mums būtų pageidaujama. .

— Viktorija, tu pasidarei pesimistė. . .,
— Kaip būti optimiste, kai matai, kaip žiauriai gyveni 

mas mus laužo. . .
— Tai tiesa, bet vis dėlto nepraraskime vilties. Kartais 

ir nelaimėje gali būti krislelis laimės. . .
— Tomai, aš dabar galvoju vis apie blogybes, kurios ne 

gailestingai mus kankina. . . Aš nežinau, iš kur jėgų tiek dar 
imas. . . ’

— Kokių jėgų?
— Gyventi. . .
— Tu teisi, Viktorija. . . Tikrai sakant, tai ne gyveni 

mas, o merdėjimas, amžinas netikrumas, amžinai kabantis ant 
tavęs klausimas, kaip Damoklo kardas, kas bus po valandos, 
šią naktį, rytoj?

Tomas Viktorijai dar nieko nebuvo sakęs apie tai, kaip 
jis buvo šaukiamas i NKVD Klaipėdos skyrių, kaip jį klausi 
nėjo tardytojas. Kaip po to buvo pašaukti ir jo asistentai, 
praktikantai Šilgalis ir Kalnėnas. Barvainis sumetė, kad ge 
riau bus apie tai žmonai nieko nesakyti, nes tai tiktai dar dau 
giau ją suerzins, sukels neramumo, baimės. Geriau tylėti.

Tuo tarpu, kai Barvainis prisėdo, Gedukas tėvui pirma 
atgulė ant kelių, pats atsiklaupęs ant žemės, o paskui visai už 
sikraustė jam ant kelių ir, apsikabinęs rankomis kaklą, glaudė 
si ir tėvą glamonėjo.

— Geduk. tu gi labai išaugai per vasarą. Aš vos galiu 
tave ant kelių išlaikyti. , .

— O, man, tėte, reikia greiuiau augti. Aš noriu pasi 
vyti Nijolę. . .

— Suspėsi, vaikeli, išaugti. . . Džiaukis, kad sveikas au 
gi. Tau, Geduk, dabar reikia tiktai gražiai augti, būti sveikam 
ir mokytis. . . Tai tavo gražiausis gyvenimo laikas. . . Kai iš 
augsi, tu atsiminsi, kad tėtė tau sakė teisybę. . .

— Aš. tėtuk, ir mokausi. . . Aš gaunu gerus pažymius. . . 
Mama manim patenkinta, tėtuk.

— Tai ir gerai, sūneli. . . Mes, — aš su mama, — už tai 
esame laimingi.

Bet Barvainiai turėjo ruoštis kelionėn. Autobusas juos 
turi nuvežti į Kretingą, o iš Kretingos — traukinius pro Tel 
sius, Šiaulius, Kėdainius ir Kauną — į Vilnių. Ilga kelionė, 
beveik 400 kilometrų. . . Seniai jau važiuotas kelias.

— Tėte, dar nevažiuokite, — susirūpino Gedukas, kai 
Barvainis pakilo.

— Geduk, mes turime greit išvažiuoti, kad nepasivėlintu 
me.

— O kada sugrįšite?
— Taip greit, kaip tiktai spėsime sutvarkyti reikalus.
— Kaip greit? —
— Geduk, turime važiuoti.
— Tėte. . . — nutęsė nepasitenkinimą Gedukas.
— Tėte, ar paėmėte mano mokyklos ir darbo prievolės 

pažymėjimus, — susirūpino Nijolė.
— Viskas paimta. Likite sveiki. Klausykite tetos Mikš 

tienės. . . Kad būsite geri, iš Vilniaus atvesime lauktuvių. . .
Barvainiai pasiėmė vieną lagaminą, kurin įsidėjo kelionei 

maisto ir kaikuriuos reikmenis, išvažiavo, pėsčia pasiekę auto 
busų stotį.

Autobusas tuojau išvažiavo į Kretingą. Barvainiai pra 
džioje tarytum neturėjo bendros kalbos ir tyliai žvalgėsi pro 
autobuso langus.

Ilgai netrukus prabėgo tas mažas keliolikos kilometrų 
nuotolis, ir Kretingos geležinkelio stotis buvo čia pat.

Apsirūpinę geležinkelio bilietais, sumokėję 106 rublius ir 
63 kapeikas, jie sėdo į seną rusišką vagoną, aptrintą, apzulin 
ta, dėmėtomis sienomis. Tiktai čia Barvainiai rado bendrą kai 
bą. Daugiau bus.
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KULTŪRWB#KRQVIKA
SCENOS DARBUOTOJŲ

SĄJUNGA ČIKAGOJE
mažai reklamuojama ir mažai 
žinoma, nors ji veikia jau 6 
metai, nes įkurta pirmojo Kul 
tūros Kongreso metu.

Pirmuosius metus pirminiu 
kavo op. sol. A. Kutkus, o po 
to jau penktus metus pirminin 
kauja op. sol. S. Adomaitienė. 
Gal gana keista, kad operos 
artistai veda organizaciją, ku 
n rūpinasi dramos gyvavimu. 
Bet taip yra. Juk anomalijų 
mūsų gyvenimas nestinga. . .

Scenos darbuotojų sąjunga 
per 6-rius savo gyvavimo me 
tus yra pastačiusi šiuos veika 
lūs: Sommerseto „Pažadėtąją 
žemę“, režisuojant J. Tvirbu 
tui; Vienuolio „Prisikėlimą“, 
režisuojant A. Rūkui; Čiur 
lionienės „Dvylika brolių juo 
dvarniais skraidančių“, rėži 
suojant Z. Kevalaitytei, ir Ni 
codemio „Gatvės vaiką“, rėži 
suojant A. Dikiniui. Kaikas 
mėgsta kalbėti, kad Scenos 
darbuotojų s-ga nieko nevei 
kianti, bet čia suminėti veik 
los faktai.

Gaila, kad Atžalyno ban 
dymas keltis iš numirusių kai 
ką truputį apgadino. O. ro 
dos, ar ne prasmingiau buvo 
visiems dėtis Į organizaciją, 
kuri veikia jau šešetas metų, 
yra atlikusi vis dėlto neblogų 
darbų ir net dabar skelbia lite 
ratūrinį konkursą, tam tikslui 
paskyrusi iš savo santaupų 
konkursui skirtą sumą.

Jeigu taip mes, lietuviai, 
scenos meno mylėtojai, gale 
tume broliškai petys į petį 
dirbti, vadovaudamiesi meile 
scenai ir savosios kultūros 
naudai, galėtume daug pada 
ryti ir mūsų darbas būtų na 
aus ir gražiai dirbamas, be be 
reikalingų peštynių ir nesiuta 
rimų, kurie tiktai ardo mūsų 
ir darbą ir sugyvenimą.

Scenos mylėtojas.
JAUNAS KOMPOZITO
RIUS T. MAKAČINAS

pagrįstai susirūpinęs „Savitu 
mo šaltiniais“ muzikinėje kū 
ryboje, teisingai rašo, kad lie 
tuvių tautos tautosaka yra ne 
paprasto turtingumo, ypač tu 
rint prieš akis dar beveik neži 
nonų sutartinę lietuvių liau 
dies kūrybą, iš kurios ligšiol 
nedaugelis kompozitorių tesi 
sėmė žinių.

Deja, pats T. Makačinas, 
sekdamas „vyresniųjų“ pavyz 
džiu, suminėdamas kaikuriuoa 
mažai dar reikšmingus faktus, 
tylomis praeina pro žymius, 
Haudies, ir tos gi jo minimos 
sutartinių kūrybos pagrindu 
sukurtos muzikos faktus. T. 
Makačinas turi žinoti, kad 
diskriminacija kompozitorių, 
kurie nepripažįstami tiktai to 
dėl, kad jie nepriimtini parti 
jai, muzikos kultūrai ir iškili 

,mui nepasitarnaus.

— Indonezija susikerta su 
Anglija dėl šiaurinio Borneo, 
kurį anglai nori sujungti į Di 
džiuosius Malajus, kai Indo 
nezija nori sau paimti.

LIETUVIAI DAILININ
KAI PADYŽIUJE

Jų dabar nedaug, nes Lietu 
vos okupantas Lietuvos daili 
ninku neišleidžia, kaip tai bū 
davo nepriklausomybės lai 
kais. Dabar Paryžiuje gyvena 
ir dirba V. Kasiulis, A. Mon 
čys ir P. Gailius.

Vytautas Kasiulis praėju 
siais metais dalyvavo keturio 
se parodose — Paryžiuje ir 
New Yorke. Spauda apie Ka 
siulį rašė: K. jausmingas daili 
ninkas, daro subtilius paveiks 

lūs, dekoratyviškai patrauk 
liūs. Jo spalvos šiltos. K. už 
buria ir skatina svajoti.

Antanas Moneys praėju 
siais metais turėjo bei dalyva 
vo šešetoje parodų, kur buvo 
išstatytos jo skulptūros. Spau 
da rašė: Paskutinių trejų me 
tų darbais Moneys iškilo kaip 
vienas iš nedaugelio tikrų ir 
ryškiai išsiskiriančių talentų 
šių dienų skulptūroje.

Pranas Gailius praėjusiais 
metais dalyvavo bent trijose 
parodose, kur buvo išstatyti 
jo tapybos ir akvarelės dar
bai. Spauda apie jį rašė: Ri 
botam plote, kaip tinka akva 
reles, Pranas sugeba sukon 
centruoti visą pasaulį, iš lėto 
besimainantį, su visomis dra 
matiškomis įtampomis.

Vasario 22 d. atidaryta jo 
grafikos darbų paroda La 
Nouvelle Gravure galerijoje. 
Paroda užtruks iki kovo 15 d.

VILNIUJE MIRĖ KOMPO 
ZITORIUS KONSTANTI

NA,S GALKAUSKAS
Vasario 20 d. Vilniuje mi 

rė sulaukęs 88 metų amžiaus 
senesnės kartos kompozilo 
rius Konstantinas Galkauskas, 
gimęs 1875 m. birželio 14 d.

„Grupės draugų’’ pasirašy
tame pranešime „Literatūra ir 
Menas“ savaitraštyje sako 
ma, kad Galkauskas, vilnietis, 
1908 m. baigė Peterburgo ko 
nservatorij os kompozicijos 
klasę, parašęs operą Puškino 
poemos „Čigonai” žodžius, ir 
visą laiką gyveno Vilniuje.

K. Galkauhkas yra sukūres 
daug vokalinės ir instrumentą 
linės muzikos kūrinių ir visą 
laiką buvo veiklus. Kurį laiką 
Vilniuje jis buvo suorganiza 
vęs simfoninį orkestrą ir diri 
gavęs. Lenkų okupacijos lai 
kais K. Galkauskas talkinda 
vo lietuviams savo kūryba.

„Grupės draugų“ parašas 
rodo, kad K. Galkauskas ne 
buvo įsirašęs į kompartiją, to 
dėl jo „nepagerbė“ dabarti 
nės sovietinės bajorijos viršų 
nių parašai. . .

MOKYKLOS LIETUVOJE
Dabar Lietuvoje veikia 11 

aukštųjų mokyklų ir 75 tech 
nikumai bei kitos spec. vid. 
mokyklos. Įvairių specialistų 
(baigusių aukštąjį ir specialų 
jį vid. mokslą) 1962 m. išleis 
ta daugiau kaip 10,000, jų tar 
pe — 926 inžinieriai, 2,123 
technikai įvairioms liaudies 
ūkio šakoms, 1,864 pedago 
gai, 1,826 sąskaitybos darbuo 
tojai, 1,708 žemės ūkio spe

Kultūringos vienybės 
temą lukštenant 

Tęsinys iš praeito nr.

2.
KAS SKATINA „TREČIĄ FRONTĄ“?

V. Vaitiekūnas pritarė Si
dzikausko, Bieliuko, Volerto 
idėjai, kad organizacinis vie 
ningumas įmanomas tik drau 
gėje su Bendruomenės veiks 
niu. Tačiau Vaitiekūnas, skir 
tingai nei anie trys, pažiūrėjo 
į išeivijos vieningumą politi 
nių siekimų atžvilgiu. Anot 
Vaitiekūno jau nuo 1955 tarp 
laisvųjų lietuvių ima rodytis 
vadinamo „trečio fronto“ reiš 
kiniai. Tai jokiu būdu neina iš 
generacijų skirtybių, kaip pa 
skleistas mitas Įtaigoja. „Tre 
ėiafrontininkų“ yra visose gc 
neracijose ir visose grupėse. 

„Trečiafrontizmą“ skatina ko 
vinga materializmo ideologija, 
išsilaisvinimo perspektyvų mi 
glotumas, įvairūs asmeniniai iš 
skaičiavimai bei avantiūristi 
niai polinkai, taip pat svetimų 
jų paskatos. Kai Demokrali 
nio Darbo Talkos rezoliucija 
okupanto vykdomą Lietuvoje 
religijos ir bažnyčios žlugdy 

cialistai, 843 gydytojai ir vid. 
medicinos personalas (med. 
seserys, felčeriai). , 

Melissa Hayden (kairėj), čia yra matoma repetuojant su Cela Eranca iš 
National Ballet of Canada, ir tus kaip baleto viešnia visam 1963 m. sezonui, 
kuris bus statomas Royal Alexandra teatre, Toronte, ligi kovo 9 d. 
Miss Hayden yra kanadietė, kartu yra New Yorko miesto baleto žvaigždė 
ir yra šokusi kaip viešnia balerina Londono Royal balete. Ji šoks 
„Gulbių ežere“ ir „Coppelia” cas yra statoma Kanados National baleto.

Globe & Mail’ Photo. f (CS).

mą su pasitenkinimu kvalifi 
kuoja kaip kovą krašto lietu 
viui išlaisvint iš „klero primes 
tos dvasinės vergijos“, iš 
„dogmatinių voratinklių“, tai 
gi, kai žlugdymas vienintelės 
institucijos, dar visą šimtą pro 
centų nepajungtos okupanto 
politikai, vertinamas ne tik 
kaip savos ideologijos laimėji 
mas, bet ir kaip laimėjimas pa 
čiai Lietuvai, negalima to ki 
taip suprast, kaip išsijungimu 
iš bendrų išeivijos politinių šie 
kimų. Ir kai „Darbas" skelbė, 
kad „kautynės eina ne tik 
prieš okupantą, bet ir dėl nau 
jos gyvenimo santvarkos. . . 
dėl naujos žmogaus sampra 
tos‘, tai negalima nematyti, 
kad išeivijos lietuvis materia 
listas savo kovoj su okupantu 
yra suskilęs. Ir kad anaiptol 
ne kiekvienas pajėgia savo ko 
vingąjį materializmą subordi 
nuoti Lietuvos laisvės sieki 
mui, matome iš triukšmingai 
sprogdinto „Darbo“ žurnalo.

NESIORIENTUOJANTIEJI 
KATALIKAI?

„Trečiafrontizmą” skatina 
Nukelta į 5-tą psl.

^Trljos

VEDA D R, GUMBAS

KAS PER PAUKŠTĖ
Jis: Ar tu rūkai?
Ji: Ne.
Jis: Ar tu geri?
Ji: Ne.
Jis: Ar tu bučiuojies?
Ji: Ne.
Jis: Tai ką tu bloga darai?
Ji: Aš meluoju.

PIGIAU
4 valandą iš ryto skamba 

telefonas.
— Alio, ko norite? — šau 

kė piktas balsas į ragelį.
— Nieko, — atsakė skani 

bintojas.
— Tai ko gi skambinti vi 

durnaktį?
— Užtai, kad pigiau kas 

tuoja, — atsakė.

DISKUSIJŲ VAKARAS 
MELBOURNE

Vasario 3 d. Melbourne 
įvyko ketvirtoji M. K. Čiurlio 
nio Diskusijų klubo popietė. 
N. Cininas kalbėjo apie Lietu 
vos kryžius — jis nupasakojo 
lietuvių liaudies knyžių istori 
nę evoliuciją. Diskusijose pla 
čiai dalyvavo jaunimas. E.

TOKS JAU MODELIS
— Ar jūsų žmona vairuoja 

automobilį?
;— Ne, jis toks jau buvo, 

kai pirkau.

MINIATURINĖ IŠMINTIS 
INTUICIJA — tai moterų ra 
darras.

Ji vadina savo vyrą Henri 
ku. Jis yra aštuntasis.

Nuo to laiko, kai mano bro 
lis žuvo elektros kedėje, mes 
kasmet uždedame vainiką ant 
saugiklių dėžės.

Įdomu ar rusams galima at 
verti burną ir tuomet, kai 
jiems dantys skauda.

Kančia: sudužus laivui būt 
išplautam su žmona ir su gra 
žia blondine į vienišą salą.

Kai viena moteris kalba, 
tai monologas.

Kai dvi moterys kalba, tai 
katalogas.

Istorikai sako, kad Vidur 
amžiais moterys vartodavo 
kosmetiką... tačiau ir šiais lai 
kais moterys sulaukę viduram 
žio vartoja kosmetiką.

Saugokis automobilio, va 
žiuojančio užpakalyje tos ma 
žinos, kurią tu seki.

Senmergė šilkinėje pyžamo 
j e, tai taip kaip surūgęs pie 
nas šampano butely.

Aš nuėjęs ir pasakiau savo 
viršininkui, kad jeigu jis nepa 
kels man algos, tai aš mesiu 
darbą. Tačiau mes radome 
kompromisą : aš nemečiau dar 
bo, o jis man algos nepakėlė.

... ir tik įsivaizduokite, aš 
sau valgau žuvį, o plaukti ne 
moku nė vieno žingsnio. . .

Mergaites sunkiausia už 
migdyti, kai jos būna aštuo 
niolikos metų.

Restorano savininkas: Ta 
msta ateini čia, užsisakai stik 
linę vandens ir sau ramiai iš 
eini?

Skotas: Tai ką pats nori, 
kad aš iškrypuočiau?

Daugeliui vyrų patinka 
blondinės, nesvarbu, kokios 
spalvos plaukus jos beturėtų.

Ne svoris pakerta, bet jo 
nešimas.

Kai bus nugalėta erdvė, 
reiktų pabandyti išspręsti susi 
kimšusio judėjimo problemą.

Vakar mane vos neužmu 
šė, kai aš nuėjęs į senienų par 
duotuvę paklausiau kas nau 
jo.

Visi turėtų mokėti mokes 
čius su šypsena. Aš bandžiau, 
bet jie norėjo pinigų.

M. ŠALČIŪNAS

Rieda gyvenimo ratai
TRIJŲ VEIKSMŲ TRAGI - KOMEDIJA

3.
SCENA 5 
Kurmienė.

KURMIENĖ: Gal ir per daug pasakiau. Vis 
tiek varkšas sunkiai dirba fabrike, o be to, 
nepratęs, o viskas tiems vaikams išeina. 
Kad nors klausytų. Tai tas negerai, tai ta 
suknelė jau per sena, tai megztinuko, kitos 
spalvos reikia. Kitos mergaitės tokius sijo 
nūs turi, o ji ne. Argi gali supirkti visas 
krautuves, argi gali visas vienodais sijonais 
ir megztukais aprengti. Manai išsiaiškin 

si. . . supranta. Bet čia ir kraštas toksai, 
visokios tautybės, visokie papročiai, visoks 
apsirengimas. Bepigu buvo, kai aš ėjau į 
gimnaziją. Visų uniforma buvo vienoda, 
visos vienodai apsirengę, jokio pavydo ne 
buvo. (Įeina Vida).

SCENA 6 
Kurmienė ir Vida.

VIDA: (Linksma, smagi, trumpom kelnaitėm, 
šių dienų teenager). Kad tu žinotum, ma 
ma, kokią gražią suknelę Karklienė nupir 
ko Laimai. Skyblue tokia, straples, į pirmą

jį highschool balių. Aš irgi noriu, mama.
KURMIENĖ: Apsieisi ir be balinės, o kai 

dėl šokių, kažin kas bus. Tėvas jau taip py 
ksta, kad ant tavęs tiek daug pinigų išlei 
dau.

VIDA: Why momy. Laima eis su Geručiu. 
Zita taip pat su Jimmy., (verkia). Aš tai 
nieko negaliu, man nieko nereikia, man nie 
kur negalima. I can’t stand it any longer. 
I had nothing to do.

KURMIENĖ: Shut up. Suspėsi dar, visko 
užteks ir tų šokių ir kavalierių. Žiūrėk, kad 
highschoole baigtum. Be to-, pati žinai: 
Morgyčiai, furnace, televizija, karas. Vis 
kas dar neišmokėta. Viskas per tavo aša 
ras.

VIDA: (Sėdi kėdėj kojas apkabinus ranko 
msa) I don’t care.

KURMIENĖ: Ką tai reiškia Į don’t care, lė 
vas jau baigia pražilti. Kostiumas tas pats 
kaip į Kanadą atvažiavome. Kam jis vargs 
ta, manai kad į kapus nusineš. Tai tau vis 
kas ir Jonukui. Mums jau su tėvu neberei 
kės. (Įbėga Jonukas).

SCENA 7
Kurmienė, Vida ir Jonukas.

JONUKAS: (Pasižiūri į verkiančią seserį ir 
stumia ją nuo kėdės) Hi sily.

VIDA: (Griūdama nuo kėdės). Holy smoke, 
I kill him (Vida jieško kokio nors daikto. 

Janukas čiumpa dešros gabalą ir mauna 
pro duris. Tarpduryje dėl viso ko parodo 
seseriai liežuvį. Pro kitas duris įeina tė 
vas).

SCENA 8
Kurmienė, Vida ir Kurmis.

KURMIS: Kas čia dabar per triukšmas. . . 
Ne gana kad fabrike galva ūžia, jau ir 
namuose negali ramybės rasti. Žinai, mo 
tin, tvarkyk savo vaikus, kai aš pradėsiu 
tvarkyti, tai jau visiems bus blogai. (Vida 
įsitaiso ant kėdės, kojos ant stalo, skaito 
comic).

KURMIENĖ: Savo vaikus. . . jie kaip mano, 
taip ir tavo. Kas gerai: mano Vidute, ma 
no Jonukas. Kas Jonukui šautuvų, pista 
lietų ir visokių kowbojiškų dalykų pripirko. 
Ar ne tu? Kas biskį negerai, ne pagal tavo 
nosį: tvarkyk savo vaikus. Tu tvarkyk, 
kad toks gudrus. (Atneša bonką alaus ir 
pripila stiklą).

KURMIS: (Išgeria, apsidairo). Kas čia da 
bar per sėdėjimas. Ant stalo užlipsi. Ne 
gali žmoniškai sėdėti. (Ištraukia comic ir 
meta į kertę). Čia kas per mėšlas? . . Ar 
aš tau nesakiau, kad tokių dalykų namuose 
nebūtų.

VIDA: (Verkdama). Aš negaliu nieko dary 
ti, nothing, nothing at all.

KURMIS: Užsičiaupk. Paimk kibirą ir kad 

man būtų visos sienos, visi tie rastai nu 
mazgoti.

VIDA: Kodėl aš turiu mazgoti, aš nerašiau 
ant sienų.

KURMIENĖ: Ko dar pradedi aiškintis. Pa 
imk skudurą, kibirą, rankos nenutruks.

KURMIS: Jei ne tu, tai tavo boyfriend’ai. 
Marš greičiau be jokių pasiaiškinimų.

VIDA: (Išeidama trenkia duris). Okay. 
KURMIS: Sugrįšk, Vida? . .
VIDA: Whv, kodėl, dady?
KURMIENĖ: Atsiprašyk tėvą, bus blogai. 

(Prabėgdama pro šalį).
KURMIS: Eikš, eikš. . . va čia, ko stovi prie 

durų.
VIDA: (Eina į tėvo nurodytą vietą verkda 

ma) I am šory, very šory dady. Aš. . . aš 
niekad durų netrankysiu. Aš. . . aš atsipra 
šau.. .

KURMIS: Na, lady, manai tėvą už nosies ve 
džiosi. Niekuomet. Mama, tėveli perkam 
namą — nupirkom. Mama, tėveli perkam 
carą, televiziją — nupirkom. O tu .manai 
dabar sudaužysi viską. Kaip tu manai?. . . 
Kam tas viskas. . . Man, motinai. . . Mano 
dienos fabrike pasibaigs. Kaip tu manai, ko 
dėl motina dirba namie ir vėl bėga nuo vie 
no big Šato pas kitą. Aaa?. . . Kaip tu ma 
nai, mes į grabą nusinešime? (Įbėga Jonu 
kas, nustebęs klauso). Bus daugiau.
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SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA CHIKAGOJE

MONTREAL LITHUANIAN CREDIT UNION
JNONTRSALIO LIETUVI lį KREDITO UN UJA

M O R E A L
IŠKILMINGAS 16 VASARIO MINĖJIMAS

ĮVEDUS ČEKIŲ SISTEMĄ
„Lito“ šėrų sąskaitos šiuo 

nauju persitvarkymu pasilieka 
nepaliestos. Nariai, kurie ne 
numato naudotis „Lito” čekių 
patarnavimais, gali depozitų 
sąskaitų visai neatidaryti ir vi 
sus. pinigus laikyti sena tvarka 
ir tais pačiais dividendais sa 
vo šėrų sąskaitose.

Už šėrus bus mokama ne 
mažiau kaip 4%% dividendų, 
skaičiuojant kas metų ketvirti 
nuo mažiausios sąskaitoje bu 
vusios sumos. Jeigu metai bū 
tų užbaigti su didesniu pelnu, 
dividendas už šėrus gali būti 
ir padidintas.

Naujai jstojantiems na 
riams už jdedamus pinigus į 
šėrų sąskaitą dividendai bus 
mokami nuo sekančio mene 
šio 1 dienos. Pinigus išimti iš 
šėrų sąskaitų bus galima bet 
kada, lygiai kaip buvo lig 
šiol, ir tokia pat tvarka.

Depozitų sąskaitas turės ati 
daryti „Lite“ visi tie senieji ir 
įstojantieji nariai, kurie numa 
to rašyti čekius. Šėrų sąskaita 
ir jiems privaloma ir, pagal įs 
tatus, jie privalo, turėti bent 
viena šėrą 5 dol. sumoje. Pini 
gai iš šėrų sąskaitos gali būti 
pervesti į depozitų sąskaitą 
tik pajties nario pareikalavi 
mu. Už depozitus bus moka 
ma palūkanų po 3 % %, skai 
čiuojant kas metų ketvirtį nuo 
mažiausios sąskaitoje buvu 
sios sumos. Nariai galės rašy 
ti po vieną čeki į metų ketvir 
tį nemokamai nuo s-toje turi 
mo kiekvieno Šimto dol., o už 
kitus bus imama po 10 et. Ne 
mokamai rašomų čekių skai 
čius apskaičiuojamas nuo ma 
žiausios tame metų ketvirtyje 
buvusios depozitų sąskaitoje 
sumos. Už nepadengtus če 
kius (kai sąskaitoje nėra pini 
gų) bus nuskaitoma po 1 do 
lerj, iš jį išrašiusio nario sąskai 
tos.

Atrodo, kad paruošiamieji 
darbai dėl čekių sistemos bus 
užbaigti per vieną mėnesį lai 
ko.

PAGYVINKIME „LITO” 
VAJŲ

„Litas“ šiuo metu turi nepil

nūs 800 narių iŠ 5000 Montre 
alio lietuvių, tuo tarpu „Tai 
ka“ Hamiltone turi 650 iš 
1500 lietuvių ir „Parama" To 
ronte netoli 2000 narių ir dar 
keli šimtai priklauso naujajai 
Prisikėlimo Parapijos kredito 
uniiai. Taigi, „Lito" užnuga 
ris labai didelis ir vieno milijo 
no dolerių balansas šių metų 
pabaigai nesunkiai pasiekia 
mas, jeigu tik (traukus didės 
nj skaičių lietuvių.

I VAJAUS KOMITETĄ 
IŠRINKTI:

Iz. Mališka, A. Morkūnas, 
Br. Staškevičius, G. Alinaus 
kas. P. Petronis, J. Mačionis, 
J. Blauzdžiūnas, A. Blauz 
džiūnas, D. Norkeliūnas, A. 
Norkeliūnas, K. Gudžiūnas, 
P. Adamonis, J. Baršauskas, 
T. Leknickas, T. Šiaučiulis, J. 
Skučas, J. Valiulis. V. Žižys, 
P. Žukauskas ir J, Kardelis.

Susirinkimas praėjo stipriai 
pabrėžiant jaunimo svarbą 
bet kuriuose lietuvybės baruo 
se. Net ir į valdybą pirma kar 
tą buvo išstatytas kandidatas 
— V. Piečaitis. Reikia tikėtis, 
kad tatai tik gera pradžia ir 
kad jaunieji akademikai bei 
visi kiti čia mokslus ėję jau 
nuoliai įsijungs į „Lito“ narių 
gretas.

Susirinkimas baigėsi pietų 
mis. Smulkiau sekančiame nu 
meryje.

P. Rudinskas.
VALDYBOS POSĖDIS
Naujai išrinktos „Lito“ Vai 

dybos ir komisijų posėdis 
įvyks sekmadienį, kovo mėn. 
10 d. 8 vai. 30 min. ryto ban 
ko patolpose.
t.... . ................. - >

KULTŪRINGOS VIENY. . .
Atkelta iš 4-ro psl.

ir Lietuvos išlaisvinimo per 
spektyvų neaiškumas, nekon 
kretumas. Kai „Tėviškės Ži 
buriuos”, ar kartais ir „Ai 
duos” aidi „trečiafrontininkų“ 
idėjos, tas liudija ne tik silpno 
ką šių katalikų spaudos orga 
nų bendradarbių politinę 
orientaciją, bet ir tam tikrą jų

Dr. V. Kudirkos mokyklo 
je dalyvavo I. Rimkevičienė, 
kun. dr. F. Jucevičius, K. F. 
pirm. dr. H. Nagys, tėvų ko 
miteto atst. p. Lukauskas ir di 
delis skaičius tėvelių. Mokyk 
los ved. J. Blauzdžiūnienė, 
pradėdama minėjimą, papra 
šė sugiedoti „Marija, Marija“ 
pasveikino visus susirinkusius. 
Mok. Stankevičius apibūdino 
Vasario 16 minėjimo prasmę 
ir dabartinę mūsų tėvynės 
kančią Pagerbiant už Lietuve 
laisvę žuvusius, mokinys J. 
Rašytinis podeklamavo eilė 
raštį „Nežinomam kariui“.

Gražiai deklamavo: V. Mu 
įauskaitė, D. Lukauskaitė, L. 
Markauskaitė ir V. Blauzdžiū 
naitė. Pijaninu skambino B.

Lymantaitė ir Gr. l?aulauskai 
tė, akordeonu pagrojo V. Ku 
džma ir V. Makauskas. Akor 
deonu grojant A. Krikščiukai 
čiui, didelis būrys mažų mer 
gaičių pašoko „Suktinį ir No 
riu miego“. Mokyklos choras 
padainavo 3 daineles „Leiskit 
į Tėvynę, Tėvynė ir Naujie 
nos”, iš kurių dvi paskutinės 
labai gražiai buvo sudainuo 
tos. Pijaninu pritarė J. Žukau 
skienė.

Baigiant minėjimą mok. v. 
visiems padėkojo. Minėjimas 
baigtas vėliavos išnešimu ir 
Tautos himnu. B-nės seimelio 
prezidiumas vaikučius apdo 
vanojo saldumynais.

Dalyvis.

M.MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ I R |

MOTERIŠKŲ RŪBŲ j

SIUVĖJAS į
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

79 ir 81 St. Zolique St. E. 3
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

I
 Baltics investment Corp. |

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

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

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

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

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

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

nuovargį laisvinimo kovos po 
zicijose. Dėl šio nuovargio ir 
tarptautinės teisės faktai kai 
kuriems padoriems patrio 
tams praranda savo reikšmę 
laisvės kovoje.

Jei asmeniniai išskaičiavi 
mai ir avantiūristiniai moty 
vai politinių siekimų skaldy 
mui nėra reikšmingas veiks 
nys, tai svetimų paskatų veiks 
nys, keičiantis tarptautinei rai 
dai, gali mūsų politinių sieki 
mų vieningumui darytis vis 
pavojingesnis. Todėl reikalin 
ga naujai formuluoti Lietuvos 
laisvinimo kovos koncepcija, 
kuriai nusilenktų ir ideologi 
nio egoizmo pagundos, kuri iš 
ryškintų išsilaisvinimo per 
spektyvas, suteiktų sąvokoms 
teisingą prasmę ir nužymėtų 
gaires teisingai krypčiai to 
kiais gyvenimiškais klausi 
mais, kaip lankymasis okup. 
Lietuvoj ir pn.

NE GENERACIJŲ SKIR 
TYBĖS TAUTINEI 

VIENYBEI GRĖSMĖ
Dr. A. Klimas (vadovas), 

J. Boley ir K. Kudžma lukšte 
no tautinę vienybę generacijų 
atžvilgiu. Išvados visų trijų re 
ferentų sutapo: generacijų 
skirtybės nėra tautinės vieny 
bės dinamitas. Tautinis entu 
ziazmas ar atšalimas pasitai 
ko visose generacijose. J. Bo

ley priminė, Lietuvos Vyčių 
įnašą į Lietuvos laisvės kovą. 
Tatai rodo, kad tinkamas pri 
ėjimas ir tinkamas veiklos me 
lodąs net trečios ar ketvirtos 
kartos Amerikos lietuvių jau 
nime gali pažadinti gilias sim 
patijas savo tėvų kraštui ir už 
degti ryžtingai laisvinimo veik 
lai.

Visų tautinės vienybės as 
pektų diskusijos kėlė judrų 
dalyvių atsiliepimą. Diskutuo 
jant kultūrinę vienybę, palies 
tas Lietuvių Fondas, nuosmū 
kis ir idėjinės kovos sąvokoji 
mas. politinę vienybę gval 
dant, vieningai paremta min 
tis LB veiksnį įjungti į laisvi 
nimo organizaciją. Lukšte 
nant generaciijų vienybę, pa 
brėžtas šeimos vaidmuo.

E. L. I.

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškomas Ušackas Jo 

nas, sūn. Antano, kilęs iš Za 
bukiškio kaimo, Kovarsko v., 
Ukmergės apskr., paskutiniu 
laiku gyvenęs Kanadoje. Atsi 
liepti Vyt. Kunčiūnui, 706 W. 
Grand Blvd., Detroit 16, 
Mich.

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS 

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

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

I
 SIUNTINIAI LIETUVON t
Kaufman's Woollens &Textiles|
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. 3

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 3

garantuotai skubiausiai ir 4

urmo kainomis |

(30—40% žemiau rinkos kainų) &

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ . |

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms. 3

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. X 
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. »

PRIIMAME UŽSAKYMUS. g

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
C H. KAUFMAN A S |Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. 3

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

skelbia dramos veikalui paraš 
yti konkursą šiomis sąlygomis:
1. $ 500.00 skiriama už ge

riausiai parašytą komediji 
nio žanro veikalą.

2. Tematikos pasirinkimas 
laisvas.

3. Veikalas turi būti sukurtas 
2—3 vai. vaidinimui ir įma 
nomas pastatyti išeivijos 
meniniams vienetams.

4. Scenos Darbuotojų Sąjunga 
įsipareigoja premijuotą vei 
kalą pastatyti vienų metų 
bėgyje, pasilikdama visas 
teises į veikalą vieniems me 
tams nuo premijos įteiki 
mo.

5. Konkurse gali dalyvauti vi 
si laisvojo pasaulio lietuviai 
rašytojai.

5. Veikalai perrašyti mašinėle 
ir atžymėti slapyvarde, pri 
dedant tikrąją autoriaus pa 
vardę atskirame voke, turi 
būti atsiųsti iki 1963 m. 
gruodžio 15 d.

7. Nepremijuoti veikalai grą 
žinami autoriams; vokai su 
autorių pavardėmis neatida 
romi.

8. Veikalai siunčiami Scenos 
Darbuotojų Sąjungos pir 
mininkei Sofijai Adomaitie 
nei, 6727 So. Campbell 
Str. Chicago, 29 UI.
Jury komisija:

Zita Kevalaitytė - Visockienė, 
Marija Lemešytė - Dikinienė, 
kun. Vytautas Bagdanavičius

S. J., Balys Chomskis ir 
Kazys Oželis.

RIMŠOS, ZIKARO, 
MIKĖNO MOKYKLA

Vilniuje vasario 15 d., po 
rą mėnesių veikusi, uždaryta 
portreto paroda, pagal dail. 
Gudyną (plg. „Literatūra ir 
Menas“, 6 nr.) sutraukusi 
maždaug 10,000 lankytojų. 
E. Pranckūno straipsnyje 
kiek priekaištaujama lietuvių 
skulptoriams — girdi, jie gale 
ję pasekti tapytojų, grafikų 
pavyzdžiu, pateikti grupinių, 
figūrinių portretų. Dail. doc. 
Br. Vyšniauskas čia atsako, 
kad lietuviai skulptoriai turį 
gerą Rimšos - Zikaro - Mikė 
no realistinę skulptūros mo 
kyklą, be to, jie turį geras liau 
dies meno skulptūnnes tradi 
cijas. Priekaištai skulptoriams 
turį pagrindo, tačiau be reika 
lo tie dailininkai kartais grie 
biasi maštabiškumo.

Iš minėtoje parodoje eks 
ponuotų darbų daugiou dėme 
šio sukėlė A. Arribraziūno dar 
bas „M. K. Čiurlionis“ ir V. 
Vildžiūno „Petras Rimša“. 
Nors žiūrovų būreliai vis do 
mėjęsi šiais kūriniais, tačiau 
Vyšniausko, nuomone, jie ne 
be trūkumų. Parodoje dar pa 
sirodė su darbais šie skulpto 
riai: P. Aleksandravičius, K.
^^^Crx^x^x^x^x^v^x^x^x^x

I
 Įvairūs <
DRAUDIMAI;
Vacys Žižys <

Įstaigos VI 2-1427. ,
Namų LA 3-1084. ,

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.

Bagdonas, N. Gaigalaitė 
(„nešanti į parodą viską, ką 
padaro. . .”), J. Kėdainis, K. 
Kisielis, J. Mozūraitė, Z. Pra 
naitytė, J. Naruševičius ir kt.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kun. Juozas Janilionis. RŪ 

PINTOJĖLIS, trijų laidų mal 
daknygė: pilna 272 pusi., odi 
niais viršeliais 3 dol.; sutrum 
pinta laida 136 psl., odiniais 
viršeliais 2 dol., ir portugalų 
kalba 120 puslapių, odiniais 
viršeliais 2 dol. Maldaknygė 
se yra svarbesnių giesmių gai 
dos. Visų maldaknygių forma 
tas kišeninis, mažas; popieris 
plonas; įrišimas lankstus. 
Spauda gera. Maldaknygės 
iliustruotos, gražiai atrodo. 
Leidinius galima gauti rašant 
autoriui bei leidėjui šiuo adre 
su: Rev. J. Janilionis, Rua Ar 
tur Bernardes 14, ap. 601, 
Rio de Janeiro, Brasil, So. 
America.

J. Daumantas. PARTI Z A 
NAI. Antras papildytas leidi 
mas. Išleido I laisvę fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti. 
Dail. Pr. Lanė. Knvga įrišta 
kietais viršeliais. 510 psl. Kai 
na $4.50. Leidinys gaunamas 
„Draii°"'>” adresu.

Mūsų Viešnaties ir Gelbėto 
jo Jėzaus Kristaus NAUJA 
SIS TESTAMENTAS. Lon 
don. 1963. 345 pusi., ir Psal 
miu 161 pusi. Leidinvs įrištas 
kietais viršeliais. Adresas: 
Rev. J. Pauperas, 2209 So. 
Bell Avenue, Chicago 8, Ill., 
USA.

Lietuviu Dainorėlis. LĖK, 
SAKALĖLI. Dainas atrinko 
komisija: ,Ses. M. Btrnarda, 
J. Ignatonis, J. Kreivėnas, B. 
Markaitis. A. Skridulis. Reda 
gavo J. Kreivėnas. Išleista Pir 
mosios JAV ir Kanados lietu 
vių Dainų švestės, buvusios 
1956 metais Čikagoje komite 
to lėšomis. 113 psl. Adresas: 
J. Kreivėnas, 1602 So. 48 
Caurt, Cicero 50, III., USA.

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

Ernst Fraenkel: Litauisch 
es Etymologisches Woerter 
buch. Band I. A — privekiuo 
ti. (Indogermanische Biblioth 
ek II. Reihe: Worterbucher). 
Carl Winter - Universitaets 
verlag Heidelberg 1962 656 
psl. Neįritas DM 140, su kie 
tais lino- viršeliais DM 148.

Lietuvos Inventoriai XVII 
a. Dokumentų rinkinys. Suda 
rė K. Jablonskis ir M. Jučas. 
Vilnius: Valstybinė Politinės 
ir Mokslinės Literatūros Lei 
dykla. 1962. 461 psl.

„Mitteilungen aus baltisch 
em Leben“. Nr. 4(40). De 
zember 1962. 7. Jahrgang. 34 
psl. Priedai: 7. Arbeitstagung 
der Baltishen Gesellschaft. 
XVIII psl. „Nachrichten der 
Baltischen Zentralen Biblio 
thek“ Dezember 1962, psl. 7 
—10. Herausgeber Baltische 
Kesellschaft in Deutschland, 
8 Mūnchen - Pasing, Grafstr. 
72.

— Anglijos darbiečiai, ruo 
damiesi į rinkimus, paskelbė 
6 punktų programą aprūpinti 
namus reikmenimis ir moder 
nizuoti senus namus. Esą Ang 
lijoje 5 mil. butų, kurie neturi 
vonių ir vandentiekio.

I
A. NORKELIŪNAS

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 |
f 117 — 6th Avenue, Lachine. |

&

I
BELLAZZI-LAMY, INC |

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle 3
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. X 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. X
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ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

LIETUVIAI NUGALI VENGRUS 4:2

JEI TURITE

REUMATO
Sekmadienį, vasario mėn. 

24 dieną, Montrealyje prasi 
dėjo komandinės šachmatų 
varžybos. Viso dalyvauja 12 
komandų, kurios yra padaly 
tos į dvi grupes.

Pirmame rate lietuvių ko 
mandai teko lošti su vengrais.

Maždaug po pusvalandžio 
lošimo pirmą tašką lietuviams 
laimėjo ketvirtoje lentoje lo 
šęs Vyt. Bagušis. Šis jaunas 
milžinas (6’6”) ,,sudorojo“ sa 
v o priešininką Vargą (vengrą 
su lietuviškai skambančia pa 
varde) be jokio vargo. Bagu 
šis dar niekada neturėjęs leng 
vesnės partijos už šitą.

Po poros valandų lošimo 
pralaimėjo šeštoje lentoje len 
toje lošęs M. Čapkauskas ir 
penktoje lentoje — A. Mylė. 
Juodu kovojo narsiai, bet kri 
to prieš labjau prityrusius ven 
grūs.

Netrukus pirmoje lentoje 
lošęs I. Žalys privertė savo 
priešininką E. Kajdį pasiduo 
ti 35-tame ėjime, nes matas 
per vieną ėjimą jau buvo ne 
beišvengiamas.

Tokiu būdu rezultatas po 
keturių baigtų partijų buvo 2: 
2 ir lietuvių laimėjimas ar pra 
laimėjimas priklausė nuo dvie 
jų likusių partijų, į kurias pa 
žvelgus atrodė, kad laimėji 
mas turi būti mūsų pusėje.

Trečioje lentoje lošęs mūsų 
populiarus šachmatininkas E. 
Baikovičius laikėsi prieš jau 
no vengro Punos ataką, kurią 
šis gavo paūkavęs figūrą. Tą 
čiau Baikovičius užtikrintai 
apsigynė, pereidamas į lošimo 
baigmę, kurioje Puna nebeil 
gai galėjo priešintis.

Liko tik antroji lenta, kurio 
je atkakliai kovojo stiprus lie 
tuvių šachmatininkas V. Žižys 
su užsispyrusiu vengru Fe 
renzc. Nors Žižys turėjo men

das. Tuo tarpu KV savo sąly
gose nustatė, kad gautos bau 
dos, būtų atatinkamai nurašy 
tos laimėtuose žaidėjo taškuo 
se .

Pirmenybės baigėsi, tačiau 
laimėtojus jau balandžio 20— 
21 d. d. Clevelande laukia Š., 
Amerikos žaidynės. Iki to lai 
ko būtina išlyginti daug silp 
nų vietų Kanados lietuvių 
krepšinyje, prisimenant aukš 
tą mūsų tautiečių žaidimo kla 
sę JAV. K. B.
KOVAS — HAMILTONO 

MEISTERIS
Kovo jauniai, žaisdami už 

Vilniaus Aušros Vartų parapi 
ją Hamiltono katalikiškų pa 
rapijų krepšinio pirmenybėse 
nepralaimėjo nė vienų rungty 
nių ir tuo pačiu, iškovojo meis 
terio vardą. Galutinė pirmeny 
bių lentelė atrodo taip: 
Parapjioje Tšk. Krepš. snl.
Viln. Ašr. Vart
Šv. Jono
Šv. Onos
Šv. Antano
Šv. Eugenijaus
Šv. Patriko
Šv. Juozapo
Šv. Jono Bring. 
Visų Šventųjų 
Šv. Rožinio

18
16
14
12
10

6
6
6
2
0

753:273
534:223
458:370 
346:306 
445 :337
336:342
274:405
276:494 
211:474 
200:644

Daugiausiai krepšių įmetė 
lietuvis Leonas Meškauskas— 
265, antroje vietoje palikda 
mas taip pat lietuvį Al. Vi 
nerskį — 261. Tik trečias yra 
šv. Jono parapijos atstovas ir 
ketvirtas šv. Antano. L. Mes 
kausko kiekvienų rungt. taš 
kų vidurkis buvo 33,1 krep 
šiai.

Šiuo metu jau prasidėjo 
taip vadinamas ,,play-off“ žai 
dimai. Be didelio vargo, mū 
siškiai turėtų pasiekti baigmę.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS

skausmus
CANADA

IŠSIKIRPKITE ŠĮ 
SKELBIMĄ.

90 < VERTĖS DĖŽUTĖ — 
NEMOKAMAI KIEKVIE 
NAM KENČIANČIAM!

Bendruomeniniai

ką pozicinę persvarą iš pačių 
pirmųjų ėjimų, tačiau negrei 
tai jis įgavo materialinę per 
svarą. Net ir po lo, Ferencz 
tęsė beprasmingą kovą, kol 
kapituliavo po 6 valandų loši 
mo.

Taip mes laimėjome pirmo 
jo rato susitikima rezultatu 4: 
2.

Antrasis ratas įvyks sekantį 
sekmadienį. Lietuvių koman 
da loš prieš prancūzų - kana 
diečių komandą ,,Chez Leo“.

Sprendimas Problemos Nr. 12
(J. C. Morra, 1955) 

lRa6
Jei 1 . . . Kc5 2Ve7-{-
Kd5 ar Kd4 3Ve5X
Jei . . . Kd5 2Bd7 +
Jei 2 . . . Kc5 3Ve7X
Jei 2 . . . Ke4 3Rd3X 
Jei 1 . . . kuris nors kitas 
ėjimas 2 Ve7-L Kd5 3 Ve5X

SPORTAS
Atkelta iš 3-čin psl 

Hamiltono Kovo atstovas Al 
gimantas Vinerskis, pelnęs 36 
taškus, tačiau turėjęs 4 bau

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

Į Sov. S-gos aukštosios kre 
pšinio lygos baigiamuosius su 
sitikimus pateko Kauno ir Vii 
niaus Žalgirio vyrai ir mote 
rys. Tokiu būdu, pavergtoji 
Lietuva bus atstovaujama net 
keturių lietuvių komandų.

— Vilniaus Žalgirio krepši 
ninkai. pirmose baigiamose 
rungtynėse, netikėtai mūsų 
sostinėj nugalėjo Kauną 63: 
53. Tai tik trečias sostinės lai 
mėjimas prieš Kauną, nes iki 
šiol Vilniui pavyko įveikti mū 
sų krepšinio tvirtovę tik 1940 
ir 1962 m.

— Kauno halėje atsiektas 
naujas Lietuvos uždarų patai 
pų šuolio į aukštį rekordas — 
1,96 m. Jo savininkai J. Ma 
žeika ir Lietuvoj apsigyvenęs 
latvis E. Grundmanis.

— Pavergtos Lietuvos švie 
timo „ministerija“ patvirtino 
naują mokinių kėlimo į aukš 
tesnes klases ir egzaminų lai 
kymo instrukcijas. Pagal jas, 
į 1962-63 m. m. vidurinės mo 
kyklos baigimo atestatą bus 
įrašomas ir kūno kultūros me 
tinis pažymys, gautas XI kla 
sėje. Tokiu būdu, kūno kultu 
ra bus sulyginta su kitais mo 
kslo pažymiais.

K. B.

Syracuse N. Y. pagamintas 
naminis preparatas, apie kurį 
kaipo labai gelbstintį 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 < vertės dėžulę 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 
Dykai! reumatiniems 

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

patarnavimai 
yra JUMS!

DAUGUMOJE KANADOS VIETOVIŲ YRA SVEIKATOS 
BEI GERBŪVIO PATARNAVIMAI GYVENTOJAMS. 
TEIKIAMI SAVANORIŠKŲ ORGANIZACIJŲ BEI 
ĮSTAIGŲ.

JŲ TARPE YRA:

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

ir daugelis kitų

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

SOCIALINIAI PATARNAVIMAI YRA IŠVARDINTI 
TELEFONO KNYGOS GELTONUOSE LAPUOSE 
PO ANTRAS TE

„SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS“
JOS TEN YRA PATARNAUTI

JUMS

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto- 5, Ont. 

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

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

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

330 Bay Street.

PRANEŠIMAS TAUTIN. . .
Atkelta iš 8-to puslapio, 

ra” simfoninis orkestras, lietu 
viams pažįstamas iš lietuvių 
operos kasmetinės veiklos. 
Muz. J. Zdanius pakviestas di 
rigentu.

4. Tautinių šokių repertuaro 
leidinys, vardu ,,Mūsų Šo 
kiai“, 261 psl., atspausdintas 
ir gaunamas pas repertuaro 
komisijos pirmininką Br. Sho 
ta, 7140 So. California Ave., 
Chicago 29, Ill. Leidinys pla 
tus .aprašo 16 šokių detales, 
kilmę, iliustruotas daugybe 
schemų, brėžinių, duo'da šo 
kių muzikos gaidas.

5. Finansų komisijos gar 
bės pirm. J. F. Gribauskas, 
St. Anthony Savings & Loan 
Assoc, egzekutyvus sekret., sa 
vo paties pirmąja auka prade 
jo šventės finansų telkimo va 
jų. St. Anthony Savings & 
Loan įstaigos (1447 So. 49th 
Court, Cicero 50, Ill., vedėjas 
vra visų liet, kultūrinių darbų 
kilnus ir konkretus rėmėjas. 
Lietuvių parama šiai įstaigai 
yra ir lietuvių reikalams tiesio 
ginė pagelba. Finansų telki 
mo s-tos Nr.: 18601.

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.

6. Adv. Alg. Kėželis suti 
ko aiškintis šventės mokesčių 
reikalų su federalinėmis įstai 
gomis klausimą.

7. Nakvynių komisijos fun 
kcijas atliks L. B. Brighton’© 
Park’o, Čikagoje, apylinkės 
v-ba su pirm. K. Avižieniumi, 
4419 So. Fairfield Ave., Chi 
cago 32. Ill.

8. Jaunimo programine 
prieššventine dalimi (pobūvis 
Jaunimo centre ir t. t.) sutiko 
rūpintis Liet. Stud. S-gos Či 
kagos skyrius su pirm. Vitoliu 
Litvinu, 4610 So. Wood Av.. 
Cricago 9, Ill.

9. P-lė M. Kareivaitė vado 
vaus anglų kalba šventės sek 
retoriatui. Adresas: 1625 W- 
Marquette Rd., Chicago 36, 
Ill. Tel. PR 8-1125.

10. Šventė bilietai bus gau 
narni pas platintojus š. m. ko 
vo 1 d. (adresai šventės skel 
bime, spausdinamame lietu 
vių laikraščių savaitgalio lai 
dose).

11. Šventės o-rganizaci 
niams reikalams ir sutarčių 
lankpinigiams išleista 950.00 
dol., o kasioje šiuo metu yra 
550.00 dol.

12. Kai kuriems tautinių šo 
kių šventės organizaciniams 
funkcijų klausimams tiksliau 
apibrėžti L. B. Čikagos Apyg. 
V-ba tarėsi su L. B. Centro 
V-bos atstovais ir repertuaro 
komisijos narių visuma atski 
ruošė posėdžiuose š. m. vasa 
rio 9 ir 12 d. Pasitarimai ne 
baigti. Jų tikslas — geresnis ir 
tikslesnis sudėtingo plano 
įvykdymas, kurio vyr. vado 
vu yra L. B. Čikagos Apyg. 
v-bos vicepirm. Br. Nainys. 
Šventės ruošėjų planas paren 
gimo reikalais patiems rūpin 
lis, nesudarant atskiro komi 
teto, yra sveikas posūkis, nes 
tuo būdu išvengiama įprasto 
komitetų laikinumo ir su tuo 
susijusio finansinės atsakomy 
bės keblumo.

Tautinių šokių šventė įvy 
ksta 1963 m. liepos 7 d. Čika 
goję. Jos rengėjai (L. B. Či 
kagos Apyg. v-ba) šį kartą ti 
kiši ne pelno, o vertingo dva 
sinio renesanso, ypačiai jau 
nesnėje kartoje. Tokiu būdu 
ši šventė apleidžia siauro tiks 
lo ribas ir įgauna lietuvių išei 
vijoje vsuotinio jungiamojo 
veiksnio atspalvį. Visi lietu 
vių tautos ateitim itikj prašo 
mi šį darbą skatinti, remti ir 
propaguoti. Tokią parama be 
išimties ir rezervų teikia šiuo 
įeikalu lietuvių spauda. Liet, 
kl. raštams tinkama eiga bus 
duota Šventės sekr. p. A. Ka 
reivos, 7030 So. Rockwell 
Ave., Chicago 29, III.

Informacinė Komisija.

LIETUVIŲ STUDENTŲ RĖMĖJŲ
būrelio narių visuotinis susirin 
kimas įvyko prisikėlimo para 
pijos muzikos studijoje. Iš v- 
bos pranešimo paaiškėjo, kad 
per metus šis tas padaryta To 
ronto studentų susiorganizavi 
mo ir veiklos reikalams, moks 
lo skatinimui ir bendrai jauni 
mo problemų iškėlimo viešu 
mon, suaktualinimo reikalais.

Per metus, kaip iš iždinin 
kės I. Rinkūnienės pranešimo 
paaiškėjo, gauta pajamų 
$1020. Iš jų buvo paskirta už 
gerą mokslą $600 3 studen 
tams ir 3 abiturientams. Šiuos 
pinigus sudėjo Toronto lietu 
viai gydytojai, biznieriai ir pa 
rapijos.

LSR Būrelis suorganizavo 
pernai įdomią paskaitą su dis 
kusijomis apie liet, jaunimo 
problemas Kanadoj, prisidėjo 
prie T. Studentų namų įsigiji

mo ir jų įrengimo kaip daik 
tais, taip ir pinigais. LSRB pa 
laiko nuolatinį kontaktą su To 
ronto studentais ir visur juos 
remia geruose užsimojimuose 
ir darbuose.

Mūsų LSRB planuoja dau 
giau pagelbėti 1. studentams 
kaip ekonomiškose problemo 
se, taip ir kultūrinėse studen 
tų veiklos problemose.

Gal pavyks suorganizuoti 
lietuviškai veiklai stiprinti va 
dovų, organizatorių kursus ir 
t. t.

Į naują LSR Būrelio valdy 
bą dabar įeina: I. Augustina 
vičienė, I. Rinkūnienė, I. Kar 
ka, A. Gurevičius, inž. Z. Ma 
žonas ir dr. K. Bučmys. Į re 
viz. k-ją inž. Livima, G. Bal 
čiūnienė, I. Tamulionis.

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 
kristus. kas jie do vieni yra, kokie jų darbai yra. Knyga drobės 

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

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, Ill., U. S. A.
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HAMIggjLTOM
HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ PAJAMŲ IR IŠLAI 

DŲ APYSKAITA
1962 m. sausio 1 d. — 1962 

m. gruodžio 31 d.
Pajamos: $$

Iš Delta kino .... 5,350.00 
Butų nuomos . . . .15,585.00 
Krautuvių ir raštinių

nuoma................... 5,332.50
Salės nuoma .... 460.00
Įvairios ..................... 166.07

Viso. .. .26,893.57
Išlaidos: $$

Reklamos..................... 24.96
Revizorių atlyginimas 160.00 
Banko patarnavimai 122.81 
Įvairios medž. valymui 53.12 
Anšildvmas ................. 3,407.41
Draudimas ................ 613.21
Elektra ........................ 86.85
Nuošimčiai už pask. 5,035.83 
Raštinės išlaidos . . . 144.04 
Remontai ir išlaik.. . 572.75 
Įvairios ...................... 230.51
Telefonas ................... 54.86
Nekiln. turto mok... 6,724.39 
Kelionės ..................... 556.39
Nedarbo draudimas 26.30 
Algos .......................... 1,742.63
Vanduo ....................... 685.56

Viso 20,241.62 
Pelnas ........................ 6,651.95
Nurašyta amortizac. 5,319.60 
Grynas pelnas . . . 1,332.35

LN FINANSINIS STOVIS
Šiame numeryje LN V-ba 

skelbia šios o-jos balansą ir pa 
jamų bei išlaidų apyskaitą už 
1962 metus. Iš pateikiamos 
apyskaitos matome, kad LN 
B-vė per praėjusius metus 
prieš amortizaciją padarė $ 
6,651.95 pelno. Balansas ir 
apyskaitos rodo stiprią LN

ekonominę padėti ir atremia 
visas kalbas. Iš balanso ma 
tome, kad jau esame amorti 
zavę $36,384.05, ir visa turto 
vertė knygose yra tik $ 186, 
828.73, gi tuo tarpu vien tik 
už sklypą šiuo metu galime 
lengvai gauti $80,000. Sk. St.

VASARIO 16-SIOS
MINĖJIMAS,

Hamiltono skautiškosios šei 
mos, praėjo su gražiu pasise 
kimu. Jau 3 vai. pp. A. V. 
parapijos salėje, buvo susirin 
kęs gražus būrys uniformuoto 
jaunimo. Iškilmingą sueigą 
atidarė ,,Nemuno“ t-to t-as P. 
Breichmanis, priminęs 100-to 
metu valstiečių sukilimą.

,, Širvintos“ t-to t-ės, ps. R. 
Bgdonienei pasitraukus, pa 
skirta vyr. sk. D. Gutauskienė.

Klebonui dr. J. Tadaraus 
kui, s-tų r-jų valdybai ir visie 
ms kitiems, kas yra prisidėję 
prie skautiškos ir tautinės idė 
jos puoselėjimo, mūsų koloni 
joj, p. Bagdonienė dėkojo. 
Perimdama t-ės pareigas vyr. 
sk. D. Gutauskienė, pažadėjo 
nuoširdžiai tęsti skautiškąjį 
darbą.

Pasibaigus iškilm. sueig. ofi 
cialiai daliai, tęsėsi gražiai pa 
ruošta sesių širvinliečių meni 
nė dalis su gyvu vaizdeliu, de 
klamacijomis, dainomis, bei 
akordeono muzika.

Skautams remti dr-jos v- 
ba, nuoširdžiai dėkoja vi 
siems.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSI OS MINĖJIMO EDMONTO NE PROGRAMOS 
DALYVIAI:

I eilė iš kairės: P. A. Masliny 
k — Ukrainiečių grupės kalb 
ėtojas; P. A. Šmidtienė - Rim

kūnaitė — solistė; P. O. Karo 
sienė — deklamatoiė; II eilė: 
Ukrainiečių atstovas; Jonas

EDMONTON, Alta.

Baronas — pianistas; Juozas 
Popikaitis, Edmontono Liet. 
B-nės pirm. Trūksta: Justino 
Andersono — paskaitininko.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkoju kun. 

kleb. J. BoreviČiui, kun. kleb. 
K. Pečkiui, kun. kleb. F. Juče 
vičiui, Tėvui L. Zarembai, se 
selėms, Katalikių Moterų Dr- 
jai, Šv. Onos dr-jai, Ponui J. 
Dalmontui, Ponams Kušlei 
koms, sūnui Alfonsui ir visie 
ms kitiems mieliems tautie 
čiams mane lankiusiems ir pa 
guodos žodžių sunkios ligos 
metu, mane sustiprinusiems.

Taip pat esu didžiai dėkin 
ga Dr. J. Šemogai už rūpestin 
gą gydymą.

Anastazija Stankienė.

NAUJAS SPAUDOS 
DARBININKAS?

Pas mus lietuviškos spau 
dos darbininkų yra labai ma 
žai, todėl neseniai pasirodęs 
spaudoje M. C., su žinute 
,, Žvilgsnis atgal“, nors pir 
muose žingsniuose atrodo ne 
drąsus, tik pradedantis, bet vi 
sų sveikinamas. Linkima plun 
ksnos nepadėti ir nepasekti ki 
tų blogu pavyzdžiu, nepasira 
(š:,nėtįi inicialais ar slapyvar 
džiu, bet drąsiai naudoti savo 
pavardę.

J. Kručas.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI EDMONTONE NIAGAROS PUSIASALIS

TAUPYK IR' SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

t nvmmj, 0nt
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

šj kartą tikrai buvo skirtingas, 
kaip per eilę metų. Mat, minė 
jimas buvo atliktas savo vieti 
nėmis jėgomis ir, taip sakant, 
šeimyniniu būdu: visiems suse 
dus prie stalų su kavutės puo 
duku ir kukliais užkandžiais. 
Tik paskaitininkas — dr. A. 
Nasvytis buvo atvykęs iš Cle 
veland'o. Jo paskaita — rea 
lūs peržvelgimas dabartinės 
pasaulio ir mūsų padėties, kri 
tiškas ir ramus iš to išvadų pa 
darymas.

Tautiečiai buvo maloniai 
nustebinti meninės dalies išpil 
dy to jais, o buvo tai pati jau 
niausią mūsų bendruomenės 
dalis, — šeštadieninės mo 
kyklos mokiniai ir vietos skau 
tai-ės. Jūsų puikūs skaitiniai, 
deklamacijos, išpildyti muzi

kos dalykėliai ir dainelės, o 
ypač tai tautiniai šokiai tie 
siog visus žavėjo.

Ypač užgirtini pp. Chai 
nauskai, kurie išmokė mūsų 
mažuosius tautinių šokių ir 
mamytės, kurios savo šoke 
jams tautinius rūbus pasiuvo.

Tautos Fondui vietoje su 
rinkta 113 dol.

Jau į tradiciją įėjo ir mūsų 
tautinės vėliavos iškabinimas, 
ji visą dieną plevėsavo prie 
miesto savivaldybės rūmų bal 
kono.

Penktadienį, vasario 15 die 
na vakare per St. Thomas ra 
dijo stotį — SHLO — banga 
680 buvo ir mūsų tradicinis 
lietuviškas pusvalandis.

L. E-tas.

Kaip ir kiekvienais metais 
taip ir šiemet Edmontono ir 
apylinkės lietuviai paminėjo 
Vasario Šešioliktąją.

Susirinkus pilnai salei žmo 
nių Edmontono Lietuvių Na 
muose, Vasario 16 minėjimas 
buvo atidarytas Edmontono 
LB pirm. Juozo Popikaičio, 
kuris Įžanginėje kalboje pami 
nėjo šios šventės reikšmę Lie 
tuvai ir lietuviams, ypatingai 
šiais laikais, kada mūsų tautie 
čiai yra išblaškyti po visą pa 
šaulį. Šią dieną pareiškia gilų 
Įsitikinimą, kad Lietuva, kai 
po valstybė, tur teisę į nepri 
klausomą ir laisvą gyvenimą.

Maironis yra paskęs: ,,Be 
aukų ir kovos laisvos nebuvo 
Lietuvos“. Visus žuvusius už 
Lietuvos laisvę ar tai kovos 
lauke, nukankintus kalėjime, 
ar Sibiro tremtyje, _ prminin 
kas paprašė pagerbti tylos mi 
nute.

Ukrainiečių grupės vardu 
gražų žodį ir sveikinimus lie 
tuvių tautai ir Edmontono lie 
tuviams tarė A. Maslinyk, 
Latvių tautinės grupės sveiki 
nimo telegrama.

Paskaita apie lietuvių kalbą

buvo pruošta V-bos nario Jus 
tino Andersono.

Muzikalinę programos dalį 
atliko sol. A. Šmidtienė - Rim 
kūnaitė ir pianistas Jonas Ba 
ronas. Šie mūsų menininkai gi 
mę ir užaugę šiame krašte, su 
geba ne tik išpildyti šių laikų 
ir šio krašto muzikos kūrinius, 
bet taip pat gražiai išpildo ir 
mūsų liaudies dainas bei šo 
kius.

Pirm, padėkojo visiems pro 
gramos dalyviams ir prisidėju 
siems prie šio iškilmingo minė 
jimo parengimo, šeiminin 
kėms už paruošimą valgių ir vi 
siems atsilankiusiems už skait 
lingą dalyvavimą.

Šita šventė buvo išgarsinta 
ir’per dvi radijo stotis — bu 
vo trumpa Lietuvos istorija, 
dainos ir šokių muzika, pa 
ruošta ir išpildyta Jono Baro 
no. ir Viktoro Jagoldo.

Sekančią dieną, vasario 17 
d.. Lietuvių Namų koplyčioje 
kun. I. Grigaitis atlaikė lietu 
viškas pamaldas su šiai švcn 
tei pritaikintu pamokslu. Į pa 
maldas, kaip ir į minėjimą, at 
silankė daug lietuvių iš Ed 
montono miesto ir apylinkės.

Lietuvos sūnus.

LIETUVIAI VISUR VEI. . .
Atkelta iš 2-ro psl.

čiūnaitė, D. Parmskaitė ir kt. 
Akordeonu pradžioje šokiams 
grodavo inž. J. Bulota, o po 
to jau 14 metų kai groja Biru 
tė Šlepetytė - Venckuvienė. 
Dabar grupėje dalyvauja: R. 
Bačkis, Z. Bernotaitė, P. Kli 
mas, L. Masiulis, A. Martinkai

tė, A. Moneys, M. Martel, P. 
Liutkus, O. Pagnier, V. Tallat 
-Kelpšaitė, G. Vaičiūnaitė. 
Vasario 16 proga grupė išpil 
dė šokius: Vakaruškos, Jon 
kelis, Malūnėlis, Kepurinė, Mi 
kita, Kubilas ir Rugučiai.

NIAGAROS PUSIASALIO VILNIAUS KRAŠTO LIE 
TUVIŲ SĄJUNGOS NARIŲ DĖMESIUI!

Kovo 17 d., sekmadienį, 2 
vai. p. p., Antano Vyniauto 
name, 261% Welland Ave., 
St. Catharines, Ont. yra šau 
kiamas Vilniaus Krašto Lietu 
vių S-os St. Catharines, skyr. 
visuotinis narių susirinkimas. 
Bus valdybos ir rev. kom. pra

nešimas, bei s-gos esmės ap 
žvalga ir naujos v-bos rinki 
mai bei ateities veiklos aptari 
mas.

Atskiri nariams pranešimai 
nebus siuntinėjami.

Valdyba.

Port Arthur ar Fort William, Ont,
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

ivvko Prosvitos salėje, Fort 
W'illiame. Nuoširdi padėka vi 
siems prisidėjusiems prie pa 
ruošimo: V. Semaškai už mi 
nėjimo vedimą ir specialiai pa 
ruoštus kūrinius, Jūratei Mitą 
laitei už skambinimą pijanu, 
P. Kajučiui už tvarkymą mu 
zikos ir Miskelly už oaskolini 
mą ruporo ir plokštelių, B. 
Kalibatui už darbą. P. F. Dru 
kteniui, P. Prišui ir P. Kriščiū 
nienei už bilietų platinimą, P. 
Erslovui už aukų rinkimą Tau 
tos Fondui ir už aplankymą 
ligonių; ponioms: L. Radzevi 
čienei, A. Druktenienei, Gied 
raitienei, Bagdonienei, R. Ka 
liba^enei, jPaukštieneiį K|iš 
čiūnei, R. Semaškienei, P. Br 
užienei ir kitoms už maistą. V. 
Jokubauskui, p. F. Norvydui

už talkininkavimą. Vis' ms au 
kojusiems Tautos Fondui ir 
visiems atsilankiusiems į šią 
mūsų didžiąją šventę.

• Parengime surinkta aukų 
Tautos Fondui 55 dol. visus 
tuos, kurie dar nėra paaukoję, 
labai prašytume paukoti. Te 
nelieka nė vieno, kuris nebūtų 
atlikęs tos mažos pareigos Tė 
vynės reikalams.

Central T. V., 615 Memo 
rial Ave., Port Arthur, Ont., 
padovanojo patefoną mūsų 
apylinkės bendruomenei. La 
bai ačiū.

P. p. Radziavičiams ir pp. 
Mitalų visai šeimai reiškiame 
giliausią užuojautą dėl Anta 
no Mitalo staigios ir netikėtos 
mirties Toronte.

V-ba.

ST. CATHARINES, ONTARIO
VASARIO 1G-TĄJĄ

B-nės ruoštas minėjimas buvo 
įspūdingas ceremonija, kurios 
metu buvo įnešta Lietuvos is 
lorija papuošta tautiniu kaspi 
nu dviejų, tautiniais rūbais ap 
sirengusių jaunuolių — L. Gri 
gaitės ir Gudaičio. B-nės pir. 
atidarius 45-tą minėjimą, per 
skaitytas Nepriklausomybės 
paskelbimo aktas.

Pagrindinę puikią kalbą pa 
sakė iš Hamiltono notaras A.

Liūdžius, Sveikinimo žodį ta 
rė Wellando B-nės pirm. J. 
Štoškevičius. Po kalbų sekė 
meninė dalis, kurią išpildė jau 
nieji menininkai, baleto šoke 
ja D. Vilbikaitytė, akordeonis 
tės B. ir A. Bogušytės, dėklą 
mavo I. Grigaitė ir iš Hamil 
tono pianistė D. Beniušytė ir 
akordeonistas V. Beniušis.

Minėjimas buvo labai sėk 
mingas, žmonių prisirinko pil 
na salė. Korespond.

SIJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. Kanadiškas dainininkas Doug Crosley, kurį pirmadieniais gir 
dime per CBC radio tinklą.

Vokietija.
VASARIO 16-TOS GIMNA 
ZIJOS VARDINIŲ PROGA

Prasmingas ir įpareigojan 
tis parinktas vardas vieninte 
lei pilnai lietuvių gimnazijai 
laisvajame pasaulyje. Jau 13 
metų kūrenasi tas lietuviška 
sis židinys ir gaivina lietuviš 
kąją gyvybę jaunimo, kuriam 
Lietuvos Tėvynės sąmonė ne 
iš karto yra sava. Ateina čia 
lietuvių tėvų vaikai silpnai te 
mokėdami savo tėvų kalbą, 
susipažįsta su panašiais į save, 
vargingai ir laužytai taria lie 
tuviškus žodžius (vis kliudą 
mi ant garsų 1 ir r), pradeda 
nedrąsiai dainuoti lietuviškas 
dainas, susižavi spalvingais 
tautiniais rūbais ir guviu lietu 
višku šokiu, nejučiomis pa 
milsta tai, kas lietuviška, Įsisą 
monina esą lietuvių tautos vai 
kai. Per eilę metų įsigilina į 
lietuvių tautos istoriją, susipa 
ž’sta su jos sunkumais šian 
dien, užsidega ryžtu kovoti už 
tai, kas lietuviui brangu ir šve 
nta, už Vasario 16-tosios idea 
lūs.

Vasario 16 Gimnazija tik 
rai yra viena iš prasmingiau 
šiųjų lietuviškųjų institucijų 
laisvajame pasaulyje! Už tai 
ji taip ilgai ir gyvuoja. Lietu 
viai jaučia, kad kol jaunimas 
bus auk'ėiamas lietuviškai, tol 
tautos viltys turės tvirtą pa 
grindą. Tačiau laiko srovė 
skatina daug su kuo apsipras

ti, daug ką užmiršti. Yra pa 
vojaus, kad gali būti pradeda 
ma užmiršti ir viena labai pa 
prasta gyvenimiška tiesa: Va 
sario 16 Gimnazija tol galės 
gyvuoti, kol lietuviai ją rems 
medžiaginėmis aukomis!

Vasario 16-tosios proga, dė 
kodamas visiems ištvermingie 
siems ir dosniesiems Gimna 
zijos rėmėjams, kartu jungiu 
gaivalingą prašymą visiems 
laisvojo, pasaulio lietuviams: 
neužmirškite, kad Jūsų ranko 
se yra Vasario 16 Gimnazijos 
ateitis ir jos gyvybė! Nepagai 
lėkite nuolatinės aukos, nes 
mokiniai nori valgyti kasdien! 
Kiekvienas centas yra bran 
gus, nes tik bendru darbu ir 
bendra auka bus įmanoma iš 
laikyti gražųjį lietuvybės židi 
nį — Vasario 16-tosios gimna 
ziją!

Kun. Bronius Liubinas.
Direktorius.

Australija.
LIETUVOS ŽEMĖS

PAMINKLAS
Šv. Kazimiero koplyčios 

šventoriuje buvo pašventintas 
gražus paminklas ,.Lietuvos 
žemė“ — architekto Navako 
kūrinys. Jo viršuje yra įrašy 
ta: Lietuva Tėvynė mano 
brangi; priekyje Vytis, kairė 
j e Kauno, dešinėje Klaipė 
dos, užpakalyje Vilniaus mies 
to herbai.
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MOVTfREAL
Dr. Maurice Lacharite

ŽADA 4-TĄ KARTĄ KANDIDATUOTI Į LASALLE 
BURMISTRUS

LABAI GRAŽIOS VAIKŲ
UŽGAVĖNĖS

NL BENDROVĖS 
VALDYBOS

Vasario 17 d. Aušros Vartų 
salėje N. Pr. Seselės suruošė 
labai gražias ir nuotaikingas 
vaikams užgavėnes. Programa 
buvo trumpa, bet gražiai ir 
Įdomiai paruošta.

Pasveikino tėvelius ir prog 
ramą vedė Audronė Jonelytė.

Mūsų mažosios „artistės“ 
atliko montažą: „Mano Tėvy 
nė — Pavergta Lietuva“. Tai 
eilėraščių, dainų ir šokių py 
nė. Atliko, šios mergaitės: Kr. 
Paknytė, D. Blauzdžiūnaitė, 
R. Lukoševičiūtė, R. Pocaus 
kaitė. Kr. Bendžiūtė, R. Zu 
baite, J. Gustainytė ir Micely 
tė. Lankančios baleto studiją: 
V. Vaupšaitė, L. Vaupšaitė ir 
E. Buzaitė labai gražiai pasi 
rodė šokiuose. Programai gra 
žią muziką paruošė Zigmas 
Lapinas.

Po to sekė bendros dainos 
ir žaidimai salėje. Gražu buvo 
žiūrėti į keliasdešimt linksmų 
ir krykštaujančių lietuvių vai 
kūčių būrį. Tėvų ir vaikų pn 
sirinko gausiai. Įėjimas visie 
ms buvo laisvas, o vaikučiai 
seselių buvo apdovanoti gra 
žiais balionais ir puošniomis 
kepurėmis, buvo pavaišinti gė 
rimais ir mamyčių paruoštais 
skaniais pyragais bei saldumy 
nais.

Tai gražus mūsų mažųjų su 
buvimas. Džiaugiamės seselių 
tyliu ir kukliu, bet svarbiu ir 
dideliu lietuvišku darbu. (AA)
DR. A. ŠIDLAUSKAITĖS 

PASKAITA 
MONTREALYJE

■ KLK Moterų Dr-jos Mont 
realio sk. visuotinis narių susi 
rinkimas Įvyksta kovo 10 d. 
12 vai. p. p. A. V. parapijos 
salėje. Dr. A. Šidlauskaitė su 
tiko skaityti paskaitą, kurios 
tema „Jaunosios ir vyresnės 
kartos santykiai“. Po paskai 
tos diskusijos ir kavutė. Visos 
narės ir Montrealio visuome 
nė maloniai kviečiama daly 
v auti.

Tuo pačiu pranešama, kad 
Dr. A. Šidlauskaitė sutiko 
skaityti antrą paskaitą šeimos 
rateliui iš vakaro t. y. kovo 9 
d. 7 vai. vak. AV klebonijos 
salėje. Paskaitos tema „Psi 
chologinis vaiko vystymasis“. 
Visi tėvai ir motinos besido 
minčios ta tema, maloniai kvie 
čiami atsilankyti. A. M.
MASINIS MONTREALIO 

KOMUNISTŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyko sekmadienį. Dalyvavo 
apie 40 asmenų. Aukų veiklai 
paremti surinkta 12 dol. Bu 
vo svarstyti Federalinio par 
lamento rinkimų reikalai, ku 
rie, sprendžiant pagal dalyvių 
skaičių, atrodo nekaip.

© Petrulis Jonas, dalyvavęs 
NL Spaudos baliuje, baliaus 
loterijoje išlošė NL 50 dol. 
kostiumui ar paltui per M. Ma 
čiuko siuvyklą.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir _ , _ _ 
ielvirtadienj 2—4;/--9p. m.

posėdis įvyks šį penktadienį, 
kovo 8 d. 8 vai. vakaro N L re 
dakcijoje.
SOL. STASIO BARO-BARA 

NAUSKO KONCERTAS
KLK Moterų Dr-jos Mont 

realio skyriaus Užgavėnių kon 
certas - balius vasario 23 d. 
praėjo nepaprastu pasisekimu. 
Montrealyje yra daug kultu 
ringos publikos, kuri parodo 
savo išlepintą skonį tik labai 
retais atvejais. Tą vakarą 
montrealiečiai pripildė pilną 
salę, nes atsilankė per 300 
žmonių, kas įrodė, jog nėra 
reikalo bijoti rizikuoti kvie 
čiant žvaigždes iš užsienio.

Solistas Stasys Baras - Ba 
ranauskas puikiai sugebėjo sa 
vo šiltu, alingu balsu ir nuos 
tabia interpretacija praskaid 
rinti visų nuotaikas. Jis savo 
dainom - arijom, kaip magi 
kas pakėlęs skraistę, nusivedė 
mus į ošiantį Lietuvos mišką 
klausytis, kaip medžiai kalba, 
upokšniai čiurlena ir grožėtis 
laukų gėlėmis... Nukėlė mus 
į senovės pilis ir leido džiaug 
tis gilia praeitim. Ir taip suža 
vėjo publiką, kuri kaip užbur 
ta, turėdavo- atsipeikėti ovaci 
joms. Tenka pasidžiaugti, kad 
mūsų žmonės nepasiduoda 
amerikoniškai įtakai, kur plo 
jama viduryje arijų, nutrau 
kiant visą menišką grožį. Sve 
čių tarpe: mums didelę garbę 
suteikė Jo Didenybė Kuni 
gaikštis Trubeckoj su Ponia, 
p. p. Giriūnų lydimi, Verduno 
miesto Aldermanas Macasey 
su Ottawos Parlamento atsto 
vu, prof. V. Povilanis su Po 
nia, N. P. Seserys, mūsų pa 
rapijos klebonas, vikarai ir 
daugybė profesionalų, bei kul 
turingos publikos.

Balius praėjo pakilioje nuo 
taikoje grojant 7-nių asmenų 
orkestrui. Vaišės buvo labai 
puikios. Tradiciniai užgavę 
nių patiekalai: pumpurėliai, 
žagarėliai ir kilnieji gėrimai.

A. M.
® Dr. H. Nagys kovo 3 dieną 
dalyvavo Ottawos lietuvių Va 
sario 16 minėjime, kur skaitė 
paskaitą, o kovo IX) dieną jis 
išskrenda į Čikagą, kur daly 
vaus Lituanus žurnalo paskuti 
nio vajaus užbaigime.
® Spaudos baliui ateinančiois 
1964 metais salė užsakyta va 
sario 8 dienai.

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

Praeitą savaitę Dr. Lachari 
te išreiškė savo nusistatymą 
vėl kandidatuoti balandžio m. 
1 -mos dienos rinkimuose.

Jis paaiškino,-jog apsispren 
dęs po pastovių La Salle pilie 
čių raginimų bei prašymų tęs 
ti šį 1954 metais pradėtą, po
zityvų darbą.

Tikrumoje nuo 1954 La Sal 
le vis žengia pirmyn. Šiandien 
jis yra tapes 6-tuoju Quebec’o 
industrinių miestų tarpe ir 21- 
ju visoje Kanadoje.

Dr. Lacharite taip pat aiš 
kiai pabrėžė, jog jis būtinai 
kandidatuos, nebent lasalie 
čiai suteiks jam garbę perrink 
darni jį aklamacijos būdu.

KREDITO KOOPERATYVO „PARAMA” METINIS 
VISUOTINIS

antradienį ir 
penktadienį 2—4 p. m.

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051
: tįS-i-Sn® S3® ®

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

■ ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

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

LaSalle. DO 6 1570

ADVOKATAS
FRANK M. GODINE, Q. C.

Suite 1007
1155 Dorchester Blvd., W.,

Tel.: 866-7872

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Sutvirtinimo Sakramento ir 
Pirmosios komunijos kandida 
tų registracija atliktina iki ko 
vo 15 d.

Bažnyčiai paukojo: po 10 
dol.: J. Burba, L. Černyšovas, 
P. Ražanas, Juozas Lukoševi 
čius, P. Mickus, St. Saunoris, 
H. Valiulis; po 5 dol.: J. Bi 
liūnas ir V. Šipelis; po 4 dol.: 
P. Klezas ir A. Mockus; po 
14 dol.: P. Klimavičius ir 
Mrs. Szewzek; 19 dol. V. Ja 
koniai; 25 dol.: J. Venskus 
ir 20 dol. P. Povilaitis.

Bazaro loterijai gauta: ako 
rdeonas, kėdė, gerų batų, me 
džiagų drabužiams, indų, žais 
lėlių vaikams, kvapalų, saldu 
mynų ir kt. Bazaras kovo 23 
ir 24 dd.

Kiekvieną gavėnios penkta 
dienį mūsų bažnyčioje laiko 
mos mišios ir 7 vai. vakare.

Šv. Onos dr-jos susirinki 
mas įvyks sekmadienį, kovo 
10 d. po 11 vai. mišių

Suaukota praėjusį sekma 
dienį 175.50 dol.
DLK VYTAUTO KLUBAS 
kovo 23 d., šeštadienį, ruošia 
tradicinę Juozams, o jų tarpe 
Klubo pirmininkui, kuris po 
sunkios operacijos jau sugrįžo 
namo, pagerbti vakarienę. Ji 
bus iškilminga ir ypatingai šau 
ni.

Gručkūnas Juozas, senas 
Vytauto klubo narys, po ilgos 
ligos pasveiko ir grįžta į dal
bą.

Serga klubo nariai: J. Kali 
nauskas, S. Genys, J. Adams, 
A. Rugienienė, D. Milienė, E. 
T amošiūnienė ; pasveiko : J. 
Sarulis, J. Gručkūnas, J. Vii 
kelienė, I. Masandukas ir J. 
Stankevičius.

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai,
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų
nurodymą.

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kazimierinė vakarienė šeš 
tadienį buvo nepaprastai gau 
si, kaip retai anksčiau pasitai 
kydavo. Ypač daug dalyvavo 
vyresnės ateivijos lietuvių, ku 
rių niekur kitur negalima pa 
matyti. Buvo puiki vakarienė 
ir labai didelė ir turtinga lote 
rija, kurios lošimas užtruko 
apie 2 vai.

Kazimierinių vakarienė da 
vė 1089.99.

Šv. Kazimiero šventė pra 
ėjo gražiai: 10 vai. mišias lai 
kė ir pamokslą jaunimui paša 
kė T. S. Kulbis. Po to skautai 
svetainėje turėjo sueigą, oil 
vai. mišias laikė T. T. Garbu 
kas ir pasakė gražų pamokslą 
apie šv. Kazimierą.

Jaunimas sekmadienį, kovo 
10 d., po 8 vai. mišių išvyksta 
į St. Anne kalnus. Užsirašyti 
pas komiteto narius.

Aukojo: A. Tautkus, J. Tr 
limpa, M. Zinka, J. Svotelis 
po 50; A. Tamkevičius 40; P. 
Lukševičius ir M. Laurinaitis 
po 30; Z. Baįnius ir A. Jure 
vičius po 25; J. Macevičius, 
B. Šalčiūnas po 24; E. Ging 
ras, A. Račiūnas, K. Ge'džvs, 
M. Jankauskienė po 20; K. 
Varaška, V. Tamulytė, E. Ta 
lalaitė, T. Oscila po 15: A. Tu 
rgutis, P. Janauskas ir V. Tru 
mpa po 14; K. Čcbanauskic 
nė, A. Kudžma, A. Sadaus 
kas, J. Morkūnas po 10.
SLA 123 KUOPOS NARIŲ 

ŽINIAI
Pranešama, kad Susivieniji 

mo Lietuvių Amerikoje (SL 
A) Montrealio (123) kuopos 
metinis susirinkimas, kuriame 
bus valdybos pranešimai, ap 
tariamas valiutos klausimas ir 
naujų valdomųjų organų rinki 
mai, įvyks Aušros Vartų sa 
lės šoniniame kambaryje ko 
vo 17 dieną, sekmadienį, po 
Sumos. Visi SLA 123 kuopos 
nariai apie tai informuojami iš 
anksto ir kviečiami vieną kar 
tą per metus būtinai susirinki 
me dalyvauti.

Valdyba.
® Inž. Majoras St. Matulis 
Loyolos kolegijoje, kaip kari 
nio paruošimo vadovas, daly

narių susirinkimas vas. 24 d. 
tąja proga atšventė sekmin 
gos veiklos dešimtmetį.

Pirm. J. Strazdas atidaryda 
mas susirinkimą paprašė tylos 
minute pagerbti per dešimt 
mėtį mirusiuosius narius, ku 
rių buvo 29.

Po to sudaryta nominacinc 
komisija iš dr. A. Pacevičiaus, 
L. Šeškaus ir V. Aušrotos.

Susirinkimą vedant pirm. 
J. Strazdui, priimtas praeitų 
metų visuot. susirinkimo pro 
tokolas.

Plačią ir išsamią „Para 
mos” veiklos dešimtmečio ap 
žvalgą padarė pirm. J. Straz 
das, kuriam susirinkimo triukš 
mingais plojimais buvo išreikš 
ta padėka. Ižd. L. Adomavi 
čius perskaitė ir smulkiau iš 
ryškino balanso bei apyskai 
tos charaketringesnes sumas. 
Kredito Komiteto vardu pra 
nešimą padarė F. Senkus.

Praeitų metų kreditų parei 
kalavimas pasiekė 1,175,372 
dol. Didžiausia kredito suma, 
$690.380, buvo paskirta kaip 
morgičiai, įkeičiant nekilnoja 
mąjį turtą. Asmeninės pasko 
los, kurios sudaro $484,992, 
buvo suteiktos šiems reika 
lams: Verslo reikalams $126, 
000. įvairioms skoloms mokė 
ri $125,822, naujoms staty
boms ir remontams $86,300, 
nekilnojamam turtui įsigyti $ 
73,800, automašinoms įsigyti 
$60,640 ir baldams. atosto
goms, mokesčiams už mokslą 
ir kitiems reikalams $12,430.

Priežiūros komisijos vardu 
pranešimą padarė A. Kuolas. 
Bankinės operacijos vedamos 
pilnoje tvarkoje ir jokių nu 
krypimų prieš nustatytą tvai
ką nepastebėta. Siūlo visuoti 
niam susirinkimui Valdybos 
patiektą apyskaitą patvirtinti. 
Baigus valdomųjų organų pra 
nešimus, duodama išsitarti 
dėl padarytų valdomųjų orga 
nų pranešimų. Apyskaita, ke

i. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
KREDITO KOOPERATYVE „LITAS”.

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

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

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

Pigus paskolų draudimas skolintojo mirties 
ir invalidumo atvejais.

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

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

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

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

vavo iškilmėse, kurios buvo su 
ruoštos lankantis kolegijoje 
General - Gubernatoriui Va 
nier. Atvaizdą įdėjo didžioji 
Montrealio spauda.
© Mirė ir palaidoti per Šv. 
Kazimiero bažnyčią Elzbieta 
Pocius. 77 metų, mirusi vasa 
rio 23 d., palaidota vasario 26 
d., ir Frances Brazauckas, 20 
metų, mirusi vas. 23 d., palai 
dota vas. 27 d.

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX ‘ 
blankų pildymo patyrimo. 

Skambinti nuo pirmadienio 
iki šeštadienio OR 7-3896 

Šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
r.iškai ar telefonu DO 6-3805 

p. A. Matulio bute 
7686 Edward St,. LaSalle.

Sekmadieniais asmeniškai 2—
4 p. m. Kaunas Restorane.

2587 Ontario St. East.
Taipgi tarpininkauja visokių 
rūšių draudimuose, daro ver 
timus ir užpildo visokius blan 
kus: pilietybės', valdiškų pen 

sijų ir imigracijos reikalais.

IŠNUOMOJAMAS
4-rių kambarių butas, 
labai gražioje vietoje.

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

liolikai susilaikius, primta.
Prieš pelno paskirstymą pir 

mininkaujantis perskaito apie 
40 skautų ir jų tėvų pasirašy 
tą laišką, skirtą „Paramos“ na 
rių visuotiniam susirinkimui, 
kurio prašo iš turimo pelno 
paskirti skautų įgytai stovyk 
lai įrengti $5,000 pašalpos. 
Pirm. J. Strazdas apgailestau 
ja, kad prašomos pašalpos ne 
leidžia įstatymai, bet šimtas 
kitas skautams bus suteiktas iš 
kitų šaltinių.

1962 m. pelnas, $40,829.60, 
valdybai pasiūlius, didžiuma 
balsų, paskirstytas sekančiai: 
garantijų fondui $12.000, spe 
cialiam fondui $5,742.25, mot 
gičių rebatui $ 152.59,5% di 
videndui už šėrus $20,934.76, 
šeštadieninei mokyklai $1, 
000, Vasario 16 d. gimnazijai 
$500 ir Toronto lietuvių vaikų 
namams-darželiui $500.

Priimta 1963 m. pajamų iš 
laidų sąmata bendroje surtio 
je $122,145 su numatomu pel 
nu $30,725.

Priėjus prie rinkimų ir pa 
skyrus balsams skaičiuoti ko 
misijas, nominacijų komisija 
patiekia rotacine tvarka išėju 
sius tuos pačius asmenius, bū 
tent: V. Užupį į valdybą, F. 
Senku į Kredito Komitetą ir 
Kl. Dalindą į Priežiūros Ko 
misiją. Susirinkimas iš savo 
pusės kandidatų skaičių dar 
papildo: į Valdybą H. Stepai 
tį ir A. Asevičių, į Kredito Ko 
mitetą dr. J. Kaškelį ir St. Ja 
seliūną, o į Priežiūros komisi 
ją B. Buntiną. Slaptu balsavi 
mu išrinkta: į v-bą H. Stepai 
tis 201 balsų, į Kredito komi 
tetą F. Senkus 185 bals, ir į 
Priežiūros komisiją Kl. Dalin 
da 235 bals. Susirinkime daly 
vavo 432 nariai.

Dešimtmečio pro-ga visi da 
lyviai buvo pavaišinti Court 
land Kompanijos savininkų 
Br Ščepavičiaus ir P. Bendiko 
skaniais mėsos gaminiais, ku 
riuos stalui paruošė „Para 
mos“ narės, vadovaujant E. 
Dranseikienei. Vaišėmis rūpi 
nosi „Paramos“ viiepirm. J. 
Preikšaitis.

Susirinkimas, užtrukęs virš 
trijų valandų praėjo darbingo 
je nuotaikoje. Bs.

SLA, 236 KP.
SUSIRINKIMAS

šaukiamas kovo 10 d. Liet, na 
rnuose, 1 vai. pp.

Primenama, kad už savaitės, 
t. y. kovo mėn. 16 d., šešta 
dienį. 7 vai. vak. Liet, namų 
didž. salėje kuopos rengiamas 
Juozinių pobūvis su šokiais, 
programėle ir kitais įvairu 
mais. Įėjimas ir užkanda 1,5 
dol. ap.

KITOS ŽINIOS
— Italijoje paleistas parla 

mentas ir nauji rinkimai pa 
skirti balandžio 28 d.

— Londonas Diefenbake 
riui suteikė garbės- piliečio ti 
tūlą.

— Iš Bulgarijos universite 
to pabėgę studentai sako, kad 
jie sąmoningai buvę diskrimi 
nuojami komunistų, kurie 
juos vadinę beždžionėmis ir 
suimtus žiauriai mušė.

— Vasario 18 d. Vilniuje 
mirė Giacenta Trainavičienė. 
66 m. amžiaus. Nuliūdime Ii 
ko vyras Andrius ir Ameriko 
j e gyveną vaikai: Birutė Pa 
prockienė ir Vincas Trainis.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate Board 
nariai

Named —
Žemė — Paskolos

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

Royal Globe draudimo b-vės. 
Gaisras- Automobiliai-nelaimės 
G. Rukšėnas, tel. 768-8640.

P. ADAMONIS 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel. 722-2472.
S-tos Lite No. 752.

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 9-057?

V. Sušinskas.
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