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Maskvos santykiai su Vatikanu
KAS NAUJA KANADOJE

DIEFENBAKERIS APIE ATOMINIUS KANADAI 
GINKLUS

MASINU FONDO VAJUS
4BT

CHRUŠČIOVO ŽENTAS, „IZVESTIJŲ” VYR. REDAK 
TORIUS A. ADŽUBEI SU ŽMONA RADA CHRUŠČIO 
VAITE, BUVO PRIIMTAS POPIEŽIAUS JONO XXIII 

SPECIALIOJE AUDIENCIJOJE
Prancūzijoje didelis politinis įsitempimas dėl Angliakasių 

streiko, dėl George Bidault išsišokimo per Londono televiziją 
ir OAS teroro.

Viduriniuose rytuose nerimą pastoviai kelia Nassero užmačios 
būti visų arabų vadu, sudarius Arabijos keturkampį.

Sensacingas kai kam atro 
do Nikitos Chruščiovo susirū 
pinimas santykiais su Vatika 
nu, kadangi jis pastoviai ve 
da kovą su bažnyčia, persekio 
ja religijas. O tuo tarpu jau 
keli metai kai
RUSIJOS DIKTATORIUS 

SIEKIA SANTYKIŲ 
SU VATIKANU.

Ne be to, kad tuo tikslu 
Chruščiovas yra pagyręs Po 
piežių už taikos palaikymą. Jis 
taip pat bandė siųsti delegaci 
jas į Romą, kur bandė sudary 
ti kokius nors ryšius — kon 
taktus su Vatikanu. Tiktai per 
nai Nikita pasiuntė Popiežiui 
sveikinimų. Atrodo, kad da 
bar

Jau RASTA SANTYKIŲ 
FORMA IR SUDARYTAS 

PLANAS.
Adžubei į Romą atvyko 

Maskvai diplomatiniu keliu 
paruošus vizitą pas Popiežių. 
Chruščiovo žentas, Adžubei, 
su žmona Popiežiaus buvo pri 
imti specialioje audiencijoje, 
kuri truko apie 20 minučių, iš 
laikant visas Vatkiano proto 
kolo sąlygas: Adžubejienė 
pas Popiežių atėjo juodai pa 
sirėdžiusi ir ant galvos užsime 
tusi juodą nuometą.

Popiežius kalbėjo pranzū 
ziškai, o vertėju buvo rusų ku 
nigas. Tai buvo jau antras vi 
zitas, nes „Izvestijų“ redakto 
liūs buvo bendrame priėmi 
me, kuris spaudai buvo pada 
rytas ryšium su iškilme, kuri 
buvo Vatikane suruošta, kai

I
Mūsų mielam broliui, 123 kuopos Organizatoriui ir 

Finansų Sekretoriui,
MYKOLUI JUODVIRŠIUI SU PONIA, 

mirus mylimam BROLIUI JUOZUI, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Montrealio SLA kuopa ir Valdyba.

Mūsų brangiai bičiulei,

GENEI PETRULIENEI ir BROLIUI su ŠEIMOMIS,
Lietuvoje mirus jos mylimai motinėlei, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
J. Gataučių šeima.

POPIEŽIUI BUVO 
ĮTEIKTA TAIKOS 

PREMIJA,
paskirta švedų - italų dr-jos.

Vatikanas, kaip rašo jo of i 
ciozas „Osservatore Roma 
no", ligšiol turėjęs valstybėse 
diplomatines savo atstovybes, 
dabar esąs pasiryžęs turėti ir 
konsulatus arba delegatūras 
tose valstybėse, su kuriomis ne 
turi konkordato ir kuriose ne 
turi ir diplomatinių atstovy 
bių. Tartum tai buvo pasaky 
ta į tą mintį, kurią atvykęs į 
Romą Adžubei spaudai pareis 
kė:
RUSIJAI TIKSLINGA TU 

RĖTI DIPLOMATINIUS
SANTYKIUS SU 

VATIKANU.
Šis pareiškimas sutampa su 

Vatikano protokolo viršinin 
ko prelato Cardinale pareiški 
mu oficioze, kuriame jis sako, 
kad konsuliariniai skyriai bus 
naudinga turėti tose valstybė 
se su kuriomis dėl įvairių prie 
žasčių negalima buvo užmegz 
ti diplomatinių santykių. Į to 
kių valstybių skaičių įeina ir 
Rusija.

OAS vado, karinės organiza 
cijos kėlusios Alžyro skerdy 
nes, kursčiusio sąmokslus ir 
dabar kurstančio atentatus 
prieš de Gaulle, George Bi 
dault,

PASIRODYMAS PER 
ANGLIJOS TELEVIZIJĄ

IR JO PAREIŠKIMAI, 
kad de Gaulle bus nuverstas, 
sukėlė ne mažesnę sensaciją, 
kaip Nikitos pasiuntinio atsi 
lankymas pas Popiežių.

George Bidault, buvęs dę 
Gaulle bendradarbis, lydėjęs 
jį po karo į Maskvą pas Stali 
ną, vienas iš kūrėjų vad. pro 
gresyviųjų katalikų partijos, 
vienas didžiųjų jos lyderių, ke 
liais atvejais buvęs valdžioje, 
dabar prie de Guile organizuo 
ja sąmokslus.

Neabejotina, kad
NE BE BIDAULT JUODOS 
RANKOS IR KURSTYMŲ 

valstybinių Prancūzijos kasyk 
lų angliakasiai išėjo į streiką, 
o juos palaikė ir kitų įmonių 
darbininkai^ prisidėję solida 
rūmo streiku ir pritarę anglia 
kasių reikalavimams.

Federalinių rinkimų kovo 
je srovių lyderiai neišvengia 
kalbų apie atominius ginklus. 
Kai kurie lyderiai atominių 
ginklų užhipnotizuoti, kaip bu 
liūs raudona skraiste, ir tar 
Jum nieko daugiau nemato, o 
svarbiausia — nemato Kana 
dos žmogaus, eilinio žmo 
gaus, larbininko, gyvenimo.

Min. pirm. J. Difenbaker 
taip pat pasisakė apie atomi 
nius ginklus. Kanadai jie būtų 
reikalingi apsigynimo tiks 
lams>, bet jis nemato reikalo, 
kad atominius ginklus reikėtų 
Kanadoje sandėliuoti.

Kai dėl atominių ginklų, ku 
ria's siūloma apginkluoti Ka 
nados dalinius, esančius Euro 
po j e, tai šis klausimas bus 
svarstomas Šiaurės Atlanto 
api’’.gynimo ministerių šuva 
žiavime, kuris įvyks gegužės 
mėnesį Kanados sostinėje — 
Ottawoje.

Savo prakalboje Diefenba 
ker kaltino visas opozicines

Teroras, kurį veda OAS or 
ganizacija, tokiu būdu tęsia 
mas toliau. Prieš de Gaulle su 
rošti jau 8 pasikėsinimai. Jau 
dinantis faktas, kad L'Union 
Parisienne banko direktorių 
H. Lafond OAS teroristas 
gatvėje nušovė už tai, kad jis 
nesutiko duoti OAS pinigų.

PRANCŪZIJOS NESAN 
TAIKA SU ANGLIJA 

PAAŠTRĖS,
nes vis dėlto duoti balsą tero 
ristui, kuris kėsinasi į valsty 
bės galvos, de Gaulle, gyvybę, 
užgaulus dalykas. Anglijos 
saugumas paskelbė jieškąs Bi 
dault, kai jis jau pas de Gaul 
le bičiulį Adenauerį prašo 
prieglaudos .. Tai — žiauri O 
AS intryga.

Amerikos nuotaikas ir to 
liau gadina

NESIBAIGIANTI 
KUBOS KRIZĖ

ir nesklandumai su Prancūzi 
ja dėl atominių ginklų, kuriais 
norima aprūpinti Atlanto or 
ganizacijos kariuomenė.

Kennedy specialus pasiunti 
nys L. Merchant, vedęs NA 
TO jėgų perginklavimo klau 
simu informavimosi Europos 
vakarų valstybėse, Paryžiuje 
susidūrė su kliuviniu. Ameri 
kai, šalia Kubos, tai dar vie 
nas rūpestis.

Kubos klausimą painioja iš 
naujo Nikitos keliamas

BERLYNO KLAUSIMAS, 
kuris vėl iškyla, kai Vakaruo 
se matomi aiškūs nesutarimai.

Nuolaidas pasiryžo daryti 
Amerika ypač atsižvelgiant į 
Prancūzijos užsispyrimą. Kom 
promisas, atrodo, geras, nes

AMERIKA PASIŪLĖ 
DAUGVASLTYBINĮ ATO 
MINI APSIGINKLAVIMĄ.

Atseit — Prancūzija įeina 
lygiomis teisėmis, bet greičiau 
šia ir tai Prancūzijai nebus pri 
imtina.

Viduriniuose Rytuose išau 
ga naujas neramumų židinys. 
Anksčiau čia buvo išsigąsta so

sroves, kad jos sabotavusios 
parlamento darbą ir tuo ken 
kusios valstybės reikalams.

ŽIEMOS DARBAI BUS 
PRATĘSTI

Žiemos darbai, kurie taiko 
mi žiemos laikotarpio bedar 
biams, kaip praneša Darbo mi 
nisteris Starr, bus šiemet pra 
tęsti visu mėnesiu ilgiau ir bus 
užbaigti gegužės Y1 d. Pasi 
rodė, kad kaikurios savivaldy 
bės dėl labai žiaurios šių me 
tų žiemos neįstengė atlikti dar 
bų normaliu laiku, todėl dar 
bai pratęsti visu mėnesiu.
PAKILO ŪKININKAVIMO 

PAJAMOS
Po 1953 metų, kada Kana 

dos ūkininkų pajamos buvo 
1,644,000,000 dolerių, praėju 
šieji metai arčiausiai prisiarti 
no prie tų žemės ūkiui gerų 
.jų metų pajamų ir pasiekė 1 
bilijoną ir 552 milijonų dole 
rių gryno pelno. Daugiausia 
p’.’amų gauta už javus, galvi 
jus ir veršelius. , 

vietinio pavojaus ir susirūpin 
ta tomis sritimis garantuoti sau 
gumas. Dabar atsirado
PANARABIZMO SERGAN 

ČIO NASSERO AGRESI 
JOS PAVOJUS.

Jis arabus nori apjungti po 
savo sparnu ir būti jų vadu.

Nasser kursto Viduriniuose 
Rytuose sąmokslus ir pervers 
mus. Syrija, Libanas, Irakas, 
Jordanas, Saudi Arabija — 
pereiliuota sąmokslais, sukili 
niais ir perversmais net po du 
ir daugiau kartų.. Dabar nu 
kreiptas žvilgsnis į Jameną, 
kurį Nasser rėmė karinėmis j ė 
gomis. Sirijoje padarytas gi 
naujas karinis perversmas. Na 
sser turi jau formulę: Arabi 
jos keturkampį — Egiptas, Ja 
menas, Irakas, Alžyras.

INDIJOS SUSIDŪRIMAS 
SU KINIJOS

d?’ nebaigtas. Kinai Indijai pa 
statė naujų reikalavimų. Nors 
jie pasitraukė iš Ladako, bet 
indų ten neįsileidžia, patys 
valdo, o Indija su tuo nesutin 
ka, ir susidūrimas tęsiasi.

Komunistų tarpusaviai nesu 
tarimai taip pat tęsiasi. Ki 
nams atmetus Chruščiovo pa 
siūlymą susitikti Mongolijoje 
ir dvišaliu būdu patylomis iš 
siaiškinti nesutarimus, klausi 
mas pakibo ore. Toliau numa 
tą politikai teigia, kad

MASKVOS TAIKA SU 
PEIPINGU NEĮMANOMA.

Peipingas sąmoningai aštri 
nąs santykius, nes numatąs, 
kad ateityje negalima bus iš 
vengti rimto susidūrimo su 
Maskva, dėl Sibiro. . ., atseit 
— erdvės, kurioje kinai gali 
apgyvendinti skaitlingą savo 
žmonių perteklių, su kuo rų 
sai, žinoma, nesutiks. . .

KITOS ŽINIOS
— Chruščiovas pakartojo 

reikalavimą, kad Berlyne bū 
tų Jungtinių Tautų kariuome 
nė ir pada’ ė „nuolaidą“ : lieka 
La pati ka.iucmenė, bet JTO 
vardu. . .

— JAV kelsianti savo poli

Spaudos B-vė „Nepriklau 
soma Lietuva“ nuoširdžiai 
džiaugiasi, kad jau nemaža N. 
L. skaitytojų įnešė po 100 do 
lerių ir tuo užtikrino nuolatinį 
laikraščio gavimą, nemokant 
už prenumeratą.

Štai malonus skaitytojas lo 
rontietis

Einikas Antanas,
Toronto, atsiuntė.. $100.00 

su tikslu paremti NL B-vės už 
simojimą nusipirkti mašinų ir 
pasidaryti pajėgia leidykla, o, 

ir —x -st-

Kanados Lietuvių Fondas
FONDAS PRADĖTAS GRAŽIAIS ĮNAŠAIS IR GRA 

ŽIAIS PASIŽADĖJIMAIS
Organizacijos ir asmenys, 

Įnešusieji į Kanados Lietuvių 
Fondą įnašus - aukas:

1. P. L. B. Kanados Krašto 
V-ba Montreal

— $ 100 (ligi 1,000)
2. P. S. Augaičiai, Tillson 

burg —$ 250(ligi 1,000)
3. J. E. Bersėnai, Mount 

Bryd. —$ 100(ligi 1,000)
4. V. I. Ignaičiai, Rodney

— $ 250(ligi 1,000)
5. S. S. Jakubickai, Princet 

on —$ 100 (ligi l,000k
6. S. E. Kairiai, Simcoe.

— $ 100

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
PYKSTA, KAD NENUTYLA SKAMBĖJĘ VARPAI

Lietuvoje spaudoje ar per 
radiją nuolat šaukiama: tegul 
nutylsta varpai, šalin religinės 
šventės, ugdykime, plėskime, 
dažniau renkime sovietines 
šventesi, -papročius. Literatu 
ros ir Meno“ (4 nr:) savaitraš 
tis P. Pečiūros straipsnyje 
„Kad varpai nutiltų“ įtaigoja 
griebtis naujų liaudies papro 
čių ir juos sulygina su bažny 
čių rengiamais atlaidais.

tiką visų Vakarų atžvilgiu. 
Kaip? — dar neaišku.

— Adenaueris rudenį pasi 
trauksiąs iš valdžios.'

— JAV raketa, paleista į 
Venerą, nustatė, kad ten tern 
peratūra 800 laipsnių.

— Rusija principe jau sutin 
ka įsileisti kontrolę dėl atomi 
nių bandymų, bet tiktai du 
kart per metus, kaip JAV ir 
DB reikalauja 7 kartų.

— New Yorko spaudos str 
eikas pasibaigė.

— Buv. Anglijos užs. r. mi 
nisteris Selwyn Lioyd rašo, 
kad anglai pasijutę amerikie 
čių „stumdomi“, bet Macmil 
lanas pakartitinai gavo pasiti 
kėjimą.

— Balfo pirm. kan. J. Kon 
čius pakeltas į prelatus.

— Italijoje priimtas įstaty 
mas, kuris moterų teises visiš 
kai sulygino su vyrų.

— Kovo 3 d. Rusijoje bu 
vo rinkimų komedija. Partija 
gavo balsų daugiau kaip 100 
procentų.

— Brazilijoje, įvedus ,,pre 
zidehtinę“ tvarką Goulart lei 
do Maskvai pastatyti radio 
transliacinę stotį, kuri perduos 
Maskvos propagandą Pietų 
Amerikai. 

savo ruožtu, jis gautų NL ne 
mokant prenumeratos.

Ačiū nuoširdžiausiai.

NL M. F-de buvo 11,341.00
Naujai gauta........... 100.00
Fonde dabar yra . .11,441.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Findui dar trūksta 3,559.00

Būsime dėkingi visiems, 
kas Mašinų Fondą parems, o 
ypač, kas paseks p. Einiko pa 
vyzdžiu.

Valdyba.
X--------------If- ------------

7. Dr. A. T. Kaveckai, Lon 
don, — 500(ligi 1,000)

8. J. P. Laureckai, Tillson 
burg — $ 100 (ligi 1,000)

9. V. M. Miceika, Simcoe,
— $ 100(ligi 1,000)

10. Z. D. Mockai, Rodney
— $ 100(ligi 1,000)

11. J. T. Rastapkevičius, W.
Lome—$ 100(ligi 1,000)

12. A. B. Rudokai, Tilson 
burg — $ 250(ligi 1,000)

Viso $ 2,050)
Visiems aukojusiems ir pa 

žadėjusiems aukoti nuoširdi pa 
dėka!

Kanados Lietuvių Fondo 
Org. Komitetas.

Savaitraštyje Čia pat skaito 
me, kad bažnyčia nenori pasi 
duoti, Ji dar turi įtakos žmo 
nėms. Ypač bažnyčia moka 
mai panaudoja religines šven 
tęs.

TRŪKSTA RŪPESČIO 
ŽMOGUMI

Kybartuose buvo susirinkę 
buities klausimų aptarti Vilka 
viškio raj. Kybartų miesto kul 
tūros, buitinio aptarnavimo ir 
kooperatinės prįekybos įstai 
gos darbuotojai. Kybartų pre 
kių parduotuvės vedėja Al. 
Tichomirova į susirinkimą bu 
vo atsinešusi skundų, pageida 
vimų knygą, kalbėjo: bėda, 
kad kartais tenka rausti ne 
dėl savo kaltės... Pasirodė, 
silpniausia vieta — valgyklos. 
Žmonės reikalauja, kad jose 
galima būtų pavalgyti pigiai, 
skaniai, maistingai ir greitai, 
kad būtų daugiau patiekalų iš 
miltų, pieno ir daržovių. Kul 
tūros srity vėl nusiskundimai. 
Esą, daugelį dienų kultūros 
namai būna tušti.

Pagal vokiečių spaudoje, 
paskelbtas žinias, gautas iš 
Švedijos, Skandinavijoje gy 
veną pabaltiečiai patyrę, kad 
privačiuose laiškuose iš pa 
vergtų Pabaltijo kraštų vis 
dažniau užsimenama apie 
vaistų trūkumą. Tai kelia rū 
pestį Vakaruose gyvenančių 
tarpe. Pagal gautas žinias, so 
vietinės vaistų gamyklos pro 
dukcijos planus išpildančios 
tik ligi 30—70%, o sovietų nu 
statytos vaistams iš užsienio 
gauti sąlygos faktinai neįvyk 
domos. Vaistų trūkumas, be 
to butų stoka, jų blogos sąly 
gos sukėlusios kai kurių ligų, 
pvz. plaučių susirgimų, padi 
dėjimą. E.
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

I (tif&ai Redakcijai
Gerbiamas p. Redaktoriau, 

prašau įdėti į laikraštį mano 
padėką.

Malonūs Tautiečiai,

Dar sykį ypatinga padėka 
maloniai poniai A.Tamošaitie 
nei už taip nepaprastai gražų 
ir vertingą tautinį drabužį. Jis

K. L BENDRUOMENĖS REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

Aplinkraštis Nr. 9. Visoms K. L. B. Apylinkėms

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-62 2)

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

Kanadoje................................$5.00
Amerika ir P. Amerika..$ 5.50
Visur kitur.............................. $6.00

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

Taip nelauktai laimėjau aš 
,, Nepriklausomos Lietuvos 
rinkimuose karalaitės vardą ir 
garbę, kad iš susijaudinimo 
negalėjau nei padėkoti JumsJ. 
Nors čia ir nėra taip jau rim 
tas da'ykas, bet kai įsirašiau į 
kandidates, buvo noras laimė 
ti, o laimėjimas, žinoma, pri 
klausė nuo Jūsų, mieli tautie 
čiai. Už tai aš Jums visiems 
labai nuoširdžiai dėkoju. Irgi 
labai nuoširdžiai dėkoju tie 
ms, kurie man patarė ir pri 
kalbėjo užsirašyti, jeigu ne jie 
aš to viso malonumo nebūčia 
turėjus.

bus man prisiminimas per visą 
gyvenimą, ir aš neatiduočiau 
jo už jokius pinigus.

Nuoširdžiausias dėkui ,,Ne 
nriklausomos Lietuvos“ laikra 
ščio redakcijai, kad ir mažus 
mano darbus gražiai įvertino. 
Man buvo tik malonumas pa 
dėti. Dar ir už tai aš labai dė 
kinga savo mieliems Švento 
Kazimiero parapijiečiams, ku 
rie davė progos dirbti su jais, 
o ypatingai Klebonui.

Labai didelis ačiū visiems 
ir už viską.

Danutė Klemkaitė.
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Kas klausia — mažiau klysta

Paskutinėje savo Sesijoje, 
įvykusioje Ottawoje 1962 m. 
rugsėjo mėn. 15 — 16 d. d., 
Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Krašto Taryba priėmė 
Kanados Lietuvių Fondo įsta 
tusi ir sudarė Laikinąją Fondo 
Valdybą. Fondo Valdybos su 
dėtis yra sekanti: pirmininkas
— Vincas Ignaitis, R. R. 3, 
Rodney, Ont., iždininkas — 
Steponas Jakubickas, R. R. 2, 
Princeton, Ort<., sekretorius
— Petras Januška, 1033 Bru 
ce Ave., Windsor, Ont. Tokiu 
būdu po daugelio metų svars 
tymo Kanados lietuviai įstei 
gė savo Fondą, kuris yra ne 
liečiamas ir skirtas Lietuvai. 
Pajamos iš sutelkto kapitalo 
eina lietuvybės išlaikymui Ka

Kalba Lietuvos Atstovas PAKLAUSIMAS STASIUI REPŠIUI IR

Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse

Juozas Kajeckas
Kalba pasakyta Lietuvos Nepriklausomybės 45 metų sukakties 

proga, Los Angeles, Cal., vasario mėn. 10 d.
Kilnesnio uždavinio būti ne 

gali, kaip siekti savo tautie 
Čius išvesti iš namų nevalios. 
Lietuvio užduotis — palaikyti 
lietuvių tautos išsivadavimo 
viltį gyvą iki jos neabejotino 
prisikėlimo dienos.

Geriau prisiminti ir suprasti 
mūsų dabarties uždavinius, aš 
norėčiau priminti keletą fak 
tų.

Lietuva — auka tarptauti 
nio Hitlerio ir Stalino sąmoks 
lo. Prieš Sovietų smurtą ir ag 
resiją pirmieji pakėlė balsą 
Lietuvos atstovai. Pirmoji už 
sieninė reakcija buvo JAV pa 
sekretoriaus, Summer Welles* 
o. Tat, Lietuvos byla iš pat 
pradžios buvo perkelta į tarp 
tautinę areną. Nuo to laiko dė 
ta pastangų demaskuoti Sovie 
tų gramozdišką melą, būtent, 
kad tariamas Lietuvos įjungi 
mas ne lietuvių tautos laisvo 
apsisprendimo, bet Kremliaus 
smurto aktas. Šioj nelygioj ko 
voj lietuviai laisvame pasauly 
je suvaidino ypatingą ir gar 
bingą vaidmenį. Jie visur kėlė 
balsą demaskuoti Sovietų ag 
resiją. Ši akcija apvainikuota 
JAV kongreso komiteto, va 
dovaujamo Kersteno, kuris 
priėjo prie šitokios išvados:

„Įrodymai yra daugiau ne 
gu pilni ir sprendžiantys, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva bu 
vo jėga okupuotos ir neteisė 
tai Sovietų Sąjungos aneksuo 
tos. Sovietų S-gos pretenzi 
jos, kad jų 1940 m. liepos m. 
padaryti rinkimai buvę laisvi 
ir laisvos valios. . . yra klai 
dingos ir neturi pagrindo“.

Baltijos kraštų aneksija šia 
ndieną yra ryškiausias Sovie 
tų agresijos ir neokolonializ 
mo pavyzdys.

Sovietų pastangos išgauti 
laisvojo pasaulio pripažinimą 
paliko bergždžios. Vyraujan 
čios laisvojo pasaulio valsty 
bės atsisakė sankcionuoti so 
vietinę agresiją. Sankcionavi 
mas būtų lygu premijos šutei 
kimui teisės laužytojui. Šitokia 
laikysena turi didelės politi 
nės ir teisinės reikšmės. To 
kios laikysenos pasėkoje, Lie 
tuvos atstovai ir toliau gali ei 
ti savo pareigas ir ginti Lietu 
vos teises bei jos interesus. Ne 
pripažinimo reikšmė pačių So 
vietų atstovų savo laiku buvo 
aukštai vertinama. Pagal Lit 
vinovą:

„Būtų klaidinga tvirtinti, 
kad nepripažinimo rezoliuci 
jos neturi ypatingos reikšmės. 
Tokios rezoliucijos kiekvienu 
atveju turi moralinės reikš 
mėis. Jos patenkina viešąją 
opiniją, jos sukelia agresoriui 
rūpesčio ir nepatogumų. Tai 
patvirtina agresorių pastangos 
užkariavimų pripažinimo siek 
ti netiesioginiu būdu. Nepripa 
žinimas gali turėti didelės ne 
tik, moralinės, bet ir politinės 
reikšmės, ypač jei agresijos au 
ka toliau tęsia kovą dėl savo 
laisvės. . .” Taip kalbėjo Lit

vinovas. (LNJO, 1938, p. 
340-41).

Atsisakymas pripažinti Bai 
tijos kraštų aneksiją atitinka 
seniau pripažintam principui, 
kad neteisėti aktai negali ture 
Ii teisėtų padarinių. Ex injuria 
jus non oritur.

Lietuvos diplomatiniai ats 
lovai budi, kad nepripažinimo 
principas nebūtų pažeistas ne 
tiesioginiais Sovietų aktais. 
Sovietai nekartą tai bandė da 
ryti. Prieš tokias Sovietų pas 
tangas Lietuvos dipl. atstovų 
reaguojama.

Tat, Lietuvos byla tarptau 
tiniu požiūriu tebėra gyva. Ją 
gyvą palaikyti talkininkauja ir 
Los Angeles lietuviai. Paskuti 
niuoju metu JT organizacijos 
Lietuvos pavergimo- faktas bu 
vo eilės delegatų iškeltas, 
kaip Sovietų kolonializmo pa 
vyzdys. Lietuva toje organiza 
cijoje bus prisimenama ir atei 
tyje.

Po pastarojo karo apie 50 
naujų valstybių gimė nepri 
klausomam gyvenimui. Kada 
tautų pavasaris eina Afrikos 
žemynu, kada minime 710 me 
tų sukaktį nuo Mindaugo kara 
liumi apvainikavimo, neįmano 
ma, kad tauta, kuri savo krū 
tine atlaikė kryžiuočių Drang 
nach Osten ir turi nuopelnų 
Europos nuo totorių antplū 
džio sulaikymui, būtų pa 
smerkta vergovei ir mirčiai. 
Niekas dabar ir neabejoja, 
kad Lietuva, ir bendrai Pabal 
tijos valstybės, turi teisę į lais 
vę, į nepriklausomybę.

Vasario 16-toji tautinio ryž 
to diena. Ryžtas, kaip 1918 
m. buvo ir paliks svarbiausias 
elementas kovoje už Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymą. 
Istoriniai faktoriai, tarptauti 
nė konjunktūra, gali paleng 
vinti Lietuvos prisikėlimą, bet 
tautinė valia, ryžtas ir darbas 
tegali užtikrinti tautos aspira 
cijas realizuoti.

Aš minėjau apie lietuvių or 
ganizacijų ir pavergtų Tautų 
talką kelyje į laisvę. Šia pro 
ga aš negaliu praeiti tylomis 
kitą nuoširdų ilgų metų talki 
ninką — tai JAV. Nekartą 
Prezidentas Kennedy yra pa 
vergtas tautas kalbose prisimi 
nęs. Kasmet senatorių ir kong 
resmenų apie 100 kalbų paša 
koma ir įregistruojama į Kon 
greso rekordą. Kapitoliuje tu 
rime svarių ir nuoširdžių drau 
gų. Metai iš metų Valstybės 
sekretorius Vas. 16-tos .proga 
išleidžia atitinkamą pareiški 
mą. Toks valstybės Sekreto 
riaus pareiškimas mane ir čia 
vakar vakare pasiekė.

Jis skamba:
„February 8, 1963.

Dear Mr. Charge d’Affai 
res:

Permit me to convėy, in 
the name of the Government 
and people of the United Sta 
tes, the warm regard of this 
country for the Lithuanian na

„Liaudės
. . „Liaudės Balse“ eina ilgas 
straipsnis ,,Ką mes matėm ir 
girdėjom lankydamiesi T. Lie 
luvoj“. Šis straipsnis yra rašy 
tas ne Stasio Repšio, bet oku 
pacinės Lietuvos valdžios ko 
mpartijos propagandininkų .

Klausimas toks: Kiek už 
tą parašą ir už vietą jį patalpi 
nti sumokėta ir kas tuos pini 
gus gavo-S.Repšys ar „Liau 
diės Balsas“?

PAKLAUSIMAS 
ED.. ŠULAIČIUI

P. Ed. Šulaitis „Vienybėje“

. Balsui“.
aprašė, matyti jam iš kažkur 
parodytą, neva lietuvį, kurio 
niekas lietuvių tarpe nematė 
ii jis pats sako, kad su lietuvi 
ais iokių santykių neturįs.

Kokia nauda iš tokio lietu 
vio, kad jį reikia, kaip lokį iš 
migio, arba kaip vorą iš tink 
lų traukti visuomenės švie 
son?

Kitas klausimas. P.Ed.Šula 
itis tame aprašyme teigia, kad 
Lietuvos jaunimas esąs visai 
kitoks. Iš kur p. Šulaitis tą ži 
no?

Paklausėjas.

nadoje. Nuo mūsų visų pa 
stangų priklauso, kokias palu 
kanas atneš sudėti pinigai sva 
rbiems lietuvybės išlaikymo 
darbams, kurių vis daugėja, 
o pinigų sunku surasti.

Krašto Valdyba suprasda 
ma reikalo svarbumą, nutarė 
iš savo kuklių pajamų paskir 
ti 100 dolerių ir pradėti šį 
mums visiems taip labai svar 
bų darbą konkrečia parama. 
Tikime, kad visos Apylinkės 
paseks Krašto Valdybos pa 
vyzdžiu ir pasidarys pirmai 
siais Lietuvių Fondo nariais. 
Tuo pačiu kreipiame Jūsų dė 
mesį ir prašome, kad paskleis 
tumėte šią mintį savo kolonijų 

- lietuvių tarpe. Mes esame tik

OAKVILLE, Ont.
OAKVILLĖS APYLINKĖ TEBĖRA GYVA

ri, kad atsiras daug tautiečių 
norinčių įamžinti savo vardus 
Lietuvos išlaisvinimo darbe.

Amerikos lietuviai tokį fondą 
yra įsteigę ir šiandien jau gali 
skirti keletą šimtų dolerių iš 
gautų palūkanų leidimui lietu 
viškų leidinių ir studijų. Šia 
me fonde Amerikos lietuviai 
gana aktyviai yra pasireiškę 
ir kasdien matyti vis naujų pa 
vardžių. Argi Kanados lietu 
vių atsinešimas į Lietuvių Fon 
dą galėtų būti kitoks, negu 
mūsų brolių Amerikoje?

Kanados Lietuvių Fondo 
nariais gali būti pavieniai as 
menys ar organizacijos, turin 
čios po vieną balsą nuo kiek 
vieno pagrindiniam kapitalui 
paaukoto 100 dolerių. Lietu 
vių Fondo Valdyba suauko 
tus pinigus numato laikyti 
„Parama“ Toronto Lietuvių 
Banke ir yra atidariusi savo 
sąskaitą Nr. 2193. Visos au 
kos gali būti siunčiamos Fon 
do Valdybos nariams, arba tie 
šiai įnešamos į Lietuvių Fon 
do sąskaitą „Paramoje“.

Prašome visų Apylinkių V- 
bų arba sudaryti atskirus vie 
netus organizavimui pinigų rin 
kimo, arba pačiai Apylinkės 
Valdybai imtis Šio darbo. Jei 
susidarytų kokių neaiškumų,ra 
šykite tiesei Lietuvių Fondo 
Valdybai. Tokiu būdu bus iš 
vengta bereikalingų išlaidų ir 
sutaupyta laiko.

Linkime visoms Apylin 
kėms geriausios sėkmės Jūsų 
darbuose.

P. P. Lukoševičius
Krašto Valdybos Pirmininkas.

Iz. Mališka 
Sekretorius.

Nors ir mažas mūsų būre
lis,, prisiglaudęs Ontario eže 
ro pakrašty, bet vis dar gy 
vas. Kaip ir dauguma lietu 
vių, taip ir mes vasario 23 d. 
paminėjom Lietuvos Nepri 
klausiomybės 45 m. sukaktu 
ves.

Pagal mūsų skaičių ir sąly 
gas, tai minėjimą reikia laiky 
ti pavykusiu.

Pagal tradiciją, mūsų minė 
jimas susideda iš dviejų dalių, 
t. y. oficialios ir pasilinksmini 
mo.

Ko nors meninių, bent šven
tės proga, beveik niekad ir 
neturėjom.

Minėjimą trumpa įžanga 
pradėjo Oakvillės apyl. v-bos 
p-kė S. Ancevičienė. P. pirmi 
ninkė pasidžiaugė, jog mūsų 
mažytė trispalvė Vasario 16- 
tos proga sutraukia vienon 
vieton daugumą vietos lietu 
vių. Nors yra ir pas mus užsi 
dariusių savam kiaute, kurie 
niekad nesilanko į lietuviškus 
parengimus ir neprisideda jo 
kia auka prie bendro reikalo.

tion on the occasion of its for 
ty-fifth anniversary of inde 
pendent statehood. Ameri 
cans remain strongly convin 
ced that your people, like all 
other nations, are entitled to 
freedom and national self-de 
termination. For this reason 
our Government continues 
not recognize the forced in 
corporation of Lithuania in 
the Soviet Union. We are con 
fident that the proven devo 
tion of Lithuanians to liberty 
and justice, with wich many

kad visi žmonės būtų laisvi“. 
„Laisvė — paveldėjimas visų 
žmonių, visuose kraštuose“. 
Jis pasakė, kad „tie, kurie at 
sako laisvę kitiems, patys nėra 
jos verti“. Jis taip pat prieš su 
virš 100 metų pasmerkė caro 
kišimąsi į vengrų laisvės kovo 
tojų reikalus, kaip neteisėtą ir 
nepateisinamą kišimąsį į kitos 
tautos reikalus. Tai žodžiai ir 
veiksmai, kuriuos galima dėti 
prie Lietuvos šių dienų žaiz 
dos ir skriaudos. Lincolno idė 
jų dėka, anot Robert Kenne

Po pirmininkės žodžio, M. 
Ramanauskas padarė trumpą 
apžvalgą mūsų apylinkės de 
Šimtmečio, nes šiais metais su 
kanka dešimt metų, kai buvo 
įkurta KLB Oakvillės apylin 
kė.

Savo tarpe turėjome ir sve 
čią iš Toronto, visuomeninin 
ką A. Kuolą, kuris pasakė mu 
ms ir kalbą.

Neilgai trukusia gražia kai 
ba prelegentas apžvelgė Lietu 
vos praeitį nuo kunigaikščių 
gadynės iki šių dienų žiaurios 
okupacijos.

Oficiali dalis buvo baigta 
Tautos himnu, o pasilinksmini 
mas su užkandžiais užsitęsė 
net iki 12-tos vai. nakties.

Didelis ačių priklauso liet, 
moterims už paruoštus ska 
nius užkandžius.

Šia proga reikia pažymėti, 
kad mūsų apylinkei jau treti 
metai pirmininkauja P. Ance 
vičienė.

Tai reta moteris, kuri pa 
jėgų tiek daug darbų atlikti.

Nežiūrint sunkaūs darbo

fabrike, šeimos ir namų prie 
žiūros, ji visuomet randa lai 

ir liet, visuomeninei veiklai. 
Ji nei vasarą neturi atostogų, 
nes tuomet dėsto Kanados Ar 
miįosi parinktam kadrui rusų 
kalbą.

Bet svarbiausia yra tai, kad 
P. Ancevičienė yra labai tak 
tiška, inteligentiška, ir nuošir 
di moteris.

NETEKOME PUIKAUS 
BENDRUOMENĖS NARIO

Tuo laiku, kai mes geroje 
nuotaikoje rinkomės švęsti va 
sario 16-tos ir visai nenujau 
tėm, jog mirties angelas su 
glaudė savo sparnus ir visam 
laikui atskyrė iš mūsų tarpo a. 
a. Juozą Juodviršį.

A. A. J. Juodviršis buvo 
labai ramaus būdo ir malo 
nūs žmogus, bet negailestinga 
mirtis pasigailėjimo nepripa 
žįsta.

Palaidotas per Šv. Jono pa 
rapiją, liet, kapinėse, Port Cre 
dit.

Lai bus lengva ši, kad ir 
svetima žemelė. O-tis.

of them have enriched our 
own shores, will in its efforts 
to achieve the eventual reslo 
ration of its rights.

Sincerely yours,
(is) Dean Rusk

Toks pareiškimas didelis 
dalykas. Šia iškilminga Vas. 
1 6 tos proga tebūnie man leis 
ta savo ir jūsų vardu pareikšti 
mūsų gilų dėkingumą Ameri 
kos Prezidentui, jos Vyriausy 
bei, Valstvbės Sekretoriui ir 
Amerikos žmonėms už nepa 
prastai nuoširdų ilgos datos 
palankumą lietuvių tautai ir 
jos teisėtų aspiracijų šia pro 
ga parėmimą. JAV priklauso 
amžinas lietuvių tautos už tai 
dėkingumas.

Mes didžiai dėkingi Los An 
gėlės miesto Mayorui, p. Sa 
mtiel William Yorty, už pa 
skelbta proklamacija Lietu 
vos Dienos proga. Mes ypa 
tingai dėkingi p. Mayorui už 
Lietuvos trispalvės prie Los 
Angeles rotušės šį rytą iškil 
minga pagerbimą.

Poryt Lincolno Diena. Lin 
colnas paskelbė kilnių idėjų. 
Gi „idėjos, jei didžios, nemirs 
ta, kaip žmonės“. Lincolno 
idėjos ir lietuvių tautos paguo 
da. Jis paskelbė, kad JAV 
Nepriklausomybės Deklaraci 
ja „suteikia laisvę ne tik šio 
krašto žmonėmis, bet visam pa 
šauliui, visiems laikams“. Jis 
pareiškė: „Mano. . . noras,

dy, šiandieną Amerikos karys 
budi ir Viet-Name ir Pietų Ko 
rėjoj ir prie Berlyno sienos. 
Aš pridurčia, kad, jei šiandie 
ną. JAV nepripažįsta lietuvių 
tautos teisių paminimo, tai ir 
gi, Lincolno principinių idėjų 
pasėkoje, nes Lincolnas ir jo 
idėjos priklauso „visiems žmo 
nėms, visiems laikams“.

Šiemet šimtmetis nuo Lietu 
vos prieš carą Sukilimo ir šimt 
metis nuo Lincolno Emancipa 
cijos Deklaracijos paskelbimo.

Lincolno inauguracijos išva 
karėse, tariamas caras išlais 
vintojas, paskelbė baudžiavos 
Lietuvoj panaikininią. Jis pa 
noro būti pirmesnis už Lincol 
ną vergus išlaisvinti. Bet, se 
kančiais metais caras užkorė 
Lietuvai Muravjovą, o tas 
dvasinę baudžiavą, 40 metų 
trukusį spaudos uždraudimą. 
Šiandieną, po 100 metų, Ame 
rikos buvę vergai loisvi, o rau 
donoj o šių dienų caro lietuvis 
vėl paverstas dar didesniu bau 
džiauninku bei vergu. Joks ca 
ras tiek lietuvių Sibiran neiš 
trėmė ir tiek jų į visus ketu 
rius vėjus neišblaškė, kaip 
Kremliaus raudonieji tironai.

Tikėkime Lietuvos prisikėli 
mu, nes „kaip begyvent ir ken 
tėt be vilties”. Dirbkime ir ti 
bėkime, kad Dievas, nukreips 
rykštę nuo Lietuvos dangaus 
ir jos sūnūs, laisvai gimę, vėl 
laisvi bus. ,

SUDBURY,
GRAŽIAI PAMINĖTOS

Vasario 17 d. Chirst the 
King bažnyčioje paminėta 45 
metų nuo Lietuvos Nepriklau 
somybės paskelbimo sukaktis. 
Iškilmingas šv. mišias laikė ir 
pritaikintą tai dienai, pamoks 
lą pasakė kun. Antanas Sa 
bas. Mišių laike tautinės vėlia 
vos garbės sargyboje stovėjo: 
G. Poderys, Gr. Mazaitytė ir 
Ir. Glizickaitė

Vasario 23 d. LB Valdyba 
ukrainiečių salėje suruošė Lie 
tuvos Nepriklausomybės pa 
skelbimo 45 metų sukaktuvių 
minėjimą. Lietuviškosios vi 
suomenės ir svečių dalyvavo 
labai daug. Minėjimą atidarė 
J. Kručas. Paskaitą skaitė L. 
B. Valdybos p-kas Jonas Luk 
šys. Minėjimo laike ukrainie 
čių bendruomenė prisiuntė 
sveikinimo telegramą.

Meninę dalį išpildė bend 
ruomenės vyrų choras, vado 
vaujamas Alekso Kusinskio. 
O jaunas ir jau daug pasižymė 
jęs akordeonistas Algis Kusin 
skis išpildė tris muzikinius da 
lykus akordeonu. Kadangi vy 
rų choras dar visai jaunas, tik 
neseniai įkurtas, todėl apie jo 
pajėgumą dar sunku spręsti, 
bet reikia tikėti, kad ateityje 
iškils graži meninė pajėga.

ONTARIO
4S M. SUKAKTUVĖS
Toliau programoje buvo šo 

kiai. Orkestro muziką retkar 
čiais paįvairino solo dainos, 
kurias puikiai atliko Aleksas 
Kusinskis ir Gražina Kasperū 
naitė.

Vietos prekybininkų paau 
kotas dovanas laimėjo: St. 
Liaudinskas, Irena Račinskie 
nė, Birutė Stankienė ir Juozas 
Martišius.

Minėjime talkininkavo: pp. 
Šviežikai, Lukšienė, KruČie 
nė, P. P. Juteliai, A. Gatautis, 
M. Kriaučeliūnienė, Labuckie 
nė, J. Venslovaitis ir J. Račin 
skas. Minėjimas praėjo gražia 
me lietuviško solidarumo žen 
kle ir davė bendruomenės rei 
kalams neblogą pelną.

ATSIRADUS RIMTAM IR 
SKUBIAM REIKALUI

V. Šalpos Fondui aukojo: $ 
5 : P. Venskevičius, J. Kulnie 
nė, P. Mazaitis, M. Pranskū 
nas, J. Račinskas, $4: J. Ba 
taitis’ $4.50 : K. Ramonas, $3 : 
St. Jackus, J. Kriaučeliūnas, 
$2: Dang. Kriaučeliūnaitė, A. 
Raškevičius, A. Lapienis, V. 
Stepšys, J. Martišius, A. Ga 
tautie, St. Tolvaišą, Pr. Gris 
konis, Ptr. Jutelis, A. Rukšys, 

Nukelta į 7-tą psl.
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Gyventojų išvežimai 
iš Lietuvos

RAŠO JUOZAS AUDĖNAS

Per ilgus šimtmečius Rusi 
jos carų valdžia užgrobė nepa 
prastai didelius žemės plotus 
nuo Uralo- kalnų iki Ramiojo 
vandenyno, t. y. visą didžiulį 
Sibirą. Tuose dideliuose plo 
tuose gyveno daug tautelių, 
bet bendrai visas kraštas bu 
vo visai skystai apgyventas, ne 
žiūrint to, kad carų valdžia Ii 
gi pat Pirmojo Pasaulinio ka 
ro daug gyventojų j Sibirą iš 
tremdavo.

Visoje Sovietinėje Rusijo 
je. Įskaitant ir okupuotuosius 
Pabaltijo ir kitus kraštus, pa 
skutiniame d videšimtmetyje, 
t. y. 1939—1959 metus, gy 
ventojų skaičius priaugo 9,5 
%, t. y. nuo 190,7 milionų iki 
208,8 mil. Tačiau gyventojų 
prieauglis kilo ne visame kraš 
te vienodai. Pav.

LIETUVOS GYVENTOJŲ
SKAIČIUS PER TĄ
DEŠIMTMETĮ NUO 

3,215,000 SUMAŽĖJO IKI 
2,711,000

Sumažėjo ir Gudijos gyvento 
jų skaičius. Bet gyventojų 
skaičius nepaprastai pakilo 
Azijinėje Rusijoje. Pav. Ura 
lo srityje — 32%, vakarinia 
me Sibire — 24%, rytiniame 
Sibire—34%, Tolymuose Ry 
tuose — 70%, ir Kazakstane 
— 38%. Bendrai imant, visa 
me Sibire gyventojų priaugo 
apie 40%, kas sudaro apie 25 
milijonus. Ir surašinėjimo me 
tu t. y. 1959 metų pradžioje 
Azijinėje Rusijoje buvo 63 
mik, o Europinėje su okupuo 
taisiais kraštais 146 mil. 
Imant proporcingai Azijinėje 
Rusijoje surašinėjimo metu tu 
rėjo būti

APIE 330.000 LIETUVIU 
TEN IŠTREMTŲJŲ.

Be masinių Lietuvos gyven 
tojų trėmimų, kurie buvo 
1941 ir 1944 — 1951 m. mes 
nuolatos randame žinių, apie 
Lietuvos ir kitų kraštų jauni 
mo neva ,,savanorišką“ išveži 
mą į Sibiro plėšimines žemes 
vasaros ar ir pastoviems lau 
kų darbams. Kiek iš Lietuvos 

tokių jaunuolių „savanorių” 
išvažiavo, niekas jokių duome 
nų nepaskelbė ir nepaskelbs. 
Mes tik žinome išvežimų fak 
tus. O iš viso apie gyventojų 
perkilnojimus sovietinė spau 
da ligi šiolei visiškai tylėjo. 
Tiktai 1961 metų Maskvoje 
leidžiamasis žurnalas „Ekono 
mika Selschogo Choziaistva“ 
nr. 8 duoda straiosnį, kuriuo 
nagrinėiamas SSSR gyventojų 
perkeldinėjimas. Straipsnyje 
rašoma, kad carų valdymo lai 
kais ekonominiais ir noliti 
niais sumetimais „Perkelia 
muosius gabendavo į Sibirą 
nepritaikytais ir perpildytais 
vagonais“. Gerai, kad tatai 
paminėjo. Mes prie to galime 
pridėti, kad bolševikinė Rusi 
jos valdžia dvidešimtoio šimt 
mečio viduryje tais pačiais po 
litiniais ir ekonominia’s sume 
timais gyventojus Į Sibirą ve 
ža dešimteriopai bjauresnė 
mis sąlygomis, negu tai darė 
carų valdžia. Baltas ar raudo 
nas rusų caras yra toks pat sa 
vo ribų nežinąs imperialistas 
ir nei žmogaus asmens, nei jo 
laisvės nerespektuojąs.

Minėtasis straipsnis nuro 
do, kad 1906 — 1908 m. už 
Uralo buvę perkeldinta pus 
antro miliono žmonių. Iš jų 
daugelis sugrįžę, daugeb’s pasi 
likę, bet kur dingę 703,414 
perkeldintieji asmenys, jokių 
žinių nelikę. Dabar gi

SOCIALISTINĖJE CANT 
VARKOJE GYVENTOJŲ

PF.RKF.I -DINIMAS ESĄS 
VYKDOMAS ..NE STICHI 
NIAL RFT PAGAL LIAU 

DIES ŪKIO PLANĄ“.
Pabrėžiama net ir tai, kad per 
keldinimas pravedamas griež 
tai savanoriškai, ypač su šei 
momis“. Sunku būtų patikėti, 
kad žemės ūkio specialistai ir 
redaktoriai nežinotų, kaip N 
KVD perkeidinėja gyvento 
jus iš vienos vietos į kitą. Bet 
už tat tas NKVD kruvinasis 
gyventojų trėmimo priemones 
gerai žino ne tik okupuotosios, 
bet ir pati rusų tauta. Lauksi 
me, ar dabartiniai Kremliaus 
carai pasmerks Stalino politi 

ką ir gyventojų trėmimo ir 
koncentracijos stovyklų laiky
mo srityse, kaip kad ji prakei 
kia dėl kelių komunistų vadų 
nužudymo.

Didžiausi gyventojų perkel 
dinimai, kaip straipsnyje rašo 
ma, Rusijoje buvę 1937 —
1940 m. (Lietuvą okupavus 
pirmasis didysis jos gyvento 
jų į Sibirą išvežimas buvo
1941 metų birželio 13—15 d. 
d. Buvo išvežta 34,260 asme 
nų). 1940 metais perkeldini 
mas pašokęs 1292% palygi 
nūs su 1937 metais. Reiškia 
žmonių nesigailėta, o 1941 m. 
tremiant lietuvius jau turėta ir 
d i del>o patyrimo.

PO ANTROJO PASAULI 
NIO KARO PERKELDINI 
MAI BUVĘ PRADĖTI IŠ 

NAUJO
ir 1950 metų perkeldintųjų 
skaičius prašokęs 418% paly

Kanados viltis gauti aukso medalį sporto rungtynėse, 
kurios vyksta Brazilijoj ateinantį balandžio m. Pan - 
Amerikos žaidynėse, yra surišta su 15 metų Abby 
Hoffman iš Toronto, kuri neseniai sumušė pasaulinį 
moterų rekordą 800 jardų bėgime, sukorus per 2:13:7.

Toronto Telegram Photo. (CS).

ginus su 1946 m. perkeldintų 
jų skaičiumi.

Jaunų žmonių į plėšimines 
žemes perkeldinimas ypatin 
gai padidėjo Nikitai Chruščio 
vui paėmus valdžią. Jis pri 
mygtinai reikalavo ir teberei 
kalauja vežti jaunus žmones 
Į plėšimines Sibiro sritis iš vi 
sų kitų plačiosios Sovietijos 
kraštų. Taip darė, tai ir tebe 
daro. O žurnalas rašo, kad

„DIRVONUOJANČIU IR 
NENAUDOTŲ ŽEMIŲ 

DIRBIMUI REIKĖJO PER 
KELDINTI TRUMPU LAI 

KU ŠIMTAI TŪKSTAN
ČIŲ GYVENTOJŲ 

j neapgyventas sritis kur dar 
nebuvo paruošta gyvenviečių 
perkeldintiesiems”. Toliau ra 
soma, kad tai buvę padaryta 
be jokių susitrukdymų, nes 
normaliam perkeldinimui (su

Nukelta į 6 psl.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

MONTREALIO LIETUVIŲ KOMANDA VĖL LAIMI
Antrame komandinių pirme 

nybių rate Montrealio lietuviai 
susitiko su kanadiečių prancū 
zų klubu ,,Chez Leo“.

Mūsų komandos kapitonas 
A. Mylė šioms rungtynėms 
dėl įvairumo pakeitė penktos 
ir šeštos lentos lošėjus. Penk 
toje vietoje lošė J. Adomaitis 
ir šeštoje — J. Malaiška. Pir 
mųjų keturių lentų sąstatas Ii 
ko tas pats, kaip ir praeitose 
rungtynėse: I. Žalys, V. Ži 
žys, E. Baikovičius ir V. Ba 
gūšis.

Pirmą tašką mūsų koman 
dai pelnė energingas šachma 
tininkas Baikovičius. Jo prieši 
pinkas W. Fullum krito be di 
dėlės kovos.

Neužilgo Malaiška, lošęs už 
tikrintai ir agresingai, laimėjo 
prieš Grenier.

Taip pat nesnaudė ir Bagu 
šis, iškovojęs mūsų komandai 
trečią tašką.

Žižys jau tuojau po debiu 
lo buvo patekęs į nemažus 
sunkumus prieš L’Heureux. 
Tačiau jis gynėsi libai narsiai 
ir sugebėjo pasiekti lošimo 
baigmę, kurioje paprastai jis 
„jaučiasi kaip namie“, išnau 
dojęs savo priešininko netiks 
lumus, jis puikiai pravedė ir šį 
„endšpylį“, priversdamas sa 
vo priešininką kapituliuoti.

Gaila, kad Adomaitis, iš

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Klaipėdos Granitas, 

šiais metais atstovaus Lietuvą 
S-gos B klasės futbolo pirme 
nybėse. Pirmose draugiškose 
rungtynėse (ir tai ant snie 
go!) jis pralaimėjo Klaipėdo 
je Zveiniekui iš Liepojos 3:0.

— Lietuvos ledo ritulio 
meisterio vardą iškovojo Kau 
no Žalgiris baigmėje nugalė 
jęs Vilnių 3:2. Trečioji vieta 
atiteko Panevėžiui, įveiku 
šiam Plungę 4:3, 5-ti — Ne 
munas. Šešti — klaipėdiečiai 
ir septintoje vietoje Šiauliai. 

lindęs iš blogesnės padėties 
po keturių valandų įtempto lo 
Šimo, nebeišlaikė ir pražiūrėjo 
valdovę loštinoje padėtyje. 
Tokiu būdu jo priešininkas F. 
Thifault įmušė „garbės įvartį“ 
už „Chez Leo“ klubą.

Partija P. Brunet — I. Ža 
lys buvo lošiama dviem die 
nomis vėliau.

Partija buvo apylygė ir ko 
va buvo įtempta laike 4% va 
landų lošimo.

Po to Žalys perėjo į ataką 
kai abudu šachmatininkai pa 
teko į zeitnot’a. Brunet tuo lai 
ku padarė keletą gerų ir neti 
ketų ėjimų, priversdamas Žalį 
kapituliuoti po 52-jų ėjimų ir 
5 valandų lošimo.

Suvedus balansą, rungtynės 
baigėsi 4:2 mūsų naudai.

Matas per tris ėjimus

Sprendžiant iš rungtynių apra 
šymų reiktų pažymėti,kad ir 
dabar geriausiu žaidėju yra ži 
nomas N. Lietuvos laikų spor 
tininkas Z. Ganusauskas. Vii 
niškio Sporto korespondentui 
jis pareiškė, kad Lietuvos ga 
mybos lazdos lūžta kaip deg 
tukai, nors jos kaštuoja po 
4 rublius.

— Vienuolika lengvaatle 
čių iš Lietuvos įtraukti į Sov. 
Sąjungos olimpinę rinktinę.

— Prasidėjo Sov. Sąjungos 
Nukelta į 7-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
53.
Traukinys trūktelėjo ir nuskambėjo susiduria vagonų bu 

feriai - taukšai per visą traukinį, visa chodomatine gama — 
tonsias, pustoniais ir net ketvirtatoniais nutaukšėjo.

— Matai, koki rusiški vagonai, — susvyravęs suole pa 
stebėjo Barvainis, atsimušęs į ją petim.

— Taigi, bet lietuviškų jau nėra, — atsiliepė truputį ap 
stulbusi Viktorija.

— Seniai jau niekur nebuvau išvažiavusi, — žiūrėdama 
i pro langą prabėgančius vaizdus, —- kalbėjo Viktorija. — 
Viskas, Tomai, kinta. Mes kintame, senstame, o mūsų tėvy 
nė už mus nelaimingesnė. . . Tiktai pažiūrėk į kaimus, į vien 
kiemius, į namus, trobesius. . . Štai va, matai, baigia jau griū 
ti. . .

—At&argiau, tyliau, Viktorija. Ką gali žinoti, kokie žmo 
nės kaimynystėje, koki čia vagonų įrengimai. . .

— Tavo teisybė, Tomai.
Ir iie nutilo tartum nerasdami kalbos, kuri būtų ir įdomi, 

ir reikalinga, ir nepavojinga. Iš tikrųjų taip nebuvo. Jie ke 
lis jau metus gyveno išsiskyrę. Per tą laiką ir visokių nesek 
mių turėta, ir prisisielota, ir nusivylimų patirta kitais ir savi 
rni. Nes tas kelių metų gyvenimas išsiskyrus nebuvo toks, 
kokį pradžioje vaizdavosi ypač Viktorija. Dabar ji jau žino 
jo, kad moteriai ypač slidus ir pavojingas išsiskyrimas, kuris 
ją pastato į labai trapią ir nepastovią padėtį. Ypač ją nėra 
mino jausmas, kad naujas vyras neabejotinai nebus tikras jos 
pastovumu ir todėl jis pats nejaus būtinumo būti pastoviu ir 
jai ištikimu. Nors jos gyvenimas su Adomėnu buvo trumpas, 
bet savo nepastovumo padėtį ji pajuto visu nervų aštrumu ir 
sunkiai pergyveno iki nervų sukrėtimo, kainavusio vaiko gy 
vybės.

— Viktorija, tu perdaug nežiūrėk pro langus. Vaizdai 
tau sugadins ūpą. Tu gi žinai, kad mūsų tėvynė tolygio sinun 
ka ekonomilkai ir morališkai. . .

— Žinau, Tomai. Kasdien gi į Palangą atvyksta vis nau 
jų žmonių. Atvyksta kolūkiečių, kurie jieško pagalbos. O 
mes ios negalime suteikti. Mes, gydytojai, bejėgiai dažnai 
jiems kuo nors padėti.

— Tas pat ir pas mus Klaipėdoje. Viena, alkaną žmogų 
sunku gydyti. Antra, nėra kuo gi ir gydyti. Nėra reikalingų 
vaistų. Anksčiau, kai buvo galima ką nors gauti iš užsienio, 
sunku buvo. bpt vis dėlto, kažkaip gaudavo reikalingų vaistų: 
V’eni nus’p’rkdavo ,,iš do skverno", k’dems gimmes ir Dažįs 
tami atsiųsdavo. O dabar aklinai nuleidus užuolaidą, dažnu 
atveju vien dėl vaistų neturėjimo tenka eiti prieš laiką į ka 
pus. . .

— Žiaurus, cinikas pasityčiojimas iš darbo žmogaus, — 
nervingai pastebėjo Viktorija.

— Deja, mes negalime to pagerinti, — abejojo Tomas.
Jie ir vėl kurį laiką tylėjo, kratomi ir traukinio gūsių 

atumdimi į šalis. Nuobodi buvo jų pirmoji bendra kelionė.
Ruduo jau buvo įpusėjęs. Jau augmenijos žaluma kito 

ir skido į spalvų spektro tonus ir pustonius.
Beveik tuščia buvo laukuose — nei žmonių, nei gyvulių. 

Tartum Lietuvą būtų nusiaubęs koks baisus uraganas, kuris 
sunaikino gyvybę, judrumą, ekspresiją. Lietuva darėsi statiš 
ka, lyg uola.

Šiurenant vėjeliui, laukais draikėsi voratinkliai, patisę pa 
vėjui, ant ražienų.

— Jau ruduo, Viktorija. . .
— Tu nori pasakyti — mūsų gyvenimo? . .
— Ne, Viktorija. Apie tai aš dar negalvoju. Ką gi, 

žmonės apie 50 metų — dar pačiame pajėgume. . .
— Na, tai gi. O tu taip kalbi, lyg jau būtume atgyvenę 

gyvenimą. ...
— Matai, kai susiduriame su žiauria tikrove, kokią da 

bar stebime pro langus, genda nuotaika, kinta ūpas. . .
— Gėriau pasitarkime apie reikalus, kurie mums stovi 

priešakyje. Aš manau, kaip jau anksčiau tau sakiau, — val
gu mums kas pasiseks padaryti mūsų reikalu.

— Žinoma, nieko tikra, bet bandykime. O gal kas nors...
— Pirmiausia vis dėlto bandykime sutvarkyti Nijolės rei 

kalus. Aš ne ką pažįstu iš Medicinos fakulteto.
— O aš visiškai nieko nepažįstu, — įkandin pasakė Vik 

torija. — Kaskita būtų Kaune.
— Tiesa, bet mums gi svarbiau Vilnius. . .
— Aš kažkodėl netikra, kad Nijolei gausime vietą bend 

labutyje.
— Kodėl tu taip manai?
— Matai, sakys, — abu gydytojai, gerai uždirba. . .
— Nesąmonė! Koks gi uždarbis! Tu gauni apie 100 

rublių, o aš 115 per mėnesį, o Nijolei geriausiu atveju reiks 
mėnesiui arti šimto rublių. . . Jeigu priimtų į bendrabutį, būtų 
kas kita.

Slinko valandos. Vaizdai pro traukinio langus darėsi vis 
prastesni, liūdnesni. O gal Barvainių akys įsižiūrėjusios, prade 
jo tiksliau pastebėti vaizdų smulkmenas. Bet visa eilė pake 
lės kaimų buvo nuskurę, nušiurę : vienų namų šiaudiniai dang 
Čiai buvo prakiurę ir pro šiaudus prasikalę kraklai, kaip gilti 
nės griaučiai, kyšojo pajuodusiais grebėstais, kitų ir kraklų ne 
matyti — žiovavo juodos kiaurymės, o per sienas varvėjusių 
vandens srovių buvo išrašytos vagos, o gal pėdsakai, kuriuos 
iš tolo atskirti buvo sunku. Nė vieno kamino jie nematė iš 
baltinto, nė v’eno namo nematė nudažytais langais ir dažyto 
mis langinėmis.

— Kaip viskas sunykę, — stebėjosi Viktorija.
— Viskas nyksta ir griūva. Prieš kebs metus man teko 

į Kauną važiuoti autobusu iš Klaipėdos. Viskas buvo jau ta 
da sunykę, bet dabar dar daugiau, dar labjau nutriušę, — kai 
bėjo Tomas. — Man norisi po beveik 20 metų pamatyti gim 

tinę, Jauneikius. Kas ten dabar, kaip jie atrodo?
— Ir aš norėčiau apsilankyti tėviškėje.
— Gal, atlikę reikalus Vilniuje, pabandykime užsukti. 

Vilniuje, jeigu seksis, ilgai neužtrukime, tai gal ir iškombinuo 
sime. Juk mums pakeliui. Pro Kauną Zarasų plentu juk au 
tobusai vaikščioja.

— Gera idėja, — sutiko Viktorija. — Kažin kada kitą 
kartą galėsime gauti tokią progą. . .

Į pavakarį jie pravažiavo Kaišiadoris. Netrukus ir Vie 
vis su projekauojamais Elektrėnais, apie kuriuos jau daug bu 
vo rašyta.

— Matai, Viktorija, mūsų energetikos komisija supro 
jektavo kelias Nemuno užtvankas. Vandensi jėga juk nieko 
beveik nekaštuoja. Bet vyresnis brolis atmetė tą projektą ir pa 
reikalavo statyti šiluminę, durpėmis kūrenamą, stotį — Elekt 
rėnus.

— Sunku suprasti tą mūsų vyresnįjį brolį. . .
— Nesunku, Viktorija. Vyresnysis brolis ne tiktai mus 

tiesiogiai išnaudoja, bet mus siekia amžinai sunaikinti. Atsi 
sakius vandens srovės jėgos, kol kas beturime tiktai vieną 
energijos šaltinį — durpes. Durpės mums, Lietuvai, turi mil 
žinišką reikšmę ir svarbumą. Durpės, kai miškai vyresniojo 
brolio iškirsti ir išvežti į Rusiją, yra vienintelis energijos šalti 
nis. Durpes galima panaudoti kaimams apkūrenti, kai nėra 
malkų. Bet vyresnysis brolis pareikalavo durpes sudeginti 
elektros gamybai, kai taip lengva būtų elektrą gaminti iš Ne 
muno ir kitų upių srovės. Matai, Viktorija, tai okupanto po 
lilika pivergtąjį brolį spausti, naikinti, niekinti ir išnaudoti, 
’am net tyčia kenkiant.

Viktorija tylėjo. Susikaupusi ji dabar galvojo: „Kaip 
gera turėti artimą žmogų, su kuriuo gali pasidalinti intymiau 
siomis minitmis“. Sunku buvo sieloje, mintis gulė nauja, sun 
kiai suorientuojama nuojauta, po tiek metų sugrįžus į norma 
lią padėtį.

Prabėgo Paneriai — nacių masinių žudynių pragaras. 
Barvainiai prisiminė Praveniškes, Rainius, Zarasus, Panevėžį.

— Naciai žiaurūs ir nežmoniški, — kalbėjo Barvainis.
— Naciai žvėriški, be jokio humaniškumo. Bet kuo gi 

geresnis mūsų vyresnis brolis? Praveniškiai, Rainiai, Červe 
nė, Katynas. . . — Barvainiui. teko kalbėtis su gydytojais, 
spaudos žmonėmis, kurie karo metu lankėsi Katyne, Tarp tau 
tiniam Raudonajam Kryžiui tiriant Katyno įvykius; be ko ki 
ta jam teko kalbėtis su Juozu Mackevičium, vilniečiu žurna 
lįstų, dalyvavusiu Katyno tyrime. Kaip ir Raudonasis Kry 
žius, ;r J. Mackevičius buvo tikri, kad Katynas — tai Stalino, 
vyresniojo brolio, panašiai, kaip ir Pravėniškės, Rainiai. . . 
kur tūkstančiai žmonių buvo sunaikinti bolševikų - komunis 
tais save vadinančių. . .

Bet jau sužibo Vilniaus šviesos. Kelionė į Vilnių buvo 
baigta. Reikėjo susirasti nakvynę.

Daugiau bus.
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kultūrwb>kmwika Studentai - Gyvenimas ir Veikla d'pLjos z)vvw>w&
DR. J. NAVAKIENĖ - 

- DEVEIKĖ
gyvenanti Paryžiuje, kelis me 
tus pravertusi versdama j lie 
tuviu ir prancūzų kalbas Lietu 
vos statuto tekstą, ilgai ir sun 
kiai dirbo, bet dabar jau eina 
i darbo galą. Dr. J. Deveikė 
Lietuvos statutą žada išleisti 
šią vasarą.

KULTŪROS KONGRESUI 
SKIRTAS

,,Aidų” 2 š. m. numeris išėjo 
iš spaudos didelis ir papuoš 
tas dailininkų, dalyvavusių II 
Kultūros Kongreso parodoje, 
darbais. Šiam numeriui parink 
tos įdomiausios nuotraukos, 
atstovaujančios eilę dailinin 
kų. Paskelbtos kelios paskai 
tos.

BRAHMS „REQUIEM” 
MONTREALY

bus statoma šio kovo 26 ir 27 
dienomis Notre - Dame baž 
nyčioje, esančioje Place d’Ar 
mee aikštėje. Requiem išpil 
dys Montrealio simfoninis or 
kestras, Montrealio universite 
to studentų choras, dalyvau 
jant solistams — skandinavie 
tei A. Valkki, soprano ir Gr 
amm, bosas, diriguojant Zu 
bin Metha. Koncertą globoja 
dienraštis ,,La Presse“.

MONTREALIS BAIGIA 
STATYTI MENO RŪMUS

Dviejų su puse milionų gy 
ventojų Montrealio miestas 
ligšiol neturėjo specialaus pa 
stato, tinkamo tokiam dide 
liam miestui, kuris būtų skir 
tas koncertams, operoms, gali 
moms lankyti masiniam žmo 
gui. Miesto savivaldybė paga 
liau pasiryžo pastatyti tam 
tikslui specialius rūmus, kurie 
bus atidaryti rugsėjo 21 die 
ną-

Atidarymo iškilmės tęsis 
dvi savaites ir užsibaigs spa 
iio 4 d. Per tą laiką bus pasta 
tytos dvi operos, du kanadiš 
kos kūrybos veikalai. Daly 
vaus trys orkestrai ir kt. ,,Ote 
llo” operą diriguos Zubin Met 
ha, kuris tuo būdu debiutuos 
operoje kaip jaunas, kyląs d i 
rigentas, aukštai vertinamas 
Montrealio spaudos. Bus pa 
statyta „Devintoji" Bethove 
no simfonija, Verdi ,,Reqi 
em“. Dalyvaus ir kanadinis 
baletas.

Atidarymo parengiman 
530 vietų bus pardavinėjama 
po 100 dolerių. Bilietai į ope 
rą bus nuo 5 iki 25 dol.

BOSTONE RUOŠIAMAS 
RELIGINĖS MUZIKOS 

KONCERTAS, 
kuriame bus išpildytos Jeroni 
■no Kačinsko koncertinės mi 
šios, parašytos Lietuvos kara 
liaus Mindaugo krikšto 700 
metų sukaktuvėms paminėti, 
išleistos prelato Pr. Juro. Kon 
certas bus bendras — lietuvių 
ir amerikiečių jėgomis išpildy 
tas. Be J. Kačinsko kūrinio, 
bus išpildyta ir Dvoržako 
„Stabat Mater“. Vargonuos 
V. Vasyliūnas, diriguos J. Ba 
vicchi.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJA

(šiuo metu jos v-ba Los An 
gėlės mieste, Calif.) 500 dol. 
premiją už geriausią 1962 m. 
laisvajame pasauly pasirodžiu 
šią knygą paskyrė dr. Jonui 
Griniui, gyv. Mūnchene. Pre 
mija paskirta už Chicagoje iš 
leistą dramą „Gulbės giesmė“. 
Be šios dramos, laureatas dar 
yra paskelbęs dramas: „Stella 
Maris“ ir „Žiurkių kamera“.

LIETUVIŲ MENO GALE 
RIJA GAVO DIDELĘ 

DOVANĄ
Čiurlionio vardo galerija Či 

kagoje gavo iš Europos meno 
kolekcionieriaus M. Žilinsko 
njjeno kūrinių kolekciją 20 
tūkstančių dolerių vertės.

RASA GUSTA1TYTĖ, 
aviacijos generolo Gustaičio 
duktė, yra pastovi „The Wa 
shington Post” laikrašio bend 
radarbė, kuri mėgsta aprašinė 
ti įvairias amerikoniškas keis 
tenybes, kaip pav. telegramos 
perdavimą gavėjui ją išdai 
nuo j an t.
• Čiurlionio vardo galerijoje 
Čikagoje šiemet užsisakė savo 
kūrinių parodas dailininkai 
A. Galdikas, J. Bagdonas, P. 
Lapė, V. Virkau, J. Paukštie 
nė, K. Račkus ir kt.
• Dail. Valius Telesforas iš 
vyksta ilgesniam laikui į Pary 
žiu, kur tikisi pasižiūrėti nau 
jausios kūrybos ir pats padir 
bėti.
• Dail. J. Bakis Šv. Jono pa 
rapijai Toronte sukūrė kerą 
mikos stacijas.
• Muz. V. Marijošius pakvie 
stas diriguoti Pensilvanijos Ali 
-State orkestrui koncerte, ku 
ris įvyks Amber, Pa.
® Prof. A. J. Greimas, nuo 
1962-63, mokslo metų, dėsto 
prancūzų filologiją Poitiers 
universitete.
• Dail. K. Zapkus, iš Čika 
gos, lankėsi Paryžiuje, paskui 
lankė Europos meno muzėjus. 
Sugrįžęs atgal Paryžiun — da 
bar čia gyvena ir dirba.
• Pianistė B. Monstavičiūtė 
šį pavasarį ruošia Paryžiuje 
koncertą.
• Eglė Liutkutė šiais mokslo 
metais yra prancūzų kalbos 
profesoriaus asistentė mergai 
čių koledže Anglijoje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mykolas Vaitkus. SU MI 

NIJA Į BALTIJĄ. Atsimini 
mai I dalis. Išleido Nida, 41 
leidinys. Adresas: 1—2, Lad 
broke Gardens, London W. 
11, England. Nariams minkš 
tais viršeliais 1 dol., kietais
l. 50, nenariams minkštais 1. 
50 ir kietais 2.00.
RINKTINĖ Nr. 12. Nidos 
knygų klubo leidinys. 1963
m.

AIDAI nr. 2. 1963 m.
1952 — 1962 m. TORON 

TO LIETUVIŲ KREDITO

STUDENTAI — PARYŽIUJE
Iš Amerikos: Z. Bernotai 

tė lanko Cours de Civilisation 
Francaise Sorbonoje; V. Tai 
lat - Kelpšaitė studijuoja pran 
cūzų kalbą Sorbonoje; G. 
Vaičiūnaitė lanko Institut d’ 
Etudes Europeennes Sorbono 
je. Iš Vokietijos: E. Švėrinaitė 
studijuoja prancūzų kalbą. Pa 
ryžiečiai: I. Gontcharenko, 
jau antri metai studijuoja mc 
diciną. A. I. Martinkaitė lan 
ko paskutinius metus Ecole 
Superieure de Traducteurs et 
;d*Interpretes Sorbonoje. P. 
Liutkus baigė teisės mokslus Ii 
cenciato laipsniu. Ruošia dok 
toratą; šiemet baigia ir Insti 
tut d’Etudes Politiques. Be to, 
dėsto valstyb. teisę Ecole Su

KOOPERATYVAS „PARA 
MA”. Dešimtmečiui paminėti 
ir apyskaitos.

MARGUTIS 1963 metų va 
sario mėnesio Nr. 2.

TRYS PARODOS
Vilniaus Dailės muziejuje 

vyksta 3 parodos: M. Katilių 
t ės darbų; „Dailės” kombina 
to — gintaras, keramika, au 
diniai, medžio ir metalo bei 
odos dirbiniai ir Br. Uuoginto 
tapybos paroda. 

Pavasario stilius yra įtaigotas „Lawrence of Arabia“ 
paveikslų kaip tai rodo lieknos suknelės dantytos 

rytų motyvais ir palydimos galvos nuometų, 
krintančių ant veido.

perieure dės Sciences Com 
merciales Appliquees. O. Pag 
nier lanko muzikos mokyklą; 
V. Kasiulis studijuoja mate 
matiką Sorbonoje; A. Raudys 
—• architektūra; A. Jasaitis — 
techniką; I. Clement, baigusi 
komercijos mokyklą.

GABIOS STUDENTĖS
Washington© „Sunday 

Star“ vasario 9 d. įdėjo nuo 
trauką Georgetown universi 
teto baigiančiųjų grupės pasi 
žymėjusias 6 studentes, kurių 
tarpe lietuvaitę, žinomų visuo 
menininkų pp. Paramskų dūk 
terį Danutę Paramskaitę, ku 
rios yra išrinktos skelbti 
Who’s Who.

VILNIAUS VALST. 
UNIVERSITETE 

istorijos ir filologijos fakulte 
to taryboje, vasario 12 d. ap 
gynė disertacijas filologijos 
moksl. kand. laipsniui įgyti: 
Vincas A. Auryla (jo tema: 
„Lietuvių vaikų literatūros is 
torijos bruožai, iki 1919 m.“) 
ir Rom. Plečkaitis („Scholas 
tinė logika ir jos žlugimas Lie 
luvoje“). E.

VEDA D R, GUMBAS

TRŪKSTA PRAKTIKOS
Teisėjas: Kodėl padirbinę 

jai netikrus pinigus?
Kaltinamasis: Todėl, pons 

teisėjau, kad man tikri pini 
gai jokui būdu nesisekė padir 
binėti.

NĖRA?
Kalbėtojas: Nėra nei vie 

no kampelio šioje mūsų žemė 
je, kurio mano balsas nepa 
siektų...

Šauksmas iš salės: Garsiau, 
Čia nieko nesigirdi.

ARITMETIKA
Daktaras: Kaip dažnai

jums tas skausmas užeina?
Pacientas: Kas penkias mi 

nutes.
Daktaras: Ir kaip ilgai tuo 

met skauda?
Pacientas: O, mažiausiai 

penkiolika minučių.
YRA BŪDŲ

Pacientas: Kaip aš jums, 
daktare, galėčiau atsimokėti 
už tokį mielaširdingumą ir rū 
pestį?

Daktaras: Čekiu, pašto per 
laida arba pinigais.

V. SIRIJOS GIRA JAU 
ESĄS REHABILITUOTAS

Prieš porą metų Lietuvos 
partiniams kritikams puolus 
B. Sirijos Giros romaną „Vo 
ratinkliai draikės be vėjo“, 
neseniai „Pergalės“ žurnale 
(1962 m. 11—12 nr.) atspau 
sdintas naujas, daugiau kaip 
100 psl. turįs romanas „Štai ir 
viskas“ dabar jau giriamas. 
Partinės krypties literatūroje 
specialistas - nurodytojas, K. 
Ambrasas tos pačios ,,Perga 
lės“ š. m. 2 n-ry plačiau ver 
tindamas „Štai ir viskas” pa 
stebi, kad rašytojas supratęs 
savo klaidas ir dabar jau da 
vęsi romaną, kuris esąs „idėjiš 
kai kryptingas, pilietiškai ašt 
rus, šviežias savo tematika bei 
problematika“.

PROF. VYT. JURKŪNO,
GRAFIKO, PARODA,

neseniai surengta Maskvoje, 
pagal „Literatūrą ir Meną” 
(4 nr.) turėjusi sėkmės. Buvo 
eksponuota arti 300 graviūrų, 
iliustracijos Poškos, Donelai 
čio, Žemaitės, Lazdynų Pelė 
dos raštams, estampai, antifa 
šistinių raižinių ciklai ir kt. V. 
Jurkūnas papaskoji, kad Tret 
jakovo galerijoje Maskvoje, 
be anksčiau išstatytų A. Ma 
kūnaitės ir S. Rozino darbų, 
dabar eksponuoti dar L. Bari 
saitės, B. Demkutės, paties V. 
Jurkūno, V. Kaldiko ir A. 
Surgailienės darbai. Maskvo 
je, žurnalo „Junost“ redakci 
joje buvo eksponuota apie 60 
prof. V. Jurkūno auklėtinio 
— Stasio Krasausko graviūrų. 
• Vilniuje koncertavo armi 
jos muzikai, atvykę iš Jeriva 
nės.

BET MIELAS TAMSTA
Daktaras: Dėl jūsų nemigo 

aš jums patarčiau prieš užmie 
gant ką nors gerai užvalgyti.

Pacientas: Bet daktare, jūs 
man sykį aiškiai sakėte, kad 
prieš gulant nereikia nieko 
valgyti, nes nemigas ims kan 
kinti.

Daktaras: Fui, fui, tamistė 
le. Tas gi buvo pereitą lapkri 
tį, o nuo to laiko medicina yra 
žymiai pažengusi į priekį.

TAŠKAS
Vienas studentas, neišlai 

kęs baigiamųjų egzaminų, siu 
nčia savo tėvams į kaimą tele 
gramą:

Egzaminatoriai manimi su 
žavėti. Taškas. Nori, kad mo 
kslą tęsčiau sekančiais metais. 
Taškas.

SENAS VAISTAS
Daktaras: Ponia, ar jūs vis 

matuodavote savo vyro tempe 
ratūrą, kaip kad aš buvau 
prašęs.

Poniutė: Taip, taip dakta 
re, ir tas labai padėjo. Aš pa 
siskolinau barometrą ir pade 
jau jam ant krūtinės. Jis rodė 
sausrą, tad nupirkau aš jam 
statinėlę alaus,. — na ir jis be 
matant pasveiko.

DEFEKTAS NUO 
MAŽENS

Storulis vyras nuėjęs prašė 
daktarą kaip nors jį pagydy 
ti, nes jis miegąs išsižiojęs...

Daktaras nuodugniai apžiū 
rėjęs konstatavo, kad pagydy 
mas neįmanomas, nes jo visa 
oda yra taip įtempta, jog kai 
jis akis uždaro tai burna atsi 
veria, o kai susičiaupia, tai 
akys atviros.

Literatas (po ilgų diskusijų 
apie save) : Bet gana jau paša 
koti apie mane, verčiau dabar 
pašnekėkime apie tave. Sa 
kyk, ką tu galvoji apie mano 
paskutinę knygą“?
MINIATŪRINĖ IŠMINTIS

Gandras todėl stovi ant vie 
nos kojos, nes jeigu jis kitą pa 
keltų, tai nuvirstų.

Nors gal mergina tave my
li iš gilumos širdies,, bet daž 
nai vistiek dar yra širdy vie 
tos kitam.

Reikia dviejų, kad būtų 
peštynės. Toks pat skaičius rei 
kalingas ir vedyboms.

Meilė padaro, kad laikas 
prabėga, kaip vėjas. — Lai 
kas padaro, kad meilė prabė 
g a, kaip vėjas.

Pasisekimo paslaptis dauge 
liui žmonių yra paslaptis.

Meilė: nusigėrimas.
Vedybos: galvos skaudėji 

mas sekančią dieną.
Skyrybos: išsipagiriojimas.

M. ŠALČIŪNAS

Rieda gyvenimo ratai
TRIJŲ VEIKSMŲ TRAGI - KOMEDIJA 

4.
SCENA 9

Kurmis, Kurmienė, Vida ir Jonukas.
KURMIS: Kaip tu manai? Kodėl mama ne 

šioja paltą dar iš Lietuvos, manai ji nesu 
pranta, kas gražu?

KURMIENĖ: (Prabėgdama pro šalį). Ar aš 
tau nesakiau. (Atneša vyrui bonką alaus).

VIDA: Aš. . . aš atsiprašau mama, dady (Jo 
nukas atsisėda ant gridų ir klauso).

KURMIS: Kaip tu manai . . Ir iš viso ar 
galvoji ką nors. O jau laikas pagalvoti 
apie gyvenimą. Prisišoksi dar, šimtai bus 
kavalierių, viskam yra laikas: šokiams, dar 
bui ir maldai. (Geria alų).

KURMIENĖ: Aš tau pamiršau pasakyti, tė 
vai. Dominion store manegeris man sakė, 
žinai, kur maistą perkam, kad vasara Vidai 
darbo duos. Vis uždirbs kelis dolerius.

VIDA: Man žadėjo darbą ir in Library, kur 
aš knygas keičiu. Baigsis mokslas, aš tikrai 
gausiu darbo. Aš užsidirbsiu rūbams ir kny 
goms.

KURMIS: Uždirbsi - neuždirbsi, ko reikės 
mes su mama nupirksime. Dabar marš šie 
nų mazgoti.

KURMIENĖ1: Juk mūsų abiejų kavalieriai 
prirašo, kaip tėvas sako.

VIDA: Okay, aš numazgosiu. (Išeina).
SCENA 10

Kurmis, Kurmienė ir Jonukas.
JONUKAS: (Pašoka linksmas). Ot gerai, 

nors karta ta sily darbą gavo. Angeliko pri 
rašo visokių: I love you, Vida, you my 
queen, you my sweetheart, o man mama lie 
pė numazgoti. Ot gerai, ot gerai. Good, 
good (virsta kūliais).

KURMIS: Ei, drauguži, kodėl taio isrlinksmi 
nai. kad net visas namas dreba? Eikš pas 
tėvą.

JONUKAS: (Eina prie tėvo atkišęs pistalie 
tus). Yes, s'T. Rankas aukštvn!

KURMIS: (Pasisodina ant kelių). Na, na, 
na, tik jau ne taip drąsiai. Pasakyk man, 
tai kur buvai visą dieną? Aaa. . . aa?

JONUKAS: Well. . . aš pats nežinau. Vi 
sur. . .

KURMIENĖ: Apie namą daužėsi.
KURMIS: Tai kaip dabar išeina, visur buvai 

ir pats nežinai kur buvai.
JONUKAS: Buvau mieste, buvau maudytis 

prie ežero, buvau parke. Ooo... visur bu 
vau.

KURMIS: Tai ka gera matei
JONUKAS: Nieko nemačiau. . . nieko nema 

čiau.
KURMIS: Visą miestą šimtą kartų apėjai ir 

nieko nematei? Išeina, kad daugiau niekur 

negali eiti, nes nieko nematai. Dar po ma 
šina palysi. (Įeina Vida).

SCENA 11
Vida, Kurmienė, Kurmis ir Jonukas.

KURMIENĖ: Nuplovei sienas?
VIDA: Dar nebaigiau, noriu didesnio skudu 

ro.
KURMIENĖ: Še, imk, šitą va.
JONUKAS: (Atkiša į Vida pistolietą) Bang 

sily. . . bang, bang, bang. . . O, tėvelį, aš 
mačiau vakar vakare. _

KURMIS: Ka tu matei? (Vida norėjo išeiti, 
bet išgirdus brolį pasakojant, sustoja ir 
klauso).

JONUKAS: Vakar Vida parėjo su savo boy 
friend’u iš kino ir atsisėdo ant laiptų. . .

KURMIS: Aaa. . . aa.
JONUKAS: Nieko abu nekalba, tik bučiuoja 

si ir bučiuojas visą laiką (Vida atsitupia ir 
užsidengia skuduru veidą).

KURMIS: Hmm. . .
KURMIS: Hmm. . .
1ONUKAS: Looks crazy. . . Eee. . .
KURMIENĖ: (Prabėgdama pro Vidą rodo 

kad išeitų. Vida išbėga). Ar negali, tėvai, 
jam rasti koki darba. Žolė jau iki kelių, ne 
gali toks arklys nupjauti. . .

SCENA 12
Kurmis, Kurmienė ir Jonukas.

KURMIS: Mama, duok mums pasikalbėti.
JONUKAS: Sure, tėveli, mes galime pasikal 

bėti.

KURMIS: Na ką tu daugiau matei? . . .
JONUKAS: Vakar buvo atėjęs Žilvytis, kai 

tu dirbai.
KURMIS: Na ir kas?. . .
JONUKAS: Mama tavo kojines taisė, o Žil 

vytis vis deda ir deda mamai ranką ant pe 
ties.

KURMIS: Aa. . . aaa/. .
KURMIENĖ: Tėvai. . .
JONUKAS: Mama ir sako: p. Žilvyti, vaikai 

jau dideli, highschoole lanko, o vis dar vėl 
nias tavo galvoje. ,

KURMIS: Cha, cha, iha. . ., o tu mano su 
nūs, sūnus. . . cha, cha, cha. . .

JONUKAS: Žilvyčio tokia galva didelė, no 
sis ilga. . . jo galvoje tikrai gali būti vėl 
nias. (Tėvas kvatojasi). Ei, tėveli, tėveli, 
kur velniai gyvena? . .

KURMIS: Ooo. . . visur jų pilna.
JONUKAS: Ir aš taip pat galvoju. Šeštadie 

nį Vida parėjo iš kino ir atsisėdo ant tų pa 
čiu laiptų su Angeliko.

KUSRMIS: Na. . .
KURMIENĖ: Tėvai, baig tas kalbas. Tikrai 

ir tavo galvoje velnias.
JONUKAS: Gal kartais yra, kai per daug 

alaus išgeria. Aaa. . . mama? . ,
KURMIENĖ: Gavai ko norėjai, pats matai 

dabar.
KURMIS: All right... Na, vyre, dabar 

marš ir nupjauk žolę.
JONUKAS: Okay (išbėga). Bus daugiau.
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METINIS „LITO” SUSIRINKIMAS
prasidėjo filmų rodymu. Drau 
dimo b-vės CUNA atstovas p. 
Lachapelle spalvuotų paveiks 
lų forma pavaizdavo koopera 
tinio draudimo vystymąsi pas 
kutinių 25 m. laikotarpyje ir 
pasveikino dalyvius b-vės var 
du. Susirinkimą pagerbė savo 
atvykimu, sveikinimais ir fil 
mo „Unity“ Quebeco Kredito 
Unijų Lygos direktorius p. 
Guihan. Filmas pavaizdavo 
kredito unijų augimą per pas 
kutinį šimtmetį, pradedant 
Reisonu Vokietijoje, kuris 
yra šio judėjimo tėvas.

Balsų skaičiuotojais ir tik 
rintojais buvo išrinkti G. Ali 
nauskas, P. Narbutas, G. Ruk 
šėnas, K. Toliušis ir J. Nied 
varas. Susirinkime dalyvavo 
178 pilnateisiai ir 26 pagelbi 
niai nariai.

Pirm. J. Bernotas pasidžiau 
gė sėkmingais metais, per ku 
riuos santaupos padidėjo per 
200,000 dol. ir jau pasiekė 
$700,000. Praeitais metais bu 
vo suorganizuotas Rosemoun 
to skyrius, paimtas vienas 
nuolatinis tarnautojas, numuš 
tos palūkanos už nekilnojamo 
turto paskolas ir pasiruošta če 
kių sistemos įvedimui. Tai bu 
vo patys geriausi metai „Li 
to“ veikloje.

Vedėjas D. Jurkus pranešė, 
kad šiemet „Lito“ apyvarta 
padidėjo 68% (pasiekė 
$1.716,000), indėliai 43% 
($704,000), paskolos 51% 
($596,000) ir brutto pelnas 
43% ($27,000). Narių skai 
čius padidėjo nuo 629 iki 743. 
Darbo padaugėjo apie 20%. 
Praeitais vis dar buvo kelias 
dešimt tūkstančių neišskolin 
tų pinigų, kurie buvo laikomi 
kredito unijų Centrinėje kaso 
je ir nešė 5% palūkanų. Šie 
met tos problemos nebebus, 
kadangi nekiln. turto paskolų 
užsakymai viršija indėlių au 
girną.

Kredito komisijos pirm. J. 
Juškevičius pranešė, kad per 
praeitus metus buvo išduotos 
95 asmeninės paskolos sumo 
je $174,790 ir 17 nekiln. tur 
to paskolų sumoje $199,750. 
Iš viso išduota 112 paskolų $ 
374,540 sumai. Mažiausia pas 
kola $100, didžiausia $22,000.

Revizijos komisijos pirm. J.

Bulota konstatavo, kad kny 
gos ir balansas atitinka patei 
sinamuosius dokumentus ir pa 
siūlė patiektą apyskaitą tvir 
tinti. Revizijos komisija šie 
met jau išsiuntinėjo per 100 
lapelių nariams su paskuti 
niais įrašais knygose, bet lig 
šiol jokių nusiskundimų dėl 
skirtumų negauta.

Diskusijose kalbėjo Dr. 
Daukša, Alinauskas, H. Ada 
monis ir kt.

Lėšų lietuvybės reikalams 
paskirstymas taip pat sušilau 
kė gana karštų ginčų, bet ga 
lutinėje sąskaitoje buvo priim 
tas Valdybos pasiūlymas su 
susirinkimo papildymu $50 
Šešt. Mokyklų Tėvų komite 
tui.

„Lito“ veiklos plėtimo rei 
kalu Ved. padėj. P. Rudins 
kas pabrėžė, kad verbuotinų 
narių užnugaris Montrealyje 
siekia tūkstančius lietuvių, 
kad „Lito“ sąlygos pasko 
loms lengviausios iš visų kre 
ditd unijų Montrealyje. Tar 
nautdjams mokami atlygini, 
mai visu trečdaliu mažesni, 
kaip kitose unijose, pav. Mar 
coni su $980,000 balansu per 
nai išleido atlyginimams $10, 
247, Hamiltono „Talka“ su 
$586,000 balansu $6,205, To 
ronto „Parama“ su $1,769, 
000 balansu $17,010, o „Li 
tas” su $716,000 tik $5,771. 
„Lito“ valdyba nori pirmiau 
šia sudaryti patrauklias saly 
gas savo taupytojams ir skoli 
ninkams ir tik išauginus san 
taupąs prieiti prie geresnio tar 
nautojų ir valdomųjų organų 
atlyginimo. Veiklos plėtimui 
sudarytas skaitlingas „Lito“ 
Vajaus Komitetas, paskelbtas 
praeitame numeryje.

Sąmata 1963 metams buvo 
primta be diskusijų. Joje nu 
matoma vidut. $550,000 ne 
kilnojamo turto paskolų ir $ 
225,000 asmeninių paskolų su 
$61,000 pajamų, $21,000 išlai 
dų ir netoli $40,000 brutto 
pelno.

Čekių sistemos įvedimas ii 
gesnių diskusijų nesukėlė ir 
buvo nutartas vienbalsiai.

Įstatų keitimo komisijos 
pirm. Juozas Lukoševičius 
pasiūlė nuo „Tautinės Mont 
realio Lietuvių Kredito Uni 
jos „Litas“ vardo nubraukti

P. Casgrain - Kirkland
Quebeco provincijos parla 
mento narė iš Montrealio ir 
J. Lesage kabineto narė — mi 

nisterė be portfelio.

žodį „Tautinės“, praplėsti pa 
gelbinių narių sąvoką, kad į 
ją įtilptų ir nelietuviai ir įsta 
tais numatyti Valdybai teisę 
kredituotis bankuose Quebec 
Cooperative Syndicate Act 
nustatytose ribose. Pasiūlyti 
pakeitimai priimti vienbalsiai.

Po susirinkimo sekė skani 
vakarienė, už kurią susirinku 
šieji šeimininkėms — „Lito” 
narėms — išreiškė nuoširdžią 
padėką.

Perkelk savo santaupas
Kovo mėnuo yra geriausias 

perkelti santaupas į „Litą”, ka 
dangi dividendai skaįčiuoja 

mi metų ketvirčiais. Tuo bū 
du, kovo mėn. laikotarpyje 
įdėti pinigai neš dividendus 
nuo sekančio mėn. 1 d. Nau 
jiems nariams dividendai skai 
čiuojami nuo sekančio mene 
šio pirmos dienis po įstojimo. 
„Litas“ moka ne mažiau, kaip 
4%% dividendų ir duoda ne 
mokamą gyvybės draudimą 
iki $2000 santaupų sumos, ku 
ris vertas 0.8%, taigi praktiš 
kai išeina virš 5%. Greitu lai 
ku bus Įvestas pilnas patarna 
vimas čekiais.

Pr. Rudinskas.
RAUDONASIS KRYŽIUS

kurio būstinė 2180 Dorches 
ter West, numato, kad kovo 4 
d. savaitė bus negausi kraujo 
aukotojais, todėl reikalas ver 
čia kreiptis į geradarius ir pra 
gyti šią savaitę neatsisakyti 
kraujo aukos.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERĮ ŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

Ba tica Investment Corp. |
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 H

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

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

S I U N T i N I A I
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 habitai 

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

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

Peter Whittali žinomas pra 
ktiškų darbų patarėjas CBC- 
-TV programoje ,,MR. FIX- 
IT“ trečiadieniais.

JEIGU MANOTE, KAD 
YRA KITAIP, 

PATIKRINKITE
e Gal; te skaičius 21978 ne 
dauginti iš 4-rių, nes pakanka 
jį parašyti atvirkščiai: 87912. 
® Jei į stiklinę vandens įpilsi 
te geroką žiupsnį druskos, tai 
vanduo ne pakils, o nusileis.
® Momentas — tai senoviš 
kas anglų laiko matas, lygus 
pusantros minutės
• Visų žmonių akies obuolio 
skersmuo lygus maždaug 24 
milimetram. Jis beveik nesikei 
čia visą gyvenimą. Todėl vai 
kų akys atrodo didelės.
• Pietų Amerikos Grand - 
Chaco žvejai žuvis gaudo ne 
meškerėmis ar tinklais, bet 
kastuvėliais ir kauptukais, nes 
vasaros metu žuvys įsiknisa į 
dumblą.
• Atlanto ir Ramiojo vande 
nynų vandens lygis esti vieno 
das tiktai vasario mėnesį, o 
kitu laiku Ramiojo vanduo 
aukščiau stovi už Atlanto van 
denį.

— Apklausinėjus 275 m o 
lorCiklių dirbtuvės darbiniu 
kus Varšuvoje, paiškėjo: 85 
nuoš. sakėsi pirm II Pasauli 
nio karo ir sočiau valgė ir ge 
riau rėdėsi. Tą patį pasakytų 
ir visi apklausinėjami darbi 
ninkai Lietuvoje.

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS

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

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

I SIUNTINIAI LIETUVON I 
I p®r IiKaufman’s Woollens &Texttles|
5 3997 St. Lawrence BIw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. X
x Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems X
K garantuotai skubiausiai ir ©
i urmo kainomis |
X (30—40% žemiau rinkos kainų) X
| IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ . |
x geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir X 
X moteriškiems kostiumams ir suknelėms. X
6 Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių X
X Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. X 
| PRIIMAME UŽSAKYMUS _ |
X vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. X
| CH. KAUFMANAS g
X Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. X

"

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

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

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

DR. J. DEVEIKĖ

kylantis dailininkas
PRANO GAILIAUS GRAVIŪROS

Nėra pasaulyje dailininko, 
kuris nenorėtų suruošti savo 
kūrinių parodos Paryžiuje. O 
čia tas, kuris save respektuoja 
ir lyg nori pabrėžti, kad jis 
yra visų pirma menininkas, o 
: epataikaująs pigiam publi 
kos skoniui, stengiasi bent pir 
mąsias savo parodas suruošti 
taip vadinamoje kairėje, žiū 
rint nuo Notre - Daine kated 
ros pusėje. Ir žinoma nėra gra 
žesnės svajonės menininkui, 
kaip pradėti savo karjerą Se 
nos gatvėje (rue de Seine), 
kuri savo pradžią randa Senos 
pakrantėje savo kairiu šonu 
paliesdama Prancūzų garsio 
sios Akademijos rūmus, eina 
gilyn pasipuošusi kartais labai 
kukliomis krautuvėmis, net 
turgumi, perkirtusi bulvarą. 
Sen - Žermen, jau kitu vardu 
užsibaigia, atsiremdama į Se 
nato Rūmus. Tarytum tvirtin 
dama, kad tarp mokslo ir po 
litikos nėra geresnės jungties, 
kaip menas. Nes toje gatvė 
je svarbiausias dalykas tai yra 
meno krautuvės, galerijomis 
vadinamos ir kurių duris vars 
to daugumas lankytojų ne me 
no kūriniams pirkti, bet jais 
pasigrožėti.

Tenka pasidžiaugti, kad 
mūsų jaunieji tai yra po karo 
iškilę viešumon menininkai vi 
si pradėjo savo kilimą kairio 
joje Senos pusėje. Iš jų Kiau 
lėnas, Kasiulis ir Gailius rue 
de Seine galerijose.

Šį kartą į šitą gatvę teko 
specialiai užsukti į Gailiaus pa 
rodą, žinomo meno pasaulyje 
PRANAS pavarde. Toje pa 
rodoje yra išstatyta dvide 
šimt penkios graviūros ir ke 
lios akvarelės. Galerija visai 
mažytė, bet garsi kaip geriau 
šių graviūrų turėtoja ir toji, 
kur pradėjo savo kaip grave 
rio karjerą, garsiausias tiks 
liau — labjausiai perkamas 
šiuo momentu Prancūzijoje 
dailininkas Buffet.

Gailius daugumoje ne labai 
didelės, gerai išbaigtos ir tiks 
liai įrėmintos graviūros, me 
tus pirmą žvilgsnį, teikia akiai 
pasitenkinimo. Nuo savo pir 
mųjų žingsnių nuėjęs labai to 
li. Ir kaip menininkas yra la 
bai išaugęs. Visai yra dingęs 
sunkumas. Kartais neryškių ir 
apytamsių spalvų sutirštini 
mas. Tai pažangai įrodyti ak 
varėlės yra neabejotinai priim 
tinos, nes jose yra paisekęs ne 
paprasto lengvumo ir tiek to 
bulo dažų išdėstymo, kad pa 
prasta akimi žiūrint, atrodo 
lyg būtų spalvota gdaviūra. Ir 
savo išpildymu primena 
XVIII-jo amžiaus stilių, taip

siekiama

Įvairūs
DRAUDIMAI
Vacys Zizys

Įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

juos perleisdama. E.

puikiai atstovautą, prancūzų 
menininko Watteau. Nežiū 
rint kaikuriuose jų piešinio, 
gana svetimo mūsų laikams 
komplikuotumo, atrodo lyg 
tas menininkas būtų į mūsų 
tarpą nužengęs, tik žinoma ki 
tois drabužiais apsirengęs ir 
užsiėmęs mūsų laikų tematika 
ir tai tokia, kurią lietuvis me 
nininkas pagauna ir pareiškia.

O grįžtant prie graviūrų, ku 
rios yra keturių metų didelio 
darbo pasėka, jas galima leng 
vai suskirstyti į tris grupes. 
Pirmosios — lyg noras save 
surasti. Tematika kukli, grei 
čiau atskirų detalių gamtoje 
ar statyboje studijavimas. Jus 
ti dar bent kiek tai, kas vadi 
narna akademiniu stiliumi. 
Antrojoje grupėje, jeigu tema 
tika kartais ir ta pati tai siuže 
tų traktavimas yra jau daug 
lengvesnis ir akademizmu įtar 
ti jau negalima.

Ir pagaliau trečioji grupė, 
kurioje dailininkas PRANAS 
pasireiškia kaip mūsų gady 
nės pribrendęs menininkas. 
Atrodo, kad pirmosios tos gru 
pės graviūros yra dar labai 
kondensuotos ir tuomi prime 
na pirmąsias P. Gailiaus tapy 
bas, atrodo, kad ir čia meni 
ninkas mažame plote nori 
kuo daugiausiai pasakyti, išsi 
reikšti, kas ir iššaukia, nežiū 
rint visai tobulo išpildymo, 
tam tikrą, jeigu taip pasakyti, 
persisotinimą.

Tas jau tikrai neblogai ir te 
matikos ir technikos atžvilgiu, 
bet savo meniška verte ato 
kiai atsilieka nuo paskutiniųjų 
graviūrų, kurios tikrai pra 
džiugina akį ir suteikia daug 
džiaugsmo meną mylinčiai šir 
džiai.

Gal dar per anksti sakyti, 
kad yra didelis menininkas, 
bet neabejotinai tai jau yra 
rimtas dailininkas, turįs ir vis 
labjau įsigyjąs savo rimtą ir sa 
vytą veidą. Kur kiekviena de 
talė yra pergalvota, ir nori 
mai išbaigta, pripuolamumų 
ir lengvapėdiškumo jo kūry 
boję nėra.

Užgaigiant, viena tenka pa 
linkėti, kad jo kūrybinė pažan 
ga ir išsirituliojimas eitų nesu 
stodami pirmyn ir jeigu tas 
vyks tokiais pat šuoliais, kaip 
kad iki šiol buvo, tai reik tikė 
lis, kad neužilgo bus galima, 
kalbant apie jį, panaudoti ir 
žodį — didelis.

GINTARO MUZĖJUI
. Pagal Pr. Gudyno „Litera 

tūros ir Mene“ (4 nr.) straips 
nį, Kultūros ministerijai pave 
dus, Vilniaus Valst. dailės mu 
ziejus šiais metais Palangoje 
atidaro gintaro Muzėjų. Bus 

lankytojus supažin
dinti su visa gintaro istorija, 
būsiąs pavaizduotas gintaro 
apdorojimas, jo paplitimas 
buityje ir pan. Tačiau, pagal 
Gudyną, jau susiduriama su 
dideliais sunkumais, nes sun 
ku surinkti retesnius gintaro 
gabalus ar dailės gintarinius 
kūrinius. Dabar kreiptasi į vi 
suomenę, kad ji savo rinki 
niais talkininkautų muzėjui,

I
A. NORKELIUNAS

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.

f ME7-6727 I
| DE LUXE CLEANERS
H Sav. P. RUTKAUSKAS |

H7— 6th Avenue, Lachine; į

| BELLAZZI-LAMY, INC I
X DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle x
X Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. X 
X Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. X



s PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1963. III. 13---- Nr. 11 (831)

WINNIPEG, Man.
DARNIAI PRAĖJO MINĖJIMAS

Vasario 17 d., KLB-nės 
Wpg„ apyl. valdyba, šv. Ka 
zimiero parapijos salėje suren 
gė Vasario 16-tos minėjimą.

Bažnyčioje per pamaldas 
Lietuvos tautinę vėliavą laikė 
J. Demereckas, garbės sargy 
boję stovėjo lietuvaitės: Luko 
ševičiūtė, Barkauskaitė, Tim 
mermanaitė ir Jančiukaitė.

Parapijos kleb. kun. J. Ber 
tašius pasakė tai dienai pritai 
kintą pamokslą, primindamas 
spaudos draudimo laikus ir jos 
atgavimo reikšmę atgimstan 
čiai Lietuvai.

Pamaldos baigtos bažnyti 
niam chorui sugiedant ,,Ap 
saugok, Aukščiausias, tą myli 
mą šalį“. Po pamaldų parapi 
jos salėje minėjimą atidarė fa
nes p-kas agr. J. Malinauskas, 
pakvietęs kalbėti J. Čingą.

Po to Vida Balčiūnaitė pa 
deklamuoja eilėraštį, jaunimo 
grupė pašoka klumpakojį, 
akordeonistas VI. Virkutis su 
žavi publiką orginaliai paruoš 
tomis lietuviškomis melodijo 
mis. E. Kalasauskas paskaito 
Įvairių rašytojų raštų ištrau 
kas, V. Balčiūnaitės sako eilė 
raštį ir seka jaunimo tautiniai 
šokiai. Čingaitė paskambina 
pijaninu. VI. Virkutis vėl pa 
groja keletą melodijų, vėl se 
ka tautiniai šokiai. Mok. J. 
Krisčiūnienei H. Barkauskaitė 
įteikia pluoštą gėlių ir padėko 
ja už darbą. Įteikiama gėlių 
ir vargonininkei Danguolei 
januškaitei už skambinimą 
mokant tautinius šokius.

V-bos p-kas J. Malinauskas

SUDBURY. Ont
RUOŠIAMASI STREIKUI

INCO nerodant nuolaidų 
naujos darbo sutarties pasira 
šymo reikalu, Steelworkers of 
America unija ruošiasi Portcol 
born ir Sudbury INCO darbo 
vietėse paskelbti streiką.

GAISRAS KASYKLOJE
INCO - Stobie kasykloje 

įvyko didelis gaisras. Ugnis nu 
siaubė 2 tunelius (level), su 
naikino daug elektros įrengi 
mų, mašinų ir kt. Žmonės ne 
nukentėjo, išskyrus keletą, ku 
tiems nenoromis teko para

SAULT Ste. MARIE, Ont.
VIENOS ŠALTO PASAULIO VIETOS NAUJIENOS.
Jau kovo mėnuo, o šaltoji 

žiema dar tebealina mūsų mie 
stą.Nusibosta mums karštos bei 
drėgnos vasaros, tačiau dabar 
tiniai rekordinio ilgumo šal 
čiai tikrai visiems įgriso. Kai 
kurie juokdariai nepakęsdami 
šalčių net siūlo atiduoti šį kra 
štą atgal indėnų valdžiai, bet į 
tai atsakoma, kad kažin ar m 
denai sutiktų atgal valdžią pa 
imti, o kas Kanadą toliau vai 
dys, tai paaiškės prieš Vely 
kas...

Ryšium su Lietuvos nepri 
klausomybės minėjimu vietini 
ame „Sault Star“ buvo įdėtas
<mumtKt:nu::nnnttt»tnn»:nnnt

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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.

padėkoja H. Barkauskaitei, 
kaipo tautinių šokių grupės 
iniciatorei ir įdėjusiai daug 
darbo juos organizuojant, o 
taip pat išreiškia nuoširdžią 
padėką visiems, kurie bet ko 
kiu būdu prisidėjo prie minė 
jimo parengimo. Užbaigai vi 
sų sugiedamas Tautos Him 
nas.

Minėjimo metu Tautos Fon 
dui surinkta 187 dol. Tenka 
paminėti, kad aukų rinkėjus 
Demerecką ir Šarauską nuste 
bino mok. Br. Bujokienė, kuri 
įteikė šimtinę ir pareiškė: 
,,Kol gyva būsiu duosiu vi 
siems lietuviškiems reikalams 
ir jų niekad nepamiršiu“.

KST-s.
Staigi mirtis

Vasario 19 d. rytą mirė I. 
Lepečkienė. Ji sėdėdama prie 
televizijos aparato staigiai su 
sirgo ir nuvežus į ligoninę, da 
ktarai konstatavo, kad įvyko 
staigus kraujo įsiliejimas į sme 
genis.

Lepečkai yra seni Winnipe 
g° gyventojai. Abu gimę ir 
užaugę Lietuvoje. Čia gyven 
darni užaugino tris dukras ir 
išleido į mokslą. Lepečkienė 
buvo labai darbšti, tylaus bu 
do ir gera šeimininkė. Ji pri 
klausė Kanados Lietuvių klu 
bui.

Vasario 22 d. giminės, dra 
ugai ir pažįstami nulydėjo į 
amžinojo poilsio vietą. Nuliu 
dime paliko jos vyras Vincas 
Lepečka ir trys dukros.

KST-s.

gauti stiprios dūmų koncentra 
cijos. Šioje kasykloje dirba ir 
keletas lietuvių.
• „Gandrui“ sukinėjantis 
apie Stasio ir Elenutės Tolvai 
šų namus, tam reikalui, lietu 
vės moterys B. J. Stankų na 
muose suruošė gražų pobūvį. 
Dalyvavo per 20 asmenų. E. 
Tolvaišienei įteikta dovanų.
• P. Liutkus paaukojo $5.00 
V. Šalpos Fondo ypatingiems 
reikalams. Širdingas ačiū.

V. Š. F. Įgaliotinis.

labai jau nevykęs straipsnis ir 
dar su klaida, kad Lietuvos te 
ritorija buvus tik 59 kvadrati 
nės mylios. Apylinkės Valdy 
bos sekr. A. Vanagui užprote 
stavus šis pigus dienraštis įdė 
jo klaidos atitaisymą, bet tokį 
trumpą ir tokiomis smulkiomis 
raidėmis 5-jo puslapio kampe 
lyje, kad daugelis skaitytojų, 
kurie juokėsi iš tos klaidos, ga 
Įėjo to atitaisymo net nepaste 
bėti.

Kaip ten bebūtų, bet faktas 
lieka faktu, kad turime vai 
džią, kuri mus visur atstovau 
ja ir mūsų reikalus gina. Tuo 
negalėtų pasigirti kai kurios 
apylinkės valdybos praeityje. 
Pernai rudenį viename „Sault

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.

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS

MINISTERIJA
FEDERALINĖS VALDŽIOS IMIGRACINĖS PO LITIKOS AIŠKUS SUPRATIMAS YRA LABAI 
SVARBUS VISIEMS KANADIEČIAMS. SEKANČIOS IŠTRAUKOS IŠ MANO NEPERSE

NIAUSIAI PASAKYTŲ PRAKALBŲ BYLOJA:

„IMIGRACINĖS POLITIKOS ATŽVILGIU, AŠ VADINU SAVE — 
EKSPANSIJONISTU. ŠIAM KRAŠTUI REIKIA DAUGIAU GYVEN
TOJŲ, KAD ATSIEKTŲ PILNĄ TAUTINĮ POTENCIJALĄ“.

„KANADAI REIKIA DAUGIAU GYVENTOJŲ, IR ČIA DIDŽIAUSIĄ 
ROLĘ TURĖTŲ VAIDINTI IMIGRACIJA“.

„AŠ TIKIU, JOG ĮSILEIDŽIANT KANADON TINKAMAI ATRINK
TUS IR PARUOŠTUS IMIGRANTUS, TEIGIAMAI, GREITAI IR' 
TIESIOGINIAI PASKATINSIME EKONOMINĮ KRAŠTO AUGIMĄ* .

„BENT KURIO IMIGRACIJOS MI NISTERIO PAGRINDINIS UŽDA
VINYS YRA IŠLAIKYTI TEISINGĄ, NEŠALIŠKĄ IR NEDISKRI- 
MINUOJANTĮ ADMINISTRAVIMĄ, PASIŽYMINTĮ ŠILTU BEI AT
JAUČIANČIU PAGRINDINIŲ ŽMO GIŠKŲJŲ PROBLEMŲ SUPRA
TIMU”.

„MŪSŲ KULTŪRA YRA IR VISAD TURĖTŲ BŪTI SUDĖTINĖ... 
PRATURTINTA ĮVAIRIAIS INA ŠAIS. ŠTAI KODĖL PILNAM MŪ
SŲ TAUTOS IŠSIVYSTYMUI REIKALINGA VISŲ KANADIEČIŲ 
PAGALBA — NEŽIŪRINT KOKI OS KILMĖS JIE BEBŪTŲ“.

„KANADIEČIO TAPATYBĖS — MŪSŲ TAUTINĖS KULTŪROS 
PILNAS IŠSIVYSTYMAS TURI KILTI IŠ VISŲ KANADIEČIŲ PA
ČIŲ GERIAUSIŲ PAPROČIŲ SUMOS”.

R. A. Bell 
Pilietybės ir Imigracijos 

Ministeris.

Star“ vedamajame straipsny 
je buvo įdėta visa eilė patarlių 
paimtų iš tūlo dr. A. A.Roback 
rinkinio - ką vienos tautos sa 
ko apie kitas. Kas mus lietu 
vius liečia, taibuvo parašyta 
ka lenkai apie mus sako, kad 
lietuvis yra „kvailas kaip kiau 
lė ir klastingas kaip žaltys“.

Šios korespondencijos au 
toriui tokia patarlė visai nėra 
žinoma, o dar labjau nesvar 
bu, ka tas dr. A Roback sako 
apie italus, graikus ar prancū 
žus. Mūsų ap. Valdybai ,tai 
buvo puiki proga pasirodyti, 
kad lietuvis vadovavo lenkų 
valstybei oradedant Jogaila ir 
baigiant Pilsudskiu...

KITOS NAUJIENOS
tautietė Marija Duobienė sau 
šio mėn. pabaigoje sugrįžo iš 
Vakarų Vokietijos, kuri pralei 
do apie porą mėnesių atosto 
gaudama ir viešėdama pas sa 
vo tėvelius. Tautiečio A.Moti 
ejūno šeimoje gera naujiena- 
vasario m. pabaigoje gandrai 
atnešė dar vieną dukrą - tokią 
sveiką ir drūtą, kaip tėvas.

Mūsų apyl. iždininkas St. 
Druskis turėjo rimtą susisieki 
mo nelaimę, kad net buvo pa 
guldytas ligoninėn, tačiau pas

CANADA

kutinėmis žiniomis jau pasvei 
kęs.

Paskutinėje (š.m. vasario 
mėn. 27 d.) korespondencijo 
je, kuri„NL“ redakcijoje bu 
vo „išcenzūruota“, buvo atsp 
ausdintas patarimas, nekviesti 
j parengimus netvarkingų as 
menų. Tai nėra koresponden 
cijos autoriaus žodžiai. Ture 
jo būti atspausdinta, kad „ne 
kviesti nesantaikos sėklas sė 
jančių asmenų.

Korespondentas.

GYVENTOJŲ IŠVEŽIM. . .
Atkelta iš 3-čio psl.

prantama pirma įrengus žmo 
nėms gyvenvietes) esą būtų 
reikėję daug laiko.

Iš šitokio pačių rusų apra 
šymo mes turime pilną vaiz 
dą, į kokias sąlygas buvo mū 
sų tremtiniai padėti. Apie tai 
mums pasakojo jau ne vienas 
ten išgyvenęs liudininkas, bet 
dabar ir pats Kremlius tatai 
patvirtina.

Trėmimai toli gražu dar ne 
pasibaigė. Kaip toliau žurna 
las rašo, sovchozams dar esą 
labai reikia jaunų žmonių: 
traktorininkų, šaltkalvių, elek 

trikų, mechanikų, statytojų ir 
kitokių. Pirmoje eilėje vyrų. 
Taigi, Lietuvoje paruoštą jau 
nimą, ypač vyrus, gabeno ir te 
begabena į Sibirą. Bet gabena 
ne vien į žemės ūkį, bet ir į 
pramonę, o ir į priverstinų dar 
bų stovyklas.

Toliau straipsnyje konsta 
tuojama, kad dėl perkeldini 
mo 1954—1961 m. Kazachs 

GARSINIMAS 
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto. 1/tomas. Šie j e 
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 Ct. Taipgi galima gauti ir dov* 
nai mažų knygelių ir traktatų. Bet tas dvi knygas kas perskai 
tys 1, ir 2 tomą, tikrai bus patenkintas ir savo širdį suramins 

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, III., U. S. A.

tano gyventojų skaičius padi 
dėjęs trim milijonais ir pasie 
kęs 10,387,000 gyventojų. 
Imant proporcingai, iš Lietu 
vos per tą laiką į Kazachsta 
no plėšinius turėjo būti išvež 
ta apie 40,000 jaunuolių. O 
kiek jų buvo išvežta į kitas sri 
tis?

Sovietijoje trėmimai tebeei 
na nepaliaujama banga.
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HAMILTON
ŠAUKIAMAS VISUOTINIS LIETUVIŲ NAMŲ NARIŲ 

SUSIRINKIMAS PRANEŠIMAS
Hamiltono Lietuvių namų 

akcinės bendrovės visuotinio 
narių susirinkimo, įvykstančio 
1963 m. kovo 24 d., 4 vai. p. 
p. Lietuvių Namuose, dienot 
varkė.

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo Prezidiumo 

rinkimas,
3. Mandatų Komisijos rinki 

mas,
4. Praėjusio protokolo skai 

tymas ir priėmimas,
5. Valdomųjų organų prane 

Šimai:
a) V-bos pirmininko pra 

nešimas,
b) Iždininko pranešimas,
c) Kontrolės komisijos 

pranešimas,
6. Diskusijos dėl pranešimų,
7. Valdomųjų organų rinki 

mas,
8. Įstatų § 64 pakeitimo sva 

rstymas,
(§ 64 nustato kad:
a) Viena akcija turi vieną 

balsą. Vienam fiziniam 
ar juridiniam asmeniui 
draudžiama parduoti 
daugiau kaip 5 akcijas,

b) Asmenys, atatinką § 7 
sąlygoms, iki 1958 m. 
gegužės 1 d., t. y. iki 
L. Namų užpirkimo, 
turėjo teisę įsigyti ne 
daugiau dešimties akci
JŲ,

c) Lietuviškos nepelno or 
ganizacijos gali įsigyti 
akcijų neribotą skaičių,

9. Palūkanų už šėrus priskai 
tymo svarstymas,

10. Klausimai ir sumanymai,
11. Susirinkimo uždarymas.

Maloniai kviečiame visus 
LN narius šiame susirinkime 
dalyvauti.

LN Valdyba.

VAJUS TAUTOS 
NAMAMS

97-toje savaitėje vėl atnešė di 
dėlę staigmeną: Petras Bulkė 
įteikė per St. Bakšį $1000 če 
kį Liet. Namų paskolos šė 
rams ir bendra vajaus suma 
pasiekė $93,400. V-bos giliau 
šia padėka.

LN v-ba 11 balsų dviems 
susilaikius priėmė Šį statybos

planą: iki kovo 15 d. inž. Pr. 
Čeponis paruošia galutinius 
planus ir specifikacijas ir pa 
skelbia atatinkamoje kanadie 
čių spaudoje varžytynes. Jose 
dalyvauti kviečiami tie kont 
rektoriai, kurie gaus LN pir 
muosius morgyčius $ 250,000 
sumoje. Varžytynių uždary 
mas apie bal. 5 d. LN v-ba, 
pasirinkusi rangovą, iki balan 
džio pabaigos sudaro sutartį ir 
jis tuojau pradeda statybą.

Šiame posėdyje LN v-ba 
taipgi nutarė kivo 24 d., sek 
madienį, šaukti metinį LN na 
lių susirinkimą, kuris svarbiau 
siu dienotvarkės klausimu tu 
rėš išsirinkti naujus valdomuo 
sius organus,

Alyvos sutartį per LN Kul 
tūros Fondą per vasario mė 
nesį pratęsė V. Saliklis.

Aplankykime savąjį kiną 
Delta šią savaitę, nes dabar 
rodomi du ypatingai gražūs 
spalvoti filmai ,,The Bridges 
at Toko Ri” ir ,,Prisoner of 
the Volga“. Sk. St.
VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
paremti, aukojo per St. Pilipa 
vičių $10: Ant. Obcarskis; 
po $5: St. Rukšėnas ir Ev. 
Reikenis; $4: J. Paukštys; 
$2: Petrūnienė ir D. Prunsky 
tė; po $1: A. Gureckas, St. 
Matulionis, Vi. Stabingis ir 
G. Vieraitytė - Jodelienė. Iš 
viso $32. Visiems nuoširdus- 
ačiū!

Z. ORVIDAS, 
prisiųsdamas 2-jų jo vadovau 
j amų būrelių g-joms remti su 
aukotus pinigus, rašo, kad liet, 
knygų jau beveik niekas nebe 
perka. Nuo 1958 m. sausio m., 
t. y. per 5 m. jis surinko ir pa 
siuntė Suvalkų trikampio lie 
tuviams 122 vartotų rūbų siun 
tinius. Tai mažai pavyzdžių 
turįs artimo meilės ištisinis 
darbas! Jo tėvukui, kuris jau 
eilę metų serga, nesenai suėjo 
87 m. Linkime begalinio šir 
dies gerumo p. Zigmui ir jo 
tėveliui, kurį jis didžiausiu at 
sidėjimu ilgoje ligoje slaugo 
ir prižiūri, gražiausios ateities!

Sk. St.

Balandžio 8-oji yra oficialiai paskelbta federalinių rinkimų diena. Tą dieną 
L anados piliečiai, neatsižvelgiant į jų kilmę, turi teisę ir privilegiją balsuoti 
už savo pasirinktą kandidatą. Daugeliui tai bus naujas ir jaudinantis susipa
žinimas su Kenacias demokratija. Bet, kad galėtumėte balsuoti, privalote: 
(1) iš anksto paslEI rinti, ar jūsų pavardė yra įtraukta į rinkėjų sąrašus, ku
rie yra viešai iškabinti gatvėse; (2) jei jūsų pavardė praleista, kas dažnai 
atsitinka su r.au.aic ateiviais, tuoj pat telefonu arba asmeniškai apie tai pra
neškite Ii? era ų Komiteto raštinei; (3) sužinokite, kur yra jūsų balsavimo 
būstinė ir kas yra j įsų rajono Liberalų kandidatas.

Šiandien Kanadoje turime išspręsti didelį uždavinį, ir jam išspręsti LIBE
RALŲ PARTIJAI REIKALINGA JŪSŲ PARAMA! Nuo 1957 metų, 
kai konservatoriai sudarė vyriausybę, Kanadoje žymiai padidėjo nedarbas, 
sumažėjo imigracija, nenuccekli užsienių politika sugadino mūsų prestižą 
užsieniuose, o neryžtingumas vidaus reikaluose trukdė ekonominę pažangą. 
Saugokitės neatsakengų pažadų, kurių niekados negalima išpildyti. Jokia 
kita partija, išskyrus Liberalų Partiją, negali sudaryti tvirtos daugumos vy
riausybės. Mes turime realistišką ir išsamią programą, kurią gali įgyvendinti 
jūsų, jūsų draugų ir kitų kanadiečių balsai. Prieš paprašydamas, kad pa
laikytumėte I ibėralų kandidatą, noriu paaiškinti, kaip Liberalų vyriausybė 
gali padėti JUMS.

PASIŽADĖJIMAS

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 I

1 Pilnos ir lygios galimybės ga
biems ir jauniems. Naujos Li

beralų vyriausybės pirmas uždavinys 
bus parūpinti darbo visiems augan
čioje ekonomijoje, • kad palengvinus 
apgailėtiną padėtį, kur 6 iš kiekvie
no 100 Kanados darbininkų yra be 
darbo. Liberalų tikslas sukurti vieną 
milijoną darbų, kurie bus reikalingi 
sekančių ketverių metų laikotarpy, 
augant gyventojų skaičiui, 
kia būtinai padaryti, kad 
kitus Liberalų siekimus. 
Išmokslintas ir išlavintas 
se jaunimas yra vienas iš 
mūsų turtų. Mes padėsime jaunie
siems kanadiečiams laimėti rytojaus 
varžybas remdami juos siekiant mo
kslo ir įsigyjant specialybių — šian
dien. ,

2 Dvasios ramybė seniems ir ligo
niams. Pagal Liberalų įnašinį 

pensijų planą kiekvienas kanadietis, 
sulaukęs 65 metų amžiaus, galės pa
sitraukti su padoria pensija. Tuoj 
pat bus nustatytas naujas mėnesinis 
pensijų minimumas visoje Kanadoje 
70 metų sulaukusiems asmenims: $ 
75.00 nevedusiems ir $140.00 vedu
sių porai.
Visi kanadiečiai privalo turėti svei
katos priežiūrą, kai to reikia, nesibi
jodami sąskaitų, kurių nepajėgs ap
mokėti. Liberalų sveikatos planas 
bus išdirbtas, bendradarbiaujant pro
vincijoms ir medikų profesijai. Pa
gal jį bus apmokami visi daktarų pa
tarnavimai vaikams mokyklose ir as 
menims virš 65 metų amžiaus. Ki
tiems kanadiečiams šis planas pa
dengs daktarų sąskaitas, viršijančias 
$25.00 per metus asmeniui (arba 
šiek tiek aukštesnę sumą asmenims 
su didesnėmis pajamomis).

Saugumais namie. Mes norime 
Kanadą padaryti saugia vieta

Tai rei- 
įvykdžius

specialybė 
didžiausių

3

ir ginti savo kanadišką gyvenimo 
būdą prieš besitęsiančius komunistų 
grasinimus. Liberalų Partija pripa
žįsta, kad izoliacija Kanadai nėra 
galima. Mes remiame Kanados da
lyvavimą kolektyvinėse saugumo bei 
gynybos organizacijose, kaip Jung
tinėse Tautose ir NATO. Tuo tikslu 
mes esame įsipareigoję turėti defen- 
zyvinius atominius ginklus. Šie gink- 
lai yra beverčiai be amunicijos. Ai 
ba mes juos turime, arba mes nega
lime $intį savo krašto bei prisidėti 
naudingai prie kolektynės gynybos

4 Prestižas užsieniuose. Garbir
gai vykdydami savo karinius 

įsipareigojimus, mes atgausime Ka 
nadai poziciją, kaip taikos atstovo 
ir visų pasaulio tautų laisvės gynėjo. 
Atstatydami savo tarptautinę repu
taciją ir prekybą, mes Kanadą pa
statysime į jai priklausančią vietą— 
tarp didžiųjų pasaulio prekybinių 
kraštų. Sukurdami abipusio bendra 
daabiavimo ir susipratimo atmosferą 
įsu savo draugais ir sąjungininkais, 
mes vėl laimėsime šiam kraštui pri
klausančią pagarbą.

S Šviesi ateitis visiems kanadie- > 
čiams. Mes turime visus gamtos 

turtus, reikalingus augimui ir pietį- 
muisi. Mums tik reikia dabar realis
tiško, aiškaus ir ekonomiško plano. 
Mums reikia visų jūsų bendradar
biavimo. Mums reikia daugiau žmo
nių iš kitų kraštų. Tai buvo Libera
lų vyriausybė ir Liberalų politika, 
kuri įgalino čia atvykti tiek daug 
imigrantų.
Mums reikia nuolatinės imigracijos 
srovės, kad paspartintume savo eko
nominį augimą. Pilnai bendradar
biaujant angliškai ir prancūziškai 
kalbantiems piliečiams su ateiviais-iš 
daugelio kitų kraštų, mes sukursime 
tikrai vieningą Kanadą.

REIKIA JŪSŲ PAGALBOS!

TILLSONBURG DELHI CM,
MALONŪS TABAKO AUGINTOJAI

Šį sekmadienį kovo 17 d., 
atvykstu pas Tamstas iš Ha 
miltono ir prašau Jūsų didės 
nio dėmesio ir paramos šioms 
dviems mūsų tautinio judėji 
m o sritims:

1) Iš spaudos žinome, kad 
lietuviai lietuviškos knygos 
jau beveik nebeperka. Tai yra 
nemalonus faktas, bet taip 
yra. Beabejo, ši padėtis yra 
visų mūsų valioje. Šį sekma 
dienį, tuojau po pamaldų, Del 
hi lietuvių parapijos salėje aš 
atidarysiu skrajojantį lietuviš 
kų knygų kioską ir maloniai 
prašau visus jį aplankyti ir pa 
skirti vieną antrą dolerį lietu 
viškai knygai, už ką iš anksto 
nuoširdžiai dėkoju!

2) Kitas prašymas liečia 
Hamiltono Liet. Namus. LN

v-ba gauna artimoje ateityje 
$250,000 morgyčius iš 6% me 
tams ir 20-ičai metų išsimokė 
jimui, bet tik su sąlyga, jei iki 
statybos pradžios sukelsime sa 
vų pinigų bent $50,000. Šiuo 
metu LN grynais turi tik apie 
$10,000. Reikia greitai — per 
2 mėn. — gauti dar $40,000. 
Tad maloniai prašau Tamstų 
kaimyniškos pagelbos, nuper 
kant vieną kitą mūsų b-vės šė 
rą. Jei kas galėtų metų laikui 
paskolinti stambesnę sumą, 
mes galime mokėti 5% palu 
kanų ir po metų skolą grąžin 
ti. Tikėdamasis Tamstų liet', 
darbe dėmesio ir paramos iš 
anksto nuoširdžiai dėkoju.

St. Bakšys,
Hamiltono LN V-bos p-kas.
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SIJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis

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

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

' Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

KANADAI
BALANDŽIO LLją tegul NULEMIA JŪSŲ BALSAS
balsuokite: TEISINGAI — UŽ LIBERALUS

Išsikirpkite Šį skelbimą.

t savo informacijai.

Valstybinės Liberalų partijos

Atkelta iš 2-ro psi.

L. Remeikienė, P. Semežys, 
V. Sadreika, A. Jasiūnas, V. 
Lumbys, St. Liaudinskas, J. 
Paulaitis, A. Kusinskis, J. Ste 
jočinskas, Vi. Kriaučeliūnas, 
St. Krivickas, Alf. Grigutis, 
Alf. Valaitis, $1: A. Milčius, 
J. Striška, P. Gabrėnas.

Visiems aukotojams širdin 
gas lietuviškas ačiū.

Vietinio Šalpos Fondo
Įgaliotinis.

KURIASI „ŽVEJYBOS IR 
MEDŽIOKLĖS” KLUBAS.

Kadangi Sudburys yra žu. 
vingų ežerų ir didžiulių miškų 
zonoje ir gamtos sportas čia 
labai populiarus, todėl keletas

iniciatorių, k, a. Br. Dūda, St. 
Krivickas ir kt. pradėjo orga 
nizuoti , Žvejybos ir medžiok 
lės“ klube. Norinčių būti na 
riais atsirado ir užsirašė apie 
50 asmenų. Žr. L grc:t šaukti 
steigiamąjį susirii. Limą, išrink 
ti vykdomuosius oj-gatius ir 
aptarti gamtos sporto reika 
lūs.

® Dr. M. Gimbutienė, žino 
moji archeologė, šiuo metu 
dėsto Harvardo universitete, 
Cambridge, Mass. Jos kelių 
tomų veikalą apie Rytų Euro
pos proistorę („Prehistory of 
Eastern Europe“) leidžia Ha 
rvardo un-tas. Pirmasis tomas; 
buvo išleistas 1956 m. ir pa. 
kartotas 1958 m. Jau spausdr 
namas antrasis tomas — apie 
bronzos amžinus kultūras.

® J. Žiugžda, „šlovingosios." 

l.otnunistų partijos narys“, 

kaip rašo JL. ir M. laikraštyje 

, . Butėnas, kovo 1 d. sušilau 

k ė 70 m. amžiaus ir ta proga 

okupacinės valdžios už pasi 

darbavimą jios naudai apdova 

notas „istorijos mokslų gar 

bės daktaro laipsiniu” drau 

ge su Bimba, tokiu pat iŠto 
riku (Žiugžda yra baigęs Vei 
vėrių mokytojų seminariją), 
kai V. Žemkalniui ta pati oku 
pacinė valdžia teįstenigė tiktai 
„Garbės raštą“, nors: Žemkal 
nio darbai nepalyginamai di 

-dėsni ir bent nežalingi Lietu 
"vai, kaip Žiugždos.

SPORTAS...

Atkelta iš 8-to puslapio, 

moterų krepšinio pirmenybės. 
Vilnietės žaidžia Leningrade, 
o kaunietės Novosibirske. 
Nors sostinės atstovės atvyko 
ankstų rytą, tačiau viešbutį ga 
vo tik vėlų vakarą, (greičiau 
šiai šaltą žiemužę praleidusios 
Leningrado geležinkelio stoty 
je!!) kas ir atsiliepė į rungty 
niųpasekmę, nes dar tą patį 
vakarą Vilnius turėjo žaisti 
prieš silpną Minską, įveikda 
mas gudės tik 54 :42. Antrą 
dieną vilnietės pralaimėjo es 
tems 41:52. Po to, buvo nuga 
lėtas Kišiniovas 56:53, bet 
vėl suklupta prieš Leningradą 
34:40. Paskutinėm žiniom,vii 
nietės pralaimėjo Rostovui 47 
:64, bet nugalėjo Kijevą 46: 
43. Kaunietės Novosibirske su 
žaidė taip : Kaunas—Dniepro 
nietrovskas 55:46, Kaunas— 
Leningrado Bureviest. 61 :62, 
Kaunas —Rygos TTT (Euro 
->os moterų komandinis meist 
eris) 48:58, Kaunas—Frunze 
52:40, Maksvos Dinamo — 
Kaunas 64 :62. Kaip matome, 
kaunietės pralaimi tik keliais 
krepšiais. Tikra nesėkmė I

— Du lietuviai— K. Andri 
ulis ir J.Litvinas įskaityti į ge 
riaušių S.S-gos futbulo teisė 
jų dešimtuką. Kiti yra rusai iš 
Maksvos ir Leningrado.

— Maksvos Spartako boksi 
ninkai pralaimėjo Kauno Žal 
giriui 2:8 ir 2 :7.

KOVAS LAIMI
Laimėję Hamiltono parapi 

jų krepšinio pirmenybes, Ko 
vo jauniai pradėjo t. vad. 
„play-off“ žaidimus. Paskuti 
nėse ir lemiamose rungtynėse 
jie nugalėjo šv. Jono parapi 
jos komandą 66:32 (27:17). 
Taškų pelnė: Bakaitis 5, Ble 
kaitis 4, Meškauskas 26, Vi 
nerskis 24, Kybartas 2, Vin 
dašius 5.

K. B.

VAKARŲ EUROPOS 

UNIJOS
Europos valstybių karinė 

organizacija (Belgija, D. Bri 
tanija, Italija, Liuksemburgas, 
Olandija, Prancūzija ir V. Vo 
kietija) gen. sekretoriui min, 
St. Lozoraitis parašė raštą, 
kuriame sako:

Vakarų Europos Unijos ko 
misija yra išleidusi Berlyno 
bylos doksmentų rinkinį su že 
mėlapiu, kuriame Lietuvos te 
ritorijo-s dalis, atvaizduota že 
mėlapy, yra pavadinta „So 
vietų Sąjunga“.

Aš turiu garbės atkreipti 
Tamstos dėmesį į tai, jog toks 
Lietuvos teritorij os pavadini 
mas yra nesuderinamas su tei 
sės bei teisingumo dėsniais. 
Yra visuotiniai žinoma, k»d 
Sov. Sąjunga laiko Lietuvą ne 
teisėtoje karinėje okupacijoje, 
kuri, einant v. Ribbentropo- 
-Molotovo susitarimais, buvo 
primesta lietuvių tautai jėga, 
prieš jos valią ir pažeidžiant 
tarptautinę teisę. Lygiu būdu 
buvo neteisėtas vadinamasis 
Lietuvos „įjungimas“ į Sov, 
Sąjungą. Todėl Lietuva nega 
Ii būti laikomą SbV. Są.jungos 
dalimi,

ERENBURGAS ATSAKŲ 

KRITIKAMS
Ryšium su Jermilovo prie 

kaištais rašyt. Erenburgui „Iz 
vestijų“ dienraštyje, šis nese 
niai plačiai atsakė savo kriti 
kams. Jam labjausiai nepati 

ĮjjP priekaištai, kad „stalininių 
perse klojimų” metais jis nesą 
kęs kalbN ar nerašęs spaudo 
je. Dabar j?’ nurodė: „Stalino 
laikais mes negalėjome viešai 
protestuoti. Jc>kk>je spaudoje 
aš nebuvau radęs Straipsnio, 
kur būtų protestuojama prieš 
Stalino žiaurumus ar iš viso 
prieš asmenybės kultą“. E.

• Visas jėgas atiduosiu jau 
niesiems, —— sovietinių tradajr.e 
tu sušuko architektas V. Lan 
dsbergis - Žemkalnis, suįąų 
kęs 70 metų amžiaus ir gavęs 
iš okupacinės Lietuvos yaj 
džios „Garbės raštą” už sų 
grįžimą.

— Rusai iš Kubos iki kovo 
15 d. pažadėję išvežti 15,000 
savo karių.



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968. IH. 13. —Nr. 11 (831)

mowt^real
SPAUDOS BENDROVĖS ^NEPRIKLAUSOMA

LIETUVA“

YVAN
SERBE

KLB KULTŪROS FONDO 
VALDYBOS 

INFORMACIJA

valdyba paskutiniame posėdy 
je nutarė visuotinį metinį šeri 
ninku susirinkimą šaukti š. m. 
gegužės 12 d., 3 vai. po pietų 
,,Nepriklausomos Lietuvos“ 
leidyklos redakcijoje, 7722 Ge 
orge Str., LaSalle, P. Q. Vi 
siems šėrininkams bus išsiunti 
nėti pakvietimai su dienotvar 
ke. Kas pakeitė savo adresą, 
visi prašomi pranešti naująjį 
savo adresą.

Valdyba nutarė viešai pade 
koti daug prie Spaudos Ba 
liaus paruošimo prisidėju 
siems ir savo laiką ir darbą au 
Lojusioms N. L-vaj A. Kava 
liūnaitei ir V. Bubliaūskienei 
ir visoms bei visiem talkinin 
kams-ėms."

Valdyba taip gi nuoširdžiai 
dėkoja talkininkėms ir talki 
ninkams, kurie dideliu pašiau 
kojimu kas pirmadienis dirba 
ekspedijuojant N. L-vą: pp. 
Girdžių šeimai, p. Linkonie 
nei, M. Šulmistrui, I. Burbai 
tei, p. Maceliui su dukrele ir 
kitiems, nors ir rečiau talkinan 
tiems .
BANKO „LITO“ REIKALAI 

Kada bus galima pradėti 
rašyti čekius?

— teiraujasi daugelis „Lito“ 
narių. Tikslią datą pasakyti 
neįmanoma, bet ji bus pa 
skelbta spaudoje, kai tik visi 
formalumai bus sutvarkyti. Če 
kių forma spausdinimui jau 
paruošta, visi pareiškimai pa 
sirašyti, su Provincial Bank 
viskas sutarta, belieka tik lauk 
ti Banking Association iš če 
kių keitimo įstaigos pritari 
mo.

Nekilnojamo turto paskolas 
gali užsisakyti tik „Lito“ na 
riai. Paskolos nenariams ne 
duodamos ir užsakymai nepri 
imami — pirmiausia reikia 
Įstoti į narius.

Klysta visi tie, kurie išdės 
to savo, santaupas per kelius 
bankus, kad nereikėtų mokėti 
mokesčių. Tuo būdu jie nie 
ko nesutaupo, nes net ir $ 
3,000 laikant „Lite“ (iki 
$2,300 santaupų ir „Lite“ dar 
nesusidaro pilnas $100 divi 
dendų), jis gauna apie $20 
daugiau sumokėjus mokesčius. 
Dar didesnį nuostolį turi tie, 
kurie kituose bankuose laiko 
didesnes sumas.

Be to, laikymas pinigų ke 
liuose bankuose mokesčių iš 
vengimui rišasi su didele rizi 
ka. Jei kada nupirksi namą ir 
inspekcija pastebės, kad nesi 
niekad mokėjęs mokesčių 
nuo už tuos pinigus gautų pa 
lūkanų,, tai gali tekti sumokė 
ti mokesčius už kelius metus 
iŠ karto ir tai su didele bauda. 
Tokių atsitikimų jau yra buvę 
ir keletui lietuvių.

Naujais „Lito“ nariais 
įstojo: Gytis Julius Niedvaras, 
Kazys Stirbys, Stasė Buika, 
Antanas Gečionis, Violeta Ža

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ . _ „
ketvirtadienį 2~4; 7~9 P'

antradienį ir i« i• • ' 2.... 4 p* m.penktadienį I
trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

kevičius, Stasys Arnbrozaitis 
ir Valerija Biliūnas.

„Lito” vajaus komiteto na 
rių pasitarimas kviečiamas atei 
nantį sekmadienį, kovo 17 d., 
tuoj po sumos (apie 12 v.), 
banko patalpose, prie A. V. 
parapijos salės.

„Lito“ v-ba pasiskirstė pa 
reigomis sekančiai: J. Berno 
tas — pirm.; D. Jurkus — I 
vicepirm. ir vedėjas; P. Luko 
ševičius — II vicepirm.; V. 
Piečaitis — narys veiklos vys 
tymo reikalams; P. Rudinskas 
— sekr. ir ved. padėjėjas.

Kredito komisija: J. Juške 
vičius — pirm. S. Kęsgailą ir 
V. Zubas — nariai.

Reviz. k-ja: J. Bulota — 
pirm. ; Juozas Lukoševičius ir 
J. Adomaitis — nariai.
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.
• Dr. O. Ramūnienė, iš O t ta 
wos yra atvykusi į Montrealį, 
pas Dr. V. Giriūnienę.
• Prof. Dr. V. Pavįlanis, sli 
dinėdamas Laurynuos kalnuo 
se, nusilaužė koją. Užuojauta.
• Gatautis Jonas su dukra ir 
vaikaičiais išvyko poilsio j Flo 
ridą.
• Kontraktoriai, kurių vis da 
ugiau atsiranda iŠ lietuvių tar 
po, kai kurie, kaip J. Petru 
lis, K. Strauss, labai gerai ver 
čiasi.
• Grigaliūnas Pranas, aplei 
dęs Montrealį prieš mėnesį 
laiko, džiaugiasi Chicagos pa 
dange, kur žada geriau ir pa 
stoviau įsikurti.
• K. Mickus, vis drąsiau be 
sireiškiąs visuomeninėj veik 
loj, pardavęs turėtą apartmen 
tą, pirko kitą gražesnį.
® Klemkaitė, laimėjusi NL 
grožio karalaitės titulą, žada 
reikštis ir plačiau visuomeni 
nėję veikloje.

JŪSŲ ALDERMANAS 
ATIDARO SAVO 

INFORMACIJOS BŪSTINĘ
Aldermanas YVAN SERRE 
maloniai praneša Ward 3 bal 
suotojams, jog nuo penktadie 
nio, kovo 8 jo būstinė esanti 
7579 Central — bus atdara 
nuo 1 vai. p. pietų iki 10 vai. 
vakaro, kasdieną iki perrinki 

mo Balandžio 1-mą dieną.
Tel. 366-6981.

Mr. YVAN SERRE asmeniš
kai arba atsakingi asmens bus 
minėtose patalpose pasirengę 

suteikti bent kokias 
informacijas.

Jis kviečia balsuotojus atvykti 
pasitarimams.

Netolimoje ateityje Jūsų al
dermanas YVAN SERRE pa
tieks ateities siekimų gaires 

Jūsų „Nepriklausomoje 
Lietuvoje“.

Spausdinta Y. Serre organiza 
cinio komiteto.

L. K. MINDAUGO
ŠAULIŲ KUOPA

praneša, kad Lietuvos Šaulių 
S-gos įkūrėjo Vlado Putvio 
mirties sukaktuvių paminėji 
mas įvyks kovo 17 d., 11 vai, 
bus atlaikytos Aušros Vartų 
bažnyčioje šv. mišios už V. 
Putvio sielą. Visa lietuviškoji 
visuomenė yra prašoma prisi 
minti šį kilnų Lietuvai daug 
nusipelniusį vyrą. Šauliai pa 
maldose dalyvauja organizuo 
tai su vėliava. Renkamasi pa 
rapijos salėje 15 min. prieš pa 
maldas. Ta pačia proga pri 
menama, kad tuojau po pa 
maldų, parapijos salėje įvyks 
metinis — visuotinis kuopos 
narių siusirinkimas.

Kuopos Valdyba.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENė

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

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

LaSalle. DO 6 1570

ADV OK A TAS

FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1007

1155 Dorchester Blvd., W., 
Tel.: 866-7872

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČI N AS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Kovo m. 6 d., KLB Kultu 
ros Fondo valdyba turėjo pir 
mą naujos valdybos posėdį.

Posėdžio metu buvo patvir 
tinti KLB Kultūros Fondo 
apylinkių įgaliotiniai:

Oltawos apylinkei — inž.
J. V. Danys.

Montrealio apylinkei P. Po 
vilaitis.

Šių apylinkių lietuviai vi 
sais kultūriniais, švietimo ir 
mokyklų reikalais ateity kvie 
čiami kreiptis tiesioginiai į au 
kščiau minėtus įgaliotinius.

KLB Krašto Valdyba yra 
susisiekusi su kitomis apylin 
kių valdybomis ir laukia pasiū 
’ymų kandidatų į Kultūros F- 
4o įgaliotinius. Apie kitų įga 
’•'orinių paskyrimą visuomenė 
bus informuota per spaudą vė 
liau.

Posėdžio metu buvo taip 
->at sudaryta KLB Kultūros 
’i'onrlo Jaunimo Sekcija ir jai 
••adovauti paskirtas V. Piečai 
•■’s. lis. kaip Jaunimo Sekei 
>os Vadovas, koordinuos visą 
’’aunimo veiklą Kanadoje.

Iš esamų išteklių, atsakant 
į prašymą, buvo paskirta $ 
100 Dr. J. Basanavičaius 
Skautų Vyčių Tautinių Šokių 
Grupei.

Šiame posėdy taip pat bu 
v o svarstoma:

1. Kultūros Fondo organizaci
—........... jį. jt------------ =3

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

1962 metų bėgyje buvo pa 
krikštyti 23 vaikai (12 berniu 
kų ir 11 mergaičių) ; buvo pa 
laiminta 13 sutuoktuvių ir bu 
vo atliktos 5 laidotuvės.

Rekolekcijos įvyks savaitė 
je tarp Kančios Sekmadienio 
ir Verbų Sekmadienio. Prasi 
dės kovo 31 d. Smulkesnė re 
kolekcijų programa bus pa 
skelbta vėliau.

Bazarui, kuris įvys šio m ė 
nėšio 23 ir 24 dienomis, įvai 
rių fantų loterijai dar yra su 
aukoję daug asmenų, piniginę 
$5 paramą bazarui įteikė: Br. 
Augaitienė, K. Jokūbausk-enė 
ir A. Pakulis.

Loterijai buvo išsiui mėta 
4 70 knygelių, iki šiol sugrįžo 
180. Būsime labai dėkingi, jei 
visi laiku pasistengs sugrąžin 
ti knygelių šakneles.

T. Št. Kulbis, išvyko į Phi 
ladelphiją pagelbėti klebonui 
kun. J. Šepukaičiui.

Rinkliavos sekm. sudarė $ 
264.25.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos prasidės kovo 
31 dieną, sekmadienio vakarą 
ir tęsis iki banlandžio 6 d. va 
karo.

Šv. Onos dr-ja rengia arba 
lėlę kovo 24 d., po .sumos.

Jaunimo, apie 50 asmenų, į 
Laurynuos kalnus buvo išvy 
kę slidinėti. ’ •

J. 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--l vai. A. V. par. salėje. 
Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 
pirmadieniais nuo 10—-12 vai. ir nuo 7—8 vai.;

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

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

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

TARYBOS POSĖDIS
Kovo mėn. 22 d. (penkta 

dieni) 7 vai. 30 ruin, vakaro 
Lietuvių Namuose, antro augs 
to salėje, 1129 Dundas St. 
W., šaukiamas KLB Toronto 
Apyl. Tarybos posėdis.

Dienotvarkė sekanti.
1. Posėdžio atidarymas
2. Prezidiumo rinkimai.
3. Protokolo skaitymas.
4. Valdomųjų organų prane 

Šimai.
5. Naujos Apyl. valdybos 

rinkimai.
6 .Einamieji reikalai.

Rinktieji Tarybos nariai ir 
organzacijų atstovai gaus pa 
kvietimus, bet jei pakvietimo 
negautumėte, dėl adresų pa 
keitimo, prašom vadovautis 
šiuo pranešimu.
Toronto Apylinkės Valdyba.
PASKAITOS SEMINARE

Penktadienį pedag. — litu 
anistiniame seminare paskai 
tos:
7.30 vai. — 8.10 vai. — „K.

Duonelaitis“, Iz. Matusevi 
čiūtė.

8.15 vai. — 9 vai. — Abėcė 
lės mokymo metodai, A.

iRinkūnas.
9 vai. — 9.40 vai. Lietuvių 

kalba, A. Gurevičius.
tx_____ MK------,"..L3

nio aparato sutvarkymas,

2. Mokyklų - švietimo klausi 
mas,

3. Jaunimo veiklos koordina 
vimas,

4. Antrojo Lietuvių Pasaulio 
Seimo klausimas,

5. Mokytojų suvažiavimo rei 
kalai.

Taip pat pranešame visuo 
menei, kad KLB Kultūros F- 
do Valdybos narių ir įgalioti 
nių individualūs pareiškimai 
ar straipsniai spaudoje, neat 
stovauja KLB Kultūros Fon 
do ir nebūtinai sutampa su 
KLB Kultūros Fondo Valdy 
bos nuomone.

Ateityje skaitytojai bus re 
guliariai informuojami apie K 
LB Kultūros Fondo Valdybos 
svarstymus ir nutarimus.

A. B. Pusarauskas.
KLB Kultūros Fondo. Valdy 
bos Spaudos ir Informacijos 

Atstovas

REIKALINGA
mergina ar moteriškė
lengvai namų ruošai.
Atskiras kambarys. 
Geras atlyginimas.

Teirautis: RI 8-6832
^’x^x^x^x^-x^x^v^x^/x^v-^Zx^i

I N COM E T AX
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 
niškai 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.

^x^x-^x^>x^x^x^x^x<?x ’̂x^x^»

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate Board 
nariai

Namai — 
Žemė — Paskolos

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

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

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

3907 Rosemoant Blvd.
Tel. 722-2472.

S-toa Lite No. 752.

Dr. P. V1ORKH
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto
(i •?. tus nuo Dufferin St.)

Raštinė: LE 4-4451

TAUTOS FONDUI
Vasario 16 minėjime Toron 

te aukojo: $26 A. Kantvy 
das; $20 A. V. Užupiai: $15 
Matulioniai; po $10: J. P. Au 
gustinavičiai, K. Dailydė, Kl. 
Dalinda, A. Dausa, S. I. Gir 
dzijauskas, Dr. J. Yčas, S. P. 
Tanusevičiai, L. Karbunas, 
P. Kudreikis, A. Masionis, 
J. Maziliauskas, Dr. S. Pacevi 
čius, J. Petravičius, V. Vinke 
vičius, E. L. Vaštokas, E. Vi 
tartas. P .Morkūnas, J. Žič 
kus; po $5: Dr. M. Anysas, 
V. Bačėnas, Z. J. Baltakys, I. 
N. Baltakys, A. Baltrūnas. 
M. A. Bumbuliai, Dr. S. Če 
pas, P. O. Dabkus, O. Dalin 
daitė, J. Dvilaitis, kun. Pr. 
Gaida, A. Gurevičius, A. Fi 
revičius, J. V. Jasinevičiai, K. 
Kudirka, Al. Kuolas, Pr. Lia 
čas, V. Lukoševičius. Z. Ma 
zonas, B. Pabedinskienė, S. 
Pacevičienė, Al. Piragis, J. 
Rinkevičius, A. Saulis, A. H. 
Stepaičiai, S. Stonis, P. Skab 
liauskas, V. Sonda, Šalna, Še 
mas P., S. Treigys, P. Bilutis. 
B. Baidila, V. Vaidotas, S. 
Žaladokas, X.; po $4: K. Če 
paitis, Vi. Germanavičius. L. 
Balsys, J. Pikelis, A. Sakevi 
čius, T. I. Vadauskas, E. Šie 
kys, R. Z.: po $3: K. Apera 
vičius, J. Bleizgys, H. Bunti 
nas, J. Dambrowski, G. J. Dič 
petriai, S. Gineitis, St. Kairys, 
J. N., A. Rinkūnas, Pauža, 
Renkauskas, Ščepavičius, A. 
T. Sekoniai, J. V. Skrebutė 
nas; po $2.50: E. Jankutė; po 
$2: Br. Augustaitė, J. B. Au 
kštaitis, J. Bakšys, K. Baltra 
maitis, M. Barščiauskienė, M. 
A. Basalykai, J. Beliūnas, A. 
Besąsparys, B. Buntinas, A. 
Ciplijauskas, J. Čiegis, Pr. Če 
ponkus, K. činčius, P. B. Da 
mbrauskas, St. Daugėla, P. K. 
Daulevskis, St. Dargis, J. Drą 
sutis, K. Dulevičius, P. Gaide 
tis, M. Gričius, J. Svailius, S. 
Grigaliūnas, J. Jacikas, S. 
Kėkštas, P. Kirstukas, P. Im 
brazas, J. Kaknevičius, V. L. 
Kolyčius, X., E. K. Manglic 
kas, J. Matulaitis, B. S. Matu 
levičius, A. Mazlaveckas, V. 
Melnykas, S. O. Mickus, P. 
A. Misevičius, A. Mitas, G. 
Maurušaitytė, J. Morkūnas, 
kun. B. Pacevičius, X. ir Y. 
A. Pundžius, J. Rugys, V. 
Sendžikas, Č. Senkevičius, J. 
Vi. Simonavičius, M. P. Sku 
čas, B. J. Sriubiškis, J. Sta 
vinskas, V. Stukas, D. VI. 
Šaltmiriai, J. Šipelis, J. Tarno 
šaitis, J. Tamulionis, V. Ta 
mulaitis, B. Tamulionis, J. Tu 
naitis, P. Žutautas, X. Zalogė 
nas, V. Vaidotas, B. J. Vaiš 
noras, J. Žiurinskas.

Po $1 ir mažiau aukoj i 105 
lietuviai. Lietuvių evangelikų 
liuteronų bažnyčioje surinkta 
$50.00. ‘

Tautos Fondas per Vasa 
rio 16 minėjimą gavo išviso $ 
792.65 aukų. Tautos Fondas 
nuoširdžiai dėkoja aukoto 
jams už aukas pavergtos Tė 
vynės vadavimo reikalams ir 
visoms skautėms už darbą 
renkant aukas. TF Sk. V-ba.

PARDUODAMAS 
LIUKSUSINIS 
DUPLEKSAS

2X5 atskiri kambariai.
Visas centralinio apšildymo.

Įrengtas playroom. 
2-jų mašinų garažas. 

Saviems nuolaida.
Teirautis: DO 6-6237,

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. S u š i n 8 k a 8.
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