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Kinai kelia rusų kolonizmą
KAIP PASAKĖČIOJE: SEPTYNI VYRAI VIENĄ ROPĘ --------- --------------------------------------------------------------

KAS NAUJA KANADOJE
RUOŠKIMĖS DALYVAUTI RINKIMUOSE

MASINU FONDO VAJUS
ROVĖ IR. . . NEIŠROVĖ

Prancūzijos prezidentas susirūpino: ir dėl Britanijos 
priėmimo j Bendrąją Europos Rinką ir dėl 

Alžyro ultimatumo ir dėl streikų.
Nelengvai vyksta Nasserui derybos ir dėl Arabų 

apsijungimo.
Europos spauda skelbia sensacijas apie Mažosios Lietuvos 

prijungimą prie Lietuvos.
Nepakeičiama taisyklė iie 

ka ta per amžių amžius išban 
dyta tiesa, kad

UŽ KLAIDAS REIKIA 
ATSAKYTI.

Kratais labai žiauriai, daž 
nai žiauriau, negu pačios klai 
dos atrodo būtų to vertos. 
Taip atsitiko su Amerika.

JAV prezidentas Eisenho 
weris pakartotinai tvirtino: Į 
Kubą komunistų nejleisime. 
O vis dėlto juos gražiausiai 
Įleido. Prezidentas Kennedy 
bandė išvaryti ir turėjo jau 
dvi gražias progas, bet jų ne 
sugebėjo išnaudoti ir dabar 
turi didelę problemą.

Dabar JAV bando paltaty 
vinę priemonę: kelias dienas

TARĖSI SU AMERIKOS 
CENTRO PREZIDENTAIS, 
kurie vos ne vos patys išsilai 
ko, dažnai susidurdami su tuo 
faktu, kad iš Kubos sklindan 
ti diversija juos purto, ir kar 
tais sunku su tuo kovoti.

Centrinės Amerikos valsty 
bių prezidentai: Kostarikos F. 
Orlich, Gvatemalos M. Fuen 
tęs, Salvadoro J. Rivera, Pa 
narnos D. Chiari, Nikaraguos 
L. Samoza ir Hondūro R. Mo 
rales išgirdo JAV Prezidento 
J. Kennedy gražią kalbą apie 
tautų ir valstybių teisę sava 
■ankiškai tvarkytis, bet. . .
<AS PADARYTA TIEMS 

DALYKAMS 
PATIKRINTI?

Kol kas atrodo, bebeik nie 
ko. Greičiausia — visai nieko. 
Pinigais, kuriuos Amerika 
duoda Pietų Amerikos valsty 
bėms, reikalas nebus pataisy 
tas, Tam tikslui

PIETŲ AERIKOJE 
REIKALINGOS RIMTOS 

REFORMOS,
bet apie jas Kennedy tiktai 
užsiminė, o kiti prezidentai 
pavojų mato tiktai vienoje 
Kuboje ir mano, kad vien 
Castro pašalinus, bėdos būtų 
pašalintos. Jie nemato refor 
mų reikalo, o reformos ver 
žiasi pro visus plyšius ir kol 
jos nebus padarytos, nieko ge 
ra netenka laukti. Tat ir paša 
kečia apie ropės rovimą lieka 
realybe.

Mums, lietuviams, daug 
įdomesnis dalykas — Mask 
vos nesantaikos su Peipingu, 
nes per jas išryškėjo, kad
KINAI IŠ ŠAKNŲ PRADE 
DA JUDINTI RUSIŠKĄJĮ 

KOLONIALIZMĄ,
visu jau atvirumu keldami vie 
šumon.

Kinijos komunistai Rusijos 
komunistams aiškiai pasakė: 
rusai, drauge su Vakarų vals 
tybėmis, yra užgrobę kinų že 
mių plotus, didelius plotus, 
kurie turi būti Kinijai sugrą 
žinti. , . Taigi, ne kas kitas, 
bet

PATYS KOMUNISTAI 
IŠKELIA RUSŲ 

IMPERIALIZMĄ IR 
KOLONIALIZMĄ, 

viešumon ir pradeda reikalau 
ti neteisybes atitaisyti. . .

Šie faktai rodo, kokios pai 
niavos iškyla tarptautinėje are 
noje ir kad tos

PAINIAVOS REIŠKIASI 
LYGIAI ABIEJUOSE 

LAGERIUOSE, 
ir vakariečių ir komunistų. To 
dėl Kinijos komunistų nesula 
rimai su rusų komunistais yra 
labai rimtas reiškinys, kuris, 
nežiūrint Chruščiovo pastan 
gų, nepraeis be rimtų pasek 
mių.

Turi paaiškėti, kad neteisy 
bė ir

BLOGIS VISUR YRA 
BLOGIS,

ar Vakaruose, ar rytuose, pas 
vakariečius ar pas komunis 
tus.

Painiavos kyla iš to, kad da 
bar, kinams keliant rusų ko 
llonializmo klausimus, Vaka 
rai turėtų kinams pritarti, o 
šie to nedaro.

Ne dėl malonumo Nikita 
Chruščiov pasiryžo būti pili 
grimu pas Popiežių. Jis Popie 
žiu giria ne už taikos palaiky 
mą, bet kad Popiežius ji bent 
kiek palaikytų, gintų nuo baž 
nyčios puolimų, kai jį puola 
net ir ,.draugai“ kinai, o jie 
puola ir kitus ,,nukrypėlius“
— prancūzus, italus ir kt.

Visi didieji dabar turi dide 
lių rūpesčių.

DE GAULLE TAIP PAT 
DIDELIUOSE 

SUNKUMUOSE.
Jis turi kelias problemas. 

Dėl britų jis turėjo kelionę 
Olandijon, nes ši ypač neside 
rina su prancūzų politika ir 
reikalauja britus priimti. Kita
— streikai. Prie angliakasių 
prisidėjo geležinkeliečiai, ku 
rie streikavo 4 valandas ir su 
trikdė visą susisiekimą. Iškilo 
ir trečia problema: Prancūzai 
Sacharoje susprogdino bando 
mąją A bombą, dėl ko Alžy 
ras pareiškė atsimetąs nuo 
susitarimų su Prancūzija Evia 
ne. . .

Nasserui taip pat nelabai se 
kasi derybos

DĖL ARABŲ 
APSIJUNGIMO, 

nes jis jau buvo pamokytas 
praeities ir lengvai nepriima 
kaimynų pasiūlymų. Nasser 
nori tvirtai užsitikrinti savo po 
zicijas, kad nebūtų išmestas 
iš balno. . .

Mažosios Lietuvos klausi 
mai mums, žinoma yra svar 
būs, kad jiems neskirtume pir 
maeilio dėmesio. Vakarų spau 
da, ypač Vokietijos, skelbia, 
kad

MAŽOJI LIETUVA JAU 
SUJUNGTA SU VISA 

LIETUVA.
Faktas gi toks, kad ūkine 

prasme Karaliaučiaus sritis tik 
rai esanti pavesta Lietuvos 
,.valdžiai“. Deja, kad ta „vai 
džia“ nevaldiška. Kita vertus, 
ar tai nėra užmačia prieš Lie 
tuvą — ją daugiau apjungti su 
Leningrado apygarda ir visiš 
kai įtraukti į Rusijos ratą?

Gera bolševikų valia neįma 
manoma patikėti. Jeigu jie ką

Tiktai savaitė lieka iki fe 
deralinių rinkimų. Visi jiems 
turime ruoštis ir visi turime 
dalyvauti, kaip visateisiai lais 
vo krašto piliečiai. Nenumo 
kime ranka, kad kiti už mus 
tai padarys. Tiesa, jie pada 
rys, bet ar mūsų naudai? Pa 
tys tvarkykime savo gyveni 
mą, per valstybinį tvarkymą.

Keturios partijos Kanadoje 
kovoja ryškiausiai dėl vietų fe 
deraliniame parlamente: Libe 
ralai, Konservatoriai, Naujie 
ji demokratai ir Socialinis kre 
ditas. Tiesa, oficialiai dalyvau 
ja ir komunistai, bet jų tiek

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOJE VIETOJE 
KOLŪKIŲ BUS ŽEMĖS 

ŪKIO FABRIKAI
Lietuvos žmonės visą laiką 

nerimsta. kad okupantas 
prieš juos planuoja dar viena . 
baisų pavergimo žingsnį: at 
imti iš kaimo žmonių 60 arų 
sklypelius, kurie, kaip statist! 
ka rodo, pagamina produktų 
daugiau, negu visi sovehozai 
ir kolchozai, ir tuo būdu kai 
mo žmonės palikti visiškai ba 
dui. Šis klausimas Lietuvos 
žmonėms kabo, kaip Damok 
lo kardas.

Dabar iš Lietuvos ateina ži 
nių, kad Maskvos kompartija 
sumaniusi iš kaimiečių atimti 
ir tuos mažus sklypelius ir, 
suliejus visa į vieną plotą su 
kolūkių ir sovūkių žemėmis, 
padaryti žemės ūkio fabrikus. 
Tai būtų paskutinė pavergi 
mo fazė.

„KARALIAUČIUS DABAR 
PRIKLAUSO LIETUVAI“

Tokiu ir pan. pavadinimais 
vokiečių spauda kovo mėn. 
paskelbė iš Lietuvos, „Tiesos“ 
gautą žinią apie ūkinį Kalinin 
grado (buv. Karaliaučiaus) 
srities pavaldumą Liaudies 
ūkio tarybai Lietuvoje. Kai 
kurie vokiečių laikraščiai 
(pvz. „Stuttgarter Nachrich 
ten“) nurodė į Karaliaučiaus 
„ūkinį prijungimą prie Lie 
tuvos“, o Aacheno miesto 
spauda, pvz. „Aachener Vol 
kszeitung“ nurodė į Karaliau 
čiaus priklausymą Lietuvai 
(gyventojų šiuo metu ten esą 
226,000), o „Aachener Nach 
richten“, kovo 6 d. žymėjo: 
„Svarbiausia — žuvies paren 
girnas — Karaliaučiaus sritis 
ūkiškai prijungta prie Lietu 
vos“. Dar kiti laikraščiai, pvz. 
„Cannstatter Zeitung“, kovo 
2 d. pažymėjo, kad „Kara 
liaučiaus sritis prijungta prie 
Lietuvos“. Tačiau pačioje in 
formacijoje, gautoje per dpa 
spaudos agentūrą, visur nuro 
dyta tik į ūkinį „Kaliningrado 
srities" pavaldumą. E.

daro, tai daro turėdami savo, 
kaip okupantų ir kolonialistų, 
tikslus ir užmačias. Kas po 
Štl’0 „prijungimu“ sl!epiaf-|;, 
kol kas sunku pasakyti, bet 
tai turės paaiškėti vėliau.

Visokiu atveju, nors ir eo 
vietiškas Mažosios Lietuvos 
jungimas turi savo reikšmę. 

maža, kad jie tiktai tesudaro 
išimtį.

Paskutiniu metu partijų ko 
va ypač paaštrėjo. Ypatingai 
drastiškai pasisako kreditinin 
kai, kurie pav. kaltina Libe 
ralus, kad juos esą remianti 
Amerika. Kreditininkai tačiau 
nepasako, kas juos remia. Tuo 
tarpu Liberalai susilaiko nuo 
griežtos kritikos kitų srovių ir 
daugiau kalba apie tai, ką jie 
darys, jeigu bus valdžioje.

— Kanados 1962 — 1963 
metų biudžeto deficitas suma 
žėjo iš 791 mil. dol. iki 570 
mil. dol.

OKUPANTAS NUGRIOVĖ 
VILNIAUS KRYŽIAUS 
KELIŲ KOPLYTĖLES
4 kilometrai nuo Vilniaus 

yra Kalvarijos. Gražiame, kai 
n’vįį'”ne miške, kaip atmintis 
1655—1656 metais Lietuvos 
išsivadavimo nuo rusų okupa 
cijos, buvo išvedžioti Kristaus 
kelių takai ir pastatytos „sla 
cijos“ — rokoko stiliaus ko 
plytelės.

Kalvarijas kasmet lanko ma 
sės žmonių iš visų Lietuvos 
vietų ir net iš Gudijos. Ypač 
Sekminių metu. Dar caro oku 
pacijos laikais Vilnių užplūs 
davo masės kaimo žmonių, 
kurie lankydavo Vilniaus baž 
nyčias, o iš Vilniaus Kalvari 
jų plentu pulkais su vėliavo 
mis ir giesmėmis eidavo į Kai 
varijas ir ten su giesmėmis ir 
maldomis apvaikščiodavo imi 
tuotus Jeruzalės Kristaus kan 
čios kelius.

Caras nedrįso lietuviams to 
trukdyti, bet bolševikinis oku 
pantas Kalvarijas uždraudė, 
o dabar nugriovė ir tas koply 
teles..

KITOS NAUJIENOS
— Anglai atšaukė Margari 

tos vizitą Paryžiun, tai prancū 
zai nepriėmė Anglijos užs. r. 
min. Home. . .

— Ispanijos diktatorius 
Franco projektuojąs „naują 
demokratiją“, keisiąs režimą.

— Ryšium su faktu, kad 
Brazilijos valdžia sutiko leisti 
Sao Paulo sušaukti „taikos ša 
lininkų“ — kastrininkų „kon 
greeą“, Amerika atjsisakonti 
duoti Brazilijai finansinę pa 
ramą, dėl kurio fin. min. Dan 
tas jau buvo atskridęs Vašing 
tonan.

— New Yorko spaudos 
darbininkų streikas pasibaigė.

— Atnaujintos derybos dėl 
Berlyno. Jos vyks Maskvoje 
ir Vašingtone atstovų su mi 
nisteriais.

— Kanados Social Credit 
partija aiškiai pasisakė prieš 
darbininkų sąjungas ir pasi 
reiškė kaip antisemitinė. Tą 
pažymi visa Kanados spauda.

— Fidel Castro Paryžiaus 
laikraščiui ,,Le Mond“ pareiš 
kė, kad jeigu Chruščiovas kri 
zės metu būtų pasirodęs Ku 
boję, tai jis jam gerokai būtų 
patrynęs ausis.

NL Bendrovė nuoširdžiau 
šiai dėkinga tiems skaityto 
jams, kurie mokėdami prenu 
meratą, atsiunčia ir NL Maši 
nų Fondui įnašų.
Šimaitienė Galina,

Montreal......................... 10.00
Gatautis Jonas,

Montreal.........................10.00
Sitkauskas Kazys,

Montreal.........................20.00
Viso . . . 40.00

^onlriat, P-Q.

akademinio SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS IR 

DISKUSIJOS
Šiuo pranešame, kad kovo 

m. 29 d. 8 v. v. Aušros Vartų 
parapijos klebonijos patalpo 
se įvyksta visuotinis M. L. 
Akademinio Sambūrio sus-rin 
kimas, kurio metu bus disku 
tuojama tema: „Religija ar 
tautybė“. Visuomenė ir nariai 
kviečiami dalyvauti.

MONIKA JONYNIENĖ 
kalbės apie šių dienų lietuvių 
poeziją literatūros ratelio susi 
rinkime, kuris įvyks ketvirta 
dienį, kovo 28 d. 8 vai. vaka 
ro Aušros Vartų klebonijos sa 
Įėję. Šiuo klausimu besidomin 
čios moterys kviečiamos akait 
lingai dalyvauti.

PRAŠOME ATSIIMTI 
LAIŠKĄ

NL redakcijoje yra laiškas 
iš Lietuvos, adresuotas A. 
Ruočkui, iŠ Vilkaviškio rajo 
no, Alksnėnų pašto, pasirašy 
tas S. Valentienės. Laišką pra 
šome atsiimti iš NL redakci 
jos. Galima susižinoti telefo 
nu: DO 6-6220.
ATIDARĖ PARDUOTUVĘ 
mūsų tautietis V. Jacynas: 
10901 Pigeon Str., Montreal 
Nord, telefonas: 322-0790, 
buto tel.: 323-1008. Krautuvė 
parduoda maistą. Tautiečiai 
kviečiami pirkti pas savo tau 
tietį - lietuvį. Krautuvės iška 
ba: Marche de Castille

— Verduno mokytojai lai 
mėjo algų pakėlimą.

— Montrealio metro pra 
dės veikti 1966 m. pavasarį.

TORONTAS 
KOVO 28 D. 8 VAL. VAK. 
Lietuvių Namų didžioje salė 
je įvyks Liberalų partijos 
priešrinkiminis į Federalinį 
Parlamentą susirinkimas - mi 
tingas, kuriame Parlamento 
atstovas Mr. Gordon ir kiti Ii 
beralų partijos aukšti pareigu 
nai darys pranešimus ir atsa 
kys į jiems patiektus klausi 
mus.

NEW YORKO NAUJIENOS
1964 - 1965 m. New Yorke 

įvyksta Pasaulinė paroda. 
Amerikoje gyveną lietuviai nu 
tarę šioj parodoj dalyvauti ir 
tam reikalui New Yorke yra 
sudarytas Specialus Komite 
tas.
ma pasaulinėje parodoje paro 

Komitetas mano, kad gali 
dyti lietuvių tautinį meną, ar 
chitektūrą, liaudies meną ir jo 
dirbinius, lietuviškus mezgi 
nius ir audinius, archyvinius 
dalykus, lietuvių spaudą išeivi 
joje ir tt.

Komitetas, nežinodamas, 
kokių kas eksponatų galėtų 
paskolinti, prašo visų laisvam 
pasaulyje gyvenančių lietuvių

Nuoširdžiausiai dėkojame.
Mašinų F-de buvo 11,471.00
Naujai gauta .......... 40.00
Fonde dabar yra 11,511.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta 3,489.00

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

Valdyba.

LASALLE PATENKINO 
LIETUVIŲ PRAŠYMĄ 
Viena LaSalle gatvė bus pa 

vadinta Lithuanie - Lithuania. 
Tai būsianti naujai atidaryta 
gatvė.

PRADĖJO 
TARPININKAVIMO 

patarnavimą tautietis Romas 
Verbyla. Biznis pavadintas 
Crescent Land Corp. Romas 
Verbyla parduoda žemę. Ad 
resas: 6988 — 16th Avenue, 
Rosemount. Telef: 727-8601. 
Tautiečiai kviečiami pasinau 
doti lietuvio patarnavimais. 
Žiūrėkite skelbimą.

DAUG SERGANČIŲ
Gripo epidemija, pasireiš 

kusi šalčių rnetu, dar neužsi
baigė. Yra daug sergančių. 
Paskutinę savaitę sirgo dr. H. 
Nagys, J. Norvaiša - Girinis, 
daugelis mokinių ir kt.

ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
komiteto finansų skyriaus ve 
dejas Stasys Vidmantas lan 
kėši Montrealyje ir pas KL.B 
Krašto V-bos pirmininką Dr. 
P. Lukoševičių darė praneši 
mą, kuriame dalyvavo pats 
pirmininkas Kr. V-bos nariai 
Pr. Rudinskas ir J. Kardelis 
ir KLB Kultūros Fondo atsto 
tovas V. Žižys ir J. Piečaitis, 
kuris yra Tautinių šokių gru 
pės vedėjas. Išsiaiškinta daug 
klausimų.

IŠSKRIDO ATOSTOGŲ
P. K. Jokubauskienė atosto 

gų lėktuvu išskrido į Floridą, 
kur išbus iki Velykų. P. Jaku 
bauskienė pasiryžusi Miami 
lietuvių tarpe paplatinti Ne 
priklausomą Lietuvą. Linkime 

IŠVYKSTA AMERIKON
Pp. L. Barauskų šeima 

prieš Velykas išsikelia Čika 
gon. Montrealis netenka ga 
baus aktoriaus bei visuimeni 
ninko, kuris pastoviai dalyvau 
davo Montrealio lietuvių pa 
rengimuose kaip aktorius, da 
lyvavęs visuose spektakliuose. 
P. Barauskienė taip pat visuo 
meniška asmenybė. Jų neteki 
mas Montrealiuibusjaučiamas. 
Apgailestaujame išvykimą, 
bet linkime Čikagoje rasti dau 
giau pasitenkinimo, negu jo 
buvo Montrealyje.

pranešti, kokius eksponatus 
galėtų minimai parodai pasko 
linti (Rašyti: Rev. L. Jankus, 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.) Atsiliepimą norėtu 
mėm gauti iki 1963 m. liepos 
1 dienos.

Šiuo metu norime tik sure 
gistruoti, ką turime įdomiau 
šio parodyti pasauliui (spėja 
ma, parodą atlankys per 70 
milionų žmonių).

Gavę informacijas, tarsi 
mės individualiai dėl lietuviš 
kų eksponatų patalpinimo bei 
jų atgabenimo į parodą, kuri 
prasidės 1964 m. balandžio 
15 d.

Komitetas.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For loyalty to Canada!
Už ištikimybę Kanadai! For liberation of Lithuania!

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

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

VEDA IGNAS ŽALYS.

MONTREALIO LIETUVIAI PIRMAUJA SAVO 
GRUPĖJE

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-622 0

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

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

Mūsų tautinės šventės
IR

MŪSŲ JOMS PAREIGOS
Lietuviai išeivijoje per dau 

gelį metų yra sukūrę daugelį 
savo organizacijų, o šios savo 
ruožtu į tradiciją yra įvedu 
sibs tautines savo šventes, ku 
rios pagal sąlygas- lietuviškų 
jų kolonijų telkinius, koncen 
raciją ir kitas aplinkybes, -tau 
tines šventes turi įvairias. Vie 
nos jų apima tiktai vieną ko 
loniją, bet kaimyninių palaiko 
mos, kitos gi šventės apima 
didelius telkinius ir ruošia 
mos plačiu mastu. Tokių tau 
tinių švenčių turi Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuviai 
ir Kanados lietuviai. Kaip ži 
nome, Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviai turi perio 
diškai šaukiamus seimus, o 
Kanados lietuviai — Lietuvių 
Dienas, ruošiamas kasmet. O 
trečios tautinės šventės — tar 
turn visuotinės, apimančios, sa 
kytume, visus lietuvius, bent 
visose kaimyninėse srityse gy 
venančius. Tokios šventės yra 
JAV ir Kanados lietuvių ruo 
Šiamosios dainų, tautinių šo 
kių, sporto šventės ir Kultu 
ros Kongresai.

Visos šios šventės — ne pra 
moginis reiškinys, kaip kai 
kas bando iškreiptai aiškinti. 
Tai yra mūsų, kaip lietuvių 
tautos žmonių, gyvybinis rei 
kalas: savy tos kultūros išlai 
kymo ir kitiems parodymo; 
tai yra mūsų tautinės gyvy
bės demonstracija; tai yra mū 
sų pareiškimas visam pašau 
liui, kad lietuviai yra savai 
minga tauta, turinti savaimin 
gą kultūrą ir, kaip tokia, turi 
visas tautai priklausančias tei 
sės, kurių tarpę ir teisę sava 
rankiškai tvarkyti savo gyve 
nimą, pačių apsisprendimu.

Iš to išplaukia ir mūsų pa 
reigos toms didelėms ir svar 
bioms tautinėms šventėms. 
Mes, kaip savaimingos lietu 
vių tautos žmonės, savo pri 
gimtimi esame įpareigoti sau 
goti, remti ir puoselėti savo 
sios kultūros apraiškas, savą 
ją tautinę gyvybę ir jos savai 
mingumus.

Šiemet JAV ir Kanados lie 
tuviai turės Antrąją tautinių 
Šokių Šventę, kuri įvyks lie 
pos 7 dieną Čikagoje. Oficia 
iiais šventės rengėjais yra Či 
kagos lietuvių bendruome

AR ŽINAI
.... Šiemet Montrealio ,,Dr. 

J. Basanavičiaus“ sk. vyčių 
būrelio globojama tautinių šo 
kių grupė švenčia savo dešimt 
mėtį.

. . . Balandžio mėn. 27 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyks dešimtmečio minėjimas 
— koncertas su įdomia ir įvai 
ria programa.

. . . Tautinių šokių grupės 
skudučių orkestras, susidedąs 
iš 14 žmonių, dalyvaus minėji 
mo programoje.

. . . Dešimtmečio proga yra 
leidžiamas specialus leidinė 
lis, kuris laukia montrealiečių 
profesionalų bei biznio skelbi 
mų.

. . . Dešimtmečio minėjimo 
bilietus - pakvietimu* jau ga 
Įima įsigyti pas visus šokėjus,

nė, bet rengimo komitete da
lyvauja ir Kanados įgaliotas 
atstovas, T. J. Borevičius.

Šventės ruoša vyksta visu 
atsidėjimu: Šventės ruošimo 
Komitetas jau yra išleidęs šo 
kių vadovą, kuris išsiuntinė 
tas šokėjų grupėms; yra iš 
nuomavęs šventei geriausią 
Čikagos salę, kuri talpina lūks 
tančius žiūrovų; yra suregis 
truota jau 33 šokėjų grupės, 
kurių dalyvių bendras skai 
čius siekia apie pusantro tūks 
tančio; yra pasamdytas Čika 
gos orkestras ir vyksta kiti pa 
siruošiamieji darbai.

Visai suprantama, kad to 
kiam užsimojimui reikalingos 
didelės lėšos. Žinoma, skait 
lingi Čikagos lietuviai masiš 
kai lankys Šokių Šventę ir, 
jie, žinoma, suneš daugiausia 
pinigų toms išlaidoms pa 
dengti. Tačiau yra faktas, kad 
tokiai masei, šokėjų atvežti 
ypač iš tolimesnių vietų, kaip 
Kalifornija, Montrealis, reiks 
didelių lėšų. Tat ir komitetas 
tuo yra susirūpinęs. Lėšų tel 
kimu rūpintis yra pavesta či 
kagiečiui Stasiui Vidmantui, 
kuris tuo tikslu, — drauge ir 
informavimo tikslu, — lankė 
si Kanadoje ir informavo KL 
B Krašto Valdybą.

Kanada šiai šokių šventei 
siunčia 5 grupes. Tat, savai 
me suprantama, kad ir joms 
nuvykti reikia lėšų. KLB Kraš 
to Valdyba kreipsis į Kana 
dos lietuvius su prašymu, kiek 
kas gali, aukoti šiai šventei 
lėšų.

Atsiminkime, kad Šokių 
šventės dalyviai yra gražusis 
mūsų jaunimas — mūsų viltis 
ir mūsų tautos ateitis išeivijo 
je. Tai daugiausia studentai 
ir moksleiviai, kurie savo lėšų 
neturi. Atlikime savo tautinę 
pareigą — paaukokime, kas 
kiek galime. Nors ir po ne 
daug aukosime, bet jeigu au 
kosime visi, — suaukosime di 
dėlę pinigų sumą. Visi jauski 
me pareigą tautai ir tėvynei, 
kuri yra mūsų tautinės gyvy
bės lopšys, mums davęs gar 
bingą lietuvio vardą, — jį 
mes privalime garbingai išlai 
kyti.

J. Kardelis.

KAD.. . ?
orkestro dalyvius, vyčius ir 
skautų rėmėjus.

. . . Per dešimtį darbo me 
tų, grupei priklausė ar pri 
klauso: 102 šokėjai, 8 akor 
dijonistai, 15 orkestro daly 
vių, 3 grupės vadovai.

- . . Pirmąją grupę sudarė 
16 šokėjų, iš kurių šiandien 13 
yra vedę ir iš tos trylikos 8 
pasirinko savo gyvenimo part 
nerius-es iš šokėjų tarpo.

. . . Šiuo metu grupė susi 
deda iš 16 mergaičių ir 16 ber 
niūkų.

. . . Grupė smarkiai ruošiasi 
Tautinių Šokių Festivaliui, įvy 
kstančiam š. m. liepos — 7 d. 
Čikagoje.

. . . Sutelkti pakankamai lė 
šų kelionės išlaidoms padeng 
ti yra vedamas Aukų Vajus,

Ketvirtame rate Montrea 
lio lietuvių komanda susitiko 
St. Willibrord’s šachmatų kiti 
bą.

Mūsų komandos sąstatas 
pagal lentų eilę) buvo šis: I. 
Žalys, E. Baikovičius, V. Ba 
gūšis, J. Viliušis, J. Malaiška 
ir M. Čapkauskas.

Žalys sulošė savo partiją ke 
liomis dienomis anksčiau. Jo 
priešininkas jaunas MacDo 
nald stengėsi kaip begalėda 
mas suremizuoti šią partiją. 
Jam pasisekė pasiekti baigmę 
su vienu pėsčiu mažiau. Jis tę 
sė kovą iki 51 ėjimo, kol pra 
lošė antrą pėsčią. Po to jis 
pasidavė.

Malaiška lošė energingai ir 
greitai „surietė savo priešiniu 
ką Weiss’a į ožio ragą“.

Mūsų šachmatų veteranas 
Viliušis pralaimėjo savo parti 
ją Leblanc’ui. tuo būdu leisda 
mas St. Willibrord'o šachma 
tų klubui gauti pirmą tašką.

Antras mūsų veteranas 
Baikovičius pateko jau po de 
biuto į sunkumus prieš savo 
penkiolikametį priešininką J. 
Patenaude. Jokie prityrusio 
lošėjo „triukai“ nepadėtų, ir 
jaunas šachmatininkas su šyp 
sena veide išplėšė laimėjimą 
iŠ „seno vilko“.

Sekančioje lentoje Bagušis 
negailestingai kovojo prieš 
jauno Patenaude tėvą.

Laimėjęs pėsčią ir turėda 
mas geresnę padėtį, jis vertė 
savo priešininką naudoti daug 
laiko, kol pagaliau jo laikro 
džio rodyklė krito ir Bagušis 
vėl užpelnė tašką mūsų ko 
mandai.

Čapkauskas, atrodo buvo 
pasiryžęs savo priešininką E. 
Gregory „sumalti į miltus“.

Nors jo pasirinktas kelias 
nebuvo greičiausias, vis dėlto 
po puspenktos valandos loši 
m«(, j's galėjo ramiai nusi 
šluostyti nuo veido prakaitą, 
kai jo priešininko karalius bu 
vo sumatuotas.

Tokiu būdu mes jau trečią 
kartą laimėjome rezultatu 4: 
2.

Sekančią savaiaę mes lošime 
prieš McGill universitetą.

PROBLEMA NR. 14
Matas per du ėjimus

GENEI PETRULIENEI ir BROLIUI, 
mirus Lietuvoje jų tėveliui 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Morkūnai ir Radzevičiai.

Veda sktn’. inž. J. Bulota.

NIAGAROS PUSIASALIO SKAUTŲ VEIKLA
Šio pusiasalio skautai yra iš 

varę didelę vagą lietuviškoje 
veikloje. Dėka pasiryžusių ir 
energingų vadovų, į skautų 
eiles ir veiklą yra įtraukta 
per 90% veikliausio jaunimo.

Skautams per eilę metų su 
maniai vadovavo P. Balsas, 
B. Simonaitis, o dabar vado 
vauja M. Gverzdienė.

Skautai neapsiriboja vien 
savo būrelio veikla, bet suge 
ba duoti ir kitoms organizaci 
joms programas. Vien tik šiais 
metais skautai davė puikią 
programą St. Catharinėje B- 
nės suruoštoje vaikų eglutėje, 
Wellande, B-nės suruoštame 
vasario šešioliktos minėjime. 
Jaunimas mėgsta dalyvauti lie 
tuviškoje veikloje, jei atsiran 
da patyrusių vadovų.

Bet skautai susiduria su sun 
kia materialine problema. Ne 
visi tėvai yra pajėgūs savo 
vaikus — skautelius aprūpinti 
rėkiama apranga ir išsiųsti į 
stovyklą ir tt.

Kad visi skautai galėtų da 
lyvauti skautiškuose sambū 
riuose, jiems ateina į pagalbą 
plačioji visuomenė. Niagaros 
pusiasalyje patriotai lietuviai 
yra įstoję į skautų rėmėjų ei 
les, ir pagal išgales savanoriš

1 sc— 1

į kurį prašomi atsiliepti visi 
tautiečiai, kurie mato ir su 
pranta garbės reikalingumą 
Montrealio lietuvių kolonijoje.

. . . Montrealio lietuvių ba 
nkas „Litas“ yra vienas iš sta 
mbiausių tautinių šokių gru 
pės rėmėjų. J.

kai moka reguliariai mokes 
čius. Rėmėjų mokestts yra 
nuo 1 dolerio, ir kas moka $5 
— ar daugiau, skaitosi garbės 
rėmėjas. Šiuo metu skautų rė 
mėjų valdybos pirmininku 
yra Jonas Deinora. Tai yra ne 
išsemiamos energijos ir dide 
lio patyrimo vsiuomeniškoje 
veikloje, kuris sugeba nugalė 
ti susidariusius sunkumus ir 
neleisti skautų veiklai pakrik 
ti. J. Deinoras už skautišką 
veiklą yra apdovanotas.

Šių metų balandžio mėn. 
27 d. šeštadienį, Slovakų salė 
je Page ir Welland g-vių san 
kryžoje rengia vakarą, kurio 
pelnas bus paskirtas skautams 
paremti. Skautų rėmėjų reng 
ti vakarai visada sutraukia 
daug dalyvių, reikia tikėti, 
kad bus sėkmingas ir ateinan 
tis parengimas.

Korespondentas.

DĖL SLAPYVARDŽIŲ
J. Kručas, kovo m. 6 d. „Ne 

priklausomos Lietuvos” laido 
je rašo straipsnelį, „Naujas 
spaudos darbininkas”. Čia 
jis sveikina jį ir kviečia toliau 
bendradarbiauti s p a u doje. 
Tuo pačiu siūlo nepasirašinėti 
M. C„ bet pilna savo pavarde. 
Kodėl? Yra daug spaudos 
darbuotojų, kurie niekad ne 
pasirašo pilnos pavardės ar 
net inicialų. Visai natūralu, ka 
dangi esame ne namie ir gal 
dėl tos priežasties nenorime 
reklamuoti savo asmens. Tam 
priežasčių yra pagrįstų ir tas 
yra leistina. Iškilus reikalui, 

Nukelta į 7-tą usl.

MŪSŲ ©.SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVIAI SPORTUOJA VOKIETIJOJ
Hamburge veikia lietuvių 

sporto klubas „Baltica“. šiuo 
metu nariai daugiausiai kulti 
vuoja tinklinį. Sudarytos net 
trys komandos: moterų, vyrų 
I ir II-ji. Klubo valdybą suda 
ro: kun. V. Šarka pirm., vice 
pirm. L. Norkevičius ir ižd. J 
Valaitis. Be abejo, kun.V. 
Šarka didelis tinklinio mėgė 
ja dar Vilniaus Vytauto Didž. 
gimnazijos laikais, šią sporto 
šaką ir toliau populiarina V o 
kietijos lietuvių tarpe, žaisda 
mas už Baltiką antroje jos ko 
mandoje. Sėkmės valdybai ir 
visiems Hamburgo lietuviams 
sportininkams! '

KUR SPORTAS ?
. . Sustabdžus K. Čerkeliūno 
redaguotą Sportą, dabartinis 
FASK-tas CLevelande žade 
jo išleisti naują sporto žurnalą 
jau sausio mėn. Deja, praėjo 
ir pusė kovo mėn. tačiau FA 
SK—to žadėto laikraščio ne 
simato.

Ar ŠALFASS nutarimai 
gruodžio 1-2 d.d. paliko tik 
popieriuje, ar žadama bent 
dalį jų įvykdyti, tame tarpe 
ir sporto laikraščio išleidimą?

ARTIMIAUSIOS 
PIRMENYBĖS

Š. Amerikos lietuvių žaidy

nių artimiausios datos: l)pia 
ūkimo ir stalo teniso—kovo 
30-31 d. Detroite, 2) krepšį 
nio ir tinklinio—balandžio 2G- 
21 d. d. Clevelande
3) Pabal liečiu krepšinio, tink 
linio ir stalo teniso—Toronte 
gegužės mėn. 4-5 d.d. 4) len 
gvoji atletika, lauko tenisas ir 
futbolas — birželio 29-30 dd. 
New-Yorke.
TRUMPAI Iš LIETUVOS

Tarptautinė stalo teniso s- 
ga prieš pasaulio pirmenybes 
Prahoje, išskirstė stipriausius 
16-ką žaidėjų. Vienintelė žai 
deja (vyrų ir moterų grupės; 
patekusi į stipriausiųjų sąrašą 
yra Laimutė Balaišytė, savai 
me aišku, žaisdama už Sov. 
S-gą.
— Sov. Sąjungos kroso pirm 
enybėse F. Karoblienė užėmė 
antrą vietą, o K. Orentas bu 
vo trečias. Greičiausiai juos a 
bu matys Paryžius, tradicinių 
me komunistų laikraščio L* 
Humanite bėgime.

— Lengvosios atletikos 
rungtynėse, uždarose patalpo 
se, Lietuva pralaimėjo Gūdi 
jai 132%:141%.

Vandensviedžio rungtynėse 
Kaunas — Vilnius 2:2.

K. B.

MOKSLAS IR TECHNIKA
ELEKTRAI LAIDI GUMA

Ne, tai ne apsirikimas. To 
kia guma jau seniai buvo rei 
kalinga. Jqs laukė poligrafi 
ninkai, tekstilininkai, medici 
nos darbuotojai ir daug kitų 
specialistų.

Iš mokyklos suolo mes žino 
me, kad trinant obonito laz 
dele į vilną, joje atsiranda sta 
tinės elektros krūvis. Tokia 
elektra įelektrinta ir guminius 
staklių bei mašinų velenėlius. 
Tekstilės fabrikuose prie įele 
ktrintos gumos prilimpa ir trū 
ksta siūlai, spaustuvėse — po 
pierius. Dar blogiau būna la 
boratorijose, kur progumi 
nius vamzdelius teka greitai 
įsiliepsnojantys skysčiai, pa 
vyzdžiui, eteris. Jeigu į tokį 
vamzdeli trinasi audinys, sp

rogimo arba gaisro pavojus 
būna labai didelis.

Kad būtų išvengta šių ne 
gerovių, reikalinga elektros 
srovei laidi guma.

Tokią gumą neseniai išra 
do grupė tarybinių specialis 
tų. Ji gaunama, sumaišius ala 
vo druskomis padengtą stiklo 
vata su kančiuku.
MINIATIŪRINIS DULKIŲ 

SIURBLYS
JAV sukonstruitas minia 

tiūrinis dulkių siurblys meno 
kūriniams ir kitiems labai tra 
piems bei opiems daiktams 
nuo dulkių valyti. Prietaisą 
sudaro specialus nedidelio 
skerspjūvio vinilo vamzdelis 
ir dulkių nusiurbimo įrengi 
nys.

JUOKDARIAI
KANADA IRGI GAUS

Susirūpino Kanados „pažan 
gieji”: Lietuva gavo garbės 
daktarą (J. Žiugžda) ; gavo ir 
Amerika (A. Bimba), O Ka 
nada? Kuo ji blogesnė už 
Ameriką? Ar čia ne tokie pat 
žmonės? Ar čia ne tiek pat 
ptakaituotn garbinant tėvelį 
Staliną? Tai kas, kad drau 
gas Nikita jį išmetė Krem 
liaus patvorin. . . Bet mūsų 
širdyse jis tebėra įsodintas gi 
liai, — jo- ne tiktai su jaučiais, 
bet ir su buldozeriais neišrau 
si, kaip Nikita neišrauna jo iš 
Mao Tse-tungo ir Hoxos šir 
d žiu.

Ir susėdo mūsų vyrai tartis, 
kaip čia ir Kanadai gauti gar 
bės daktarą? ,

ILasalle: Gerai, draugai, 
mes galime paprašyti, bet 
kam jį skirti? ,

Birželis: Draugas Lasalle 
manai, kad niekam kitam, 
kaip tiktai sau?

Lasalle: Draugas karščiuo 
jiesi. . . O kam skirti ir nepa 
sakei? Ar manai, kad. pa 
čiam?

Birželis: Nu, aš nesakau gi, 
kad man?

Wolfelis: Tai jau, tiktai ne 
pasakei. . . O kokios būtų 
kvalifikacijos?

Birželis: O kokias kvalifika 
cijas turi Žiugžda, Bimba?

Lasalle: Čia, va, ir yra kliu 
vinys. . . Prasimano dar ko 
kias kvalifikacijas. . . Garbės 
gi daktaras—tai netikras dak 
taras, taip sakant poddielka...

Čarlis: Jeigu jau poddielka,

GARBĖS DAKTARĄ. . .
tai nė man nereikia tokio dak 
tarato-. . .

Lasalle: Matai, kaip šmit 
riai jis išstatė savo kandidatu 
rą. . .

Čarlis: O kodėl ne? Ar tu 
už mane kvalifikuotesnis?

Lasalle: Nu jau durniaus 
nevoliok. . . Reikia bent vie 
ną straipsnį į „Liaudies Bal 
są“ parašyti. . . Broleli, reikia 
ir paprakaituoti. . .

Čarlis: Ir prakaituoji ir nie 
ko neišprakaituoji. . .

Lasalle: Ką tu, mielas drau 
gas, sakai?!..

Čarlis: Tai ką, ar tu jau 
muštis ketini?

Lasalle: Ne, nesimušti, bet 
turiu temą disertacijai: Sūnų 
ir Dukterų draugija ir kaip ją 
įvesti į Vytauto klubą.

Čarlis: Tu gi jau bandei ra 
syti, gal tu ir užbaigtum? 
Kaip atrodo, aš už tave ne 
kuo blogesnis. . .

Wolfelis: O kuo aš blogės 
nis?

Lasalle: Tai dar Pilypas iš 
kanapių! . . Ir jis į dakta 
rus! . .

Birželis: O kodėl ne? . .
Lasalle: Matau, kad jūs vi 

si, draugai, geri kandidatai į 
daktarus. . . Kad dėl daktara 
to nesusimuštume, siūlau visų 
kandidatūras pristatyti drau 
gui Sniečkui? O ar draugas 
Sniečkus pats turi daktaratą?

Lasalle: Nu, kur tau jis ne 
turės! . . Toks aukštas cinas... 
Jis dar Stalino instituto dak 
taratą turi. . .

Visi: Aaaak!!
Mandrapypkis.
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Prieš federalinius rinkimus.

„Social Credit“ partija
RAŠO DIPL. TEISININKAS JONAS VILIUŠIS 

2.
Tačiau pažvelgus giliau į 

kreditistų patiekiamus moty 
vus ir pažadus Real Caouette 
lūpomis, lengvai pastebime iš 
tisą eibę netikslumų daviniuo 
se ir iš jų sąmoningai or nesą 
moningai daromų išvadų, ir 
daugybę praktiškai neįvykdo 
mų pažadų — utopiškų!

Štai — Albertos provincija 
neturinti skolų dėl to, kad ten 
valdo Social Credit. Šį tvirti 
nimą man teko jau išgirsti jau 
net lietuvių tarpe. Netiesa! 
Alberta turi tiesioginių skolų 
22 milion. dolerių, o netiesio 
ginių — 238 milon. Jei ši fak 
tina skola nėra didelė, tai ji 
yra nemaža reliatyviai, turint 
galvoj provincijos gyventojų 
skaičių — vos virš vieno mi 
lijono! Antra — Alberta sėdi 
ant žibalo šaltinių, tai jau tik 
rai ne kreditistų nuopelnas! 
Valdžia gauna žymias paja 
mas už leidimus eksploatuoti 
(licenzijas) ir už faktiškai at 
siektą produkciją.

Caouette’as kritikuoja Que 
bec’o liberalų valdžią dėl elek 
tros energijos suvalstybinimo. 
Jo nuomone nereikėjo nusa 
vinti elektros bendrovių, o jas 
tik apdėti mokesčiais nuo ki 
lovato, kaip tai yra daroma 
Albertoje su žibalu, kur nuo 
kiekvieno gautų 11 galionų, 
valdžia pasiima vieną galioną 
sau.

Čia jis užmiršta, kad čia pri 
vatinės bendrovės moka mo 
kesčius federalinei valdžiai, o 
tai atkris automatiškai, kai jos 
pereis į provincijos valdžios 
nuosavybę. Pinigai — mokes 
čiai ir pelnas — poliks prov. 
valdžios ižde. Be to, pakeli 
mas mokesčių už kilovatą ele 
ktros, pabrangtų elektros ener 
gija, nes tuos viršmokesčius 
turėtų sumokėti vartotojai.

Caouette kritika prieštarau 
ja pačios Social Credit parti 
jos politikai jų valdomoj pro 
vincijoj. Min. pirm. Bennett 
jau seniai suvalstybino elekt 
ros energiją Britų Columbijo 
je. Į tai Caouette trumpai pa 
stebi — Bennett padarė klai 
dą. Tai tik parodo, kad pa 
tiems kreditistams jų pačių 
programa neaiški. Kiekviena 
me žingsnyje kontradikcija!

Caouette’as — skleidžia 
specifinius pažadus, jei jiems 
pavyktų perimti valdžią į sa 
vo rankas Ottawa’oje: baigti 
taksų režimą, padidinti žmo 
nių [pirkimo pajėgumą, lei 

džiant daugiau pinigų Į apy 
vartą per Kanados valstybini 
banką (Bank of Canada), ati 
daryti neribotus kreditus pra 
monei, bizniui, miestams, pro 
vincijoms ir privatiniams rei 
kalams, Jneužtraukiant jokių 
paskolų iš užsienio, kitaip ta 
riant — leisti išspręsti visus 
tuos pinigų pareikalavimus 
,.money printing presses" (pi 
nigų spausdinimo mašinom), 
kaip kad jau buvo anksčiau 
minėtas pirmas kreditistų ban 
dymas Albertos provincijoje, 
kur jie gavo vardą ,,funny mo 
ney people“. Kad visa tai 
baigtųsi pinigine infliacija, — 
su visomis iš to išeinančiomis 
pasėkomis — nėra nė mažiau 
sios abejonės!

Ką tai reiškia, mes patys 
gerai prisimename išgyvenę 
dvejas paskutinių karų vokiš 
kos ir rusiškos revoliucijos pi 
nigines infliacijas (Sovietinė 
Rusija ir po 46 metų po revo 
infliacijos stovio ir žmonių už 
infliacijos stivio ir žmonių už 
dirbti pinigai paverčiami nie 
kais, spausdinant naujus. Eko 
nominės pasekmės: skurdas, 
nedateklius, vargas ir amžina 
ubagystė! J. V.).

Caoutte’os spekuliatyviai 
tvirtina, kad Kanadoj per ma 
žai pinigų apyvartoj, turint 
galvoj pagamintų vertybių kie 
kį, per maža įpirkimo gelios 
TV ginče su Jeom Marchand 
jis suminėjo net tris skaitlines
— 8 miliardai, 9 miliardai ir 
10 miliardų. Visos skaitlinės 
klaidingos. Kanados banko 
oficiali statistika rodo per 15 
miliardų. Taigi visai pakanka 
mas kiekis pinigų apyvartoje 
tautos produkcijai (1961 m.)
— 36 miliardų, nes pinigai 
apsiverčia 2,4 kartus.

R. P. Emile Bouvier S. J. 
per TV Sherbrooke teisingai 
įrodė, kad 24 miliard. suvar 
toja gyventojai, 7. miliard. pa 
siima valdžia ir 5 miliard. ga 
mybos išlaidoms, tai ir sudaro 
visus 36 miliardus. Anot Bou 
vier — paleisti daugiau pini 
gų į rinką, reikštų suteikti dau 
giau pinigų pirkti tą patį daik 
tą! ž

Kiti S. C. pažadai: neimti 
taksų nuo uždarbių iki 3000 
dol. iš nevedusių, ir iki 5000 
dol. iš vedusių; padidinti pen 
sijas ir duoti jau nuo 60 m., 
o nuo 65 m. — be tikrinimo; 
didinti uždarbius darbininkų, 
stipendijos ir pašalpos studen 
tams ir tt. ir tt. Jei nežiūrėti 
kritiškai, tai žavėtini pažadai. 
Gali turėti didelį pasisekimą 
masėse, kurios praktiškai sau 
galvos ir nelaužo — iš kur tie 

BALFo pirmininkas dr. J. B. Končius pakeltas iš kanauninko į prelatus. Šiame atvaiz 
de jis kairėje, o toliau į deši nę kun. Swenstrom. p. Lūšy tė ir p. Sandanaviciūte.

pinigai bus imami.
Kadangi S. C. partijos visa 

sistema bazuojasi monetarine 
politika ir neribota privatine 
iniciatyva, tai spaudoje, TV 
programose ir viešuose pareiš 
kimuose pačio Real Caouette 
gan nedviprasmiškai išryškė 
ja kreditistų (turimą galvoje 
ypač rytinę Kanados dalį — 
prov. Quebev’o spec.) grieš 
tas nusistatymas prieš viso 
kias darbininkų organizacijas 
— unijas ir sindikatus. Darbi 
ninkai neprivalo turėti jokių 
kolektyvinių sutarčių su darb 
daviais. Pripažįstamos tik pa 
vienės asmeninės darbo sutar 
tys. Streikai netoliaruojami, 
nes esą trukdo gamybą. Tai 
tikrai totalitarinė sistema, at 
siduodanti nacizmu ir fašiz 
mu. Real Caouette yra prieši 
ninkas visokios rūšies vai 
džios draudimams: bedarbės, 
sveikatos, ligoninių ir tt. Vi 
šokių rūšių draudimus turi at 
likti privatinės draudimo ben 
drovės, o valdžios tik parei 
ga žiūrėti, kad visi turėtų už 
tektinai pinigų apsimokėti 
draudimo premijas.

Žurnalistė Helene Pilotte 
neseniai paskelbė „Magazine 
MacLean“ p-no Real Caouet 
te pasisakymą, kad jis savo 
herojais laiko Hitlerį ir Musso 
linį. Tai gan logiška išvada iš
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Truputis
nesenas kultūristorijos

RAŠO A. GRIGAITIS, NEW YORK 
2.
Inž. Vitkauskas už kelis dc 

sėtkus rublių į mėnesį dirbo 
„Žagarės” koperatyvo krau 
tuvėj. O juk tokios kvalifika 
sijos žmogus Rusijoj galėjo 
šimtus uždirbti į mėnesį. Ne, 
nereikia jam šimtų. Jis nori 
tarnauti savo žmonėms — lie 
tuviams!

Jei P. Kriaučiūnas, kun. 
Gustaitis, inž. Vitkauskas bu 
vo pasyvūs lietuviai patnjo 
tai, tad Dr. K. Grinius buvo 
aktyvus kovotojas už Lietu 
vos žmonių gerovę ir jos švie 
šią ateitį. 1905 m. keletą kar 
tų ne tik jis vienas, bet ir su 
žmona buvo kalinami Kalva 
rijos kalėjime.

Tokioj lietuviškoj aplinkoj 
mes lietuviai mokiniai buvom 
auklėjami. O aplinka turi di 
dėlės įtakos į jaunuolio cha 
rakterio tautinių, politinių bei 
socialinių pažiūrų išsivystymą. 
Šie lietuvybės apaštalai nė 

vienam iš lietuvių, besimokan 
čių Marijampolės gimnazijoj, 
įkvėpė būti pasišventėliu sa 
vo tautai, kovoti už jos laisvę.

Pažiūrėkim išeivijoj, pav. 
Amerikoj, kur šeimoj vyrauja 
Kriaučiūno, Šliūpo dvasia lie 

tuviška, ten ir vaikai seka tė 
vų pėdomis. Jie ne tik susi 
pratę lietuviai, bet ir pavyz 
dingi Amerikos piliečiai. Pa 
staruoju metu lietuvybę palai 
kyti Amerikoj turi didelės rei 
kšmės lituanistikos šeštadieni 
nės mokyklos. Jų mokytojai 
seka Kriaučiūno, Šliūpo ir ki 
tų lietuvių patrijotų pėdomis.

Šiame rašiny daugiau liesiu 
Jurgį Krikščiūną jo gimnazi 
jos metu. Jurgis Krikščiūnas 
gimė balandžio 22 d. 1894 m. 
Ašmintos km., Prienų valsčių 
je, Marijampolės aps.

1915 m. vasarą esant Prie 
nuošė, I karo metu, Jurgis pa 
sikvietė mane į savo tėviškę 
paviešėti. Krikščiūnų ūkis 
apie 10 km nuo Prienų. Ūky 
radau tik Jurgį ir senus tėvus. 
Visi kiti sūnai buvo Rusijoj, 
o vienas, kuriam buvo skirta 
likti ūkio paveldėtoju, rodos 
buvo kariuomenėj. Ūkis 60 
margų, kviečių žemė. Triobe 
šiai ne modernūs, bet tvarkin 
gi. Atrodė ūkis duoda tą, ką 
jis yra pajėgus duoti. Šis 60 
margų ūkis, dėka Jurgio tė 
vų darbštumo davė galimybę 
išmokslinti keturis sūnus; Ma 
tas vyriausias — pedagogas, 
Antanas baigė geodezijos in 
stitutą Maskvoj, inž. pulkinin 
kas Lietuvos kariuomenėj, Jur 
gis agronomas ir jauniausias 
Juozas — juristas.

Marijampolės gomnazijoj 
lietuvių mokinių tarpe veikė 
dviejų pakraipų slaptos kuo 
pelės — ateitininkai ir aušri 
ninkai.

Ateitininkų vyriausias prin 
cipas: ,,Visa atnaujinti Kristų 
je“. Tai buvo katalikiškojo 
jaunimo organizacija. Ateiti 
ninkai leido žurnalą „Ateitis”.

Aušrininkų laikraštis buvo 
„Aušrinė“, kuri pradėjo eiti 
1910 m. Vilniuje. Čia turiu 
pridurti, jog 1909 — 1910 
m. Marijampolės mokinių bū 
relis, aušrininkų pakraipos, lei 
do laikraštėlį „Mokinių Drau 
gas“. Redaktorius buvo J. Pa 
pečkys. Išėjo keletas nume

Jurgis prigulėjo aušrininkų 
kuopelei.

Jis buvo aušrininkas, bet 
didelis tolerantas. Jis gerbė ir 
kitų pažiūrų mokinius, būtent 
ateitininkus.

Jurgis mokinių laikraštėlio 
redaktorius. Vyresnėse klasė 
se, rodos šeštoj ar septintoj, 
tarp mūs lietuvių mokinių ki 
lo sumanymas leisti lietuvių 
mokinių neperijodinį laikraš 
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SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
55.
— Tai matai, Tomai, kokie mūsų reikalai, — įdėmiai 

pasižiūrėjusi į vyrą, prakalbėjo Viktorija, kai tiktai jie išėjo iš 
ligoninės; kiemo į Liepos 21 d. gatvę.

Barvainis, lyg neišgirdęs Viktorijos žodžių, sustojo, atsi 
grįžo ir tartum tirdamas žiūrėjo į ligoninę. Nieko neatsaky 
damas į Viktorijos keliamą mintį, jis prisiminė prabėgusius 
Čia geriausius savo gyvenimo ir darbo laikus ir laimėjimus bei 
nesekmes.

— Kiek prisiminimų, Viktorija, čia, šitoje senoje, se 
nais, senais laikais statytoje ligoninėje. . . Aš net nežinau, ka 
da ji statyta. . . Platus kiemas, korpusai. . . Kiek čia darbo, 
Viktorija, kiek rūpesčių, nervų santykiuose su administracija, 
bendradarbiais. . .

Viktorija taip pat stovėjo. Ji nežiūrėjo, kaip Tomas, j Ii 
goninę. Jos žvilgsnis klaidžiojo kažkur Paneriais, į šv. Rapo 
lo bažnyčios bokšaus, tiltą per Nerį ir kažin kur erdvių to 
liuose. . . Ir ji galvojo: „ . . . taigi, daug prisiminimų. . . 
Čia ne tiktai Tomas, bet ir Adomėnas ir........—ir širdį spaudė
skausmas.

— Tiesa, Tomai, bet matai, kad mums čia durys uždary 
tos. . . Aš abejoju, ar mums dar eiti ministerijon. . . Ką mes 
ten laimėsime. . . Gal nemalonumų. . .

— Gal. . . Bet kartą atvažiavus, reikia išbandyti. . .
Viktorija pasiūlė eiti pėsčia ir ne Lenino paaikšte, 

ne į Stalino prospektą, o paneriu, ir jie įprastu takeliu ėjo ligi 
tilto, kadaise vadintu Žaliuoju, o labar Černiachovskio. Nuo 
čia jie pasuko Giros gatve, anksčiau — Vilniaus, ir priėjo iki 
Stalino prospekto.

— Čia daug kas nauja. Matai, prie tilto išplėsta aikštė 
ir pastatyta naujų pastatų. Mums čia gyvenant, jų nebuvo, 
— kalbėjo Tomas.

— Šiek tiek statoma. Bet gi tų statybų, „kaip katės pri 
verkta“, — atsiliepė Viktorija. — Matai Sabalienės pažįstami 
jau vedę ir jau vaikų laukia, o negauna net paprasčiausio 
kambariuko. Ir kiek tokių yra, kurie metų metais negauna 
kambario... Tai tokios čia statybos. . . Problema būtų, jei 
gu mums būtų leista grįžti į Vilnių, — kur gauti butą? Juk 

jau vaikai suauga. Jiems reikia kambarių. . . Pušų gatvės bu 
tukas jau nepatenkintų. . . Ir jis užimtas. O tu matai, kaip 
namai nutriušę, dažai nusilupę. . .

— Ką čia, Viktorija, taip toli eiti. . . Pirma sužinokime, 
ar yra kokių nors galimybių sugrįžti į Vilnių. . .

— O kas iš to, jeigu ir leis grįžti, jeigu nebus kur apsigy 
venti? Štai, pažįsti gi Kaulinį. Jis visą laiką dirba Vilniuje, 
bet gyvena Kaune. . . Kasdien iš Kauno važinėja į Vilnių, 
nes Vilniuje jam kambario neduoda. . .

— Aš, Viktorija, nenoriu pasiduoti pesimizmui. Kad 
tiktai mums le stų čia atsikelti, tai vis kaip nors kambarį gau 
siu. . . Pradžiai ir to užteks. . .

— Bet Barvainiai jau pasiekė Sveikatos ministeriją. Ji 
talpinusi senuose namuose, kaip ir anksčiau, Nr. 27.

Viktorijai širdis neramiai plakėsi, lomas laikėsi, drąsi 
nosi. Laukiamąjame jiems teko laukti ilgėliau, prieš tai įsire 
gistravus pas ligoninių skyriaus vedėją. . .

Skyriaus vedėjas norėjo juos priimti po vieną, bet jie 
abudu įėjo į vedėjo kabinetą ir paaiškino turį vieną bendrą 
reikalą.

— Labai gaila, — nemaloniai nusiteikęs atsiliepė sky 
riaus vedėjas, — bet dabar nėra nė vienos vakuojančios vie 
tos. Darbas vyksta normaliai. Nėra pagrindo ką nors atleisti 
arba kur kitur kelti. . .

Barvainiai vienas į kitą pažvelgė susirūpinę.
— Draugas viršininke, prašome atsižvelgti į padėtį: 

vaikai bręsta, reikia juos įstatyti į universitetą. Jau buvome 
pas Medicinos fakulteto dekaną. Jis atmetė mūsų prašymą 
dukterį patalpinti į studentų bendrabutį. . . Kur ją dėti? Pa 
likti be mokslo? Suprantate, kad mums, abiems esant gydy 
tojais, tiesiog ne malinu ir net nemoralu. . .

— Piliečiai, apie kokį nemoralumą jūs kalbate? Drau 
gas Nikita Sergejevič Chruščiov partijos suvažiavime davė 
nurodymų: tegul jaunimas eina dirbti į kolūkius. Kolūkiai 
laukia išmokslintų žmonių, ypač jaunimo. . .

— Draugas viršininke, gal tai ir gerai kam nors, bet 
mums tai neįmanoma. . ,

Viršininkas apsiniaukė, „kaip devynios pėtnyčios“, pik 
tai nuleido akis ir kažką galvojo, bet tuo tarpu Barvainis tęsė 
toliau savo prašymą:

— Draugas viršininke, mes atvykome prašyti grąžinti 
mus į sąjunginę klinikinę, kur mes ir anksčiau dirbome.

— Ooo, dabar tai neįmanoma. . .

— Bet gi vieton Rebekos Vainbaum jūs priėmėte rusę!
— Draugas gydytojau, jūs kalbėkite atsargiau. . .
— Man atrodo, draugas viršininke, kad čia yra Lietu 

va. . .
Viršininkas išraudo, kaip vėžys ir kažką formulavo, 

bet tuo metu, pastebėjusi pavojų, įsiterpė Barvainienė:
— Draugas viršininke, iš tikrųjų tai ne mūsų reikalas ką 

ir kur jūs skiriate, bet mes prašome, jeigu galima būtų, mus 
grąžinti į senas pareigas, ypač, kad pav. man jūsų parėdymu 
buvo įsakyta keisti specialybė ir aš tai padariau bendrojo rei 
kalo ir bendrojo labo tikslui. Mane iškėlėte Palangon, kaip 
buvo pasakyta, laikinai. O toks specialistas, kaip mano vy 
ras, klinikinei ligoninei būtų labai naudingas, ypač ruošiant 
jaunąją gydytojų kartą. . . Jums tai geriau žinoma. Tat ir 
yra mūsų prašymas. . . — Barvainienė išdėjo kaip kokią di 
sertaciją.

Viršininkas atsileido ir aprimo, tačiau atsakė:
— Dabar vis vien nėra tokios galimybės. . .
— Tai gal ateityje bus. . . Gal tai gali būti netolimoje 

ateityje?
— Na, tai gali pasitakyti. bet aš negaliu pažadėti, tai ne 

tikra. . .
— Draugas viršininke, gal vis dėlto mes jus galime pra 

šyti?
— Na gerai. Aš pasižymėsiu. . . Gal ligoninė dar p»ė 

sis, atsiras naujų etatų. . .
Barvainis dar norėjo kalbėti, kaip buvo susitarta, apie 

jų suvedimą į vieną ligoninę, ar kaimynines, bet Barvainienė 
jį sulaikė. Barvainienė pakilo- pirmoji ir dėkojo viršininkui už 
pažadą, nors ir miglotą.

Kai jie išėjo įStalino prospektą, Barbainis tuojau pra 
kalbėjo;

— Kodėl tu nedavei man kalbėti apie mūsų suvedimą į 
vieną vietą, kaip buvome susitarę?

— Matai Tomai, tai susilpnintų mūsų prašymą. Mus su 
vesti į vieną vietą nesunku ir Palangoje ir Klaipėdoje, bet jei 
gu tai bus padaryta, tai mūsų prašymas jau bus patenkintas ir 
mūs viltys sugrįžti į Vinių būtų palaidotos. . .

— Tu teisi, Viktorija. Aš apie tai ir nepagalvojau.
Jau buvo dvylikta. Reikėjo kur nors užeiti pavalgyti. 

Barvainis sumanė:
— Užeikime į’ Vilniaus restoraną. D. b.
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KULTŪRWWKRQVIKA
PAGARBA RAŠYTOJUI IŠKREIPTI GRAFIKŲ

V. ALANTUI DARBAI

DONELAIČIO „METAI” 
LATVIŠKAI

Kristijono Donelaičio, kuris 
ateinančiais metais bus sukak 
tuvininkas, „Metai“ išversti 
Į latvių kalbą ir išleisti 8,000 
tiražu, Rygoje.

„Metus“ išvertė latvis Pau 
lis Kalva. Leidinys ihustruo 
tas lietuvio grafiko Vytauto 
Jurkūno iliustracijomis.

BIRUTĖ' VAITKŪNAITĖ
Kovo 16—17 d. d. dalyvavo 
Modernaus Šokio Festivalyje 
Toronte su savo Montreal 
Contemporary Dance Trie 
grupe. Šioje programoje daly 
vavo trys grupės iš Toronto ir 
po vieną iš Hamiltono ir Van 
couverio.

Festivalio proga Walter So 
rell, žinomas šokio kritikas 
ir meno istorikas iš New Yor 
ko, specialiai pakviestas tam 
festivaliui, savo apžvalginia 
me žodyje labai teigiamai ją 
įvertino ir ypač iškėlė šokėjos 
profesionalų lygį ir choreo 
grafijų originalumą.

Ir kita lietuvaitė šokėja Jo 
nė Kvietytė iš Toronto buvo 
jo taip pat labai teigiamai 
įvertinta. Ji prisidėjo ir prie 
šio festivalio organizavimo.

Birutės Vaitkūnaitės ir jos 
grupės nuotrauką buvo įdėjęs 
ir „Montreal Star“.

IŠLEISTAS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

VADOVAS
Šią vasarą, liepos 7 d. Čika 

goję įvyksta Amerikos Jung 
tinių Valstybių ir Kanados lie 
tuvių antroji tautinių šokių 
šventė, kurioje dalyvauti jau 
yra užsirašiusios 33 šokėjų 
grupės, iš Kanados 5 grupės.

Šokiams paruošti ir jų vie 
nodumui bei suderinimui nu 
statyti, paruoštas šokių vado 
vas „Mūsų šokiai“, kurį išlei 
do pirmosios tautinių šokių 
šventės komitetas.

Šokių aprašymus paruošė 
antrosios šokių šventės reper 
tuaro komisija: B. Šotas, L. 
Braždienė, B. Jameikienė, I. 
Šilingienė ir R. Zotovienė, ku 
rie pasinaudojo V. F. Bielia 
jaus ir J. Lingio paruoštais 
leidiniais. Vadovas turi ir šo 
kių muzikos gaidas. Vadove 
yra šokiai: Gyvataras, Šustas, 
Mikita, Kubilas, Blezdinginis, 
Jonkelis, Subatėlė, Oželis, No 
riu miego, Rugičiai, Sadutė, 
Blezdingėlė. Vėdaras, Malu 
nas, Suktinis ir Kalvelis.

Muziką šiems šokiams pa 
ruoišė: E. Pilypaitis, A. Bal 
čiūnas, J. Švaistas, J. Zdanius 
ir kiti.

Vadovas gerai paruoštas ir 
gražiai išleistas. Juo pasinau 
dos ne tiktai šios šokių šven 
tės paruošėjai, bet ir visi, kas 
norės tautinius šokius mokyti 
ar mokytis. Šokiai pavaizduo 
ti ne tiktai sutartiniais ženk 
lais, bet kai kurie ir figūrų pa 
dėtimi — visai vaizdžiai.

— Maskvos mokyklose mo 
kosi 120 lietuvių, pusė vyrų, 
pusė moterų.

— Lietuvos kolūkiuose 
tiek daug tarnautojų, kad jie 
sunaudoja daugiau kaip pusę 
visų pajamų.

BANAIČIO „JŪRATĖ IR 
KASTYTIS“ OPEROS 

ruošimas eina pirmyn, bet la 
bai lėtai. Dabar yra paaiškė 
ję, kad lietuvių tekstą į anglų 
kalbą išvertė Nadas Rastenis, 
bet dar neišversta į vokiečių 
kalbą. Klavyro leidimui yra 
surinkta 2,670 dolerių. Opera 
dar reikia orkestruoti, bet or 
kestravimui dar nieko nepa 
daryta.

„LAIŠKAI LIETUVIAMS”, 
konkurso laimėtojai yra Aloy 
zas Baronas, gavęs pirmą pre 
miją, Vanda Frankienė—ant 
rąją, seselė Jurgita - Marytė 
Saulaitytė — trečiąją ir Nijo 
lė Jankutė - Užubalienė — 
ketvirtąją.

LIETUVIŲ KŪRYBA 
ANGLIŠKAI

Dar žingsnis pirmyn tau ii 
nės reprezentacijos kelyje. Šį 
kartą su 4 modern, lietuvių ra 
šytojais: Baronu, Katiliškiu, 
Landsbergiu ir Šeinium. Žino 
mas amerikiečių rašytojas, kri 
tikas ir The Literary Review 
redaktorius prof. Charles An 
goff „The Lithuanian Quar 
tet“ įvade juos labai šiltai 
įvertina.

Tie, kurie pirmieji išdrįso 
paremti pastangas iš anksto 
užsisakydami „Lithuanian 
Folk Tales“, „Selected Lithu 
anian Short Stories“ ir „The 
maker of Goods“, dabar gali 
didžiuotis, nes lietuvių kury 
bos pavyzdžių ras beveik kiek 
vienoje didesnėje JAV mies 
to ir universiteto bibliotekoje. 
Jų supratimas, kad jau pats 
laikas prašnekėti j kitas tau 
tas mūsų pačių kūrybiniu žo 
džiu, buvo labai didelė para 
ma.

Naujasis veikalas jau iš 
spausdintas ir rišykloje apvilk 
tas tvirtais drobės viršeliais ir 
apgaubtas dailiu aplanku. Jo 
kaina — $4.95.

Visi, kurie užsisakys „The 
Lithuanian Quartet“ iki šių 
metų balandžio m. 15 d., 
gaus nemokamai Vinco Ku 
dirkos „Memoirs of a Lithua 
nian Bridge”, kur išspausdin 
ti trys gražiausi jo beletristi 
kos pavyzdžiai ir „Varpo“ 
vertimas.

Užsakymus siųsti:
Stepas Zobarskas, 
85-37 88th Street 

Woodhaven 21, N. Y., USA.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
EVANGELIJOS ŠVIESA 

Nr. 1, sausio - vasario mėn. 
1963 metų. Evangelikų leidi 
nys. Redaktorius kun. K. Bur 
bulys. Adresas: 656 W. 35 
St., Chicago 16, 111., USA.

LIETUVIŲ DIENOS 1963 
m. vasario mėnesio. Numeris 
gausiai iliustruotas Vasario 16 
minėjimo ir daugybe kitų 
vaizdų. Aptarta ir pavaizduo 
ta dail. Ant. Tamošaičio kū 
ryba.

Vincas Ramonas. DAILI 
NINKAS RIAUBA. Beletns 
tikos kūriniai: Linų žiedai, 30 
metų, Apsakymėlis, Kapito 
nas Boruta, Lova, Dailinm 
kas Riauba ir Streikas. Išlei 
do Viltis (6907 Superior Av„ 
Cleveland 3, Ohio. USA). 240 
psl. Kaina $3.50.

Rašytojos, dramaturgas ir 
publicistas Vytautas Jakševi 
čius - Alantas, sulaukęs 60- 
ties m. amžiaus, kovo 16 d. 
buvo pagerbtas Detroito Lie 
tuvių namuose. Paskaitą apie 
V. A. kūrybą skaitė Aldona 
Augusrtinavičienė, kuri primi 
nė, kad švenčiama kartu ir V. 
Alanto 45-rių metų kūrybinio 
darbo sukaktis. Meninę dalį 
atliko „Alkos“ dramos sambū 
rio vadovas J. Pusdešris ir ak 
toriai V. Ogilvis ir Z. Sukaus 
kaitė. Jie inscenizavo ištrau 
ką iš nespausdintos V. A. 
dramos ir paskaitė ištrauką iš 
nespausdinto romano. Smui 
ku pagrojo M. Deituvaitė, 
akom’ponuojant P. Sirvydai 
tei.

Apie savo kūrybos kelią 
kalbėjo pats sukaktuvininkas. 
Buvo perskaityta arba žodžiu 
pasakyta apie 30 sveikinimų. 
V. Alantui buvo įteiktas adre 
sas su visų pagerbimo daly 
vių parašais ir „trijų skaičių“ 
piniginė dovana visoms dra 
moms leisti. Pagerbime daly 
vavo per 150 žmonių. Akad.
programoj daliai vadovavo'
Stasys Šimoliūnas, vaišių pro
gramai — dr. Kazys Karve
lis, pagerbimo rengimo k-to 
triumvirate buvo Antanas No

MINĖS DONELAITĮ
Komunistų partijos CK-te 

buvo tartasi paminėti Kristijo 
no Donelaičio 250-sias gimi
mo metines — jos sukanka 
1964 m. sausio 1 d. Į minėji 
mui rengti komitetą išrinkti: 
K. Korsakas — pirmininku, 
su ištisa eile partinių, valdžios 
pareigūnų ir keliais rašytojais 
(Mykolaitis - Putinas, Mieže 
laitis, Reimeris, Tilvytis. Ven 
clova).

M. ŠALČIŪNAS

Rieda gyvenimo ratai
6.

SCENA 17

Kurmeinė, Vida, Karklienė, Laima ir Jonukas.
KARKLIENĖ: Va. Jonien.. . , jau gatavos.

Nu, kaip gi. . . (veidas šviečia).
VIDA: Jee, Gėry nepažins. Laima.
KURMIENĖ: Nu ką čia dabar gali sakyti, 

visą gimnaziją nušvies. Ot kad amžiną 
atilsį Petras pamatytų. . ., jis ją taip my
lėjo. . .

VIDA: Mother?!. . .
KARKLIENĖ: (verkdama). Amžiną atilsį. . . 

per anksti į aną pasaulį nukeliavo. . ., gale 
jo dar pagyventi, paliko našlelę vargelio 
Vargti. . .

LAIMA: Ašaromis neprikelsi, kam gadinti 
nervus, mama (barškina duris).

KARKLIENĖ: (Nušvinta veidas). Please, 
prašau, please. . .

KURMIENĖ: Prašau. ...
LAIMA: They are coming, lets go.

Lietuvoje pasirodęs dailės 
kūrinių laidinys „Lietuvių gra 
fika, I960, 1961, 1962 m.” 
spaudoje sukėlė plačius atgar 
sius. „Literatūros ir Meno” 
(7 nr.) savaitraštyje J. Umb 
rasas leidinį įvertino teigia 
mai, nors pastebėjo, kad kny 
gos sudarytojas dail. R. Giba 
vičius įtraukęs vidutinių ir silp 
nų darbų. Šiaip knyga esanti 
reikalinga, net graži. Tačiau 
„Tiesa“ (53 nr.) paskelbė pik 
tą straipsnį. Jo autoriai V. 
Uloza su D. Šniuku ypatingai 
pasipiktino grafikų darbuose 
pasireiškusiu modernizmu. 
Girdi, skaitytojas greta įdva 
sintų gyvų žmonių, leidinyje 
randa „perkreiptus, išsivėpu 
sius veidus, išsigimusius“. 
Daugiausia kritkos teko S. 
Aleškevičiūtei - Kiserauskie 
nei ir dail. S. Krasauskui, M. 
Bulakai, T. Kulakauskui, pa 
čiam leidinio sudarytojui R. 
Gibavičiui ir eilei kitų. Pagal 
„Tiesos“ autorius, lietuvių 
grafika parodyta iškreiptai, 
pasirodę „nesveiki kai kurių 
dailininkų svyravimai“. Pada
ryti kartus priekaištai ir leidi
nio sudarytojui ir Dailininkų
Sąjungai ir Valst. grožinės Ii
teratūros leidyklai. Partijos 
linijos gynėjams, aišku, pikta,
kad grafikų darbai nebūtinai
atstovauja Kremliaus perša 
mą „socialistinį realizmą“ ir 
nepilnai priderinti chruščiovi 
niams pasisakymams moder 
niojo meno klausimais ir Ilji
čiovo varoviškiems nurody 
mams. E.

— Sovietų veidmainystė iš 
šifruojama ne tiktai dėl Afri 
kos studentų patirties Bulga 
rijoje ir Maskvoje, bet ir Gvi 
nėjoje, kur mokytojai Ušako 
vai rusų atstovas įsakė ne 
draugauti su juodais žmonė

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

Ciniko Patarėjas
Kaina $ 2.50. Gaunama adresu: 

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

^Trljos Z)VVY/VV£\0&
VEDA D R, GUMBAS

SENA ISTORIJA
Kartą susitiko žemaitis su 

aukštaičiu ir šnekasi apie žu 
vavimą. Žemaitis giriasi, kad 
pas juos, Žemaitijoje, labai 
puikus žuvavimas, o ypatin 
gai ešeriukų, nes jų gana di 
d'elių čia pagaunama.

— Nagi, visai neperseniau 
šiai aš pasigavau ešeriuką, ku 
!ris buvo devynių colių dy 
džio, — toliau pasakojo že 
maitis.

— Aukštaitijoje, — atkir 
to jam aukštaitis, — tai mes 
skaitome labai maža žuvim.

— Niekus tauški, pilieti,— 
pyko žemaitis — mes gi čia 
žuvimis matuojam atstumą 
tarp akių.

REZULTATAI TIE PATYS
Pagaliau po dešimties me 

tų vedybų vyras ėmė ir neiš 
kentęs nuėjo pas savo draugą 
patarimo jieškoti.

— Žinai, - brolau, — paša

IŠGANYMAS
— Tėveli, — sako berniu 

kas, — kodėl vyras negali tu 
rėti daugiau, kaip vieną žmo 
na?

— Matai, sūneli, — atsakė 
tėvas, — kai tu užaugsi, tai 
suprasi, kad įstatymai apsau 
go tuos, kurie patys negali ap 
siginti.

MINIATŪRINĖ IŠMINTIS
Chemijos didžiausias atsie 

kimas: blondinės.

Daktaras: Nė vienas negy 
vena amžinai.

Pacientas: Ar jūs nieko 
prieš jeigu aš pabandysiu?

Niekad nesivyk nuvažiuo 
jantį autobusą ar moterį, nes 
vistiek neužilgo bus daugiau.

Vaikai pasidarė tokie bran 
gūs, kad tik neturtingi jsten

ko j o jis savo draugui, — tik
apsivedęs aš buvau labai lai
mingas. Būdavo grįžtu namo
po dienos sunkaus darbo ir 
tuoj pasitinka mane šunytis lo
damas ir lakstydamas aplin
kui, o žmona atneša ir paduo 
da man šliures. Dabar po tiek 
vedybų metų viskas pasikeitė. 
Kai grįžtu namo, tuoj šuniu 
kas atneša mano šliures, o
žmona ima nepaliaujamai loti 
ant manęs.

— Tai ko čia tau skųstis,— 
nesuprato jojo draugas, — gi 
gauni visai tokį pat aptamavi 
mą?

SUNKŪS LAIKAI
Pirmoji senmergė: — Aš 

nedrįstu net pagalvoti apie 
savo jaunystę.

Antroji senmergė: — Ko 
dėl, kas taip ypatingo atsiti 
ko?

Pirmoji senmergė: — Nie 
ko.

Nebūtų tiek daug skyrybų 
dėl tokių menkų priežasčių, 
jeigu nebūtų buvę vedybų dėl 
tokių menkų priežasčių.

Advokatas ir poetas Nadas ir Julė Rasteniai. Nadas Rastenis išvertė K. V. Banaičio 
operos tekstą angliškai. Rasteniai gyvena Baltimorėje, Md., USA. , 

V. Maželio nuotrauka.

VIDA: Wait a minute. (Sukelia visos trinks 
mą. Jonukas pakelia galvą, pažiūri ir užsi 
ėmęs ausis skaito toliau. Įeina Angeliko ir 
Gerutis).

SCENA 18
Gerutis, Angeliko, Kurmienė, Karklienė, 

Laima, Vida ir Jonukas.
GERUTIS: Labas vakaras Mrs. Kurmis, Mrs. 

Karklas. Hi girls.
ANGELIKO: Hello Mrs. Kjurmis, Mrs. Ker 

kies. Hi dolls.
KARKLIENĖ: Look, my gosh. . . what a 

boys. Come in, sit down. Dont be shy. 
(Paima abu už parankės ir veda į vidurį 
kambario).

LAIMA: O oo. . . mother. . .
ANGELIKO: Shea is all right. I like your 

mother.
KURMIENĖ: Prašau, please. . . sėskite. 

Sėsk Geruti, please Angeliko, take kėdę. 
Prašyk, Vida, girls, juk žinote I not speak 
English.

ANGELIKO : Dont wory Mrs. Kiurmis, my 
mother did not talk at all English, she is 
over 20 years in Canada.

GERUTIS: Mano mama taip pat nemoka

angliškai, tik kelius žodžius.
KURMIENĖ: Mums seniems sunku išmokti 

ar tai lietuviams, ar tai italams, nesvarbu 
koks bebūtų, jau ne tas laikas.

LAIMA: Kodėl, Johny, neini į savo kambarį, 
šsitiesęs ant grindų, like a dog.

JONUKAS: Ha, like a dog. (Stojasi). Holy 
cow. . . Pažiūrėk į ta suknelę. Hi dolls. . .

VIDA: Palik jį ramybėje, Laima. Tai tikras 
trouble.

JONUKAS: Tai kodėl jūsų vienas galas nuo 
gas, o kitas aprengtas, tai visai nusirenki 
te. Po tokiuo parašiutu karu galima įva 
žinoti. Tikras garažas.

VIDA: Shut up.
ANGELIKO: Let him talk. I had such a era 

zv brother. . .
JONUKAS: Crazy brother. . . Look spagetti. 

(šoka) Vijalino, mandalino. . . macaroni, 
macaroni lanca. Vijo, vijo mandalino.
(Sprunka pro duris). Pizza pie, pizza pie...

SCENA 19
Kurmienė, Karklienė, Vida, Laima, 

Gerutis ir Angeliko.
VIDA: Ooo mother, mother. . .
GERUTIS: (juokiasi). O jis smart...
LAIMA: I kill him to-morrow. . .

gia juos turėti.

Telefono stulpas paprastai
niekad netrenkia į automobilį, 
nebent savęs apsigynimui.

— Aš pakeičiau savo nuo 
monę.

— Ačiū Dievui, gal dabar 
turėsi geresnę.

Blizgantis pavyzdys seno, 
visko paprastumo yra nepud 
ruota nosis.

Tas blogas vėjas, kuris gra 
žiu kelių nerodo.

Vyras šiame gyvenime, 
kaip sliekas: tik pradeda gy 
venti, pasispardo truputį, na 
ir atėjus kokia višta pasiima 
ii-

Poetai turi labai gerą vaiz 
duotę. Jie įsivaizduoja, kad 
žmonės skaitys jų knygas.

Londone atrado naują bū 
dą daryti popieriui, kuris bus 
toks stiprus, kaip geležis. Stip 
resnis poperis buvo jieško 
mas po nusiskundimų iš Sko 
tijos, kad Kalėdinės kortelės 
sudyla po kelių sezonų varto 
jimo.

Statistikai nustatė, kad ve 
dusios poros turi daug ma 
žiau barnių žiemą negu vasa 
ra, nes žiemą vyrai paprastai 
nešioja ausines.

Tik amerikiečiai gali būti 
gerai pasiturintys ir be pini 
gų-

Yra labai sunku išlaikyti 
šeimos ratelį keturkampiu su 
trikampiu.

Pavizdingas vyras yra tas, 
kuris kiekvieną sykį praeida 
mas pro pašto dėžutę patikri 
na savo kišenes.

Nedaug yra drąsių žmonių,
kurie drįsta prisipažinti, kad 
jie neturi drąsos.

ANGELIKO : Never mind dolls, lets go. 
LAIMA: We are ready long time ago. 
VIDA: Sudiev, mama. Dont worry. 
KARKLIENĖ: Buy, buy boys, girls. Get 

good time. . .
GERUTIS: Sudiev, ponios.
ANGELIKO: Good night. (Gerutis, Vida, 

Laima ir Angeliko išeina. Įbėga Jonukas, 
sušvilpia).

SCENA 20
Kurmienė. Karklienė ir Jonukas.

JONUKAS: Ot gerai, ot gerai. . . bus dau 
giau vietos, (šoka). Vijo, vijo vijalino. . . 
vijo, vijo mandalino. Pizza pie, pizza 
pie. . .

KARKLIENĖ: Šitas tavo Jonelis, tai tikras 
vėjo vaikas.

KURMIENĖ: Išdykęs be Dievo žinios.
KARKLIENĖ: Lai išdykauja kol jaunas ir 

linksmas. Niekas nežino savo ateities ir ko 
kie vargai jo laukia. Na, Jonuk, pašokim, 
(šoka abu). Vijo, vijo vijalino. . . vijo, vi 
jo mandalino. . .

KURMIENĖ: Jonuk, gana šaipytis, laikas 
miegoti. Labanakt.

JONUKAS: Labąnakt, mom. (išbėga). 
Bus daugiau.
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AYOWTJREAL
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLOS IŠ 3%%

„Litas“ yra sudaręs sutari į 
su Quebec Farm Credit Bu 
reau, pagal kurią vienos šei 
mos namams galima duoti iki 
95% paskolas. „Litas“ ima 
už nekiln. paskolas 6% %, biu 
ras skolininkui grąžina 3%, 
tuo būdu paskola kainuoja 
tik 3 % %. Tačiau tokiai pas 
kolai gauti reikia išpildyti se 
kančias sąlygas.

1) Namas turi būti tik vie 
nai šeimai ir projektuojamas 
statyti, statomas arba nese 
niai pastatytas ir dar neapgy 
ventas.

2) Visai atskiram namui 
sklypas turi būti ne siauresnis 
40 pėdų ir ne mažesnis kaip 
4000 kv. pėdų. Pusiau atski 
ram namui lotas turi būti taip 
pat mažiausiai 40 pėdų pločio 
ir ne mažesnis kaip 3000 pė 
dų. Neapstatyto ploto turi lik 
ti ne mažiau kaip 600 kv. pė 
dų.

3) Name turi būti ne ma 
žiau penkių kambarių, ne 
skaitant vonios kambario. 
Namas turi būti pastatytas iš 
geros medžiagos ir atatikti vi 
sus miesto statybos reikalavi 
mus.

4) Biuro lengvata gali pasi 
naudoti tik toks asmuo, kuris 
neturi jokio kito namo, kuris 
turi šeimą ir kurio uždarbis 
kartu su žmona nesiekia dau 
giau $6,000. Tačiau jei prašy 
tojas turi daugiau kaip 3 vai 
kus mažiau 18 metų amžiaus, 
tai jo uždarbis pakeliamas po 
$300 nuo kiekvieno sekančio 
vaiko.

5) Prašytojas turi būti pir 
masis to namo savininkas ir 
gyventojas. Nuomuotiems ar 
ba iš antrų rankų perkamiems 
namams biuro lengvatos ne 
taikomos.

6) „Litas” gali skolinti to 
kiems namams iki 95% jų vcr 
tės, ant pirmųjų $12,000 įkai 
nojimo, ir 70% ant likusios 
įkainojimo sumos, tačiau be 
ndra paskolos suma negali bū 
ti didesnė, kaip $12,000. Pas 
kola turi būti mokama kas 
mėnesį ir išdėstyta po lygiai 
ne ilgesniam, kaip 30 metų lai 
kui. Įkainojimą atlieka „Li

to” kredito komisija ir jos sp 
rendimas yra galutinis.

7) Kai paskola yra $7,000 
arba mažiau, biuras grąžina 3 
%, kai paskola yra didesnė— 
grąžinamas palūkanų procen 
tas išskaičiuojamas proporcin 
gai išeinat iš 3% ant $7,000 
paskolos sumos.

8) Paskolos lengvatos per 
leidžiamos kitam asmeniui pa 
rdavimo atveju tik esant la 
bai rimtoms priežastims, pav. 
perkėlimas į naują darbovietę 
toliau kaip 25 mylias ir pn.

Smulkesnės informacijos su 
interesuotiems duodamos „Li 
to“ darbo valandomis.

Pr. Rudinskas.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Aukavo: Ch. Ambrasas, P. 
Šukys, L. Bohemier, K. Mikė 
nas po 50 dol.; Ch. Popierai 
tis 40; J. Gručkūnas 34; J. 
Pažėra 32; V. Markauskas, 
P. Rževuckas ir K. Rašytis 
po 20; J. Kleiza, MacNama, 
R. Polišaitis po 25; E. Dai 
nius 24; A. Žilinskienė, S. 
Daunoravičia, K. Ambrasas, 
K. Šmitas, Z. Bakaitis, B. 
Gaižius po 20, B. Papaurėlis 
21, Z. Barysas, B. Bunys, A. 
Barauskas po 19; J. Kvietins 
kas, J. Virbickas po 17; V. 
Alenskas, A. Einikis po 15, 
V. Pužauskas. A. Brilvicas 
po 14; J. Laurinaitis 12; E. 
Bobinas. P. Lukauskas, G. 
Frankas, J. Benius, J. Sarulis, 
A. Kajokas, J. Guzevičienė, 
J. Kisielaitis po 10 ir kt.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijai aukojo: $5: V. 
Rudinskas; po $ 10: J. Ben 
zaitis, V. O. Glaveckai, A. 
Greibus, J. Grigaliūnas, P. 
Gurklys, J. Jagminas, B. Jau 
gelis. J. Jeseckas, J. Kurilavi 
čius, A. Mitchell-Zubricki, P. 
Vileniškis, P. Vitas; po $14: 
A. Račinskas, J. Račinskas; 
po $15: K. Bagatavičius, J. 
Gudas, P. Kubilius, J. ir Z. 
Urbonai; $ 18: B. Geležiu 
nas; po $20: J. Pakulis, J. Ža 
kevičius; $ 30: J. Gorys; $45: 
I. Gurčinai.

Pakrikštyta: V. ir D. Aust 
rų dukrelė Marija.

Okupantas stebi išeivių 
gyvenimą

POKALBIAI APIE LIETUVOS KARALIUS IR 
LIETUVIŠKĄ ROMANĄ

Komunistai Lietuvoje reaguo ja. Jiems atsakyta.
1962 ir 1963 metais kai ku 

rie lietuviški leidiniai JAV-se 
nemaža rašė, ginčijosi apie 
Lietuvos karalius, kunigaikš 
čius. Dailiųjų Menų klubo su 
sirinkime, įvykusiame Los 
Angelėje. Calif., 1959 metų 
kovo mėn. 21 d. diskutuotas 
lietuviško romano klausimas. 
Be kitko, kalbant apie lietu 
vius didikus, pasakyta:

,,O jei rašo apie aukštąjį 
lietuvių luomą, tai vėl lietuvis 
rašytojas nusideda tevaizduo 
damas tik kunigaikščius, bet 
ne karalius. Kur Lietuvos ka 
raliai? Juokinga Lietuvos galy 
be vaizduoti tik nuo Vytauto 
Didžiojo laikų. Tai buvo 
daug anksčiau. Kodėl nėra 
lietuvišku romanų iš IV, V a. 
pr:eš Kristų? Tada buvo lietu 
viski dvarai, ir lietuviai didi 
kai; lietuviai važiavo pas Pla 
tona, Aristotelį, Sokratą pasi 
gilinti moksluose ir bendrai 
pastudijuoti, kaip kitur tvar 
komos valstybės, gyvena žmo 
nės, kokie ju kultūriniai ir mo 
ksliniai atsiekimai. Lietuva bu 
vo lankoma Vakarų pasaulio 
mokslininkų, pirklių; antai 
garsus Aristotelio mokinys 
Plyteas lankėsi ir aprašė Lie 
tuvą. Iš jo raštų — Aestiorum 
gentes — rašė Tacitas, Titus 
Livius. Plinius, Julius Cezaris. 
O ką mes žinome? Šimtai kar 
tų kartojami seni dalykai iš 
Dlugosz, iš rusiškų nupasako 
jimų. Net dabar laikoma, kas 
yra netiesa, kad Lietuvos Sta 
tūtas buvo surašytas gudų kai 
ba ; tikrumoje tai yra senoji ry 
tų bažnytinė kalba, kaip kad 
Vakarų buvo vartojama loty 
nų ir graikų kalbos. Vėl Vii 
nius laikomas įsteigtas 1323 
metais, nors tikrumoje šis 
miestas jau senais laikais 
prieš Kristų turi savo pradžią. 
Ne steigimas, o sostinės per 
kėlimas įvyko XIV a. Tad ar 
laikas parašyti, kas gali, isto 
rinį, romaną iš didingos seno 
sios praeities, kokio V ar VI 
amžiaus prieš Kristų?”. (Žiū 
rėk: „Nepriklausoma Lietu

va“, nr. 21(635), 1959. V. 
20, „Lietuviškojo romano 
klausimu”).
Netrukus reagavo bolševikinių 
rusų okupuota spauda Lietu 

voje, per oficiozą
„Tiesą“ nr. 215 (5042), 1959 
rugsėjo 13 d. Jie rašinį užvar 
dino: „...Nusideda tevaiz 
duodamas tik kunigaikščius, 
bet ne karalius”. Ten rašoma:

„Emji gracijoj e atsidūrusius 
lietuvių rašytojus jau ilgas me 
tas graužia sunkus rūpestis 
dėl savo kūrybos, dėl jos tiks 
lo, ir bendrai dėl tolesnio jų 
kūrybos likimo. Pavarčius 
emigracijoie leidžiamus buržu 
azinius laikraščius, jų pusią 
piuose nesunku išgirsti karo 
audros nublokšto rašytojo ait 
rų nusiskundimą, kupiną nusi 
vylimo balsą ar tragišką gai 
dą. Vis daugiau tokių rašyto 
jų pradeda skausmingai su 
prasti, kad, atitrukę nuo tau 
tos kamieno, jie savo kūrybo 
je tolsta ir tolsta nuo gimto 
sios žemės, gimtosios literatu 
ros krantų. Jie mėgsta jieško 
ti išeities, svarstyti, kokiu ke 
liu pasukti savo kūrybą, iš 
kur pasisemti kūrybinių jėgų. 
Šitie jieškojimai atsispindi ne 
seniai Los Angeles vieno klu 
bo surengtose diskusijose ro 
mano klausimu. Kiek galima 
spręsti iš ataskaitos, įdėtos 
viename laikraštyje, d if.kusi 
jos dalyviai pareiškė įdomių 
minčių ir pastabų. Jie, pav., 
susirūpnę, kad emigracijoje 
sąlygos romanui „kurti ir pu 
blikoje plisti sunkėja“, kad 
„įvairūs veiksniai ir konservą 
tyvioji spauda“ prievartauja 
rašantįjį ir pan. Vienas daly 
vis pažymėjo, kad iš Lietuvos 
išleistų knygų yra gavęs ir 
skaitęs V. Mykolaičio - Puti 
no „Sukilėlius“ ir J. Grušo 
„Herkų Mantą“. „Abu jie 
jam patiko“ — pažymi laik 
raštis.
Nuklydusieji apie klystkelius

Skaitant diskusijų medžią 
gą labai aiškiai matyti, kokius 
klystkelius priėjo kai kurie ra 
šytojai, kur jie raginami jieš
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The Art Institute
of Hairdressing Inc.

„MARY HUE“ METODAS
1186 ST. CATHERINE ST. W.

866—5477 (Montrealio viduryje) Montreal 
SIEKIANT SAVISTOVUMO BEI GERO ATLYGINI
MO, PASVARSTYKITE APIE SPECIALIZAVIMĄSI 

GROŽIO KULTŪROJE.
Nėra jokio stebuklo tapti plaukų sudėjimo ekspertu. 

Lyginant šią profesiją su kitomis, Grožio Kultūra yra grei
tai ir lengvai pasiekiama. Tai yra tiesiog auksinė proga! ' 
Jei turite užsispyrimo, nusistatymo ir noro ką nors atsiekti 
tai savarankiškas, tikras ir malonus darbas gali būti Jūsų 

tiktai po kelių trumpų mėnesių jei įstosite dabar
THE ART INSTITUTE OF HAIRDRESSING INC.

Grožio Kultūra suteikia Jums gerą progą pasiruošti įsigalė
jusioje profesijoje. Rimtas sprendimas, padarytas šiandien 
ir nuoširdus tam pasiryžimas — pirmieji žingsniai siekiant 

laimėjimų.
PAMOKOS PRASIDEDA GEGUŽĖS MĖN. 6 D.

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

į SIUVĖJAS i 
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |
| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
X Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. X 
S Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. X
S 79 ir 81 St. Zotique St. E. |
| Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendą.

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją i 

I Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per
JANINĄ ADOMONIENĘ.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms habitai 

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

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

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 |

p«r IKaufman’s Woollens &Text?!es|

3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-53J9.S

Iš čia pasiusite siuntinius Savo artimiesiems &

garantuotai skubiausiai ir X

urmo kainomis |

(30—40% žemiau rinkos kainu) x

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ . |

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir X 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms. x

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

PRIIMAME UŽSAKYMUS. |

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. $

CH. KAUFMANAS |
Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune $vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai.

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

koti kūrybinio išsigelbėjimo ir 
įkvėpimo. Kur kūrybos kryp 
tis — į gyvenimą ar nuo jo, į 
dabartį, ar nuo jos? Į akis 
krinta diskusijos dalyvių ati 
trūkimas nuo dabarties, nuo 
gyvenimo problemų. Pasiro 
do, kad dabartis emigracijo 
je nesuteikia rašytojams kū 
rybinio impulso, jie bėga nuo 
šito gyvenimo, bijodami jo 
problemų. Rašytojai ragina 
mi atsisukti į praeitį, tūkstant 
mečius atgal ir ten j ieškoti dar 
bo savo plunksnai. Kai kurie 
diskusijos dalyviai nepatenkin 
ti. kad „romanuose per daug 
entuziastingai vaizduojami 
skurdžiai, nevengiant pašaipos 
lietuvių didikams“, kad „lietu 
viai rašytojai privalėtų atsisa 
kyti bakūžių kulto“, o „jieško 
ti visuotinių temų“. O „visuo 
tinom temom“ šitas raginto 
jas supranta išsižadėjimą at 
spindėti tautos gyvenimą, kos 
mopolitine dvasia apkrėstus 
kūrinius. Vienas diskusijose 
kalbėjęs tiesiog pareiškė, kad 
užsienyje gimę ar augę lietu 
vių vaikai negalį mylėti kuri 
nių, kur jie skaitytų apie lie 
tuvį kaimietį. Suprantama, 
kad „veiksniams” nemalonu 
literatūroje matyti bakūžes ir 
vargingus valstiečius. Juk bur 
žuazijos valdymo metais jie 
rūpinosi tik savo turtais. Va 
dinasi, vaizduoti kaimą su ba 
kužėmis ir atsilikusiu valstie 
čiu, reikštų pliekti tuos pačius 
„veiksnius“. o tai, žinoma, 
jiems visiškai nepatinka. Jei 
gu rašoma „apie aukštąjį luo 
mą, tai vėl lietuvis rašytojas 
nusideda tevaizduodamas tik 
kunigaikščius, bet ne karalius. 
Kur Lietuvos karaliai?“ —• 
štai kur ragina rašytojus dis 
kusijos dalyviai. Jiems nepa 
tinka meilė ir pagarba papras 
tam žmogui, visa tai, kuo tau 
ri ir humaniška yra lietuvių 
realistinė literatūra, geriausių

I
 Įvairūs t 
DRAUDIMAI 
Vacys Zižys t

Įstaigos VI 2-1427. |
Namų LA 3-1084. &

jos atstovų kūryba. Jie leng 
va širdimi išsižada demokra 
tinių mūsų literatūros tradici 
jų. Visiškai aišku, kodėl emi 
gracijon nublokšti rašytojai 
raginami atsigręžti į „IV—V 
amžių prieš Kristų“, kaip aa 
kė vienas kalbėtojas. Įvairūs 
„veiksniai“, siekdami apsaugo 
ti savo- ramybę, ragina rašyto 
jus nusisukti nuo skurdžių da 
bartinio emigracinijos gyveni 
mo klausimų, atsisakyti nuo 
paprastų žmonių vaizdavimo, 
ragina užsidaryti praeityje, 
bėgti nuo tikrovės, išsižadėti 
mūsų literatūros demokrati 
inų tradicijų. Ar tai lietuviško 
romano kelias? Kodėl „veiks 
niai” nejieško tikrųjų kūrybi 
nio nevaisingumo priežasčių? 
Atitrūkimas nuo tėvynės, nuo 
lo, kuo gyvena nūdienė Lietu 
va, emigracinės tikrovės tra 
giškumas gimdo kūrybinį išse 
kimą.

Šitų ponų „filosofija” labai 
aiški. Žinia, kur jie suka: ra 
šykite apie žiliausią senovę, 
bet, neduok die, nelieskite 
emigracinio dabarties gyveni 
mo; vaizduokite tik karalius 
ir kunigaikščius, bet ne papras 
tus žmones, didikus, bet ne 
valstietį. Juk viena aišku: bet 
koks doresnis emigracinės da 
barties, paprastų žmonių vaiz 
davimas kūriniuose būtų visiš 
kai nenaudingas ir nepatogus 
susibankrutavusiems buržuazi 
niams nacionalistams.“

Po čia ištisai pacituotu rasi 
niu „Tiesoje“ pasirašė Bro 
nius Raguotis.

Los Angeles Dailiųjų Menų 
Klube diskutuotoji tema, kaip 
matome, okupuotos Lietuvos 
valdytojams buvo galimai 
skaudi. Ją norėjo pakreipti sa 
von, bolševikinėn švieson. Ci 
tuodami neišdrįso paminėti 
Dailiųjų Menų klubo vardo, 
nedrįso paminėti jų pacituotų 
asmenų pavardžių: Dr. Pr. 
V. Raulinaičio, Br. Railos, Al 
girdo Gustaičio, dr. Gr. Va 
lančiaus.

Sovietinių okupantų oficio 
zui pritarė ir Vilniaus radijas, 
iškoliojęs, baręs lietuvius rašy 
tojus. Apie tai „Vienybė“ nr. 
38, 1959. X. 2 rašė: Vilniaus 
radijas apie rašytojus tremty. 
Vilniaus radijas (per Mask 
vą) paskaitė piktą komunisto 
R. Šarmaičio straipsnį (iš Tie 

Nukelta į 6 psl.

S

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.

I ME7-6727 I
i- 1DE LUXE CLEANERS |

Sav. P. RUTKAUSKAS |

117 — 6th Avenue, Lachine. H

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

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

BELLAZZI - LAM Y, JNC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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KAIP SUSIKŪRĖ IR IŠAUGO „PARAMOS” BANKAS 
„PARAMOS” PIRM. J. STRAZDO DEŠIMTMEČIO 

PRANEŠIMAS,
darytas visuotiniame

Dešimti Paramos metai fi 
nansiškai buvo neblogi. Mes 
ir vėl paugome % miliono ka 
pitalais ir 276 nariais. Tačiau 
per pereitus metus kapitalo au 
girnas buvo lėtesnis, kaip bu 
vo galvota ir daug lėtesnis 
kaip prieš metus. Per 1961 m. 
Paramos kapitalai padidėjo 
apie 50%, kai tuo tarpu 1962 
m. tik 17%. Taip staigaus ka 
pitalo augimo sulėtėjimo di 
džiausią priežastimi tenka 
skaityti Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo atsiradi 
mas. Vis dėlto gale metų pa 
aiškėjo, kad Parama verčiasi 
su geru pelnu.

Buvo aišku, kad yra gali 
ma susiaurinti darbo žirkles 
pakeliant nuošimtį už indėlius 
ir sumažinant už paskolas. Iš 
1962 m. apyskaitos galima pa 
daryti išvadą, kad ateičiai dar 
bo žirkles buvo galima susiau 
rinti 1% pakeliant už indėlius 
ir % % sumažinant už pasko 
las. Tačiau Paramos kapitalo 
augimo sulėtėjimas vertė Pa 
ramos valdybą elgtis atisar 
giai, tuo tarpu indėlių nuošim 
tį pakeliant nuo 4% iki 4%% 
ir sumažinant paskolų palūka 
nas %%. 1963 m. vaidyba 
stebės Paramos vystymąsi ir, 
galimas daiktas, kad 1963 m. 
vėl galės darbo žirkles kiek 
susiaurinti.

1962 m. buvo tvarkymosi 
metai, be didesnių užsiinoji 
mų, nes buvo neaišku, kokią 
įtaką į Paramos veiklą darys 
Prisikėjimo parapijos kredito 
kooperatyvas. Aiškėjant įta 
kai, 1963 m. Paramos valdy 
bai bus aiškiau, kur surasti 
naujų darbo laukų.

Šis Paramos susirinkimas 
yra jubilėjinis. Paramai suėjo 
10 metų. Ta proga yra įdomu, 
gal ir naudinga, pažvelgti at 
gal į nueitą kelią ir padaryti 
kai kurių išvadų.

Mes, priverstinos emigraci 
jos aukos, vyresnio amžiaus, 
pabėgėlio gyvenimo iškankin 
ti. praradę ne tik turtą, daugc 
lio metų profesinį pasirengi 
mą, bet ir sveikatą.

Daugumai reikėjo kurtis pa 
skubomis, nes jie žinojo, kad 
jų jėgos tarnaus ribotą metų 
skaičių. Krupščiu ir sunkiu 
darbu, ilgomis darbo valando 
mis buvo sutaupomi centai. 
Reikėjo jieškoti priemonių 
kaip įsigyti savo pastogę, dar 
bo įrankius, susisiekimo prie 
mones ar žemės sklypelį. Dau 
gelis Toronto lietuvių tuo me 
tu juto, kad labai reikalinga 
sava kredito įstaiga. Kaip ją 
įgyti, pamokė tėvynėje įgyta 
kooperatinė patirtis.

Ontario įstatymai kredito 
kooperatyvą leidžia tik orga 
nizacijos, įmonės ar parapi 
jos ribose. Tuo metu Toronte 
'tittttttmtmmtnmttittmmttnntttiti

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET

& 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 I ietuvių 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.

narių susirinkime.
vienintelė visus lietuvius, visų 
religinių ar srovinių įsitikini 
mų, talpinanti organizacija, 
turinti čarterį, buvo Lietuvių 
Namai. Dėl to kredito koope 
ratyvo steigimui ir buvo pasi 
rinkta Lietuvių Namų plotas 
ir ribos.

1952 m. vasarai baigiantis, 
senų ateivių p. Murkštų bu 
te, susirinko trys naujakuriai, 
Pienocentro, Lietūkio ir Mais 
to buvę tarnautojai. Jie suta 
rė, kad reikia įsteigti Kredito 
Kooperatyvą. Tų pat metų 
spalio 7 d. buvo sušauktas 
Lietuvių Namuose kooperaty 
vo steigėjų susirinkimas, ku 
riame buvo parinktas būsimo 
kooperatyvo vardas Parama 
ir užpildytas pareiškimas vai 
džios leidimui (čarteriui) gau 
ti.

Leidimas gautas 1952 m. 
gruodžio 19 d. 1953 m. sau 
šio 17 d. Lietuvių Namų rū 
syje buvo sušauktas pirmasis 
susirinkimas. Kooperatyvo 
iniciatoriai norėjo, kad būsi 
masis kooperatyvas atstovau 
tų ne sroves ar tikybas. Dėl 
to į susirinkimą specialiai su 
kvietė visokių srovių ir įsiti 
kinimų asmenis, stengdamiesi 
parinkti tam reiklui labjausiai 
kvalifikuotus. Susirinkimas su 
prato iniciatorių ir stegėjų no 
rus ir pritarė tai idėjai, kad 
Parama steigiama ne kuriai 
nors atskirai lietuvių grupei, 
bet visiems Toronto lietu 
viams. Ta tradicija buvo tę 
siama per eilę metų. D. b.

KORĖJŲ SAVANORIŲ 
skyrius Kalėdų ir Velykų šven 
čių progomis jau eilė metų šel 
pia Vokietijoje pasilikusius kū 
rėjus - savanorius ir laisvės 
kovų invalidus, nusiųsdamas 
kaskart po šimtą dolerių. Tik 
porą metų, dėl sumažėjusių 
įplaukų, ši parama buvo su 
mažinta pusiau. Skyriaus fi 
nansiniai būklei pagerėjus, vėl 
nusistatyta pašalpą padidinti.

Šioji parama teikiama per 
ten esantį S-gos skyrių, kurį 
sudaro V. Sutkus pirm., J. 
Kriščiūnas sekr. ir K. Mont 
gabis v-bos narys.

Skyriaus siunčiamą paramą 
gauna 13 labjausiai reikalin 
gų paramos savanorių ir inva 
lidų. Jų didesnė dalis šimtą 
procentiniai ligoniai. Iš gauna 
mųjų paramą asmenų skyrius 
gauna graudinančius padėkos 
laiškus.
PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
— Tėvai Pranciškonai yra už 
simoję dideliais naujos staty 
bos darbais. Numatoma sta 
tyti didžiulis pastatas, kuria 
me bus įrengtos dvi salės, 
pradžios mokykla, vienuoly 
nas, neseniai įsteigtam para 
pijos bankeliui patalpos ir ki 
tiems kultūriniems reikalams 
būklai. Projektavimo dar 
bams talkininkauja inž. dr. 
Kulpavičius.

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.

PRIEŠ RINKIMUS. . .

Atkelta iš 3-čio psl

jo skelbiamų teorijų. Dėl to 
kio jo viešo išsiplepėjimo (jis 
bendrai pirmiau plepa, o tik 
paskui galvoja). Kreditistų ly 
deris Thomson’as ir kiti S. C. 
vadai buvo labai nemaloniai 
paliesti ir S. C. judėjimo pres 
tižui tai buvo meškos patarna 
vimas. Df. H j aimer Schacht, 
buvęs Hitlerio finansinis ,,ge 
nijus“ (panaudojo likviduotų 
žydų kapitalus ir turtą pa 
trankų gamybai J..V.) 1933— 
1938 m. dėlto parašė malonų 
pasveikinimo laišką p-nu' Cao 
uette'ui.

P-nas Caouette, tenka pa 
stebėti, savo rinkiminėje pro 
pagandoje naudoja ir pačio 
Hitlerio naudotus 1932 m. 
šūkius „balsuodami už mus 
jūs nieko negalite pralošti“, 
(vokiečiai balsavo ir... viską 
pralošė), o turbūt mano, kad 
jis nieko nepraloš. . . Vėl, kai 
kartais klausytojai prašo aiš 
kiai išaiškinti kai kuriuos S. 
C. pagrindinius principus, tai 
Caouette atsako, kad jie gali 
balsuoti už S. C. ir nesupras 
darni. Nesupratimas balsuoti 
nekliudo. . . No., birželio 18 
d. Quebec‘as taip ir pabaisa 
vo nesuprasdamas. Išsirinko 
26 atstovus. . . Tačiau tai bu 
vo žiauri tragikomedija, nes 
tie atstovai buvo išrinkti dau 
gumoje darbininkų balsais 
(vietovėse toliau nuo centrų 
didesniuose darbininkų rajo 
nuošė). Taigi darbininkai išsi 
rinko atstovus — darbininkų 
reikalų priešus! Apklausti I. 
V. atstovų jie negalėjo paaiš 
kinti tikrų balsavimo idėjų. . . 
Norėjo pakeisti valdžią, nepa 
tenkinti senom partijom! Štai, 
ka reiškia neinformavimas lai 
ku!

Pasiklausykime viešų pa 
įeiškimų ir nuomonių iš pa 
čios darbininkijos atstovų ir 
šiaip įtakingų visuomenės as 
menų:

Direktorius Quebec'o meta 
lurgijos sekcijos p. Burke lai 
ko S. C. vadą Real Caouette 
didžiausiu antisindikalistu, po 
Maurice Duplessis'io. Jo ma 
nymu birželio 18 d. buvo Que 
bec‘o prov. padarytos 20 pa 
grindinės klaidos, išrenkant 
26 kreditistus į fed. parlamen 
tą. Jei taip toliau eis, tai darbi 
ninkai neturės teisės susirinkti 
saviems reikalams aptarti.

Konfederacijos tautinių sin 
dikatų prezidentas (Confede 
ration des Syndicats Nationa 
ux) kviečia darbininkus kovo 
ti prieš S. C., nes jų pagrindi 
nė sistema yra antisindikalinė, 
klaidinga ir dėl to žalinga dar 
bininkijai!

CTM. (Conseil du Travair 
de Montreal) pirm, p-nas Lo 
uis Laberge kviečia darbinin 
kus kovoti prieš S. C. dema 
gogiją, nes tai esą didelis pa 
vojus darbininkų unijoms!

Ekonomistas Walter Gor 
don sako, kad S. C. siūlymai 
ir pažadai yra tikrai sukti.

Min. Balcer‘is (konservai.) 
sako — Caouette propaguoja 
ekonominę anareriją (tai tie 
sa J. V.), kiekvienam žings 
nyje demagogija.

Buv. min. Lionei Chevrier 
(liberalas) mato S. C. piopa 
gandos Caouette'o skelbimuo 
se — sistematišką klastojimą 
tiesos.

P. Kierans — Mintrealio 
biržos prezidentas savo, kai 
po žinovo, viešose paskaitose 
tikrai pagrįstai išnagrinėja iš 
ekon. pusės S. C. sistemą, pa 
žadus ir iliuzijas į ateitį, ir ran 
da visiškai neįgyvendinama, 
utopiška, kas veda į finansinį 
ir ekonominį chaosą. Jei pa 
ėmę valdžią Ottawoje kredi 
tisaai spausdintų ir tikrus do 
lerius, tai tuomi nesukurtų 
vertybių! Tai būtų tik ,,Ins 
tant money“ kaip karikatūroj!

McGill universiteto prof. 
Irving Brecher išrinkimą 26 
kreditistų Quebea’o provinci 
joje laiko triumfu ignoracijos 
prieš susipratusią ir inteligen 
tišką visuomenę. Jei, esą, ig 
noracija triumfuoja, tenka la 
bai susirūpinti. Jis stebisi, kad 
šiaip pažangūs kanadiečiai ga 
Ii įgalioti grupę žmonių at 
stovauti jų reikalus, kurie per 
30 metų nesugebėjo suprasti

Balsuokit teisingai-Balsuokite už

PAGALBOS! BALANDŽIO 8-JĄ 

JŪSŲ BALSAS

KANADAI REIKIA JŪSŲ

TEGUL NULEMIA

KĄ DARYS NAUJOJI LIBERALŲ
Pilnas ir lygias galimybes 
gabiems ir jauniems.

Naujos Liberalų vyriausybės pirmas 
uždavinys bus aprūpinti darbu visus 
beaugančioje ekonomijoje, kad p;1 
lengvinus apgailėtiną padėtį, kurioje 
6 iš kiekvieno 100 Kanados darbi 
ninku yra be darbo. Liberalų tikslas 
sukurti viena milijoną darbų, kurie 
bus reikalingi sekančių keturių metų 
laikotarpy, didėjant gyventojų skai 
č'ui. Tai būtinai reikia padaryti, kad 
:vvkdžius kitus Liberalų siekimus. 
Išmokslintas bei išlavintas specialy 
bčse jaunimas yra vienas iš didžiau 
S'U mūsų turtų. Mes padėsime jau 
niesiems kanadiečiams laimėti ryto 
iaus varžybas, juos remdami, sic 
kiant mokslo ir įgyjant specialybes, 
— šiandien.

2 Dvasios ramybę seniems 
ir ligoniams.

Pagal liberalų įnašinį pensijų planą 
kiekvienas kanadietis, sulaukęs 65 
metų amžiaus, galės pasitraukti su 
padoria pensija. Tuoj pat bus nusta 
tytas naujas pensijų minimumas vi 
sai Kanadai 70 metų sulaukusiems 
asmenims: $75.00 nevedusiems ir 
140.00 dol. vedusių porai mėnesiui. 
Visi kanad’ečiai privalo turėti svet 
katos priežiūrą, jos prireikus, nesibi 
jodami sąskaitų, kurių gali nepajėg 
ti sumokėti. Liberalų sveikatos pla 
nas bus išdirbtas, bendradarbiaujant 
provincijoms ir medikų profesijai. 
Pagal jį bus apmokami visi daktarų 
patarnavimai vaikams, lankantiems 
mokyklas, ir asmenims virš 65 metų 
amžiaus. Kitiems kanadiečiams šis 
planas padengs daktarų sąskaitas, 
viršijančias $25.00 per metus asme 
niui (arba šiek tiek augštesnę sumą 
daugiau uždirbantiems asmenims).

3 Saugumą namie. Mes norime 
Kanadą padaryti saugia vieta

pagrindinių ekonominių mū 
su sistemos problemų (Ekono 
miniai principai nedaug pasi 
keitė nuo to laiko, kai maj. C. 
N. Douglas atvežė iš Anglijos 
savo sugalvotą S. C. teoriją. 
Jei S. C. reikalauja tiekimą 
ne tik trumpalaikių bet ir ilga 
laikių kreditų investavimui, 
tai tas nesulaikys infliacijos! 
Toliau jis sako, jei yra nedar 
bas, spausdinimas pinigų neiš 
spręs klausimo; jei eksportas 
yra menkas ir importas virši 
ja — spausdinimas pinigų ne 
pagelbės. Paklausa reguliuoja 
pasiūlymą. S. C. nesupranta 
nusistovėjusių valstybinių ir 
tarpvalstybinių ekonominių 
problemų! ,

Tai vis rimtos ir pagrįstos 
nuomonės! Jų yra daug dau 
giau, bet reikalo aiškumui, ma 
nau jau pakanka:

Besiartinant balandžio 8 d. 
š. m. rinkimams į federalinį 
parlamentą. Ši aukščiau pa 
liesta S. C. problema yra ne 
tik įdomi, bet yra kartu ir la 
bai aktuali ne tik prov. Que 
bec‘o, bet ir visoj Kanadoj.

Kanadai reikalinga 
JŪSŲ pagalba

Kanada šiandien yra panaši i liūdną paveiks 
lą, kuriame nupieštas laivas yra blaškomas 
audringų valstybinių bei tarptautinių proble 
mų jūroje. Jo Įgula laivą apleido. Paveikslas 
nelaimės ir susiskaldymo. Kanados prestižas 
užsieniuc .e suterštas, o gerbūvis viduje stab 
domas dėl vadovybės trūkumo.
Po konservatorių valdžia šiandien padėtis yra 
blogesnė negu turėtų būti. Neturime vyriausy 
bės ir dvi atskalūniškas partijas, kurios patai 
kauta grupių arba regi jonų interesams, kurių 
nei viena nėra valstybinės savo apimtimi nei 
pajėgios sudaryti vyriausybę. Vienintelė par 
tija, kuri, pagal savo didingas tradicijas, ga 
linti sudaryti vyriausybę su stipria darbinga 
dauguma yra Liberalų Partija.

VYRIAUSYBĖ? JI SUTEIKS: 

ir ginti savo k.madišką gyvenimo bū 
dą prieš nepaliaujančius komumstų 
grasinimus. Liberalų Partija pupa 
rista, kad izoliacija Kanadai yra r.e 
°’3'ima. Mes remiame Kanados da 
lyvav’mą kolektyvinėse saugumo bei, 
gynybos organizacijose, kaip Jungti 
nės Tautos ir NATO. Tuo tikslu 
mes esame įsipareigoję turėti defen 
zvvinius atominius ginklus. Šie gink 
lai neturi vertės be amunicijos. Arba 
mes juos turime, arba negalime gin 
ti savo krašto bei prisidėti naudingai 
prie bendros gynybos.

4 Prestižą užsieniuose. Garbingai 
vykdydami savo įsipareigoji 

mus, mes atgausime Kanadai taikos 
atstovo ir viso pasaulio tautų laisvės 
gynėjo poziciją. Atstatę savo tarp 
tautinę reputaciją. Kanadą pastatysi 
me į jai priklausančią vietą — tarp 
didžiųjų prekybinių pasaulio kraštų. 
Sukurdami abipusio bendradarbiavi 
mo ir susipratimo atmosferą su savo 
draugais ir sąjungininkais, vėl laimė 
s:me šiam kraštui priklausančią pa 
garbą.

5 Šviesią ateitį visiems kanadie 
čiams. Mes turime visus gam 

tos turtus, reikalingus augimui ir plė 
timuisi. Mums dabar reikia tiktai re 
alistiško, aiškaus ir ekonomiško pla 
no. Mums reikia jūsų visų bendra 
darbiavimo. Mums reikia’ daugiau 
žmonių iš kitų kraštų. Tiktai Libe 
ralų vyriausybė ir liberalų politika 
įgalino čia atvykti tiek daug imi 
grantų.
Mums reikia nuolatinės imigrantų 
srovės, kad paspartintume savo eko 
nominį augimą pilnai bendradar 
biaujant angliškai ir prancūziškai 
kalbantiems piliečiams su ateiviais iš 
daugelio kitų kraštų, sukursime tik 
rai vieningą Kanadą.

Ir mums, lietuviams, ma 
nau, neprošalį susipažinti nors 
apgraibomis su esama politi 
ne situacija ir tinkamai pasi 
ruošti balsavimui •»— atlikti 
savo pilietines pareigas. Teko 
pastebėti, kad ir lietuvių tar 
pe yra žmonių susižavėjusių 
Social Credit partija, todėl, 
manau, mano aukščiau patiek 
tas analizas padės tinkamai 
susidaryti savo asmeninę nuo 
monę ir lengviau išspręs pasi 
rinkimą.

J. Viliušis.
Dipl. teisininkas.

KOMPARTIJA MOKINA 
MENININKUS

Praeityje taip būdavo, kad 
menininkai daug ko pamokin 
davo partiečius, bet pas bolše 
vikus viskas perversta viršun 
kojomis. Štai kovo 7 d. Krem 
liuje susirinko Rusijos diktatu 
ros viršūnė, susišaukė visų sri 
čių menininkus ir juos ėmė mo 
kinti, kaip jie turi tarnauti par 
tijai ir bolševikų diktatūrai.

OKUPANTAS STEBI. . .

Atkelta iš 5-to psl.

sos) apie lietuvus rašytojus iš 
eivius, ryšium su Los Ange 
les, Calif., nagrinėtu lietuviš 
ko jo romano klausimu.

Bolševikams nepatiko, ko 
dėl buvo pakalbėta, jog lietu 
vių rašytojų kūryba turėtų dau 
giau liesti didingąją Lietuvos 
praeitį.

Esą reikia „matyti. įžvelgti 
bei suprasti” dabarties, — ta 
rybinio laikmečio“ kelią. . ., o 
ne į kažkokią miglotą praeitį 
„dairinėtis, ponai rašytojai“...

Tokia žinutė buvo paskelb 
ta minėtame „Vienybės” nu 
meryje.

Bus daugiau.

Liaudis, kurią jie mėgsta links 
niuoti, nesvarbus reikalas, nes 
svarbu išlaikyti partiją ir jos 
diktatūrą.



1S63,< IH, 2?--Nr i3<S3a) NEF-R.I KLAUSO .M A L I E T U V A 7 PSjL.

HAMILTON lietuviai veikia visur
VASARIO 16 PROGA 
ROTUŠĖS IŠKELTA

PRIE LOS ANGELES
LIETUVOS VĖLIAVA

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BEND 
ROVĖS BALANSAS

1962 m. gruodžio mėn. 31 d.
Aktyvas: $$

Einamos s-tos banke 1,336.20 
Priklausančios

gauti sumos . . . . 1,090.35
Prekės ......................... 44.70
Iš anksto sumokėtas 

draudimas........ 386.79
Pinigai kredito

unijoje ,,Talka” . .4,177.44
Turtas: $$

Sklypas
182 Hunter E... 40,250.00 

Delta nuosavybės
žemė .................. 33,000.00

Delta pastatas . .128,212.08
Delta inventorius .19,730.08 
Įmokėjimai naujų

LN statybai . . 2,020.62
Atimti amortizaciją 36,384.05 
Dabart. turto vertė 186,828.73 
Geros valios pask. 13,116.00

Balansas. . . 206,980.21

Pasyvas:
Įmokėjimai serams 

pirkti ................. 3,050.00
Priklausančios išmokėti 

sumos ................ 505.68
Priklausą mokėti 

b-vės mokesčiai . . 321.45
Skola nariams (neišmo 

keti divid. ir geros 
valios skola) .... 17,739.84

Deltos I morgyčiai 78,000.00 
Kapitalas:

Paskolos šėrai . . . .10,700.00
Savininkų šėrai ..100,000.00 

Viso šėrų $ 110,700.Oo
Amortizacijos kapitalo 

sumažėjimas . . . .3,336.76 
Balansas. . . 206.980.21

Pasirašė: Swarchuk.
Auditors Accredited 
Public Accauntants.

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

TRUPUTIS ISTORIJOS. . .
Atkelta iš 3-čio psl.

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos
Vasario 16 minėjimas L.os 

Angelėje įvyko 1963 vasario 
10 d., sekmadienį. Pirmą kar 
tą Los Angeles miesto istorijų 
je prie Los Angeles miesto ro 
tušės iškelta Lietuvos vėliava. 
Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
atstovas min. J. Kajeckas, ai 
vykęs iš Washington, Lietu 
vos konsulas Los Angelėje dr. 
J. J. Bielskis, Los Angeles 
miesto burmistras (major) S. 
Wm. Yorti, nemažas lietuvių 
būrys.

Labai gaila, kad tą dieną 
smarkiai lijo. Pirmas lietus 
apie 10 mėn. pertraukos, ir 
kaip tik Lietuvos vėliavos pa 
kėlimo metu! Nebuvo įmano 
ma padaryti gerų nuotraukų, 
filmų. Visi dalyvavusieji su 
šlapo, tautiniais rūbais pasi 
puošusios lietuvaitės buvo 
kiaurai perlytos.

Pamaldos šv. Kazimiero 
bažnyčioje Los Agelėje. Gra 
žų, patriotišką pamokslą paša 
kė kun. dr. Celiešius.

Minėjimas ukrainiečių salė 
je, 4315 Melrose Ąve. Dide 
lė salė pilna lietuvių. Lietuviš 
ką vėliavą, visiems atsistoji 
mu gerbiant, įnešė lietuviai 
skautai. Maldą sukalbėjo kan. 
kun. A. Steponaitis.

Lietuvos konsulas dr. J. J. 
Bielskis pagrindiniu kalbėtoju 
pakvietė Lietuvos atstovą, į iš 
kilmes specialiai atvykusį iš 
Washington, gerb. J. Kajec 
ką. Pastarajam einant į sceną

atstovas min. J. Kajeckas
je buvo pradėtas vasario 15 
d., atstovo A. Grišono rezi 
dencijoje. Priėmime dalyva 
vo Urugvajaus užsienių reika 
lų ministerijos keli pareigu 
nai, dalyvavo ir kitų valsty 
bių ambasadoriai (paminėtini 
— JAV, Kinijos), lietuvių 
tautos draugai. Apie lietuvius, 
Lietuvą specialius straipsnius 
paskelbė ,,E1 Pais“ ir „EI Dia 
rio Espanol” dienraščiai, o ra 
dijo programose per „Inde 
pendencia“ ir „Sarandi“ Kai 
bėjo Lietuvos atstovas A. Gri 
šonas, Pasiuntinybės spaudos 
attache K. Čibiras ir kiti. Va 
sario 17 d. Lietuvių Kultūros 
Dr-jos patalpose įvyko visuo 
meninis minėjimas, daly v. 
500 tautiečių. Be kalbų, buvo 
plati meninė dalis. Vasario 18 
d. lietuvių bažnyčioje mišias 
už Lietuvą atlaikė svečias iš 
JAV, Jėzuitų Provinciolas T. 
Br. Markaitis. E.

V. Vokietija

ST. MOTUZO DROŽINIAI 
SUKĖLĖ VOKIEČIŲ 

dėmesį

Vasario 16 d. proga Vech 
toje, senelių prieglaudoje su 
rengtoje Stasio Motuzo me 
džio drožinių paroda atkreipė 
nemažą vokiečių visuomenės, 
spaudos dėmesį. Oldenburge 
leidžiami laikraščiai, pvz. ,,O1

ALGIS GRAŽYS
I.oyolos College studentas !a 
bai pasižymėjo sporto srityje, 
už ką gavo tris taures: už 
džentelmeniškumą sporte, už 
ledo rutulį ir už sportini veik 
lumą. Be to pabrėžiama, kad 
A. Gražys — retas reiškinys 
kolegijos gyvenime, kad vie 
no sezono metu vienas asmuo 
būtų pasiekęs tokio aukšto iy 
gio keliose sporto šakose — 
krepšinyje, ledo rutuly ir fut 
boję. Reikia pažymėti, kad 
A. Gražys taip gi labai veik 
lūs ir lietuvių sportininkų eilė 
se. Sveikiname A. Gražį su 
gražiais atsiekimais ir linkime 

tolimesnių laimėjimų.

AGNĖ PAŠKEVIČIENĖ 
sekmadienį, kovo 31 d., 7.30, 

Šv. Kazimiero bažnyčioje da 

lyvauja religinės muzikos kon 

certe, kuriame bus išpildyta 

Ch. Dubois Oratorija „Septy 

ni Kristaus žodžiai“. Ji iš 

pildys soprano partiją.

NIAGAROS PUSIASALIS
RUOŠIAMASI DIDŽIA

Šiemet lietuvių parapija 
yra numačiusi surengti meti 
nę šventė su neeiline progra 
ma. Pirmame pasitarime, įvy 
kusiame Tėvų Pranciškonų 
patalpose, dalyvavo apie 15 
asmenų iš Wellando. Niagara 
Falls, Port Colborne ir St.Ca 
tharines. Vyriausias šventei 
ruošti komitetas nuvykęs į To 
rontą, kur turėjo privatų pa

JAI RUDENS ŠVENTEI
sitarimą su žymiais asmenimis 
Pasitarime buvo gautas pilnas 
šventės planui pritarimas. 
Tuo būdu šventės kryptis rys 
kėja kaip didingas lietuvių 
kultūrinis, religinis ir tautinis 
įvykis š.m. spalio mėn. Šalia 
žymių lietuvių bus pakviesti 
taip pat Kanados valdžios pa 
reigūnai.

kor.

tėlį. Redaktorium buvo išrink 
tas Jurgis, o busimasis laikraš 
tėlis gavo keistoką pavadini 
mą „Kubas“. Šis kelių lapelių 
hektografuotas laikraštėlis lie 
tė lietuvių mokinių tarpusavą 
gyvenimą. Jame tilpdavo ga 
na daug satyros. Artimiausias 
šio laikraštėlio bendradarbis 
buvo Matas Bagdonas — po 
etas, kurs kartu su Jurgiu už 
pildydavo šio laikraštėlio skii 
tis.

„Kubo“ išėjo keletas nume 
rių.

Jurgis mėgo humorą. Jis 
patsai visuomet ramus su šyp 
sena lūpose, o jei kiek links 
mesnis, pradeda kikenti — ne 
garsiai juoktis. Mokinių laik 
raštuky „Kubas“ mėgdavo 
perleisti „per dantį“ savo dra 
ugus už jų silpnybes. Bet ne 
piktai, o draugiškai. Panašus 
jam buvo vyr. klasėse mate 
matikas Dambrauskas. Jis, pa 
stebėjęs mokinio nukrypimą 
nuo gimnazijos tvarkos, ne 
skųsdavo nei klasės auklėto 
jui, nei gimnazijos administrii 
cijai, bet progai pasitaikius, 
ypač jei mokinys nemokėda 
vęs pamokos, taip aštriai žo 
džiu įgnybti, jog nežinodavai 
ką bedaryti. Visa klasė kvato 
ja, o patsai stovėk ir rausk. 
Geriau savo lazda apkultų, 
nei skaudūs pašaipos žodžiai. 
Turiu pasakyti, mes mokiniai 
už šią matematiko pajuoką 
nepykdavom ir mūsų širdyse 
nelikdavo jam karčių nuošė 
dų. Pajuokimas yra į sveika 
tą, jei be blogos intencijos. 
Įdomiau gyventi.

Septintoj klasėj būnant V e 
lykų atostogų paskutinę die 
ną Vilkavišky buvo lietuviš 
kas vakaras. Mes trys drau 
gai nuvykom į lietuvišką po 
būvį. Vaidinimui pasibaigus 
prasidėjo šokiai, kurie užsitę 
sė iki antrųjų gaidžių. Pusta 
peckio viešbuty, kur nutarėm 
nakvoti, sutikom pažįstamų. 
Besikalbėdami bei užkandžiau 
jdami (susiiaukėm ryto,kada rei 
kėjo sėsti į karietką ir skubėt1 
Marijampolėn, gimnazijon.

Pirmoji pamoka prancūzų 
kalbos rašomasis. Mokytoja 
perskaito prancūzų kalba apy

sakaitę, o mokiniai tai turi at 
pasakoti raštiškai. Prieš mane 
suole sėdėjo Jurgis.

— Jurgi — aš jam sakiau, 
— po vakaro šokių ir nemigo, 
bijau už rašomąjį gauti „kuo 
lą’’ — vienutę. Būk geras, ra 
Šyk didelėm raidėm ir leisk 
man pasižvalgyti į tavo sąšiū 
vinį.

Jis mano prašymą išpildė. 
Aš iš. j o perrašiau su savo -ma 
žais įterpimais. Jis gavo 4 —f- , 
o aš 4—. Tai buvo ne mano, 
o Jurgio nuopelnas.

Jurgis buvo neblogas mate 
matikas ir niekuomet neatsi 
sakydavo padėti savo draugui 
išspręsti uždavinius.

Septintoj, aštuntoj klasėj 
kiekvienas mokinys rimtai 
pradeda galvoti, kuriuo keliu 
eiti, gavus brandos atestatą.

Jurgis kartais užsimindavo, 
jog galvojąs stoti meno mo 
kyklon. Gerai padarė, kad pa 
keitė savo nusistatymą. Ne 
menininku jam buvo skirta 
būti, o žemės ūkio žinovu.

Menininkas iš jo būtų bu 
vęs menkas, ir Lietuvai būtų 
buvę maža naudos, o tarpe 
žemės ūkio žinovų dideliai pa 
sitarnavo atsikuriančiai Lietu 
vai.

Jo meno kūriniai būtų riu 
blukę. o nuveikti darbai Lie 
tuvos ūky liks neužmirštami.

Jurgis Krikščiūnas 1914 m. 
baigęs Marijampolės gimnazi 
ją, stojo į Petrapilio universi 
tetą gamtos matematikos fa 
kultetą •— gamtos skyrių, ag 
ronomijos grupę.

1918 grįžo Lietuvon, o 
1920 m. išvyko Vokietijon ir 
tęsė agronomijos mokslus Ha 
llėj. 1923 m. baigė agronomi 
jos studijas daktaro laipsniu.

Bus daugiau.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:

109 Warwick Street

visi atsistoję plojo.

Min. J. Kajecko kalba iš 
klausyta dideliu dėmesiu. Pa 
baigus ir min. J. Rajeckui ei 
nant nuo scenos, gausūs iškil 
mių dalyviai atsistoję vėl plo 
jo Lietuvos atstovui.

Po įdomios meninės dalies 
iškilmės baigtos Lietuvos him 
nu. (Pradėtos JAV himnu).

Sekanti iškilmių dalis per 
kelta į' garsų Roosevelt Hotel, 
esantį Hollywoodo centre. 
Pietūs, atsilankiusiems kašta 
vo po $4. Dalyvavo apie 120 
asmenų. Gražias sveikinimo 
kalbas pasakė Kinijos Respub 
likos Gen. konsulas dr. Mong 
-Ping Lee, Kanados Gen.. 
konsulas Los Angelėje Geor 
ge R. Paterson, Los Angeles 
World Affairs Council Direk 
tor W. P. Coombs ir eilė kitų. 
Visi maloniai nustebinti, kai 
iškilmių viduryje atėjo Los 
Angeles miesto burmistras S. 
Wm. Yorti. Pasakė šiltą kai 
bą, pabrėžęs, kad jam išskirti 
nai malonu savo mieste maty 
ti ir sveikinti tokį garbingą as 
menį, kaip Lietuvos aukštą 
pareigūną (paminėjo titulą) 
p. Kajecką, atvykusį iš Washi 
ngtono.

Turiningą kalbą, dabar ang 
liškai, pasakė Lietuvos atsto 
vas J. Kajeckas. Gerai paruoš 
ta. Min. J. Kajeckas kalba pui 
kiai angliškai, turi gerą angliš 
ką tarseną.

Lietuvos atstovas J. Kajec 
kas Los Angeles lietuviuose 
paliko puikų atminimą, vertą 
garbingo Lietuvos atstovo ti 
tūlo.

iškilmingi pietūs Hollywo 
od Roosevelt Hotel baigti Lie 
tuvos himnu.

Visos iškilmės gausiai foto 
grafuotos.

J. Lankeliškietis.

Urugvajus

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Montevideo lietuvių kolonijo

denburgische Volkszeitung“, 
,,Unsere Oldenburger Mūns
terland im Tagesspiegel“,
Muensterio vyskupijos savait 
rastis „Kirche Leben” paskel 
bė ilgus parodos aprašymus 
su St. Motuzo dražinių foto 
nuotraukomis. Ta proga pla 
čiau parašyta ir apie Lietuvą, 
paminėta St. Motuzo veikla 
Lietuvoje ir išeivijoje, primin 
ta, kad Vechtos seneliii prie 
glaudoje gyvena 27 lietuviai. 
Drožinių parodos metu Vech 
toje, lietuviai ir vokiečiai pa 
rodos lankytojai Tautos Fon 
du i paaukojo 178 DM. E.

APIE LIETUVĄ 
BERTELSMANO 

ENCIKLOPEDIJOJE

Naujoje, 1962 m. Bertels 
mano enciklopedijoje Lietuva 
pavaizduota eilėje enciklope 
dijos žemėlapių. Patiektas Vo 
kietijos žemėlapis su 1937 m. 
sienomis (Nemuno siena). Eu 
ropos žemėlapyje Lietuva at 
vaizduota taip pat su Nemu 
no siena). Tik Vid. ir R. Vo 
kietijos žemėlapyje, nors ir žy 
mima Nemuno siena, bet už 
jos Klaipėdos kraštas, ne Lie 
tuva; panašiai ir Vid. Euro 
pos žemėlapyje. Skandinavi 
jos žemėlapyje Lietuvos siena 
irgi eina ties Nemunu, o greta 
„Memel“ žymima ir „Klaipė 
da“.

Naujausioje „Bertelsmann 
Volkslexikon“ laidoje pažy 
mėta, kad tos enciklopedijos 
iki šiol išleista jau 1 mil. 950 
tūkst. egzemplirių. Enciklope 
dija turi apie 1,000 psl., 4 tū 
kstančiai nuotraukų, daug že 
rėlapių. Enciklopedijos lei 
dyklos „Bertelsmann Lese 
ring” knygų klubas turi apie 
2% mil. narių ir yra šiuo me 
tu didžiausias knygų klubas 
Europoje. E.

Brooklyn 7, N. Y.

Atkelta iš 2-ro psl.

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.

teismas visada gali rasti pil 
nas korespondentų pavardes 
redakcijise. Yra tokių spau 
dos darbuotojų, kurie labai 
mėgsta savo pavardę rėkia 
muoti netik po straipsniu, bet 
ir viduryje, nors perdidelė Sa 
vęs reklama nelabai tinka, ta 
čiau jiems to daryti nieks ne 
draudžia. Tuo pačiu norėčiau 
jų paprašyti nepriekaištauti ir 
tiems, kurie taip nedaro.

V. P.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
PAGERBIAMAS KUN. A. SABAS

Jau net 2 savaitės iš eilės 
katalikų savaitraštyje „North 
ern Ontario Register“ buvo 
patalpintos mūsų ir Sudburio 
lietuvių klebono kun. A. Sa 
bo nuotraukos, o kovo mėn. 
16 d. viršpaminėto savaitraš 
čio egzemplioriuje buvo ilgo 
kas straipsnis ir įdomus pasi 
kalbėjimas, kuriame, tarp kit 
ko- kun. A. Sabas pasako, kad 
daugiau mokyti emigrantai 
grįžtų į' savo gimtąjį kraštą 
pirma pasitaikiusia proga, 
nes, nors jie nesijaučia nelai 
mingi šiame krašte, bet nesi 
jaučia čia taip patogiai, kaip 
buvę paprasti darbininkai ir 
nesuranda sau atatinkamų 
darbų. Straipsnio pavadini 
mas — „Daugiakalbis kum 
gas aptarnauja 350 emigran 
tų šeimų”.

FEDERALINIAI
RINKIMAI

Balandžio 8 d. turėsime fe 
deralinius rinkimus. Mūsų 
mieste varžysis liberalų, prog. 
konservatorių ir naujų demo 
kratų partijų kandidatai. Pats 
rimčiausias kandidatas iš mū 
sų miesto? (Algoma West) 
rinkiminės apygardos yra libe 
ralų partijos atstovas George 
Nixon, kuris atstovauja mūsų 
miestą Kanados sostinėje jau 
22 metai ir buvo 7 kartus iš 
eilės vis perrenkamas. Pro 
gresyvius konservatorius šį 
kartą atstovauja visai naujas 
kandidatas — gydytojas dr. 
Charles Eaid, o naujus demo 
kratus — Morris Vernick, žy 
dų tautybės emigrantas iš Ang 
lijos, kuris dėsto istoriją vie 
noje miesto gimnazijoje.

Sunku iš anksto atspėti, . 
kas rinkimus laimės ir ar iš vi 
so Kanada turės pastovią bei

Apat iniai-koj inės -T-marškin.
GP 2-5

daugumos vyriausybę. Neaiš 
ku, kas laimės ir mūsų mieste, 
nes net pats liberalų atstovas 
G. Nixon yra pasakęs, kad jis 
„neskaičiuojąs viščiukų, kol 
jie neišperėti?“, tačiau mums 
tremtiniams ir komunizmo au 
koms būtų nesąmonė balsuo 
ti už kažkokių neaiškių, ir 
apie komunizmą neturinčių 
jokio supratimo partijų atsto 
vus nors jie remiami ir darbo 
sąjungų. Gi kas perdaug suža 
vėtąs liberalais, tai turėtų pri 
siminti liberalų valdymo 1953 
-54 metus, kada daugelis mū 
sų miesto tautiečių buvo be 
darbiais.

Kaip ten bebūtų, bet pabal 
tiečiai tremtiniai yra skolingi 
dabartiniam Kanados ministe 
riui pirmininkui John Diefen 
bakeriui už pakartotiną Pabal 
tijo okupacijos ir sovietinio 
kolonializmo viešumon kėli 
mą, o taip pat ir už Pabaltijo 
valstybių konsulatų atidary 
mą.

KITOS NAUJIENOS
Paskutinėmis statistinėmis 

žiniomis, mūsų mieste moka 
mų atlyginimų vidurkis užima 
II-rą vietą visoje Kanadoje 
su savaitiniu uždarbio vidur 
kiu 106,22 dol. Pirmoje vieto 
je visoje Kanadoje yra Osha 
wa, Ont. su 108.40 dol. Š. m. 
kovo mėn. mūsų mieste bu 
vo 13,619 dirbančiųjų. Plieno 
darbininkų laikraštis „Steel 
Labour“ rašo, kad praėjusiais 
metais mūsų miesto didžiau 
šioji darbovietė ,,Algoma” 
plieno fabrikas turėjo 21 mil. 
dolerių pelno, t. y. 1% mil. 
dol. daugiau negu praėjusiais 
metais.

Šiame laikraštyje rašoma, 
kad jeigu kas nors būtų į šį 
fabriką prieš 20 metų inves 
tavęs (nusipirkęs akcijų) $ 
1,000, tai. šiandien tų akcijų 
vertė būtų $96,,500, neskai 
tant kad per 20 metų būtų iš 
mokėta $13,600 dividendų pa 
vidale. Nors šiuo laiku „Algo 
ma“ akcijų kaina yra $46 —: 
47, tačiau tai turėtų atkreipti 

musu tautiečiu - šėrininkų 
dėmėsi. Nors ir dabar brango 
kos šios plieno fabr-ko akci 
ios, tačiau visais atžvilgiais 
saugiau, geriau ir gudriau už 
nigius neaiškiu, dar projektuo 
iamų įvairių kasyklų šėrelius, 
kurių turimi žemės plotai po 
nepavykusių tyrinėjimo grę 
žimu pavirsta paprastomis ga 
nykiomis.

Korespondentas.
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Balandžio 1 d.
LASALLE MIESTO BALSUOTOJAMS

YVAN SERRE

JŪSŲ ATSTOVAS

SEAT 2 WARD 3

ŽMOGUS ATSIDAVĘS

VISIEMS — NESKIRSTĄS 

TAUTYBĖMIS.

Teirautis:

7519 Central

DO—6 - 6981

DO—6 - 6982

DO—6 - 6983

— WARD 3 — 
Kovo 29, 1963.

AS ESU TUO, KUO JŪS
MANE PADARĖTE
Aš nesu heiojus, kokiais daug kas save laiko, 

tačiau atlikdamas savo pareigą aš buvau karinome 
nėję čia ir užjūryje.

Aš grįžau į LaSalle su kukliom pajamom. 
Atidariau mažą geležies dirbinių krautuvėlę ir dėka 
Jūsų šiandien samdau šešis šio miesto gyventojus 
Jūsų patarnavimui.

Nelengvabūdiškai aš panaudojau Jūsų pasiti 
kėjimą, o stengiausi atsilyginti dalyvaudamas vi 
suomeninėje plotmėje: Dvejus metus buvau Lions 
Club’o pirmininku, buvau LaSalle Chamber of 
Commerce direktorium, buvau išrinktas Kanados 
Hardware Association pirmininku, buvau paskirtas 
LaSalle General Hospital Life Governor ir tain 
pat pasidarbavau Prekybininkų sąjungos reikalams. 
Neminėsiu to fakto, jog aš esu Kanados legiono 
(LaSalle skyriaus) narys, tačiau ir čia galiu pri 
durti, jog mano ryšiai su šiuo vienetu yra pasigėrė 
tini.

Prieš trejus metus, piliečiai, kaip ir Jūs, prikal 
bino mane kandidatuoti į aldermanus. Jei ne Jūs’-i 
parodytas manimi pasitikėjimas, jeigu ne verkiąs 
reikalas teisingai šitą rajoną atstovauti, aš tikrai bū 
Čiau dar pasvyravęs tokiu įsipareigojimu.

Jūsų rinkimų metu parodytas pasitikėjimas pri 
vertė mane atsilyginti.

Mūsų rajono pagerinimai dar toli gražu, ne 
baigti, lygiai kaip ir mano užsimojimai.

Tikėkite manimi dabar, kaip tikėjote praeityje il
gy venimas mūsų rajone, mūsų mieste pagerės.

Su nuoširdumu

YVAN SERRE
P.S. Balsavimo būstinės atdaros nuo 9 v. r. iki 7 vv.

BRANGŪS LIETUVIAI!
Kaip jau Jūs žinote, balan 

džio mėn. 1 d. Jūs bas ' C pro 
šomi balsuoti savivaldybiniuo 
se rinkimuose.

Kandidato į aldermanus p- 
sirinkimas bus labai svarbu? 
Jums, lygiai, kaij ir visiems 
'.aSalle balsuotojams, kadan 
gi ateinančių trejų met i n 
nistracijaį teks padarysi svv 
jių sprendimų, liečiančių mū 
sų pastoviai augantį miestą.

Jūs visi, be abejo, pasrėbė 
jote, jog neperseniausiai mo 
kesčiai pakilo ir dabar yra jau 
gan pavojingame lygyje, 
vpač kas liečia smulkesnius na

1 X

2
3 SERRE YVAN X

■nu savininkus.
Mokesčiai (LaSalle) pakilo daug didesniu kiekiu 

negu kad smulkių i amų savininkų pajamos. Ir štai kode! 
mums reikia naujos administracijos, susidedančios iš Hm 
tų biznyje patyrusių žmonių.

Laike paskutinių dvylikos metų aš pats verčiuosi biz 
niu ir pažadu Jums piotingą ir sąžiningą administravimą. 
Pirmiausia aš pasižadu apsaugoti smulkius namų savinin 
kus, kurie turi mažas pajamas. Aš žinau, jog kaikurie di 
dėlių namų valdytojai turi pigiau įkainuotus namus, ne 
gu kai kurie mažų namų valdytojai. Išrinktas aš prižadu 
tiksliai įkainuoti kiekvieno savinjnko turtą, neatsižvel 
giant ar jis būtų eupopietiškos kilmės ar ne. Taip pat aš 
esu prieš apaitamentimų namų statybą mūsų rajone, nes 
aš pilnai žinau jog tokių namų statyba numuš butų kai 
nas, apsunkins mažesniems namų savininkams butų nuo 
mavimą.

Išrinktas aš pasižadu su mūsų Miesto Valdyba kre.į. 
tis į Provincinę Quebec'o valdžią reikalaujant mokyklų 
žinome, jog nuomininkai sudaro didžiausią mūsų gyvento 

mu, yra netikslu.
mokesčiais vienodai dalintis ir su nuomininkais. Me; v.-si 
jų dalį ir jie nemoka mokyklų mokesčių, kas, mano many 

Siekdamas išrinkimo- aš nejieškau darbo sau, prie 
iingai, išrinktas aš stengsiuos pagerinti mūsų padėti ir pa 
daryti LaSalle geresne vieta visiems, įskaitant mūsų euro 
pietiškos kilmės mažumas.

Kaip Jūs žinote, Jūsų pilietiška pareiga — balsuoti. 
Balsuokite už savo pasirinktą kandidatą, bet balsuokite.

Mes sunkiai kovojome už balsavimo teisę ir Jūs pri 
valote ja pasinaudoti.

Balandžio 1-mą, ^balsuokite už jaunesnį žmogų ir 
balsuokite už dinamišką bei sąžiningą administravimą.

BALSUOKITE UŽ
Ward 3, Seat 2 Kandidatas.

GASTON CHAGNON!

moktjreal
ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOS ŽINIOS
Rekolekcijos pradedamos 

sekmadienį 7.30 vai. vak., o 
po to religinis koncertas „Sep 
tyni Kristaus žodžiai“. Reko 
lekcijas ves Tėv. Kornelijus 
Bučmys, O. S. M. Rekolekci 
jų tvarka: 8 vai. vakaro pa 
mokslas, o po to šv. mišios.

Koncertas religinės muzi 
kas bus šį sekmadienį, kovo 
31 d., 7.30 vai. vakaro. Orą 
toriją „Septyni Kristaus žo 
džiai“ išpildys kelių parapijų 
chorai, o soprano partiją gie 
dos solistė Agnė Paškevičienė.

Arbatėlė, kurią ruošė šv. 
Onos draugija, pasisekė gerai 
— dalyvavo daug žmonių.

— Vengrijos kardinolas 
Mindczenty paleistas išvykti 
į Vakarus.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir 2„4 . 7..9 p. m. 
ketvirtadienį 
antradienį ir 1 _, ,. . I 2—4 p. m.penktadienį i

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos prasideda se 
kmadienį. Pradžia kovo 31 d. 
7 vv. Rytais mišios 9 v., po 
mišių trumpas pamokslas. Va 
■karais mišios 7.30, po mišių 
pamokslas; šešt. bal. 6 d. va

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

karinės mišios 7 v., po jų pa 
mokslas. Rekolekcijų užbaiga 
bus sekmadienį, bal. 7 d , su 
mos metu.

Pakrikštytas Staškevičių su 
nelis Domo Mariaus vardais.

A. Morkūnas ruošiasi vestu 
' ėms su Diane Ashby.

Aukojo: $5: O. Nauckū 
nas; po $10: V. Baranauskie 
nė, P. Markauskas, I. Paku 
lis, P. Styra; $14: Vaitekū 
nas; po $15: E. Augūnas, M. 
Grinka; po $20: K. Aržuolai 
tis, J. Keršys, P. Montvila, J,

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 901 
UN 1-8933

L G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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

Namų tel.: MU 1-2051

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND

ADV OKA TAS

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
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS

FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1007

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

Palubinskas, J. Rimkus, A. 
Šaltenis; po $24: J. Mačiulis, 
J. Stropus; po $25: J. Jūrė 
nas, K. Smilgevičius; po $ 
28: R. ir J. Milaknis; $29: J. 
Balčiūnas.

Aukos praėjusį sekmadienį, 
kartu su antrąją rinkliava, skir 
ta Montrealio Katalikų Šal 
pos federacijos naudai, suda 
rė $300.

Gavėnios penktadieniais lai 
komos šv. mišios 7 vai. vak.

YRA ŽINIŲ 
IŠ LIETUVOS

Pranui (Frank) Špukui. Jei 
kas žinotų jo adresą, malonė 
kite paskambinti J. Meilaus 
kui, PO 6-0360.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS.

LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

TOR^WTO
TORONTO LIETUVIŲ
BANKAS „PARAMA” 

PLEČIA PATARNAVIMUS Dr. P.MORKLS

Taupyk ir skolinkis
KREDITO KOOPERATYVE „LITAS”.

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

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

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

Pigus paskolų draudimas skolintojo mirties 
ir invalidumo atvejais.

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

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

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

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

„Paramos” kredito kopera 
tyvo valdyba, išstudijavusi 
praeitų kelių mėnesių koopera 
tyvo finansinę būklę, konsta 
vavo normalų progresą narių 
taupmenų ir kredito augime. 
Remiantis tais daviniais, rado 
galimu savo nariams nuo š. 
m. balandžio mėn. 1 d. suma 
žinti procentus už nekilnoja 
mo turto paskolas nuo 7% iki 
6% % ir už asmenines pasko 
las nuo 8% iki 7 % %.

Už depozitus bus mokama 
4%%, už šėrus iki šiol moka 
ma 5%.

Be to, primenama, kad į 
„Paramą“ nariais gali įstoti ir 
jos patarnavimais naudotis, at

INCOME TAX 
Pranas Tautkus, 

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

Skambinti nuo pirmadienio 
iki šeštadienio OR 7-3896 

šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
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.

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 Rosemount Blvd. 

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

seit, taupyti visi Kanados lie 
tuviai, nežiūrint kurioje Kana 
dos vietoje jie begyventų, o 
taupyti ir skolintis gali tik On 
tario provincijoje gyvenantis 
ji lietuviai.

Valdyba.
PEDAGOGINIAME 
LITUANISTINIAME

seminare paskaitos penkta 
dienį:
7.30 vai. — 9.00 vai. „Abėcė 
lės mokymo metodikos prak 
tiškas demonstravimas“. /X. 
Rinkūnas.
9.00 vai. — 9.40 vai. Lietuvių 
kalba A. Gurevičius.

CRESCENT LAND CORP.
Agentas Romas Verbyla 
Parduoda žemę saloj ir 

provincijoj.
Telefonas: 727-8601 

Adresas: 6988—16 Avė, 
Rosemount.

IEŠKAU PIRKTI 
naudoto šaldytuvo ir 

elektrinės plytelės.
Skambinti WE 3-0602 

Aleksandra. Antradieniais 
po 6 vai. vak.

PARDUODAMAS 
LIUKSUSINIS 
DUPLEKSAS

2X5 atskiri kambariai. 
Visas centralinio apšildymo. 

Įrengtas playroom.
2-jų mašinų garažas. 

Saviems nuolaida.
Teirautis; DO 6-6237.
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