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Vakarai kryžkelėje ir pasimetę
Sovietininkai totalistai tarp 

savęs nors ir pešasi, nesantai- 
kauja, nors jų santykiai, Kini
jos komunistams bandant pir
mavimą ir vadovavimą paverž 
ti iš Rusijos bolševikų, dar ei 
na blogyn, nes
KINAI SKALDO KOMU

NISTINI BLOKĄ 
ir jau prisiviliojo rumunus ir 
šias savo pastangas dideliu 
veržlumu ir atkaklumu ban
do išplėsti plačiau ir toliau, 
ypač gilinantis į Afrikos kon
tinentą, kuris yra komunis
tams palanki žaliava, bet vis 
dėlto
VISI KOMUNISTAI ŽINO, 
KO NORI IR KO SIEKIA, 

ir tik dėl veikimo metodų ir 
kovos priemonių nesutaria.

Komunistų tarpusavė kova 
jiems netrukdo siekti visiems 
to pat, nes jų tikslai ir siekiai, 
nežiūrint į nesutarimus, yra 
tie patys. Jie yra apspręsti, 
aiškūs ir nesutarimų nepažei 
džiami. Gal tiktai tikslo atsie
kime skubumui truputį ne
palankūs.
VISAI KITOJE PADĖTYJE 

YRA VAKARAI,
kurie ne tikati neturi bendrų 
tikslų ir kiekvienas veikia 
sau. bet ir neranda kalbos dėl 
bendro veikimo, jau nekalbant 
apie tikslus.

Vakarai, anksčiau daugiau 
suprato pavojus ir sudarė va
dinamą Atlanto sąjungą, bet 
ši jau krinka, nekalbant apie 
tai, kad ji turėtų daryti pa
žangą. Vakarų elgsena rodo, 
kad
VAKARAI DABAR VISAI 

KRINKA.
Jie pakrikę ne tiktai tikslų, 

veiklos suderinimo prasme, 
bet jie iš viso pasimetę: tarpu 
saviai Vakarų santykiai visiš 
kai išsiderinę, jie nepajėgūs 
siekti ir tų bendrųjų tikslų, 
kurie jiems aiškūs, kaip pav.,

AIŠKŪS SAUGUMO 
TIKSLAI IR BŪTINUMAS 

PASIPRIEŠINTI 
AGRESIJAI, 

bet jie, ir šiems aiškiems tiks 
lams jau yra praradę bendrą 
supratimą, bet kokios bend
ros priemonės ir visiškai ne
tekę orientacijos.

Susipainiojo Vakarai sielk- 
dami biznio ir siekdami, kaip 
ir komunistai, pirmavimo.
O PRIEŠAS SU AGRESIJA 

JAU BELDŽIASI I 
VARTUS.

Smarkiai beldžisai į Pietų 
Ameriką, raunasi per jėgą į 
Afrikos valstybes, Azijoje gi 
ne tiktai kelia audras, bet ir 
veda kruviną karą.

A. A.
NATALIJAI JAKON1ENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui Viktorui Jakoniui ir giminėms
reiškiame širdingą užuojautą.

K. L. Tautinės S-gos 
Montrealio Skyriaus valdyba ir nariai.

PADĖKA
Visiems, kurie pareiškė mums širdingas užuojautas ir 
paguodė mus skausmo valandoje viešai per spaudą dėl 
mūsų brangios mamytės ir uošvės mirties, reiškiame 
mūsų gilią padėką: E. J. Kardeliams, E. A. Lyman- 
tams, B Botyrienei, M. V. Žižiams, M. G. Čapkaus- 
kams, O. K. Šitkauskams, G. J. Zabieliauskams, J. P. 
Baltuoniams, V. A. Lapinams, I. K. Andruškevičiams, 
Ig. Žaliui, V. P. Effertams, — o kartu ir visiems, pa- 
reiškusiems mums asmeniškai savo užuojautą ir simpa
tija, širdingai dėkojame. Valli ir Jonas Viliušiai.

Keisčiausia, kad čia Vaka
rai ne tiktai nemato reikalo ko 
voti bendromis jėgomis, kas 
sudarytų bei keltų jų autorite 
tą, bet dar
VIENI KITIEMS KENKIA, 
kaišiodami „pagalius į ra
tus“. Nenuostabu, kad Ameri
ka jau išsigando. . . šiaurinio 
Vietnamo, kurio užnugaryje 
stovi Maskva drauge, ranka 
rankon, su Peipmgu, nors tar 
pusavyje ir konkuruoja. Aiš
kus Vakarų vaizdas: Vakarai 
pakrikę, Vakarai dezorientuo
ti, Vakarai krizės Kryžkelė
je... ir be geresnių perspekty 
vų, kas yra blogiausia.

AMERIKOS PREKYBA SU 
KUBA

„Globe and Mail", suminė
jęs, kad JAV smerkia preky
bą su Kuba, bet pati prekiau
ja. Pasak to laikraščio, 1963 
m. JAV eksportas į Kubą šie 
kęs 37 mil. dol., kai Kanados 
eksportas į Kubą tesiekęs tik
tai 11 mil. dol., Anglijos — 
5.3 mil., ir Prancūzijos 5 mil. 
dol.

NETIKĖTAI MIRĖ 
RAŠYTOJAS KAUPAS
Dr. H. Nagys iš Čikagos ga

vo telefonini pranešimą, kad 
atsikėlęs iš Detroito gyventi į 
Čikagą rašytojas, gydytojas 
Dr. Julius Kaupas, staigiai mi
rė širdies smūgio ištiktas. Pla
čiau kitame NL nr.

KITOS NAUJIENOS
— Estų tautos žmonės, iš

barstyti po platųjį pasaulį už 
tėvynės ribų, vas. 23 d. at
šventė _s“:,cs ie,.rtxnausomy- 
bės pasklbimą.

— Praėjusią savaitę sudu
žo keli dideli lėktuvai: Alpių 
kalnuose anglų IvkcUvas, J. A. 
V. lėktuvas su 85 asmeni
mis, į ežerą įstrigo dar vienas 
lėktuvas su 83 asmenimis.

— Venezuela, kurioje pa
gauti Castro šnipai ir diversan 
tai, atgabenę per Kubą ginklų 
sukilimui, pareiškė ekonominį 
boikotą Anglijai, Prancūzijai 
ir Ispanijai, jeigu jos nesusi
laikys prekiavusios su Kuba: 
neįsileis jų laivų į savo uos
tus, uždarys jų lėktuvams sa
vo aerodromus ir imsis kitų 
priemonių.

— Venezueloje suimti 3 
Castro teroro vadai, dirbę po 
grindyje. Pas juos rasta daug 
ginklų, sprogmenų, skirtų te
rorui.

— Azorų salose žemės dre 
bėjimas sugriovė daug namų 
ir padarė daug nelaimių žmo
nėms.

— JAV ir Meksikos prezi
dentai susitiko Kalifornijoje

KAS NAUJA KANADOJE
KVEBEKO SEPARATIS
TAI PRIEŠ KARALIENĘ

Separatistų lyderio dr. Cha 
put pareiškimas Toronte, kad 
karalienės Elzbietos vizitas ru 
denį į Quebecą esą provokaci 
ja, kuriai separatistai pasiprie 
šinsią panaudojant ir brutalias 
priemones, — politiniuose Ka 
nados sluogsniuose sukėlė iš
tisą audrą. Federaliniame par 
lamente iškelta paklausimų. 
Teisingumo ministeris, atsa
kydamas pareiškė, kad pradė
tas tyrinėjimas, ir jeigu bus 
rasta pareiškime nusikalstamu 
mo, tai separatistų lyderis atsi 
d urs teisme.

Ir Quebeco prov. teisingu
mo min. panašiai pasisakė, o 
pirm. Lesage ir opozicijos va
das Johnstonas pasmerkė Cha 
put ir patikslino, kad Quebe- 
cas buvo ir liks visada svetin
gas visiems svečiams.

Jau pradėtas tyrimas.

Mūsų pačių bankai
MŪSŲ BANKO „LITAS“ SUSIRINKIMAS

nepaprastasis, skirtas įstatų 
pakeitimui, ir metinis šiemet 
praėjo labai sklandžiai, tir- 
būt todėl, kad prieš susirinki
mą „Litas“ išleido atskaitinę 
brošiūrą, kurioje yra išdėstyti 
visi aktualieji reikalai. Ko
operatyvo nariai, jau prieš su
sirinkimą galėjo gerai susipa
žinti su visa dienotvarke — 
pranešimais, apyskaitomis, įs
tatų pakeitimais, ir todėl dau 
gumas dienotvarkės punktų 
uuvo priimta be diskusijų, 
taip, kaip pasiūlyta banko 
apyskaitiniame pranešime. Tai 
gi, toks susirinkimo paruoši
mas pasirodė labai naudingas 
ir praktiškas.

Susirinkimą atidarė valdy
bos pirm. Notaras Juozas Ber
notas gražiu žodžiu, pažymė
jo banke įvykusias permainas, 
įvertino ligšiolinio vedėjo D. 
Jurkaus veiklą banke bei finan 
sinėje srityje, ir jam įteikė 
dail. R. Bukausko pieštą pa- 

ir tarėsi bendrais klausimais.
— JAV prezidentas pasira 

šė įstatymą , kuriuo bus mo
kesčiai sumažinti beveik 12 mi 
lijardų dolerių.

— Kinijos komunistai kur
sto Pakistaną prieš Indiją.

— Maskva nuteisė mirti 
daugiau kaip 10 asmenų už ne 
va nelegalią prekybą megztu
kais.
— Pabaltijo valstybėse stin

ga maisto, kurio kiekiai išduo 
darni nepaprastai varžant.

— V. Vokietijos kancleris 
Erhardas, atsakydamas į klas
tingą Chruščiovo naujametinį 
laišką, veidmainingai siūlantį 
taiką, pabrėžė, kad Vokietijos 
padalinimas ir rusų visokios 
pinklės ir sudaro pavojų tai
kai.

— JAV sekr. D. Rusk pa
darė spaudai neprotingą pa
reiškimą —Nebus puolama8 
šiaurinis Vietnamas, kad tuo 
nebūtų iššauktas pasipriešini
mas. . .

Nebūtinai į „Litą” eiti pa
skolų tik kai reikia šimtų ir 
tūkstančių dolerių. Tikrumoje 
banketų pirmaeilis uždavinys 
savo narius aptarnauti smulkio 
mis trumpalaikėmis paskolo
mis, kad ir po kelias dešimtis 
dolerių.

IŠAUGO KANADOS 
EKSPORTAS

Eilę metų Kanados ekspor
tas į kitus kraštus buvo defici 
tinis. Tuo būdu Kanados pre
kyba su užsieniais yra davusi 
2.3 miliardus nedatekliaus.

Paskutiniais laikais tačiau 
padėtis pasikeičia. 1962 me
tais Kanados prekyba su už
sieniais jau davė 90 milijonų 
dol. pertekliaus, o 1963 me
tais jau 412 milijonų dolerių 
pertekliaus.

Konstatuojama, kad šis pre 
kybos su užsieniais pertek
lius, žymia dalimi yra Kana
dos kviečių eksportas į sovie
tinius kraštus.

— Hamiltone Kanados lie
tuvių kunigų suvažiavime da
lyvavo vyskupas V. Brizgys, 
kuris parap. salėje padarė pra 
nešimą apie Washingtone ruo 
šiamą Šiluvos koplyčią.

veikslą, kaip padėką už vado
vavimą.

Banko statuto pakeitimai, 
sekę iš narių iniciatyvos ir pri 
sitaikant prie naujojo Ųueoe- 
co Kooperatyvų įstatymo, pri 
imti neskaičius, nes jie buvo 
spausdinti minėtoje brošiūro
je. Šiuo nubalsavimu buvo 
baigtas nepaprastasis susirinki 
mas ir pradėtas metinis susi
rinkimas.

Balsavimams skaičiuoti iš
rinkti : J. Piečaitis, J. Šiaučiu- 
lis, K. Andruškevičius, A.. Ku 
džma, A. Blauzdžiūnas.

Praėjusiųjų metų susirinki 
mo protokolą perskaitė Pr. Ru 
dinskas. Jis priimtas be patai
sų.

„Lito“ pirm. J. Bernotas pa 
darė praėjusiųjų metų veiklos 
apžvalgą. Jis konstatavo, kad 
„Litas“ daro pažangą., sušilau 
kia daugiau tautiečių pasitikė
jimo, auga kapitalais, patarna 
vimais ir jau turi 1000 narių. 
Kaip teigiamas reiškinys su
minėtas DLK Vytauto Klu
bo įstojimas į „Lito” narius. 
Pirmininkas dėkojo valdybai 
už gražų bendradarbiavimą ir 
visiems dalyviams už savojo 
banko rimtą vertinimą, kuris 
tačiau turėtų būti dar visų 
lietuvių daugiau palaikomas 
savo dalyvavimu nes kredito 
kooperatyvas tikrai vertas rim 
to dėmesio ir yra naudingas 
visiems nariams.
P. D. Jurkus plačiau apibūdi 

no banko veiklą, suminėda
mas apyskaitų skaičius ir juos 
paaiškindamas.

Reviz. kom. pirm. Inž. J. 
Bulota perskaitė revizijos pro 
tokolą, konstatuojantį, kad 
bankas vedamas tvarkingai, ir 
banko veiklą pailiustravo kas
met jo paruošiama diagrama, 
kuri vaizdžiai rodo banko au
gimą.

Diskusijų dėl pranešimų ne 
buvo.

St. Kęsgailą susirinkimui 
pristatė kandidatus į valdo
muosius organus, po ko sekė 
rinkimai. Išrinkti į valdybą— 
Pr. Rudinskas, P. Adamonis 
ir J. Bulota; į Kredito kom.— 
J. Juškevičius ir I. Mališka; į 
Revizijos kom. — Juozas Lu
koševičius ir P. Povilaitis. 
Balsavo 196 iš 1000 narių.

NEW Y0RK0 NAUJIENOS
MIRĖ VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETO
Pirmininkas Dr. Antanas Trimakas.

Ant „NL“ red. stalo dar te 
beguli VLIKo pirm. dr. A. 
Trimako laiškas, gautas vasa
rio 27 dieną, kuriuo buvo su 
sitarta dėl pasikalbėjimo vi
sais aktualiaisiais ir opiaisiais 
lietuviškaisiais klausimais. Pa 
sirodė, kad tos datos sutapi
mas su dr. A. Trimako mir
tim buvo fatališkas, nes tą die 
ną dr. A. Trimakas netikėtai 
mirė, tiktai priėjęs prie senat
vės slenksčio, 61 metų am
žiaus. Jį pakirto pačiame dar
bų įkarštyje šių įtampos laikų 
mirties priežastis — širlies 
smūgis.

Dr. Antanas Trimakas vi- 
mė 1902 metų birželio 19 d1. 
Taupriuose, Lietuvoje, Biržų 
ap. Teisės, ekonomikos ir poli 
tikos mokslus yra ėjęs Kauno, 
Lietuvoje, Lille ir Grenoble, 
Prancūzijoje, universitetuose, 
o taipgi 1 arptautinės teisės 
akademijoje Hagoje, Olandi
joje, ir tarptautinių mokslų 
mokykloje Genevoje. Filosoii 
jos daktaro laipsnį gavo 1930 
m. Lille universitete.

Lietuvos pasiuntinybės sek
retorius Stockholme 1930 — 
1935 m., Europos Centro sky
riaus vedėjas Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijoje 1935 
—1938 m., Lietuvos Pasiunti
nybės patarėjas Varšuvoje

Pr. Rudinskas po to refera
vo sekančių metų sąmatą ir 
pažymėjo, kad nuo birželio m. 
bankas kapitalus suskirsto į 
dvi rūšis, kaip to reiKaiuuja 
bankinė tvarka: 1) į šėrų ar
ba indėlių, už kuriuos bus mo
kama 5u/o dividendų, skaičiuo
jant juos metų gale ir 2) į de 
pozitų, einamųjų sąskaitų, už 
kurios bus mokama 4%, skai
čiuojant juos kas mėnesį. Pr. 
Rudinsko teigimu, antroji rū
šis naudingesnė tiems, kurių 
pinigai metų bėgyje kaitalioja 
si ir jis siūlė banko dalyviams 
savo įnašus „Lite” pertvar
kyti.

Ateinantiems metams sąma 
tą jis pasiūlė su $70,615.00 pa 
jamų ir $37,850.00 išlaidų. Są 
mata priimta kaip, pasiūlyta.

Praėjusiųjų metų pelnas pa 
skirstytas: 10% ($3,280) at
sargos kapitalui; dividendams 
4/2% — $28,125; Bendruo
menės stovyklai $ 800.00, 
Aukšt. Lit. kursams $ 75.00, 
šeštadieninėms mokykloms $ 
100.00, Seselių darželio lietu
viškajai veiklai paremti $ 50. 
00, Vasario 16 gimnazijai $50. 
sporto klubui „Tauras“ 100 
ir Krėvės fondui 50 dolerių. 
Per metus „Litas” yra davęs 
$70,000.00 brutto pajamų, iš 
ko $ 32,765.00 brutto pelno. 
Bendra gi „Lito” metinė apy
varta 1963 metais buvo 2 mili 
jonai, 409 tūkstančiai, 75 dol. 
ir 67 centai.

Mirusieji „Lito“ nariai bu
vo pagerbti pamaldomis Šv. 
Kazimiero bažnyčioje ir susi
kaupimo minute susirinkime.

Baigus susirinkimą, vyko 
vaišės, kuriose dalyvavo apie 
300 asmenų. V-bos pirm. Pr. 
Rudinskas padėkojo parapijos 
moterims, priešakyje su pp. 
Čečkauskiene ir Gručkūniene 
už vaišių paruošimą ir mergai
tėms, priešakyje su „Miss Ne
priklausoma Lietuva“, p. Sa- 
kalaitė, už tarnybą.
• Naujos „Lito“ v-bos ir ko
misijų posėdis įvyks sekma
dienį, kovo 8 d. 8 vai. 30 min. 
banko patalpose.

1938 — 1939 m. Lietuvos ge 
neralinis konsulas Vilniuje
1939 m.

Balfo įgaliotinis Europoje
1946 — 1947. Į Jungtines 
Amerikos Valstybes atvyko
1947 m. spalio 24 d. ir profe
soriavo Seton Hall universite
te Newarke iki mirties.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
(buv. Patariamosios Liet. Gru 
pės prie Europos laisvės komi 
teto) sekretorius nuo 1951 m. 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas 
nuo 1957 metų.

„Gerovės“ redaktorius 1924 
— 1925 m. Periodikoje rašė 
teisės, ekonomikos ir politi
kos klausimais, ypač paskuti
niu metu gindamas .Lietuvos 
bylą, įrodinėdamas, kad Jung
tinės i autos privalo pageiueti 
Lietuvai išsilaisvinti iš sovie
tinės okupacijos.

Dr. A. Trimakas yra atli
kęs Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės reikalui daug rei 
kšmingų žygių tiek Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, tiek 
kituose kraštuose, pav. Pietų 
Amerikoje, kur buvo specia
liai nuvykęs.

Dr. A. Trimako mirtį pažy
mėjo JAV ir Kanados anglų ir 
prancūzų spauda.

KREDITO UNIJA
„PARAMA“

vas. 23 d. turėjo metinį susi
rinkimą, kurį aciaare ir vedė 
v-bos pirm. J. Strazdas. Pa
gerbus mirusius narius tue" 
simtj, L. Adomavičius per
skaitė pr. metų susirinkimo 
protokolą, kuris priimtas.

Išsamią bankeno veikios ap 
žvalgą padare pirm. j. straz
das, pažymėdamas, kad „Pa
rama" vyriausiu savo uždavi
niu laiko patarnavimą na
riams. luo tikslu sumazmo 
procentus už paskolas ir padi
dino procentus už indėnus, iš 
visų kredito unijų loronte 
viena „Parama” šį patarnavi
mą savo nariams padarė. Da
bar „Parama“ už indėlius mo
ka 4,5%, už asmenines pasko
las imti 7% ir morgicių pasko
las 6,5%. Savo tautiečių pato 
gumui, Sudbury įsteigtas „Pa 
ramos" skyrius ir to skyriaus 
atstovai atvykę į šį susirinki
mą buvo šiltai plojimais pa
sveikinti. Iš viso per praeitus 
metus „Parama“ padidėjo 260 
naujais nariais ir šiuo metu 
baigti kopti į 2500. Su nau
jais nariais padidėjo ir banke 
lio kapitalas.

Šalia gražios ir sėkmingos 
veiklos būta bėdos su vienu 
kreditorium, Courtland Pa
kers mėsos įmone, kuriai ban
krutavus, pirmų morgičių tei
sėmis, teko laikinai perimti 
„Paramai“. Reikalas dar ne
baigtas.

Praeitų metų apyskaitą re
feruoja H. Stepaitis, paaiškin
damas skaiičais atskiromis po
zicijomis.

Kredito Komiteto vardu 
pranešimą padarė D. Ren- 
kauskas: buvę 259 prašymai 
paskoloms gauti ir patenkinta 
bendroje sumoje $1,242,512. 
26.

Priežiūros komisijos vardu 
Aug. Kuolas: Knygos veda
mos tvarkingai pagal kredito 
priežiūros organų taisykles ir 
nurodymus. Siūlo praeitų me-

Nukelta į 8-tą puslapį.
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Nepriklausoma Lietuva K. L BENDRUOMENĖS REIKALAI
K. L. B. KULTŪROS FONDO INFORMACIJA

INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

DO 6-6220

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

Vasario mėti., 19 d., įvyko 
K. L. B. Kultūros Fondo Val
dybos posėdis, kuriame buvo 
svarstoma:

a) Wellando kolonijos mokyk 
lų problemos ir

b) Mokytojų Dienų reikalai.

Tuo pačiu buvo patvirtinta 
kultūrinė anketa, kuri neužil
go bus išsiuntinėta visiems 
Kultūros Fondo įgaliotiniams.

Praėjusių Mokytojų Dienų

paskaitų santraukos buvo nu
tarta spaudoje nespausdinti, 
tačiau visi mokytojai, kurie in 
teresuojasi buvusių paskaitų 
temomis, yra kviečiami susi
siekti su p. A. Kuolu, Toron
te, kuris turi užrašęs visus 
Mokytojų Dienų įvykius į ma 
gnetofono juostą.

Alfredas B. Pusarauskas

K. L. B. Kultūros Fondo 
Spaudos ir Informacijos 

Atstovas.
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
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Kas pastebima nauja?
MŪSŲ GYVENIMAS KINTA GEROJON PUSĖN

Kai kas, žinoma nesutiks 
su tokiu teiginiu. Ir susiras 
nemaža įrodymų. Tačiau, pa 
sižvalgius plačiau, patyrinė
jus takius, reikia sutikti, kad 
šie laikai būdingi tartum per
silaužimu gerojon pusėn. Ir 
tas matoma visose kolonijose, 
ypač didžiosiose kolonijose.

Lietuvis, per dešimtį metų 
pats susiorientavęs, 
dalinai suorientavęs ir 
mažiau sąmoningesnius bend
ruomenės arba visuomenės na 
rius, įgauna . naują pobūdį, 
kurio svarbiausis pažymys 
yra veiksmingumas. Visose 
kolonijose jausti naujas, gajes 
nis, tvinsnis — pulsas.

Didžiosiose kolonijose daro 
mi palyginti ir dideli darbai. 
Štai, kad ir per skausmus ir 
kančias, o vis dėlto Hamilto
ne, kuris ligšiol buvo pirmau
janti lietuvių kolonija, daug 
jau padaryta ir dar daugiau 
užsimota. Naudinga ir ta dis
kusija, kuriai, kaip lietuvių na 
mų projektui, nenuilstamasis 
St. Bakšys, netrūksta nei ini
ciatyvos, nei pastangų. Nors 
ir sunkus, bet, ir priešininkai 
ir konkurentai supranta, kad 
Bakšio pasiryžimas ir darbas 
— didžiulis ir svarbus. Ir šia 
kryptimi jau daug laimėta.

Torontas, nors ir be pasto
vios įtampos ir šokinėdamas, 
bet jau pradeda prasiveržti į 
pirmaujančią padėtį. Nedaug 
reikia, kad Torontas paverž
tų laurus iŠ Hamiltono. To- 
rontui sukrutus kuriuo nors 
klausimu, jau iškart matoma

didžiulė persvara. Reikia tik
tai, kad darbas būtų ne pasišo 
kinėjimais, bet intensyviai dir 
bamas, ir Torontas greit pra- 
sikištų į pirmavimą. Torontas 
tampa didele jėga, dideliu lie
tuvybės židiniu.

Montrealis taip pat kapsto
si iš ligšiol jį slėgusių sąlygų 
Ir Montrealyje aiški didele pa 
žanga. Perspektyvos dar di
desnės. Ypač, jeigu reikalai 
eis ta kryptimi, kaip jie dabar 
eina.

Šių’ konstatavimų akivaizdo 
je, reikia pasakyti, kad ten 
yra veikla, kur yra veiklių 
žmonių, kur matomas ne tik
tai pasiaukojimas, bet ir su
prantama tautinė lietuvio pa
reiga. Kur yra iniciatyva ir 
jai pareigingumas.

Lietuvio pareigingumas 
yra pirmaeilio svarbumo. At
rodo, kad šis svarbus reikalas 
vis daugiau įsisąmoninamas.

Kitas reikšmingas faktas — 
jaunimo prieauglis. Tiesa, ir 
čia reikalai sunkiai vystosi, 
bet vis dėlto pažanga yra. Vis 
daugiau ir daugiau jaunimo 
matome įsijungiant į lietuviš
kąjį gyvenimą. Jau yra ir ta
me gyvenime vadovaujančių. 
Tai labai džiugus faktas.

Lietuvių kooperatyvai yra 
taip pat vienas iš reiškinių, ku 
ris skatina susipratimą, visuo 
meniškumą ir glaudina narius, 
bendruomeniniais, visuomeni
niais pagrindais. Visa tai di
dina geresnes viltis ir skaidri 
na perspektyvas.

Dirvos š. m. vasario 7 d. 16 
Nr. Stepo Vykinto Kalbos 
Kertelėje straipsniu „Ar gali
ma tremtyje keisti mūsų rašy 
bą?“ pasisakoma prieš A. G. 
Giedraičio straipsnį „O vis 
dėlto reformos bręsta. . .”, at
spaustą „Nepriklausomoje 
Lietuvoje“ 50 nr. 1963 m. 
gruod. 11 d., kuriuo įrodymai 
□augiausia buvo remiami K. 
Būgos ir „Lietuvių Kalbos 
Vaaovo” teiginiais. Taigi, tu
rėtume rašyti: augštas, pjau 
ti, spjauti, pjūklas, bjaurus, 
bjurti, labjausiai. ..

Dėl šios rašybos netinka
mumo Stepas Vykintas jau 
esąs rašęs, todėl nebekarto
siąs senųjų argumentų. „Tik 
A. G. Giedraičiui norėčiau pa 
stebėti, kad rašyba nieko ben 
dra neturi su poezija. Rašyba 
yra artimesnis mokslas mate
matikai, logikai, bet ne poezi
jai. . . Man rodos, kad mums, 
lietuviams, naudingiau būtų, 
jei mažiau didžiuotumės savo 
kalbos senumu, mažiau disku
tuotume dėl rašybos šalutinių 
dalykų, o geriau išmoktume 
jablonskinę rašybą ir moder
niąją mūsų kalbą, išvalydami 
ją nuo svetimybių”.

Jeigu, apart manęs, iš Gied

SUDBURY,

raičių dinastijos šiame amžiu
je nė vienas poezija neužsi
ima, tai Stepo Vykinto apta
riamasis moralas, be abejo, tai 
komas man. Tai labai nemalo 
ni klaida, nes aš nesu autoriu
mi minėtojo „Neprikl. Lietu
voje“ atspausto straipsnio. 
Gi, kas liečia lietuvių kl. re
formą tremtyje, tai aš esu 
prieš ir — tos pat nuomonės, 
kaip ir Stepas Vykintas: lai
kytis jablonskinės rašybos.

Visa tai pareiškiu todėl, 
kad nebūčiau visuomenės pa
skaitytas, kaip lindęs į ne sa
vo sritį ir oar neigiama pras
me.

Alfonsas Giedraitis

NL red. turi pastebėti: 1) 
Sunku įsivaizduoti poetą, ku
riam nesvarbi rašybą; 2) Laiš 
ko autoriui, norint būti poetu, 
reiktų žinoti vyresnės kartos 
rašytojus ir poetus, o tokių 
yra ir gerai žinomų, kurie, be
je, domisi ne tiktai rašyba, bet 
ir jos reformomis, kurios tik
rai yra pribrendusios, ir tai 
yra rašytojas ir poetas. Anta
nas Giedraitis - Giedrius. Al
fonsui Giedraičiui reiktų bent 
L. Enciklopedijoje pasido
mėti. . .

ONTARIO
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 46 METŲ

RAUDONOJO KRYŽIAUS 

SAVAITĖ

Tarptautinė Raudonojo 
Kryžiaus organizacija daug 
padeda žmonėms įvairiuose 
reikaluose, daug gelbsti svei
katos reikalui iškilus, daug 
patarnauja informacijos reika
lais, padeda ir daugeliui kitų 
reikalų.

Kadangi Raudonasis Kry
žius dabar jau pripažįstamas 
ir komunistinių šalių, tai dau
geliu atveju tiktai per Raudo
nąjį Kryžių galima kas nors 
ir padaryti su šalimis anapus 
geležinės uždangos.

tos reikalais. Raudonasis Kry
žius yra suorganizavęs kraujo 
bankus, iš kurių kraujas duo
damas jo reikalingoms ligoni
nėms, kad gelbėtų nusilpusius 
ligonius.

Tat Raudonojo Kryžiaus sa 
vaite, kurios metu daromos 
rinkliavos, kada jam prašo
mos aukos, ir mes neturime 
būti kurti ir nejautrūs.

Tarnyba artimui yra huma
niškas reikalas ir tai yra visų 
ir visiems pareiga.

paminėjimas įvyko 1964 m. 
vasario mėn. 15 d. Po trumpo, 
tai dienai pritaikinto L. B. V. 
p-ko pranešimo. Alb. Vebrys, 
vienas iš lietuvių jūrininkų, 
pernai pabėgęs nuo rusiško 
laivo, padarė ilgesnį praneši
mą apie gyvenimą pavergtoje 
Lietuvoje. Keletą muzikos da 
lykėlių akordeonu išpildė — 
Algis Kusinskis, o pianinu — 
Danguolė Remeikytė. Žuvu
sieji už Lietuvos laisvę pa
gerbti tylos minute. Minėjime 
dalyvavo miesto tarvbos atsto 
vė Mrs. Grace Hartman.

Taip pat, vasario 16 d. pa 
minėjimas įvyko, tik sekančią 
dieną, Christ King bažny
čioje. Atlaikytos šv. mišios, Ii 
bėra už žuvusius tautos kovo
tojus ir pasakytas tai dienai 
pritaikytas kun. Antano Sabo 
pamokslas. Taip salėje, taip ir 
bažnyčioje per pamaldas Lie
tuvos vėliavą asistavo, tauti
niais rūbais apsirengę jaunuo
liai: — I. Glizickaitė, D. Ku- 
sinskytė, J. Labuckas. „Sud
bury Star“ tą minėjimą apra 
šė ir įdėjo jūrininko A. Veb- 
rio su sudburiškiais lietuviais 
jaunuoliais paveikslą.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

giausias būdas pinigų investa
vimui, taip pat gavimui maža- 
procentinės paskolos, naudo
jantis nemokama apdrauda.

L. B. VALDYBOS

įsteigta jaunimo tautinių šo
kių grupė, 9 poros, intensy
viai mokosi šokių, taip pat 
bendradarbiaudami lietuviška 
me vienete pagilina lietuviu 
kalbos žinias, pasilinksmina, 
tuo pačiu, savaime, įsijungia į 
lietuvišką kultūrinį gyvenimą. 
Pamokoms vadovauja — Aud 
ronė Albrechtienė, o tautinių 
šokių muzikai Antanas Gatau 
tis.

• Rimas Kazimieras, jam su
tikus, paskirtas L. B. Apylin
kės Tautos Fondo įgaliotmiu- 
-atstovu. Tautos Fondo ir soli 
darumo mokesčiai bus pradėti 
rinkti kuo artimiausiu laiku. 
Kad perdaug nebūtų apsun
kinti rinkėjai, aukas, kaip tau 
tinę pareigą, prašome įduoti 
apsilankiusiam Tautos Fondo 
įgaliotiniui, ar LB v-bos na
riams, kaip kam patogiau.

Neoelskite, tuo palengvinsi 
te rinkėjų pareigos naštą ir pa 
tys greičiau atliksite tautinę 
pareigą. Iš anksto dėkojame.

Sudburio LB Valdyba.

Ir vietoje Raudonasis Kry
žius daug gelbsti, ypač sveika

Paremkime Raudonąjį Kry
žių. J. K.

Lietuvos Valstybinės Operos Solistei

VINCEI JONUŠKAITEI - LESKAITIENEI, 

mirus mylimam vyrui, rašytojui ir žurnalistui,

STASIUI LESKAIČIUI - IVOŠIŠKIUI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir J. Kardeliai.

„Parama“ 1963 metais gerai 
veikė. Dauguma Sudburio lie 
tuvių savo santaupas laikyda
mi kredito kooperatyve „Pa
rama” įsitikino, kad tai ge
riausias, saugiausias ir pelnin-

NIAGAROS

• Nežinomas piktadaris, nak
ties metu bandė apiplėšti dvi 
lietuves moteris, bet nepasise
kė. Pasirodo, kad ir Sudbury- 
je naktimis vaikščioti, ypač 
moterims, yra nesaugu.

PUSIASALIS
IŠKILMINGAI PAMINĖTA VASARIO 16-TOJI

Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis, kurias atlaikė už 
Lietuvą T. B. Mikalauskas O. 
F. M., kuris taip pat pasakė

dienai pritaikytą pamokslą.

Po pietų pertraukos minėjimas 
buvo tęsiamas Slovakų salėje, 
kur iškilmingai buvo įneštos 
vėliavos — Ramovės ir skau-

• „Tiesoje” (nr. 249, spalio 
23) pasipiktinta kai kurių kul 
tūros namų veikla. Pvz., apie 
Kauno rajono „Nauj. sody
bos” kolchozo kultūros namus 
rašoma, jog kolchozo pirmi
ninkas į vieną kultūros namų 
kambarį supylęs savo obuo
lius, o į kino aparatinei skiria

mą kambarį---  trąšas. Trakų
rajono kultūros namuose esą 
švilpia vėjai, neremontuoja
mos patalpos, netaisomos 
krosnys, trūksta antrųjų įsta
tomųjų langų. Švėkšnos mies
tely stovi buvusi grafo vila, ji 
esanti Architektūros reik, ko
miteto priežiūroje, bet... ji per

ilgai restauruojama ir dabar 
siūloma joje steigti biblioteką.

Visada atsimink, kad eida
mas skolintis darai malonę sko 
lintojui, o ne jis tamstai. Ši
tuo principu remiasi visų pre 
kybų, o tuo labjau kredito uni 
jų patarnavimai. Taigi, iki pa 
siąnatymo „Lite”.

tų. T. B. Mikalauskas perskai 
tė invokaciją. Velandietis K. 
Stankevičius skaitė paskaitą 
— gražiai, aiškiai, aktauliai ir 
įdomiai visa tai suglausdamas 
į maždaug 15 minučių. Iškil
mingoji dalis buvo baigta tau
tos himnu. Po to sekė ir šį kar 
tą aukštos meninės vertės pro 
grama, išpildyta Toronto vy-

Jaunimui skaityti
VINCAS KUDIRKA

Labora

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus 
Ir dirvos neapleisk! Tuomet, kada jausi, 
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus, 
Vėlu juk prie darbo: ne sėsi, ne pjausi.

Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko, 
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji, 
O dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko!

Kol dar idealais, brol, besigėrėsi, 
Siek idealo, tik doro ir augšto, 
O skubink! Paskui tu. . . jų išsižadėsi 
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
Nestodams, kad kartais į tinginius kliuvęs, 
Tu nesupelytum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs.

O jeigu sunkiam darbe savo
Ir, nykstant jėgoms jau, nuilsi, nerimsi, 
Tai žvilgterk į darbą jaunų draugų tavo — 
Vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi.

posvCTimu

Veda sktn. i už. J. Bulota.

3.

Skauto pareiga būti naudin 
gu tėvynei ir žmonijai, būti 
bendruomenės kėlėju, bet ne 
našta, verčia jį siekti mokslo, 
profesijos, gerinti savo ir ap 
linkos gyvenimo sąlygas.

Visai natūralu, kad skautas 
pasiekęs studento amžių, už
baigia skautavimą Brolijoje ir 
savo jėgas atiduoda studi
joms, pasitenkindamas tiktai 
studentišku skautavimu kor
poracijoje. Natūralu, kad su 
universiteto diplomo gavimu 
baigiasi ir studentiškas skau- 
tavimas, ir su įsijungimu į 
profesionalo darbą bendruo
menėje įsijungiama į skautų 
vadovo darbą Brolijoje. Ar 
taip iš tikrųjų yra? Atskirų as 
menų atveju taip yra, tačiau 
platesne apimtimi taip nėra. 
Iškėlus Sąjungoje akademikų 
skautų ir skaučių junginius 
už Brolijos ir Seserijos ribų, 
nemažai potencialių LSB na
rių, tapę studentais, iškeliavo 
iš Brolijos teritorijos be įsipa 
reigojimo baigus studijas su
grįžti ir ateinančiai kartai ati
duoti su palūkanomis tai, ką 
jie vaikystėje gavo iš Brolijos.

Yra svarbu, kad kiekvienas 
Brolijos narys siektų aukšto
jo mokslo, įsigytų akademinį 
išsilavinimą, patirtų studentiš 
ko - skautiško amžiaus links
mybes, pabendrautų su įvai
rių ideologijų kolegomis. Ta
čiau dar svarbiau yra, kad įgi
jus išsimokslinimą, platesnį 
horizontų pažinimą, visa tai, 
skautiškos ideologijos švieso
je, būtų įnešama į mūsų skau
tišką šeimą, pačioje Brolijoje 
einant vadovų pareigas.

Prie dabartinės Sąjungos 
struktūros, Seserijos ir Broli
jos vienetų sėkmingas veiklos 
išvystymas daug priklausys 
nuo sesių - brolių akademikų 
savanoriško, aktyvaus atėjimo 
į Seserijos - Brolijos vadovų 

ry kvarteto: A. Bražys, H. 
Rožaitis, B. Vrublevičius ir P. 
Zubrickas. Programa pavyko 
labai gerai. Keletą dainų teko 
publikai prašant pakartoti. 
Taip pat visiems labai patiko 
puikus E. Kudabienės iš Ha
miltono deklamavimas. Jos 
grupės keli kiti aktoriai irgi 
pasigėrėtinai atliko savo iš
traukų roles.

Programai vadovavo labai 
įgudusiai ponia Stasė Zubric- 
kienė. Visą minėjimą atidarė 
ir užbaigė šių metų b-nės v- 
bos pirm. Juozas Žemaitis.

Minėjime buvo gana daug 
žmonių, kurių tarpe buvo ir 
svečių iš Wellando, Niagaros 
ir kitur.

Taip pat tą pačią dieną Tė
vas B. Mikalauskas pasakė pa 
triotiškai gražų žodį per lietu 
višką radio valandą. Kor.

pareigas, priklausys nuo jų 
konkrečių darbų mažajam bro 
liui - sesei, ir šeimai, kurioje 
jie užaugo.

Skautiškos mokyklos išgy
venimo malonumai vienus ve
da į mišką ar kalnus, kitus į 
vandenį, trečius kelia į orą. 
Kiekviena aplinkybė ir prie
monės yra geros skautybei 
praktikuoti, tačiau priemonės 
negali būti paverčiamos tiks
lu. Atrodo, kad priemonių pa
vertimas tikslu, arba gal ir la
bai vertingų, skautybei nepri
klausančių tikslų įtraukimas į 
skautybę, yra privedęs prie 
dabartinio jūrų skautų šakos 
veiklos sukrėtimo Brolijoje, 
Nesiskaitymas su Sąjungos va 
dovybės nutarimais, išėjimas 
iš Brolijos ir Seserijos, atski
ros jūrų skautijos kūrimas, 
Sąjungai paralelinės vadovy
bės sudarymas, kuri nieko 
bendro neturi su Lietuvių 
Skautų Sąjunga, Brolija ar 
Seserija, parodo, kiek toli gali 
būti nuklystama nuo skautiš
ko kelio. Tiesa, dalis jūrų 
skautų liko Brolijoje, dalis 
laukia sugrįžimo į ją. Sugrįž
tančių laukia ir Brolija. Šiuo 
metu Brolijos jūrų skautų ša
kai reikalingas atsikūrimas, 
visur, kur yra sąlygos prakti
kuoti LSB jūrinį skautavimą. 
LSB vadovus prašau prisidėti 
prie jūrų skautų vienetų atkū
rimo Brolijoje bei sudaryti są 
lygas oro skautų veiklos išvys 
tymui. .

Pasitraukusius jūrų skau
tus ir vadovus kviečiu sugrįž
ti ir įsijungti į pozityvią veik
lą Lietuvių Skautų Brolijoje, 
kurioje jūrų skautų veiklos są 
lygos bus išlaikytos, kaip ir 
praeityje. Laivus, valtis ir įgu 
las, ar jų junginius kviečiu re 
gistruotis ir įsijungti į našes
nį, prasmingesnį darbą Broli
joje, pamirštant praeities ne
sklandumus, kuriuos LSB Va 
dija irgi pamirš. Esame perma 
ža lietuviško - skautiško jau- < 
nimo įgula, kad galėtume 
skirstytis ar skaldytis audrin
goje svetimoje jūroje. Besi- 
skirstydami paskęsime, — vie 
ningai laikydamiesi perplauk
sime. Kūrybiškumas įmano
mas tik ramioje nuotaikoje.

Gyvenant toli viena nuo ki
tos atsiskyrusiose lietuviško
se kolonijose, kartais mažais 
kiekiais, sunku yra vienam L. 
S. B. vienetui susitikti su ki
tu, pasirungtyniauti, vienam ž 
iš kito pasimokyti. Jei ne tie
sioginiu suėjimu, tai kitomis 
priemonėmis labai svarbu yra 
nuolatos stengtis tobulėti per 
varžybas, konkursus, rungty
nes ar lenktynes. Prašau LSB 
vadovus atkreipti dėmesį į 
varžybų, rungtynių rengimą, 
jose dalyvavimą, nes jos pa
dės išlaikyti vienetus, pri- 
traukti naujų narių; padės su 4 
kelti darbo nuotaiką ir paženg
ti pirmyn.

Bus daugiau.
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KAIP KŪRĖSI KANADOJE LIETUVIAI.

JIEVA IR JUOZAS PAZNOKAIČIAI
atšventę auksines — 50 metų 
— sukaktuves, lyg antrą kar
tą vedę (taip p. Paznokaitie- 
nė, sako, jautėsi, kai Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius iškilmingai 
pakartojo sutuoktuves), da
bar ilsisi. Du vienu. Didelio, 
plataus ir erdvaus namo, — jų 
darbu uždirbto nuosavo na
mo,—gražiai įrengtuose kam
bariuose. Kai sekmadienį pas 
juos užėjau pasikalbėti, sve
čių kambarys dar kvepėjo rū
kalų kvapu, nes išvakarėse Po 
nai Paznokaičiai užbaigė švęs
ti savo jubilėjų.

— Kaip sveiki, kaip jaučia
tės po tokių didelių iškilmių?

— Džiaugiamės, kad esame 
sveiki, — abu Paznokaičiai 
kalba drauge ta pačia tema.— 
Kiti, vėliau už mus atvažiavę, 
mus ir pašiepdavo net, kad 
mes neturtingi. Dėl to mes ne 
nusivylėme, nes mes turtų di
delių nesusikrovėme, bet išsau 
gojome sveikatą, ir esame tuo 
laimingi. O kas iš to, kad kai 
kurie tie susikrovė turtų, pra
lobo, bet neteko sveikatos. . . 
Į kapus juk turtų nenusineši...

— Įdomu, sakau, kada į 
Kanadą atvažiavote?

— Aš 1912 metais, žmona 
metais vėliau. Galima sakyti, 
vieni pirmųjų.

— Ar Lietuvoje buvote pa
žįstami?

— Ne. Mūsų tėviškės skir
tingose vietose : Mano, sako J. 
Paznokaitis, Graičių k., Jur
barko v., Raseinių ap., o žmo
nos — Purvių k., Papilės v., 
Šiaulių ap. Čia, Montrealy, su 
sipažniome ir, susituokę, su
kūrėme bendrą gyvenimą.

— O šeima?
— Sūnus ir duktė1. Sūnus 

tarnauja policijoje, miesto tar 
nyboje, o duktė Kalifornijoje, 
ištekėjusi už Jono Uždavinio, 

Vinco brolio, kuris čia lankė
si. — Ir pp. Paznokaičiai nu
pasakoja visą brolių Uždavi
nių epopėją. Vincas, lankyda
masis Amerikoje iš Nepriklau 
somos Lietuvos viešėjęs pas 
pp. Paznokaičius. Pas brolį iš 
Kaiiiornijos atvykęs brolis, Jo 
nas Uždavinys, susipažinęs su 
dukra, susituokė ir dabar gy
vena Los Angeles, dirba mies
to savivaldybėje, tvarko mies
to darbus.

— Štai, kodėl, sakau, aš 
prieš kelis metus buvau gavęs 
iš Uždavinio knygelę apie Pir
čiupio nelaimes, iš Uždavinio 
ir stebėjausi, iš kur dabar Ka
lifornijoje Uždavinys? Buvau 
parašęs man atsiuntusiam 
knygelę apie Pirčiupį laišką, 
bet negavęs atsakymo, dar 
daugiau susidariau sau mįslę: 
kaip čia dabar yra su tuo Už
daviniu ?

— Taip. Tai čia brolis Vin
co, kuris gyvena Lietuvoje. . .

Prisiminus pp. Uždavinius, 
kalba nukrypo į šalį, nes pasi
rodė, kad kai kam V. Uždavi
nys pridaręs kai kurių nema
lonumų, nes išvykęs iš Mont- 
realio, parašęs straipsnių, ku
riuose iškėlęs vietos lietuvių 
gyvenimo faktų, kurie kai- 
kam nepatiko. . .

— Kaip gi Tamstos čia kū- 
rėtės? Man šita rūpi, — grą
žinau pokalbį prie atsilanky
mo tikslo.

— O, pradžia buvo sunki. 
Labai sunki! — Ir pakaitomis 
pp. Paznokaičiai budino anų, 
1912-14 metų sąlygas.—1912 
m. darbų nebuvo. Gavau dar
bo plieno kompanijoje, — sa
ko J. Paznokaitis. Už darbo 
valandą mokėjo 16 centų, o 
dirbti tiktai 6 — 7 dienas per 
mėnesį. Bet laimingai pasise
kė gauti darbo Black hors 
alaus darykloje. Dirbau ten 
45 metus, iki pensijos. Buvau 
eiliniu darbininku, vėliau for- 

manu ir pagaliau superinten
dentu. Gavęs čia darbo, ir 
žmonai ten pat gavau darbo, 
— tada jau pagerėjo gyveni
mas, ir galėjome šį bei tą įsi
gyti-

— Niekam nepavydime nie 
ko gera. Dirbame, kiek gali
me, savo žmonėms — lietu
viams. Prisidėjome šelpti Vo
kietijon patekusius. Dirbame 
ir dabar, kiek jėgos leidžia.

— Štai, ir dabar „Litui“ 
ruošiant vakarienę, taip pat 
busime talkoje. Malonu mums 
dirbti su savo žmonėmis. Kiek 
vienas lietuvis mums savas, ar 
timas. Gaila, kad dabar Lietu
von negalima nuvykti.

— Nuo 1912 metų Tams
tos matėte daug permainų 
Montrealyje?

—O, taip. Montrealis da
bar visai ne tas, į kurį mes at 
važiavome. Čia, kur dabar mū 
su namai, buvo miškas, toli
mas užmiestis... O žmonių, lie 
tuvių, kai atvykome, buvo tik 
tai kelios šeimos. Sunku buvo 
kambarį gyventi gauti. . .

— Koki buvo santykiai su 
kitų tautų žmonėmis?

— Depresijos laikais — la
bai blogi, — vėl sugrįžome į 
tuos depresijos laikus, kurių 
nė vienas lietuvis, juos pergy
venęs, negali užmiršti.—Ypač 
pikti mums buvo prancūzai. 
Juos net bažnyčiose priešiškai 
nuteikdavo prieš naujus atei
vius. Todėl prie darbų buvo 
muštynių. Naujus ateivius 
mušte išmušdavo... Sunku bu
vo kovoti. . .

— Nuostabu, sakau, nes 
prancūzai mums dabar palan
kūs. Jie mums palankesni, ne
gu anglai.

— Daug kas pasikeitė, ir 
tautų santykiai pasikeitė. . . 
Bet, žiūrėkite, atsiranda sepa
ratistų, ir jie kursto neapykan 
tą kitiems. . .

— Jie čia tokie patys atėjū
nai, kaip ir mes, sakau: čia in 
dėnai yra vietos gyventojai, 
todėl reiktų visų tautų žmo
nėms sugyventi geruoju. Tik
tai kultūringai sugyvendami, 
bendradarbiaudami ir kūry
bingai dirbdami galėsime su
kurti laimingesnį gyvenimą...

— Nieko jie gera neatneš, 
tie separatistai, tiktai sėja ne
apykantą. Kam iš to nauda?

Ilgai dar kalbėjome, rasda
mi vis naujų temų, vis naujų 
perkalbėtų dalykų niuansų.

Pp.Paznokaičiai vertina pa 
žangą lietuvių gyvenime. Sa
ko :

— Gražiai susitvarkė Šv. 
Kazimiero parapija. Iš Klubo 
pirmą kartą gavome gražią 
apyskaitą. Viskas aišku.

Baigiant aš dar pasiteira
vau :

— Ką dar norėtumėt pasa
kyti?

— Norėtume visiems, kas 
kuo prisidėjo prie gražaus 
mums jubiliejaus paruošimo, 
nuoširdžiausiai padėkoti: Kle
bonui, organizatoriams, šeimi
ninkėms, už dovanas, ypač 
nedaug pažįstamiems pp. Juš- 
kams, kurie mums padarė di-

MŪSV$pSPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

XIV-JU SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ STALO TENISO 
VARŽYBOS.

Pranešame, kad XIV-jų Š. 
Amerikos lietuvių sportinių 
žaidynių stalo teniso varžybos 
įvyks balandžio 18-19 d. JDe- 
troite. Anksčiau buvo skelbta, 
kad šios varžybos įvyks š. m. 
balnadžio 11—12 d., tačiau su 
siaarius rimtoms priežastims, 
varžybos buvo nukeltos.

Detroito LSK Kovui nesu
radus galimybių pravesti XIV 
-jų žaidynių plaukimo varžy
bas kartu su stalo tenisu, plau 
kymo varžybų klausimas lie
ka neišspręstas. Yra daromi 
žygiai plaukymo varžybas pra 
vesti kitoje vietoje atskiru lai
ku.

FASK-to pavedimu, stalo 
teniso varžybas vykdo Detroi 
to LSK Kovas.

Programa: Vyrų vienetas; 
vyrų dvejetas; moterų viene
tas; moterų dvejetas; mišrus 
dvejetas.

Jaunių A kl. vienetas; jau
nių B klasės vienetas; jaunių 
C klasės vienetas.

Mergaičių A kl. vienetas; 
mergaičių B klasės vienetas; 
mergaičių C kl. vienetas.

Vyrų komandinės varžy
bos (3 vieneto žaidėjai) ;

Moterų komandinės varžy
bos (2 vieneto žaidėjos ir 1 
dvejetas).

Prieauglio klasifikacija yra 
pagal JAV-bių Stalo Teniso s- 
gos nustatytą klasifikaciją, bū 
tent:

Jaunių ir mergaičių A kla
sės gimimo datos riba yra 
1945 m. birželio 1 d.

Jaunių ir mergaičių B kla
sės gimimo datos riba yra 
1948 m. birželio 1 d.

Jaunių ir mergaičių C kla
sės gimimo datos riba yra 
1950 m. birželio 1 d.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuviams sportinin
kams, atlikusiems 1964 m. me 
tinę registraciją ŠALFASS— 
je.

PAAIŠKINIMAS GENIUI PROCUTAL
Tamsta kritikuoji („N. L.“ 

1964 Nr. 7) mano pareikštas 
mintis („N. L.“ 1964 Nr. 2) 
straipsnyje „Kas kaltas“. Dėl 
šios kritikos aš nieko neprieš
taraučiau, jeigu Tamstos kri
tika būtų objektyvi ir teisin
ga, nes aš esu šalininkas pa
remtos ir kultūringos kriti
kos. Taip pat gal nieko nesa
kyčiau, jeigu Tamsta nebū
tum minėjęs mano pavardės ir 
neturėjęs tikslo mane į „šipu
lius” suskaldyti. Aišku, man 
nieko kita nelieka tik atsakyti 
Tamstai tokiu pat tonu ir pa
naudoti tokius pat argumen
tus, kokius Tamsta, G. Procu- 
ta, panaudojai.

Pirmiausiai turiu Tamstai 
pastebėti, kad mano pasisaky
mas nėra vien tik dėl jaunimo

dėlę dovaną, ir bendrai — vi
siems lietuviams. Visiems 
ačiū! J. K.

Varžybos bus garsioje CO 
BO salėje ir prasidės abi die
nas nuo 1 vai. po pietų.

Dalyvių registracija atlie
kama per sporto klubus iki š. 
m. balandžio 11 d., šiuo adre
su :

Mr. P. Misiūnas, 8863 Ho
mer, Detroit 9, Mich, (telef. 
VI 2-6799).

Klubams nepriklausą sporti 
ninkai registruojasi bei inior- 
macijas gauna tiesiai pas ren
gėjus, aukščiau nurodytu ad
resu.

Smulkesnės informacijos ir 
instrukcijos bus išsiuntinėta 
visiems sporto klubams.

FASK-tas.
IŠ PAVERGTOS 

LIETUVOS.
— Pasibaigė Sov. Sąjungos 

stalo teniso pirmenybės Kau
ne. Vienintelį meisterio vardą 
moterų grupėje laimėjo L. Ba 
laišytė, o daugkartinis nuga
lėtojas A. Saunoris vyrų pusė 
je užėmė ketvirtą vietą.

— Didelę staigmeną Lietu
vos ledo rutulio pirmenybėse 
davė Marijampolė, nugalėda
ma Kauno Audinius 6:3.

— Žinomas nepriklausomy 
bės laikų sportininkas I. Tei- 
šerskis šiemet švenčia 70 m. 
amž. sukaktį. Jo gyvenime — 
sportų karalienė — lengvoji 
atletika, buvo mėgiamiausia 
sporto šaka, gerindamas nuo 
1922 m, Lietuvos rekordus ru 
tūlio stūmime, jieties metime.

Naują Lietuvos rekordą 260 
delfino plaukime atsiekė St. 
Bareika, sukoręs tą nuotolį 
per 2 min. 26,7 sek.

— Krepšinio runktynių pa
sekmės : Čekija — Prancūzija 
72:69, Lenkija — Prancūzija 
85:75, Real Madrid Acheno 
Alemanije (v. Vokietijos meis 
teris) 115:43, Lenkija — 
Olandija 5>6:46 ir 51:61 (mo
terys) .

laiško, bet bendrai jaunimo ir 
senimo klausimu. Tą Tamsta 
galėjai pastebėti mano straips 
nio pačioje pradžioje. Dėl jau
nimo laiško plačiau pasisalkė 
(„N. L.“ 1963 m. gruodžio 
mėn. 18 d.) p. J. Kardelis ve
damajame „Ir taip ir ne“, to
dėl aš paliečiau tik tą dalį, dėl 
kurios, mano manymu, nebu
vo pilnai pasisakyta, ypač dėl 
pareikštų įžeidimų pasitrau
kusiems iš Lietuvos lietu
viams, kurių tarpe ir aš esu. 
Tas įžeidimas yra man labai 
skaudus, nes aš, kaip ir visi ki 
ti lietuviai, palikome Lietuvą 
ne laimės jieškodami svetur, 
bet gelbėdamiesi nuo kankini
mų ir gelbėdami savo gyvybę. 
Tai neįsikalbėjimas, bet 1941 
metų birželio mėnesį lietuvių 
masinis trėmimas į Sibirą ir 
rusams pasitraukus iš Lietu
vos rasti sąrašai ir planai, ko 
kios kategorijos lietuviai tu-

Nukelta į 6-tą psl.

Inž. V. Adamkavičius.
AMERIKOS LIETUVIŲ SP 
ORTININKŲ IŠVYKA 

AUSTRALIJON
Norėdami supažindinti mū

sų skaitytojus su numatoma 
krepšininkų išvyka į Australi
ją, kreipėmės tuo reikalu į Or 
ganizacinio komiteto pirminin 
ką, inž. V. Adamkavičių, ku
ris mielai atsake į klausimus.

— Kada kilo sportininkų iš 
vykos mintis j Australiją/

— Dabartiniam PLB pirm. 
J. J. Bačiunui 1962 m. žiemą 
išvykstant į Australiją, krei
piausi į jį prašyaamas išsiaiš
kinti lietuvių krepšimnkų gas
trolių galimybes AUotraujOje. 
Tai buvo pirmieji žingsniai. 
Vėlyvesnis tiesioginis mano 
susirašinėjimas su Australijos 
lietuvių sportine vaaovybe pn 
vedė iki galutinio sus.carinio, 
kuriam {gyvendinti šiandien 
jau reikalinga visų Siaurės 
Amerikos lietuvių parama.

— Kiek žaidėjų numatoma 
įtruakti j Šiaurės Amerikos 
rinktinę?

— Būtų idealu, jeigu pajėg 
tume išsiųsti 12 žaidėjų rink
tinę. Pietų Amerikos išvykos 
metu turėjome 10 krepšinin
kų. Jų buvo per maža. Keikia 
nepamiršti, kad skirtingos kli 
matinės sąlygos, maistas ir 15 
rungtynių, kurių metu, nors ir 
lengvi, susižeioimai yra ląoai 
galimi, rinktinę iš lu-ties žai
dėjų gali palikti su 7—8-iais. 
Tarptautiniuose susitikimuose 
tai yra pavojingai mažas skai
čius. l odei dėsime visas pas
tangas išsiųsti bent 11 krepši
ninkų.

— Kada bus žinomas kan
didatų sąrašas?

— Pirmutinis kandidatų są
rašas bus paskelbtas po S. 
Amerikos lietuvių sportinių 
žaidynių, balandžio 5 d. lad 
Toronto ir apylinkių lietuviai, 
kurie atsilankys į žaidynes, 
turės garbės pirmieji sužinoti 
mūsų reprezentantus. Galuti
nis sąstatas bus paskelbtas po 
Pabaltiečių krepšinio pirmeny 
bių Clevelande, gegužės 10 d.

— Ar netikslinga būtų su
darant krepšininkų sąrašą, žiū 
rėti į krepšininką ne tik iš 
sportinio kertės matymo, bet 
ir tautinio? Mintyje turiu šio 
kontinento lietuvių reprezen- 
tavimą Australijoje. Konkre
čiai kalbant, rinktinės žaidė
jas šalia savo sugebėjimų spor 
to aikštėje, privalo būti sąmo
ningas lietuvis ir kalbėti lietu
viškai. Jūsų tuo reikalu nuo-

Nukelta į 6-tą psl.

PETRAS BŪTĖNAS

Mažojoje Lietuvoje 
atsidūrus

LIETUVIUOSE, BET NEVIENODA.
2.

RASYTĖ.
Ras-yt-ė 1, bžk., vok. Rositten iš ka

mieno *Ras-yt-, sūrūs. Rybačij „kas žuvinin
kų”, o iš tikrųjų Rasytė yra garsinė savo paukš
čių kelionių į šiltuosius kraštus ir jų grįžimo į 
šiaurę stebykla Užmaryje. Minėtinas rytinių 
slavų naujokynas suomių - ugrių žemėje: Ry
binsk „žuvinis“ mst., dabar subolševikintus 
Ščerbakov, Jaroslav - Jaroslavl’ srityje, prie 
suom. Volgos augštupio, netoli suom. Molo- 
gos bei suom. Seksnos žiočių (jos yra Volgos 
kairi—šiauriniai įtakai), žiemvakariau Jurosla- 
kariniai suomiai - ugrai (K. Būga vadina juos 
vo Jaroslavlio (prie Volgos) mst., į šiaurę 
nuo suom. Moskva mst., ir žr. Muroma.

MUROMA...
Suomių - ugrų giminės, baltų žemės šiauri

nės ir žiemrytinės kaimynės, yra 2 šakos: va- 
kairniai suomiai - ugrai (K. Būga vadina juos 
somai, istorijoje senuoju jų vardu) : lybiai, 

estai, čudė, suomiai, karelai ir kt. ir rytiniai 
suomiai - ugrai: čeremisai (gyvena per du ato
kius plotus), erzia, mariai - merja, meščera, 
mokša, mordva, muroma ir kt. Maskvos mies
tai bus buvęs muromos genties žemėje prieš į 
čia nuo Klevo miesto pusės vad. velikorosų, 
paskui jų vadintų moskvičiais, atsigabenimą 
palyginti labai vėlai, kai tuo tarpu Lietuvos 
valstybė jau buvo įsikūrusi ir besigynė nuo vi
sų savo besibraunančių priešų. Rytiniai suo
miai - ugrai gyvena Volgos augštupio abiem 
pusėmis, kur beveik centras yra Nižnij Novgo
rod - Gorki j mst. prie Volgos; nuo Maskvos 
mst. į šiaurę, žiemryčius, rytus ir pietryčius, 
nuo baltų giminės rytinių galindų (kurie į piet
vakarius nuo Maskvos mst., prie Okos vidur
upio kairių - šiaurinių Protvos ir Naros įtakų) 
į žiemryčius ir į rytus. Šios somių gentys Sov. 
Rusijos ir žemėlapiuose būdavo žymimos kaip 
„respublikos”, kaip Karela ir kt., kaip vėliau 
ir Pabaltijo valstybės okupuotos. Dabar apie 
rytinius somus jau visuotinė ir begėdiška tyla: 
matyt, Sov. Rusijos jie bus dar smarkiau ap- 
genociduoti ir po Sibirus išblaškinėti. Taip ve- 
likorosai nuo amžių stumiasi ir stumiasi į vaka
rus, ligi Baltijos jūros, viską, kas nevelikoro- 
siška, naikindami ir sutrypdami. Bet, kita ver
tus, yra ženklų ir žinių, kad anos rytinių suo
mių - ugrų gentys didžiai nepatenkintos savo 
engėja Sov. Rusija ir laukia progos išsivaduoti 
iš tos velikorosų kolonizacinės imperijos.

Murom mst. yra somiško vardo ir stovi 
Okos (Volgos augštupio dešinio - vakarinio 
įtako) kairiame - vakariniame krante, į rytus 
nuo Maskvos mst. ir velikorosų kolonizacinio 
Vladimir (To vardo buvo rytinių slavų knia- 
zius ir velikorosų šventasis, žiauriai naikinęs 
baltus bei somus ir net kai kurias slavų gentis 
bei jų gyvenvietes) miesto, į pietvakarius nuo 
Nižnij Novgorodo, į šiaurę nuo Riazan’ (Ar- 
za) mst., XIII a. po Kr. buvęs dar toli į rytus 
nuo rytinių slavų (moskvičių, velikorosų) ry
tinės ribos. Murom miestas buvo rytinių sla
vų Muromo - Riazanės (Arzos) kniažestvos - 
- kunigaikštijos pačioje šiaurėje, o iš tikro so- 
miškosios muromos gentyje, kurios ir vardą 
tebenešioja; jis toli į žiemryčius nuo rytinių 
galindų. Matyt, į Mažąją Lietuvą apie Labotą 
Sov. Rusija ir bus atgabenusi savų kolonistų 
nuo ano Muromo, jei Labota pakeista „muro- 
miniu” kolonizaciniu pavadinimu.

Maromskaj a mst., greičiausiai 1878 
metų B e 1 e g, paskui sūrūs. Ostaževo, o dar 
kartą subolševikintas M u r o m 1 j a, Lenin
grado srityje (Ortsumbennungen. . . 47 p.), 
vakarinių suomių - ugrų žemėje.

Murmansk mst. suomiško vardo, bet 
slaviškos priesagos s k -, Suomių Kardos šiau
rėje, į rytus nuo Suomijos valstybės. Suom. 
Tuloma upė teka į Berento jūros pietvakarinį 
šoną, o jos žemupio dešiniame - rytiniame 
krante stovi senas suom. Kola mstl. ir šiauriau 

jo tame pačiame krante suom. Murmansk 
mst., ir tą visą plačią apylinkę vadinant Mur
mansku.

Karela, arba Karelija, yra tokia pat 
didumo kaip ir Suomijos valstybė, bet carai 
ir dabar pakartotinai Sov. Rusija sau ją pasi- 
savion, ilgainiui sugniuždė Kardos SSR, kare
lus genocidavo arba po Sibirus ištaškė. O Ka
rčioje nuo 1828 metų 5 metus vaikščiojo suo
mis E. Lennrotas, pririnko iš karelų daugybę 
kareliškų - suomiškų dainų ir dainuojamojo 
epo ir sukūrė pasaulyje garsiąją suomių tau
tos Kalevala epopėją. Kolos pusia
salis, kuriame yra Kolos mstl. ir Murmans
ko mst., yra didelis, šaltojoje žemės juostoje, 
skurdžios augmenijos, tarp Berento ir Balto
sios jūrų. Čia Sov. Rusija yra daug lietuvių bei 
latvių ištrėmusi sunykti, turėjusi turėdama ne- 
velikorosiškųjų tautų išnaikinimo politiką. Tie 
visi mokyto jaunimo vad. „savanoriai”, kurie 
dabar dažnai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
būriais į Sov. Rusijos gilumas yra vežami, — 
jokie savanoriai: jie išgabenami prievartos ke
liu pagal Maskvos kolonizacinės valdžios pla
ną ir schemas, o jų vietoje iš Rusijos tolimųjų 
rajonų į Lietuvą — į visą Pabaltijį gabenamas 
Pabaltijui svetimiausios kultūros dažnai koks 
mongoloidinis elementas.

Petras Būtėnas*
1963. XII. 10.
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KULTURWwKROJVIKA
KAUNE MIRĖ ZOOLOGE 

J. KAUNECKIENĖ
Gauta iš Lietuvos žinia, 

kad Kaune po sunkios vėžio Ii 
gos ir dviejų operacijų mirė 
Veterinarijos Akademijos zo
ologe profesorė J. Kauneckie- 
nė.

J. Kairytė - Kauneckienė 
buivo baigusi DLK Vytauto 
vardo universiteto Gamtos - 
- Matematikos fakulteto Bio
logijos skyrių zoologijos spe
cialybe.

Disertaciją parašė apie Kau 
no Zoologijos sodą, aprašant 
jo įsteigimą, vokiečių okupaci 
jos metu ir vėliau. Plačiai ap
rašyti sode esantieji gyvuliai.

Kauneckienė buvo visuome 
nininkė ir Lietuvos Nepriklau 
somybės laikais dalyvavo vi
suomeninėse bei labdarybės 
organizacijose. Velionės liko 
vyras ir sūnus dailininkas.

400 METŲ SUKAKO
nuo Michelangelo, garsaus 
italų skulptoriaus, mirties. Ne 
paprastai garsi jo kūryba, 
ypač garsi jo iš vieno mar
muro bloko Florencijoje pa
statyta 29 metrų aukščio „Do 
vydo” skulptūra, kurią Flo
rencijos gyventojai nesupratę 
grožio, buvo apmėtę akmeni
mis. Tai buvo 1504 metais, vė 
lyvojo Renesanso laikais. Bū
damas skulptorium, jis yra su 
kūręs Šlv. Petro ir Povilo ba
zilikos Siksto koplyčioje gar
sųjį „Pasaulio sukūrimo“ fres 
ką, sienoje „Paskutinį teis
mą“ ir kt. kūrinius, kurie liko 
ilgiems amžiams žmonijos pa
sigėrėjimui.

Michelangelo buvo dailinin
kas, architektas ir poetas. 
Daug dirbęs Šv. Petro ir Po
vilo bazilikai, 90 metų am
žiaus miręs, 1547 m. jis ir pa 
laidotas toje bazilikoje drau
ge su popiežiais.

KAIP LIETUVOJE 
VERTINAMA PUTINO 

KŪRYBA
Pernai Lietuvoje išleidus 

Putino - Mykolaičio poezijos 
rinktinę „Būties valanda“, šią 
knygą vertindamas V. Galinis 
pripažino, kad „kaip ir anks
čiau, poeto lyrikos centre—jo 
paties asmenybė”, per kurią 
atsispindi išorinio pašalio reiš 
kiniai. Pagrindinės temos, tai 
žmogaus būties drama ir mei
lė. Pasak vertintojo, visur ste
bina meninės išraiškos tobulu" 
mas ir išbaigimas. Esą Puti
no kūryba jau žymiai skiriasi 
nuo buvusios simboliškos. Pu
tinas visada pirmiausia rūpina 
si „nauju turiniu, o forma jam 
tik priemonė tiksliau ir įtai
giau išreikšti mintį“. Vertin
tojas apgailestavo, kad Puti
no kūryba ligšiol nebuvusi iš
versta į kitų Sovietijos tautų 
kalbas. E.

LIETUVIŲ LITERATŪRA 
LENKIJOJE

Pagal pasikalbėjimą su lie
tuvių literatūros vertėjais Z. 
ir A. Stoberskiais, nuo 1945 Ii 
gi 1903 m. Lenkijoje buvo iš
leisti šie lietuvių literatūros 
kūriniai: „Lietuvių noveles”, 
du P. Cvirkos apsakymų to
mai, J. Biliūno „Diūana pasa
ka“, A. Vienuolio „Inteligen
tų palata“, V. Mykolaičio-Pu
tino „Altorių šešėly“ antroji 
laida (pirmoji buvo išleista 
dar prieš karą), Neries rin
ktiniai raštai ir A. Bieliausko 
romanas „Rožės žydi raudo
nai“.

Iš dramos kūrinių paminė
ta J. Baltušio pjesė „Gieda 
gaideliai“ (ji statyta daugely
je lenkų teatrų) ir J. 
Grušo „Vedybų sukaktis“. Į 
lenkų kalbą buvo išverstos 
dar kelios dramos ir pjesės.

Šiuo metu Lenkijoje numa
toma išleisti E. Mieželaičio 
„Žmogų“, J. Ragausko „Ite, 
missa ėst“ ir V. Mykolaičio - 
- Putino „Sukilėlius“. Z. Sto- 
berskis dar pažymėjo, kad lie 
tuvių kalbą jis gerai išmokęs 
1939-1944 m., dabar jis reda
guojąs Lenkijos lietuviams 
skiriamą „Aušros“ žurnalą. 
Drauge su žmona jis ruošiasi 
išversti V. Rimkevičiaus pje
sę „Ratas“, V. Sirijos Giros 
romaną „Štai ir viskas“ ir pa 
staruosius J. Baltušio apsaky
mus. Pagal Stoberskį „lietu
vių-lenkų draugystė esanti 
nuo amžių. . .“ E.

E. MIEŽELAITIS „MŪSŲ 
PRIEŠAI PANAUDOS KIE 

KVIENĄ MŪSŲ 
NESĖKMĘ“

Lietuvos kompartijos suva
žiavime plačiai kalbėjęs apie 
sovietų okupuotos Lietuvos 
rašytojų ir kt. menininkų dar 
bą, rašyt. E. Mieželaitis, nuro 
dęs išleistų knygų sąrašą, pa
žymėjo, kad jų visų meninė 
vertė nevienoda. Esama ir to
kių rašytojų, kurie vis dar 
tam tikrą duoklę atiduoda pa 
viršutiniškumui, charakterių 
neišbaigtumui, schematizmui. 
Pagal Mieželaitį „pasitaikę“ 
idėjiškai silpnų, nebrandžių 
kūrinių. Čia jis pažymėjo 
(pig. „Lit. ir Menas“, nr. 3) : 
„Nėra abejonės, kad mūsų 
priešai panaudoja ir panau
dos kiekvieną mūsų nesėkmę. 
Taip atsitiko su idėjiškai ne
brandžių jauno rašytojo R. 
Lankausko romanu ir kai ku
riais kitais kūriniais.” E.

Lankausko romaną „Tiltas 
į jūrą” atspausdino „Nepri
klausoma Lietuva”.
• Dail. Rauduvės grafikos 
darbų paroda vyksta Vilniuje.
• Apie Kubertavičių nekrolo
gą parašė Viktoras Dineika, 
aktorius, Kubertavičius kole
ga. Atseit, ne partiečiai. Tat 
aišku, kad velionis nebuvo

„šlovingoje” partijoje.

MASKVOJE K. DONELAI
TI VERTĖ„KOVOTOJU 

UŽ TAIKĄ”
Sausio 26 d. K. Donelaičio 

250-sios gimimo metinės pa
minėtos Maskvos Sąjungų na 
mų Kolonų salėje. Sukaktuvi 
nį vakarą surengė Sovietų S- 
gos ir Lietuvos rašytojų s-gos 
ir sovietinis vad. Taikos gyni 
mo komitetas. Prezidiuman 
buvo pakviesti sovietiniai ra
šytojai, paskirų respublikų li
teratūros ir meno veikėjai, vie 
nintelis sovietinis valdžios ats
tovas — Kultūros ministro 
pirmasis pavaduot. A. Kuzne
covas ir keli svečiai iš Lietu
vos — režiminis kultūros mi
nistras J. Banaitis, „atstovas“ 
prie Sovietų S-bos Min. Tary 
bos K. Gabdankas, „Komunis 
to” vyr. red. V. Niunka, du 
LKP CK pareigūnai L. Še
petys ir A. Laurinčiukas.

Į minėjimą buvo deleguoti 
Lietuvos rašytojai: E. Miežei 
laitis, T. Tilvytis, J. Marincke 
vičius, V. Reimeris, A. Maldo 
nis, V. Moziūrūnas, J. Vai
čiūnaitė, A. Drilingas ir V. 
Šimkus.

Kad Donelaitis naudoja
mas grynai komunistinei pro
pagandai, bolševikinio stiliaus 
kovai „už taiką“, liudija So
vietų S-gos rašytojų s-gos v- 
bos sekr. A. Surkovo kalba. 
Jis teigė, kad Pasaulinė taikos 
taryba įtraukusi Donelaitį į 
skaičių tų, kurie „padeda tau
tų savitarpio supratimui, drau 
giškiems ryšiams, stiprina pa 
saulinį taikos šalininkų judėji 
mą, kovojant už taiką“. Minė 
jime dar kalbėjo E. Mieželai
tis ir kelių respublikų rašyto
jų atstovai, surengtas literatu 
ros - muzikos - dainų vaka
ras - koncertas. E.

I I i

Kanados gyventojai mėgsta patogumus. Saulėtą dieną šei Te Telegram, Toronto 
ma sode, pievelėje mėgsta atvangiai pasivaišinti.

AGR. ČESL. LIUTIKUI—
60 METŲ AMŽIAUS

69 m. amž. sulaukęs Česlo
vas Liutikas yra daug nusipel

nęs Lietuvai ir Nauj. Zelandi
jos lietuvių bendruomenei. Jis 

yra gimęs Bugeniuose, Tirkš 
lių valse., Mažeikių apskr. 
Nuo 1921 m. dirbo pedagogi
nį darbą. Nuo 1929 m. Liuti
kas 8 metus dirbo Šiauliuose, 

Kraštotyros dr-joje organizuo
damas „Aušros“ muziejų. Jis 
dirbo visoje eilėje organizaci
jų, gi 1932 m. baigė Žemės 
ūkio akademiją ir įsigijo agro
nomo diplomą. Nuo 1927 m. 
ūkininkavo Bubiuose, priklau
sydamas ekonominėms ir kul
tūrinėms organizacijoms. 
1940 m. ėjo Šiaulių miesto ir 
ąpskr. viršininko ir kt. parei
gas.

1944 m. su šeima pasitrau
kęs į Vakarus, 1951 m. atvy
kęs į Nauj. Zelandiją Liutikas 
vėl veikliai reiškiasi lietuvių 
bendruomenėje. Buvo N. Ze
landijos Krašto V-bos pirmi
ninku (1956-61) ir pastaruo
ju metu yra Auclando apyl. iv- 
bos pirm. Dalyvauja Baltų klu 

be ir kt. organizacijose. E.

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

Dr. J. Savasis, „KOVA 
PRIEŠ DIEVĄ LIETUVO
JE“, išleido Prel. Pr. M. Ju
ras, 1963. 91 psl. ir daug ilius 
tracijų. Šis leidinys tai žymus 
indėlis patirti apie tikrąją Lie 
tuvos Bažnyčios padėtį. Be 
prel. Juro įžangos yra šie sky
riai: komunizmo santykis su 
religija, komunistų kovos su 
religija taktika, katalikų baž
nyčia laisvoje Lietuvoje, Lie-

^Trejos Z)V-VWV4)\0&
VEDA DR.

DONELAITIS IR 
CHRUŠČIOVAS

Beminint Maskvoje Done
laitį, išgėręs stiklinę vodkos, 
ir Chruščiovas susidomėjo po
etu lietuviu.

— Tai jūs to savo pisoriaus 
negalite užmiršti ir po kelių 
šimtų metų? — teiravosi N i 
kita. — O ką reiškia tokia 
keista jo pavardė?

— Duoną, — jam buvo pa
aiškinta.

— Ot tak tak! — nusistebė 
jo Nikita. Štai kodėl jie turi 
duonos. . . ir nei Amerikoj, 
nei Kanadoj jiems nereikia 
pirkti. . .

CHRUŠČIOVAS IR 
EISENHOWERIS

Chruščiovas jau po Jungti
nių Tautų apsiavęs batą, vie
šėjo pas Eisenhowerį. Abu 
valstybių vadai dalinosi rūpės 
čiais.

— Nelengva, Nikita Serge- 
jevičiau, žmonėms padalyti 
turtus, — skundėsi Eisenho- 
weris.

— Suprantu jus, misteri, — 
atsiliepė laimingiausios, kaip 
jis sakė, sovietų šalies vadas. 
— Ir man nelengva dalyti 
skurdas... Bet ką padarysi, 
tarp mūsų kalbant, kad yra 
žmonių, kurie to nori. . .

tuvos Bažnyčios padėtis sovie 
tinėj okupacijoj (su posky-

Nukelta į 5-tą psl.

GUMBAS

KOLŪKIETIS PRIE 
AMERIKONIŠKO LIFTO

Kultūrinio JAV ir SSSR 
bendradarbiavimo planu Ame 
nkoje viešėjo grupė rusų kol 
ūkiečių, kuriems buvo parody 
tas New Yorko dangoraižys 
Empire building.

Belaukiant eilės, kolūkietis 
žiūri, kiad į liftą įėjo sena mo 
teris ir dingo, o nusileido jau
na graži mergaitė.

— Eto očen interesno (tai 
labai įdomu), — jis kreipėsi į 
kaimyną. — l ai labai geras iš 
radimas. Mes, sovietai, to dar 
nepasiekėme. . . Gaila, kad aš 
neatsivežiau savo senos žmo
nos. . .

RELIKVIJA KREMLIUJE
Kubos avantiūristui, Fidel 

Castro, viešint Kremliuje, Pa
kistane kilo didž.ulė's riau
šės... dėl dingusio Mahometo 
barzdos plauko. Nikita, pasi
žiūrėjęs į Fidel apšepusį smak 
rą, sako:

— Brangusis drauge Fid_l!
— Aš žinau, kad aš tau, Ni 

kita, brangus, — pertraukė 
Nikitos sak.nį Fidel. — Bet 
ko tu iš manęs nori, kai aš nie 
ko neturiu?

— Aš noriu tave, Fidel, pa 
klausti: kodėl tu nešioji barz
dą?

— Matai, drauge Nikita, 
kas dedasi Pakistane dėl vie
no tiktai plauko. O aš tavo 
mauzoliejams galėsiu palikti 
visą kuokštą savo barzdos 
plaukų. . .
GYDYTOJO PATARIMAS

Ligonis pas gydytoją aiški
nasi:

— Blogai, daktare... Liga 
eina blogyn. . .

— Kaip tai gali būti? Ar lai 
kėtės mano nurodymų?

— Laikiausi.
Gydytojas žiūri į užrašus ir 

klausia:
— Nerūkėte daugiau, kaip 

pokelį cigarečių per dieną, 
kaip jums buvo patarta?

— Taip tikrai. . .
— Tai kas gi čia gali būti?

— abejoja gydytojas.
— O ar negali būti taip, 

kad rūkymas pakenkė, nes aš 
nerūkantis? . .

Pabučiavimas — ne nuodė
mė, bet jis gali vesti į nuodė
mę.

Meilė — gyvenimo reiški
nys, pripažintas ir šventraš
čio, bet meilė pavojingiausia, 
kai žmogus įsimyli. . . pats sa
ve.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
18.
Paulius nemiegojo. Ir nusirengęs nebuvo. Gulėjo jis ant 

sofos aukšteilninkas, sunėręs už galvos rankas, įbedęs žvilgs
nį į lubas. Kambarys atrodė visas papilkėjęs nuo dūmų. Ir 
peleninėje dar smilko neužgesinta cigaretė.

Ji prisėdo ant sofos kampo.
„Kankinasi. Pats save graužia. . .” — pagalvojo.
---- Pauliau, ---- Elė atsargiai pabraukė ranka papurusius 

jo plaukus, priglaudė įkaitusį delną prie jo kaktos. — Kam 
tiek daug rūkai? Nereikia. . .

Nuėjusi prie lango, pravėrė orlaidę.
---  Leisk, paklosiu tau patalą. Vėlu jau.
Jis tarsi negirdėjo.
---- Pauliau! . . ---- Elė suėmė delnais Lauritėno veidą, 

stengdamasi atkreipti į save jo žvilgsnį. — Aš pas tave atė
jau. Tu nepyk. . . — ir visa prigludo prie jo.

Tik vėliau pajuto, kad Pauliaus rankos ją prilaiko, atito- 
lindamos nuo savęs. Atsargiai, švelniai, bet vis dėlto at
stumia.

----Ele, būk gera. Palik mane vieną, ----- ištarė jis.
Lauritėnienė ne iš karto suvokė jo žodžių prasmę. Kaip 

tai vieną? Mandagiai išprašo?
Kraujas mušė į veidą.
Ji pakilo, išplėtusi nustebusias akis. Kurį laiką stovėjo be 

žado.
Taip, tai buvo tiesa!
Elė iš karto kažkaip susigūžė ir, nebesakiusi nieko, išėjo.
Ilgai paskui tūnojo savo kamputyje. Apkabinusi kelius, 

vis dar negalėdama atsigauti nuo pergyvento smūgio. Ir ne
verkė. Išsiverkus jai visuomet palengvėdavo. O dabar — ne
galėjo verkti. Netgi mąstyti negalėjo. Pergyveno visa, kiek
viena jos ląstelė. Skaudžiai. Kankinamai.

Ji niekuomet negąsdino kitų ir neguodė savęs mintimi 
nusižudyti. Savižudybė jai kažkodėl asocijuodavosi su dezer
tyravimu, išdavyste. Ir jis vis jautė kad šią akimirką tai pa

daryti nebūtų sunku. Toks jausmas. . .
Ir šitam jausmui ji nežinojo vardo.
„Ne, aš turiu suimti save į rankas ir šaltai, ramiai viską 

permąstyti“, — jau kelintą kartą, žvalgydamasi po skverelį, 
mintyse pati sau kartojo Elė.

Gerai. Atmetusi į šalį visus būkštavimus, ji užeina pas 
Rugienį. Išklauso jos. Supranta ir atjaučia. O kas toliau?

Bandys Rugienis paveikti Lauritėną? Gal ir taip. Paulius 
jį gerbia. Ir kaip principingą žmogų, ir kaip seną, puikų savo 
darbą žinantį inžinierių. Bet kokioje padėtyje liktų ji? Kaip 
po to Paulius žiūrėtų į ją? Neurastenike, skubanti šeimyni
niams reikalams suteikti visuomeninį skambėjimą? Skundi
kė? . .

O jeigu Paulius nesutiks, liks prie savo? Kas tuomet? 
Kitos reikalauja draugiško teismo, svarstymo bendradabių ko
lektyve? Bet kas iš šalies gali paliepti žmogui mylėti arba at
sisakyti meilės? Ar būna gyvenime, kad kolektyvas panašiais 
atvejais neleistų šeimai suirti? Gal būt. Tačiau konkretūs at
vejai Elei nežinomi. O gal tai smulkūs žmogelyčiai, bailiai ir 
karjeristai, kurie visuomet greiti muštis į krūtinę? Jie gali net 
iki ašarų susigraudinti nuo įspėjančio oratoriaus žodžio. Bet 
juk visa tai tik iš baimės dėl savo kailio, dėl padėties. Paulius 
ne toks. Geriausiu atveju jis liktų korektiškas. Bet argi tai 
išeitis? Gyventi su juo reiktų visgi ne visuomeniniams kaltin
tojams o jai. . .

Laukti? Nieko nedaryti? O jeigu paskui pasirodys, kad 
per vėlu? Kad laukimas buvo klaida?

Paskendusi savo mintyse, Lauritėnienė ir nepastebėjo, 
kada ant priešinio suoliuko įsikurdino vyriškis su paaugliu ber
niuku. Ir iš pilkų milo drabužių, ir iš skalinės kašės su ryšuliais 
nesunku buvo spėti, kad žmogus atvažiavęs iš rajono. Vienas 
iš tūkstančių, kuriuos rytiniai traukiniai ir autobusai atveža į 
miestą. Kas į įstaigas ar aplankyti savųjų, kas į turgų, parduo
tuves. . . Juodu, matyt jau sutvarkę daugumą reikalų, nutarė 
užkąsti nuošaliame skverelio kampe. Perlaužę bandelę pusiau, 
pasikeisdami gurkšnojo tiesiai iš butelio limonadą ir valgė su 
tokiu pavydėtinu susitelkimu, kad miela buvo į juos žiūrėti.

„Tik žmonės, labai dorai uždirbantys duoną, gali šitaip 
su meile valgyti“ — kažkodėl smigtelėjo mintis Lauritėnienei.

Sunku buvo Elei atplėšti akis nuo sugrubusių rankų. Jos 
atidžiai, saugodamos, kad nenubirtų nė mažiausias trupinėlis, 
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laužė pigią bandelę ir pagarbiai nešė kiekvieną kąsnį iki bur
nos.

Kas juodu tokie? Kolūkiečiai? O gal mažyčio miestelio, 
kokio nors bažnytkaimio gyventojai? Berniukas tikriausiai 
dar mokosi. Jam ne daugiau kaip keturiolika.

Elė vėl permetė akimis abi figūras. Kad tai sūnus ir tė
vas — ji tikra. Abiejų veidai pernelyg panašūs. Vienodai at
viri žvilgsniai, truputį „ereliškos” nosys, smakruose duobutės. 
Tėvo veide daugiau ramumos. Gal tai amžiaus, gal nuovargio 
pėdsakas. Ir akys kupinos susimąstymo, kiek susirūpinusios. 
Sūnaus neklusni plaukų kuokšte kyšo iš po kepurės, lūpų kam
pučiai truputį pakilę aukštyn, tarsi pasiruošę šypsniui. Sunkūs 
auliniai tėvo batai tvirtai įremti į takelio žvirgždą, lyg suaugę 
su žeme. Berniuko kojos apautos irgi dideliais ---- aiškiai jam
per dideliais — batais. Jau gerokai apnešiotais, niekad, ma
tyt, neragavusiais tepalo ir suvarstytais lininėmis virvutėmis. 
Bet jų svoris netraukia vaiko kojų prie žemės.

„Jeigu jie kolūkiečiai, tai vargu ar jų kolūkis garsėja po 
visą respubliką, ---- sumetė Elė. — Garsas atsispindi ir žmo
nėse, jų povyzoje".

Ji beveik kovoja su pagunda užšnekinti juodu. Štai imtij 
ir paklaustų: iš toli jie ką gero nuveikė per pusdienį? Kas nau
jo girdėti jų apylinkėje? . .

Ir viski ---- nedrąsu trukdyti žmones. Valgo. Ir tas val
gymas kažkuo panašus į maldą. Ne į maldą — irzlų prašymą 
ir ne į savimi pasitikintį galinėjimąsi su Dievu, o į tikrai nuo
širdžią maldą, kaip, gal būt, kadaise melsdavosi Elės senelė. 
Sekmadieniais. Parugėje. Kai vieni ---- išėję į bažnyčią, kiti
— namuose ilsisi po sunkios darbų savaitės. Tik ji, senelė, 
kur nors sėdi pabarėly ir ---  tarsi visa ištirpusi rugių šnarėjime,
dobiliukų, čiobrelių kvape.

„Bobutyt, kodėl tavo lūpos taip juda? — teiraudavos 
stebėdamasi Elė.

„Su Dievuliu šnekuos, vaikeli. . . Eikš, sėskis čia. Drau
ge pasimelsiva. . .”

Ji sudėdavo rankas ir, be žodžių judindama lūputes, 
stengdavosi pamėgdžioti senelę. Ne, jai niekad taip nepavyk
davo tikrai „pasikalbėti su Dievuliu“. Tai drugelis nutūpęs 
ant smilgos, išblaško dėmesį tai pralekiančios bitės zvimbe
sys. . . O senelė —— galėdavo. . .

Seniai tai buvo. Prieš kokius trisdešim metų. Bus daugiau
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Kovoj dėl ilgo gyvenimo
3.
BANDYMAI IR BŪDAI PAILGINTI ŽMOGAUS 

GYVENIMĄ.
XVIII—XIX a. Vokietijoj 

gyveno gydytojas Kristupas 
Mu.erland as. Jis parašė kele
tą veikalų, ka.p pailginti žmo
gaus gyvenimą. 1810 Vokieti 
joj net įsisteigė Huferlando 
pasekėjų draugija.

Pagrindinės Huferlando 
min<.ys: pailginti žmogaus gy 
venimą nėra prasmės, nes se
niai valstybei nereikalingi, 
iviažinti vaikų mirtingumą 
ta.p pat nėra prasmės, nes mir 
tis padeda atrinkti stipriuo
sius. Karą jis gyrė, nes karas 
yra atrankos faktorius, — jis 
padeda atrinkti stiprias rases.

Prof. Gratanc parašė kny
gą : „Socialinė patalogija“. Pa 
gal Grataną padėti žmonių 
sveikatingumui — sumažinti 
susirgimus ir sudaryti tokias 
sąlygas, kad ir ligotas žmo
gus galėtų ilgai gyventi.

Bet toliau jisai sako, jog su 
mažinimas susirgimų, sudary 
mas sąlygų dėl kurių ir silp
nam žmogui pailginamas gy
veni.. as, veda prie išsigimi
mo, prie užteršimo žmonių vi
suomenės.

1948 m. New Yorke pasiro
dė W. Fogto, žymaus Ameri
kos pareigūno, veikalas: „Ke
lias į išganymą“.

Jo nuomone, žmonijos iš
gelbėjimas, — ko daugiau li
gų, bado kančių, karų, kurie 
sumažins gimimų skaičių. 
Žmonių prieauglis yra svar
biausioji žmonijos nelaimė.

MEČNIKOVO 
TYRINĖJIMAI

Senatvėj Mečnikovas pra-

dėjo tyrinėti klausimą, kaip! 
pailginti žmogaus gyvenimą.I 
Jo manymu, žmogaus vidinis** 
amžius yra 150 metų. Didžiau 
sias žmogaus sveikatos prie- į 
šas yra puvimo bakterijos; ku 
rios yra dideliam kieky storo
siose žarnose. Jos naudoja 
žmogaus maistą, iššaukia puvi 
mą. Š.ų bakterijų puvimo pro
duktai įsisunkia į kraują, pa
siekia smegenis, jeknas, inks
tus ir kitus organus, juos nuo 
dija, juos sendina. Kadangi 
žarnose bakterijos gyvena šar 
minėj aplinkoj, tad Mečniko- 
vo manymu, reikia pakeisti 
šarminę aplinką — reakciją į 
rūkštinę — nepalankią bakte
rijoms. Šiam tikslui reikia vai, 
gyti rūgusį pieną, ypač bulga 
rišką — jugurtą. Savo teoriją, 
rėmė dar ir tuom, kad Bulga
rijoj yra daug šimtamečių se
nelių nes jie daug valgydavę 
ir dažnai rūgusį pieną.

Mečnikovas likusią gyveni
mo dalį kasdien valgydavo rū
gusį pieną ir sulaukė gilios se
natvės.

Pastaruoju metu tyrimai sa 
ko, jog bulgariškam rūgusiam 
piene - jagurte bakterijos sun 
kiai vystosi žarnose ir nepa
keičia šarminę reakciją į rūkš- 
čią.

Dabar rastos kitos bakteri
jos, kurios pieną raugina ir 
pagmaina daug rūkšties. Šios 
bakterijos pradedamos vartoti 
pieno rauginimui.

Bus daugiau.

riais: 1940 m. okupacija, ant
roji sovietų okupacija, dabartį 
nė Lietuvos katalikų būklė). 
Leidiniui panaudota Lietuvo
je leidžiama spauda ir kai ku
rie sovietinių autorių raštai. 
Kaina nenurodyta. Šį svarbų 
leidinį atspausdino Immacula- 
ta Press, Putnam, Conn., U. 
S. A.

Pulgis Andriušis, „PURIE
NOS PO VANDENIU” (Dy- 
l oduonio pasakojimai), Nidos 
Knygų Klubo leidinys nr. 46, 
Londonas, 1963. 158 psl.

„RINKTINĖ”, nr. 14, Ni-

KULTŪRINĖ KRONIKA. . .
Atkelta iš 4-to puslapio.

dos Knygų klubo leidinys. Pa 
skelbta 1963 m. laisvojo pa
saulio spaudoje pasirodę, 11 
autorių straipsniai.

„ŠALTINIS“, nr. 6 (13), 
Gruodis, 1963. Tikybinės ir 
tautinės minties laikraštis, lei
džiamas Londone. Šiame n-ry 
baigiamas studijų savaitėje, 
Vokietijoje 1963 m. skaitytas 
įsidėmėtinas prof. dr. Juozo 
Ereto darbas „Tremtis — pra 
keikimas ar uždavinys?“ Kun. 
Pr. Vaseris rašo apie Austra
liją ir lietuvius ir kt. Numeris 
gausiai iliustruotas.

I „VILNIUS — RYTŲ 
I JERUZALĖ”
Į ______ ___ ~__ s t

Šv. Kristupui — Vilniaus 
miesto simboliui, Vilniuje jau 

I nebėra vietos — tai ilgame, iš 
samame straipsnyje pabrėžė 
Lietuvos sostinėje apsilankęs 

I vokiečių laikraštininkas Hans 
-Urlich Engei („Stuttgarten 
Zeitung”, nr. 1 sausio 2 d.). 
Atpasakojęs Kristupo legen
dą, straipsnio autorius teigia, 
kad istorijoje Vilnius laiKO- 

i mas „Rytų Jeruzale”, kad is- 
! toriniai jis buvo dviejų linijų 

susikirtime ir į jį gravitavo 
keturi miestai: senasis Peter
burgas, Varšuva, Karaliau
čius ir Maskva. Esą mieste 
susipina Vakarų ir Rytų ele
mentai, o amžiaus pradžioje 
Vilniuje gyveno baltarusiai ir 
lenkai, ukrainiečiai ir vokie
čiai, žydai ir lietuviai. Kristu
pas savo sienose pakentęs vi
sus — ir žydus ir Romos ka
talikus, rusus ortodoksus ir 
net mahometonis.

Nupasakojęs Vilniaus mies
to istoriją, autorius Engei pa
žymi, kad rusų valdymo laiko 
tarpis (1794 — 1915) turėjęs 
įtakos miesto architektūrinei 
išvaizdai. Anksčiau buvo ir 
lenkų ir vokiečių įtakos pada
riniai. Lietuviai vis dėlto pasi 
priešinę rusams ir čia auto
rius primena 1831 m. sukili
mą. Vėliau sekė Muravjovo 
laikai, spaudos draudimas, lie 
tuviai gi siekę nepriklausomy 
bės. Pagal autorių 1918 m. ta 
me Vilniuje A. Smetona pa
skelbė Lietuvos respubliką. 
Vilnius vėl virto krašto sosti
ne. Pagal vokietį žurnalistą 
Pilsudskiui sukilus, lenkams 
užėmus Lietuvos sritis su Vil
niumi, lietuviai, kaip „kompen 
saciją” gavę Klaipėdos kraš
tą.

Pagaliau nurodęs į Lietu
vos konfliktą su Lenkija, į len 
kų ultimatumą ir į Vilniaus 
grąžinimą Lietuvai, autorius 
pažymėjo, kad lietuviai nepa 
sitikėjo sovietais. Lietuvos pri 
verstinis prijungimas prie So 
vietų S-gos sugriovė visas lie
tuvių, lenkų ir baltarusių vil
tis, žydams tai reiškė pražūtį, 
o vokiečiams gyventojus pavy

fc>'i< <

t}

( ommy Hunter, CBC solistas, koncertuodamas Bahamose ir kitose atogrąžų srityse, įsigijo skry 
bėlių, nupintų iš tropinių šiaudų. Jis netrukus žada vykti koncertuoti į Europą.

ko repatrijuoti Vokietijon.
Kalbėdamas apie dabartinį 

Vilnių, vokietis laikraštinin
kas nurodė į Vilniaus miesto 
pasikeitimą, sumodernėjimą. 
Jei keliai į buvusios įtakos 
miestus dabar uždaryti, tai te 
bėra atviras kelias į Maskvą.

Dvasinė Vilniaus šviesa jau 
užgęsusi. Esą jau daugiau ne
bešviečia įvairių tikybų gy
ventojus jungęs tikėjimo švy
turys, nes Kristupui su Kūdi
kiu — Jėzumi rankose šiame 
mieste jau nebėra vietos. E.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS 
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. 

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. 
79 ir 81 St. Zotique St. E. 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

LIETUVOS KOMUNISTAI GRUMIASI SU TAIS 
PAČIAIS SUNKUMAIS

Ką A. Sniečkus išryškino savo ataskaitoje kom 
suvažiavime?

bą. Sniečkus priminė gyven
tojų nusiskundimus dėl blogo 
plataus vartojimo gaminių ko 
kybės (avalynė, tekstilės iš
dirbiniai ir kt.).

Stambiablokinių namų vis 
dar neužbaigiama daug staty
bų, o lėšos dažnai išsklaido
mos.

Sniečkus nusiskundė, kad 
Lietuvoje vis dar pasitaiko at 
vejų, kai svarbiems gamybos 
barams vadovauja žmonės, 
neturį reikiamo išsilavinimo 
ir blogai parenkami darbuo
tojai. Sniečkus patvirtino: 
darbininkai ir tarnautojai kar 
tais neteisėtai atleidžiami iš 
darbo, o eilėje įmonių nesilai
koma darbo laiko ir poilsio 
normų.

Palietęs žemės ūkio klausi
mus, sakė, kad „dėl pašarų 
stokos galvijų produktyvu
mas sumažėjo“ ir nebuvo pa
siektas nustatytasis mėsos ir 
pieno gamybos lygis. Toliau 
jis nusiskundė, kad vidutinis

Sausio 9—10 dd. Vilniuje 
•įvykusiam Lietuvos Komūnis 
tų partijos 14-am suvažiavi
mui pateiktame ataskaitinia
me pranešime CK sekr. A. 
Sniečkus dėkojo Maskvai ir 
komunistų partijai. Po Mask
voje praėj. metų pabaigoje bu 
vusių nutarimų chemijos pra
monės plėtimo klausimu Snie 
čkus skubėjo patikinti, kad 
Lietuvoje būsiančios galimy
bės plačiau vystyti minerali
nių trąšų gamybą žemės 
ūkiui.

Kalbėdamas apie pramonę, 
statybą , transportą ir ryšių 
vystymą, Sniečkus teigė, kad 
dar šiais metais elektrą gau
sią visi kolchozai ir sovcho- 
zai, nors pagal Eltos patiek
tus „Liaudies Ūkio“ duome
nis pavergtos Lietuvos kaimo 
elektrifikavimas vyksta labai 
lėtais tempais. Pramonėje vis 
dar rimtai atsiliekama ją me
chanizuojant. Esama daug ap 
sileidimo organizuojant dar-

žemės ūkio kultūrų derlingu
mas esąs vis dar nepakanka
mas.

Dar didelis karvių bergž- 
dumas, valstybei buvo par
duota nemažas neįmitusių 
galvijų skaičius, o pastaruoju 
metu sulėtėjo kiaulienos ga
mybos augimo tempai. Pripa
žino: kiaulių ūkis Lietuvoje 
nerentabilus.

Kolchozų atsilikimas — 
vienas opiausių šių dienų Lie 
tuvos klausimų.

Esama trūkumų prekybos 
organizacijų tarpe, gi esą bū
tų kitaip, 
maitinimo 
tiek daug 
buotojų, 
gaudinėti 
vartotojų 
Sniečkus 
miltų ir grūdų grobstymu bei 
švaistymu.

Kiek Lietuvoje komunistų 
partijos narių? Iš Sniečkaus 
ataskaitos seka, kad š. m. sau 
šio 1 dienai iš viso buvo 69, 
522 nariai ir 7,968 kandida
tai į narius. O visoje respubli 
koje veikia 4,758 pirminės 
partinės organizacijos.

Sniečkus paskubėjo praneš 
ti, kad vis dar esama žmonių, 
kurie „nerūpestingai žiūri į 
darbą, užsikrėtę privačiasavi 
ninkiškomis nuotaikomis, gy
vena parazitiškai“, bloga esą 
ir tai, kad dar netinkamai 
esanti vedama kova su nusi
kaltimais. Sniečkus šaukė į 
kovą su turto grobstytojais, 
kyšininkais, veltėdžiais, gir
tuokliais, chuliganais, tingi
niais. Jis išryškino, kad per 
mažai esą kreipiama dėmesio 
į nusikalstamumą jaunimo, 
paauglių tarpe. E.

jei visuomeninio 
įmonėse nebūtų 

„nesąžiningų dar- 
kurie stengiasi ap- 

įmones, pralobti 
sąskaita“. Žinoma, 
kėlė susirūpinimą

APIE GYVENAMŲ 
NAMŲ

STATYBĄ
Statistiniais duomenimis, 

1963 m. Lietuvoje buvo pa
statyta valstybės lėšomis 590 
tūkst. kv. mtr. Kooperatyvai, 
tarnautojai ir darbinirtkai sa
vo lėšomis bei iš valstybės kre 
dito pastatė 250,000 kv. m 
bendro ploto gyvenamųjų na 
mų. 590,000 kv. m (valstybės 
pastatytas) plotas. E.
• Grupinį jubiliejų amžiaus 
sukaktuvininkams suruošė 
Vilniaus operos orkestras sa
vo orkestrantams: obojistui 
A. Simučiui ir valtornistui L. 
Vilkauskui, sulaukusiam 60 
m. ir obojistui A. Jagminui ir 
smuikininkui V. Tamošiūnui, 
sulaukusiems 50 m. amžiaus.
• T. Tilvytis, švęsdamas 60- . 
mėtį, pasirodęs ir kaip daili
ninkas — piešiniais ir skulp
tūromis. Pieiaš jis jau seniai 
tūromis. Piešia jis jau seniai 
tūrinis portretas vis dėlto nė
ra vykęs, atrodo labai mėgė
jiškai.

— Pabėgęs rusų nusigink- 
laivimo komisijos saugotojas 
Nosenko jau esąs JAV-se.

— V. Vokietijos kancleris 
Erhąrdas lankosi su delegaci
ja Paryžiuje.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.
SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju. 

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis A V 8-2352.

PO 6 vai. PO 7-6183.

SIUNTINIAI

BALTIC WOODWORK CO

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

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

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

SLIDINĖKIME MĖLYNAJAME SLĖNYJE 
— Vallee Blue Ski Centre — 

VAL DAVID, PRIE 11 KELIO.

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

į Tel. 525-8971

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis I
A. NOR K ELI UN AS j

Commisioner of the Superior Court of Montreal
MONTREAL ENTERPRISES REG’D |VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. a.•» ' A
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DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABĖTAI, 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J* ŠIAUCIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

ME 7-67
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117—6th Avenue, Lachine.

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.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

. namų 366-4203 $

BELLAZZI - LAM Y, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai* 
Insuliacija, Ten ■ Test, Masonite, statybinis popieris.
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Atsakymas G. Procutai
Atkelta iš 3-čio pusi.

rėjo būti dar pirmoje vietoje 
ištremti arba vietoje sunaikin
ti. O kur dar vargai pasitrau
kus į Vakarus. Ir štai, išaugęs 
laisvėje lietuvių jaunimas iro 
niskai pasmerkia pasitrauku
sius. Skaitau, kad nereaguoti 
į tokį įžeidimą, būtų nedova
notina ir aš, negalėdamas tie
siogiai reaguoti, taip sakant 
„įkrėsti į kelnes“, pasinaudo
jau spauda.

Ar jaunimas pasiskolino fi- 
lozofo dr. Juozo Girniaus min 
tį, ar nusivylė dėl senimo ig
noravimo jų ruošiamos savait
galio programos, jų įžeidimo 
nepateisina. Gali būti, kad ir 
pats laiškas buvo kokio nors 
dar Lietuvoje gimnazijos 
mokslus ėjusio, dabar čia ta
riamo „jaunimo vadovo“ su
redaguotas, bet atsakomybė 
vistiek tenka pasirašiusiems. 
Aplinkybės ir sąlygos įžeidi
mo ir kaltės šiuo atveju nepa
naikina, tik gali sušvelninti. 
Vargšas alkanas žmogus, pa
vogęs kepalą duonos, vistiek 
bus apkaltintas ir nubaustas 
tik dėl aplinkybių, kad jis bu
vo alkanas, gali būti nuo baus 
mės atlikimo atleistas. Taigi 
ir Tamstos, G. Procuta, pada
rytas man, kaip teisininkui, 
priekaištas yra visai nelogiš
kas ir be jokio pagrindo.

Tamsta, G. Procuta, man 
prikiši, kad aš neturįs elemen
tariausių vaikų psichologijos 
žinių ir Tamsta toliau aiškini, 
kad žodis vaikas reiškia dar 
nepilnai teisiškai morališkai 
ir protiškai išsivysčiusį asme
nį, kitaip sakant — vaiko el
gesys, kol jis yra dar vaikas, 
nėra pilnai sąmoningas. To
liau, Tamsta aiškini, kad vai
kas niekuomet negali būti 
„niekšas” nei „atsisakyti“ mo 
tinos išmokytos kalbos, nes tik 
pilnai sąmoningas žmogus ga 
Ii tą padaryti. Be to, Tamsta, 
dar priduri, kad aš kaip teisi
ninkas tai turėčiau žinoti, nes 
juk ir dėl to yra vaikų teis
mai.

Tikrai turiu prisipažinti, 
kad po Tamstos pasisakymo

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

monė?
— Neabejotina, kad tauti

nis momentas atrenkant rink
tinės žaidėjus turės didelės 
reikšmės. Galiu Jus užtikrin
ti, kad rinktinėje svetimtaučių 
nebus. Būtina sąlyga lietuvių 
kilmė. Kiek sunkiau gal bus 
sprendžiama lietuvių kalbos 
mokėjimo sąlyga. Mes turime 
Chicagoje krepšininkų, jau 3- 
čios kartos čia gimusius lietu
vius, kurių pavardė lietuviš
ka jau 8-ri metai bežaidžia 
krepšinį visose lietuvių pir
menybėse, bendrauja daugu
moje vien su lietuviais net ir 
už sporto aikštės ribų, bet ne
kalba lietuviškai. Jeigu jų 
sportinis sugebėjimas kvalifi
kuos juos kandidatų eilėsna,

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.

dėl vaiko sąvokos, supratau, 
kad esu suklydęs, manyda
mas, kad vaiko sąvoką net tik 
vaikų darželio kursą baigęs ga 
Ii suprasti pilna prasme. Pasi
rodo apsirikau. Tamsta vienas 
esi iš tokių, kuriam vaiko są
vokos pilna prasme supratimo 
trūksta. Kad lamstai būtų aiš 
kiau, čia paduosiu kelis pasa
kymus, vartojamus poezijoje, 
teisėje, Šventame Rašte ir ei
linių žmonių. „Tegul Tavo vai 
kai eina vien takais dory
bės“... „Vaikai privalo savo tė 
vus išlaikyti”; „Vaikai mylė
kite savo tėvus”; „Visi žmo
nės yra Dievo vaikai“; „Jis 
tiek turtingas, kad užteks 
jam, jo vaikams ir vaikų vai
kams”. . . ir tt. Rodosi aišku, 
kad dr. Vincas Kudirka rašy
damas neturėjo galvoje, kad 
tik vaikai eitų dorybės keliais, 
bet buvo taikoma ir suaugu
siems; vaikų prievolė savo tė
vus išlaikyti yra taikoma ne 
vaikams, bet suaugusiems; 
mylėti savo tėvus turi visi ir 
vaikai ir suaugusieji, vaikų 
vaikams nereiškia, kad vaikai 
turi turėti vaikus, bet tik su
brendusieji. Tamsta, G. Pro
cuta, savo motinai esi ne kas 
kitas, tik jos vaikas. Kas lie
čia vaikų teismus, tai turiu pa 
sakyti, kad aš tokių teismų 
nežinau, o tik žinau nepilna
mečių teismus.

Manau, Tamsta dabar jau 
gali suprasti vaiko sąvoką pil
na prasme ir tą patį pavadini
mą pritaikinti ir tiems suaugu 
siems ir senstelėjusiems lietu
viams, kurie darko gražiąją 
lietuvių kalbą. Tą patį turėjau 
ir aš galvoje, rašydamas apie 
„niekšus“ vaikus.

Tikiuosi pakaks Tamstai 
šių mano paaiškinimų. O jei
gu nepakaktų, tai prašau dar 
kartą perskaityti mano straips 
nį „Kas kaltas“ ir tikrai Tams 
tai paaiškės, kad ne aš, o Ta
msta nepataikei, kur reikia ir 
kad Tamsta visai be jokio rei
kalo skaitytojams parodei, ką 
po kepure nešioji.

K. Truska.

nemanau, kad krepšinio komi
tetas galėtų tokius sportinin
kus atmesti vien dėl lietuvių 
kalbos nemokėjimo. Čia turės 
būti atsižvelgiama į kiekvieną 
individualų atvejį. Trumpai 
nusakant: sportinis pajėgu
mas ir tautinė reprezentacija 
bus pavrindinė sąlyga visiems 
rinktinės žaidėjams.

— Finansinė pusė: kiek khš 
tuos kėlionė ir kaip numato
ma padengti išlaidas?

— Pagal sudarytą kelionės 
sąmatą kelionė kaštuos $ 17 
tūkstančių. Tai yra minimali 
suma padengianti tik kelionės 
bilietus, sportinę aprangą ir

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BEI 
BESIMOKANČIŲ 

SATISTIKA
Visose bendrojo lavinimo 

niais skyriais mokosi daugiau 
kaip 87,000. Vakariniuose ir 
neakyviazdiniuose tų mokyk
lų skyriuose mokosi 39,000.

1963 m. baigė aukštąjį bei 
vidurinį specialųjį mokslą be
veik 11,000 jaunų specialistų, 
iš jų apie 3,000 mokėsi, neat
sitraukdami nuo gamybos.

— Argentinos vyskupai ta
rėsi dėl aštrėjančių politinių 
sąlygų ir bažnyčiose paskelbė 
laišką, 'kuriame sakoma, kad 
politiniai aštrumai veda į totą 
lizmą, kuris yra kenksmingas 
tautai.

— Haiti išvarė jėzuitus, ku 
rių tarpe buvo daugiausia iš 
Kanados ir Montrealio. 
mokkylose 1963 - 64 metais 
mokosi beveik 517,000 žmo
nių arba 8 tūkstančiais dau
giau negu praėjusiais mokslo 
metais. Šiuo metu Lietuvoje 
veikia 47 mokyklos - interna
tai ir juose gyvena ir mokosi 
daugiau kaip 13,000 vaikų ir 
paauglių. Tie internatai — tai 
priemonė komunistinti bei 
griežtai sekti besimokantį jau 
nimą.

Vidurinio mokslo atestatą 
praėjusiais metais gavo dau
giau kaip 12,000 žmonių. Šiuo 
metu Lietuvoje veikia 11 aukš 
tųjų ir 75. vidurinės specialio
sios mokyklos. Jose kartu su 
neakyvaizdiniais bei vakari- 

dokumentacijos sutvarkymą. 
Dalį šių išlaidų žadėjo padeng 
ti australiečiai. Tačiau, per % 
šios sumos reikės sukelti Šiau 
rėš Amerikos lietuviams. Ži
nome, kad tai didelė suma, 
bet tikimės, kad lietuvių vi
suomenė, suprasdama išvykos 
reikšmę tautiniu, auklėjamuo
ju ir propagandiniu požiūriu, 
•įgalins išvyką įgyvendinti.

— Kiek bus žaidžiama run 
gtynių ir kuriose vietose?

— Viso pramatyta 15 rung 
tynių. Iš jų tik 3 su lietuviais. 
Likusios su Australijos state 
rinktinėmis ir Australijos 
olimpine rinktine. Bus žai
džiama Sydnėjuje, Melbour
ne, Adelaidėje, Canberoje ir 
Perthe.

— Ar numatoma rinktinės 
kandidatams stovykla, treni
ruotis ir kada išvyks?

— Galutiniam rinktinės pa
ruošimui numatyta 14 dienų 
stovykla Tabor Farmoje, Mi- 
chigane. Iš šios stovyklos, lie
pos 7 d. rytą, rinktinė išvyks 
per Chicago ir Los Angeles į 
•Sydney, kur liepos 11 d1, žais 
pirmąsias rungtynes Australi
joje.

— Ar numatomas Australi
jos lietuvių atvykimas Šiaurės 
Amerikon?

— Sunku yra šiandien pra
matyti šią galimybę, bet tuo 
reikalu išvykos vadovai kalbė 
sis su Australijos lietuviais 
lankymosi metu. Būtų tikrai 
malonu matyti pasaulio lietu
vių jaunimo bendradarbiavi
mą besiplečiant. Gal tokią pro

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office : LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont.

ŽEMĖS ŪKIO STUDEN
TAI VAROMI Į ŪKIO 

DARBUS
Žemės Ūkio Akademijos 

studentai vis labjau varomi at 
likti įvairius ūkinio ar agita
cinio pobūdžio darbus. Akade 
mijos komjaunimo sekr. spau 
doje („Komj. Tiesa“, nr. 14) 
aiškino, kad Kėdainių chemi
jos kombinato statyboje aka
demijos studentai iš viso išdir 
bę 1.960 valandų. Akademijos 
ateities planai tokie: 200 ag
ronomijos ir ekonomikos fa
kultetų penktų kursų studen
tų, išvykdami į dviejų savai
čių gamybinę kelionę į kolcho 
žus turėsią kolchozininkams 
aiškinti Sovietų S-gos plenu
mo nutarimus, o studentai 
praktikai ruoš seminarus že
mės ūkio chemizavimo temo
mis brigadininkams, grandi- 
ninkams ir mechanizatoriams. 
400 trečių ir ketvirtų kursų 
studentų išvykdami atostogų 
temomis organizuoti pokal
bius su žemdirbiais.
bus įpareigoti tomis pačiomis

80 METŲ SUKAKTIS
Praėjusį sekmadienį Kotry 

na Dargienę, sulaukusią 80 m. 
amžiaus pagerbė sūnus ir gi
minaičiai. Ilgiausių metų!

— Montrealio žydai, kaip 
pareiškė jų pirmininkas, pas
kutiniais laikais pradėję pran- 
cūzėti, bet tokių dar mažai, 
nes daugumas vartoja anglų 
kalbą.

gą bus galima suderinti su 
ruošiamu PLB jaunimo kong
resu. Mintis verta gilesnio per 
svarstymo.

— Leiskite paliesti bendrą 
Šiaur. Amerikos lietuvių spor 
tin j gyvenimą. P L Seime skai 
tėte jaunimo klausimu paskai
tą, lietėte sportą ir davėte Sei 
mo nariams naujų minčių ir 
sumanymų. Ar jie liko užmirš 
ti, ar kas nors iš to buvo įgy
vendinta?

— Sportinės idėjos kelias 
lietuvių visuomenėje visuo
met buvo sunkus. Negeriau ir 
išeivijoje. Nettko matyti di
desnio sukrutimo ir po PLB 
seimo. Bet pirmosios prošvais 
tės jau pasirodė. Čikagos Mar 
quetto parko LB apylinkė pir 
moji pralaužė ledus, pasiėmu
si globoti Chicagos Neries 
sporto klubą, ši žinia be galo 
maloni ir turiu vilties, kad LB 
-nės visame laisvame pasauly
je paseks šiuo pavyzdžiu. Ta
da ir skelbtos mintys seime 
nebus beprasmiškai nuaidėju- 
sios ir atsimušusios vien tik 
aukštose parapijos salės sie
nose.

— Numatoma suruošti Pa
saulio lietuvių jaunimo Kong
resas, kuriame sau vietą turi 
rasti ir sportas. Kokios šakos 
būtų atstovaujamos?

— PLB jaunimo kongresas 
be sportinės dalies būtų iš 
anksto pasmerktas nesekmei. 
Tikiu, kad kongreso sportinė
je programoje turėtų rasti vie 
tos plati varžybinė ir sportinė 
- pedagoginė dalis. Smulkiau- 
aptarti turėsime progos ir pla
čiau pasisakyti po 1964 liepos 
7 dienos. K. B.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

KANADOS PENSIJŲ PLANAS
vis dėlto norima įgyvendinti, 
nors daug kas juo netikėjo ir 
tur būt dar ir netiki.

Žinios iš Ottawos tačiau 
yra tokios, kad po daugelio dis 
kusijų pagal pensijų planą mė 
nesinė pensija numatoma 126

Skelbimas nr. 16.

DIEVO KARALYSTĖ
Tęsinys.

Taip tat ateis Dievo Karalystė ir 
Jo valia įvyks žemėje taip kaip 
danguje. Tokiu tat būdu Kristus, 
Tėvo atstovas, karaliaus kol jis pa 
žemins visokią prieštaraujančią, vy 
riausybę ir galybę, ir privers kiek
vieną kelią klūpauti ir kiekvieną 
liežuvį išpažinti Dievo Tėvo išmin
tį, teisingumą, meilę ir galybę. Ir 
pagaliau, kuomet paskutinis ašt- 
riausis ištyrimas Tūkstantmeties 
pabaigoje bus parodęs visus, ku
rie pritaria nuodėmei, nors ir iš 
viršaus rodosi klausančiais, ir ta
da kai visi tokie bus išnaikinti iš 
žmonių tarpo (Apr. 20:9), Kristus 
atiduos karališkąją valdžią Tėvui. 
Apaštalas kalba apie tai šitaip: — 

„Paskui ateina galas, kada jis 
perduoda karalystę Dievui ir Tė
vui, kada jis bus sunaikinęs viso
kią valdžią ir visokią galybę bei 
jėgą. Nes jis (Kristus) turi kara
liauti, kol jis bus padėjęs visus 
priešus po savo kojomis. Kaip pa
skutinysis priešas sunaikinama 
(Adomiškoji) mirtis. O kai visa 
bus jam pavergta, tai aišku, kad 
išskyrus tą (Tėvą), kuris visa jam 
pavergė (tūkstančiui metų)“, — I 
Kor. 15:24-28.

Ar Dievo valia paliaus įvykti 
žemėje taip kaip danguje po Kris
taus Tūkstantmetinio karaliavimo 
pasibaigimo? Visai ne! Bus kaip 
tik priešingai, tikrybėje tasai sto
vis bus Kristaus karaliavimui pa
siektas. Tais laikais visa žmonija 
bus tobula taip kaip buvo Adomas 
po jo sutvėrimo (visi nusidėjėliai 
jau bus sunaikinti). Kiekvienas 
bus susipažinęs su geromis teisin
gumo sėkmėmis ir su pavojingo
mis ir pažeidingomis nuodėmės 
sėkmėmis; ir kurie bus pasekmin
gai išlaikę ištyrimą ir priparodę sa 
vo pilniausį sutikimą su dieviškais 
įstatymais ir pasidavimą jo teisin
giems patvarkymams.

Tuomet Dievo Karalystė bus 
tarp žmonių taip kaip ji yra dan
guje tarp angelų. Ypatingasis Kris 
taus tarpininkavimo Karalystės 
darbas — parodymas pasigailėji
mo silpniems nusidėjėliams, esan
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
Įvairios sudėties maisto siun 
Elniai iki 40 sv. (su įpakav. 
44 sv.) Taip pat galima siųs
ti ir vienos rūšies maistą iki 

40 svarų,. 
Prašome reikalauti 

mūsų maisto katalogų. 
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 

siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėkite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuokite 

bei rašykite, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686. 

Ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315. 

Ponia M. Venskevičienė.
Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metama.

doleriai, be to, tie 75 doleriai, 
kurie priklauso iš senatvės 
pensijų fondo, o naujuoju pro 
jektu pridedama dar 51 dol. 
pradedant 65 m. amž. Bet 
taip galės būti, jeigu planas 
bus priimtas, nes kol kas dar 
tiktai projektas.

tiems po Nauja Sandora — bus pa 
baigtas, nes tuomet jau nebeous 
silpnų ir netobulų žmonių, kurie 
galėtų tais dalykais pasinaudoti.

Vienok galime manyti kad ir 
tada kai visi bus tobuli ir sugrą
žinti į Dievo paveikslą, vistiek uus 
prisilaikoma tvarkos, nes „tvarka 
yra pirmasis dangaus įstatymas“, 
ir tas pats įstatymas turės oūti pir 
muoju žemės įstatymu. Tokios 
tvarkos užlaikymui turės būti tei
singos vyriausybės ir valdžios. Die 
vo karalystė bus pirmoji pilniau
siai paseKminga respublika. Visos 
dabartinės pastangos pripažinti 
kiekvieną žrpogų karaliumi ir kiek 
vieną lygiame laipsnyje, taip kad 
išrinktasis atstovas arba preziden
tas būtų tik kitų tarnas, o ne 
viešpats, pasirodė bergždžios dėl
to, kad žmonės nėra lygūs proti
niai, kūniškai ir doriniai, o taip 
pat ir finansiškai ir kitais atžvil
giais. Dabar nevienas nėra tikrai 
tinkamas būti valdovu, nes delei 
žmogaus silpnumo visi turi pasi
duoti įstatymams ir varžymams.

Kuomet gi Karalystės tarpinin
kavimo veikimu žmonijos pader
mė bus pasiekusi tobulumą, tuo
met visi bus karaliais, tokiais 
koks buvo Adomas pirm nusidėji
mo. Ir šiems karaliams, bendrui, 
bus atiduota Dievo Karalystė po 
tūkstanties metų; ir visi draug bus 
pasidavę meilės įstatymui, ir jų 
prezidentas tarnaus jiems ir bus 
jųjų atstovas. O Viešpatie, mes 
meldžiamės: Teateinie tavo kara
lystė delei tavo dabartinių šventų
jų ir dėl viso pasaulio.

JEHOVOS KOJŲ SUOLELIS 
PADARYTAS GARBINGAS

„Taip sako Jehova: dangus ma
no sostas, žemė gi mano pakojis“. 
„Ir aš padarysiu savo kojų vietą 
garbingą“. „Jo (Jehovos) kojos 
stovės aną dieną Alyvų kalne“. ,_
Iza. 60:13; 66:1; Žak. 14:4; Mato 5: 
35; A p. Darb. 7:49.

Bus daugiau.
Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogą. Neturtin
giems siunčiam (Veltui) mažas 
knygeles ir traktatus. Pareikala
vus, siųskite šiuo adresu: L. B. S. 
A. 212 E. 3rd, Str. Spring Valley,

Ill., U. S. A. (61362)

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, 

skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan

gos, foto aparatai ir t. t.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama“ moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama’ ima 7% vieton 7J4%.

Už paskolas ir — morgičius — 6J4%- 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $2,002.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos: 

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais »r penktadieniais.

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

R. R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030
Parduodami: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, 
COR V AIR, CORVETTE (sportinis) ir OLDSMOBILE 

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai. 
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in.
Visais automobilių reikalais kreiptis:

Atstovybė yra prie plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi 
didelį parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių san

dėlį. Taip pat atliekami mechaniški pataisymai.
JUOZAS STALIORA1TIS G. MC CALLEN
Namų tel. RO. 2-2407 Tel. Bolton 857-1030
Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami Albion Motors 

Ltd. pasakius „collect charge“.
Montrealio ir kitų tolimesnių vietovių pirkėjams kainas duodame 
paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš sa

vo prekybos.
Mūsų kainos žemiausios: naujas, pilno dydžio 1964 m. Chevrolet, 

tik $ 2298.85. Įmokėjus $ 298.85, balansas išslmokėjimui 
tik $ 18.72 į sav. 2 metų — 2400 mylių garantija.

Rašykite lietuviškai arba angliškai.
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HAMI^LTON
ŠAUKIAMAS LIETUVIŲ NAMŲ ŠĖRININKŲ 

SUSIRINKIMAS

WINNIPEG, Man.
16-TOS VASARIO MINĖJIMAS.

Nuoširdžiai kviečiame at
vykti į metinį visuotinį Lietu
vių Namų narių susirinkimą, 
kuris įvyks 1964 m. kovo 15 
d. 2 vai. po pietų Lietuvių Na 
mų Delta kino salėje, 1085 
Main Str. East, Hamiltone.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo prezidiumo 

rinkimai,
3. Mandatų komisijos 

rinkimas,
4. Praėjusio visuotinio susirin 

kimo protokolo skaitymas 
ir priėmimas,

5. Valdomųjų organų praneši
mai :
a; Pirmininko,
b) Iždininko,
c) Reikalų vedėjo,
d) Statybos komisijos,
e) Kontrolės komisijos,

6. Diskusijos dėl pranešimų,
7. Valdomųjų organų rinki

mai :
a) Valdybos pirmininko, 
b J Valdybos,
d) Statybos komisijos,

8. LN įsigijimo diskusijos,
9. Klausimai ir sumanymai.

LN Valdyba savo š. m. va
sario 9 d. posėdyje nutarė pa 
siūlyti susirinkimui ateinan
čią LN Valdybą rinkti iš 15- 
kos asmenų.

LNH Valdyba.
L N v-bos posėdis

įvyko vasario 9 d. Lietuvių 
Namuose. V-ba jame priėmė 
LN narių metiniam visuoti
niam susirinkimui dienotvar
kę. Nutarta siūlyti LN na
riams sekančią LN v-bą rinkti 
iš 15 narių. Dabartinę valdy
bą sudaro 20 jos narių ir v- 
bos p-kas.

LIETUVIŲ NAMŲ 
pajamų ir išlaidų apyskaita 

už 1963 m.
Pajamos: $$

Už butus (iš viso yra
21 butas) .............  15,782.—

Už krautuves ir
raštines.................. 4,425.—

Iš kino Delta............. 3,439.—
Nuomos už salę . . 100,—
Įvairios pajamos ....451.31 
Viso pajamų . . . .$24,197.31

Išlaidos: $$
Skelbimai................... 60.48
Sąskaitybos patikrinimas

ir metinių apyskaitų
sudarymas .......... 175.—

Bankui už patarnavim. 104.55 
Valymui medžiagos 99.61 
Kuras ......................... 3,224.89
Draudimai ................ 1,010.28
Prižiūrėtojui atlygin. 1,631.25 
Elektra ....................... 72.47
Paskolų palūkanos. 4,666.t— 
Raštinės ir pašto išl. 128.63 
Remontai .................. 1,282.22
Smulkios išlaidos . . 131.68
Telefonas ................ 60.47
Mokesčiai miestui (čia

įeina ir mokesčiai už LN 
sklypą apie $550) 6,863.56 

Kelionių išlaidos (į jas
įeina buhalterio kelionės 
už metus $300) . . 630.97

Prižiūrėtojo draudimas
nedarbo atvejui 27.—

Vanduo .................... 474.20
Drauidmas nelaim. atsitik.

atvejui ................... 11.31
.... Viso išlaidų $20,654.57
Pelnas prieš

amortizaciją .... 3,542.74
Nurašyta amortizac. 1,713.58 

Grynas metų pelnas . 1,829.16 
Korporacijų moksč.. . 206.30 

Galutinis metų peln. 1,622.86 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE 

„TALKA“

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

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

Pasirašė: Swarchuk 
Auditors, Accredited Public 

Accountants.

IŠTVERMĖ PASIRYŽIMAS 
IR DRĄSA

yra būdingiausi privalumai tų 
tautiečių, kurie siekia šiame 
krašte savarankiškumo.

Šį kartą malonu pristatyti 
hamiltoniečiams gerai pažįsta 
mą Alfonsą Patamsį, kuris 
įmokėdamas $50,000, nupirko 
gyvenamųjų butų bloką Bar
ton g-vėje, į rytus nuo Park- 
dale, susidedantį iš 43 butų ir 
kainuojantį $300,000

Geros sėkmės! Sk. St.
KAIP STATYTI 

LIETUVIŲ NAMUS
Lietuvių Namų b-vės visuo 

tinis narių susirinkimas pr. 
metų gruodžio 15 d. pasisakė 
vienbalsiai prieš butinius - ap- 
artmentinius namus (juk to
kius turime dabar), norėdami 
tik lietuviškų namų. Tačiau v- 
bos pirm. St. Bakšys, vėl pra
dėjo bombarduoti sieksniniais 
rašiniais N. Lietuvos pusla
piuose iš naujo įtikinėdamas, 
kad tai tiesioginis kelias į dan 
gų aplenkiant pragarą ir skais 
tykią. Tai yra daugumos noro 
ignoravimas ir nukrypimas 
nuo L. Namų b-vės pagrindi
nio tikslo pastatyti L. Namus, 
pasiimto prieš 8 metus ku
riant šią b-vę. Pirmininkas to
kiais ir pan. veiksmais nutei
kia prieš save žmones, o pas
kui skundžiasi, kad šen ar ten 
jis yra puolamas.

Užuot siūlius laiką gaišinti 
lenktynėms su piniguočiais, 
geriau aptartume dar kartą 
nuosavų namų įsigijimo reika
lą. Tokių namų, kokių daugu
ma iš mūsų seniai norėjo tu
rėti ir būtume turėję, jei iš 
karto prie to būtume ėję. Juk 
dažnas iš mūsų kiek pašilę ko 
jas šiame krašte, pirmiausiai 
stengėmės įsigyti nuosavą pa 
stogę, o paskiau dairėmės ir 
jieškojome kelių į kitas gali
mybes. Toks pat kūrimosi me 
todas tinka ir mūsų bendruo
meninio gyvenimo prasme. 
Tad toliau aš ir noriu pasisa
kyti pastatydamas klausimą, 
kur ir ką statyti?

Dabar turimas sklypas yra 
labai geroje vietoje, veik pačia 
me miesto centre. Jame pasta
čius namus - salę, galėtume 
susidurti su aukštais turto 
(tax) mokesčiais, kas pasun
kintų salės išlaikymą. Todėl šį 
sklypą reikia iškeisti į toliau 
nuo miesto centro ir tuo pa
čiu pigesnį, nes sklypų dar 
yra mieste arba nupirkti 2—3 
namus iš eilės ir juos nugrio
vus pastatyti salę (lūšnų Ha
miltone taip pat dar yra). To 
kią transakciją padarę laimė
tume namo statybai dar gra
žią sumelę gryno pinigo ir vi
sada turėtume pigesnius mo
kesčius ir namo išlaikymą. 
Mūsų kolonijai pilnai užtektų 
400—500 asmenų sėdimų vie
tų ploto salės. Tokio dydžio 
sales mes daug kartų esame 
sau nuomavę ir gerai matę, to 
dėl nesunku bus įsivaizduoti 
tokį dydį. Toks plotas labai 
patogus mums patiems ir 
geras išnuomavimui. Supran
tama, pastatas susidarytų iš 
vieno pagrindinio aukšto ir rū 
šio. Taip, kad be pramoginės 
salės viršuje galėtume įsireng 
ti vieną, kitą kambarį rūsyje, 
mūsų mažesnės paskirties rei
kalams. Minėto dydžio namus 
pastayti reikėtų apie 75 tūkst. 
dol. maksimalinės sumos. To
kiam namui pasistatyti nebū
tų sunki lėšų problema, jei tik 
asignuosime po vieną kitą šim 
tinę nuo savo asmeniško išlai

Vasario 16 d. K. L. B-nės 
Winnipeg© apyl. v-ba iškil
mingai atšventė Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo mi
nėjimą.

11 vai. parapijos kleb. kun. 
J. Bertašius atlaikė pamaldas 
ir pasakė patriotišką pamoks
lą. Savanoris - kūrėjas M. Ja
nuška ir J. Demereckas pamal 
dų metu laikė Lietuvos trispal 
vę. Tautiniuose rūbuose dvi 
sesutės Janciukaitės, Timmer 
manaitė ir Lukoševičiūtė sto
vėjo garbės sargyboje.

Po pamaldų lietuvių parapi 
jos salėje minėjimą atidarė v- 
bos p-kas J. Malinauskas, ku
ris, taręs įžanginį žodį, pagrin 
dinei kalbai sakyti pakvietė 
studentą Margį Matulionį.

Tenka pažymėti, kad M. 
Matulionis, kaipo Manitobos 
universiteto studentas pirmut 
inis taip giliai įsijungė1 į tau
tinį darbą ir pirmas išėjo su 
vieša paskaita per Lietuvos n- 
bės atkūrimo minėjimą. Įspū
dinga jo kalba.

Vida Balčiūnaitė deklama
vo, Virkutytė' akordeonu pa- 
groja lietuvišką, popuri.

Po to, 4-rios poros pašoko.

dų biudžeto.
Savi pinigai atpalaiduotų 

mus nuo sunkios procentų naš 
tos.

Statybai naudotini cemento 
blokai išskyrus fasadinę sie
ną, o vietoj marmurų — pa
prastą tinką. Išleidę minėtą 
sumą pinigų, patogiau įsitaisy 
tume už jau matytas sales ir 
dar kiek pinigo liktų „gyveni
mo pradžiai“.

Ar išsilaikytume?
Šis klausimas pakankamai 

opus, tačiau patirti daviniai ro 
do, kad taip. Kalbamo dydžio 
salių Hamiltone nėra per 
daug. Naujų statybai tenden
cijos nematyti. Busimos salės 
su tūkstančiais vietų mažes
nėm konkurencijos nesudary
tų. Esamos dabar mieste sales 
išnuomojamos tris, keturis 
kartus savaitėje ir maždaug 8 
mėnesius metuose. Jų nuomos 
mums gerai žinomos, tad ir 
nesunku kiekvienam išvesti 
metines pajamos. Sau skai
čiuodami imkime tik minimu
mą, pav., skaitykime, kad mes 
savo salę išnuomosime tik du 
kartu savaitėje (skaitykime ir 
save) ir tik už 100 dol. vaka
rui, tai per 8 mėn. gautume $ 
6,400. Salės išlaikymui imki
me 5.500 dol. (taksai, kuras, 
priežiūra, smulkus remontas). 
Žinomso salės Knights of Co
lumbus vardu met. turto mok. 
(taksai) — 3,546 dol.

Manau, kad tik tokiomis 
mintimis turėtų koncentruotis 
ir bazuotis mūsų būsimas L. 
Namų narių metinis susirinki
mas.

Jaunimo Centras
Mūsų parapijos klebonas 

bažnyčioje neseniai pareiškė, 
kad norįs statyti jo vad. Jau
nimo Centrą, kur mūsų jauni 
mas galėtų susirinkti puoselė
jimui liet, kultūros bei jos tra 
dicijų, patalpomis naudoda
masis nemokamai. Tik dar no 
rįs palaukti ir pažiūrėti, kokie 
bus L. Namai. Taip, kad jei 
ko trūksta tenai, galima bus 
padartyi J. Centre, žodžiu, 
kad vieni namai papildytų ki
tus. Tai labai gražus mostas iš 
klebono pusės negalvojant pa 
daryti konkurencijos L. Na
mams. Betgi, antra vertus, kad 
J. Centras jau nebūtų lietu
vių, bet parapijos - vyskupi
jos nuosavybe, kur lietuviai 
būtų tik turto valdytojais, bet 
ne savininkais ir priklausytų 
nuo savininkų malonės ir, ko 
gero, vieną gražią dieną gali 
būti paprašyti tuos namus per 
leisti kokiems nors Skotams. 
Kažin, ar ne geriau būtų pa
statyti vieną Centrą ir jauni
mui ir senimui gražios lietu
viškos vienybės dvasioje? Pa
galiau, kaip statysime, taip 
tik statykime.

Valdomieji organai.
Esamos valdybos struktū- 

ron reiktų įnešti pataisų ta 
prasme, kad jos narių skaičius 
per 20 asmenų, būtų sumažin

V. Virkutis pagrojo: „Lietu
va Brangi“ ir kt.

8-nios poros vyresniųjų mo 
kinių pašoko tautinius šokius: 
Kubilą ir Noriu miego. Jaunų 
jų grupė, kuri susidarė iš 16- 
vaikučių, padainavo: Du bro
liukai kunigai, Plaukė laivelis 
ir Saulutė tėkėjo.

Pabaigai vyresniųjų grupė 
(šešios poros pašoko: Kal
velį ir Margio Matulionio iš
mokytą Gyvatarą.

V-bos p-kas agr. J. Mali
nauskas pasidžiaugė, kad Win 
nipego lietuviškas jaunimas 
gražiai jungiasi į lietuvišką 
tautinę veiklą, o susirinku
siems už gausų dalyvavimą 
nuoširdžiai padėkojo.

Atskirai išreiškė padėkas 
H. Barkauskaitei už tautinių 
šokių mokinimą ir jų suorga- 
nizaivmą, vargonininkei Dan
guolei Januškaitei už išmoky 
mą vaikučių lietuviškų dainel
ių bei akordeonu palydėjimą 
tautiniams šokiams ir stud. 
Margiui Matulioniui už gra
žią ir turtingą paskaitą bei ja 
unimo išmokymą tautinį šokį: 
Gyvataras. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. K. Str.

tas iki 13, kartu su vald. pir
mininku. Didelį v-bos skaičių 
sunkiau išsirinkti, o svarbiau
sia, kad didesnio nuomonių 
skirtumo atveju sunkiau išneš 
ti tinkamą sprendimą. Būti
nas reikalas įvesti vice-pirmi- 
ninko postą. Pirmininkui su
sirgus ar dėl kitų priežasčių 
jam negalint eiti savo parei
gų ilgesnį laiką, automatiškai 
jas perima vice-pirmininkas. 
Tokiu atveju nenukenčia b- 
vės reikalai. Bendruomenėse 
mūsų eilinės organizacijos turį 
tokius postus, o čia juk akc. b 
-vė operuojanti ar žadanti ope 
ruoti stambiomis sumomis, 
keista, kad tokio posto nenu
matė pradžioje jo kūrimosi.

Senoji Delta, 
sudaranti keliolika butų, ke
lias patalpas krautuvėms ir ki 
no teatrą tuo pačiu vardu, nu 
pirkta paskubomis, neatnešė 

laukiamų vaisių negalint pri
taikyti saviems reikalams. Jos 
nupirkimas b-vės narių tar- 
pan įnešė tam tikro kartelio 
ir nusivylimo. Greit pasigirdo 
balsų, kad, girdi, mes norėjo
me L. Namų, o nupirko „biz
nį“. Tuo tarpu pirm, džiau
gėsi pirkiniu, arogantiškai lai 
kėši „biznio“ kritikų atveju, 
o komercinius namus vadino 
Lietuvių ar Tautos namais, 
tuo didindamas opozicijos 
skaičių. To pasekmėje naujų 

akcininkų gavimas sumažėjo. 
Pradėjo rastis pareiškimai pi
nigams grąžinti už įmokėtas 
akcijas. Pareiškimų skaičius 
augo. Naujų narių Hamiltone 
galiausiai pritrūko, jų jieško- 
jimas nukrypo už Hamiltono 
ribų, bet nesėkmingas.

Tokiai padėčiai esant, mes 
vis buvome informuojami 
apie nuolatinį šimtinių tekėji
mą b-vės kason. Tačiau kai pa 
bandyta buldozerius nukelti 
nuo laikraščių puslapių į patį 
sklypą ir pradėta varstyti fi
nansinių įstaigų durys pasko 
lai gauti, paaškėjo, kad b-vės 
kasoje vėjas sau parėdką da
ro, o 70 tūkst. dolerių ore pa
žadais laksto. Apie tai sužino 
ta tik veik po 7 metų veiklos 
iš „preciziškai“ tikslių infor
macijų, be paliovos tiekiamų 
paties b-vės pirmininko. Ša
lia to, iš pustuštės kasos dar 
išleista 5 ar 6 tūkst. dol. už 
planų padarymą paskolai gau 
ti. Kodėl tiek daug sumokėta, 
sunku suprasti. Kaip taisyk
lė, už prov. planus tam reika
lui architektai neskaito nieko 
arba labai mažai.

Tad ir nenuostabu, kad pri
trūkę kantrybės, žmonės pra
dėjo trauktis atgal nusibodus 
klausytis buldozerių burzgi
mo tik laikraščių puslapiuose. 
Ignoravimas žmonių valios ir 
noro pasistatyti paprastus sa
vo namus salės pavidale, mė- 
tymasis ir blaškymasis jieš- 
kant komercinių kelių ir mar
muro sienų aukso raidėmis ra 
šytų, privedė prie to, ką šian 
dieną turime arba, kad po 8 
metų sunkaus darbo dar Liet.

TARNAUJA
DAUGELIU BUDŲ 

Raudonasis Kryžius
žiūri į jus

NUO JŪSŲ DOSNUMO PRIKLAUSYS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

humanitarinių darbų vykdymo pasisekimas.
JŪSŲ DOLERIAI 

suteikia ir vykdo būtiniausias 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

tarnybas bei programas Jūsų bendruomenėje. 
Šiais metais pagalvokite, kaip įvairiais būdais 

RAUDONASIS KRYŽIUS 
tarnauja Jums ir jūsų kaimynams, 

ir tada numatykite pagal savo išgales, 
kiek galite paaukoti arba pasižadėti aukoti 
RAUDONAJAM KRYŽIUI.

Dosni auka šiais metais padarys daug gero daugeliui.

Raudonasis Kryžius 
reikalingas jūsų paramos 

DABAR
namų neturime.

Deltą priminiau tikslu pra
bėgomis parodyti eitą kelią tu 
rint vienus apaft. namus, da
bar vėl įžūliai norima įpiršti 
kitus, ir tuo pačiu atitolinti sa 
vos salės įsigijimą vėl 8 me
tams.

Esamai padėčiai atitaisyti- 
vienintelis kelias pasistatyti 
savo salę, tuo labjau, kad to
kios nori dauguma tautiečių. 
Ją pastačius, grįžtų žmonėms 

- knyoos
GERIAUSIA DOVANA

TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS .............................................................  25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES.................................. 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI.......................................................... 0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ .................................................. 0.75
VARPAS 1963 METŲ ................................................................................. 2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA ................... 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI....................................................... 4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLEIVYS............ 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ............................................................................. 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas........................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU.......................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS........................... 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS................................................................ 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................................... 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ.............................................. 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS........................................................... 1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA .................................... 0,25
K. Pažėraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................................................ 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE.................................................... 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS........................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU........................................................... 1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................................................... 3.00
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS.............................................  1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID........................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D............................... 5.00
A. Giedrius. MURKLYS.............................................................................. 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA'. .................................... 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS................................................................. 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ....................................................... 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS.................................................................... 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS........................... 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS.......................................................................... 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS....................................................................... 1.00
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO............................................................... 0,75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS............................................................. 2.00
K. Požėraitė. NUSIDĖJĖLĖ..................................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE.................................................................... 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS.............................................. 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ, ............................................. 1.00
Šv. Istorija. NAUJASIS IR SENASIS, ĮSTATYMAI................... Po 1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS............................................................ 2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS..................................................... 2.50
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ................................................................ 2.50
B. Gražulis. SUDUŽUS VAIZDAS....................................................... ... 1.50
S. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI. ........................................ 2.50
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS.......................................................... 2.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA.......................................................................... 1.40
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS................................................... 3.00
K. Barėnas. GIEDRA GRĮŽTA...................................................................... 3.50
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS................................................... 3.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir 11 tomai po ...................................... 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY................................................................. 4.50
B. Sruoga. DIEVŲ MISKAS..................................................................... 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai.......................................................... 10.00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS............................................... 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMES. ................................................. 1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.

gera nuotaika, pasimirštų ne
sėkmės ir praeities klaidos. 
Geresnių galimybių, kaip da
bar, ir ateityje vargu ar betu
rėsime. Turėdami savo namus 
tada galėtume galvoti ir apie 
stambesnio ekonominio viene
to įkūrimą. Susumavus kas 
čia pasakyta prisimintina mū 
sų labai logiška patarlė, kad 
namai pragarai, be namų ne
gerai.

Z. Pulianauskas.
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PROF. ANDRIUS KUPREVIČIUS

moivt^real
ŽYMIOJO PIANISTO 

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS

bus sekmadienį, kovo 8 dieną 
3.30 valandą po pietų YWCA 
salėje, 1355 Dorchester West. 
Salėje, kuri turi gerą fortepio- 
ną ir palyginamai nebrangi.

Šis koncertas, kaip ir kiti an 
ksčiau NL ruošti, yra be pelno. 
Jų tikslas: duoti mūsų žymie
ms menininkams galimybę pa
sirodyti platesnei publikai ir 
mūsų visuomenei duoti galimy 
bę pasigėrėti aukštu menu.

Tokius koncertus NL yra su 
ruošusi anksčiau: ,,Trijų di
džiųjų” ---- B. Brazdžionio, H.
Kačinsko ir J. Gustaičio; po to 
smuikininkės E. Kuprevičiūtės 
su pianistu A. Kuprevičium; 
prieš kelius metus pianisto A. 
Kuprevičiaus ir dabar Cleve
land© Konservatorijos forte- 
piono Profesoriaus Andriaus 
Kuprevičiaus.

Šio koncerto programa la
bai įvairi ir labai įdomi. Kvie
čiame visus tautiečius atsilan
kyti, pasigrožėti puikia muzi
ka, meistrišku jos išpildymu ir 
tuo paremti ir mūsų žymųjį 
koncertantą. Malonu būtų ma
tyti daugiau mūsų akademinio 
jaunimo, mokslevijos, kuriai 
suteikiama įėjimo privilegija.

N. L.
PAGERBTI KAZIMIERAI
Pas KL Katalikių Moterų dr 

-jos pirmininkę, p. V. Ottie- 
nę, kurios vyras Kazimieras, 
buvo ir Aušros Vartų Klebono 
T. Kazimiero Pečkio, S. J. pa- 
gerbtuvės. Ir klebonas ir šeimi 
ninkas, abu Kazimierai, pa
gerbti pasveikinimu, dovano
mis ir sugiedant ilgiausių me
tų. Katalikių Moterų dr-jos vai 
dyba — V. Ottienė, p. A. Iš- 
ganaitienė ir p. M. Gaputytė 
klebonui įteikė dovanų ir pa
reiškė sveikinimų.

Šeimininkai iškėlė puikias 
vaišes, kuriose dalyvavo T. J. 
Vaišnys ir dar kelios šeimos.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir _ . _ _ 
ketvirtadienį i ” P- 171
antradienį ir 
penktadienį

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

4 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236 
ius, -i— _. *

MAŽOSIOS LIETUVOS 
BIČIULIŲ DRAUGIJOS 
CENTRO VALDYBA

Kanadoje ruošia Dr. Vydūno 
Vardo Literatūrinės Premijos 
tūkstanties dolerių įteikimą 
Dr. Martynui Anysui kartu 
su Kristijono Donelaičio 250- 
jų gimimo metinėm š. m. ko
vo 21 d., šeštadienį, 8 vai. va
kare Montrealyje, Aušros 
Vartų Parapijos salėje, 1465 
Rue de Seve.

Dr. M. Anysas skaitys iš
trauką iš premijos studijos 
„Senprūsių giminių kovos su 
vokiečių ordinu nuo 1230 ligi 
1283 metų“, o Dr. Henrikas 
Nagys apie Kristijoną Done
laitį kaip poetą ir žmogų. Do
nelaičio „Metų“ ištraukas de
klamuos A. Lymantas ir V. 
Piečaitis. Meninėj dalyj daly
vaus sol. G. Čapkauskienė ir 
'kiti.

MLBD Centro Valdyba.
• K. Andruškevičius, KLB 
Montrealio lietuvių Seimelio 
Prezidiumo pirmininkas lankė 
si NL redakcijoje ir sutvarkė 
įvairius savo ir kt. reikalus.
• Pp. Smilgevičių jauniausis 
sūnus Raimundas buvo ope
ruotas dr. J. Šemogo. Sunki 
operacija gražiai pavyko, ir Ii 
gonis tikisi greit grįžti namo.
• J. Jaspelkis sugrįžo po žie
mos atostogų iš Floridos stip
riai įdegęs pietų saulėje.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
TeL: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NEPRIKLAU SOMA LIETUVA

KOVO 8 DIENĄ, SEKMADIENĮ, 3.30 PO PIETŲ, YWCA SALĖJE, 1355 DORCHESTER WEST 
BUS PIANISTO VIRTUOZO

Prof. A. Kuprevičiaus koncertas,
Į KURĮ VISI LIETUVIAI SU PAŽĮSTAMAIS KITATAUČIAIS MALONIAI PRAŠOMI ATSILANKYTI. 

KONCERTO PROGRAMA LABAI ĮVAIRI IR LABAI ĮDOMI.
ATSILANKIUSIEJI TURĖS DIDELĮ MENIŠKĄ MALONUMĄ. N. L.

Pranešame mieliems mūsų klijentams, 

kad persikėlėme į naujas patalpas.

Sakas Parcel Service
sent by

Ukrainska Knyha
620 Barton St. East

Hamilton, Ontario.
LI 4-7239

Siunčiame ir maisto siuntinius iki 40 svarų su riebalais.
Visi kiti siuntiniai sena tvarka.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Mirtys. Praėjusį pirmadienį 
buvo palaidota Elzbieta Valan 
čiūnienė - Labanauskaitė, su
laukusi 84 m. amžiaus. Velio
nė ilgai sirgo.

Vasario 26 d. mirė Kazi
mieras Likas, visų gerai pažįs 
tarnas verduniškis. Jis gimė 
1899 m. Panevėžio apskrity
je. Palaidotas šeštadienį iš mū 
sų bažnyčios, dalyvaujant dau 
geliui pažįstamų. Laidotuvių 
mišias laikė kun. J. Bobinas, 
asistuojant A. V. parapijos 
klebonui ir T. Vaišniui.

Parapijos bazaras praside
da už dviejų savaičių. Prie jo 
pasisekimo jau daugelis prisi
deda įvaiirais būdais. Jau ne
viena ponia pasižadėjo ką 
nors iškepti bazaro vaišėms. 
Kas dar gali kuo nors prisidė
ti vaišėms, būsime visiems dė
kingi.

Šv. Onos dr-jos susirinki
mas ateinantį sekmadienį po 
sumos.

Bažnyčios fondui aukojo: 
100 dol.: E. Vaupšienė; 50 do 
lerių: P. Vaupšas, P. V. Zu- 
bas, O. Ūsas; 20 dol.: J. N. Ja 
kėniai, A. Vilimas, P. Mar
kauskas, I. Gurčinai; 15 dol. 
J. Burba; 14 dol.: P. Kerevi- 
čius; 10 dol.: V. Biliūnas, B. 
A. Urbonas, A. Mockus, P. 
Ražanas, A. Linkus, M. Juok- 
viršis, J. Lukoševičius; 19 
Rinkevičius, L. Černyšovas, 
dol. J. P. Ivanauskai; 7 dol.: 
P. Bagužis: 6 dol. J. Mic
kus; 5 dol. W. Mackevičius, 
V. Filipavičius.

• P. Jckubauskienė pirmadie
nį sprausminiu išskrido i Flo
ridą ir Bahamus atostogų.

I.G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČ1NAS 
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi 11 A\ < 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE t |l I <S> 
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines paskolas imama 
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečladien. nuo 7 iki 9 v. vak. 

ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai, ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Kazimiero atlaidai sek
madienį, kovo 8 d. 10 vai. ry
to pamaldose giedos E. Navi- 
kėnienės vedamas jaunučių 
choras. 11 vai. iškilmingos mi 
šios.

Kazimierinė vakarienė šį 
šeštadienį, kovo 7 d.. 7.30 v. 
vakaro parapijos salėje.

Šis penktadienis — pirma
sis mėnesio. Išpažintys nuo 4 
vai. vakaro, mišios 7.20 ir 7 : 
50 ryto ir 8:00 vakaro.

Šv. Elzbietos sus-mas turė
jęs įvykti kovo 8 d. yra nuke
liamas į sekantį sekmadienį, 
kovo 15 dieną.

ATGAIVINKIME 
TRADICIJĄ .

Š. m. kovo mėn. 14 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak., klubo pa
talpose susirinkime pagerbti 
Juozų, nes tai sena klubo tra
dicija, kuri paskutiniaisiais 
metais buvo nevykdoma.

Visi svečiai būsite maloniai 
priimti ir garsiųjų šeiminin
kių — D. Girdauskienės ir I. 
Paznokaitienės skanių valgių 
patiekalais pavaišinti.

Įėjimo tikėtus galima anks
čiau įsigyti per valdybos ir ki
tus asmenis.

Klubo Valdyba.
• P-lė Žilinskaitė po operaci
jos sugrįžo namo ir jaučiasi ge 
rai.

• P. J. Jackus, ilgokai sirgęs, 
dabar jau namie ir sparčiai tai 
sosi.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

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

■ Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

236 S. L. A. KUOPA TORONTE
kviet ia visus savo narius j susirinkimą, 

kuris įvyks kovo mėn. 8 d. 1 vai. p. p. Lietuvių Namuose.
Bus rinkimai j papildomą valdybą, be to visi bus vaišinami 
kavute ir pyragaičiais, prašome narius gausiai dalyvauti.

Kovo m. 14 d. toje pačioje salėje mūsų kuopa ruošia bazarą 
nuo 12 vai. dienos. Nuo 1 vai. p. p. veiks bufetas su užkan

džiais ir užgėrimais. Vakare toje pačioje salėje, 
bus pobūvis, Juozams ir Juzėms pagerbti, 

tad maloniai prašome narius ir prijaučiančius gausiai 
atsilankyti į šį vakarą ir linksmai praleisti laiką.

236 Kuopos Valdyba.

ŠAUKIAMAS TORONTO APYLINKĖS TARYBOS 
POSĖDIS

Toronto apylinkės valdyba, 
kovo mėn. 6 d., penktadienį, 
8 vai. vak. Šv. Jono Krikšty
tojo parapijos salėje, šaukia 
Toronto Tarybos, bei organi- 
zarijų atstovų posėdį.

Dienotvarkėje: atidarymas, 
Prezidiumo sudarymas, valdy 
bos pirmininko, kasininko, re 
vizijos komisijos pranešimai, 
valdybos, Revizijos komisijos 
rinkimai, klausimai ir sumany 
mai, susirinkimo uždarymas.

Primename organizacijų ats 
tovams į tarybos posėdį atsi
nešti jų atstovaujamų organi
zacijų raštinius įgaliojimus.

Kviečiame apylinkės T ary- 
bos, bei organizacijų atstovus 
šiame susirinkime gausiai da
lyvauti.

Apylinkės Valdyba.

• Picaso darbų paroda vyks
ta miesto meno muziejuje.__
• Pp. Mačioniai pardavė Ver 
dune turėtą krautuvę ir po 30 
darbo metų atostogauja ir ilsi 
si — Jurgis namie, o p. Ma- 
čionienė drauge su broliene p. 
Mačioniene, p. Sagaitiene ir 
kt atostogavo Kalifornijoje.
• M. ir A. Janušiams 30 me
tų vedybinių sukaktuvių minė 
jimas Klube buvo gausus da 
lyviais ir gražiai praėjo. Su
kaktuvininkai gavo daug svei
kinimų ir vertingų dovanų.
• Ukrainiečių banduristų Šev 
čenkos vardo choras kovo 22 
d. Place des Arts, 3 vai. po 
pietų duoda didelį koncertą.

DĖMESIO!
Šiuo numeriu pradedama 

dėti skelbimas vienos lietuvių 
seniausios drabužių valyklos - 
- Windsor, kuri turi naujau
sius įrengimus valymui ir ap
saugą metų sezonams nevar
tojamiems drabužiams. Patar
navimas greitas ir iš visų 
Montrealio ir apylinkių vieto
vių.

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI 
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472 
Namai, žemė, paskolos- 

A. Gražys — 739-9328 
P. Jasutis — LA 2-7879
M. Roth — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
-NELAIMINGI ATSITIKIMAI. 
Tikslus ir greitas patarnavimas. 
Sąskaitos Lite No. D-752

196.4. II. 26. — Nr. 9 (881

KREDITO UNIJA „PARA...
Atkelta iš 1-ino psi.

tų Valdyboje patiektą balansą 
ir pelno bei nuostolių sąskai
tą su išvestu pelnu $ 41,366. 
11 patvirtinti.

Dėl valdomųjų organų pra
nešimų gyvas diskusijas sukč- 
lė subankrutavusios Court
land įmonės klausimas. Šiuo 
reikalu platų paaiškinimą pa
darė pirm. J. Strazdas, L. 
Adomavičius ir D. Renkaus- 
kas.

1963 m. pelną $ 41,366.11 
H. Stepaitis valdybos vardu 
siūlo paskirstyti sekančiai, 
kas ir priimta: 5% šėrų divi
dendui — $26,111.17, atsar
gos kapitalui $ 8,500, specia
liam fondui $3,039.94, šešta
dieninei pradž. mokyklai $1, 
000, Vasario 16 gimnazijai $ 
500, skautams $ 350, vaikų 
darželiui $200 ir narių draudi
mui $1,665. Šį draudimą na
riai iki šiol mokėdavo iš savo 
lėšų, dabar šis privalomas dra 
udimas nurašomas iš „Para
mos” metinio pelno.

1964 metams sąmatoj nu
matyta $ 146,330 pajamų ir $ 
113,330 išlaidų su pelnu $ 33, 
000.

Slaptu balsavimu į valdybą 
perrinktas J. Strazdas ir Pr. 
Bastys, į kredito ko-ją St. Ba- 
nelis ir į Priežiūros komisiją 
Aug. Kuolas.

Reikia pasidžiaugti, kad šis 
sus-mas buvo vienas iš gau
siausių, nors tą pačią dieną sa 
vo metinį narių susirinkimą 
turėjo ir Prisikėlimo parapijos 
bankelis, kurio dalis narių, bū 
darni ir „Paramos” nariais, su 
spėjo prieš balsavimą ir šiame 
susirinkime dalyvauti. Bs.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

INCOME TAX 
PRANAS TAUTKUS, 

buvęs mokytojas, 
turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus.

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

nomis ir valandomis:
Šeštadieniais nuo 1—5 v. PM. 

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

Tel. 366-3805.
Sekmadieniais 1 — 5 v. PM. 

Restorane Kaunas.
• 2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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