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Vakarai visai jau baigia irti...
• VAKARAI GALVATRŪKČIAIS SKUBA PAS 

KOMUNISTUS.. .
• SUNKĖJA PABALTIJO VALSTYBIŲ PADĖTIS...
• AFRIKOJE KOMUNISTAI KURSTO LAUKINIŲ 

VYKDOMAS SKERDYNES...

KAS NAUJA KANADOJE

Vakarai, pametę sąmoningu
mą ir šaltą galvojimą, galva
trūkčiais skuba Į tuščią, nualin 
tą ir pagalbos reikalingą, bet 
klastingą, sovietinį glėbį. Tai 
nuostabiausis šių dienų reiški
nys, savotiškas apsvaigimas ir 
netekimas sveikos sąmonės. Ir 

tai visų Vakarų, be išimčių. 
Tačiau

AMERIKOS ŽYGIS ŠIA 
KRYPTIMI BUVO 

LEMIAMAS.
Kol Amerika dar laikėsi, 

laikėsi ir kitos valstybės. 
Bent dalinai susilaikė ir ang
lija, kuri visada į klausimus 
žiuri bizniškai ir jau seniai 
yra pripažinusi bolševikines 
diktatūras, bent de fakto. Ji 
seniai yra de facto pripažinu
si ir Kinijos komunistus, kaip 
ir Pabaltijo valstybių okupa
ciją. Bet kol JAV laikėsi grie 
žtesnės politikos, tol ir Angli
ja susilaikė nuo tolimesnio 
smukimo. Bet

KAI JAV PASIRYŽO 
BANKRUTUOJANČIUS 
SOVIETUS PAREMTI, 

GELBĖTI, 
prasidėjo tiesiog Vakarų len 
ktynės, kas bus pirmesnis nu 
bėgti pas bankrote atsidūru
sius bolševikiškus diktato
rius, užgniaužusius darbo žm 
omų laisvę.

Pavergtieji žmonės, ne tik
tai tautos turėjusios savaran
kiškas valstybes, kaip Pabal
tijo, Kaukazo ir Sibiro tautos, 
bet ir patys rusų žmonės bent 
tiek priešinosi pavergimui, 
kad
SABOTAVO PAVERGĖJO 

UŽMAČIAS
ir tuo privedė jį prie ūkinio 
bankroto, — dabar visi pa
vergtieji atsiduria išduotųjų 
pauėtyje. Tas pavergtiems su 
duoda didelį moralinį smūgį. 
Ir tai yra tragingiausis laiko 
faktas.

Toks Vakarų bėgimas į so
vietinį glėbį yra antimoralus, 
nekalbant jau apie politinį ne 
išmintingumą. Nes negalima 
prileisti, jog Vakarai nesu
pranta ir padėties realumo ir 
tų pasekmių, kurias suponuo
ja toks jų žygis.

Prancūzija pripažino Kini 
jos komunistinį režimą. . .

Anglija, ir kiti pradeda biz 
nį ir su Maskvos penimuoju 
— Kuba.

Keisčiausia, kad tai darosi 
tada, kai
SATELITŲ KRAŠTUOSE 

PRADEDA SUPRASTI,
KAD SU MASKVOS 

BOLŠEVIZMU JIEMS 
NE PAKELIUI.

Jugoslavija į Maskvos blo
ką, nežiūrint vyliojimų, nesi
deda. Albanija jau seniai iš jo 
pasitraukė. Lenkija bando at- 
sipalaidoti, Čekoslovakija ne
patenkinta buvimu bloke, ku 
ris jai atnešė badą. Rumunija 
aiškiai nori grįžti į Vakarus, 
bet. . . kas gi ją priims, kai pa 
tys Vakarai bėga pas sovieti

nius diktatorius. . . Padėtis 
tragiškai susipainiojusi.

Atsilyginant už tą visa, 
SOVIETIJA AFRIKOJE 
KURSTO SKERDYNES.
Pirmasis Zanzibaras, .pa

telktas Maskvoje išauklėtais 
perversmininkais ir speciali
zuotais diktatūrininkais, pada 
rė perversmą.

Išlaisvintos naujos valsty
bės, inpregnuotos Maskvos 
agentais, atsidūrė perversmų 
pavojuose.
KONGE, TANGANIKOJE, 
KENIJOJE IR UGANDOJE 
komunistai pradėjo terorą — 
skerdžia žmones — valdžios 
pareigūnus, misionierius ir 
vykdo kruviną terorą. Laimei 
tų valstybių valdžios suskubo 
paprašyti anglų pagalbos, ku
rie suskubo ir tvarką atstato.

Taigi, laukinės tautos gavo 
teisę. . . daryti skerdynes, o 
kultūringos tautos, kurios mo 
kėjo gražiai savarankiškai tva 
rkytis, kaip Pabaltijo, Kauka 
zo ir kt. tebekenčia pavergi
mą. Ir tas Vakarams nieko ne 
sako. Kokia gi tai moralė? Ir 
kaip ilgai tos valstybės galės 
gyventi su tokia morale? Sa
vo darbais jos kasa savo tau
toms duobę. . .

KITOS NAUJIENOS
— Federalinė vyriausybė 

apmokėjo Quebeco mokyklų 
komisijos skolas —42,716,000 
dol.

— 1967 metų Pasaulinės 
parodos Montrealyje komisa
ras Dupuy planuoja parodos 
metu pasaulinį jaunimo kong 
resą problemoms svarstyti.

— Čekoslovakija JTO įmo
kėjo nario mokestį ir pareiš
kė, kad ji mokės ir tvarkos pa 
laikymo kitose valstybėse iš
laidas, kam Maskva priešina
si :

— Malgašo prezidentas pa 
reiškė, kad Afrikos skerdy
nes kelia komunistai. Jis turi 
įrodymų.

— Tokio mieste vyksta JA 
V ir Japonijos ministerių pa
sitarimas ekonominiais reika
lais.

— Genevoje atnaujintos 
nusiginklavimo derybos.

— De Gaulle į Maskvą siu 
nčia min. Faure tartis su Chr 
uščiovu dėl nusiginklavimo ir 
biznių.

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro Maskvoje pasirašė su 
tartis dėl ekonominės pagal
bos ir susitarė dėl propagan
dos Pietų Amerikoje ir jos 
centre.

— JAV derybos su Pana
ma susidūrė su sunkumais, 
nes Panama nori JAV paša
linti iš kanalo.

— De Gaulle ruošiasi vykti 
į Meksiką ir Pietų Ameriką.

— Indonezijos diktatorius 
Sukamo nesukalbamas dėl 
Malazijos, todėl R. Kennedy 
turėjo vykti į Londoną tartis 
su Anglijos premjeru dėl ap
saugos priemonių Malazijai.

NEW YORKO NAUJIENOS
POLITINIŲ VEIKSNIŲ PASITARIME PRIPAŽIN 

TA SUNKĖJANTI PAVERGTOJO PABALTIJO 
PADĖTIS

Sovietai pučia liberalizėjimo komunistų šalyse procesą, bet 
tai yra tiktai naujas propagan dos triukas, prieš kurį Vašing 

tone ruošiamas kongresas.
Bulgarų laikraštis „Narod- 

na Kultūra“ paskelbė komu
nistams kontraversinį straips
nį, kuriame pasisakoma, kad 
ir komunistinių kraštų politi
kams ir kultūrininkams reikia 
žinoti, kas dedasi Vakaruose, 
kas rašoma jų spaudoje. Ru
munų spaudoje gi buvo pasi- 
sakytai, kad visiems žmonėms 
negalima žinoti, kas Vakaruo 
se yra, bet reikia iš visų ko
munistų išskirti „elitą“,- ku 
riam būtų prieinama Vakarų 
spauda.

Šį komunistų sąmoningai 
leidžiamą triuką pasigavo Va 
karų spauda ir pradėjo pūsti, 
kad Europos rytuose jau „įpra 
sideda atodrėkis“ .ateina libe- 
ralizacija. . . Bet tai yra eili
nis propagandinis triukas. To 
dėl yra būtina šią komunistų 
propagandinę apgaulę demas
kuoti. Šia kryptimi lietuvių 
politiniai veiksniai sausio 11 
d. susirinkę New Yorke tarė
si.

Dalyvavo iš Alto L. Šimu
tis ir P. Grigaitis, iš Vliko A. 
Trimakas ir J. Audėnas, iš 
Laisvės Komiteto V. Sidzi
kauskas ir V. Vaitiekūnas, iš 
diplomatinio sektoriaus gen. 
konsulas J. Budrys.

Bendra poltinė padėtis ir 
Lietuvos laisvės vieta joje 
įvertinta šitaip:

„Lietuva yra viena pirmų
jų pasaulio karo aukų, iš
sprendimo laukiantis jo paliki 
mas. Šių dienų Lietuva yra 
dvigubos geležinės uždangos 
nuo laisvojo pasaulio atskirta. 
Jos ir jos kaimynų — Latvi
jos ir Estijos — politinė ir tei 
sinė padėtis darosi jautri ir 
opi, kai Vakarai daro žygius 
gerinti santykius su paverg
tiesiems kraštams Maskvos 
užkartais komunistiniais reži
mais, besąlygiškai plėsti su 
jais prekybinius ir kultūri
nius mainus ir likviduoti So
vietų agresijos sukeltą šaltąjį 
karą. Lietuva ir kitos Pabalti 
jo valstybės turi pagrindo 
laukti Vakarų valstybių poli 
tinių ir diplomatinių žygių, 
kurie vestų į Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybės ir lais
vės atstatymą. Tie žygiai ve
dant betarpiškus diplomati

WbnMalPQ.
V. KRĖVĖS VARDO PRE MIJOS ĮTEIKIMO 

VAKARAS,
suruoštas Akademinio sambū
rio, buvo įdomus ir gražiai 
praėjo, bet publikos, galėjo ir 
turėjo būti žymiai daugiau.

Sambūrio pirm. inž. A. Pu 
sarauskas, atidaręs vakarą, pa 
kvietė į garbės prezid.: Jury 
komisijos narius ir kelis asme 
nis iš publikos (A. Mackus, J. 
Jankus, A. Tamošaitis, dr. H. 
Nagys, J. Adomaitis, T. K. 

nius pasitarimus su Maskva 
taikai Europoje įgyvendinti.

Laisvasis pasaulis, sovietai 
ir pavergtosios Pabaltijo tau
tos turi žinoti, kad ne tik Vo 
kietijos ir Berlyno proble
mos, bet ir Sovietų agresija 
prieš Lietuvą, Latviją ir Esti 
ją nėra Vakarų užmiršta ir 
kad sovietinių karinių jėgų ir 
agentų pasitraukimas ir Balti 
jos tautų apsisprendimo gy
venti laisvai ir nepriklausomy 
bės atstatymas ir respektavi- 
mas yra viena pagrindinių są
lygų tarptautinei įtampai at
slūgti. Tam tikslui numatyti 
atitinkami lietuvių politinių 
veiksnių žygiai Washhingto- 
ne.

Pasitarimo dalyviai laiko, 
ypač šiais metais, kai Va 

karuose reiškiasi nekantravi
mas sunormuoti ir pagerinti 
santykius su komunistiniu pa 
šauliu ir kai tas nekantravi
mas grindžiamas laipsniško 
pavergtųjų kraštų evoliucijos 
į nepriklausomybę ir laisvę 
iliuzija, Vasario šešiolikto
sios minėjimai turi ypatingai 
pademonstruoti lietuvių tau
tos nepalaužiamą valią ir ryž 
tą. Tie minėjimai turi būti gi
liai prasmingi, gausūs ir dos
nūs.“.

Tai bendras padėties įverti
nimas.

„Alto“ atstovai painforma
vo pasitarimo dalyvius apie 
jos šiais metais organizuoja
mą didelį lietuvių kongresą, 
turintį įvykti paskutiniame 
birželio mėn. savaitgalyje šio 
krašto sostinėje. Pritardami 
tai akcijai, pasitarimo daly
viai vieningai reiškė įsitikini
mą, kad tas kongresas bus tik 
ras „lietuvių žygis į Washing 
toną“.

Sausio 12 Alto atstovai da
lyvavo jungtinio Amerikos 
pabaltiečių komiteto metinia
me susirinkime. Plačiau pasi- 
informuota rengiamos New 
Yorke pasaulinės parodos ir 
pabaltiečių dalyvavimo joje 
reikalais.

Šias žinias paskelbė dalis 
lietuvių spaudos. Keista, kad 
po pasitarimo nebuvo specia
laus pranešimo.

Pečkys, kun. dr. Jucevičius, 
dr. P. Lukoševičius, K. And- 
ruškevičius, A. Pusarauskas 
ir J. Kardelis.

Pirm. A. Pusarauskas pre
mijos teikėjų — Akademinio 
sambūrio vardu apibūdino pre 
mijos reikšmę ir laureatą Al
gimantą Mackų. Jury kom. se 
kretorius H. Nagys po to per
skaitė dail. R. Bukausko me-

KRIZĖ KVEBEKO 
SEPARATISTŲ EILĖSE 
Separatistų vadas M. Cha- 

put, ilgai badavęs, nedaug te 
susilaukė aukų, kai ir Gen. 
Gubernatorius ir min. pirmi
ninkas, naujųjų metų proga, 
pasisakė už Kanados vienybę 
ir bendrą sugyvenimą su vi
sais. Nesulaukęs tinkamos pa 
ramos, jis iš vad. respubliko
nų partijos, kuri buvo pasista 
čiusi sau tikslą atskirti Kve
beko provinciją nuo Kana
dos, vado bei lyderio pozici
jos pasitraukia.
KANADOS VYRIAUSYBĖ 

PERTVARKYTA
Kaip jau buvo numatyta, 

Kanados vyriausybė turėjo 
dalinai persitvarkyti. Piliety
bės ir imigracijos min. G. Fa 
vreau paskirtas teisingumo 
ministerių, M. Sauvę — miš
kų ministerių, Dupuis — mi- 
nisteris be portfelio, Rene 
Tremblay — pilietybės ir imi 
gracijos ministerių.

— Portugalija pripažįsta 
Kinijos komunistus.

no: KLB Kr. V-bos pirminin
kas dr. P. Lukoševičius, KLB 
Montrealio Seimelio prezid. 
pirm. K. Andruškevičius, A V 
Klebonas T. K. Pečkys ir NL 
red. J. Kardelis. Visi kalbėjo 
labai trumpai, nes oficialioji 
dalis buvo trumpinama dėl 
bendrai ilgos programos. Po 
sveikinimų kalbėjo laureatas 
A. Mackus. (Jo žodis bus įdė
tas skyrium). __ __

Meninėje dalyje Vyt. Jony
nas prasmingai aptarė laurea
tą ir jo kūrybą (tai bus įdėta 
ištisai). Sol. G. Čapkauskienė 
padainavo dainų ir arijų. Iš- 
raiškinio šokio šokėja B. Vait 
kūnaitė pašoko labai modermš 
kai muzikai tikrai meistriškai 
sukurtą labai modernišką šo
kį. Svečias iš Rochesterio ra
šytojas J. Jankus įspūdingai 
papasakojo fragmentą iš savo 
kūrybos. Ir meninę dalį užbai 
gė laureatas A. Mackus skai
tydamas iš knygos, už kurią 
suteikta premija — „Neorna
mentuotos kalbos generacija 
ir Augintiniai“. Buvo ponio
ms gėlių ir visiems — ploji
mų. Programą linksmai taik
liu žodžiu vedė dr. H. Nagys.

Po to sekė šokiai, loterija 
ir kt.

RUOŠIANTIS SPAUDOS 
BALIUI,

kasdien NL redakcijoje atsi
lanko tautiečių, kurie, norėda 
mi paremti savo spaudą, atne 
ša fantų:, be jau suminėtų an 
ksčiau, lankėsi Č. Januškevi
čius, J. Leknickas, P. Kačer- 
gius, P. Ptašinskas, S. Ren
tas, p. Snapkauskas ir kt.
• Rašytojas Jurgis Jankus 
šeštadienį, lydimas inž. A. 
Pusarausko, lankėsi NL re
dakcijoje, kur buvo prisimin
ta įvairių dalykų, daugiausia 
susietų su literatūra.
• Šeštadienis montrealiečlų 
lietuvių tarpe praėjo parengi
mų ženkle: be Akademinio 
Sambūrio, klubo patalpose tu 
rėjo vakarienę „Sūnų ir Duk
terų“ ir Rosemounte V. A. 
Vanagų bute išmėginimas 
naujai įrengtos namo apačios, 
kur dalyvavo per 30 bičiulių.

KANADIEČIŲ VIZITAS 
' VAŠINGTONE

Sugrįžę iš Londono, Kana
dos vyriausybės nariai, su pir 
mininku L. Pearsonu ir užs. 
r. min. Martinu priešakyje, 
tuojau nuskubėjo į Vašmgto 
ną, kur tarėsi 3 dienas.

Vašingtone Pearson su 
Martinu pasirašė dvi sutar
tis: vieną dėl Kolumbijos 
upės vandenų, Britų Kolum
bijoje, išnaudojimo ir kitą 
dėl tarptautinio parko Cam
pobello, New Brunswicko, 
provincijoje įsteigimo.

Buvo plačiai tartasi ir po
litiniais bei ekonominiais kla
usimais. Sutartis aėl Kolum
bijos upės Kanadai ir Britų 
Kolumbijai duos žymių paja
mų. Bet prekybos reikalai, ku 
rie Kanadai kasmet sudaro 
apie miliardą dolerių defici
tą, Kanados nepatenk.na.

— Montrealio mero projek 
tą sujungti apylinkes į didelt 
Montreal} apylinkių merą' at 
metė.

— Į Kvebeką atvyks vizito 
Anglijos karalienė.

DR. VYDŪNO VARDO 
PREMIJA

už veikalą „Senprūsių gimi
nių kovos su vok.ečių rit.erią 
ordenu“ paskirta dr. Marty
nui Anysui, gyvenančiam To
ronte (1000 dol.). Plačiau ki
tame NL nr.
AUKŠTESNIŲJŲ LIETU

VIŠKŲJŲ KURSŲ
tėvų ir mokytojų sus.rtnk...ie 
apsvarstyti svarbieji reikalai. 
Kursų direktorė B. J_ukoševi- 
čienė plačiai supažmuino tė
vus su darbu kursuose, rūpes
čiais bei sunkumais. Kiekv.e- 
nas mokytojas pasakė sa.o rū 
pėsčius ir pageidavimus.

Tėvai prašyti, kad savo vai 
kus įtaigotų kursams kreipti 
daugiau domės; kad tėvai sa
vo vaikams padėtų mokytis 
kalbos, nes tai yra didžioji 
kursų problema; svarbu, kad 
mokiniai į kursus nesivėluotų, 
nes mokyklų inspektorius kas 
šeštadienį ateina punktualiai 
iš ryto ir užsirašo, kiek yra 
mokinių.

Tėvai iškėlė sumanymą : už 
duoti mokiniams į namus ką 
nors paskaityti; „Nepriklauso 
moję Lietuvoje” įvesti mokyk 
linį skyrių, kuriame būtų leng 
vų pasiskaitymų; kiekviena 
šeima turėtų nusipirkti raštų 
rinkinį „Sauja derliaus“, kad 
mokiniai turėtų iš ko pasiskai
tyti, o tėvai galėtų jiems paaiš 
kinti nesuprantamus žodžius.

Nusistatyta paminėti Kursų 
dešimtmetį; Motinos dieną, 
kurią Kursai kasmet ruošia, 
susitarus su šv. Kazimiero pa
rapija, ruošti ne tą pačią die
ną. Ir t. t.
• Dalininkas Antanas Tamo
šaitis buvo atvykęs į Montrea 
lį ir dalyvavo Vinco Krėvės 
vardo premijos laimėtojui Al 
gimantui Mackui įteikime.
• Į Floridą žiemos atostogų 
išvyko: p. Šipelienė, p. Sagai 
tienė, p.Jeseckas, pp. Krei
viai savo mašina ir su jais M. 
Leknickienė ir p. Gražienė.
• Pp. Intai išskrido atostogų 
į Floridą.

Spaudos Balius Montrealy vasario 8 diena!!!



2 PsL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1964. I. 29. — Nr. 5 (877)

Nepriklausoma Lietuva
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.

HENRIKAS NAGYS

PRAGGDROUAi ir SCŠėUAi,

DO 6-6220

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

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

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

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

REIKTŲ SUSITVARKYTI BROLIŠKAI

Skautai labai gražiai veikė 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Atrodo, būtų visiškai logiška, 
kad ir išeivijoje, kuri išsinešė 
gražias tradicijas iš tėvynės, 
taip pat vyrautų tie patys 
principai ir gražios tradicijos 
būtų tęsiamos ir puoselėja
mos. Ypač, kad gyvename 
naujus, labai svarbius laikus, 
kuriuose vyksta dideli pasistū 
mėjimai pirmyn, vertybių per 
vertinimas, didesnis prisitai
kymas kitoms realybės sąly
goms, viską siekiant grįsti to 
bulesniu supratimu, susiprati
mu ir didesne tolerancija.

Tuo tarpu mūsų skautijoje, 
nors ji save laiko krikščioniš
ka ir todėl privali krikščioniš
kos meilės ir supratimo, visą 
beveik laiką pasireiškia nesu- 
gyvenimo, kuris mūsų gyve- 
niman įneša bereikalingo ne 
sklandumo.

Beveik visą laiką vyksta tū 
la trintis. „Nepriklausomos 
Lietuvos” redakcija tiktai kai 
kuriomis pertraukomis negau 
na nusiskudimų. Anksčiau ne
pasitenkinimo buvo iš nekata- 
likų pusės, kurie jautėsi išstu 
miami iš skautų organizaci
jos, kuri ir jiems lygiai bran
gi, kaip lietuviška, tautiška 
organizacija, kurioje jie daly 
vavo visateisiškai savo tėvynė 
je būdami. Logiška, kad ir iš
eivijoje jie nori tokiais būti 
ir nori dalyvauti.

Dabar iškilo jūrų skautų 
problema. „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakciją vėl pasie
kia tūli nepasitenkinimo bal
sai.

NL red. niekad nebuvo 
skautas ir visus skautus verti
na lygiomis, kaip pozityvų 
reiškinį. Todėl jis visiems 
skautams duoda balsą su tiks 
lu, kad nesklandumai, kurie 
tarpusavyje neišsiaiškinami, 
kad vis dėlto būtų išsiaiškin
ti. Ir jeigu kur prinoko sopu
lys, kad jis būtų pašalintas 
rimtomis viešumos priemonė
mis, kaip rimta operacija.

Taip jau gyvenime yra: jei 
atsiranda skundų, matyti yra
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priežasčių, kurios skundus iš
šaukia. Geriau tat viską kul
tūringai išsiaiškinti ir reikalą 
įstatyti į normalius bėgius.

Taip buvo praeityje, kad 
mūsų lietuviškoji skautija, 
Lietuvai atstačius nepriklau
somybę bei savarankišką gy
venimą, augo ir vystėsi drau
ge su visu savarankišku vals
tybės gyvenimu. Pirmiausia 
susikūrė sausumos skautai; 
vėliau kūrėsi jūrų skautai ir 
dra vėliau — oro skautai. Ir 
tai buvo natūralu ir logiška. 
Ir gražu buvo, kad jaunimas 
galėjo pasirinkti sau veikimo 
erdvę ir specifiškesnę sritį. Tę 
siant šią gražią ir logišką tra
diciją, ir išeivijoje taip gali 
būti. Ir turėtų taip būti. Rei
kia tiktai džiaugtis, kad viso
je gyvenimo įvairybėje esame 
veiklūs.

Skautų organizacijoje visi 
lietuviai turėtų broliškai ir 
krikščioniškai sutilpti, suda
rant sąlygas, kad niekas nesi
jaustų spaudžiamas, žemina
mas, mažinamas, dominuoja
mas.

Nepaprastai yra gražu, kad 
mūsų lietuviškoji skautija ap
ima visas sritis: sausumos, 
vandens ir oro sritis. Supran
tama, kad kiekviena šių sri
čių turi skirtingų savybių, to 
dėl natūralu, kad specifizaci- 
ja veikloje neišvengiama. Bet 
atrodo, kad tas skautų vieny
bei nieku negali kenkti, jeigu 
iš kurios nors pusės nesireiš- 
kia dominavimo pastangų, ir 
viskas vedama sugyvenimo ir 
vienų kitiems paramos bei pa
galbos principu ir susiprati
mu.

Pasiryžus tarnauti Dievui, 
artimui ir tėvynei, reikia rasti 
tam tikslui kelius ir priemo
nes, o tą įsakmiai nusako 
skautijos principai. Jų laikan 
tis, galės veikti sausumos, jū
rų ir oro skautai, broliškai be 
ndradarbiaudami. Tikėkimės, 
kad ateity susikurs ir erdvių 
skautai, jei būsime vieningi ir 
tolerantiški.

J. Kardelis.

* # * \

K. L. B. Montrealio apy
linkės seimelio prezidiumo 
ruoštoji dailės ir dailės dirbi
nių paroda sulaukė užtarnau
to dėmesio. Tokių parodų rei 
ketų kasmet.

Norėtume pakomentuoti 
tiktai kaikuriuos dailininkų 
kūrinius, nes apie tautodailės 
ir taikomosios dailės išdirbi
nius jau buvo rašyta šio 
laikraščio puslapiuose.

R. Bukausko tapyba buvo 
atstovaujama penkiais dar
bais. Dailininkas yra subren
dęs kūrėjas, netiktai gerai ži
nąs ko nori atsiekti, bet taip 
pat puikiai pažįstąs tapybinę 
techniką ir apdovanotas tik
rai neeiliniu skoniu. Jo rafi
nuotai išspręsti spalvų ir for
mų santykiai, nuosaiki ir gerai 
apgalvota kompozicija „Ka
tedroje”, „Miesto formose“ ir 
„Spalio gamtovaizdyje“ įsak
miai liudija kad Bukausko as 
menyje sulaukėme stiprios pa 
jėgos mūsų jaunųjų dailinin
kų eilėse.

V. Remeikos taip pat lyriš
kai šilti ir reto spalvinio sub
tilumo ir išradingumo alieji
niai 
riui 
kad 
das 
sios lietuvių dailės puslapiuo
se ir tenai liks visam laikui. 
Ypatingai saviti man atrodė: 
„Šaltas rytas“, „Atodrėkis“,

darbai šių pastabų auto- 
tik dar kartą patvirtino, 
jaunojo dailininko var

yta jau įrašytas modernio

„Jūreivis” ir „Prie kanalo“. 
Pažymėtina, kad Bukauskas 
ir Remeika turi jau savitą sti
lių ir braižą, kurių kiekvienas 
rimtas ir tikras dailininkas 
dažnai visą gyvenimą jieško.

O. Šablauskienė, išstačius, 
gana gausų skaičių paveikslų, 
yra dailininkė rimtai ir nuo
širdžiai jieškanti savo kūrybi
nio pasisakymo. Dauguma jos 
guašų ir aliejų, neabejotinai 
skoningai ir subtiliai atliktų, 
rodo jautrų piešinį ir įgimtą 
formų ir stilizacijos pajauti
mą. Ypatinga jos stiprybe lai 
kyčiau gebėjimą išlaikyti pa
veikslų kompozicinį ii- stilisti
nį vientisumą. Ji buvo tikrai 
maloni šios parodos staigme
na, todėl lauksime jos tolimes 
nių pasirodymų.

A. Vazalinsko darbai, nors 
ir kruopščiai atlikti bei nesto
koja piešinio, stereotipiški. 
Tiktai guašai, atrodo, prade
da alsuoti gyvastingesniu už
simojimu.

A. Zubienė, kiek iš dviejų 
darbų galima spręsti, turi ta
lento.

Baltuonio ir Daniliausko 
darbai mėgėjiški. Pirmojo tie- 
siogis simbolizmas ir antrojo 
fotografinis realizmas nėra iš 
esmės neigtini, bet abiem rei
kia dar žymiai geriau susipa
žinti su pačia tapybos techni
ka.

HAMILTONO GABUSIS 
JAUNIMAS

* *

TAUTOS FONDO ATSTO 
VYLĖS KANADOJE 

PRANEŠIMAS

Artinasi visiems lietuviams 
brangi, per amžius nepamirš
tama, istorinė 1918 m. Vasa
rio 16 diena, kada nežiūrint 
žiaurios kaizerinės okupacijos 
Lietuvoje, saujelė patriotų pa 
sirašė Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktą ir paskelbė jį vi
sam pasauliui.

Bet neilgai džiaugėmės lais 
ve ir nepriklausomybe. 1940 
—1944 m. Lietuvą užtvino 
viską naikinąs raudonas ma
ras iš rytų ir nuo tada prasidė 
jo žiauriausia, lietuvių tautą 
naikinanti, okupacija. Tūks
tančiai viską palikę bėgo nuo 
komunizmo į vakarus, o šim
tus tūkstančių, Tėvynėje pasi 
likusių, okupantas vežė į Sibi 
rą katorgos darbams,.badui ir 
išnaikinimui.

Kiekvienais metais lietu
viai, gyveną laisvam pasauly, 
skaitlingai dalyvauja Vasa
rio 16 d. minėjime ir ta proga 
dosniai aukoja Tėvynės lais
vinimo reikalams.

Tautos Fondas prašo, kad 
visose apylinkėse Kanadoje 
būtų iškilmingai paminėta Va 
sario 16 d. Šventė, kad kiek
vienas lietuvis psaistengtų at
eiti į minėjimą ir paaukotų 
Tautos Fondui.

Nuo vasario iki 1 iepos, 
kaip ir kasmet, visoje Kanado 
je vykdomas TF-do aukų va
jus, kuomet aukų rinkėjai vi
sokiais būdais rinks aukas — 
su sąrašais jų apylinkėje gy
venančių lietuvių, rinks au
kas ir platms pasus ir ženk
lus, atsilankant į kiekvieno 
lietuvio namus, ypatingai pas 
tuos, kurie negalėjo dalyvauti 
Vasario 16 d. minėjime ir dar 
Tautos Fondui neaukavo.
TF-do Atstovybė Kanadoj*.

Algutė Vizbaraitė, g muši 
1946 m. Vokietijoje. Jos tėve
lis Pranas į Kanadą. Vai d‘Or 
aukso kasyklas, atvyko 1948 
m. Po pusės metų atsiėmė 
žmoną Janiną su Algute ir Ar
vydu. Atlikęs kasyklose su
tartį, persikėlė į Hamiltoną. 
Čia Algutė 1963 m. baigė Cat 
hedral mergaičių gimnaziją. 
Šiuo metu ji lanko prie Šv. 
Juozapo ligoninės Nursing 
School, kur mokslas tęsiasi 3 
metus ir jai gerai sekasi

Algutė planuoja, baigusi

Brangiai jo mamytei,

šią mokyklą, važiuoti į Lon
doną. Ont. pagilinti mokslus 
'ir gauti instruktorės te"sės.

Geriausio pasisek’rno!
Sk. St.

BSB9Mieliems

V. ir J. VILIUŠIAMS

Ponios Viliušienės motinai mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Lymantų šeima
B. Botyrienė.

MARIA VULLA 

mirus, 

p. p. VALLI ir JONĄ VILIUŠIUS, 

nuoširdžiai užjaučia
M. ir V. Žižiai.

Brangiai mamytei ir uošvei

MARIA VULLA 

mirus,

V. ir J. VILIUŠIAMS 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
O. ir K. Šitkauskai.

G. ir J. Zabieliauskai.

M. PETRUŠAITIENEI, 

mirus,
mūsų Revizijos Komisijos narį

E. PETRUŠAITI

giliai užjaučiame.

Hamiltono Bendr. V-ba ir 
Revizijos Komisija.

Brangiam tėveliui ir uošviui

VIKTORUI NAVICKUI 

mirus, mielus 

L. ir A. KUDŽMUS 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
G. ir J. Zabieliauskai.

O. ir K. Šitkauskai.

Mielam tėveliui

V. NAVICKUI

mirus,

L. A. KUDŽMŲ ŠEIMĄ 

ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

A. A. Gauriai
R. A. Knystautai.

Mielus Ponus

L. ir A. KUDŽMUS,

mirus jų brangiam tėveliui ir uošviui, 
nuoširdžiai užjaučia

Tarasovienė.

PONAMS V. ir J. VILIUŠIAMS, 

mirus Sibire motinai ir uošvienei,, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

J. ir P. Baltuoniai.

A. A. MARIJAI VULLAI, 

mirus, mielus dukterį ir žentą

V. J. VILIUŠIUS

nuoširdžiai užjaučiame

V. A. Lapinai
J. K. Andruškevičiai.

Mirus 

. V. VILIUŠIENĖS MAMYTEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškiam

». VALLI ir JONUI VILIUŠIAMS.

Moris ir Gina Čapkauskai.

VIKTORUI NAVICKUI

mirus, mieliems

L. ir A. KUDŽMAMS
nuoširdžią užuojautą reiškia

I. ir A. Vazalinskai.

VIKTORUI NAVICKUI
mirus, gerbiamus

L. ir A. KUDŽMUS 
nuoširdžiai užjaučia

T; ir P. Čipkai.

posvei

Veda sktn. inž.
DĖL STRAIPSNIO

Š. m. „Nepriklausomos Lie 
tuvos” Nr. 2 tilpo straipsnis 
apie Toronto Jūros Skautiją, 
iš kurios sprendžiu, kad ži
nias yra davęs ir inicialu „S“ 
tepasirašęs bus vienas Toron 
to Jūros Skautijos „Nerin
gos“ Tunto vadovų.

Niekad neprakt kavau spau 
doje kelti skautiškų nesusipra 
timų, tačiau minėtame strai
psnyje šalia „Neringos” Tun
to žinių buvo paliesti asme
nys, esą mano rajono žinioje, 
todėl ir noriu pareikšti keletą 
savo pastabų.

Niekad nepraktikavau spau- 
nors į viešumą, nereikia nieko 
ir nutylėti. Straipsnis pilnas 
pavardžių, bet nutylėta pavar
dė tūlos vadovės iš Toronto. 
Ji yra psk. Birutė Grabaus
kaitė - Mažeikienė, ta pati, ku 
ri 1946 m., neskaitant nepasi
sekusio mėginimo Kaune, įkū 
rė jūros skaučių sąjūdį Vo
kietijoje ir atvežė jį į Kanadą. 
Nėra slepiama, kad ji nėra pri 
tyrusi jūrininke, bet ji suge
bėjo įskiepyti meilę skauty- 
bei ir jūrai visai eilei mergi
nų, net ir toms, kurių pavar
dės yra minimos aname strai
psnyje ir kurios ne visos pri
taria Jūrų Skautijos linijai. 
Noriu pabrėžti, kad jūros 
skaučių tikslas nėra paruošti

J. Bulota.
APIE JŪRŲ SKAUTIJĄ 
specialistes jūrininkes.

Tarp kitko ps!k. B. Mažei
kienė lankė Vilniuje buriavi
mo kursus ir buriavo Trakų 
ežere ir vienas iš jos instruk
torių buvo j. sk. K. Aglinskas.

Kalbama apie skautiškumą, 
bet daugumai perskaičius aną 
straipsnį kils klausimas, ko
kio broliško ar seseriško šikau - 
tiškumo galima išmokyti jau
nuosius, puolant vieną iš bu 
vusių vadovių dėl to, kad ji 
kitos nuomonės ir kuri dar 
tik prieš pusę metų buvo pra
šyta įsijungti į „Neringos“ 
Tuntą.

Baigiant norėčiau pareikšti, 
kad nėra jokios prasmės laiką 
gaišinti įrodinėjant, kurie yra 
geresni vadovai. Palikime tė
vams teisę nuspręsti, kam pa
tikėti savo vaikus. Todėl ir 
šį mano pareiškimą laikau ga 
lutinu ir į jokius tolimesnius 
ginčus nesileisiu.

sk. M. Vasiliausk'enė
Kanados Rajono Vadeivė.

VEDYBINIS
Esu 47 metų. Jieškau lietuvai 
tės susipažinti. Tikslas: vedy 
bos. Prašau atsiliepti: Jonas 

Ramonis. Post office. 
London, Ont., Canada.
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MAŽOJI LIETUVA

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIO —
Lietuvių Tautos Ūkis — pramonė, prekyba, susisiekimas, 

finansai.

Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis yra aktyvus 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
namo Komiteto narys ir skai
to jį efektingiausiu organu 
mūsų kovoje dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Antrasis pasaulinis karas at 
nešė laisvę kolonialinėms Af
rikos ir Azijos tautoms ir ver
giją vidurinės Europos tau
toms ir valstybėms. Retai ku
ri nors tauta turi tiek pagrįs
tos teisės į laisvę bei Į savo 
kraštą kaip pabaltiečių tau
tos, prie kurių priklauso ir lie 
tuvių vakarinės giminės, prū
sai ir mažlietuviai. Jų protė
viai, tikrieji to krašto autoch 
tonai, čia gyveno nuo akmens 
gadynės. Per visus kultūri
nius periodus jie pastoviai čia 
gyveno, nuolatiniu darbu ge
rino kraštą ir savo buitį. At
kakliai jie apsigynė ir išsau
gojo laisvę nuo puolimų iš va 
karų ir rytų virš dviejų tūks
tančių metų. Tiktai vokiečių 
ordcnui pavyko juos pavergti, 
dėka nu/olatinės paramos iš 
vakarų. Pajūrio giminės kovo
jo, dažnai kartu su Lietuvos 
kunigaikščių pagalba ir gynė
si, kol kraštas aptuštėjo. Išny 
ko tada daug kur senovės so
dybos, dirvonai apaugo krū
mais ir miškais. Kruvinos ko
vos tęsėsi per tri generacijas. 
Kovingoji gyventojų dalis dė 
josi su kaimyninėmis lietuvių 
gentėmis. Tačiau nutilus ka-

rakterį, keisdami lietuviškus 
miestų, kaimų, upių, miškų pa 
vadinimus, tas kraštas ir to
liau liks mažlietuvių žemė. To 
kios nežmoniškos pastangos 
tiktai sutvirtina senųjų jos gy 
ventojų amžinąsias teises.

Šioj tautinių teisių, bei lais 
vės įgyvendinimo gadynėj 
mes Maž. Lietuvos lietuviai 
pakartotinai pareiškiame:

gilų savo prisirišimą prie 
gimtojo krašto, prie savo tė
vų palikimo ir prie savo tau
tos;

viso pasaulio akyvaizdoje 
griežtai protestuojame prieš 
Maž. Lietuvoje rusų įvykdy
tą ir tebevykdomą tautžudy- 
bę;

apeliuojame į žmonijos tei
siškai stiprėjančią sąmonę, 
pripažinti Maž. Lietuvai lais
vę ir teises, kurios jau prak
tiškai įgyvendintos kitur pa
saulyje ;

pritariame VLKo padary
tiems žygiams, nurodyti lais
vojo pasaulio vyriausybėms į 
neteisingą to krašto likimo 
laikiną išsprendimą, ir

prašome VLIKą kuo grei
čiau apjungti visas lietuviškas 
kovos organizacijas, kad bend 
romis jėgomis galėtume sėk
mingiau siekti laisvės mūsų 
tautai ir sujungti laisvas lietu 
vių giminėms priklausančius 
kraštus į vieną garbingą Lie
tuvos valstybę.

Kiekvienas lietuvis yra sa
vo tautos sūnus ir dukra, to
dėl myli savo tautą, dirba jai 
ir aukojasi už jos garbę ir lais 
vę. Besinaudodami buvusiųjų 
ir gyvenančių tautos kartų 
sukurtomis dvasinėmis ir me
džiaginėmis gėrybėmis turime 
pareigą dirbti esamos ir būsi
mos tautos kartų gerovei.

Tauta kuria valstybę gero
vei ir laimei siekti, ją nuo 
priešo ginti, jos laisvę laimė
ti. Valstybė tarnauja tautos 
valiai. Paskiras tautos narys 
yra laisvas savo iniciatyvą 
reikšti, kiek ji neprieštarauja 
tautos daugumos valiai.

Komunizmo valstybinis ka 
pitalizmas laužo šiuos dėsnius 
ir tauta yra pavergta valsty
bės valiai, kaip kadaise buvo 
pavergta ponų baudžiavai.

Mes žinome, kad pavergta 
tauta visomis priemonėmis ko 
voja su pavergėjais okupan
tais, kad išsivaduoti iš ekono
minės ir politinės vergijos. To 
ji kova yra vedama ir čia, po
litinės išeivijos, laisvuose Va 
karuose.

Griežtai ir besąlyginiai at
mesdami komunizmo nešamą 
vergiją žmogui ir jo iniciaty
vai, šiandieną mes tariame ir 
ryžtamės, kad atkurtoje lais
voje . Lietuvoje valstybė įga
lintų kiekveiną jos paskirą na 
rį laisvai siekti gerbūvio ir 
tautinės kultūros aukštumų.

Privati nuosavybė ir laisva 
iniciatyva, kiek ji derinasi su 
visos tautos interesais, yra tie 
pagrindai, ant kurių turi būti 
kuriama Lietuva, todėl tiki
me, kad laisvos rankos ir pri

vatus kapitalas puoselės pra
monę ir prekybą, tautos atsto
vybei prižiūrint, kad sukon
centruotas kapitalas tarnautų 
visos tautos gerbūvio kėlimui 
ir nevergtų žmogaus teisių ir 
laisvių.

Pilnam prekybos ir pramo
nės vystymui, krašto atstaty
mui turi tarnauti susisiekimo 
tinklas, valstybės tvarkomas 
ar jos prižiūrimas. Susisieki
mo tamprumas mažina gamy
bos ir paskirstymo kaštus, įga 
liną gerbūviui kilti, kultūrai 
plėstis.

Tautos turtu ir darbu pa
remta sava finansinė sistema- 
-valiuta, kreditas ir kiti eko
nominiai patarnavimai, tei
kiami valstybės ar privačios 
iniciatyvos bei kooperacijos, 
esančių valstybės priežiūroje 
— bus tausojama ir tarnaus 
tautos ūkio, kultūros, sociali
nių bei sveikatos reikalų ger
būvio kėlimui.

Kiekvienas tautos narys tu 
ri teisę į valstybinę globą sa
vo privačioje iniciatyvoje ir 
veikloje, kad visos tautos, vi
sų narių bendromis pastango
mis, gaminant naudingas gė
rybes, gyvenant iš savo žemės 
ir darbo vaisių, būtų siekiama 
gerovės, paremtos teisingu
mu, laisve ir pagarba žmogui.

Mes tikime ir dirbkime 
tam, kad mūsų tauta, kaip ir 
šeima, neturėtų sūnų ir posū
nių, kad visi tautos vaikai bū 
tų lygūs darbo, kovos ir per
galės vaisių dalininkais. Mes 
tikime, kad tiek tautos gerbū 
vio kūrime, tiek ir to gerbū
vio vaisių naudojime, visa tau

Insbrukas ir už jo kalnai, kur prasideda žiemos olimpiada.

MŪS V ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

1964 METAIS —
Siaurės Ameriko's lietuvių 

Paruošiamieji darbai 
baigti, reikia padaryti nutari
mai ir susitarimai. Atėjo lai
kas realizuoti didįjį 1964 m. 
žygį—Šiaurės Amerikos lietu 
vių sportininkų išvyką į Aust
raliją.

Žygio apimtis ir jo tikslas 
prašoka ŠALFASS-os rėmus. 
Tai visų laisvų lietuvių reika
las. šitas pritarimas jo įvykdy 
mui gautas iš Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės ir kitų mū 
sų visuomenę atstovaujančių

ta — vienodai galės dalyvau
ti.

Nepriklausoma ir laisva Lie 
tuva yra vienintelis kelias ve
dąs lietuvių tautą į laisvę — 
gerbūvį — ir garbę.Bus daugiau.

Į AUSTRALIJĄ
fizi nio auklėjimo ir sporto 
yra sąjungos atsišaukimas 
organizacijų viršūnių, o entu
ziastiškiausias ir džiaugsmin
giausias atgarsis atskambėjo 
iš Australijos lietuvių ir jų 
sporto vadovybės.

Su pasitikėjimu ir tvirta 
viltimi ŠALFASt>-ga kreipia
si į lietuvių visuomenę ir or
ganizacijas prašydama Aust
ralijos žygį visokeriopai pa
remti.

1964 metais mūsų sportinin 
kų pasirodymai Australijos že 
myne teiškelia mūsų tautos 
vardą svetimtaučiuose ir už
dega tautinius jausmus savuo 
siuose I Pratęskime garbingų 
mūsų krepšininkų laimėjimų 
grandinę Europoje ir Pietų 
Amerikoje nauju žygiu.

Lietuvių vardu ir Lietuvos 
garbei!

ro audroms, mažlietuviai vėl 
grįžo į savo tėvų vietoves. Te 
ko vėl iškirsti giriąs, išdirbti 
laukus ir naujai atstatyti so
dybas. Neginčijamas faktas, 
kad mažlietuviai antrą kartą 
savo darbu ir prakaitu laimė
jo kraštą kultūrai.

Nors po svetima valdžia, 
mažlietuviai per šimtmečius 
liko visos lietuvių tautos da
lis. Iš jų tarpo kilo pirmoji lie 
tuviškoji raštija, pasirodė pir
masis biblijos vertimas į lietu
vių kalbą, buvo sukurta pir
moji lietuvių kalbos gramati
ka, buvo spausdinama pirmoji 
lietuvių periodinė spauda. 
Tik Kaizerių germanizacijos 
priemonės pajėgė susilpninti, 
kai kur ir visai nutraukti ry
šius su gentėmis Lietuvoje.

Tokios beatlaidžios germa
nizacijos įpykinti mažlietu
viai, pirma proga pareikalavo 
savo teisių. Versaile stojo už 
Maž. Lietuvos prijungimą 
prie Lietuvos. Tiktai mažes
nioji Maž. Lietuvos dalis ga
lėjo pasidžiaugti trumpu ir lai 
mingu laisvės periodu. Kaip 
jau ne kartą istorijoje, po šio 
karo Mažoji Lietuva vėl pate 
ko vergijon. Šita rusų vergija, 
kuri siekia išnaikinti, kas maž 
lietuvių per amžius sukurta, 
yra žiauriausia jos isotrijoje. 
Nors rusai ir stengiasi panai
kinti to krašto lietuvišką cha-

KUR GALI BŪTI TOKIA GRAŽI IR GIEDRA DALYVIŲ NUOTAIKA, KURIĄ MATOME TRYKŠTANT IŠ VI
SŲ VEIDŲ? — AIŠKU, KAD TIKTAI MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUJE!
ŠIEMET SPAUDOS BALIUS ĮVYKS VASARIO 8 DIENĄ, UŽGAVĖNIŲ ŠEŠTADIENĮ GRAŽIOJE IR ERDVIO
JE SLOVAKŲ KARALIŠKOJE SALĖJE, 7220 HUTCHISON STREET, PRIE JEANNE TALON.

SUDARYTAS AUSTRALI
JOS IŠVYKOS ORGANI

ZACINIS KOMITETAS
Krepšinio rinktinės išvykai 

į Australiją organizuoti, Fask 
tas oficialiai paskyrė savo. įga 
liotiniu Valdą V. Adamkavi- 
čių. Bendradarbiaujant su T,ie 
tuvių Bendruomenės vadovy
be sudarytas ir Fask-to pa
tvirtintas sekantis išvykos or 
ganizacinis komitetas: V. 
Adamkavičius, K. Drunga, 
Vyt. Grybauskas, Dr. P. Ki
sielius, Br. Nainys ir J. Šoliū- 
nas.

Organizacinis komitetas ata 
tinkamiems darbams atlikti 
kvies talkininkus iš JAV ir 
Kanados lietuvių kolonijų ir 
artimai bendradarbiaus su vi
somis lietuvių organizacijo
mis išvykos paruošime. Visą 
susirašinėjimą išvykos rieka- 
lais prašoma nukreipti adre
su: V. Adamkavičius, 7338 
So. Sacramento Ave., Chica
go, Ill., 60629.
POSĖDŽIAVO KREPŠINIO 

KOMITETAS
Krepšinio komiteto nariai, 

Vytautas Grybauskas, R. Dir 
vonis, A. Laurinaitis ir P. 
Žumbakis posėdžiavo Čikago
je ir nustatė pagrindines gai
res mūsų rinktinės kandidatų

Nukelta į 6-tą psl.

PETRAS BŪTĖNAS.

K. Donelaitis
DONELAITIS GIMĖ, AUGO, RAŠĖ IR 

DIRBO NE RUSŲ NESTEROV’O 
KARALYSTĖJE.

4.
Tolminkiemis, Stalupėnai ir Lazdynėliai M. 

Lietuvoje yra Kr. Donelaičio veiklos gairės ir 
M. Lietuvos (kartu ir Lietuvos valstybės) ne
sugriaunamos pilys. Ar jau jas visas, ar jau 
bent ap y vises, mes susirankiojome? Vien M. 
Lietuvoje — Karaliaučiaus srityje nepalyginti 
daug senesnių, to paties donelaitinio meto ir 
vėlesnių tokių, sakysime, lietuviškosios dva
sios pilių yra net labai daug. Kada jas kata- 
loginsime ir atitinkamai bei pilniau aprašysi
me, kad lietuvių tauta ir neganduose turėtų 
kuo lengviau pakvėpuoti, persekiojimus at
kakliai pakelti ir lemaimąją valandą savo 
žmogaus, tautos ir valstybės prisikėlimo žodį 
tarti?

Matėme, M. Lietuvos kultūrininkas ir tauto
sakininkas V. Kalvaitis 1910 metuose mūsų po
etą rašė Duonelaitis, nors dabar rašomoje kal
boje priimta jo pavardę rašyti Donelaitis. Tuo 
tarpu nieko neaiškindamas apie šaknį D o n - 
D u o n -, nes gyvuosiuose tai kartais savotiš
kai jautrus dalykas, bent kitką iš to prisiminsiu: 

Mažoji Lietuva sklidina lietuviškos priesagos
- a i t -, kaip Donel-ait-is Donel-aič-iai, Kalv-
- a i t'- i s Kalv-aič-iai, pavardėms ir iš dalies
vietovardžiams. Kur šitaip yra, ten lietuvių že
mė. Šita priesaga labai gyva ir Lietuvos valsty
bės Sūduvoje ---- Jotvjoje ---  Dainavoje, Že
maitijoje, nesvetima, taigi sava, ir likusiam lie
tuvių plotui. Ją turi ir prūsų kalba, žr. K. Bū
ga, Rinkt, raštai. 1. 427 p. ir J. Endzelin, Alt. 
preussische Gramatik. 75 p. §87, bei Latvijos 
Kuršas.

Į PIETUS
Nuo Tolminkiemio, kaip užkirsta, jau nebe- 

lietuviška? Taigi, kaip tata? ---  aųot žemaičių
klausiminio posakio.

Pro Tolminkiemio bžk. pietinę pusę nevienas 
nurodo praeinant lietuvių kalbos augštaičių tar
mės vakariečių šnektos liniją. M. Lietuvoje į 
vad. Baltsermėgių pošnektę yra įtraukti visi 
trys Kr. Donelaičio gyventieji punktai — Laz
dynėliai, Stalupėnų aps., Tolminkiemis ir dar 
Gumbinės veik visa apskritis, įsruties aps. pie
tinė pusė, Vištyčio ežero bei Vižainio mstl., 
upelės, ežero paežerės. Šios pašnektės rytinės 
kaimynės yra jau Lietuvos valstybėje kapsų po- 
šnektė Vilkaviškio apskrityje ir zanavykų po- 
šnektės siaurai prieinąs ruožiokas K. Naumies
čio mst. apylinkėje. Taigi, išeitų, kad su Tol
minkiemiu baigiasi lietuvių kalba, ir todėl nuo 
jo į pietus jos nė nebejieškok. Visos atitinka
mos žinios, šiame straipsnyje anksčiau rašyto
sios, verčia sakyti, kad nuo Tolminkiemio ir į 
pietus nueina lietuvių kalba; tą patį paliudija ir

12 km į pietus nuo Tolminkiemio nubrėžtoji 
1945 metų Paserijos žemupio -------  Vižainio
potsdaminė linija, kuri ir šiaipjau nevienoje vie
toje yra atkirtusi lietuvių kalbos tarpų ir pave
dusi slaviškąja: Lenkijos valstybei, taigi ir toli
mesnio dabar lenkinimo procesui, kaip ir jos 
mokytojos Sov. Rusijos daroma.

Dubininkai 1, vok. Dubeningken, Dūb- 
-in-ink-ai, hitl. 1938 m. Dubeningen, bažnyt
kaimis, Galdapės aps., prie D. ir M. Lietuvos 
ribos, 21 km į pietryčius nuo Tolminkiemio 
bžk., Lenkijos valdomojoje žemėje nuo 1945 
metų Potsdamo „trijų didžiųjų“ konferencijos, 
dar ir su visa apylinke laikytini yra lietuvių gy
venami. Net ir hitlerinė Vokietija, 1938 me
tais hitlerindama lietuviškus, vietovardžius, 
matyt, tyčia Dubininkų bžk. vardą mūsišką pa
liko : Dubeningen, kamienas Dūb-in-ing- (sla
viškai šitaip nėra), norėdama aiškų dokumentą 
šitaip palikti, jog ta apylinkė tebėra lietuviška 
ir lietuvių, o ne lenkiška ir ne lenkų, žinodama 
Lenkiją D. Lietuvoje Suvalkų trikampio žiem
vakariuose nenormaliai ir akibrokštiškai prasi
veržus ,į šiaurę, sau sudarant net ir „Vižainio 
koridorioką“. Gi nuo Tolminkiemio bžk. va
karinės — rytniės linijos apie 30 km į pietus,, 
pereinant ir potsdaminę liniją, ligi Galdapės 
upės M. Toeppeno žemėlapis teisingai rodo pa
rašęs: „Zum Land der L i t t a u e r” = tai 
prie lietuvių. žemės. Taigi, Tolminkiemis ir jo 
parapija, kaip ir Dubininkų, Žydkiemio, Žaby- 
nų ten parapijos, su savo centrais atsidūrusios 
yra už potsdaminės linijos nagi Lenkijai paves

toje pusėje, nors tai tebėra gyvų lietuvių padan
gė. Kad potsdaminė linija Lenkijos naudai 
skverbiasi per lietuvių žemę daug šiauriau, tai 
ne etninis klausimas čia visur baltų, lietuvių, 
plote, bet lenkinės politinės ir karinės jėgos vy 
ravimo vaisius.

Lenkijai kaip Europos politikų amžinai favo- 
rizuojamai valstybei buvo svarbu: a) sau išlai
kyti Lietuvos valstybės Suvalkų trikampį ir to 
trikampio pleištą — Vižainio karidorioką, nuo 
to karidorioki šiaurinės pusės, suprsak, prave
dant stačiai į vakarus per M. Lietuvą ---  Kara
liaučiaus sritį potsdaminę liniją, ---  šlėktiško
sios Lenkijos svajonių svajonę; b) Romintos 
girios bent didžiąją dalį pasisavinant (= eko
nominis sumetimas, ir prisiminkime panašų Dai
navos Jotvos „Augustavo” girios likimą), taigi 
ir savaime Dubininkus, Žydkiemį, Gurnius; c) 
iš savo nagų nepaleidžiant ir nuo Dubininkų 
bžk. stačiai į vakarus tekančios Galdapės upės į 
Unguros upę. surišančią Prūsų ežeryno šiaurinę 
dalį su Pisos ir Priegliaus upėmis vis per lie
tuvių gyvenamą plotą, ir tuo būdu Lenkijai pa
siliko ir visa Galdapės augštuma, Galdapės eže
ras ir aps. mst. bei kiti centrai — Benkiemis, 
Budriai, Klišiai, Rogaliai, Žabynai ir kitos 
gairinęs lietuvių gyvenvietės; d) numatomoje 
politinėje laiko perspektyvoje, — koridoringo- 
ji Lenkija veržiasi vis gilyn į M. ir D. Lietuvos 
žemę įvairiais net jos mokslo fabrikuojamais 
pretekstais visiškai sutartinai su velikorosišką- 
ja policinės santvarkos Sov. Rusija, kaip viso 
Pabaltijo okupante. Bus daugiau.
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KU LT URWE^fOCW IKA Yrėjos
SOLISTAS KUNIGAS 
KĘSTUTIS BALČYS

Naujas asmuo, iškyląs da
bar muzikinėse padairose. 
Montrealis vienas iš pirmųjų, 
kuris vasario 1 dieną solistą 
išgirs AV salėje. Prieš tai jis 
labai žymiu pasisekimu kon
certavo Čikagoje, Jaunimo 
Centre. Solistas Kun. Kęstu
tis Balčys išpildys eilę kuri
nių, kurių tarpe ir naujausių, 
kaip T. Bruno Markaičio, S.
J. naujai parašytą kūrinį „Lop 
šinę“. Žodžiai H. Nagio. Pir
mą kartą šis kūrinys buvo pa 
dainuotas Jaunimo Centro me 
tiniame koncerte Čikagoje. 
Paminėti K. V. Banaičio kū
rybai bus padainuota jo 
„Plaukia antelė”.

Kadangi šiemet sukanka 
400 metų nui V. Šekspyro gi
mimo, tai K. Balčys padai
nuos R. Vaughan Williams ir 
Roger Quilter parašytas dai
nas jo žodžiams.

K. Balčys pradėjo domėtis 
muzika vaikystėje. Panevėžy
je mokėsi pianinu skambinti 
pas Mykolą Karką ir Daugu
vietytę - Fominienę. Tenai jis 
ir baigė Muzikos Mokyklą. 
Vėliau yra buvęs Kauno Ku
nigų Seminarijos vargoninin
ku bei choro vadovu.

Pagaliau prieš keletą metų 
pradėjo dainavimo studijas. 
Metus lavinęs balsą Schenec
tady Muzikos konservatorijo
je pas Cecil Wright, vėliau tę 
sė studijas pas Constance 
Wardle New Yorke. Paskuti
nius dvejus metus mokosi pas 
Mary Ledgerwood New Yor
ke. Jos globoje yra išaugusių 
visa eilė žymių dainininkų.

VANDENVARDŽIŲ 
SĄRAŠAS,

apimąs Lietuvos ežerų ir upių 
vardus, išleistas Lietuvos 
mokslų akademijos, turi apie 
7,000 upių ir 3,000 ežerų var 
dų. Leidinys naudingas, bet 
ne be trūkumų. Pirmiausia la
bai nukentėjo Lietuvos rytai 
ir vakarai. Rytai padovanoti 
kaimynei Gudijai, o vakarai— 
Mažoji Lietuva, pasigrobta 
paties okupanto ir priskirta 
prie Leningrado oblesties. 
Net ir besiskaitančios „lais
vos” Lietuvos ribose nesužy
mėti visi vandenų vardai. Be 
to, yra ir klaidingai sužymė
tų.

„DRAUGO” POEZIJOS 
KONKURSĄ

laimėjo „Draugo“ vienas re
daktorių, poetas Kazys Bra- 
dūnas, už rinkini „Sidabrinės 
kamanos“.

K. Bradūno poezijos yra iš
leista daug leidinių: „Vilniaus 
varpai“, „Bėdos arimuose“, 
„Svetimoji duona”, „Maras“, 
„Devynios baladės“ ir tt.

Premiją, 1000 dol., bus 
Įteikta kovo 22 dieną Jaunimo 
centre įvyksimame lite.ataros 
vakare.
XX JAV LB KULTŪROS 

FONDUI ŠVIETIMO
Taryba perdavė išleisti per
žiūrėtus ir mokyklinio am
žiaus jaunimui tinkamais pri
pažintus leidinius: V. Fran- 
kienės scenos vaizdelių rinki
nį, R. Saudargienės įscenizuo- 
tą pasaką „Sigutę“, J. Miniel- 
gos eilėraščius „Labas rytas, 
vovere” ir A. Giedraičio pa
sakų rinkinius.

Be to, LB Kultūros Fondas 
jau baigta išleisti ir trečiąjį 
„Aleksandryno” tomą. Kadan 
gi visi Kultūros Fondo leidi
niai neduoda pelno, todėl vi
suomenės parama labai reika
linga.

LB Kultūros Fondui aukos 
siunčiamos iždininko adresu: 
Jonas Bertašius, 2642 West 
15th St., Chicago 8, Illinois.

Sofijos Jonynienės paruoš
tas vadovėlis septintajam sky
riui jau spausdinamas Vlado 
Vijeikio spaustuvėje. Vadovė 
lį leidžia JAV LB Kultūros 
Fondas. Šio vadovėlio leidimą 
900 dolerių auka parėmė Lie
tuvių (Milijoninis) fondas iš 
1962 metų gauto pelno.
LAISVŲJŲ ŽURNALISTŲ 

SĄJUNGOJE
Miunchene įvykusiame Lais 

vųjų Žurnalistų S-gos susirin
kime išrinkta nauja valdyba: 
pirm. — N. Lenyk (ukrainie
tis), vicepirm. R. Parezanin ir 
Dr. Ion Emilian, gen. sekre
toriumi — Dr. Zoltan Makra 
(vengras), sekretorium — lie 
tuvis teis. Juozas Kairys. S- 
gos veikloje pažymėtini įvy
kiai: įsteigta „Egzilinių Žur
nalistų Europos Sąjunga“, su 
rengtos labai vykusios, turė
jusios didelės sėkmės egzilų 
spaudos parodos Miunchene, 
Bonnoje ir kt. E.
• Mokslinė konferencija, ski
rta Donelaičio kūrybai, įvyko 
Vilniuje Mokslų akademijoje, 
kur skaityti keli pranešimai.

Dailininkė A. Tamošaįtienė skubiai audžia gražiausi tauti
nį drabužį, kuris vasario 8 dieną, Montrealio lietuvių Spau
dos baliuje atiteks kam nors iš dalyvaujančių loterijoje.

DIDELIS „SĖJOS” 
NUMERIS

Jis skirtas LV Liaudinin
kų 75 metų sukaktuvėms, ku
rios oficialiai buvo paminėtos 
1963 metų vasaros pabaigoje 
New Yorke, specialiu tam 
tikslui ruoštu suvažiavimu. 
Suvažiavimo metu buvo skai
tyta eilė paskaitų, kurios da
bar atspausdintos šiame „Sė
jos” numeryje. Štai jo turi
nys: J. Kateiva —Nesuakme- 
nėkime; B. Kalinauskas — 20 
metų nepaliaujamos kovos; J. 
Audėnas —'Lietuvos laisvini
mas šiandien; Pr. Zunde — 
Golgotos keliais; H. Blazas— 
LVLS-gos nusistatymas pa
grindiniais klausimais; Z. Dai 
lidka — Apie praeitį, dabartį 
ir ateitį; Dr. K. Karvelis — 
Studentai varpininkai ir jų 
nueitas kelias; Z. Z.— Moks
linių darbų temų reikalu; A. 
Laukys — ir kt. apžvalga:' 
Adresas: 1649 N. Broadway, 
Melrose Park, Illinois, USA. 
Žurnalo kaina metams 3 dol., 
atskiras nr. 35 et.
• Vertimai į kitas kalbas pa
daryti: V. Krėvės raštų „Rin 
ktinė” į rusų kalbą, E. Mie
želaičio „Žmogaus” uzbekiš
kai ir azerbeidzaniškai ir A. 
Markevičiaus knygos vaikams 
„Požemio vaiduokliai” rusiš
kai, 65.000 egz. tiražu.
• Ruošiamasi išleisti Ameri
kos lietuvių istoriją.

TEIGIAMAI ĮVERTINTAS 
„VARPAS”

K. A. Keblys „Drauge” 
plačiai aptarė 1963 metų 
„Varpą”, vertindamas atski
rus straipsnius, ir konstatavo, 
Ikad „Varpas“ turi labai daug 
vertingos medžiagos, kuri ap
ima daugiausia Lietuvos ir 
žmonijos reikalus, bet nieko 
beveik partiško. Klausimai na 
grinėjami akademiška forma, 
o kadangi nagrinėjamieji klau 
simai perdėm svarbūs ir rim
ti, tai ir „Varpo” turinys svar 
bus ir įdomus visiems lietu
viams. (Šį nr. galima gauti N.
L. red. adresu: 7722 George 
St., LaSalle, P. Q. Kaina 2 
dol.).

MENO KONKURSAS — 
ANKETA

L. A. Menininkų Klubas, 
susitaręs su Čiurlionio Galeri
jos vadovybe, 1863 m. sukili
mo šimtmečio proga skelbia 
1941 — 1950 m. lietuvių tau
tos sukilimui ir partizaninėms 
kovoms pavaizduoti dailinin
kų darbų ta tema konkursą.

— Konkurse gali dalyvauti 
visi laisvame pasaulyje gyve
ną dailininkai - tapytojai, gra 
fikai, skulptoriai, keramikai, 
dekoratoriai, architektai ir kt.

2. Už geriausią kūrinį ski
riama 1.000 dolerių premija, 
antroji premija — 500 ir tre
čioji — 250 dol.

VEDA D R.
NELAIMINGAS MARKAS 

TVENAS
. . Keliaudamas su paskaito
mis, Markas Tvenas nedide
liame miestelyje užsuko į kir
pyklą nusiskusti.

Jūs, tur, būt ne vietinis! — 
pastebėjo kirpėjas.

— Taip, esu čia pirmą kar
tą.

— Geru laiku pas mus pa
taikėte. Šį vakarą čia skaitys 
paskaitą Markas Tvenas, ivia- 
nau, kad ir jus nueisite pasi
klausyti!

— Tur būt.
— Ar turite bilietą!
— Dar ne.
— Bet visi bilietai seniai iš 

pirkti. Jums teks stovėti.
— Tokia jau mano laimė. 

Kai tas tipas skaito paskaitą, 
man nuolat tenka stovėti.

NĖRA PROBLEMOS
Ponia (šunų krautuvėje) : 

Man’ patinka tas šunelis, bet 
jo kojos yra labai trumpos.

Pardavėjas: Per trumpos? 
Ponia, jos visos keturios pa
siekia grindis.

KRITIKA IŠ ESMĖS
Svetingas šeimininkas nu

vedė Marką Tveną į savo ka
binėtą ir parodė dailią italų 
dailininko skulptūrą — jau
ną moterį, šukuojančią plau
kus.

— Kaip jums patinka? — 
paklausė šeimininkas.

— Visiškai nenatūralu, — 
atsakė Markas Tvenas ir kiek 
pagalvojęs pridūrė, — jos bur 
na turėtų būti pilna segtukų.

3. Premijuoti kūriniai pa
links Čiurlionio Galerijos nuo
savybe.

4. Jury komisija numatyta 
sudaryti kviečiant Liet. Dai
lės Instituto, Amerikos Lietu 
vių Dailininkų Sąjungos ats
tovus, Čiurlionio Galerijos ir 
visuomenės atstovų.

5. Tapyotjų darbai neturi 
būti didesni kaip 72 colių pla 
tumo, skulptūros ir kita tech
nika atlikti darbai neaukštes- 
ni kaip 72 colių. Sunkiai per
vežami darbai pristatomi pa
čių autorių priemonėmis ir lė
šomis. Nepremijuoti darbai 
bus grąžinami autoriams Čiur 
lionio Galerijos lėšomis.

6. Į šį konkursą prisiųstieji 
Nukelta į 5-tą psl.

GUMBAS
ŽEMIŠKS 

PAGEIDAVIMAS
A. Linkolnas, būdamas kan 

didatu į kongreso naivus, ap- 
.silankė religiniame susirinki 
me, kuriame kalbėjo evange
listas Kartraitas. Baigęs pa 
mokslą, Kartraitas sušuko:

— Tegul atsistoja visi, ku
rie nori patekti į dangų!

Iš vietos pakilo keletas vy
rų, moterų ir vaikų.
Pamokslininkas tęsė:

— Tegul atsistoja visi, ku
rie nenori pakliūti į pragarą!

Atsikėlė iš suolų visi, iš
skyrus Linkolną. Kartraitis 
paniuro ir paklausė Linkolno, 
kur gi šis norįs pakliūti!

— Noriu patekti tiesiog į 
kongresą!

DAR GERIAU
Du 'krautuvių savininkai 

gyrėsi vienas kitam apie savo 
pardavėjų sumanumus.

Pirmasis: Mano pardavėjas 
yra pats geriausias visame 
mieste. Kartą atėjo pirkėjas 
batam šniūrelių, tai jis jam 
pardavė ne tik šniūrelius, bet 
ir dar kostiumą ir paltą.

Antrasis: Tas niekis, manlš 
kis yra dar geresnis. Kartą 
atėjo moteriškė pirkti savo mi 
rūsiam vyrui kostiumo, ku
riuo jį galima būtų palaidoti, 
tai manasis pardavėjas netik 
kad pardavė jam kostiumą, 
bet dar ir įsiūlė antrą porą 
kelnių.

PAGALIAU
— Girdėjau, kad vyrai strei 

kuoja.
— Dėl ko?
— Nori trumpesnių valan

dų.
— Sėkmės jiems, aš irgi 

visuomet galvojau, kad šešias 
dešimt minučių yra perdaug 
vienai valandai.

KRAUTUVĖJE
— Kuo tas klientas skun

džiasi?
— Jis niekuo nesiskundžia. 

Jis tik nori poros batų, kur 
abu batai girgžda tuo pačiu 
muzikos tonu.

— Žymiai padidėjo Kana
dos eksportas į Angliją ir to
dėl išsilygino apie 500 mil. do 
lerių primokėjimų išlaidos, ku 
rios susidaro Kanadai iš pre
kybos su JAV.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
13.
Veltui Elė stengiasi atspėti: džiaugiasi laimingas Paulius? 

Ir akys, ir veidas nieko jai nesako. Dargi pirmykštis šypsnis 
seniai ištirpo.

— Tau niekados nebuvo skyrę tokio didelio darbo, — 
ima garsiai samprotauti ji, visa savo esybe laukdama, ką Pau
lius dar pasakys.

Jis, tarsi iš anksto atspėjęs nekaltą Elės klastą, prisėdą 
ant sofos ir tylėdamas sklaido paliktą knygą. Užsirūko. Kak
ta perbėga raukšlių Vilnelės. Vėl išnyksta.

---- Su žemėmis sumaišė vaikinus, ---- lyg naujai prisimi
nęs, pagaliau pasako jis. ---- Ko tik neprisiuvo: ir beidėjišku-
mą, ir patriotizmo stoką. . . Tiesiog nejauku buvo klausytis.

— Tu kalbėjai?
— Ne. — Lauritėnas gūžtelėjo pečiais. — Ir ką pagaliau 

aš galėjau pasakyti?
Ji tyli ir atidžiai apmąsto kiekvieną jo žodį.
— Ir kodėl pavedė būtent tau? — pagaliau atsargiai ji 

užsimena.
---- Perminskis iškėlė mano kandidatūrą. Šefas palaikė. 

Štai ir viskas.
---- Tu turėsi pakviesti Perminskį į savo grupę?
— Jis pats jau įsisiūlė. . . —’ Lauritėno kakta nuvilnijo 

smulkios raukšlelės.
---- Kurį laiką mąsto abu.
— O visgi jie pasitiki tavimi, — nusprendžia Elė ir pa

sako jam tai balsu.
Į jos širdį nejučiomis ima srūti pasididžiavimas.
Toli jai iki Pauliaus visų tų inžinierinių problemų. Kas 

jį ---- grafikė, nebaigusi aštunto semestro. Kada pažvelgia į
begalinius apskaičiavimų stulpelius, Elei tiesiog akys raibsta. 
Bet ji stengiasi suprasti tai, kas — jos manymu — svarbiau
sia. Ji net įgudo negyvose linijose atspėti busimojo pastato 
visumą. Tegul Paulius atlaidžiai šypsosi, kada Elė jam gir
dint samprotauja (ta pati šypsena, su kuria jis klausosi vaikiš
ko mergaičių klegesio), — tai nemaž netemdo jos džiaugs
mo. Svarbiausia ---- ji tiki juo. Ir kiti, pasirodo, tiki.

— O gal, visgi, išgersi arbatos? — ir, nebelaukdama at
sakymo, Elė išnyksta tarpduryje.

Mintis, kad Pauliui pavestas toks atsakingas projektas, 
lydi ją ir čia. virtuvėje. Ir baiminasi Elė tik vieno: neužteks 
jam, žinoma, darbo valandų įstaigoje. Vėl prasidės naktinis 
triūsas. Ji taip gerai pažįsta Paulių. Tegul jo grupėje dirbtų

ir patys geriausieji projektuotojai, jis viską ---- bemaž viską ----
perbraižys ir patikrins pats. Taip visada buvo. Taip, be abe
jo, bus ir dabar.

Paulius gėrė arbatą mažais gurkšneliais, tarsi prisiversda
mas, o Elė sunėrusi rankas ant kelių, sėdėjo priešais ir stebė
jo jį. Nejaugi iš tiesų nedžiugina jo perspektyva atsistoti pa
galiau visu ūgiu? Anksčiau, rodos, džiūgaudavo dėl kiekvie
nos rimtesnės užduoties. Tiesa, neilgai. Kol įsitraukdavo į 
darbą. . .

---- Aš bijau, Pauliau, kad tu vėl imsi dirbti naktimis, ---- 
pagaliau ji nutraukė tylą. — Per vieną mėnesį negalima atsi
griebti už septynerius metus.

---- Aš pailsėjęs, ---- Lauritėnas atstūmė nebaigtą gerti ar
batos stiklą, žvilgtelėjo į ją. ---- Netgi labai pailsėjęs.

Ir nusijuokė. Tyliai, su kažkokia mįslinga pašaipėle.
---- Tu vis dar girtas?
---- Ne. Aš blaivas.
---- Taip tik tau rodosi.
— Jeigu nebūčiau pirma susijuokęs, tau ir į galvą netop

telėtų, kad išgėręs. Ir pailsėjęs aš puikiausiai. Kaip reta.
---- Paulius užsirūkė. Kurį laiką žaidė degtukų dėžute. 

Žvilgtelėjo į žmoną, vėl pavartė degtukų dėžutę.
— Žinai, Ele, apie savo atostogas aš galvojau tau papa- 

Srxkoti dar pirmąjį vakarą. Pats nežinau, kodėl tuomet susilai
kiau. O paskui ir progos nebuvo.

Ji nustebusi pakėlė akis.
— Keistoka ta istorija. Savotiškai banali. . . — Jis žiū

rėjo kažkur pro šalį, nekliudydamas jos veido. — Susipažinau 
Žvejų kaimelyje, įpusėjus antrąjai atostogų savaitei. . .

Elė ir pati nebūtų galėjusi pasakyti, kodėl po pirmųjų jo 
žodžių veidą nuplieskė raudonis. Iš pradžių ji tik nustebo. 
Paskui — ir gėda, ir nuostaba, besikaitoliojanti su sąmyšiu, 
---- viskas susipynė. Parėmusi delnais smilkinius, ji tylėdama 
klausėsi. Ir bijojo tik viena ---  pravirkti. O jis rūkė cigaretę
ir pasakojo ramiai, nesileisdamas į smulkmenas.

„Ir Perminskis jau žino“, ---- smilgtelėjo Elei, kada Pau
lius užsiminė apie vakarienę „Jūroje“.

Mintis, jog visa ši istorija gali pasklisti žmonėse, ją su
krėtė. O gal ir pasklido? Bent jau ten — institute? Prasidės, 
žinoma, visokiausios šnekos, apkalbos. . . Kažkas, gal būt, iš 
jos pasišaipys, kažkas neva gailėsis. . .

— Atsisveikinom troleibusų aikštėje. — Lauritėnas už
traukė paskutinį dūmą, žvilgtelėjo į nuorūkos likutį ir užgesi
no. — Štai ir viskas. . . visa istorija. . .

Ji kurį laiką tylėjo. Laukė, ką Paulius dar pasakys. Jis 
nepratarė daugiau nė žodžio.

— Viskas, sakai?. . — Elė pakėlė akis. Akys buvo skli
dinos ašarų. — O jeigu tai tik pradžia? Juk tu ir dabar jį 
myli, Pauliau? Sakyk!

Tarp jo antakių įsirėžė statmena raukšlė.
— Jau sakiau. Viskas pasibaigė ten, Pajūryje. Pagaliau 

nieko tokio ir nebuvo.
— Tai kam tuomet pasakoji man visa šita. . . — ji nie

kaip negalėjo rasti tinkamo žodžio. ---- Visą tą savo nuotykį?
Lauritėnas truktelėjo pečiais.
---- Nieko nėra lengviau, kaip nutylėti. Ir įskaudinti ta

vęs aš visiškai nenorėjau. Patikėk.
Protu ji tikrai suvokė, kad už atvirumą, pasitikėjimą rei

kia būti dėkingai. Pagaliau, jeigu iš tiesų visa tai nebūtų baig
ta, argi jis ryžtųsi pasakoti?

Taip tvirtino protas. Širdis? širdis buvo sklidina pačių 
preištaringiausių jausmų. Ji su daug kuo nebuvo linkusi susi
taikyti. Jautėsi įžeista, paniekinta.

---- Judu ir apie mane tikriausiai. . . kalbėdavotės?
Atsakymo laukė su augančia baime. Elė įsivaizdavo, ką 

tokiais atvejais įsimylėję šneka apie savo sutuoktinius. Bet ji 
norėjo žinoti. Ji dabar norėjo viską žinoti.

---- Beveik ne. ---- Pauliaus balsas liko ramus. ---- Gal ne
bent Žvejų kaimelyje. Sakiau gi, kaip mane kamantinėjo ta
da Juodėnaitė.

— Aš ne apie tai. . . — tyliai pratarė Elė.
---- O apie ką?
Ji nieko neatsakė. Tai, kad jie per visą šį laikotarpį ga

lėjo išvengti pokalbio apie ją, Elei dabar pasirodė nemažiau 
įžeidžiama.

---- Aš matau, kad tu viską perdedi. Ir netgi labai, ---- 
pasakė jis, kupinas įsitikinimo. ---- Be reikalo, Ele. Tikrai be
reikalo.

Lauritėno veide tarsi pašalas tebesilaikė visiška ramybė.
Staiga ir ji suabejojo savimi. O gal iš tiesų, pati to ne

norėdama, viską sutirština, perdeda? Jeigu Paulius tai laiko 
nereikšmingu vasaros atostogų epizodu, kodėl būtent ji turi 
sielotis ir pergyventi?

Nulenkus galvą, kurį laiką tylėjo. Lauritėnas prisėdo 
greta, švelniai apglėbė ją per pečius. Atsargiai pabučiavo į 
kaktą. Jo švelnumas buvo beišsklaidąs paskutinius gėlos liku
čius. Ir staiga mintis: o juk aną irgi taip pat bučiavo, taip pat 
laikė apglėbęs. . .

Elė nebeištvėrė ir, priglaudus skruostą prie jo krūtinės, 
pravirko.

— Ele, nereikia. — Jo balse pirmą kartą pasigirdo už
uojauta. Ji instinktyviai šita pajuto. — Na, tikrai, kokia tu. . .

Išsiverkus jai iš karto pasidarė lengviau.
— Nekreipk dėmesio, Pauliau. Matai, kokia aš. . .
Ji norėjo pasakyti: „kokia aš. . . boba”, bet Paulius stip

riu pabučiavimu užspaudė jai lūpas.
* * *Bus daugiau.
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Studentai - Gyvenimas ir Veikla
KOKIĄ KALBĄ 

VARTOJO KRISTUS?

NAUJA „LITUANUS
Lietuvių Studentų Sąjunga 

yra pakvietus sekančius asme 
nis sudaryt „Lituanus” Foun 
dation valdybą:

Algis Lukas — pirminin
kas, 2407 W. 68th St. Chica
go 29, Ill.

Dr. Tomas Remeikis — 
redaktorius.

Dr. V. P. Vygantas, Val
das Adamkavičius, Vaclovas 
Kleiza, Vytautas Germanas, 
Romas Stakauskas.
STUDENTŲ STOVYKLA

Per Kalėdų atostogas įvy-

KULTŪR1NĖ
Atkelta iš 4-ro psi. 

kūriniai bus išstatyti meno pa 
rodoje be jokio jury komisijos 
tikrinimo.

7. Kad ši paroda turėtų di
desnę apimtį, joje greta 1863 
ir 1941 — 1950 sukilimams 
pavaizduoti kūrinių numato
ma išstatyti ir tolkių, kuriuose 
būtų pavaizduota bet kurio 
laikotarpio lietuvių kovos gi
nant savo tėvų žemę, pvz. 
Mindaugo — Vytauto D.džio 
jo laikotarpis, ypač 1918 — 
1920 nepriklausomybės kovų 
epizodai, kovos su bermonti
ninkais, lenkais, bolševikų ir 
vokiečių okupantus. Ypač pla 
čiai norima parodyti trėmimo 
Sibiran, nuteriotos Lietuvos 
vaizdus karo metu, tremties 
meto įvykius — bėgimą nuo 
priešų, stovyklinį gyvenimą 
ir jo būdingus vaizdus. Gau
tomis žiniomis aiškėja, kad be 
veik kiekvienas dailininkas tu 
ri kūrinių, vaizduojančių trem 
ties metą, ypač apsčiai jų turi 
grafikai.

8. Savaime aišku, kad pir
moje eilėje numatoma skirti 
premijas už 1863 ir 1941 — 
1950 metų sukilimus vaizduo
jančius kūrinius konkursui, 
bet jury komisija, radusi pa
kankamai vertingą ir kitos te
mos darbą, gali tą darbą pre
mijuoti.

9. Visi šiam tikslui skirti 
kūriniai privalo būti pristaty
ti iki 1964 metų kovo 31 d. 
imamai.

10. Paveikslus siųsti ir 
smulkesnių informacijų tei
rautis šiuo adresu: Čiurlionio 
Galerija, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, Illinois, USA.

L. A. Menininkų Klubo ir

M. MACIUKAS t
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS $ 

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

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. $

I SIUNTINIAI I
;į; visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją $> 
lįl ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per » 
į JANINĄ ADOMONIENĘ. |

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

I i
i

v

VALDYBA
ko lietuvių studentų (USA ir 
Kanados) skautų stovykla 
prie Cadilac, už Detroito, pa- 
sislydinėjimas (sky) Mičigan 
kalnuose. Suvažiavo apie 150 
studentų-čių. Buvo naujų me 
tų sutikimas su menine pro
grama. Per visą savaitę pri- 
sportuota ir linksmai laikas 
praleistas.

Visko užteko, tik daugeliui 
trūko naktų miegui. Gal šios 
programos dalį stovykloj rei
kėtų sutrumpinti?

KRONIKA...
Čiurlionio Galer. Vadovybė.

Šią apatinę dalį atplėšti ir 
atsiųsti Čiurlionio Galerijai 
nurodytu adresu — laikotar
py 1964 m. sausio 25 — 31 d.

Sutinku dalyvauti L. A. M. 
Klubo ir Čiurlionio Galerijos 
skelbiamame konkurse ir daly 
vausiu ruošiamoje meno paro
doje, kuri bus Čikagoje 1964 
m. balandžio 4—12 d.

Dalyvausiu su tapyba, gra
fika, skulptūra, piešimais, vit 
ražais, ............ ... .........................
(apačioje pabraukti).

Parašas.
BIBLIOGRAFINĖS 

ŽINIOS
Žymusis lietuvių kilmės ra

šytojas, neseniai išverstas į vo 
kiečių kalbą:

O. V. de Milosz: „Poesie”. 
Tekstai prancūzų ir vokiečių 
kalbomis. Išvertė ir įvadą pa
rašė Friedhelm Kemp. Išlei
do: Suhrkamp — Verlag Fra 
nkfurt. 140 p. 11,80 DM.

Paskiri Milašiaus eilėraš
čiai buvo išversti į vokiečių 
kalbą jau ir anksčiau. Įdomu, 
kad šis leidinys paruoštas 
dviem kalbomis.

Maniušis, I. A.: Razvitie 
stroitelstva i jego mateįialno- 
techničeskoi bazy v Litovskoi 
SSR (Statybos išsivystymas 
ir jos materialinė - techniško
ji bazė Lietuvos sovietinėje 
respublikoje). Vilnius: Gospo 
litnaučizdat 1963. 240 p. 33 
pav. Kaina Vokietijoj DM 3,

Leidinys liečia daugiau te
chniškąją statybą, fabrikus, 
jėgaines, statybinių medžiagų 
gamybą, tiltus ir pan. Aprašo 
mi Elektrėnai ir kt.

Federalinė respublika ir

Atsakymas į šį klausimą 
šiandien jau žinomas, Kris
taus laikais Palestinoje žmo
nės kalbėjo aramaiškai ir iš 
dalies graikiškai. Apie grai
kų kalbą daugelis mūsų bus šį 
tą girdėjęs, bet kas yra ara- 
majų kalba — retas kuris tu
ri didesnę nuovoką. Aramajų 
kalba nidko bendro neturi su 
indoeuropiečių kalbomis: ji 
priklauso semitinių kalbų gru 
pei ir turi nemža tarmių. Ar
timuosiuose ir viduriniuosiuo 
se rytuose aramajų kalba — 
ypač diplomatiniuose sluogs- 
niuose— buvo vartojama nuo 
pirmojo tūkstantmečio pra
džios prieš Kristaus gimimą 
iki penkių šimtų metų pabai
gos po Kr. Savo žydėjimo me 
tu ji pamažu išstūmė iš apy
vartos asirų, babiloniečių, fe- 
nikiečių ir hebrajų kalbas. 
Valdant Persijos imperiją 
Achemenų dinastijai, ji tapo 
susižinojimo kalba nuo Indi
jos iki Egipto. Vėliau, iškilus

Rytų Europa
Neseniai išėjo knyga, lie

čianti Vokietijos Federalinės 
respublikos santykius su Ry
tų Europa:

Harold Rasch: ,,Die Bun- 
desrepublik und Osteuropa” 
(Federalinė respublika ir Ry 
tų Europa). Grundfragen ei- 
ner kunftigen deutschen Ost- 
politik. Leidykla: Pahl - Ru- 
genstein Verlag Koln, 1963. 
147 psl.

Tai vienas iš daugelio vo
kiečių leidinių apie tai, kaip 
suaktyvinti vokiečių politiką 
Rytų Europoje.

RAŠYTOJA EDITH MIKE- 
LEITIS PASIEKIA 100,000 

TIRAŽUS
Neseniai rašytoja Edith Mi 

keleitis parašė romaną apie 
garsųjį dailininką Rembrand- 
tą: „Der Engei vor der Tūr“ 
(Angelas už durų). Leidykla.: 
Turm - Verlag Bietigheim 
(Wurtt.) 470 psl. DM 19,80. 
Spauda apie šį romaną atsilie
pė gana palankiai.

Ta pati rašytoja anksčiau 
buvo išleidusi romaną ,,Das 
ewige Bildnis“ (Amžinasis at 
vaizdas), kurio iki šiol par
duota jau netoli 100,000 egz.

E. 
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^Kaufman’s Woollens &Textiles| 
| 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.; | 
ft Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems ri
K garantuotai skubiausiai ir (i
| urmo kainomis |
$ (30—40% žemiau rinkos kainų) X
| IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS,
V geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 8 
8 moteriškiems kostiumams ir suknelėms. X
X Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių S 
K Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 8 

PRIIMAME UŽSAKYMUS |
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

| SAVININKAS CH. KAUFMANAS | 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune g

8 vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. $

Sun Life Assurance Company 
of Canada

MALONIAI PRANEŠA, KAD

Albertas Kinderis
ALBERT KENDARIS 

YRA JŪSŲ DRAUDIMO ATSTOVAS.
Jis gavo specialų apmokymą ir. y ra pasirengęs 
tvarkyti visus jūsų gyvybės draudimo reikalus. 
Jo patarnavimai bei patarimai yra suteikiami 

be jokio įsipareigojimo ir nemokamai.
Pasimatymui molonėkite skambinti: 

Darbe: 866-6411
Namuose: 484 - 8360

islamui, aramajų kalbą pakei
tė arabų kalba.

Šiandien aramaiškai kalba 
tik keli tūkstančiai žmonių, 
susispietusių trijuose Sirijos 
kaimuose, kurie iš Damasko 
galima pasiekti per valandą. 
Didžiausias tų kaimų vadinasi 
Malula ir yra tarp kalnų. Vie
no kalno šlaite stovi katalikų 
bažnyčia, kurioje kasdien lai
komos aramajų kalba mišios 
pagal melkitų ritualą. Prie 
bažnyčios yra ir vienuolynas. 
Šiame kaime yra apie tūkstan 
tį penkis šimtus gyventojų, 
kurių tarpe dvylika šeimų mu 
sulmonai. Kiti du kaimai >— 
Bakhaa irjubadeen. Visų trijų 
kaimų tėvai namie kalba su 
vaikais aramaiškai. Tačiau 
valstybinė kalba yra arabų.

Nors aramajų kalba per 
šimtmečius kiek pasikeitė, bet 
Mulalos kaimo gyventojai ne
sunkiai suprastų Pamokslą 
nuo kalno, kurį Kristus pasa
kė prieš du tūkstančius metų.

Nazareto sinagogoje ir di
džiojoje Jeruzalės šventovėje 
Kristus ir šiaipjau Palestinos 
gyventojai girdėjo rabinus 
skaitant šventraščius ir mel
džiantis hebraiškai, bet namie 
ir turgavietėje buvo vartoja
ma aramajų kalba.

Įrodinėjama, kad aramajai 
pasiskolinę dabar Europoje 
vartojamą raidyną iš fenikie- 
čių ir jį perdavę kitoms tau
toms. Persai ir indai aramajų 
raidyną išplatinę Rytuose, o 
graikai — Vakaruose. Taip 
pat yra nuomonė, kad Evan
gelijos ir Apaštalų darbai pir
miausia buvę parašyti arama
iškai, o tik paskui išversti į 
graikų kalbą.

Kai kuriose Evangelijų vie 
tose randame įterpta aramaiš- 
kų sakinių. Štai,, pavyz
džiui, šv. Morkus pasakoja, 
kad Kristus prikeldamas iš 
numirusiųjų dvylikos metų 
mergaitę, taręs: Talitha cumi 
(Mergaite, sakau tau, kelkis). 
Tas pats Morkus aprašo, kad 
Kristus, sugrąžindamas neby
liui ir kurtiniui kalbą, taręs: 
Effeta (Atsiverk). O mirties 
agonijoje Kristus šaukė nuo 
kryžiaus: Eloi, Eloi, lama sa- 
bacthani? (Mano Dieve, ma
no Dieve, kodėl mane aplei
dai?). Tai vis aramaiškai pa
sakyti žodžiai.

Pažymėtina, kad uždarant

VANCOUVER, B.C.
KAS NAUJA

Prieš keletą metų Vancou- 
verio mieste veikė trys lietu
viškos organizacijos. Tada ne 
trūko nei įvairių parengimų, 
nei spaudoje korespondenci
jų (nors jose buvo daugiau 
rašoma tik blogoji pusė), bet 
kartu aprašomi ir visi šios 
provincijos įvykiai.

Dabar mūsų kolonijoje be
veik visai nutilo organizacinis 
veikimas, o su juo kartu ir 
korespondencijos. Dar kas 
nors atsirado, kad pasiuntė 
Bendruomenės išleistą porą 
pakvietimų. O maždaug 
per metus laiko mūsų provin
cijoj naujienų buvo nevisai 
mažai.

1962 gruodžio 14 d. iš Lie
tuvos atvyko P. Adelė Lo- 
pinienė, kuri apisgyveno 
pas savo sūnų Vaclovą Lopi
nį, Port Alice, B. C.

P. Lopinienė praleido visą 
savo gyvenimą okupuotame 
Vilniaus krašte ir per pas
kutinę rusų okupaciją labai 
daug iškentėjo. Ji papasakojo 
apie daug dalykų, kurių mes 
lietuviai iki šiol nežinojome ir

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
BRANGSTA PRAGYVENIMAS

Kaip paskutiniai statistiniai 
duomenys rodo, pragyvenimo 
išlaidos visoje Kanadoje vėl 
pakilo. Tai aiškiai pastebima 
mūsų mieste, kuris jau ir taip 
brangiau už maistą moka. Tik 
prieš porą savaičių vienu cen
tu pakelta duonos kaina ir 
dar pabrėžiančiai pasigiriant 
kad mūsų mieste duona ir da
bar bus pati pigiausia visoje 
Kanadoje — tik 22 centai rai
kytos Ikepaliukas. Kava pa
branginta 4 centais vienam 
svarui, o žymiai pabrangu- 
sios yra žalios daržovės ir vi
sa eilė kitų maisto produktų. 
Atrodo, kad viskas pabrango 
tik centais, tačiau pabandyki
me palyginti dabartines mais

Romoje pirmąją Visuotiniojo 
susirinkimo sesiją, Beiruto 
vyskupas G. Gani laikė mišias 
aramaiškai.

Kaip graikų ir hebrajų kal
bos, taip ir aramajų kalba yra 
Šventraščio kalba, ir todėl jos 
nemirtingumas užtikrintas. 
Ezros ir Danieliaus knygų da 
lys Šventraštyje yra parašy
tos aramajiškai. Krikščionybė 
kilo ir išaugo aramaiškai kal
bančių žmonių tarpe. Kristus, 
skelbdamas savo mokslą, var
tojo aramajų kalbą.

J. Tininis.

I Įvairūs 1 
DRAUDIMAl| 

| Karys Zižys § 
j Įstaigos VI 2-1427. 1
§ Namų 366 - 9094 & 

gal kai kurie iš mūsų visai ne
sužinosime.

Pereitais metais iš Vancou 
verio į JAV arba į kitus Ka
nados miestus išvyko keletas 
lietuvių šeimų, kurios mūsų 
neskaitlingoje 'kolonijoje da
bar sudaro nemažą spragą.

Į Los Angeles išvyko visų 
Vancouverio lietuvių gerai ži
nomi ir mėgiami P. P. Nak- 
vošai. Taip pat į tą patį mies
tą išvyko ir P. P. Staniskių 
šeima.

Ponų Smilgių šeima išvyko 
į Torontą. P. Emilis Smilgis 
ilgus metus būdamas Van- 
couvery įdėjo labai daug dar
bo į lietuvišką veiklą ir ne
manau, kad atsiras kitas toks 
lietuvis, kuris galėtų įdėti 
tiek darbo lietuvybės išlaiky
mui.

Į Winnipegą išvyko p. Ele 
na Daraškevičienė su savo 
trim vaikučiais.

Vancouvery įsisteigė lietu
vių bendrovė ir stato medžio 
malūną. Statybos darbai jau 
visai prie pabaikos, ir neužil
go ratai pradės suktis.

V ancou verietis.

to kainas, su tuo ką mokėjo
me prieš kokią 10 metų, tai 
atrasime tikrai didelį skirtu
mą.

Dabar atverskime kitą me
dalio pusę ir pakalbėkime apie 
gaunamus atlyginimus. Jei 
prieš kelioliką metų vidutiniš
ką atlyginimą plieno darbinin 
(kas gaudavo už 2 savaites į 
rankas apie 100 dolerių, tai 
dabar tas pats plieno darbinin 
kas už dvi savaites gauna apie 
200 dol. ir tikisi, kad šiais me 
tais nauja darbo sutartis dar 
pakels atlyginimą. Taigi, jei
gu kyla atlyginimas, tai pa
brangsta pragyvenimas.

SNIEGAS IR ŠALČIAI
Praėjusių metų gruodžio 

mėn. turėjome rekordinį snie
go kiekį, o š. m. sausio mėne
siui mūsų miesto meteorolo
gai buvo išpranašavę palygi
namai švelnią temperatūrą su 
nedaug sniego, tačiau bent 
sausio m. pradžioje tų mete- 
rologų spėjimai visai nepasi
tvirtino. Stipriai šąla ir nespė 
jame kasti sneigo. Tuo tarpu 
šalčiai ir gripas spėjo rimtai 
susargdinti net porą mūsų ko 
lonijos tautiečių, kuriems pa
linkėsime kuo greičiausiai pa 
sveikti.

Gi bekasdami sniegą prisi
minkime, kad kitose Š. Ameri

Nukelta į 6-tą psl.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

I BALTIC WOODWORK CO. | i *
g DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI, g 
| IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |
| K. KIAUŠAS ir J- ŠIAUČIULIS. |

i; Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. |
f Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. |

Baltica 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 SPECI \LIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

A. NORKELIŪNAS I
Commisioner of the Superior Court of Montreal 8

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

tt?$>Xj*XXXXX*X*X*XSXXTXXXXXXXXXT  ♦XTtXXZXXXXXXXZZZXZTXXZTiXXZXXXXX  JXXXXZTXXSXXXriZTXXX+XXXXXXXXXTXZ

1
ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.
XXXTXtTJTTTT?? t X?lXTXTtXXTTXTXXXXXXTTTXt?X?XX?XtXXXXXX>XXXttTTXTTXXXXTXtTTTX7?*TXZXX?TrXTT?XXXTXX^

1
BELLAZZI - LAMY, INC I

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle R
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 8 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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FILMO MENAS
ISTORINIS FILMAS

SUDBURY, ONTARIO
K. L. BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS

Reportažas
Toronto verslininkų inspi

ruoti. dail. T. Valius ir arch. 
Petrulis yra gerokai pasistū- 
mėję dokumentinio, dalinai 
pramoginio filmo gamyboje. 
Kaip paaiškėjo verslininkų su 
sirinkime (sausio 19, 1964), 
abu pasiryžėliai, asistuojant 
iždininkui Janušauskui, į fil
mą yra įdėję ne tik savo lais
valaikius, bet ir dalį sielos. 
Jie yra numatę perduoti ne 
šabloniškus verslininkų pasi
sekimus, bet lygiagrečiai įpin
ti kultūrinio gyvenimo aspek
tus. Šalia individualaus tau
tiečio gebėjimo, jo užsibrėžto 
ir sektino pavyzdžio, filme 
bus lietuviškos dainos, šokiai 
ir veiklesnės organizacijos.

Viską atatinkamai sutvar
kius, papuošus, meniškai api- 
pavidalinius, dail. Valius už
tikrino, kad filmas bus ne 
vien dokumentinė įvykių re
gistracija, bet turės tautinį— 
pramoginį atspalvį. Ten bus 
matomas naujoje žemėje besi
kuriančio tautiečio triūsas, iš 
kasdieninės rutinos išsiveržu
sio lietuvio atsiekti darbo vai 
šiai. Filmas bus spalvotas ir 
užtruks dvi su puse valandos.

Dr. J. Kaš'kelis pabrėžė, 
kad tai bus Kanados lietuvių 
istorinis įvykis, kuriame bus 
atžymėta pajėgesnio ir užsi
spyrusio tautiečio siekimai. 
Tuo pačiu, svarbiausias idėjos 
puoselėtojas, Dr. Kaškelis ap
gailestavo, kad mūsų vadovau 
ją veiksniai per maža dėmesio 
kreipia į praktiškuosius tau
tiečių reikalus. Jie esą dau
giau užsiėmę santimentais ir 
svarbių problemų sprendi
mais. Bepolitikuodami, be
svarstydami sunkiau apčiuo
piamus reikalus, jie nebepajė
gia įsigyventi ir suprasti bū- 

WELLAND, Ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

bus minima vasario mėn. 8 d., 
Wellande, Slovakų salėje 162 
Hager Str.

Oficialioji dalis: svečio iš 
Toronto, visų mėgiamos ir 
laukiamos E. Jurkevičienės 
paskaita. Po to, meninė dalis, 
kurią išpildo garsi solistė iš 
Toronto Vaclovą Žiemelytė, 
pirmą kartą atvykstanti į Wel 
landą.

Dainų pertraukos metu ba 
lėtas, kurį atlieka jauna beky
lanti žvaigždė iš Port Colbor- 
ne, Diana Rowse.

Po oficialios dalies bus Už
gavėnių blynų vakaras, šo
kiai, bufetas, loterija. Gros 
geras orkestras.

Įdomu, kad moterų Wellan 
do Apyl. Valdyba, šiam minė
jimui jėgas pasirinko irgi mo
teris ir žada turėti daug sve-

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.

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 7 % %.

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

bet nedaugiau $ 2,009.90.
„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.

iš Toronto
tinuosius, kasdieninio gyveni
mo aspektus.

Plačiau aptartas lėšų klau
simas, kuris labai aktualus fil 
mo finansavime.

Susirinkimą savo atsilanky
mu pagerbė ir verslininkų už
simojimą pagyrė konsulas J. 
Žmuidzinas. Kruopščios šei
mininkės susirinkusius pavai
šino kava ir pyragaičiais.

S. Pranckūnas.
ANN JULLIANN — 

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ,
talentinga jauna lietuvaitė ar
tistė, pagarsėjusi filmose „Ba 
bes in Toyland”, „Gypsy” ir 
kt., neseniai turėjo svarbią ro 
lę muzikiniame vaidinime see 
noje „Jubiliejinis valsas“ (An 
niversary Waltz). Jinai tenai 
taip pat labai gerai pasireiškė. 
Vaidinimas įvyko garsiame 
Pasadena Playhouse, Calif.

APIE LAURENCE 
HARVEY

platų rašinį parašė žinomas 
latvių rašytojas Anšlavs Eg- 
litis Kanadoje du kart per sa
vaitę leidžiamam laikraštyje 
„Latvija“ 1963 metų nr. 98, 
įdėta tris skiltis užimanti Lau 
rence Harvey nuotrauka su 
Sara Miles iš filmo „Ceremo
nija“. Rašinio pradžioje pažy
mima,kad jo tikras vardas 
Laurynas Mykolas Skiknė, gi 
męs 1928 spalio 1 d. Lietuvo
je. Duodama plati aktoriaus 
biografija, jo filminės, artisti
nės veiklos apžvalga. Straips
nio pabaigoje autorius pažy
mi, kad iki šiol Harvey - Skik 
nė dar nevaidino lietuvių pa
rašyto ar lietuviško veikalo, 
bet mano, kad kada nors tai 
padarys.

čių iš artimiausių ir tolimes
nių vietovių. S. B.

SAULT ST. MARIE. . .
Atkelta iš 5-to psl. 

kos vietovėse dar daugiau 
sniego užverčia. Štai, skaito
me, New Yortrui užkrėtė net 
13 colių sniego per vieną die
ną, o Muskegon, Mich, šią žie 
mą jau iškrito per 13 pėdų 
sniego. . .

Kaip ten bebūtų, nenusi
minkime, nes dar pora mėne
sių, o tada paskutinį sniegą 
bekasdami jau galėsime de
klamuoti iš Kristijono Done
laičio „Metų”, kad „Saulelė 
vėl atkopdama budina svie
tą. . .”

Korespondentas, 
tnnnntntntttttnttttntttttntnttntnttt

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 3-09 78

Sausio mėn. 19 d., Christ 
the King bažnyčios salėje įvy 
ko visuotinis L. B. narių su
sirinkimas. Aptarti bendruo
meninio gyvenimo ir veiklos 
reikalai. Slaptu balsavimu iš
rinkta nauja L. B. valdyba ir 
L. B. kontrolės komisija.

Š. m. L.B. valdybą sudaro: 
Pirm. Kručas Juozas, vicepir 
mininkas Tolvaišą St., sekret. 
Strakauskas Ant., iždin. Ku- 
sinskis Aleksas. Kandidatais 
liko: Račinskienė Ir. ir Kriau 
čeliūnas Vladas.

Narys švietimo ir kultūros 
reikalams — Labuckienė Jad
vyga.

Kontrolės komisija: Remei
kis Jonas, Lukšys Jonas ir Jui 
ka Vladas. Kandidatais liko: 
Poderys Kęstutis.

Į L. B. valdybos rinkimus 
kandidatavo: Kusinskis A., 
Kručas J„ Tolvaišą S., Stra
kauskas A., Labuckienė J., Ra 
činskienė I., Kriaučeliūnas V., 
Staškus J., Semežys P., Ri
mas K.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

L. B. valdyba š. m. vasario 
mėn. 15 d., šeštadienį, ren
gia Nepriklausomybės šven
tės (Vasario 16 dienos) mi
nėjimą, kuris įvyks ukrainie
čių salėje, 130 Frood Rd. Pra 
džia 7 vai. vakare. Visus tau
tiečius kviečia skaitlingai da
lyvauti ir pasikviesti draugų.

L. B. valdyba.
VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Bataitis Juozas, Vasario 16 
gimnazijos 12 —13 rėmėjų bū 
relio vadovas, surinko ir pa
siuntė — už 1963 metus $306 
ir likutį už 1962 metus $ 58. 
Viso $ 364. Būrelio vadovas 
atsiprašo visus tuos rėmėjus, 
kurių nespėjo aplankyti, taip 
pat ir tuos, kuriems, gal per
daug įgriso.

Šios gražios piniginės su
mos surinkimas iš mažos Sud 
būrio kolonijos 2-jų rėmėjų 
būrelių kalba pats už save, aiš 
kiai parodydamas rėmėjų ir va 
dovo pasiaukojimą ir lietuviš
ką susipratimą.

GRAŽU, KAD SPAUDOS 
NEUŽMIRŠTA

L. B. valdyba baigdama 
1963 m. kadenciją, spaudos 
reikalams remti paskyrė $20. 
Bus pasiųsta „Tėviškės Žibu
riams” — $10 , „Nepriklauso 
mai Lietuvai” — $10, be to 
dar paskirta $20 nupirkti kny 
goms apie Lietuvą anglų kal
ba ir perduoti Sudburio mies
to bibliotekai.

LIETUVIŲ BAŽNYTINIS 
KOMITETAS

sausio mėn. 5 d., sekmadieni, 
Christ the King bažnyčios sa
lėje suruošė tradicinį metų po 
būvį. Be suaugusiųjų, jame 
dalyvavo daug ir jaunimo, ku 
riems nemokamas vaišes pa
ruošė kun. A. Sabas. Pelno

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

R. R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030
Parduodami: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, 
CORVAIR, 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 STALIORAITIS G. MC CALLEN
Namų tel. RO. 2-2407 Tel. Bolton 857-103C
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 išsimokėjimui 
tik $ 18.72 į sav. 2 metų — 2400 mylių garantija.

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
I

gauta per 70 dol. Bažnytinį 
komitetą sudaro: kun. Anta
nas Sabas, Jurgis Kriaučeliū- 
nas ir Agota Pranskūnienė.

1963 METAI SUDBURIO
lietuviams buvo laimingi. Įvy 
ko 5 vestuvės, gimė 6 kūdi
kiai, niekas nemirė. Susirgu
sių ligoninėse ir namuose bu
vo labai mažai. Tikėkimės, 
kad 1964 metai bus dar lai
mingesni.

— Zanzibar© perversminin 
kai Maskvos indoktrinuoti: 
prezid. Obeid Karune, pirm. 
Ka°s'm Hanga ir užs. r. min. 
Abdul Rachman Mahamed.

PRINCAS PILYPAS ĮTEIKIA KANADOS
KARIUOMENEI VĖLIAVĄ

SPORTAS..,

PRISIKĖLIMO PARAPI- JOS 1963 METŲ 
FINANSINĖ APYSKAITA

Pajamos: $$
Aukos parapijai išlaikyti 42,643.25 
Kitos aukos ..................... 12,218.34
Parengimai ir salė .........75,701.94
įvairios .............................13,764.38

$144,327 91
Naujos parapijiečių pask. 4,610.78 
Likutis iš 1962 metų .... 147.04 
Viso paj. per 1963 m. $149,085.73 

Išlaidos.
Ordinarinės.
A. Bažnyčia ir parapija:

Paj. mokest. vyskupijai 986 26
Bažnyčios reikmenys . .. 2,082 06 
Algos kunigams.............. 3,480.00
Kitos bažn. ai po s.......... 5,640.00

Atkelta iš 3-čio 
atrinkimui bei jų paruošimui.

Pirmoje eilėje buvo paskir 
ti krepšinio k-to atstovai įvai 
riose lietuvių kolonijose, ku
rių uždavinys bus stebėti ata
tinkamų miestų lietuvių krep
šinio komandas įvairiose rung 
tynėse bei pirmenybėse, at
kreipti ypatingą dėmesį į ga
limus kandidatus, patirti 
apie jų kilmę, charakterį ir 
užsiėinimą. Atstovais yra pa
kviesti: M. Duliūnas (Toron
tas), St. Ginčiauskas (Toron
tas), J. Bulionis (Hamilto
nas), Alg. Alantas (Detroi
tas), J. Kijauskas (Clevelan- 
das), Alg. Birutis (Rytų spir
to apygarda).

Per sporto žaidynes Toron
te, balandžio 4—5 dd., šie ats
tovai padarys krepšinio komi
tetui pranešimus bei gaus to
limesnius nurodymus krepši
nio reikalais, (vg)

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Sov. Sąjungos zoninėse 

jaunių krepšinio pirmenybėse 
Gardine, Lietuvos atstovai nu 
galėjo visus varžovus ir pa
teko į baigiamuosius susitiki
mus. Tuo tarpu, Marijampo
lės mergaitės, surinkusios vie

{vairios (kuras, elektra, 
rinki, vyskupijai, 10-metis, 
agapės ir t. t............. 9,241.95

$21,430.27 
. .Klebonija: $$
Maistas ir virt, reikmenys 4,526.20 
Įvairios (kuras, elektra, 

automobilių išlaikymas, 
mokesčiai ir t. t.). . . . 6,069.78

$10,595.98 
Ekstraordinarinės: $$

Salės ir kavinės inventor. 1,002.20 
Paruoš, darbai naujai sta. 3,215.03 
Šalpos reikalams ............ 25,794.81

$30,012.04
Nukelta į 7-tą psl.

psl.
nodą taškų skaičių su Ryga ir 
Leningradu turėjo pasitenkin 
ti trečia vieta dėl blogesnio 
krepšių skaičiaus.

— Vilniuje ir Kaune viešė 
jo SS-gos rankinio rinktinė. 
Mūsų sostinėje rusai išvengė 
pralaimėjimo tik paskutinėse 
žaidimo minutėse, įveikdami 
Vilnių 19:18. Geriau jiems se 
kėši Kaune, kur jie nugalėjo 
vietos Atletą 25:12.

— Lietuvos bokso keturias
dešimtmečiui atžymėti vasa
rio 1—3 d. d. Kaune įvyks Pa 
baltijo bokso turnyras.

— Jaunių tinklinio varžy
bose Lietuvą atstovavo: Ščiu- 
rova, Četikova, Fedosejeva, 
Konovalenka ir kt.

IŠ VISUR
— Lenkijos šuolininkai pui 

kiai pasirodė Zakopanės di
džiajame tr amply ne: Valia nu 
šoko 95,5 m ir Pšibyla 94,5 
m.

—• Žiemos olimpinėse žai
dynėse Innsbrucke bendrą Vo 
kietijos rinktinę sudaro 119 
sportininkų, kurių 69 vakari
nės dalies ir 50 iš rytinės.

— Žiemos olimpNadėie Ims 
brucke dalyvaus 1807 sporti
ninkai.
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HAMIf&LTON/'
HAMILTONO VYSK. VALANČIAUS

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

Tėvų Komiteto rengiamas

Didžiulis
Kaukių Balius

įvyksta 
šį šeštadienį — vasario 1 d.

Hillcrest restorano didžiojoje salėje, 510 Concession Str.
PRADŽIA 7 V. V. BENNY FERRY ORKESTRAS.

BUFETAS IR T. T.
Visus ir iš visų apylinkių lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.

Tėvų Komitetas.

ATSISTATYDINO KLB HAMILTONO APYLIN
KĖS VALDYBA

Rinkimai vasario 16 d., kandidatų įteikimas iki 
vasario 5 d.

Užbaigus savo dviejų metų 
kadenciją, sausio 19 d. visuo
tiniame susirinkime dabarti
nė Bendr. v-ba pareiškė atsi
statydinimą. Šiai v-bai dar 
teks suruošti Vasario 16-tos 
minėjimą ir pabaigti rinkti so 
lidarumo įnašą.

Sudaryta rinkiminė komisi
ja surasti kandidatus ir įvyk 
dyti rinkimus. Į komisiją įei
na: J. Krištolaitis, K. Mileris, 
V. Kežinaitis, K. Lukoševi
čius ir J. Bajoraitis.

Rinkimai pas mus vasario 
16 d. Tą ypatingą sekmadienį 
mes minime Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo šven
tę. Tas sutraukia daug žmo
nių ir praktiškai ji yra geriau 
šia data rinkimams.

Kandidatus komisijos na
riams reikia įteikti iki vasario 
5 dienos 12 valandos nakties.

Šiemet Hamiltone bus ruo
šiama Jaunimo diena, kuri 
įvyksta Padėkos savaitgalį, 
spalio mėn. Tam jau yra užsa 
kyta kareivinių didžioji salė.

K. M.
KAUKIŲ BALIUS, 

rengiamas Vysk. Valančiaus 
šešt. mokyklos Tėvų k-to, įvy 
ksta ateinantį šeštadienį — 
vasario 1 d. Hillcrest restora
no didž. salėje (II aukšte), 
510 Concession Str. (ant kal
no). Pradžia 7 v v. Mašinoms 
pastatyti daug vietos aikštė
je kitoj pusėj g-vės prieš salę.

Balius bus tikrai įdomus ir 
turtingas, nes nujaučiama, 
kad jame dalyvaus daug ir 
įdomių kaukių dar čia nema
tytų, kurios konkuruos laimė
jimui 4-rių piniginių ir dvie
jų daiktinių premijų. Laimės 
išmėginimui daug vertingų 
staliukų ir turtinga loterija.

Šokiams linksma muzika, 
įvairus bufetas pasivaišini- 
mui. Visiems bus geriausia 
proga linksmam laiko pralei
dimui ir atsigaivinimui povisų 
sunkių darbų ir rūpesčių.

Tad visus Hamiltono ir vi
sų kitų apylinkių lietuvius 
nuoširdžiai kviečiame gausiai 
dalyvauti, už ką visiems iš 
anksto dėkojame.

Tėvų komitetas.
NAUJA LN SEKRETORĖ

Lapkričio pradžioje p. M. 
Leparskienei atsisakius iš LN 
sekretorės pareigų, v-bos p- 
kui teko sunki pareiga suras
ti naują asmenį šioms atsakin 

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

goms pareigoms. Sunki, nes 
šiam darbui reikia kvalifikuo
to žmogaus, kuris gerai mo
kėtų anglų kalbą ir turėtų ad 
ministaciniame darbe patyri
mo. Po eilės nesėkmingų pra 
šymų, kurie šį darbą sugeba, 
pagaliau pavyko gauti sutiki
mas p-lės Stelos Samus, kuri 
mielai šias pareigas pasiėmė.

S. Samaitė yra čia gimusi 
lietuvaitė ir jau eilę metų dir 
ba Stelco Canada Works raš
tinėje iždininkės pareigose. 
Šia proga ji užsisakė ir „NL“.

S. Samaitę LN v-ba sau
sio 18 d. posėdyje vienbalsiai 
šioms pareigoms patvirtino.

~ P-lei Stelai v-bos ir visų L. 
N., narių vardu gili padėka!

LN Klutūros Fondas, 
už gruodžio mėnesį gavo $15 
alyvos komisų. Nuoširdi pade 
ka A. Ščiukai, R. Siručiui ir 
V. Leparskui, kurie minėtą 
mėnesį alyvos pirkimo sutar
tis pratęsė ir už ką gauta po 
$ 5.

LN v-bos vardu reiškiame 
gilią padėką Ant. Lukoševi
čiui iš Oakville už $12.50 au
ką LN Kultūros Fondui!

MŪSŲ SERGANTIEJI
Sausio 11 d. operuotis iš

vyko į Šv. Juozapo ligoninę 
Erna Berzinš. Operacija ge
rai pasisekė ir ligonė tikisi 
greitu laiku grįžti į namus.

E. Berzinš yra lietuvaitė, iš 
tekėjusi už latvio. Jos vyras 
ir vienturtė mergaitė gerai 
kalba lietuviškai, nes jos gim
toji kalba tapo visos šeimos 
kasdien naudojama kalba.

Linkime mielajai Ernai at 
eityje geriausios sveikatos ir 
asmeniškos laimės!

ŠEIMOS ŠVENTĖ
Alb. ir Alb. Pilipavičių 15 

m. vedybinė sukaktis buvo iš
kilmingai švenčiama sausio 
26 d. šios sukakties iniciato
rės ir rengėjos yra Roma Jur- 
gutienė ir Danutė Jonikienė. 
Pp. Pilipavičiai mūsų koloni
joje žinomi, kaip labai nuo
širdūs, teisingi ir geri žmo
nės, o taip pat aktyvūs ir apsi 
sprendę lietuviai. Jie kartu su 
pp. Dirsėmis prieš porą su 
virš metų yra pirkę Barton g- 
vėje Moosetread alinę, kurią 
puikiai veda ir jau per trum
pą laiką pakėlė klijentūrą.

Linkiu geresiems Albinutei 
ir Alfonsui šia proga gražiau 
šių ir ilgiausių ateities metu!

Sk. St.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba sėkmingai baigianti savo 
2-jų metų kadenciją. Iš kairės pirmoj eilėj: Ant. Garkūnas— 

sekr., VI. Kažemėkas — pirm., P. Lukošius — ižd.
Antroj eilėj: Alg. Barkauskas — v-bos narys parengimams, 
V. Kežinaitis — vicepirm., K. Mikšys—parengimų vadovas, 

jau 10-tus metus atidirbęs Beridr. v-boj ir K. Mileris — 
v-bos narys informaciniams reikalams.
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NAUJOJO HAMILTONO LN PROJEKTO 
ĮVYKDYMO PLANAS

Mūsų spaudoje, susirinki
muose ar or-jų posėdžiuose 
buvo ir yra diskutuojama šim 
tai gražiausių pasiūlymų - ir 
projektų, bet kada reikia juos 
realizuoti, viskas tuojau pat 
sustoja, nes mūsų tarpe yra 
daug gražiakalbių ir svajoto
jų, bet maža tėra tokių, kurie 
prisiverstų bendram reikalui 
pridėti savo darbą ar lėšas.

Kada po 7 m. didžiausių 
pastangų pastatyti Liet. Na
mus Hamiltone, pagal pirmą
jį projektą, tai yra, beveik vi
sas patalpas numatant mūsų 
liet, bendruomeniniams rei
kalams, pagaliau šis darbas 
atsidūrė prieš neįveikiamas 
kliūtis ir sustojo. Reikėjo ješ 
koti išeities, kad visdėlto LN 
pastatytumėm. Paskutiniuose 
keliuose „NL” nr-uose aš pa 
teikiau naują LN versiją, ku
ri, mano patirtimi, yra šiuo 
metu vienintelė ta prasme, 
kad ją galime įgyvendinti. 
Jeigu ateinantis LN narių vi
suotinis susirinkimas šį pla
ną primtų, aš turiu rimtų duo 
menų, kad jį įvykdytumėm. 
Čia tat ir noriu duoti liet, vi
suomenei šio naujojo LN pro 
jekto vykdymo eigą.

Visi gerai žinome, kad kiek 
vienas realus darbas tuojau 
pat susiduria su pinigu. Nau 
jasis LN projektas iškilo ta
da, kai ankstyvesniajam šim
tinių gavimas visiškai susto
jo, o jų atsiėmimas padidėjo. 
Dar visą pr. metų rugsėjo mė 
nesį važinėjau pas Toronto ir 
Tillsonburg lietuvius, prašy
damas padėti hamiloniečiams 
LN įsigyti, bet tegavau 1000 
dolerių, o pareiškimų per tą 
patį laiką atsiimti pinigus bu
vo gauta beveik dvigubai. Te 
ko sustoti ir rimtai susimąs
tyti. Gyvenimo tikrovė pa
brėžtinai parodė, kad anas 
projektas jau neįgyvendina
mas.

Po ilgų svarstymų apsi
sprendžiau sustoti ties B. 
Krono siūlymu, kuris, dabar 
jau aiškėja, yra realus ir įvyk 
domas. O įvykdomas todėl, 
kad LN nariai jį finansuos.

Per 3 paskutines savaites, 
susitikęs su eile LN narių ir 
nuodugniau išsikalbėjęs apie 
naująjį LN projektą, sausio 
12 dienai jau turėjau 23-jų L. 
N. narių rimtus patikinimus, 
kad kiekvienas iš jų prie šių 
LN statybos prisidėsiąs nuo 
$500 iki $3000, o vienas pa
žadėjo net $10,000. Štai ir iš
sisprendžia visi ginčai, dėl ku 
rių netekome kelių mėnesių 
brangaus laiko. Kada grynai 
tautiniams Lietuvių Namams 
sunku buVo ir šimtinę begau
ti, šį naująjį LN projektą tau 
tiečiai pasiryžę remti net tūks 
tantinėmis. Tas faktas kiek
vienam įrodo, kad su LN įsi 
gijimu pasukome į tikrą ir re 
alų kelią.

Naujojo LN plano 
vykdymas.

Pirmiausia, kad šį planą L.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

N. v-ba galėtų pradėti vykdy
ti, reikia jį įteisinti. Jeigu 
kovo mėnesį LN nariai jį pri 
ims, jis būtų vykdomas šiais 
būdais:

1. Aš vienas per keletą 
mėnesių rasčiau nuo 50 iki 
100 tautiečių, kurie sudėtų 
mums reikiamus $ 100,000. 
Tikiuosi, kad ir kiti LN v- 
bos nariai savo darbu prisidė
tų ir patį lėšų telkimą pagrei 
tintų.

2. Šiuo metu yra gauti iš 
LN narių pareiškimai jų Še
rus parduoti ir jiems išmokė
ti pinigus bendrai apie 14,000 
dolerių. Pirmoje eilėje jiems 
būtų išsiuntinėti laiškai, pra
šant juos pasilikti LN nariais 
ir toliau, o jei kurie nesutik
tų, būtų nurodyta data, iki 
kurios jie turėtų prisiųsti pa
kartotinus pareiškimus. Pir
moje eilėje turėtų būti par
duoti jų Šerai ir jiems pinigai 
grąžinti.

3. Iš eilės tautiečių yra man 
priekaištų, kad aš turįs slap
tų minčių visuomenės sudė
tais pinigais pasinaudoti ir as 
meniškai pralobti, suorgani
zuodamas nedidelę grupę sta 
mbesnių šėrininkų, kurie per
imtų LN kontrolę. Nors nuo 
to pavojaus saugo LN įstatai, 
neleisdami v-bai parduoti vie 
nam asmeniui daugiau, kaip 
10 šėrų (už $1000), bet be to 
reikėtų dar kelias savaites 
duoti pirmenybę tiems tautie 
čiams, kurie norėtų įsigyti po 
vieną ar du, tris LN šėrus, 
paskelbiant apie tai liet, spau 
doje. Tik po to, kai neatsiras 
damas padėti hamiltoniečiams 
pakankamai mažesnėmis su
momis prisidedančių, tektų 
prašyti ir jieškoti tūkstanti
nių. O kad jų gausime, aš jau 
dabar esu tikras, čia aš tu
riu mintyje tų 23 tautiečių re 
alius pasiūlymus ir B. Krono 
taiklią mintį, pareikštą LN v- 
bos posėdyje ir būtent: „Jei 
p. Bakšys vien tik idėja rem
damasis surinko $ 130,000 
(čia turiu patikslinti, kad žy
mią dalį šios sumos surinko 
šios ir buvusių v-bų nariai), 
tad kada žmonės pamatys, 
jog LN atremti į realų ir tik
rą ekonominį pagrindą, tada 
pinigų netruks, nes lietuviai 
šiuo metu prasigyvenę ir pini
gų turi“.

4. Naujo LN projekto fi
nansavimui gautumėm tik pa 
gal provizorinius jo planus, 
kurie dažniausiai architektų 
daromi dovanai. $550,000 I

TORONTAS
Atkelta iš 6 psl.

Parengimai, salė, kavinė: $$ 
Algos ir pagelba ............. 10,939.20
Produkt. ir pareng. reik. 12,149.21 
Įvairios (kuras, elektra, 

valymo reikmenys, 
pataisymai ir t. t.) ... 8,515.13 

$31,603.54
Skolų mokėjimai: $$

Grąžinta bankams ..........  4,400.00
Grąžinta parapijiečiams . 14,020.78 

$18,420.78 
Išmokėta nuošimčių 4,625 24 

$23,046.02 
Viso išlaidų per 1963 m. 116,687.85 
Likutis 1964 metams —

statybos fondui ........ 32,397.88
$149,085.73 

Likusios parapijos skolos: $$ 
Bankams ......................100,000.00
Parapijiečiams ............ 54,674.52

$154,674.52

Skelbimas nr. 11.

DIEVO KARALYSTĖ
Tęsinys.

Kuomet jau šėtonas bus surištas 
ir piktas suvaržytas ir išviršinės 
pagundos pašalintos, iiuosasis lai
kas, pagarbintai bažnyčiai vado
vaujant, bus praleistas tyrinėjant 
gamtą ir gamtos Dievą ir Jo gar
bingąsias ypatybes: Jo išmintį, tei
singumą, meilę ir galybę; ir tokių 
dalykų tyrinėjimas bus bėgai įdo
mus ir interesingas. Tai darydami 
žmonės pradės džiūgaudami grįžti 
į žmoginį tobulumą, nes tai yra jų 
vargo ir ištyrimų tikslas. Taip pat 
reikia atsiminti faktą, kad naujoji 
valdžia rūpinsis ne vien didesniais 
savo pavaldinių reikalais, bet taip 
pat ir mažiausiais dalykėliais. Tai 
bus „pavyzdinga valdžia“ pilniau
sioje to žodžio prasmėje.

Galime spręsti, kad kaikurie ma 
nys, kad Kristaus Karalystė bus 
autokratišką valdžia pasaulyje, ko 
kios žmonės dar neturėjo, ir kad 
ją gyvybės, nuosavybė ir visokie 
reikalai bus Karaliaus rankose, be 
jokio atšaukimo. Vienok taip ne
bus, nes mes turime tikriausių ir 
pilnai įtikinančių įrodymų, kad

morgyčių, už kurią sumą be
veik ir įvykdytumėm LN sta
tybą. Antrą $100,000 reikia 
turėti, kaip atsargą, jeigu at
sirastų papildomų išlaidų sta 
tybą baigiant ir baldų bei ki
to inventoriaus įsigijimui.

Pirmajam LN projektui pa 
skolos jieškojom, siūlydami 
net $12,000 komiso, pusantrų 
metų, bet ir po didžiaūsių pa
stangų jos negavome. Šiam 
gi naujajam morgičių gavi
mas problemos nesudaro.

Kai kas baiminasi, kad ei
name į didelę skolą. Bet čia 
prisimintina, kad naujasis 
projektas užtikrina įdėtiems 
pinigams mažiausiai 9% pel
no prieš amortizaciją. Tuo 
būdu už paskolą, kurią gauna 
me iš 7%, mes gautumėm dar 
2% pelno, kas sudarytų pir
mais metais $11,000 pelno, 
kurį gautumėm už svetimus 
pinigus.

Baigdamas tad ir siūlau L. 
N. nariams šį naująjį LN pro 
jektą priimti ir pasistengti jį 
realizuoti.

St. Bakšys. 

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
Plokštelė ŽIRGINĖLIAI ......................................................................... 5.00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.................................................. 4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS............ 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. Cižiūnas. 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
Vi. 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 IŠ MIESTO.......................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS........................................................ 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ. ........................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. AUKŠTYN ŠIRDIS.....................................   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. SUDUŽĘS 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 II tomai po .................................... 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY.....................................r................... 4.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS..........................................     5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai....................................................... 10 00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS.......................................... 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖM ’S.................................................. 1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.
r»-i i,M I ........ M-......... . M...

kiekvienas tos Karalystės nusista
tymas ir patvarkymas yra skirtas 
jos pavaldinių naudai, šitos tarpi 
lankaujančios karalystės Karalius 
juk taip mylėjo savo paduotinius, 
kuriems Jis viešpataus, kad atida
vė savo gyvybę už juos kaip at
pirkimo kainą, taip užtikrindamas 
kiekvienam asmenišką progą pasi
rodyti vertais arba nevertais am
žinojo gyvenimo; ir visas Jo Tūks 
tantmetinio karaliavimo tikslas 
yra gelbėti žmonėms išlaikyti išty 
rimą. Ką gi daugiau galirtia reika
lauti? Būdamas Atpirkėjas Jis juk 
turi teisę kontroliuoti visa, ką Jis 
nupirko savo krauju. Todėl visi, 
kurie įvertina tokią Jo parodytą 
meilę, — jei jiems būtų duota pro
ga balsuoti — tačiau taip nebus 
daroma, pavęs jam visą valdžią ir 
viešpatavimą ir sutiks su Jo te.- 
singos valios reikalavimais.

Bet kįla klausimas: Ar „švent e 
siems“, kurie bus draug-pavcldė- 
tojais Karalystėje, ir bendrais tei
sėjais, bus galima saugiai paverti 
visiškai autokratinę valdžią?

Ištiktųjų kad taip! Kaip Kristus 
Jėzus priparodė, kad Jis turėjo 
daug savo Tėvo dvasios, ir yra 
„Tėvo esmės paveikslas“, taip pat 
ir visi tie, iš kurių susidarys „ma
žasis būrelis“ Jėzaus draug - pa
veldėtojų Karalystėje, pirma tu
rės priparodyti, kad ir jie turi 
„Kristaus dvasios“, — šventosios 
meilės dvasios. Viena jų pašauki
mo sąlyga yra, kad jie pasidarytų 
„tos pačios išvaizdos, kaip jo bran 
giausis Sūnus”, ir nė vienas kitas 
nebus pripažintas padariusiu savo 
pašaukimą ir išrinkimą tikrą. Tos 
klasės nariai išrenkami iš tarpo 
silpnųjų ir netobulųjų todėl, kad 
jie galėtų atjausti silpnybes tų, ku 
riais jie turės rūpintis ir mok’nli 
kaip reikia kovoti už teisybę ir tie
są ir prieš klaidas ir nuodėmes. 
Taip yra; kaip galima pilnai pasiti
kėti Vyriausiuoju karališkosios ku 
nigijos Kunigu, taip pat be jok os 
baimės galima pasitikėti "žemes
niais kunigais. Dievas suteiks 
jiems galybę ir valdžią, nes Jis pa 
žįsta juos, ir tai yra geriausia ga
rantija, kad jų galybė bus naudo
jama ištikimai, išmintingai ir m i 
lingai, pasaulio palaiminimui.

Bus daugiau.

Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogą. Neturt n- 
giems siunčiam (Veltui) maž.s 
knygeles ir traktatus. Pareikala
vus, siųskite šiuo adresu: L. B. S 
A. 212 E. 3rd, Str. Spring Valley,

Lll., U. S. A. (61362)
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KANADOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIUS 
MALONIAI KVIEČIA VISUS MONTREALIO LIETUVIUS Į SAVO RUOŠIAMĄ

Tradicinį Užgavėnių
Koncertą-Balių

KONCERTINĘ DALĮ IŠPILDYS OPEROS SOLISTĖ ELZBIETA KARDELIENĖ 
akomponuojant pianistui KAZIMIERUI SMILGEVIČIUI ir

SOLISTAS KUNIGAS KĘSTUTIS BALČYS, akomponuojant pianiste. Miss LUTTERBUCK

KONCERTAS - BALIUS ĮVYKS Š. M. VASARIO 1 DIENĄ AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE (1465 rue de Seve, Montreal 20).

ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS. KARŠTA VAKARIENĖ, TURTINGA LOTERIJA.
BILIETŲ KAINA $2.50, MOKSLEIVIAMS $1.00.

Visos ponios ir panelės, turinčios galimybę, prašomos dalyvauti pasipuošusios tautiniais rūbais.
PRADŽIA: punktualiai 7 vai. vak. ___________________

VISI MONTREALIEČIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į
— MĖLYNOJO SLĖNIO— 

VALLEE BLEUE SKI CENTRE

ATIDARYMĄ,
KURIS ĮVYKS Š. M. VASARIO MĖN. 2 D..SEKMADIENĮ.

PROGRAMOJE:
11 VAL. PAMALDOS, 12 VAL. KALNO ATIDARYMAS.

VEIKS PILNAS BUFETAS SU MINKŠTAIS IR KIETAIS GĖRIMAIS.
VIETA — PRIE PAT 11 KELIO, VAL DAVID MIESTELYJE.

Tel. 525-8971

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

KLB MONTREALIO APY 
LINKĖS STOVYKLOS

Komiteto steigiamasis posė
dis įvyko sekmadienį „Lito“ 
patalpose. Posėdį sušaukė ir 
jam pirmininkavo KLB Mont 
realio Seimelio pirmininkas 
K. Andruškevičius, sekreto
riavo — J. Šiaučiulis.

Gana plačiai buvo išdisku
tuotas lėšų telkimo reikalas 
ir to darbo organizacija. Iš po 
sėdyje dalyvavusių KLB Sei
melio ir organizacijų atstovų 
buvo išrinkta devynių asme
nų stovyklos valdyba, kuri pa 
siskirstė pareigomis sekan
čiai : Pr. Ručinskas — pirmi
ninkas („Lito“ atstovas), Tė 
vas J. Vaišnys, S. J. — vice- 
pirm. (parapijų), E. Rupšytė 
—sekretorė („Neringos Skau 
čių Tunto), V. Piečaitis — iž 
dininkas (Seimelio), P. Ada- 
monis (Seimelio) ir A. Kal
vaitis (Mindaugo Šaulių bū
rio), — Lėšų telkimui ir infor 
macijai, J. Šiaučiulis (Seime
lio) — Loterijos organizavi
mui, J. Kibirkštis (Skautų 
Tunto) ir V. Šipelis (Skautų 
Tunto) — stovyklos išplana
vimui.

„Lite“ atidaryta sąskaita 
No. 984, į kurią „Neringos” 
Skaučių Tuntas paaukojo 10 
dol. ir KLB Montrealio Sei
melio prezidiumas 50 dol. 
Smulkų planą lėšų telkimui ir 
jo vykdymui paruoš P. Ada- 
monis, A. Kalvaitis ir ižd. V. 
Piečaitis. Ta prasme visuome 
nė bus painformuota netoli
moje ateityje. Posėdis praėjo 
labai darbingoje nuotaikoje.

2—4 ; 7—9 p. m

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

i 2—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

VALLEE BLEUE SKI 
CENTRE ATIDARYMAS

įvyksta vasario 2 d., sekma
dienį. Visi svečiai ir slidinė- 
tojai šia proga kviečiami apsi
lankyti ir įsitikinti, ką būrys 
užsispyrusių žmonių gali per 
trumpą laiką sukurti.

Programoje numatoma : 11 
vai. pamaldos ir vietos pašven 
tinimas, kurį atliks Aušros 
Vartų parapijos klebonas Tė
vas Pečkys S. J. 12 vai. oficia 
lūs atidarymas, dalyvaujant 
Vai David miesto dignitoria
ms, spaudos atstovams ir sve
čiams. Po to bus laisvi užsiė
mimai — slidės, rogės, minkš 
ti ir kieti gėrimai, restoranas, 
pasišokimas ir t. t.
• Valle Bleue šėrininkų susi
rinkime išrinkta revizijos ko
misija : P. Adamonis, S. Mor
kūnas, S. Mekšrūnas. Šį šeš
tadienį (vasario 1 d.) 3 vai. 
po pietų bus renkama Miss 
Valle Bleue, kuri sekmadienį 
atidarys slidinėjimo kalną.

DR. V. GIRIUN1ENĖ
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

SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJAI

36. Pp. Smilgevičiai — rankš
luosčių setas.

37. P. Januškevičienė — 
suknelei medžiaga.

38. P. M. Leknickienė — 
biskvitų dėžė.

39. P. Z. Vilimienė, —- 
biskvitų dėžė.

40. J. Leknickas — vyno bnk.
41. Pp. Ptašinskai — Martini.
42. P. V. Ottienė — tortas.
43. Pp. Čipkūs — 2 dol.
44. Pp. Išganaičiai — 2 dol.
45. Pp. Šuplevičiai — 1 pora 

batelių.
46. Pp. Skučai — vyno 

Vermuth.
47. P. Vazalinskienė — nailo 

no medžiagos.
48. P. Maciulevičienė — 

šampano bonka.
Visiems paskyrusiems Spau 

dos baliaus loterijai fantų, 
nuoširdžiai dėkojame. Būsime 
dėkingi visiems, kas prisidės 
prie loterijos praturtinimo li
gi baliaus arba baliaus metu 
atvykdami atvežti ir fantu.

N L.
PROF. VIKTORAS 

BIRŽIŠKA
sunkiai serga, po kraujo išsi
liejimo į smegenis ir yra la
bai sunkioje padėtyje. Jam or 
ganizuojama pagalba. Tautie
čiai prašomi, kiek kas gali, pa 
aukoti. Aukas prašoma siųsti 
K. Andruškevičiaus adresu: 
499 — 83 Avė., Chomedy, 
P. Q.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAFUOS ŽINIOS

Tuokiasi Viktoras Virbalas 
su Marianna Šarskaite. Vestu 
vės vasario 8 d.

Mirė Antanina Keblinskie- 
nė, 81 m., pašarvota pas Ben
oit. Laidotuvės trečiadienį, 
sausio 29 d., 9 vai. ryto iš šv. 
Kazimiero bažnyčios.

Šv. Onos Dr-jos metinė va
karienė sausio 18 d. padarė 
gražaus pelno — 390 dol.

Nuoširdžiai ačiū visiems 
dalyviams. Valdyba.
® Serga Tekutis snj., ir gy
domas ligoninėje.
• Į New Yorką išvyko p. Ja- 
seckienė ir p. Klemkienė.
• P. Verbyiai padaryta gal
vos operacija.

I.G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAo
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi ii ja
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į,t/ Ik i i **
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: trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak. 

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

KLK MOTERŲ DR-JOS
Montrealio skyr. ruošiamas 
tradicinis Užgavėnių koncer
tas - balius.

Visos dr-jos narės ir vieš
nios, turinčios galimybę, labai 
prašomos baliuje dalyvauti pa 
sipuošusios tautiniais rūbais.

Bus karšta vakarienė ir šo
kiai prie geros muzikos.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rinkliava praėjusio sekma 
dienio — 194.50 dol.

Bazaro knygutės jau išsiun 
tinėtos. Bazaras įvyks kovo 
14—15 dd. Lauksime visų pa 
rapijiečių paramos, kad baza
ras gerai pasisektų.

Šį šeštadienį, vasario 1 d., 
7 vai. vak. parapijos salėje Ka 
talikių Moterų draugija ruo
šia koncertą ir vakarienę. Me 
ninę programą atliks op. sol. 
E. Kardelienė ir kun. K. Bal- 
čys, baritonas, neseniai savo 
išlavintu balsu sužavėjęs či- 
kagiečius. Bilietai į koncertą 
ir į vakarienę — tik 2.50 dol., 
moksleiviams — 1 dol. Visus 
kviečiame kultūringai praleis 
ti vakarą.
SPORTININKŲ IŠVYKA 

. . Montrealio „Tauro“ krepai 
ninkai, lydimi T. J. Vaišnio, 
praėjusį savaitgalį buvo išvy
kę į Torontą ir dalyvavo Ka
nados krepšinio turnyre. Šia 
proga dar kartą kviečiame 
berniukus ir mergaites, vyrus 
ir moteris (amžius nesvarbu), 
norinčius lavintis kurioje 
nors sporto srityje, registruo
tis „Tauro“ valdyboje arba 
parapjijoje.

Pakrikštyta M. ir P. Kregž
džių dukrelė Debra ir Onos 
vardais.

PREMIJA ARŪNUI 
STAŠKEVIČIUI

Montrealio katalikiškų mo
kyklų katekizmo konkurse p. 
p. Staškevičių sūnus Arūnas 
laimėjo premiją. Premijos bu
vo paties kardinolo įteiktos 
arkivyskupijos rūmuose. Iškil 
mėse dalyvavo taip pat ir pre 
mijuotųjų tėvai, mokytojai ir 
klebonai arba jų atstovai. Kar 
dinolas Leger pasveikino mū
sų Arūną ir palinkėjo taip uo
liai mokytis ir toliau.
© Nemaloni korektūros klai
da įsibrovė rašant apie vasar
vietės reikalus: kalbant apie 
P. Rudinsko iniciatyvą, turė1- 
jo būti pasakyta p. Rudinskaš 
iniciatorius, o atspausdinta 
instruktorius. Klaidą atitaiso
me ir atsiprašome.
• Pp. Zabieliauskų šeima šve 
ntes praleido Los Aingeles, 
Kalifornijoje.

ALLIANCE
REALTIES INC. 

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

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

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

KANADOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Aušros merg. A nugalėjo 
Hamiltono merg. 60X20; Vy 
čio vyrai nugalėjo Montreal; 
101X82; Aušros merg. D. 
pralaimėjo Vytietėm 3x14; 
Aušros merg. senior, koman
da nugalėjo Vyčio moteris 44 
X25 ir Aušros vyrai nugalė
jo Mont/ealį 140X69.

„VYČIO” ŽINIOS
Visuotinis - metinis S. K. 

„Vytis“ susirinkimas buvo 
gausus dalyviai ir praėjo dar 

.bingoje nuotakoje. Išeini.ta
nauja valdyba, kuri pasiskirs 
tė pareigomis: pirm.— J. Bal 
sys, sporto vadovas — R. Juo 
zaitis ir administratorius J. 
Uogintas. Kandidatais liko 
R. Staškevičius ir V. Zadurs- 
kis. Revizijos komisija pasili
ko ta pati — H. Stepaitis ir 
A. Sirutis. Susirinkimas nuta 
rė pagyvinti klubo biuletenio 
„Vyčių dienos” leidimą, ku
rio redaktoriumi sutiko būti 
A. Supronas. Svarstyta vasa
ros stovyklos sportininkams 
ir parengimų klausimai. Susi
rinkimo metu buvo įsteigta 
šaudymo sekcija, į kurią įsira 
šė nemažas sporto veteranų 
skaičius. Sekcijos vadovas 
yra J. Usvaltas. j. b. _ .

Dr. A. Šapokos naujai iš
leista knyga Senasis Vilnius 
platinama abiejuose prie para 
pijų veikiančiuose kioskuose.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

„Lito“ Valdybos ir komisi
jų posėdis statuto pritaikymo 
reikalu prie naujojo koopera
tyvų įstatymo, įvyks ateinan
tį sekmadienį, vasario m. 2 d. 
12 vai. 30 min. banko patal
pose.

Asmeninėms paskoloms 
„Lite“ pareiškimus pageidau 
jama gauti bent 7 dienas iš 
anksto. Nekilnojamo turto 
paskoloms geriau užsirašyti į 
eilę iš anksto.
• Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 2 d., po 10 vai. mišių, Se
selių namuose, įvyks jaunuo
lių (moksleivių) ateitininkių 
susirinkimas. Ateitininkės ir 
prijaučiančios kviečiamos

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 • 722.2477
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
-NELAIMINGI ATSITIKIMAI. 

Tikslus ir greitas patarnavimas. 
Sąskaitos Lite No. D-752

SAVAITĖS RUNGTYNIŲ 
REZULTATAI

C. Y. O. lygoje Aušros merg.
D nugalėjo St. Edwards zOX & 
4; T. L. B. lygoje Aušros 
merg. senior nugalėjo St. Ba 
zils 72x18; Church lygoje 
Aušros jaun. B ( Midget> su
žaidė lygiom su Woodgre n 
27x27; B-C lygoje Aušroj■ ' 
jauniai A nugalėjo Tridents 
76X59.

Ketvirt., 7.30 vv. mūsų sa
lėje Aušra Juvl. (gim. 146 
m) žais su Clarkson, šešt., 2 
v. pp., Gordon Graydon H. S. 
salėje Aušra Juvl. (bern.) 
žais su Clarkson; sekmad enj 
tuoj po pamaldų B-C lygoje 
Aušros jauniai žais su estų 
jauniais.
IŠ PARAPIJŲ GYVENIMO

Buvęs šv. Jono Kr. parapi
jos vikaras kun. B. Bacevi
čius paskirtas Londono lietu
vių katalikų kolonijai klebo
nu. Tai jau antras šios parapi 
jos vikaras paaukštintas į kle 
bonus. Pirmas, kun. dr. J. Gu 
tauskas įsteigė Delhi mieste- ■ 
lyje, tabako ūkio centre, lietu 
višką parapiją. Jam išvyks
tant šv. Jono parapijoje buvo 
suruoštos išleistuvės, kuriose 
buvo netik pasakyta gražių 
prakalbų, bet ir suteikta kū
rimosi pradžiai medžiaginė 
parama. Kun. Pacevičiui pa
našų parengimą norėjo pada
ryti visuomenės komitetas, 
kurio pastangos iki šiol neda
vė jokių vaisių. Taip pat ir pa 
rašų rinkimas, nes dvasinė vy 
riausybė parašų rinkėjų dele
gacijos nesutiko priimti, z.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

Par. choras šią savaitę re
petuos atskirai: moterys — 
antrad., vyrai — ketvirtad., 
7.30 v. v. muzk. studijoje.

Jaunimo choro repeticija— 
šį penktadienį, 6.30 v. v. mz, 
studijoje. Kadangi paskutiniu 
laiku vaikų choras yra pagau 
sėjęs naujais choristais, kurie 
choro uniformos dar neturi, 
ir taip pat kadangi jaunimo 
choro pasirodymas scenoje 
jau netoli, naujųjų choristų 
mamytes maloniai prašome 
susinešti su G. Dubininkienė 
uniformų reikalu. Prašom jai 
skambinti vakarais — LE 2- 
9235.

PARDUODAMAS 
plytų namas, cottage, 7 dide
lių kambarių. Yra automobi
liui vieta. Arti mokykla ir sho 
ping centras. Vieta: NDG, 
2288 Regent, prie Sherbroo
ke. Kaina 20,000 dol. Teirau

tis tel. CR 1-7252.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERB YLA 

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.

■ "A
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