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Sovietai žlugdo taikos pastangas
W NAUJA KANADOJE

KINIJOS KOMUNISTAI CHRUŠČIOVĄ
ŽADA PALAIDOTI
MASKVA PENKTĄJĄ KOLONA TĘSIA
ŠALTĄJĮ KARĄ
KRAŠTUTINUMŲ AŠTRĖJIMAS KELIA PAVOJUS
Kraštutinumai, kylą iš na

cionalistinio ir komunistinio 
lageriu, grėsmingai pradeda 
augti, maištauti, kelti kruvi
nus susidūrimus. Nerodydami 
jokio noro susitarti ir sugy
venti, jie

YRA TAS PAVOJUS 
TAIKAI, KURIS VEDA Į 
NAUJĄ KATASTROFĄ.
Vakarų neryžtingumas tai 

ką ardančioms jėgoms efekty 
viau pasipriešinti, nors tai 
yra nelengvas uždavinys, su
daro sąlygas, kad
PENKTOJI BOLŠEVIKŲ 
KOLONA GALI KELTI 

NERIMĄ.
Tat ir kyla klausimas, prie 

ko visa tai veda?
Nerimo židinių darosi dau 

giau ir daugiau. Be Vietnamo 
ir Kombodžos, kur kinai veda 
užkariavimo karą, naujų neri
mo židinių daugėja: Kipras 
nebaigia nerimo. Nerimo kur 
stytojai ten atvirai veikia. Pa 
narna viena iš tokių daugelio.

Afrikoje taikos ir sugyveni 
mo reikalai nelengvai tvarko
mi, nes laukiniai žmonės vei
kia savo būdu, kuris nepasi
duoda įstatomas į civilizuotų 
žmonių veikimo rėmus.

Kuba, Maskvos pakursty
ta, pradėjo naują ofenzyvą.

AMERIKOS ĮGULAI 
NUTRAUKĖ VANDENS 

TIEKIMĄ.
Į Pietinę ir Vidurinę Ame

riką skverbiasi penktoji kolo
na, kuri be plačiu mastu varo 
mo sabotažo, kursto pervers
mus ir Pietų Ameriką jau yra 
padariusi nauju nerimo židi
niu.

Diktatūros Ganoje, Indone 
zijoje, Maskvos diriguojamos, 
nenurimsta ir tą tiktai ir na
ro, kad bando savo įtakai iš
plėsti ribas.

Įdomiausis gal visos pra
ėjusios savaitės įvykis yra iš
ryškėjęs Sov. Rusijos diktatu 
ros santykiuose su Kinijos ko 
munistais.

Kaip atsimename, Nikita 
Chruščiov grasino Ameriką 
palaidoti. Dabar kinai šį grą- 
sinimą nukreipė Chruščiovo 
adresu ir sako, kad

KINAI PALAIDOS 
RUSUS. . .

Kinų partijos teoretinis 
laikraštis „Hung-Chi” įsak
miai išaiškino, kad Chruščio
vas yra revizionistas, išdavęs 
komunistų sąjūdį. Todėl Kini 
jos komunistai įspėja rusų bol 
ševikus, kad jie rusų gamina
mų susitarimo principų nega
lės pripažinti.

Jungtinėms Valstybėms, 
ant kurių pečių guli didžioji 
atsakomybė už taikos išlaiky
mą, darosi vis sunkiau atlikti 
šis uždavinys.

DVI ESMINĖS JAV 
KLAIDOS

sužlugdė taikos vykdymą. Tai 
savo metu Eisenhowerio atsi
sakymas duoti vengrų prašo
mą pagalbą sukilėliams ir Ke 
nnedy nesugebėjimas išnaudo 
ti Kubos krizės. Abi šios klai 
dos fatalilkai paveikė tolimes
nę pasaulinių įvykių raidą.

Dabar tas sunku taisyti, 
nes susidarė jau daug židinių 
ir jų kiekis dauginamas, nes

MASKVOS PENKTOJI 
KOLONA

laisvai dabar veikia plėsdama 

savo ardomąjį darbą, ir jos 
veikimui nėra sugebėjimo pa
stoti kelią.

Dėl to šiandien, kada mini 
me Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktuves, vi
sai sumenkintas klausimas, 
kaip
ATSTATYTI PAVERGTŲ

JŲ LAISVĘ,
bet tiktai vyrauja rūpestis, 
kaip atsilaikyti, kaip išsilaiky
ti. Vakarai jau bijo ir minėti 
pavergtųjų vardų. Nesavrbu, 
kas tai yra — de Gaulle, John 
son ir dar kas nors.
APIE LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMĄ, 

ne tiktai buvusieji mūsų drau 
gai, stengiais nutylėti, bet ir 
patys vadavimo veiksniai kal
ba su rezervais. . .

Pesimistiškas tai konstata
vimas, bet jis gana tikroviš
kas. Malonu būtų apsirikti. 
Gal JAV Kongrese ous užre- 
kordavimų, bet ar tai derinsis 
su vyriausybės nusistatymu?

De Gaulle, susitaręs su 
Maskva, jau nutylėjo Pabalti
jo vasltybių vardus, lyg Lietu 
va, Latvija ir Estija būtų ne 
okupuotos ir nebūtų įtrauk
tos į Rusijos ribas.

Tat,
KOVA DĖL LAISVĖS 
DAROSI SUNKESNĖ.

Įsigali daugiau totalistų, 
kurie nesiskaito su žmonių 
daugumos valia. Mums lietu
viams tenka pagrindinė atsa
komybė.

KITOS NAUJIENOS
— Lenkija susitarė su J. 

A. V. dėl prekybos.
— Anekdotiškai nuskambė 

jo religinių fanatikų kova In
dijoje dėl. . . Mahometo barz
dos plauko. . . Bet kova ta kaš 
tavo gyvybių.

— Italija pasirašė preky
bos sutartį su Lenkija.

— Panama nelinkusi susi
tarti dėl kanalo ir jo zonos.

— Kanados sostinėn sekma 
dienį atvyko Anglijos min. 
pirm. Dauglas - Home su užs. 
reik. min. Butleriu. Iš čia jie 
vyks į Vašingtoną.

VILNIUS ĮTRAUKIAMAS 
Į TARPTAUTINIŲ KELIO 

NIŲ TVARKARAŠČIUS
Bolševikijos okupuota Lie

tuvos sostinė Vilnius, sovie
tams leidžiant turistams joje 
sustoti, įtraukiamas į tarptau 
tinių kelionių sąrašus. Saky
sime Sharp Travel Service 
703 Market Street, San Fran 
cisco, Calif, ruošia kelionę to 
kiu tvarkaraščiu: 1964 liepos 
11 išvykstama iš San Francis 
co ir Los Angeles, liepos 12 
— 15 Londone, liepos 15— 
17 Kopenhagoje, liepos 17— 
21 Maskvoje, liepos 21 — 26 
Vilniuje, liepos 26—28 Var
šuvoje, liepos 28 — 30 Vieno 
je, liepos 30 — rugpjūčio 3 
Paryžiuje, rugp. 3—5 Amster 
dame, rugp. 5—8 New Yor
ke, rugp. 8 grįžtama j Los 
Angeles ir San Francisco.

Būdinga, kad Vilniuje su
stojama ilgiau, kaip Londone, 
Kopenhagoje, Varšuvoje, Vie 
noje ir kt. Minėtos kelionių 
kompanijos tarnautoju yra 
Eugenijus Laidas, iš pavar
dės lietuvis. Norintieji toje ke 
lionėje dalyvauti gali kreiptis 
duotu adresu, (d).

ANGLAI VIZITUOS 
KANADĄ

Anglijos min. pirm. A. Dou 
glas - Home ir užsienių reika
lų min. Buttler vasario 10 die 
na viešės Ottawoje ir tarėsi 
su min. pirm. L. Piersonu ir 
užs. reik. min. Martinu.

Iš Ottawos Anglijos val
džios atstovai vyks tiesiai į 
Vašingtoną ir tarsis su prezi
dentu Jahnsonu ir užs. sekr. 
Rusku.

DIRBANČIŲJŲ 
REGISTRACIJA

Kanados darbo ministeris 
Alan McEachen pranešė, kad 
balandžio 1 dieną įvedami vi
sų dirbančiųjų pažymėjimai, 
padarius jų registraciją. Kiek 
vienas dirbantis, pradedant 
16 metų amžiaus, gaus nume
ruotą pažmyėjimą. Esą tai 
bus daroma ryšium su federa
linės vyriausybės projektuoja 
mu pensijų pakėlimu, kaip bu 
vo anksčiau projektuota iki 
175 dol., o dabar iki 150 dol. 
per mėnesį.

— Makarios norįs atvykti 
i JAV.
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MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS 
ir jo savybės, skirtos jo dalyviams.

Balius buvo tikrai gražus, 
gausus, kultūringai praėjo ir 
visiems suteikė malonumo, 
bet visa tai buvo savosios spau 
dos naudai.

Pirmiausia NL redakto
rius, kreipdamasis į visus Spa 
ūdos baliaus dalyvius, padė
kojo už atsilankymą, nes kiek 
vieno atsilankymas yra para
ma laikarščiui. Taigi jis padė
kojo bendradarbiams ir talki
ninkams, kurie kas pirmadie
nis pastoviai ateina į redakci
ją ir padeda laikraštį ekspedi- 
juoti: pp. Girdžių, pp. Mace
lių šeimoms, p. Linkonienei, 
p. Jonui Leknickui, p. Myko
lui Šulmistrui, pp. Ptašinskų 
pp. Žižių ir pp. Bulotų jauni
mui ir kitiems, kurie nors ir 
rečiau, bet neužmiršta ateiti 
talkon.

NL redaktorius pasidžiau
gė, kad š. m. balius yra dide
lis, nes dalyvauja daug orga
nizacijų pirmininkų: KLB 
Kr. v-bos pirm. Dr. P. Luko 
ševičius, abiejų parap. klebo
nai — T. K. Pečkys ir kun. 
dr. F. Jucevičius, banko „Li
tas“ ved. Pr. Rudinskas, DL 
K Vytauto klubo prezidentas 
Pr. Paukštaitis ir kt.

Iš toliau buvo atvykusių : 
iš Ottaws pp. Šimanskiai, pp. 
Morkūnai, p. Gabalius, taba
ko plantatoriai pp. Danaičiai 
ir pp. Pakuliai, iš Bedfordo 
siuvyklos savininkas p. Brilvi 
cas, inž. Sinkus su Ponia iš 
North Bay, kalakutų ūkių sa
vininkai pp. Lukai ir pp. Ma 
sevičiai ir kiti, kurių deja ne
pasisekė sužinoti pavardžių.

Painformavęs apie baliaus 
eigą ir toje eigoje būsimus 
įvykius, red. pakvietė tarti žo 
dį Dr. H. Nagį, kuris sąmoji-^ 
nai kalbėjo apie spaudą.

Pagal programą po to, vy
kstant baliui, pradėti 
baliaus Karalaitės rinkimai.

Rinkimus vedė inž. A. Pusa- 
rauskas, sudaręs komisiją iš 
p. Jurkienės, p. E. Povilai tie- 
nės, V. žižio ir J. Šiaučiulio. 
Kiekviena kandidatė, kurių 
buvo 15, gavo prie numerio

DVIEJŲ KALBŲ IR 
DVIEJŲ KULTŪRŲ,

anglų ir prancūzų, komisijos 
vadovai D. Duntone ir M. La 
montagne pradėjo apklausinė 
ti provincijų ministerius pir
mininkus tuo dabar opiu klau 
simu.

Tačiau pradedama išryškin 
ti nuomonė, kad Kanadoje 
yra faktinai ne dvi , bet trys 
tautinės grupės: anglai, pran 
rūzai ir visi kiti, kurių ištikrų 
jų yra daugiau, negu tų dvie 
jų pirmųjų, save labai rekla- 
muojnačių grupių.

KANADOS 
TELEFONIZAVIMAS 

praėjusiais metais buvo pir
maujantis visame pasaulyje: 
per du metus pastatyta 9,200, 
000 telefonų! Kanada iš viso 
turėjo 159,200,000 telefonų. 
Pagal telefonų skaičių, JAV 
yra pirmoji, Anglija antroji ir 
Kanada trečioji.

Kanada tačiau pirmauja vi 
same pasaulyje pasikalbėjimų 
skaičium, nes kiekvienas ka
nadietis 1963 metais kalbėjo 
po 613 kartų.

po rožę. Baliaus dalyvių susi
domėjimas rinkimais buvo la
bai didelis. Komisijos pirm. 
A. Pusarauškas vi^as kandida 
tęs iškvietė į sceną ir baliaus 
dalyviams pristatė. Po to vy
ko balsavimai. Pagal balsų 
daugumą Spaudos baliaus 
Karalaite išrinkta Jūratė Sa- 
kalaitė, princesėmis J. Gerhar 
daitė ir J. Gaurytė. Iš 15 tik
rai gražių mergaičių Karalai
tę išrinkti nelengva, bet Saka- 
laitė gavo didelę balsų persva 
rą.

Komisijos pirmininko nu
rodymu NL red. papuošė Ka
ralaitę dail. R. Bukausko nu
pieštu NL kaspinu ir pasi
džiaugė, kad p. Sakalaitė yra 
gera lietuvaitė, išėjusi liet, 
mokyklas. Praėjusiųjų metų 
Karalaitė, D. Klemkaitė užde 
jo vainiką, komisijos pirminin 
kas įteikė pereinamąją dova
ną, kurion bus įrašytas J. Sa- 
kalaitės vardas ir Karalaitei 
dar buvo iteikta didelė „šir
dis“ šokolado. Princesės taip 
pat gavo dovanų. Baliaus da
lyviai karštai išrinktosioms 
plojo.

Šokiai ir premijos.
Pagal tradiciją, buvo pre

mijuoti trys šokiai, kurių lai
mėtojus nustatė komisija, ve 
dama NL b-vės pirm. L. Giri
nio, sudaryta iš šių asmenų: 
S. Geležiūno, I. Lukoševičie
nės, K. Martinėno, S. Bukaus 
nės, K. Martinėno, R. Bukaus 
kos ir p. Navikėno. Šokius šie 
met laimėjo perdėm jauni
mas: Suktinį p. Rupšys su p. 
Kalakauskaite, Tvistą D. Lu 
koševičius su Bitneryte, ir vai 
są p. O. Bukauskienė su p. 
Keturka.

Šokių laimėtojai gavo p. 
Ottienės ir p. Kardelienės tor 
tus. Šokių konkursas praėjo 
su nemažu susidomėjimu.

Baliaus loteriją 
šiemet tvarkė L. ir K. Leipūs 
ir D. ir Juozas Lukoševičiai, 
ta Ikinami dar dr. Nagio. Bi
lietus platino ponios M. Še- 
mogienė, J. Adomonienė, M. 
žižienė, V. Girinienė, p. Išga

KAIP AŠ NORĖČIAU VILNIŲ APLANKYTI 
PAVAIKŠČIOTI PAUNKSMĖJE BAŽNYČIŲ 
PRIEŠ GEDIMINO KALNĄ NUSILENKTI. . .

Iš B. Sruogos „Dalia“..

naitienė, p. Ottienė, p-lės Štr 
ausaitė, Petronytė, Rasimavi 
čiūtė, Ambrozaitytės, Klem
kaitė, Gerhardaitė, Brilvicai- 
tė ir dar kaž kas, bet nepasise 
kė užregistruoti.

Laimėjimus vykdė komisi
ja: Dr. J. Mališka, inž. Aniuo 
lauskas, P. Danaitis, B. BriL 
vicas, J. Martinaitis. Tautinį 
dail .Tamošaitienės drabužį 
laimėjo viešnia iš Ottawos p. 
Morkūnienė, mezgimo maši
ną p. Valiulis.

Baliaus tarnyboje 
buvo: M. Arlauskaitė, J. Lėk 
niekas, K. Gudžiūnas, V. Va

WINDSOR, Ont
VASARIO 16-TĄJĄ MINĖSIME SEKMADIENI,

vasario 16 d., šia tvarka: 10, 
30 vai. — tautinės vėliavos 
pakėlimas prie miesto rotu
šės; 11 vai. — iškilmingos pa 
maldos liet. šv. Kazimiero baž 
nyčioje, 808 Marion Ave.; 12. 
30 vai., tuoj po pamaldų — 
paminėjimo iškilmingas ak
tas, Kroatų salėje, 2520 Semi 
nole. Kalbės svečias iš Toron 
to, Jonas Matulionis ir po to 
trumpa meninė dalis. Ir 6 vai.

WINNIPEG, Man.
16-TOS VASARIO MINĖJIMAS

Pranešame, kad š. m. vasa
rio 16 d. sekmad., tuojau po 
pamaldų, lietuvių šv. Kazi
miero parapijos salėje, KLB- 
nės Winnipeg© Apyl. Valdy

nagas, A. Jonelis, P. Alionis, 
V. Kiškis, J. Oscila, J. Sku
čas, St. Ubartas, P. Vapšys, 
V. Lukauskas, P. Piečaitis.

Virtuvės vedėja buvo K. 
Bubliauskienė, talkinama: D. 
Mozūraitienės, O. Milerienės, 
N. Ubartienės, I. Paulauskai
tės, B. Bilevičiūtės, P. Lie- 
tuvninkaitės, P. Štrausaltės, 
P. Petronytės, P. Rasimavi- 
čiūtės, P. Brilvicaitės.

Visiems bendradabiams-b- 
ėms, talkininkams — visiems 
nuoširdžiausiai dėkojame.

N. L.

v. — vėliavos nuleidimas prie 
rotušės.

Pasistenkime visi tautie
čiai, dalyvauti. Juk reikia pa
jausti šventą pareigą visiems 
drauge šią istorinę - tautinę 
šventę atšvęsti.

Be to, vasario 15 d. iš CBE 
radio stoties, banga 1550, 8. 
40 iki 9 vai. iš ryto ir 6.30 iki 
7 vai .vak. girdėsime lietuviš 
kos muzikos ir informacijos 
apie Lietuvą anglų kalba.

ba, rengia Lietuvos Nepriklau 
somybės atkūrimo mniėjimą. 
Programoje paskaita ir kita 
meninė dalis. Lietuviškoji vi
suomenė kviečiama gausiai da 
lyvauti. Valdyba.
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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.

LaitiMU Redakcijai Baikime pradėtą talką

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 sro.i. pašto ženklais).

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

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

da stiprūs moraliniai smūgiai: dviejų giliai mylimų vyresnių 
brolių mirtis ir laidotuvės. . . Arti jokių giminių. Vienišas, 
svetimam krašte, svetimam milijoniniam mieste. Kojos ne
neša, automobilio, aišku, nėra, autobusas nepasiekiamas. . . 
Galop ateina paskutinė liga ir su ja ligoninių golgota. . .

Ir štai mes čionai stovime prie Jo kelio paskutinio taš
ko ir įrašome paskutinį lapą į Jo žemiškos kelionės knygą.

Matematikos Profesoriau! Tavo gyvenimo yra sudary
tos visos lygtys, išspręsti visi nežinomieji. ' . Paaiškėjo Tavo 
buities integralas. Tavo žemiška kelionė absoliučiai baigta. 
Prasidėjo nežinomoji begalybė. . . Tik tavo intelekto žygiai 
— darbai paliko mūsų naudai ir sudaro tautos kultūros lo
byną.

* * *
Šiandien, laidojant paskutinį iš Brižiškų trijulės, lietu

vių tautai užsibaigia lyg tam tikra era. Joje dominavo vyrai
ir moterys, gimę XIX amž. pabaigoje. Mokslus jie ėjo rusų

Pagarbai tų, kurie kovojo už 
lietuvių tautos teises ir kūrė

Nepriklausomą Lietuvą
PROFESORIAUS INŽINIERIAUS ST. DIRMANTO 

ŽODIS PRIE PROFESORIAUS VIKTORO 
BIRŽIŠKOS KAPO

Šios dienos apeigos laidojant a. a. prof. Viktorą Biržiš
ką yra skaudžios ne tik velionio artimiesiems. Jas sunkiai 
pergyvena visa lietuvių visuomenė, netekusi neeilinio kultū
ros darbuotojo .

Tikrumoje nieko staigaus ir nelaukto neįvyko. Tas, kas 
prieš kelias dienas įvyko ir kas vyksta šiandien, jau buvo nu
matyta 1886 m. vasario 23 d., kai Elzbietos ir gyd. Antano 
Biržiškų šeimoje tolimos Žemaičių žemės Viekšniuose gimė 
trečias ir paskutinis sūnus.

Jam gimus, tuojau buvo pradėta rašyti naujo žmogaus 
gyvenimo knyga. Jos pirmas lapas surašytas bažnyčioje — 
tai gimimo ir krikšto t. v. metrika. Keliolikos pifmų metų 
knyga buvo tvarkingai rašoma tėvų ir jaunuolio. Vėliau — 
jau jo paties ir ne taip tvarkingai. Nes knygos lapus sklaidė 
ir maigė gyvenimo verpetai — abejonės, jieškojimai, kova su 
okupanto - ruso priespauda, revoliucijos, karai, okupacijos. . .

Pirmą kartą susipažinau su a. a. Viktoru kaip tik tą die
ną," kai jis apsvaigęs gavimu brandos atestato ir aukso meda
lio (užbaigęs Šiaulių gimnaziją), pats visai savarankiškai pra 
dėjo planuoti tolimesnį gyvenimą, puslapis po puslapio ra
šyti aną knygą. Tai buvo jau seniai: 1904 m. Jau praslin
ko ištisa kapa ilgų metų - metelių. . . {i ’:

Viktoras tada buvo pilnas gyvybės, sumanymų, kilnių 
pasiryžimų, pasitikėjimo, vilčių. . .

.. . _ :>: * *
Ilgas, neramus, kovingas ir turtingas darbais ir įvykiais 

buvo jo gyvenimas. Protestai, demoristracijos, kratos, areš
tai, kalėjimas, karo lauko teismas, ištrėmimas, kd’važodžiu ir 
ginklu. . Jis moksleivis, studentas, revoliucionierius^.-fabriko 
meistras, inžinierius — tilto statytojas. MobiKzuotąš — yra 
priverstas Petrapilyje dirbti režimams kaip ginklų fabriko 
direktorius. Jis t. v. korepetitorius, gimna^bšlųnokytojas, 
lektorius A. kursuose, universiteto prof esoriųs/kelių aukšto-" 
sios grynos matematikos knygų autorius. O į gyvenimo pa-
— o žemiausios kategorijos nekvalifikuotas eilinis darbinin-
— o žemaiusios kategorijos nekvalifikuotas eilinis darbinin
kas. Stumdąs prikrautą vežimėlį po įmonės patalpas.

Ar ne tragiška? Bet dar ne viskas. Pagaliau eilė metų 
pensininkas, kurio užtikrintos pajamos yra žymiai mažesnės 
negu kukliausias pragyvenimo minimumas. . . Dar priside-

klasiškose ir realinėse gimnazijose nevisada savo krašte. 
Aukštuosius mokslus studijavo ne Lietuvoje. Rusai okupan
tai, uždarę seną Vilniaus universitetą, tuo būdu vertė Lietu
vos jaunimą studijuoti Rusijos gilumoje ir rusintis. Mažuma 
studijavo pusiau vokiškame Dorpate ir Rygos Politechniku
me ir tik keliolika asmenų — Vakarų Europoje. Artimiau
sioje aukštojoje mokykloje — Lietuvos žemėje — Karaliau
čiuje lietuvių studentų iš šiapus sienos tada kaip ir nebūta.

Šios eros intelektualams teko suvaidinti tautos, jau ga
lima sakyti, istorijoje reikšmingą vaidmenį. Jie parėmė at
gimimo ir išsilaisvinimo pastangas ir žygius, jie stojo prie
šakyje atstovaujant valstybę, jie planavo — sudarinėjo jos 
santvarką, redagavo konstitucijas, leido kitus įstatymus, or
ganizuodavo ir sudarydavo vyriausybes, improvizavo kariuo
menę, steigė universitetus ir kitas aukštąsias mokyklas, at
stovavo jaunai valstybei kituose kraštuose, vedė bylas Tau
tų Sąjungoje ir Haagos tarptautiname tribunole, kūrė ir 'vys
tė lietuvių mokslus ir menus, dirbo ir reprezentavo Lietuvos 
mokslą ir meną tarptautinėse konvencijose, konferencijose 
ir parodose. Pagaliau visko neišvardinsi. Šių darbų žymią 
dalį teko atlikti broliams Biržiškams. Todėl visi jie trys yra 
geri reprezentantai anos eros - gadynėms ir ją pačią butų ga
lima pavadinti „Brolių Biržiškų era”.

Toji tai era, tas laikotarpis čia šiandien ir baigiamas.
* * *

Tragiška tapo šių vyrų padėtis, kai jų gyvenimo ilgas 
triūsas ūmai ir beveik visas žlugo užėjus šėtoniškai Hitlerio- 
-Stalino sukeltai II-jp Pasaulinio karo audrai. Daug tų vyrų 
žuvo priverčiamųjų darbų nacių ir komunistų stovyklose, 
kacetuose ir Sibiro bei Vorkutos lageriuose, kalėjimuose ar 
šiaip masiniuose žudymuose. Tik daliai pavyko išgelbėti sa
vo gyvybes išbėgus tremtin. .

Būdami vyresniojo amžiaus, jie dėl daugel priežasčių

Didžiai Gerbiamas p. 
Redaktoriau,

„Nepriklausoma Lietuva“ 
laikraštyje š. m. sausio 15 d., 
Nr. 3 (875) ir „Laisvoji Lie
tuva“ laikraštyje lapkričio 7 
d. 1963 m. Nr. 22(915) ir sau 
šio 8 d., 1964 m. Nr. 1(919) 
buvo paskelbti atviri laiškai 
liečiantieji 1941 m. liepos mė 
nėšio 24 d. Kaune įvykusį 
Gestapo (vokiečių saugumo 
policijos) suorganizuotą suki 
limą — aprašytą Lietuvių En 
ciklopedijos XXIX tome, pus. 
177—179.

Kadangi laiškų autoriai: 
S. Kviecinskas, J. Pyragius, 
K. Šimkus ir Ig. Taunys skel
bia visiškai neteisingus ir me
lagingai iškraipytus faktus, 
bandydami savo niekingą pra 
eitį apdengti ir daro priekaiš
tus L-ietuvių Enciklopedijos 
redakcijai ir a. a. pulk. J. Bo
beliui, todėl aš kaip vienas iš 
daugelio to sukilimo liudinin
kų įprašau p. Redaktorių pa
skelbti šį mano atvirą laišką 
— Lietuvių visuomenės ži
niai, kad ji nebūtų buvusių 
Gestapo agentų suklaidinta.

Su pagarba,
Dr. Kazys Bobelis.

Chicago, Ill.
ATVIRAS LAIŠKAS 

LIETUVIŲ VISUOMENĖS 
ŽINIAI.

Sveikinu Lietuvių Enciklo 
pedijos Redakciją už atvirai 
aprašytą 1941 m. liepos mėn. 
23-24 d. Kaune įvykusį suki
limą, kurį, lietuvių - parsida
vėlių rankomis atliko Gesta
pas ir to rezultate buvo panai 
kinta lietuvių patrijotų krau
ju atkovota tik trumpai spėju 
si sužibėti Lietuvos Neprik
lausomybė.

Nuostabu ir net klaiku da
rosi, kad buvę Gestapo (vo
kiečių saugumo policijos) age 
ntai, Lietuvių Tautos Judai—
J. Pyragius, S. Kviecinskas,
K. Šimkus, Ig. Taunys ir kiti 
išdrįsta rašyti demagoginius,^ 
neteisingus, falsifikuojančius 
tikrovę atvirus laiškus į lietu 
višką spaudą ir net grąsinti
L. E. Redakcijai už tai, kad 
ji iškėlė į viešumą tikrus isto
rinius faktus ir jų kaip Gesta 
po agentų vaidmenį 1941 m. 
liepos mėn. 23—24 d. įvykino 
se Kaune.

Man, kaip ir dar daugeliui 
. kitiems gyviems tebesamiems 
; to sukilimo liudininkams dar 

net ir šiandien, ausyse tebe
skamba, J. Pyragiaus — Geš 
tapo agentų vardu ištarti grą 
sinantieji žodžiai a. a. pulki
ninkui J. Bobeliui ginančiam 
Laikinosios Lietuvos Vyriau
sybės interesus sukilimo nak-

KAI TĖVYNĖS PADĖTIS 
SUNKĖJA

Lietuviai,
Mūsų brangioji tėvynė Lie 

tuva šventai tebetiki, kad lais 
vasis pasaulis, jausdamas pa
vojų savo laisvei, padės 
mums kovoje prieš pavergėją 
iki atgausime laisvę ir nepri
klausomybę.

Laisvajame pasaulyje esan
tiems lietuviams kovoje prieš 
pavergėją vadovauja Vyriau

Didžioj liūdesio valandoje
P. JONĄ ŠEIDĮ IR ŠEIMĄ, 

mirus jo tėveliai Lietuvoj, 
giliai užjaučiame.

J. J. Žitkai.

neprigijo užjūrių kraštuose, nesuskubo prisitaikyti prie nau
jų sąlygų ir paskutinius gyvenimo metelius turėjo ar turi var
gelį vargti.

Viena jų tik laimė, vienas džiaugsmas, vergijon nepa- 
kliuvę, baigia gyvenimą laisvėje.

A. a. velionis Viktoras yra tipingas tos kartos pavyzdys.
Brangus Kolega Viktorai!
Gyvas būdamas prisiglaudei šioje svetingoje, kad ir sve 

timoje, žemėje. Pailsėki joje ramybėje greta savo mylimojo 
vyresniojo brolio. Vietoje, kurią pats esi pasirinkęs.

Mes visi tikime, — ateis geresni laikai, „Išauš nauja ga
dynė“. . . Ir trijų brolių Biržiškų palaikai ne privačiai, gry
nai šeimyniškai, o viešai, organizuotai, iškilmingai ir oficia
liai bus nuskraidinti iš laisvos Amerikos į mūsų išlaisvintą 
Lietuvą. Ten jie bus ne kvislingų ir parsidavėlių, bet laimė
jusiųjų kovotojų pagarbiai sutikti ir amžiams padėti tautos 
Panteone Vilniuje. Tame mūsų karališkame Vilniuje, dėl 
kurio laisvės Jūs visi trys tiek dirbote ir kovojot. O mes gy
vi tęsime Jūsų darbus.

* * ♦
Kadangi laidojame žmogų, tai tikinčiuosius kviečiu 

trumpai pasimelsti velionio nemarios sielos intencija.

tį: „Mes čia veikiame Gesta
po vardu ir Jūs, Pulkininke, 
griečiau pasiduokite ir eikit 
namo. Duodam Jums penkias 
minutes laiko apsigalvoti, o 
ne tai Gestapas viską pats vie 
šai sutvarkys, tada jums bus 
blogiau“ — pabaigė J. Pyra
gius.

Bet užgrūdintas (karys, sa
vanoris - kūrėjas, dviejų Vy
ties kryžių kavalierius, nekar 
tą savo gyvybę statęs dėl Lie 
tuvos laisvės, a. a. pulk. J. Bo 
belis, nepabūgo tautos išdavi
kų žodžių, išvarė juos lauk ir 
jiems nepavyko jėga Karo 
Komendantūros ir ją ginan
čių vyrų paimti.

Virš 20 metų tylėję buvę 
Gestapo agentai galvoja, kad 
gal laikas uždildė jų nusikalti 
mus Lietuvai ir dabar bando 
melagingai aiškinti ir dangs
tytis mirusių patriotų var
dais. Net ir savo atvirą laišką 
rašo sąmoningai klastodami 
tikrąją praeitį ir falsifikuoja 
net dabartį, nes mini, kad L. 
E. aprašydama sukilimą, nau
dojosi tik iš komunistinės Lie 
tuvos gauta medžiaga. Tikru
moje, kiekvienas lietuvis, at
sivertęs L. E. XXIX tomo 
179 pusi., gali pamatyti, kad 
aprašant 1941 m. sukilimą pa 
naudota 21 veikalas ir iš kur 
jie yra.

Pabaigti šį laišką noriu ci
tata, iš gen. St. Raštikio kny 
gos „Kovose dėl Lietuvos”, 
11 tomas, pusi. 301—302 — 
„Tai buvo paties Gestapo, bet 
deja, kai kurių lietuvių ranko 
mis paruoštas dokumentas, 
nukreiptas prieš pačią Lietu
vos valstybę. Ir pagaliau vo
kiečių Gestapas, vėl kai ku
rių pačių voldemarininkų pa
dedamas, naktį iš liepos mėn. 
23 d. į 24 d. suorganizavo net 
atvirą sukilimą prieš Lietuvos 
vyriausybę".

Su pagarba,
Dr. Kazys Bobelis.

„N. L-vos“ redakcijai būtų 
daug maloniau, kad šios rū
šies ir panašiais atvejais, dia
logai vyktų ne tiek gausūs li
teratūrinėmis figūromis, kiek 
argumentais, kurių, atrodo, 
šiuo atveju visiškai pakaktų, 
nevengiant nei pavardžių, nei 
pačių faktų konstatavimo.

* **
Esu patenkintas pasigėrėti 

nai taiklia NL red. pastaba po 
išspausdintu redakcijai laiš
ku, kurį skelbia J. Pyragius, 
K. Šimkus ir I. Taunys.

Tie vaikinai, nors rodos vi
si kopia septintąjį dešimtme
tį, tačiau savo koktaus politi- 
kavmio ir dabar nesuvokia.

J. L.

sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetas (VLĮKas. Jo uždavi
niai yra nepaprastai sunkūs ir 
komplikuoti.

Efektingai kovai už laisvę 
vesti yra reikalingi ir pinigai, 
kurių nė cento iš svetimųjų 
negauname. Tad turime pa
tys iš savo sunkaus uždarbio 
dalį atiduoti, kad laisvinimo 
darbai nė kiek nesusilpnėtų.

Jau ilgokas laikas kai vyks 
ta šio laikraščio Mašinų Fon
do vajus, su tikslu sukelti 
15,000 dolerių įsigijimui spau 
stuvei reikalingų mašinų, ku
riomis būtų galima užtikrinti 
tolimesnė tvirta laikraščio 
„Nepriklausoma Lietuva’ eg
zistencija.

Dėka N. L. rėmėjų ir talki 
ninku, kurie išgirdo šio va
jaus šauksmą ir nuogirdžiai 
ATĖJO į šią D1DELĘ 
lietuviškos spaudos talką, 
Talką, vardan negęstančios tė 
vynės meilės, vardan anapus 
kovojančios sesės ir brolio, 
kad čia išlaikius tai, ką liki
mas jam patikėjo, būti ir likti 
lietuviais, — vajus gerokai pa 
žengė pirmyn.

Jie atėjo į šią talką su sa
vo darbais ir įnašais. Jie įgali 
no senas, vos bepajėgiančias 
savo darbą atlikti spausdini
mo mašinas pakeisti kitom.s, 
nors ir nenaujomis, bet gero
mis, darbą atliekančiomis žy
miai geriau ir greičiau.

Jų dėka ir pats laikraščio 
veidas pagražėjo, patobulėjo 
formatu ir turiniu, liko žymiai 
patrauklesnis kiekvienam skai 
tytojui, kiekvienam lietuviško 
spauscūnto žodžio mylėtojui.

Jų dėka ir numatytoji 15 
tūkstančių dolerių suma nors 
ir palengva, artėja prie baig
mės.

Didi pagarba, ir didelis 
ačiū tenka Jums, mielieji tal
kininkai.

Tačiau lėtoka baigmė ver
čia dar kartą visiems malo
niems N. L. Skaitytojams, rė 
mėjams ir talkininkams pri
minti, kad Mašinų Fondo va
jaus talka dar nėra baigta, pri 
minti ir dar kartą prašyti Jū
sų visų malonaus dėmesio 
bendram, svarbiai didžiam ti
kslui, lietuviškam spausdin
tam žodžiui. Žodžiui, vienin
teliam šių dienų kovos gink
lui, kovojančiam už Lietuvos 
išlaisvinimą, ir Lietuvybės iš
laikymą visuose pasaulio kraš 
tuose.

Tebūnie dar kartą leista 
kreiptis į Jus malonūs N. L. 
skaitytojai, rėmėjai ir talkinin 
kai, baikime seniai pradėtą 
bendrom jėgom vedamą Tal
ką iki pilno jos užbaigimo, iki 
užsibrėžto tikslo įgyvendini
mo.

Be jau turimų spaustuvės 
mašinų, dar būtinai reikia įsi
gyti kitos, kurios duotų gali
mybę N. L. spaustuvei atlikti 
ir kitokius įvairius spausdini
mo darbus, ir verstis komer
ciškai, kurio pelnas užtikrin
tų netik N. L. laikraščio toli
mesnį augimą ir tobulėjimą, 
bet duotu galimybę ir visiems 
N. L. šėrininkams gauti gali
mai didesnius dividendus.

Didžioji dalis sukeltų lėšų ei
na šioms kovos priemonėms 
vesti:

a) Radijui. VLIKas naudo
jasi žinių perdavimu į paverg
tą tėvynę lietuviškai per Ro
mos, Madrido ir Vatikano ra 
diofonus. Okupantas nepa
prastai bijo tiesos žodžio iš 
laisvojo pasaulio ir įvairiau
siais būdais prieš siuntimą ko 
voja. Tačiau nei grąsinimai, 
nei bausmės nuo slapto žinių 
klausymo neatbaido. Mes tu
rime dar labjau stiprinti ry
šius su pavergtąja tėvyne oro 
bangomis, kas kelia ten lietu
viškumo dvasią ir duoda dau 
giau vilčių.

b) Eltos biuleteniams. VLI 
Kas informacijos tikslu lei
džia biuletenius lietuvių, vo
kiečių, anglų, italų ir ispanų 
kalbomis. Tie biuleteniai yra 
siunčiami draugingų kraštų 
politikams, žurnalistams, vi
suomenininkams, mokslinin
kams, spaudai ir kt. Tie biule
teniai yra svarbūs, labai ver
tinami ir daug prisideda prie 
laisvinimo kovos.

Tautos Fondas yra VLIKo 
padalinys. Jis rūpinasi lėšų 
telkimu, kad kova už tėvynės 
laisvę būtų ne tik tęsiama, 
bet ir suaktyvinta. Todėl ir 
šiais metais Tautos Fondas 
laukia Jūsų aukos, kuri yra 
nepaprastai reikalinga. Jūsų 
auka palengvins kovą ir su

Todėl kiekvienas N. L. 
Skaitytojas, rėmėjas ir talki
ninkas maloniai kviečiamas 
dar kartą prisidėti savo gali
ma parama, savo galimu p.a- 
šu. Netūrintiemsi—įsigy t, nois 
po vieną kitą šėrą, kurio kai
na tik dešimt dolerių, o jau 
turintiems papileyti juos nors 
iki dešimties, ir daugiau, kas 
gali.

Pagal N. L. B-vės valdybos 
nutarimą, visiems, kas šėrų įsi 
gyja už šimtą ir daugiau do
lerių , NL laikraštis iki bus 
galimybė mokėti dividendus, 
siuntinėjamas nemokamai, at
seit —- už tai gaunama 5% 
dividendo.

Tad, kodėl nepasinaudoti 
teikiama galimybe ir nepapil- 
dyti savo šėrų iki šimtinės?

Kartu su M. F. vajaus eiga 
yra be galo svarbu, kiek gali
ma daugiau pakelti N. L. skai 
tytojų šeimą. Galimai, vesti 
ir naujų prenumeratorių rinki 
mo vajų.

Pagal N. L. B-vės valdybos 
nutarimą, pakol vyksta Maši
nų Fondo vajus, visiems nau
jai užsiprenumeravusiems 
„Nepriklausomą Lietuvą” me 
tams, duodama ci.ue.u 
da. Jie N. L. laikraštį g-u.ia 
tik už pusę nustatytos kainos.

Todėl maloniai kv.eč.a- 
me kiekvieną „Nepriklauso
mos Lietuvos” skaitytoją ate. 
ti į šią bendrą naujų prenume 
ratorių rinkimo talką ir su
rasti nors po vieną naują skai 
tytoją, lailkraštį užsakyti sa
vo pažįstamiems, savo drau
gams, ir giminėms, užsakyti 
tiems, kurie jo nori, bet nepa 
jėgia tai padaryti.

Lietuviškas laikraštis tinka 
kiekviena proga, kaip dovana 
kiekvienam tauti_č.ui, kiekvie 
nam lietuviui. Jis bus dėkin
gas Jums. Jis bus mielas mū
sų skaitytojų šeimoje, he.u- 
viškoje šeimoje.

N. L. Redakcija iš skaityto 
jų mielai laukia adresų tų tau 
tiečių, kuriems N. L. laikraš
tį pasiųs susipažinimui su ti
kėjimu, kad ir jis paliks la.k- 
raščio skaitytojas ir rėmėjas.

Tikėdamas, kad šis Jūsų dė 
mesiui skirtas žodis bus pilnai 
užg.rstas. Tebūnie leista pade 
koti visiems iki šiolei įsijungu 
siems į šią didžiąją vajaus tal
ką, ir dar kartą paprašyti Jū
sų visų mielų N. L. Skaityto
jų, rėmėjų ir Talkininkų, dar 
kartą visomis jėgomis įsijung 
ti į šią svarbiai didžią lietuvis 
kos spaudos išlaikymo talką, 
kurios dalia gula ant mūsų vi 
sų pečių, ant mūsų rankų, ant 
mūsų vardo.

J. Šiaučiulis,
Spaudos B-vės, „Nepriklauso 
ma Lietuva” valdybos narys

Mašinų Fondo vajui vesti.

stiprins tėvynei Lietuvai ke
lią į laisvės rytojų.

Savo auką malonėkite siųs 
ti Tautos Fondo Atstovy
bėms ar Įgaliotiniams. J. A. 
V. savo auką, Vasario 16-sios 
proga, siųskite ALTui per jo 
skyrius, kadangi ALTas pini- 
giškai remia VLIKo veiklą. 
Norintieji savo auką įteikti 
betarpiškai Tautos Fondui, 
prašomi siųsti šiuo adresu:

Lithuanian National Fund 
64—14 56lh Road, 

Maspeth, New York 11378.
Kanadoje siųskite įgalioti

niams arba tiesiai T-tos F-do 
Atstovybei adresu: 45 Cameo 
Cr., Toronto 9, Ont.

Tautos Fondo Valdyba.

— V. Vokietijos žurnalas 
Kicher paduoda 1963 m. ge
riausių pasaulio lengvaatletų 
sąrašą. Jame randame 3 km 
kliūtiniam bėgime lietuvį K. 
Orentą šeštoje vietoje.

P A ĮIEŠKO JI WI' I
— Pajieškoma Marijona 

Remelkaitė - Dručienė, Jus
tino duktė. Jieško puseserė iš 
Lietuvos. Atsiliepti adresu: 
E. Szewczuk, P. O. Box 503 
Bois des Filion, P. Que., Ca
nada.
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VLIKo narių 
e H « •pareiškimai

LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 
CENTRO KOMITETAS,

Studentai - Gyvenimas ir veikla

visuotinio sąjungos narių su- 
važiavin.o New Yorke pavedi 
mu, savo posėdyje 1963 m. 
gruodžio m. 15 dieną, apsvars 
tęs laiko ir besikeičiančių įvy
kių šviesoje Lietuvos laisvini
mo akciją, priėmė šią rezoliu
ciją:

1. Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, kuris 
siekia vieno aukščiausio tiks
lo — laisvės Lietuvai ir suve
reninių teisių atstatymo lietu
vių tautai, turi veikti nekeis
damas egzilinio organo pri
gimties, pagal 1944 metų va
sario m. i u dienos deklaraci
jos principus.

2. VLIKas turi būti lietu
vių lėšomis išlaikomas. Iš ki
tų šaltinių jis gali priimti tik 
tokią medžiaginę paramą, ku
ri jokiomis sąlygomis neap
sunkina jo sprendimų laisvės.

3. Turi būti padidintos pa
stangos organizuoti laisvojo 
pasaulio lietuvių tarpe nuolati 
nį lėšų rinkimą, siekiant užtik 
rinti pastovų fondą užplanuo
tai Lietuvos laisvinimo akci
jai vesti. Tam tikslui reikia 
įsteigti visose lietuvių koloni
jose Tautos Fondo atstovybes
arba Lietuvos laisvinimo ak
cijos rėmėjų skyrius. Reikalui 
esant, atatinkamai perorgani
zuoti Tautos Fondą.

4. VLIKas nuolatos turi 
siekti, kad jo darbus moraliai 
ir medžiagiškai remtų kuo pla 
tesni lietuvių išeivių sluoks
niai. Yra siektinas ir visų po
litinių organizacijų bei lais
vės kovos sąjūdžių įsijungi
mas į VLIKą. Tačiau taip il
gai užsitęsusios konsolidaci
jos pastangos nebeturėtų už
imti tiek dėmesio ir laiko. Vi 
są laiką ir darbą VLIKas turi 
pašvęsti savo tiesioginiam už
daviniui — kovai už Lietuvos 
laisvę organizuoti ir jai vado
vauti.

Apsijungimas VLIKo iš jo 
anksčiau pasitraukusioms gru 
pėms turi būti laisvas ir be 
derybų, jeigu tik jos pripažįs
ta kovojančios tautos atstovų 
1944 metų vasario 16 dienos 
susitarimų jam skirtas prero
gatyvas ir uždavinį bei laisvi
nimo kovoje bendro darbo 
svarbą.

5. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės siekiančios atsto
vauti visą lietuvių kilmės išei 
viją, talka ir parama Lietuvos 
laisvinimo akcijoje yra laukti 
na ir skatintina. Tačiau jos 
atstovų dalyvavimas VLIKo 
sudėtyje būtų priešingas tiek 
lietuvių Bendruomenės pa
skirčiai, tiek egziliniam Vy

riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto posėdžiui.

6. Laikydama kovą už ne
priklausomos Lietuvos atsta
tymą savo aukščiausiu uždavi 
niu, Lietuvos Valstiečių Liau 
dininkų Sąjunga, veizianti, 
kraštui esant okupuotam, už
sienyje, atydžiai seka VLIKo 
veiklą, džiaugiasi jo atliktais 
darbais ir kartu siekia, kad 
Lietuvos laisvinimo akciaj, ku 
rioje pastebima rutinos reiš
kinių ir planingo darbo stoka, 
būtų veiksmingesnė, ryžtin
gesnė ir duotų vis geresnių 
laimėjimų . Tam tikslui Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos Centro Komitetas 
kviečia visas VLIKą sudaran 
čias organizacijas ne tik sesi
jų metu, bet ir visą laiką būti 
aktingai įsijungus į Lietuvos 
laisvinimo darbus, kelti nau
jas laisvinimo idėjas, jieškoti 
veiklai naujų priemonių, įjun
giant šiam darbui geriausias 
jėgas.

Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos 

Centro Komitetas.

GRAŽIOJI KANADA IR JOS EŽERAI

STUDENTŲ

Toronte praėjo su dideliu pa
sisekimu.

Įdomiai paskaitas skaitė pe 
dagogas A. Rinkūnas, „Kas 
yra lietuvis“ ir dr. I. Gražy
tė „Lietuvių ir kanadiečių kul 
tūrinio charakterio palygini
mas“.

Paskaitos studentus suįdo
mino, buvo gyvos diskusijos.

Šeštadienį per spaudos ba
lių studentams buvo paruoš
tas specialus stalas, kur visi 
dalyviai susipažino ir pasilin
ksmino.

Sekmadienį Studijų dienos 
buvo užbaigtos kavute Pris. 
Parap. muzikos studijoje, kar 
tu apžiūrint ir studentų me
no (tapybos) parodėlę. Su sa
vo kūriniais pasirodė G. R;n- 
kūnaitė, R. Paulionis, H. Gu 
tauskas, R. Sedlickas. Tapy
bos darbai įspūdingi ir rodo, 
kad kai kurie darbai atlikti 
geros mokyklos rėmuose.

Toronto studentai visur ir 
gausiai dalyvavo ir domėjosi 
savo švente. Keli svečiai bu
vo iš Amerikos ir kitų Kana
dos universitetų.

NAUJI MOKSLO 
LAIPSNIAI

Toronto Universitetas yra 
pirmasis Kanadoje, kuris duo 
da naują laipsnį baigusiems— 
Master of Philosophy. Laips
niui gauti reikia dvejų metų

DIENOS

pilno darbo kandidatams su 
Toronto Honour Bachelor of 
Arts laipsniu arba tolygaus.

Pramatoma, kad dabar On
tario universitetai turintieji 
studentų apie 30.000, apie 
1970 gali turėti 90.000 studen 
tų. Kadangi prasiplėtimo gali 
mybės yra surištos su univer 
sitetų mokomuoju personalu, 
tai universitetai imasi reikalin 
gų priemonių iš dabartinio 
skaičiaus 2,500 profesorių pa 
didinti ligi 4,900 — 1970 me 
tias. (CS).

® Plačiai po visą pasaulį pa
skleista VLIKo išleistoji kny
ga Twenty Years of Straggle 
for Freedom of Lithuania. 
Kaip anglų kalba leidžiamasis 
biuletenis, taip ir ši knyga pa
siekia Japoniją, Taivaną, Ko
rėją, Indiją, Turkiją, Nigeri
ją, Saigoną, Braziliją, Argen
tiną, Australiją, Naująją Zel
andiją ir visas Europos ir 
Amerikos valstybes ir daug 
kitų čia neminimų Azijos ir Af 
rikos valstybių sostines.

— Prancūzai užprašė prez. 
Johnsoną susitikti su de Gau 
lie Martinikos saloje, bet JA 
V skaito, kad Prancūzijos pre 
zidentas turi revizituoti JAV 
prezidentą, nes 1961 m. Ken
nedy vizitavo de Gaulle Pa
ryžiuje.

MŪS U ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

BAIGĖSI
Kaip ir reikėjo tikėtis, ne

oficialiai surinktais taškais, 
žiemos olimpinius žaidimus 
laimėjo raudonieji profesio
nalai.

Be abejo, mūsų skaitytojai 
žaidimus sekė televizijoj ir dien 

raščiuose, tačiau įdomesnius 
Innsbrucko momentus paduo' 
sime ir šio savaitraščio pusla
piuose.

IŠ LIETUVOS
— Lietuvos krepšinio ko

mandoms nesiseka baigmi
niuose SS-gos susitikimuose. 
Pergalių negali iškovoti Kau 
no Žalgirio vyrai ir Politech
nikos moterys, žaidžiantieji 
pirmame pogrupyje, kai tuo 
tarpu Vilniaus Plastikos ir so 
stinės Kibirkšties moterys pa 
sirodė kiek geriau, nors jie ko 
vojo dėl 13 — 24 vietos. Ko
mandų treneriai jieško pralai 
mėjimų priežasčių, kurių di
džiausios yra. . . stoka augšta 
ūgių žaidėjų. Lietuvaitės ne
gali „uždengti“ pav. Lenin
grado ASK krepšinnikių, ku
rių net trys žaidėjos „skaito” 
po 1,92 m, 1,85 m ir 1,78 m. 
Tiesa, būta ir staigmenų, ka
da Tartu Kalevas nugalėjo 
daug kartinį Europos koman
dinį meisterį Rygos ASK pen 
ketuką 62:64. Deja, staigme
nos nelanko lietuvių krepši
ninkų.

— Gyvendami nepriklauso 
mu gyvenimu, mes šiemet mi 
nėtume Lietuvos bokso ketu
riasdešimtmetį. Ir pavergėjas 
tą sukaktį atžymi, tačiau, su
prantama, viską išvertęs ant 
savo kurpalio ir juodžiausiom 
dėmėm apmetęs „buržuazi
nių“ laikų boksą. Iš savo pu
sės mes dar kartą norėtume 
priminti, kad N. Lietuvos lai
kais visi sportininkai (taigi, 
tame tarpe ir boksininkai) bu 
vo tikri mėgėjai, tuo tarpu 
šiandieninės, pavergtos Lie
tuvos iškilesni sportininkai, 
jau yra profesionalai, remiami 
Maskvos iždo ir už tai skina 
Maskvai laurus. Užtenka pri
minti Algirdą Sočiką, Muraus 
ką arba dabartinį Europos 
meisterį Ričardą Tamulį, iš
kovojusį pergalę prieš lenką 
Knutą baigminiame. Europos 
bokso taurės susitikime tarp 
S. S-gos ir Lenkijos. Bet prisi 
minus pirmąjį susitikimą su 
Latviją (jis įvyko 1926 m., ku 
rio susitikimo pasekmė rašan
čiam nežinoma. Malonu būtų, 
kad skaitytojai tai papildytų. 
—K. B.) ir tokius boksinin
kus, kaip J. Vinča, L. Misiū
nas, A. Bertulaitis ir kt. vis- 
vien reikia didžiuotis, kad tu
rėjome tarptautinio lygio tik
rus boksininkus — mėgėjus.

Iš kitos sporto šakos—ran
kinio, reikia pranešti taip pat 
linksmą žinią: Vilniaus Gelž
betonio komanda Karaliaučių 
je surengtame turnyre, iško-

OLIMPIADA
vojo teisę žaisti baigmėje. 
Vilniečiai nugalėjo šeiminin
kus 15:11, Dušaubę ASK 18: 
17, tačiau pralaimėję Tiraspo 
liui 15 :16, jie užėmę antrą, 
žais baigmėje.

O futbolininkai. . . jie taip 
pat pradėjo galvoti apie nau
ją sezoną, (Psst. . . „tarpe 
mūsų ” — kas išlaikys žaidėjų 
šeimas, iš ko gaus duonos kąs 
nį, kada pradės treniruotis 
pietinėje Rusijoje ir vėliau, 
bent du kartus savaitėje žais 
rungtynes įvairiuose Sov. Sąj. 
miestuose, treniruosis ir t. t. 
Manų kruopos jiems nekris iš 
dangaus. Savaime aišku, ru
sišką profesionalizmą už
dengs Maskva, įrašydama 
juos į kokio nors fabriko „tar 
nautojų” eiles!!) sušaukdami 
net susirinkimą, kuriame ga
lėjo dalyvauti ir futbolo sirga 
liai. Daug buvo kalbėta, daug 
išsiaiškinta, o vyr. treneris 
Cholodkov pasakė, kad Vil
niaus Žalgirio šiemetinės „pre 
tenzijos“ yra. . . bent dešim
toji vieta lentelėje.

IŠ IŠEIVIJOS
Š. Amerikos lietuvių krep

šinio rinktinės kandidatų at
rinkimui išvykai į Australiją, 
krepšinio komitetas paskyrė 
atstovus paskiruose JAV ir 
Kanados miestuose. Jų parei 
ga bus stebėti ne tik patį žai 
dimą, bet taip pat kandidato 
būdą, kilmę, sportiškumą ir 
pan. Atstovais pakviesti: M. 
Duliūnas ir St. Ginčiauskas 
(abu Toronto), J. Bulionis 
(Hamilton), A. Alantas (Dėt 
roit), J. Kijauskas (Cleve
land), A. Birutis (New - 
York).

Krepšinio rinktinės išvy
koj į Australiją savo lėšomis 
vyksta Hamiltono Kovo trene 
ris J. Bulionis. Šiam laikraš
čiui jis pažadėjo ir rašyti re
portažus apie lietuvių krepši
ninkų gastroles kengūrų že
mėje. NL red. nuoširdžiai dė 
kinga p. Bulioniui ir energin
gam bendradarbiui, sporto 
skyriaus vedėjui, K. Baronui, 
kuris rūpinasi ir bendradar
biavimu.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Kauno sporto halėje 

(kur įvyko Europos krepšinio 
pirmenybės 1939 m.) pirmą 
kartą buvo žaidžiamas futbo
las. Kauno mokinių rinktinė 
nugalėjo Kotoną 5:1. Koman 
dos atstovavo po šešis žaidė
jus.

— Kauno Žalgirio krepši
ninkai ruošdamiesi baigmi
niams Sov. Sąjungos krepši
nio pirmenybių susitikimams 
nugalėjo Maisto penketuką 
67:50.

— Lietuvos ledo rutulio 
pirmenybėse gautos tokios 
pasekmės: Kauno Studentas 

Nukelta į 6-tą psi.

PETRAS BŪTĖNAS.

K. Donelaitis
DONELAITIS GIMĖ, AUGO, RAŠĖ IR 

DIRBO NE RUSŲ NESTEROV’O 
KARALYSTĖJE.

6.
PABAIGAI

. . Pravartus čia prisiminti keli dalykai, kurie 
kiti mūsų laisvojoje periodinėje, ir neperiodinė
je, spaudoje nėra apsivienodinę.

1. Mažoji Lietuva — Karaliaučiaus sritis, į 
kurią neįeina Lietuvos valstybės integralioji da
lis Klaipėdos sritis. P. S. Kas „Mažąją Lietu
vą” kitokią ir kitaip supranta, yra prašomas 
spaudoje tai aiškiai įrodyti.

2. „Kaliningrado srities“ kaip normalaus lie
tuviško įvardo lietuviai nėra, o yra tik laikinis 
visaip nenormalus okupacinis velikorosams ir 
jų pataikūnams rusiškas „Kaliningradskaja ob
last' ”: letuviams ir visiems tiesą pripažįstan- 
tiems tai tėra Mažoji Liet uva ---  Kara
liaučiaus sritis. Kas šį pastarąjį tautovardinį 
jvardą ignoruoja, kaip kad čia elgiasi ir Sov. 
Rusijos kolonizacinė imperija su savo prozeli
tais bei satelitais, — tuo būdu ignoruojami yra 
visi baltai, atskiromis lietuviai, Lietuva bei Lie
tuvos valstybė. Žinome, kad Sov. Rusijos oku
puotoje Lietuvoje visiems lietuviams Maskva 
yra užgynusi minėti Maž. Lietuvos---- Karaliau
čiaus srities, Karaliaučiaus miesto, Stalupėnų, 
Tolminkiemio, Girdavos, Labguvos, Pilkalnio, 
Ragainės, Romintos, Tepliuvos, Tilžės, Vėlu
vos ir kitus ten visus lietuviškus vardus, ir tie vi

si vardai 1945----1946 metais maskvinės kom
partijos dekretu yra surusinti, o lietuviškieji jų 
vardai taryti ir rašyti sunkiausiomis bausmėmis 
uždrausti. Did. ir Maž. Lietuvos pavergtasis 
lietuvis prie šito slavofiliško velikorosiško juo- 
daus darbo nėra prisidėjęs, ir su tokiais lietu
vių žemėje rusiškais pramaniūgiškais pavadini
mais nesutinka ir niekados nesutiks.

3. Sov. Rusijos okupuotoje Lietuvoje lietu
viai, žinome, kiek beišgalėdami, mini Kr. Do
nelaičio mirties 250 metų sukaktį ir ta proga jie 
net lanko liet. Tolminkiemį bei liet. Stalupė
nus, kur Kr. Donelaičio žingsniai giliai ir pras
mingai įminti, bet jie nelanko rus. lljinskoje ar 
Nesterov’o. Jei lietuvis, ---- jis visada, visur ir
visose, net sunkiausiose, sąlygose lietuvis.

4. Rašoma, kad kuri ten Maskvos gatvelių 
būsenti pavadinta lietuvio poeto kunigo Kristi
jono Donelaičio vardu suprask, .jo mirimo šios 
sukakties proga. Aš sąlygų nežinau, ir iš Sov. 
Rusijos tikrosios teisybės dar niekas nesulaukė 
ir nesulauks. Težinoma, kad Lietuva (ir visas 
Pabaltijys) iškeliama į Sov. Rusijos imperijos 
tolumas, kaip buvo užsimojęs ir su Maskva 
prieš Pabaltijį sutarčių (viešosios ir slaptosios) 
pasirašytojas Hitleris, o į Lietuvą (į Pabaltijį) 
vėl atkeliamas rusų carų bei carienių koloniza
cinis numylėtinis „Severozapadnyj kraj” ( = 
žiemvakarių kraštas) su visomis jau veikiančio
mis rusybių rusybėmis, slavų velikorusų na- 
gaikomis ir naganais diriguojant ir įkyriai šni- 
piškai švaistantis gryniausioje baltų žemėje prie 
Baltijos jūros. O grįžtamai, — kad ir šito mū
sų bei pasaulio didelio dailiojo lietuviškojo žo
džio kūrinių kūrėjo Kr. Donelaičio Tolminkie
mio gyvenvietės vardas Maskvos nuo 1946 me
tų yra išbrauktas ir tada jam beprasmis rusiš

kas pavadinimas užkrautas, savaime aišku, net 
ir šiuo būdu Maskvai imperatoriškai siūlomo
mis kremlinėmis gatvelėmis pasityčiojant ne tik 
iš lietuvių tautos, bet ir iš jos kilniojo sūnaus ra
šytojo bei geradario. Lietuvių tauta Sibiru ir 
mongoloidinių Kremlių (Rusų kremliai veliko
rosams ---  moskvičiams yra totorių chanų pa
likimas ir įpiršimas. O vis dėlto tik Lietuva Ru
sijos žmones išvadavo iš 200 metų išbuvusio to
torių jungo!) ar kokių maskvinių gatvelių bei 
jų okupantiškųjų patarėjų - smauglių niekados 
nebuvo reikalinga ir dabar jų visų visiausių jai 
nereikia. Lietuvių tauta žino save, savo kūrė
jus, savo Lietuvą ir savo reikalus, ir ji, ištvėru
si okupacijų okupacijas, ištvers nepalūžusi ir šį 
kart ---  nusikratys ir šiąja okupacija kartu su
visu Pabaltiju (Latvija ir Estija), Gudija, Ka
relą ir turtingąja didžiąja Ukraina.

Šaltiniai.
A n ž. = J. Andriaus Lietuvos žemėlapis ir 

prie jo A. Salio vardynas. So. Boston, Mass. 
1956 m.

B g, L k ž. = K. Būga, Lietuvių kalbos žo
dynas. Kaunas. 1924 m.

B g Rink t. raštai =K. Būga, Rinktiniai 
raštai, 4 tomai. Vilnius. 1958----1962 m.

J. Endzelin, Altpreussische Grammatik. 
Riga. 1944.

Froelich, G., Flussnamen in Ostpreus- 
sen, ---- Festšidrift zum 50 jaehrigen Bestehen
der Altertumsgesellscsaft Insterburg. 1930. Čia 
yra ir kiti straipsnyje pažymėti šaltiniai.

G e r. A O N=G. Gerullis, Die altpreussi- 
schen Ortsnamen. Berlin-Leipzig. 1922.

K 1 v.=V. Kalvaitis, lietuvišku Wardu Klė
tele. Tilžė. 1910 m.

Lietuvos Žemėlapis ---- Carte de Lithua-
nie. Vyriausiojo Štabo Karo Topografijos Sky
riaus leidinys. 1933 m.

L K V=Lietuvių kalbos vadovas. Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės laidinys 1950 m.

O r t s u m b.=W. Meckelein, Ortsumben- 
nenungen und- Neugruendungen im Europaei- 
schen Teil der Sowjet. union. Berlin. 1955.

Regni Poloniae et Ducatus Lithvaniae, 
Voliniae, Podoliae, Vcraniae, P r v s s i a e, 
Livoniae et Cvrlandiae descriptio 
emendate per F. de Wit. Amstelodami, ---- se
nesniųjų laikų žemėlapis.

Sonderkarte ---- Geograph. Anstalt
von Velhhagen u. Klasing in Leipzig; iš senes
niųjų, kur kas prieš hitlerinių, liakų žemėlapių.

Sprachkarte vom Pruessischen Staat 
(Noerdliche Haelfte) nach den Zaehlungs-Auf- 
nahmen vom Jahre 1861 im Auftrage dės Ko- 
eniglichen Statistischen Bureaus bearbeitet von 
Richard Boechl.

Toeppeno žml. = Dr. M. Toeppen, 
Preussen und die Nachbarlaender vor den Zei- 
ten der Ordensherschaft, ---- Uistorisch-en-com-
-parative Geographic von Preussen. Mit ei- 
nem Atlas in 5 Buenden. Gotha. 1858.

T r t m. P N.=Trautmann, Die altpreussi- 
schen Personennamen. Goetingen. 1925.

Vi g. ch ron. = Chronicon seu annales 
Wigandi Marburgensis, equintis et fratris ordi
nis teutonici. 1283—1394 metų istoriniai baltų 
žemės įvykiai.

V 1 š.—V. Vileišis, Tautiniai santykiai Maž'. 
Lietuvoje ligi Didžiojo Karo istorijos ir statisti
kos šviesoje. Kaunas. 1935 m.
1962. XI. 15.
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KVLTŪRItf WK&0JVIKA
MONTREALYJE KONCER 

TUOS ANDRIUS 
KUPREVIČIUS

Gavėnios metu, kai nedaro 
mi parengimai, kai esti laisvi 
popiečiai, gera yra pasiklau
syti geros muzikos.

Žymusis mūsų virtuozas, 
Clevelando Konservatorijos 
fortepiono profesorius, And
rius Kuprevičius, prieš išvyk
damas koncertuoti į Europą, 
sutiko pirma duoti paruošto
jo koncerto programą Mont- 
realio lietuviams.

A. Kuprevičiaus koncertas 
Montrealyje Įvyks kovo 8 die 
ną, sekmadieni, 3.30 po pietų 
YWCA salėje, Dorchester 
1355 nr. West. Tautiečiai 
kviečiami tą datą rezervuoti 
žymiojo pianisto koncertui.
NEPAMINĖJO „POETO“ 

KAŠKAIČIO
Apie iš JAV į Lietuvą repą 

triavusį gydytoją Kaškiaučių- 
-rk.aoKaių sovietinėje spaudoje 
buvo paminėta, kad jis „stai
giai mirė”, bet nieko daugiau. 
O „Literatūra ir Menas“ Ilg
šio! dar nieko apie Kaškaitį ne 
rašo, nors Kaškaitis buvo so
vietinis poetas, rašė sovieti
nius eilėraščius.

„Naujienos” gi gavo iš Lie 
tuvos žinių, kad Kaškaitis nu 
sižudė, netekęs nervų, kai jį, 
gydytoją, Lietuvoje padarė sa 
nitaru... Tokia yra sovietinė 
tikrovė. Ne vienas jau sugrį
žęs rusų okupuoton Lietuvon 
lietuvis nusižudė. Ir Kaškai
tis negalėjo pergyventi to, ką 
jis patyrė ir išgyveno Lietu
voje, komunistų valdomoje.
SUOMIAI IR LIETUVIŲ 

MENININKŲ IŠVYKA
Praėjusių metų pabaigoje 

Suomijoje viešėjus su koncer 
tais visai eilei Vilniaus lietu
vių menininkų, vėliau spau
doje pasirodė įspūdžiai apie iš 
vyką Suomijoje. Pagal Vil
niaus operos ir baleto teatro 
solisto V. Daunoro pasakoji
mą („Lit. ir Menas“, 1963 
m. nr. 50), nors režimo Suo- 
mijon buvę pasiųsti lietuviai 
menininkai ir buvę patenkin
ti, tačiau suomiu spaudai jie 
prikišę „muzikinį neišsilavini
mą“ ir, blogiausia, pagal Dau 
norą „Suomijoje lietuvius ne 
visur lydėjo draugiškos šypse 
nos“. E.

SUSIKURIA LIETUVIŠ
KAS KABARETAS

Čikagoje kuriasi satyros te
atras, kuris vadinasi „Antra
sis kaimas’ ’. Jo programos tu 
rinys — įvairios šių dienų gy 
venimo apraišikos, vaizduoja
mos satyriniu būdu. Antrasis 
kaimas turįs gerą pasisekimą.
• Lietuvoje pasirodė antroji 
almanacho „Muzika ir Teat
ras“ knyga.

DAIL. TELESFORO 
VALIAUS DARBŲ 

PARODA
Paryžiuje, kur žymusis mūsų 
grafikas, dailininkas Telesfo
ras Valius, praleido kai kurį 
praėjusios vasaros laikotarpį, 
paskyręs jį kūrybai, dabar 
nuo vasario 1 iki 15 dienos 
Madame Delorme vedamoje 
Galerie des beaux arts vyksta 
naujųjų jo darbų paroda. Tai 
yra spalvotos topografijos ir 
spalvoti piešiniai, sukurti va
saros atostogų metu.

Malonu, kad žymusis mū
sų dailininkas pastoviai veik
lus, kūrybingas ir vis jaunas 
ir jieškąs kūrybingo naujumo.

CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETO PIRMASIS KON

CERTAS ČIKAGOJE
įvyksta vasario 22 d. 8 vai. v. 
Jaunimo Centre. Oktetas, ve
damas inž. Ryto Babicko, yra 
su koncertais sėkmingai ap
lankęs beveik visas didesnia- 
sias lietuvių kolonijas. Kon
certo programa susidės iš lie
tuvių liaudies ir pramoginių 
dainų bei populiarios pasau
linės muzikos kompozicijų. 
Savo repertuare Clevelando 
Vyrų Oktetas turi 44 dainas. 
Neseniai išleista Okteto dai
nų plokštelė.

Norintieji linksmoje nuotai 
koje praleisti keletą valandų 
raginami nepraleisti šios pro
gos. Koncertą ruošia Santara- 
Šviesa.

DR. M. ANYSO
ISTORINIS DARBAS,

premijuotas Vydūno vardo 
premija, „Senprūsių giminių 
kovos“, yra numatomas, išleis 
ti dar šiais metais Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos Či 
kagoje. Veikalas stambus ir 
turi daug medžiagos. Jis svar
bu greičiau išleisti, nes jis na
grinėja tas Mažosios Lietu
vos dalis, į kurias slavai, na ir 
rytiniai slavai, šiandien vis 
daugiau pradeda reikšti pre
tenzijų, o Anyso veikalas vaiz 
džiai parodys, kad slavai ten 
negali turėti jokių pretenzijų, 
išskyrus imperialistines, ku
riomis jie serga jau nuo se
niai.

• Okupacijai Lietuvoje palai
kyti vadinamiems sovietiškie
ms žurnalistams įsteigtos 3 
premijos Kapsuko vardu, bet 
jų dydis spaudoje neskelbia
mas.

• Paminėta dail. J. Janulio 
75i m. gimimo ir 50 kūrybinių 
metų sukaktis. Lietuvos spau 
doje nurodyta, kad Janulis 
dar ir šiandien, būdamas pen 
sininkas, esąs ištikimas port
retui. Jis yra padaręs žymių 
žmonių, kaip Maironio, Vie
nuolio, prof. Lašo portretus.

ANDRIUS KUPREVIČIUS 
kurio koncertas Montrealy įvyks kovo 8 d.

PRIEKAIŠTAI 
LIETUVIAMS 
MUZIKAMS

Vilniuje gruodžio mėn. įvy 
kus lietuvių kompozitorių ple 
numui, Vyt. Venckus pasipik 
tino („Lit. ii- Menas”, 1963 
m. nr. 51), kad lietuviai 
kompozitoriai per dažnai sa
vo kūryboje grįžta prie karo 
ir jo padarinių tematikos. Ka 
ro temomis parašytos ir trys 
A. Račiūno, A. Klenickio ir 
V. Klovos sukertos operos. 
Dabar aiškinama, kad ypač 
jaunieji muzikai tokios temos 
griebiasi todėl, kad ji „Įgali
na be ypatingų pastangų ga
na paprastomis priemonėmis 
sukurti pakankamai reljefin
gus siaubingos praeities pa
veikslus”. Keliamas toks pat 
priekaištas kaip ir dailinin
kams ar rašytojams — kodėl 
pamirštate dabarties temas? 
Juk esą dabartinis gyvenimaš 
esąs pilnakraujis ir. . . džiau
gsmu trykštąs. Venckus vėl 
prieštarauja, kai jis kalba, 
kad vad. socialistiniam realiz 
mui esą svetimas tematinis ap 
ribojimas, tačiau visvien mū
sų dienos „alsuoja gigantiš
kai“ ir tokio alsavimo nebega 
Įima išreikšti paprastomis ei
tynių dainelėmis. E.

• Lietuvos Mokslų akade
mijos Lietuvių k. ir literatū
ros institute dvi dienas vyko 
pasitarimas, skirtas baltų - sla 
vų kalbinių ryšių tyrnėjimo 
klausimams apsvarstyti.

J. ŠLAPELIO LEISTI 
DONELAIČIO RAŠTAI IR 
NAUJI PATIKSLINIMAI

Ryšium su bibliografų, lite 
ratūros istorikų skelbiamais 
teigimais, kad J. Šlapelis išlei 
dęs Vilniuje Donelaičio raš
tus 1909 ir 1914 m., dabar VI. 
Žukas („Lit. ir Menas“, 1963 
m. nr. 50), pasirėmęs vilniš
kio M. Šlapelienės knygyno 
katalogais ir paties J. Šlape
lio • buvusiais paaiškinimais, 
nurodė, kad penktąjį Donelai 
čio raštų leidimą J. Šlapelis 
pradėjęs spausdinti 1909 ir 
spausdinimas buvęs baigtas 
1914 m. Todėl atsiradęs leidi
nys su skirtingomis leidimo 
datomis. Tas pats Žukas pri
mena ir prof. V. Biržiškos 
„Lietuvių bibliografijoje“ pa 
minėtus duomenis, kad J. Šia 
pelio redaguoti Donelaičio 
raštai 1914 i. „buvo paleisti 
nauju viršeliu“. Tad penktojo 
leidimo datą tektų laikyti 
1914 m. arba žymėti dvigubą 
datą: 1909—1914 m. Po 1914 
m. J. Šlapelis norėjęs leisti ir 
šeštąjį, pataisytą leidimą, ta 
čiau prasidėjus pirmąjam pa
sauliniam karui jis buvo mo
bilizuotas ir darbas liko neuž 
baigtas. Pasak Žuko, Vilnių 
je gyvenanti M. Šlapelienė tu 
rinti taisytą Donelaičio raštų 
egzempliorių. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Julija Švabaitė. VYNUO- 

GĖS IR KAKTUSAI. Eilėraš

U

Mackus ir jo kūryba
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VYTAUTO JONYNO PASKAITA, įTE1K1ANT 
ALGIMANTUI MACKUI KRĖVĖS VARDO

PREMIJA
Mieli lietuviškojo rašto bi

čiuliai,
Man tenka maloni pareiga 

tarti keletą žodžių apie šių iš
kilmių kaltininką — poetą Al 
gimantą Mackų.

Maloni jau todėl, kad iš vi 
sų laureatų, nusipelniusių mū 
sų kuklią Kanados lietuvių 
literatūrinę premiją — Alg. 
Mackus yra pats jauniausias.

Antra, todėl, kad jis yra po 
etas.

Dar daugelis jūsų prisime
nate pirmąjį Vinco Krėvės 
premijos įteikimo vakarą. 
Daug kas tada buvo kitaip. 
Buvom jaunesni ir gausesni.

Prisimena iš tos dienos vie 
no kalbėtojų — Kaz. Vesel
kos žodžiai. Lygino jis lietu
vių literatūrą su Grainio lie
pa. Tol gyva būsianti Lietu
va mūsų širdyse, kol žaliuo
sianti jos raštija.

Visų šakų reikia liepelei. 
Vienos stiprina jos vainiką, 
kitos stiepia viršūnę, trečios 
pilasi žiedais.

Poe: ija visad primena žie- 
donešį. Be lyr.ko žodžio mū-

čiai. Išleido lietuviškos kny
gos klubas. Aplankas dail. M. 
Ambrozaitienės. 100 pusi. 
Kaina 2 dol. Gaunama adre
su: 4545 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois, 60626, U. 
S. A.

Dr. P. Kalvaity tė-Karvelie- 
nė. GYVENIMO VINGIAIS. 
Autobiografiniai atsiminimai, 
I dalis. 360 pusi., kaina 3.50. 
Lietuviškos knygos klubo lei- 
dniys. Dr. P. Karvehenė pa
sakoja paprastai, nuosekliai, 
logiškai, daug atsimindama 
detaliu. Knyga gaunama adre 
su: 4545 W. 63-rd Street, Chi 
cago Illinois, 60626, USA.

Adolfas Šapoka. SENASIS 
VILNIUS. Vilniaus istori
jos bruožai iki XVII amžiaus 
pabaigos. Išleido Tėvai Pran
ciškonai Prisikėlimo parapijos 
Toronte dešimtmečio proga 
—■ 1963 metais. Kaina ir ga
vimo adresas nepažymėta.

Tai bene trečia A. Šapokos 
knyga apie Vilnių. Autorius 
įvade sako, kad tai pirmoji jo 
sumanyto darbo dalis, viena 
iš trijų, kuriose Vilnius būtų 
apibūdintas visais atžvilgiais 
plačiai. Tai yra studija, pa
remta daugeliu šaltinių, leidi 
nyje sužymėtų. Nėra tai labai 
plati studija, nes autoriui, ati 
trūkus nuo šaltinių ir pačio 
Vilniaus, sunku arba neįmano 
ma prieiti prie gausesnių šal 
tinių .Leidinys gražus ir nau 
dingas. Jis gausiai iliustruo
tas. Kiekvienam kultūrinin
kui jis bus gera turėti savo 
bibliotekoje. 

sų būtis būtų skurdesnė. Be 
varsų ir kvepėjimo. Be saulė
lydžio žaismo. Kas, jai ne poe 
tas, išsako mūsų nebyLus? 
Gal nemažiau jautriai juucian 
čius nedalią, visa kas arums- 
čia mūsų svajas ir sapnus, bet 
nebylius jiems išsakyti?

'i lesa, dažnai šahnamės po
eto. Laikydami jį keistuoju. 
Dar blogiau — šykštuoliu, už 
sidariusiu savo nevėdinamam 
pasaulyj ir abejingam mirtin
gųjų slogom bei sausgėloms...

Jei esama tokių — Alg. 
Mackus neatatinka šio rašyto 
jo tipo. Kiek intelektuali beat 
rooycų jo lyrika, jis visu sa
vo jaunuolišku polėkiu (ir ne 
jaunuoliška ištverme) atsto
vauja kaip tik aktyvųjį mūsų 
šviesuomenės elementą. Jieš- 
kantį savo santykio su pasau
liu. Drįstantį kalbėti savo kar 
tos vardu.

Ilgametis radijo valandėlės 
vedėjas Čikagoj, jis ypatingai 
gražiai užsirekomendavo „vėl 
kių žiburėliu”. Pastovia, kruo 
pščiai parinkta ir išpildoma 
Let. žodžio programa.

Matom taip pat laureatą 
Santaros - Šviesos organizaci
jos pirmūnų tarpe; jis sąskry 
džiuos, „Metmenų“ kolekty
ve.

Jo dėka, pagaliau, a. a. Va
nagaičio įsteigtas „Margutis“ 
praauga vaikiškus drabužė
lius ir, jau kuris laikas, gra
žiai atstovauja lietuviškų kul
tūrinių pajėgų pastangas ir 
veiklą.

Dievaži būtų nesmagu mes 
ti į jį akmenį, kaltinant, kad 
jaunieji esą apkurtę gyvybi
nėm tautos problemom. Akli, 
likiminio rimbo iškeistiem ran 
dams.

Be abejo, visoje toje veik
loj yra ryškus polinkis į lite
ratūrinį barą. Juk premija ap 
dovanotasis rinkinys yra jau 
trečioji Mackaus eilių knyga.

Kodėl „neornamentuotos 
kalbos generacija”? Ar nesa
ma čia maištavimo. Sąmonin
gai kalamo pleišto, skaldan
čio į 2 grupes: anksčiau ra
šiusius ornamentuotai, atseit, 
gražbyliškai, „mezginiuotai“ 
ir kažkokiu neornamentuoto, 
suprask, be karbatkėlių, nuo
go, grubaus žodžio apaštalus.

Daug kas, manau, yra turė
jęs tą mintį.

Bet gali būti ir kitų moty
vų, neleidusių, nežiūrint šio 
manifestacinio atspalvio, poe
tui atsisakyti pasirinktojo šio 
pavadinimo.

Galbūt viena jų toji, kad 
augintinių, svetur brendusių- 
jų karta, nori kalbėti savo žo
džiu. Savo kartos lūpomis. 
Kad jinai nelinkusi, ornamen
to, kalbinės puošmenėlės sąs-

Nukelta į 5-tą psl.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
15.
Prieš porą savaičių visai netikėtai jos susidūrė univerma- 

go tarpduryje!. Lauritėnienė su mergaitėmis ėjo vaikams žie
minių batelių. Vyras sutiko palydėti. O kai žmonių sraute 
šmėkštelėjo mėlyna skrybėlaitė, Paulius pasisveikino ir nurau
do. Išraudo ir nepažįstamoji. Jų žvilgsniai — Elės ir tos---
net nesusidūrė. Tačiau Elė buvo tikra, kad tai — ta pati, 
apie kurią pasakojo Paulus. Apie kurią ji pati ne kartą bu
vo galvojusi.

---- Ji? ---- tepaklausė Elė, kai jie vėl išėjo į gatvę.
Lauritėnas sutrikęs linktelėjo galva.
Elė tuomet neskyrė susitikimui kokios nors reikšmės. Ji 

po to ėjo kartu su Pauliumi į „Fausto“ spektaklį, kuriame 
Norkutė dainavo Zibelį. Pati įprašė kaimynę pagloboti mergai 
tęs. Jai buvo įdomu, ją tiesiog traukė pamatyti tą, kuriai šir
dyje tegul ir nenešiojo gero jausmo, tačiau nejautė ir neapy
kantos. Greičiau moterišką smalsumą, norą išsiaiškinti, kuo 
gi ji galėjo taip sužavėti, patraukti Paulių. Apie tai jis pats 
niekad neužsiminė. Nerado reikalo kalbėti ir apie jos trūku
mus. Bet argi būna žmonių be trūkumų, be ydų?

Elė tikėjo, kad nei rampos šviesa, nei grimas ir viduram
žių jaunuolio apranga negali sukliudyti jai pažinti žmogų to
kį, koks jis yra kasdieniniame gyvenime.

„Mes galėtumėm būti draugės“, ---- grįžtant iš teatro,
šmėkštelėjo Elei mintis.

Tikėjimas pasirodė apgaulus.
Dabar ji matė Zibelį, kuris, pridėjęs vaikišką rankutę 

prie krūtinės, dengė ne skaisčią jaunuolio širdį, o nuodingą 
gyvatę.

Per keletą akimirksnių joje subrendo panieka ir neapy
kanta tai, kuri taip staiga ir nelauktai įsibrovė į Elės gyveni
mą, norėdama pasiimti, kas jai visiškai nepriklausė.

Saulės vaikai. . . Jiems tik imti. Nesvarbu, iš ko ir ko
kia kaina. . . Ir visiškai, matyt, nebūtina užimti aukštą visuo
meninį postą, savo valdžioje turėti daug pavaldinių. Ir vei

das, matyt, gali būti visai ne metalinis. Metalo šaltis slypi 
kažkur giliau viduje.

Betgi Paulius? Kas su juo pasidarė? Kaip jis visa tai 
gali suderinti su savo pareigingumu, su tuo nerašytu teisių ir 
pareigų kodeksu, kurio sąžiningai laikėsi metų metais. Dar
bas jam buvo viskas. Visko kriterijus. Ir staiga. . .

Slogios mintys vis giliau įsigraužė sąmonėn. Prislėgta ir 
sudirgusi ji parėjo namo. Ruošė pietus, valgydino dukteris.

Paulius ilgai negrįžo. Tai ją dar labjau skaudino. Kan
kino, vedė į tūžmastį. Elė dabar jau graužėsi, kaltino save, 
kodėl ten, parke, neapgalvotai sulaikė Laimutę. Galėjo pa
galiau ir pati atsistoti jiems skersai kelio. Pasakyti anai mo
teriai visą tiesą į akis. Ir Paulių sugėdinti. Jo paties vaikų 
akivaizdoje.

Kodėl ji viso to nepadarė? Neryžtingumas? Savigarba? 
Nenoras vyrą statyti į gėdingą situaciją?

Kas visa tai prieš realią dalykų padėtį?
* * *

Lauritėnas parsirado tik vėlai vakare.
Vaikai jau miegojo.
— Ilga tavo darbo diena. . . — prisivertė Elė pasakyti 

tuos kelis žodžius, į kiekvieną jų sudėdama ir pasipiktinimą, 
ir širdgėlą, ir kandžią ironiją. -

Jis nustebęs pažvelgė į ją.
Ar sakė jam ką užverktos Elės akys? Pasipiktinimas ir 

ironija jos balse?
Lauritėnas tylomis atlaikė jos žvilgsnį, tarsi kaupdamas 

jėgas savigynai.
„Jis meluos, — šmėkštelėjo Ėlei mintis. ---- Jis gi įpratęs

būti teisuoliu. . .”
Ji pati norėjo, kad jis meluotų, kad susipainiotų išgalvo

tuose pasiteisinimuose. O paskui Elė išklos visą tiesą. Ap
stulbins ir paliks pasimetusį, suniekintą. Jos įžeista savymei- 
lė reikalavo atpildo.

Rūstaus. Griežto. Teisingo.
— Vėl koks nors posėdis?
Nepraverdamas lūpų jis papurtė galvą.
Ji laukė. Laukė nekantriai, pasipuošus išlieti susitven

kusią krūtinėje gėlą.
— Tuką nors žinai? — pagaliau ištarė Paulius.
Balsas praskambėjo dusliai, išduodamas jo nerimą.

Elė kiek sutriko. Ji visiškai nelaukė tokios įžangos. Kaž
kas iš vidaus įspėdinėjo gūti atsargia ir nepasitikinčia.

---- O ką? ---- pratarė ji puse lūpų.
Tai kiek panešėjo į šachmatų partijos debiutą. Bet Pau

lius, matyt, visiškai nebuvo linkęs žaisti juodaisiais, įgalinan
čiais bent pradžioje daryti tik atsakomuosius ėjimus.

---- Viskas, ką tu gali žinoti, tik palengvintų mano pa
dėtį. ---- Dabar jis visiškai nebesistengė slėpti savo kritiškos
savijautos. ---- Tau, žinoma, llabai nemalonu. Abiem mums.
Ir kartu neišvengiama.

Ji pajuto šiurpą pečiuose. Ne, tai nebuvo baimė. Grei
čiau kažkoks nervinis virpulys. Ji susigūžė savyje, pasiruošu
si toliau laikytis išeities pozicijose.

---- Atseit aš pati turiu atsiskaityti prieš tave už savo 
„žygdarbius“ ?

— Visiškai ne. Bet paaiškinti man irgi nelengva. Aš 
daug, labai daug apie visa tai galvojau. . . Ir tuomet, kai pa
sakojau tau, dariau tai ne šiaip sau, ne iš noro būti atviru. 
Negalėjau kitaip. Suprask, Ele. . . Juk aš pats norėjau, kad 
viskas baigtųsi. Ir tikėjau, kad taip bus. Išsipasakojimas bu
vo lyg ir savotiška garantija. Antspaudas. O susiklostė vis
kas atvirkščiai. Aš negaliu nesusitikinėti su ja! ---- Lauritėnas
stengėsi likti ramus, bet tai nebuvo jo valioje. ---- Suprask,
Ele: kitaip man viskas netenka savo prasmės. . . Pagaliau, 
kodėl aš negaliu susitikti su tuo, su kuo noriu? Kodėl aš tu
riu įsakinėti sau: su šitais žmonėmis su susitikinėk, o su šitais 
— ne!

— Žmonėmis. . . ---- ištarė ji su karčia ironija. ---- Ne su
žmonėmis, o su. . . meiluže.

Jį tarsi būtų kas peršėręs botagu.
---- Ką tu tuo nori pasakyti?   Akių žvilgsnis staiga su

siaurėjo, pasidarė įtarus ir piktas.   Žiūrint, kaip suprasti šią 
sąvoką. . .

---- Taip, kaip ir visi supranta. Kaip tu pats anksčiau su- 
prasdavai. Padori moteris niekad neleis sau šito. . .

— Nutilk! — suriko jis ir tarsi pats išsigando savo bal
so. — Apie mane gali galvoti, gali pagaliau sakyti ką non. 
Bet neįžeidinėk kitų. Tai niekinga. Žema.

Lauritėnas trenkė durimis ir nuėjo į savo kambarį.
Ji užsikniaubė ant sofos pagalvėlės ir davė valią ašaroms.

Bus daugiau.
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Du koncertai
Amerika ne veltui vatlina-

ma „naujuoju pasauliu”, nors 
dabarties žmogus „naujo pa
saulio” sąvoką taiko jau pa
sauliams, esantiems už Žemės 
ribų. O jie tikrai yra neišma
tuojamose erdvėse ir nesuskai 
čiuo^amose galaktikose. Bet 
tenkinantis kol kas tuo „nau 
juoju pasauliu”, kuris yra 
Amerikos žemy.ie, apie jį ten 
ka kalbėti. Naujas ir jis dau
geliu atžvilgių, naujas ir mu
zikiniu atžvilgiu.

Belaukiant modernaus kom 
pozitoriaus, T. B. Markaičio, 
SJ., kaip specialisto, pasisaky 
mų, apie Amerikos muziką, 
sausio 18 d. teko užsukti j Mc 
Gili universiteto Muzikos fa

kulteto
MOCARTUI SKIRTĄ 

KONCERTĄ,
svarbiausia, kad jame dalyva
vo du žmonės iš Lietuvos: 
mums gerai žinomas sol. A. 
Keblys ir šiaulietis A. Fine. 
Bet tai drauge buvo ir proga 
pasidomėti viena iš Montrea- 
lio konservatorijų ir palygin
ti su Lietuvos konservatorija.

Koncertas vyko prof. A. 
Brott vadovybėje, jam fach- 
manitkai diriguojant simfoni
nį orkestrą. Dalyvavo studen
tai, su kai kuria pašaliečių 
talka.

Sopranas B. Glenn išpildė 
Mozarto motetą „Exsultate 
jubiliate“. Balsas geras, gra
žus. Kūrinys grynai mozartiš 
kas su mozartiškomis kolara- 
tūromis, kurios solistei tačiau 
nelengvai davėsi. Bet solistė, 
nors pastatyta ir už orkestro, 
kas šiaip jau koncertuose ne
praktikuojama, motetą išpil
dė geru našumu. Gaila, kad 
programoje nebuvo pažymė
tas jos mokytojas.

Pianistė K. Kasper išpildė 
koncertą Nr. 9 in Mi-major. 
Gerai išmokusi ir jau turinti 
išdirbusi žymią techniką, 
nors virtuoziniai momentai 
reikalingi didesnės precizijos.

Įdomu buvo paklausyti „Fi 
garo vestuvių“ op. II aktą, 
lengvai dekoruotoje scenoje, 
kur pasirodė būrys studentų 
ir jau profesionalų iš įvairių 
sričių.

Studentų simfoninis orkest 
ras negausus, su vieninteliu 
kontrabasu, prie kurio stovė
jo mažesnė už instrumentą 
mergaitė. Orkestras nedrą
sus, bet energingai vedamas 
A. Brott, skambėjo gana gerai 
ir gana tiksliai. 4 sopranai, 3 
baritonai, vienas tenoras ir 
vienas bosas vykdė Mozarto

if

M. MACIUKAS y
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | įį

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

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

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

žaismą. Didesnės pareigos bu
vo kunigaikštytės — G. Beau., 
det. Suzanos — N. Kassie,y 
Cherubino — M. Osborne, 
Marcelinos — A. Gordon, ku 
nigiakščio — E. Vernigora, 
didesnės — Figaro— A. Fine 
ir sodininko Antonio — A. 
Keblio, kiti dalyvavo tiktai 
ansambliuose.

Iš solistų žymiau pasireiš
kė G. Beaudet, turinti malo
naus tembro sopraną. Gana 
gerai skambėjo kunigaikščio 
— E. Vernigora baritonas, ga 
na stiprus. Figaro rolėje mū
sų šiauliškis Fine — pajėgus 
bosas, gerai skambąs, lengvai 
vairuojąs savo skalėje. Anto
nio — A. Keblio rolė labai ma 
ža, bet jis ją pajėgiai išpildė.

Bendras koncerto įspūdis 
geras. Publika labai šiltai kon 
certantus priėmė. Didelė salė 
plojo karštai ir vieningai. Tat 
Montrealis turi pakankamai 
muzikalios publikos , todėl eu 
ropiečiui keista, kad toks tur
tingas kraštas, kaip Kanada, 
kad nesugeba išlaikyti milio- 
niniam mieste operos.

NEPAPRASTAS 
KONCERTAS

Putinas „Altorių šešėlyje“ 
sprendė kunigo problemą me- 
mnko rolėje. Putinas mano, 
kad kunigui menininkui būti 
sunku, nes jį varžąs kultas.
Eet mes žinome, kad yra pasi 
žymėjusių dvasininkų meni
ninkų. Garsus yra Fiesolės 
vienuolis tapytojas. Mūsų 
Maironis parašė poemų, dra
mų ir niekas dėl to nesistebi. 
Kompozitorių turime vienuo
lių vyrų (Br. Markaitis)ir mo 
terų. Tat, logiška, kad ir kito
se meno srityse dvasininkų 
luomo žmonės dalyvauja.

Vasario 1 d. KLK Moterų 
d-jos Montrealio skyrius AV 
salėje suruošė koncertą, kuria 
me pagrindiniu solistu buvo 
kunigas Kęstutis Balčys, Am 
sterdamo, JAV, parapijos vi- 
ceklebonas.

Koncertantas išpildė gana 
didelę programą, beveik davė 
rečitalį. Kun. K. Balčys dai
nuoja baritonu, bet jo balso 
tembras perdėm tenoriškas. 
Žemosios jo gaidos silpnokos 
ir blankiai skamba. Tenorinė- 
je skalėje balsus našus, pajė
gus ir skamba visiškai teno- 
riškai. Kadangi baritonai ben 
drai turi palinkimą kilti į *au 
kštumas, tai galima spėti, kad 
ir K .Balčys kils, nors koncer 
te dar sunku buvo pasakyti, 
kiek aukštai jo balsas neša. 
Tačiau balso skalės ribos pri

k

REAL
po svetimu

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos „Litas“ Valdyba 
šaukia 1964 m. kovo mėn. 1 d., sekmadienį, 12 vai. 30 min.

Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
3426 Parthenais Street, Montreal.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
NEPAPRASTĄ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ.

Nepaprasto susirinkimo dienotvarkėje: „Lito“ statuto 
pakeitimas ir pritaikymas naujam Quebec’© Kooperatyvų 

Įstatymui (Bill No. 8, 1963).
Nepaprastam narių susirinkimui užsibaigus, ten pat

METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
sekančia darbų tvarka:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Balsų skaičiuotojų ir tikrintojų rinkimai.
3. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai:

a) Pirmininko,
b) Vedėjo,
c) Kredito Komisijos,
d) Revizijos Komisijos.

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Pelno paskirstymas ir metinio balanso priėmimas.
7. 1964 m. sąmatos priėmimas.
8. Naujų Valdybos, Revizijos komisijos ir Kredito 

komisijos narių rinkimai.
9. Klausimai ir sumanymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Narių registracija, prasideda 10 vai. 30 min. ryto. 

Prašome atsinešti nario knygutes. 
Po susirinkimo — užkandžiai.

Primename nariams „Lito” statuto 18 (b) skyrių, pagal kurį 
kandidatai -į valdomuosius organus turi būti išstatyti raštu 
kitų dviejų narių mažiausiai vieną savaitę prieš susirinkimą.

P. Rudinskas, 
„Lito” sekretorius.

—.-u——at----------------------ac~k

klauso ir nuo mokytojo. O 
kun. K. Balčys turi tokios rū 
sies balsą, kad jis vertas lavi
nimo. Šiltas tembras, nešantis 
skambus pajėgumas ir nuošir
dumas, kuris sušildo pildomą 
jį kūrin*, — tai tie vertingieji 
duomenys, kurie solistui yra 
labai brnagūs.

Solisto repertuare lygiai 
gerai skambėjo klasika, kaip 
ir toks modernios kompozici
jos kūrinys, kaip Br. Markai 
čio „Lopšinė” H. Nagio žo
džiams arba Br. Budriūno 
„Tykiai, tykiai“. Solistui tiks 
liai ir gerai akomponavo Miss

- Lutterbuck.
Beje, solistui nereiktų da

ryti pildomųjų nelietuviškų 
dalykų aiškinimo, nes toks 
aiškinimas nieko neduoda, ka 
dangi žodis dainoje tada svar
bus, kai jis eina drauge so mu 
zikine išraiška.

Op. sol. E. Kardelienė iš
pildė K. V. Banaičio, Rachma 

d SIUNTINIAI LIETUVON 
p e r Į

|Kaufman’s Woollens ^Textiles
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.' 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis |
(30—40% žemiau rinkos kainu) x

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 3 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių g 

Apeikite ir isitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 3
PRIIMAME UŽSAKYMUS 3

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. \
SAVININKAS CH. KAUFMANAS |

Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune g 
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. $

ninovo, Br. Budriūno, N. 
Martinonio ir J. Žilevičiaus 
sukurtas dainas, fortepionu 
palydint K. Smilgevičiui.

Koncertas publikai atrodo 
patiko, nes solistams daug plo 
jo ir jie buvo šaukti bisų. J. K.

MACKUS IR JO KŪRYBA...
Atkelta iš 4-to puslapio.

kaiton nuslėpti to ką išgyve
nanti.

Gal net esama šiame termi
ne bejėgiškumo. Nebylaus 
prisipažinimo, kaip jiem, au
gintiniams, mokslus ėjusiems 
svetimuos židiniuos, kaip 
jiem bedugnis atrodo gimto
sios kalbos gylis. Gal?

O tačiau, ar ne keista (ir 
tai jūs pastebėsit skaityda
mi), tais atvejais, kai Mackus 
pasuka į liaudinį stilių (ir tie 
kontrastiniai įtarpai yra daž
ni bei sąmoningi), jo posmai 
įgauna krištolinį skaidrumą.

„SKAUTŲ AIDO’ ’
Nuo šių metų pradžios 

„Skautų Aido“ redegavimą 
perėmus v. s. Antanui Saulai
čių!, Old Colonial Road, Oak
ville, Conn., jo administravi
mas kol kas pasiliko gabiose 
ir ištvermingose ilgamečio 
„Skautų Aido“ administrato
riaus s. L. Eimanto rankose. 
Dėl tvarkingos ekspedicijos 
yra būtina paskubinti „Skau
tų Aido“ prenumeratų rinki
mą. Labai svarbu surinktas 
prenumeratas tuojau pat pri
siųsti „Skautų Aido” adminis 
tracijai tuo pačiu senu adre
su: L. Eimantas, 91 King Ed 
wjard Street, London Ont., 
Canada.

L. S. B. Informacija.
PAVYZDYS RAŠANTIEMS

Ilgametė Lietuvių Skautų 
Seserijos vyriausioji skauti
ninke v. s. J. L. Augustaitytė 
-Vaičiūnienė, poezija išreišku 
si širdingiausius linkėjimus 
lietuviškąjai skautijai LSS ju 
bilėjinių metų proga (paskelb 
ta „Drauge” ir „Skautų Ai
de”), praeitą savaitę (sausio 
mėn. 17, 18 ir 19 dienomis)

Svajotinį, klavesininį skambė 
sį.

Nemažiau neįprasta galbūt 
mums ir rinkinio tematika. 
Poetinė strukturacija — Sur- 
realistinės „variacijos ironiš
kų sapnų“ temomis, skulptū
riniai John’ai Afrikiečiai, iš 
amerikiečių dailininkų drobių 
atklydę „iškankintieji plotai“, 
dvelkią protestu prieš žmo
gaus kvailybę, pagaliau. . . Ju 
rekas.

Pabūgusiam iškiliosios lais 
vųjų lietuvių lyrikos — Ny
kos Nyliūno, Bradūno, Ra
dausko, Nagio, Meko — ne
nutuokiančiam jų dvasinių 
žaizdų, abejonių, Mackaus 
rūstumas, jei ne niūrumas, ga 
Ii pasirodyti prasilenkimu su 
mūsų literatūrine tradicija. 
Sunkiau pasisavinamu, net ne 
gu iš anapus ateinanti eilėda
ra — tie naivūs gamtos vaiz
delių nuspalvinimai, rimeliais 
ornamentuota proza.

O tačiau nėra didelio ska
lės nuotolio tarp Mackaus su 
simąstymo ir, sakysim, Ny
kos - Nyliūno agnosticizmo. 
Pro kartelį, burnojimą, tulžy 
mirkusį žodį, prasimuša anaip 
tol ne eskapizmas, bet bena
mio graudumas, lietuviška

i t • -I įvairus 
^DRAUDIMAI 
| J^acys Zižys 
j Įstaigos VI 2-1427 I
j Namų 366 - 9094 A

PLATINTOJAMS
„Naujienų” dienraštyje pa
skelbė ilgą straipsnį, kuriame 
nagrinėjama dabartinės skau
tiškosios ir lietuviškosios pro 
blemos. Straipsnis yra parašy 
tas komentuojant Chicagos 
jūrų skautų tėvų pasirašytą 
pareiškimą, tilpusį „Naujie
nose” 1963 . XI. 27. L. Vai
čiūnienės straipsnio mintys ir 
išvados yra paremtos labai gi 
liu skautybės ideologijos paži 
nimu ir jos dideliu praktišku 
išgyvenimu. Šį potencialą Lie 
tuvių Skautų Sąjungoje turi 
tiktai nedidelis asmenų skai
čius. Straipsnio perskaitymas 
ir jo panagrinėjimas yra reko 
menduotinas visiems Seseri
jos, Brolijos ir ASS vadovams 
-ėms, kad skautybė būtų są
moningiau suprantama ir iš
gyvenama. Labai naudinga vi 
siems pasimokyti iš straips
nio stilistikos, minties logiš
kumo, jos nuoseklaus išdėsty
mo. Straipsnis pamoko, kad 
šių dienų aplinkybėse skautiš 
kas šūkis „Budėk“ turi būti 
nuolatos praktikuojamas pa
čioje skautų organizacijoje.

LSB Informacija.

gaida. Nepritampamumo ai
mana.

Nenuklysiu į išsamesnį lau
reato kūrybos aptarimą. Ne
norėčiau naudotis jo posmais 
savo minčių iliustravimui, bet 
negaliu išvengt nepacita
vęs monologinės rinkinio at
sklandos :
,,— Ką nešu stikliniam

karste ?
— Surinkau visus daiktus

turėtus anuomet
— Šaknis įleido mirę

daiktai manin
— Nenusimesi aštraus,

mirusio svorio —
— Kai žmogus nebeturi kto 

laidoti, jis tampa vienas
— Būk’ ’.
Civilizacijos Imperijos sū

nui, Mackui, tas „Būk“ kurį 
jis įsako sau (ne kitiems!) 
yra įpareigojantis.

Būti, tai atsisakyti krauti 
stikliniu karstau, tarsi muzėji 
nėn vitrinėlėn, to kas banalu, 
kasdieniška, konfermistiška.

Būti — tai jausti žemės ru
tulio Miserere; žmogaus nu
žmoginimą, klupimą prieš tri
šakį Lordo veidą. Būti — tai 
žinoti, kad klaikioji vienuma, 
kūrybinis išsekimas; ateina,

Nukelta į 6-tą pel.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

į SIUNTINIAI Į
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją

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

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

« DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI, | 

IR KITI {VAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. K
K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS. |

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

Sun Life Assurance Company 
of Canada

MALONIAI PRANEŠA, KAD

Albertas Kinderis
ALBERT KENDARIS

YRA JŪSŲ DRAUDIMO ATSTOVAS.
Jis gavo specialų apmokymą ir yra 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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

I
A. NOK K ELI ŪN AS |

Commisioner of the Superior Court of Montreal
MONTREAL ENTERPRISES REG’D Ž!

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

lUKmtisnjuujnnttnnnnnmnxntumjnnmunxnutttnnttUtttututttm
j ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

I
BELLAZZI-LAMY, INC

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle !
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. ■
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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KANADOS SOSTINE OTTA WA
ST. KĘSGAILĄ — PASKAITININKAS OTTAWOJE

VANCOUVER, B.C.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

KODĖL NEVEIKIA LITUANISTIKOS 
SEMINARAS,

Prieš vienerius metus To
ronte įsisteigė lituanistinis 
institutas. Jo pagrindinis už
davinys — mokinius, baigu
sius lietuvių šeštadieninę mo 
kyklą, sustiprinti lituanisti
niuose dalykuose. Keletas lan 
kiusiųjų seminarą, šiais me
tais patys mokytojauja lietu
vių šeštadieninėje mokykloje.

Seminarą globoja šeštadie
nio mokyklos taryba. Kažin 
dėl kokių priežasčių šiais mo
kslo metais lituanistinis semi
naras nebeveikia. Patirta, kad 
ir lektoriai ir mokiniai labai 
domisi seminaro veikimu. Ky 
la klausimas, jei mokyklos ta
ryba nėra seminaro išlaikymu 

■suinteresuota, gal atsirastų ki 
tos lietuviškos institucijos, ku 
rios sutiktų rūpintis lituanisti 
nio seminaro atgaivinimu.
KRIZĖ SPORTININKUOSE

Paskutiniųjų Kanados apy
gardos lietuvių sportininkų 
pirmenybių rungtynėse vėl pa 
sikartojo gana liguista min
tis: žūt būt laimėti. Toronto
„Aušros“ klubo vadovybė ke 

lėtą sportininkų išsikvietė iš 
USA, apmokėdama kelionės

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

— Šiauliai 4:3, Kauno R. Spa 
lis — Marijampolė 4:4, Kau 
no Dzeržinskio vardo staklių 
gamykla — Kybartai 2 : 1, 
Kauno Inkaras — Telšiai 7 : 
2, Vilniaus Aušra — Vilka
viškis 4:1.

— Vilniaus Gelžbetonis 
rankinio draugiškose rungty
nėse nugalėjo Minską 25:23.

— Rankinio rungtynėse 
tarp Sov. Sąjungos ir Suomi
jos (25:14) už pavergėją žai 
dė kauniečiai Macežinskas (7 
įvarčiai), Kenstavičius (1 
įvartis) ir Kontvainis. Taigi, 
trečdalį įvarčių rusams pelnė 
lietuviai.

IŠ VISUR
— Prasidėjo Žiemos olim

piada Insbrucke, iš kur per 
telesatelitą perduodami vaiz
dai į JAV ir Kanadą.

— Vokiečių sporto žurna
las Kickers paskelbė geriau
sių 1963 m. pasaulio moterų 
lengvaatlečių dešimtukus. Ja
me randame jieties metime aš 
tuntoje vietoje Aid. Stančiūtę 
(pasekmė 54,35) ir toj pačioj 
varžyboj estę Poelsdam — 
trečioje vietoje. Savaime aiš
ku, abi pabaltietės įrašytos 
USSR atstovėm.

— Apskaičiuojama, kad 
sunkiasv. S. Listono C. Clay 
susitikimas atneš apie 5 milj. 
dol. pajamų. Tai būtų rekor
dinė bokso rungtynių suma.

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

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

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos :

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną diėną, 
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.

išlaidas, kad tik laimėtų rung 
tynęs. Rungtynių metu gavo
si dėmesio vertas vaizdas: klu 
bo sportininkai, per visus me 
tus treniravęsi klube, sporto 
klubo vadovybės nebuvo pri
leisti žaidynėms. Ar nelaikąs 
pagaliau pradėti galvoti blai
viau, būtent, kad lietuviški 
sporto klubai daugiau turėtų 
sielotis ne pergalėmis, o svei 
ku, džentelmenišku sportavi
mu? Kor.

RŪPINASI JAUNIMU
Metiniame pranešime Prisi 

kėlimo parap. klebonas tarp 
kitko pareiškė, kad ypatingas 
dėmesys - rūpestis yra skiria
mas jaunimui. Šis susirūpini
mas ypač išryškėjo Kanados 
lietuvių krepšinio pirmenybių 
metu. Sporto klubą „Aušrą“ 
gelbėti nuo galimų pralaimėji 
mų prieš Montrealio „Tauro“ 
ir Toronto „Vyčio“ vyrus bu 
vo atsikviesti net keturi žaidė 
jai iš JAV. Šie talkininkai, bū 
darni aukšto ūgio ir geri krep 
šininkai, sėkmingai atliko sa 
vo misiją nugalėdami „Tau
rą” ir „Vytį“, kurių komando 
se žaidė vietiniai klubų nariai.

j. b.

Tačiau iš kitos pusės žiūrint, 
profesionalų sportas ir yra pa 
remtas vien tik bizniu.

— Europos vyrų greitojo 
čiuožimo meisterio vardą lai
mėjo estas A. Antsonas. Jis 
atstovaus Sov. Sąj. rinktinei 
žiemos olimpjadėje Innsbruc- 
ke. Kitų pabaltiečių rusai ne
atsivežė, nors kandidate dar 
buvo čiuožėja latvė Gailitė.

— Kanados ledo rutulio 
rinktinė laibai silpnai pasirodė 
draugiškose rungtynėse SS ir 
Čekoslovakijoj. Nežiūrint to, 
šio sporto sk. vedėjas Kana
dą ir toliau laiko 1964 m. 
olimpjadės rimčiausiu varžo
vu profesionalams rusams.

— Čikagoje mergaitė 10- 
ties metų ir berniukas 16 me
tų pagimdė vaiką. Jie siun
čiami į pataisos namus.

— Pasaulinės parodos ar
chitektai priešingi išvesti pla 
čiakelį per senojo Montrealio 
kvartalus, ko pasekmėje būtų 
nugriauta daug senų namų.

— FLQ teroristus išaiški
no asmuo, kuriam policija iš
mokėjusi 10,000 dol. Pavardė 
neskelbiama.

— Federalinė Kanados vy 
riausybė, sutikusi pasipriešin 
imą provincijų pensijų klausi 
mu, sutiko savo planą iš 175 
dolerių mėnesiui sumažino iki 
150 dol. ir tą siūlo taikyti 
nuo 70 metų amžiaus vieton 
65, kaip siūlė anksčiau.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

Ruošiamam vasario 16 d. 
minėjime Ottawoje paskaitą 
skaityti atvyksta iš Montrea
lio buv. KL B-nės Krašto v- 
bos pirmininkas St. Kęsgailą, 
vienas iš pajėgiųjų lietuviš
kos veiklos šulų išeivijoj. Mi
nėjimą ruošia Apylinkės v-ba. 
Minėjimas įvyksta vasario 16 
d. 13 vai. Arkivyskupijos rū
mų salėje. Prieš tai 12 vai. tų 
pat rūmų koplyčioje bus atlai 
kytos iškilmingos lietuviškos 
pamaldos. Pamaldas laikys 
Kun. dr. V. Skilandžiūnas.

Minėjimas po paskaitos

SAULT ST. MARIE. ONTARIO
ŽIEMOS RŪPESČIAI

Kiekviena žiema žmogaus 
gyveniman atneša visokių bė
dų, vargų bei rūpesčių. Ne be 
reikalo ir Kristijonas Donelai 
tis, 'kurio vardu yra pavadin
ti šie, 1964-tieji metai, net vie 
na savo poemos „Metų“ dalį 
pavadino „žiemos rūpesčiais“. 
Gi toji žiema pas mus šiais 
metais yra keistoka. Tik pas
kutinėje korespondencijoje 
buvo aprašoma apie pas mus 
siaučiančius šalčius ir rekor
dinį sniego kiekį, o korespon
dencijai nespėjus „Nepr. Lie
tuvos“ pasiekti, užėjo tikrai 
pavasariškas oras, kad net tą 
korespondenciją skaičiusieji 
galėjo šypsotis ar net kores
pondentą melagiu paskaity
ti. . .

Tačiau tikroji žiema su sa
vo rūpesčiais vėl pas mus su
grįžo- (anot, K. Donelaičio 
„Ant, žiemos narsai jau vėl 
rūstaudami grįžta. . .“) ir lai
ke paskutinių 2-jų dienų (sau 
šio mėn. 25—26 d.) užvertė 
daugiau kaip vieną pėdą snie
go. Kartu su sniegu buvo pa
kilusi tokia pūga ir toks snie 
go pustymas, kad tik stebė
kis. . .

Pūga praūžė, išsikasėme iš 
sniego ir gyvenimas eina sa
vo vaga pirmyn, tačiau kaip 
vieną šios pūgos padarytą vi
sai mūsų kolonijai nuostolį pa 
vyks atitaisyti, tai tik ateitis 
parodys.

Mat, kaip tik tos nelemto
sios pūgos metu pas mus bu
vo numatyti naujos ap. valdy-

SUDBURY,
LIETUVIŲ BENDRUOME

NĖS VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

Pranešame Sudburio ir apy 
linkės lietuviams, kad 1964 
m. vasario mėn. 15 d., šešta
dienį, ukrainiečių salėje, 130 
Frood Rd., Nepriklausomybės 
šventės minėjime dalyvaus du 
jauni jūrininkai, kurie 1963 
m. rizikuodami asmenišką 
laisvę ir gyvybei pavojais at
vyko iš Lietuvos, padarys 
pranešimą apie gyvenimą Lie 
tuvoje, taip pat atsakinės į 
klausimus.

Kviečiame visus lietuvius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
ir pakviesti draugų, svečių.

Lietuvių Bendruomenės 
VALDYBA.

TURIME TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPĘ

L. B. valdybos kultūrinių 
reikalų vadovės Jadvygos La- 
buckienės pastangomis suor
ganizuota iš vietos lietuvių 

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, j 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 857-1030
Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami Albion Motors 

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

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

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

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

bus paįvairintas lietuviška dai 
na ir lietuviškos poezijos pos 
mais.

Pabaigoje įvyks ten pat vai 
šės — kavutė. Visi yra mie
lai kviečiami atsilankyti. Rep.
NAUJA PLIAS VALDYBA

Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų S-gos Otta- 
wos skyrius metiniam susirin 
kime perrinko skyriaus valdy 
bą, kurią dabar sudaro: inž.
J. Danys — pirm., arch. V. 
Trečiokas — sekret. ir inž.
K. Vilčinskas — iždin. Rep.

bos rinkimai ir, savaime aiš
ku, kad tokiam orui esant, su 
sirinkimas iš viso neįvyko. 
Taigi, dabar tebegyvename 
senos ap. valdybos valdomi, o 
vienas iš svarbiausiųjų šios 
žiemos rūpesčių paliks naujos 
valdybos rinkimai.

Š. m. sausio mėn. 23 d. „Tė 
viškės Žib.“ korespondentas 
V. S. ragino visus tautiečius 
dalyvauti valdybos rinkimuo
se, net įskaitant „dizertyrus". 
Jeigu ką nors iš bendruomeni 
nio darbo išstūmėme, tai rei
kia kaip nors klaidą atitaisy
ti arba patiems išstumtųjų 
darbą dirbti! Žymusis kinų iš 
minčius Konfuncijus yra paša 
kęs, kad padarytos klaidos ne 
prisipažinimas yra jau antro
ji klaida. . .

MŪSŲ LIGONIAI
Vladas Mockus, buvęs ilga 

metis mūsų kolonijos Tautos 
Fondo atstovas, turėjo ligoni 
nėn atsigulti, kur jam padary 
ta kraujo perliejimų.

Kitam tautiečiui, Juozui 
Puteikiui liga įsimetė kojon, 
kad net antrą kartą turėjo Ii 
goninėn sugrįžti, o dar blo
giau, kad gydytojai iš karto 
ligos neatpažino. Prie progos 
kalbant apie ligonį Juozą Pu- 
teikį ir jo .brolį Povilą, tai yra 
labai gerai įsikūrę kolonijos 
viengungiai.

Abiems viršpaminėtiems se 
rgantiems tautiečiams, „NL” 
skaitytojams, palinkėsime 
kuo greičiausia pasveikti.

Korespondentas.

ONTARIO

jaunimo tautinių šokių grupė. 
Šokiams vadovaus ir juos mo 
kins Audronė Albrechtienė.
• Jurgis Dambrauskas, gyv. 
St. Charles, Ont. užsiprenu
meravo 1964 m. „Nepriklauso 
mą Lietuvą“. Jis, prei St. 
Charles miestelio, laiko dide
lį ir pavyzdingą vištų ūkį. 
Šiuo laiku gydosi General li
goninėje — Sudburyje. Linkė 
jimai greit pasveikti.
• Virginijai ir Erikui Hanse
nams gimė dukrelė. Laimin
giems tėvams širdingi sveiki
nimai, o mažąjai dukrai linkė 
jimai geros sveikatos. Virgini 
jos tėvelis, uolus „NL” skai
tytojas, Vladas Kriaučeliūnas 
džiaugiasi sulaukęs anūkės ir 
tapęs „grandfather“.

— JAV prezidentas John
son siūlo žymiai sumažinti 
mokesčius.

K. L. B-nės B. C. Vancou 
verio Apylinkės valdyba ruo
šia įspūdingą Vasario 16-tos 
d. minėjimą, kuris bus vas. 
16 d. 9,30 vai. ryto pamaldo
mis (’kur pernai) Cambie ir 
33 W. kampas, bažnyčioje, o 
iškilmingas paminėjimo aktas 
įvyks 3.30 pp. Rusų salėje 75 
E. 43 Ave., Vancouver.

Kadangi pamaldos bažny
čioje bus specialiai laikomos 
intencija už mūsų pavergtą tė 
vynę ir už žuvusius brolius 
bei seseris dėl savo krašto lais 
vės, tai visus lietuvius be iš
imties maloniai kviečiame at
silankyti.

Iškilmingam aktui šiais me 
tais numatyta įspūdinga ir 
įdomi programa. Todėl tėve
liai prašomi atsivesti savo vai 
kučius, kad jie turėtų progos 
patys išgirsti ir pamatyti, ko
kia mūsų tėvynė Lietuva gra
ži ir brangi kiekvienam lietu
viui.

Po iškilmių, visi minėjimo 
dalyviai bus pavaišinti kavu
te.

Vasario 16-os d. minėjimo 
proga, prie įėjimo aukos bus 
renkamos K. L. B-nės Apyl. 
v-bos — minėjimo išlaidoms 
padengti.

Tačiau salės viduje bus at
skiras staliukas su aukų lapu 
Tautos Fondo atstovo, kur, at 
silankiusieji į minėjimą ,galės 
atiduoti savo laisva valia au
ką tėvynės išla.svinimo reika
lams. V-ba.
VANCOUVERIO LIETU

VIŲ KOLONIJOJE
yra suorganizuota Lietuvių 
Kultūros būrelio užuomazga. 
To būrelio tikslas ir uždavi
niai bus išleisti nors mažą la
pelį, kas mėnesį, kuris apjung 
tų kolonijos narius ir leistų 
jiems, tarpusavyje susižinoti 
Informacijos biuleteniui duo
tas vardas Britų Kolumbijos

WINNIPEG, Man.
A. A. VINCAS DAUBARAS

Ir vėl Winnipege supiltas 
lietuviui kapas. Šių metų sau 
šio mėn. 25 dieną palaidojom 
Vincą Daubarą.

Vincas D. gimė 1902 m. 
lapkr. m. 22 d. Šiaulių ap. 
Radviliškio vai. Šniuraičių 
kaime, 1926 metais atvyko į 
Kanadą. Porą metų dirbo 
ūkiuose, o vėliau atsikėlė į 
Winnipega, kur gavo darbo 
„Canada Cement“ fabrike. 
Čia jis ir dirbo, išlaikęs tam 
tikrus egzaminus ir tapęs kva 
lifikuotu specialistu, visą sa
vo gyvenimą.

1929 m. vedė Mariją Ma- 
zirskaitę, uteniškę .Gražiai lie 
tuviškoje dvasioje, išauklėjo 
ir išmokė tris vaikus: Alfre
dą, Henrį ir Viktoriją.

Daug vargų patyrė Vincas 
besigrumdamas su likimu, bet 
būdamas energingas, žinoda
mas ko nori ir nenustodamas 
vilties, susikūrė gražų gyve
nimą.

Tik keturi metai beliko iki 
pensijos, kada tikėjosi pailsė
ti ir pasidžiaugti savo sun
kaus darbo vaisiais, bet atėjo 
nelemtas priešas vėžio ligos 
pavidale ir pakirpo gyvenimo 
siūlą.

Nuo 1963 m. pavasario 
Vincas ėmė skųstis skausmais 
krūtiėnje. Rugsėjo gi mėnesį 
nustatyta liga ir padaryta sun 
ki operacija. Tačiau nei ope
racija, nei tolimesni, specialūs 
gydymai vėžio nebesustabdė. 
Šių metų sausio 21 d. Vincas 
Daubaras, labai ligos iškan
kintas, ramiai užmigo ir jau 
nebepabudo.

Lietuvis.
B. K. L. bus skelbiama kas 

mėnesį K. L. B-nės Vancou- 
verio Apylinkės aplinkraščiai 
ir pranešimai, apie didesnius 
kolonijos įvykius, minėjimus, 
parengimus ir tt.

Visus lietuvius, gyvenan
čius Vancouveryje ir B. C. 
prov. prašomi siųsti žinias 
šiuo adresu: Mrs. L. Viienči- 
kienė, 305 West 11 th Ave., 
Vancouver 10, B. C.

SAVO NAMŲ REIKALU
Po Vas. 16 minėjimo iškil 

mių, kavutės metu, Lietuvių 
Namams įsigyti organizacinis 
komitetas padarys pranešimą 
apie svarbą ir reikalą turėti 
nuosavus lietuvių namus. Ga
limas daiktas, kad iki vasario 
16-os d. busimieji Vancouve- 
rio Lietuvių namai jau bus su 
rasti. Lietuvių Namams Van
couveryje surasti, Organizaci 
nį Komitetą B-nės Valdyba iš 
rinko šiuos asmenis: F. Va
lį, E. Gumbelevičių ir J. Kil
nią. Vasario 16-ta bus renka
mi pasižadėjimai šėro nupir
kimo. Šero nominacinė kaina 
$25. Pasižadėjimas negali bū
ti atšaukiamas ir nemažesnis 
negu vieno šėro suma.

ORGANIZUOJAMAS 
OKTETAS,

arba bent kvartetas. Jeigu no 
rinčių prisidėti prie dainos 
meno atgaivinimo atsirastų 
daugiau, gali būti, kad bus su 
tvertas ir mažas chorelis. Vi
si balsingi ir dainą mylintieji 
asmens prašomi registruotis 
telefonu TR 4-3715.

KAS NORĖTŲ 
UŽSISAKYTI

bent kokios lietuviškos spau
dos ar lietuviškų knygų, pra
šome kreiptis į P. F. Valį, te
lefonu 869-2660, kuris jums 
šiuo atvejų mielai padės.

Visą savo gyvenimą Vincas 
buvo nevien iš pavardės lietu 
vis. Jis skaitė lietuviškus laik 
raščius, knygas, visur lietu
vių tarpe buvodavo ir ypatin
gai mėgo lietuvišką dainą.

Beveik visa lietuvių koloni
ja ir didelis skaičius kitatau
čių lankė velionį koplyčioje, 
palydėjo į bažnyčią ir į amži
no poilsio vietą — Elmwlood 
kapines.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Vincai ir tebūnie Tau lengva 
Kanados žemelė! V. Š.

MACKUS IR JO KŪRYBA...
Atkelta iš 5-to psl.

kada žmogus neturi ko laido
ti. Būti, tai jausti žmogaus ri 
botumą, poeto žodžiais, „juo 
daod'žius sapnus“; tai jų neiš
siginti, tai klausinėti savęs: 
„Kodėl tau pardavė karstą 
O man Jurekai, pardavė duo
nos”?

Tai neužmiršti gimusiųjų is
torijos išmaldai. . .

Įsakantis „būk“, tai laido
ti, kas laidotina. Kas ilsina 
aštriu, mirusiu svoriu. Tai 
augti, bręsti, būti atviram sau 
ir humanistinėm idėjom...

Ir galbūt šią valandą, kada 
pridera, ir kada širdyj jau
čiam norą išreikšti savo linkė
jimus poetui, mes geriausiai 
juos išsakysim tuo vienu žo
džiu :

„Būk!“

Vyt. A. Jonynas.
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SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikrašti* 
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Eina dešimti metai.
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HA/UlJ&LTON/
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

RINKIMINĖS KOMISIJOS PRANEŠIMAS
Rinkiminė Komisija pakartotinai skelbia, kad rinkimai į KL 
B. Hamiltono Apylinkės Valdybą ir Kontrolės Komisiją 1964 
-5 metų kadencijai įvyksta Hamiltone 1964 m. vasario mėn. 
16 d. sekančia tvarka: Nuo ryto 9 vai. iki 1 vai. p. p. AV 

parapjos salėje, 58 Dundurn St. N. Hamilton, Ont.
Nuo 2.30 vai. p. p. iki 5.30 vai. vakaro Lietuvių Namuose,

1083 Main St. E. Hamilton, Ont.
Kandidatų j Apylinkės Valdybą sąrašas:

1. Kačinskas Stasys 34 m. Darbininkas
2. Kanopa Povilas 47 m. Darbininkas
3. Kaušpėdas Antanas 53 m. Darbininkas
4. Kažemėkas Juozas 47 m. Tarnautojas
5. Lasevičius Pranas 43 m. Darbininkas
6. Lukošius Petras 49 m. Tarnautojas
7. Mikšys Kazys 50 m. Darbininkas
8. Pinkevičiūtė Felionina 28 m. Tarnautoja
9. Regina Rimkevičienė 38 m. Šeimininkė

10. Stasiulis Otonas 40 m. Tarnautojas
Kandidatų i Kontrolės Komisiją sąrašas:

1. Dalangauskas Adomas 39 m. Darbininkas
2. Mileris Kazys 43 m. Mokytojas
3. Pulianauskas Zigmas 52 m. Darbininkas
4. Stonkus Juozas 51 m. Darbininkas
5. Varanavičius Jonas 51 m. Tarnautojas
Balsuoti galima nedaugiau kaip už 7 asmenis Apyl. Valdybon 

ir nedaugiau kaip už 3 asmenis Kontrolės Komisijon.
Balsavimo teisę turi kiekvienas Liet. Bendruomenės narys ne 

jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
Rinkiminė Komisija.

BANKO „TALKA” PRANEŠIMAS
1964 m. vasario mėn. 15 d., šeštadienį, 5 vai. po pietų šaukia
mas metmis Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvo „Tal
ka’ narių - šėrininkų susirinkimas, kuris įvyks Aušros Vartų 

parapijos salėje, 58 Dundurn St. N., Hamilton, Ont.,
1. Narių registracija.
2. Susirinkimo atidarymas.
3. Praeitų metų protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai:

a) Valdybos pirmininko,
b) Iždininko - Bankelio vedėjo,
c) Kredito Komiteto,
d) Revizijos Komisijos.

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Apyskaitos už 1963 m. priėmimas.
7. Pelno paskirstymas už 1963 m.
8. Sąmata 1964 m.
9. Rinkimai į Valdybą, Kredito Komitetą ir Revizijos 

Komisiją.
10. Įstatų pakeitimas

(Pakeliant bankelio nariams skolinimosi normas asme
ninėms paskoloms iki 5^000 dol. ir nekilnojamo turto 
pirmųjų morgičių paskoloms iki 15,000 dol.).

11. Klausimai.
12. Susirinkimo uždarymas."
Valdyba nuoširdžiai kviečia visus narius dalyvauti šiame de
vintajam iš eilės metiniam susirinkime, kuriame bus spren
džiami labai svarbūs bankelio nariams piniginiai reikalai. 
Kviečiame atsivesti ir savo draugus, kurie dar nėra nariai, nes 
norintieji galės vietoje įstoti nariais. Į susirinkimą prašome 

atsinešti savo nario-bankelio knygutes.
Laukiame atvykstant!

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
„Talka” Valdyba.

LAUKIANT BANKELIO 
SUSIRINKIMO

Kiekvienas kredito koope
ratyvas — Credit Union — 
yra įpareigotas laike trijų mė 
nešiu po metų pabaigos turė
ti metinį narių susirinkimą. 
Ir mūsų kooperatinis bankelis 
jau devinti metai iš eilės su
sirinks svarstyti savųjų reika 
lų, priimti nutarimus, darink 
ti valdybai ir komitetams na
rius ir kitus einamus reikalus 
atlikti. Metinis nariu susirin
kimas visiems nariams yra la 
bai svarbus kaipo liečiąs pini
ginius reikalus, todėl visų na 
rių pareiga jame kuo skaitlin 
giausiai dalyvauti.

Susirinkimas įvyksta vasa
rio mėn. 15 d., šeštadienį, 5 
vai. po pietų Parapijos salėje, 
58 Dundurn St. N. Valdyba 
yra padariusi viską, kad susi
rinkimas sėkmingai praeitų. 
V.siems nariams išsiuntinėti 
asmenišiki kvietimo laiškai su 
atspausdintu knygutės formo 
je balansu, apyskaitom, Komi 
tetų pranešimais ir kita me
džiaga, liečiančia susirinkimą. 
Kartu su laišku eina ir įstatų 
pakeitimo projektas, nes nori 
ma pakelti skolinimosi lubas. 
Asmenines paskolas norima 
duoti iki 5,000 dol., kai iki 
šiol buvo 3,000 dol. ir nekilno 
jamo turto — pirmųjų morgi 
čių paskolas padidinti iki 

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
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15,000 dol., kas iki šiol buvo 
dolerių. Tas reikia 
padaryti, nes esamos normos 
nevisada patenkindavo narių 
reikalus, kuriems iškildavo 
reikalas pasiskolinti didesnę 
sumą. Šiam įstatų pakeitimui 
reikia dviejų trečdalių visų na 
rių susirinkimo pritarimo. Vi 
si nariai atvykstantieji į susi
rinkimą gaus po mažą, bet la
bai parankią dovanėlę.

Šiais metais iš Valdybos sa 
vo kadencijas baigę išeina: 
vicepirmininkas A. Vainaus
kas ir iždininkas E. Lengni- 
kas; iš Kredito komiteto — 
pirmininkas J. Mikšys ir iš 
Revizijos komisijos J. Ston
kus. Todėl metinio narių susi 
rinkimo pareiga bus išrinkti 
naujus asmenis arba perrinkti 
tuos pačius į vakuojančias vie 
tas.

Svarbus punktas, kuris dau 
giausia diskusijų sukelia, tai 
gauto pelno padalinimas, ku
rio šiemet yra 27,676.00 dol. 
Iš jo 20% automatiškai, pa
gal įstatus, nueina garantijos 
Fondui, o likusi suma eis di
videndui, švietimo ir kultūri
niams reikalams. Bankelio 
Valdyba siūlys susirinkimui 
ir šiais metais išmokėti na
riams už pinigus, laikytus šė-

DAR JAUNIMO IR SENIMO KLAUSIMU

Teisininkas K. Truska 
(,,N. L.” 1964 Nr. 2), pasisa 
kydamas dėl jaunimo atviro 
laiško, kuriame jie kaltina su 
augusį Tautietį — „šiaudinį 
patriotą”, ėmė ir pasikarščia
vo. . . Be abejo skaudu kai 
jaunieji pradeda kaltinti kone 
pačius savo tėvus ir dargi to
kiu svarbiu klausimu — nu
tautėjimu. Iš pirmo žvilgsnio 
toks kaltinimas atrodo tikrai 
fantastiškai, bet padėtį paty
rinėjus, kitaip sakant — pa
žiūrėjus į tikrovę, pamatai, 
kad jame yra tiesos.

Gerb. K. Truska su tokia iš 
vada pradžioje lyg ir sutinka: 
— Tikrenybėje yra kalta ap
linkuma, kurioje jaunimas 
bręsta ir kurios pakeisti ne
įmanoma, lietuviška visuome
nė, kalti tėvai ir kaltas pats 
jaunimas.“ Atrodo, kad po to 
kio prisipažinimo ar sutikimo 
ginčas būtų baigtas, nes ir 
jaunieji, pasirašiusieji minėtą 
laišką, prisiima dalį kaltės:— 
„Mes esame blogi lietuviai...”

Tačiau po poros paragrafų 
K. Truska pakeičia savo pa
žiūrą ir toną. Deja tas neiš
eina į gerą, nes tokiais atve
jais jausmingi „pamokslai* 
reikalą daugiau supainioja ir 
niekam iš to nauoos nėra.

Man labai keista, .kad au
torius, būdamas teisininkas, 
nesuprato jaunųjų atviro laiš 
Iko. O to atviro laiško pagrin
dinė mintis yra visai papras
ta nelabai patriotiška — jie 
kaltina „šiaudinį patriotą“, va 
dinasi, tokį asmenį, kuris tik 
patriotiškai kalba ar kitus kai 
tina, o pats niekuo arba labai 
mažai prisideda prie lietuvy
bės išlaikymo ar ugdymo. 
'Kaip teisininkas, K. Truska 
turėjo taipgi pastebėti, kokio
se sąlygose jaunieji padarė šį 
viešą pareiškimą. O gi po to, 
kaip jaunųjų rengta patriotiš
ka savaitgalio programa (į ku 
rią jaunieji, kaip atrodo buvo 
įdėję daug darbo, širdies ir 
vilčių) buvo, jų pačių žo
džiais tariant — mūsų „di
džiųjų patriotų“ šimtu procen 
tų ignoruota.

Dėl pasitraukimo iš tėvy
nės irgi nereikėtų pykti ar 
taip keistai jaunimui replikuo 
ti. Šitą argumentą ne jauni
mas išsigalvojo. Tuo klausi
ma teisininkas Truska turėtų 
pasiginčyti su mūsų geriau
siu filosofu dr. Juozu Girnių, 
kuris pirmas tą mintį jau se
niai Vokieti joje yra iškėlęs, ne 
mažai ta tema rašęs ir rodos 
dar ir dabar tuo reikalu savo 
minties nepakeitęs. Taigi jau 
nimas čia tik pasiskolino filo
sofo mintį, to žmogaus, kuris 
parašė „Tauta ir Tautinė Išti

VZ —O’ —O' —o' — 

ru sąskaitoje, dividendo po 
4/3%. (4,5%).

Bankelio valdyba nuo šių 
metų vasario mėn. 1 d. suma
žino asmeninėms paskoloms 
procentą iki 8% metinių. Ta
čiau nariai laike septynių die
nų suėjus paskolos terminui 
nesumokėję arba mokantieji 
mažesnę sumą negu sutartyje 
nustatyta, turės mokėti 12%. 
Tuo būdu nariams yra didelis 
paskatinimas laiku, nevėluoja 
nt paskolos ratas apmokėti, ne8 
sutaupomas pinigas. Negalin
tieji laiku sumokėti paskolą, 
turi galimybės susitarti su iž 
dininku - bankelio vedėju dėl 
paskolos mokėjimo atidėjimo 
vienam mėnesiui.

Kitus liečiančius bankelį ir 
narius klausimus išgirsite 
smulkiau atvykę į devintą me 
tinį susirinkimą. Valdyba 
kviečia visus dalyvauti 'savo 
reikalų svarstyme. J. D.

DALYVAUKIME 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIME.
Minėjimas įvyksta Lietu

vių Namų „Delta“ kino salė
je, 1083 Main St. E. Progra
ma prasidės 3 vai. p. p. punk
tualiai, nes salė yra gauta ri
botam laikui. Ten girdėsime 
įdomų paskaitininką — peda
gogą Ant. Rinkūną. Bus du 
chorai, dvi tautinių šokių gru 
pės, solistai ir deklamacijos. 
Šiam minėjimui yra sutelktos 
visos stipriosios vietos meni
nės pajėgos. Įsijunkime ir 
mes čia į viso laisvojo pasau
lio leituvių švenčiamą tą di
dingą mūsų vasario 16-tą.

Kas dar nebus balsavęs iš 
ryto, čia prie įėjimo turės pro 
gos tą savo prievolę atlikti.

K. M. 

kimybė” knygą. Kitaip sa
kant — jaunieji pasirėmė jo 
autoritetu, o tai mano many
mu yra gana patriotiška.

Labai panašią reakciją į ši
tą dabar jau pradedanti gar
sėti, jaunimo laišką, teko ste 
bėti per lietuvių Bendruome
nės darbuotojų suvažiavimą 
Čikagoje, Ten kolega A. Ada 
mkavičius kalbėjo jaunimo 
reikalais, šį laišką kaip tik pa 
citavo. Po jo, prezidiumo pir
mininkas pašoko ir pareiškė 
savo pasipiktinimą, nuskam
bėjusį — kaip taip jaunimas 
mus dirbančius gali taip kri
tikuoti ! Tas ponas lygiai taip, 
kaip teisininkas Truska nesu 
prato, kad jaunimas nekaltina 
dirbančiųjų, bet tik tuos, ku
rie mala liežuviais ir nieko ne 
daro. Žinoma, psichoanalistai 
dėl šio laiško užsigaunančius 
vyresniuosius pradėtų kitaip 
aiškinti. . .

Negaliu sutikti su K. Trus 
kos pasisakymu — „Vaikai, 
kurie mylėjo ar dar turi lai
mės mylėti savo motiną, tam
pa niekšais atsisakę motinos 
išmokytos kalbos“. Autoriui 
stinga elementariausių vaikų 
psichologijos žinių. Toks išsi
reiškimas niekuomet neturėtų 
būti girdimas iš teisininko 
burnos. Atrodo, turėtų būti 
aišku, kad žodis vaikas reiš
kia dar nepilnai teisiškai mo
rališkai ir protiškai išsivysčiu 
sį asmenį, kitaip sakant —vai 
ko elgesys, kol jis yra dar vai 
kas, nėra pilnai sąmoningas. 
Todėl vaikas niekuomet nega 
Ii būti „niekšas“ nei „atsisa
kyti“ motinos išmokytos įkal
bos, nes tik pilnai sąmonin
gas žmogus gali tą padaryti. 
Teisininkas Truska tą turėtų 
žinoti, juk dėl to yra ir vaikų 
teismai!

Bet argumento dėliai, anot 
autoriaus, tokie vaikai yra 
„niekšai“. Gal tuomet auto
rius ar kas nors kitas malo
nėtų man nurodyti vardą ar 
išsireiškimą, kaip reikėtų va
dinti tuos subrendusius, dar 
Lietuvoje augštą mokslą bai
gusius lietuvius ir kitus trem 
tyje aktyviai veikiančius as
menis, kurie lietuvių kalbą iš 
margina ausį rėžiančiais ang
liškais žodžiais?

Aš esu gyvenęs ar bent bu
vęs Naujoje Zelandijoje, Aus 
tralijoje, Kanadoje ir J. A. 
V-es. Visuose šiuose kraštuo 
se dalyvauja lietuvių veiklo
je ir dabar dalyvauju Čikago
je. Iš savo asmeniškos patir
ties galiu drąsiai sakyti, kad 
pradedant dvasiškiais ir poli
tikais, einant toliau Lietuvių 
Bendruomenės ir kitų visuo
meninių organizacijų veikėjų 
tarpan, neapleidžiant dakta
rų, inžinierių verslininkų, 
spaudos ir rašto žmonių 
(sic!) ir net mokytojų (dar 
kartą sic!), o jau nekalbant 
apie „liaudį“, esu girdėjęs 
tiek daug lietuvių kalbos dar
kymo, ikaišiojant angliškus žo 
džius ir išsireiškimus, kad jau 
nebežinau ką sakyti. Kartais 
darosi liūdna, kartais pikta, 
kartais gėda, kad suaugę lie
tuviai taip elgiasi. Žinoma, ge 
riausia „spjaut jiems į barz
das“, o pačiam kalbėti lietu
viškai be „priemaišų“. O ga
lų gale gerbiamas K. Truska 
turėtų žvilgtelėti į mūsų pe
riodikos puslapius. . . ir ten 
angliški žodžiai padeda vis 
dažniau „įsipilietinti“. Taigi 
jei vaikai yra „niekšai“, kaip 
vadinti tuos suaugusius lietu
vių kalbos grabkasius?! Gal 
ne vienas vaikas buvo pastū
mėtas į „niekšybę“ vien dėl 
to, kad jo tėvas ar motina, ar 
kiti vyresnieji parodė jiems 
blogą pavyzdį!

Tie penki jaunuoliai ir vie
na mergina, parašę aną kalti
nantį atvirą laišką, turėtų bū
ti pagirti už tai. Jei prieš de
šimt metų būtų buvę daugiau 
tokių laiškų, šiandieną mes tu 
retume mažiau namų, ma
žiau mašinų ir kitokio turto, 
bet todėl mūsų lietuviškumas 
būtų tvirtesnis, mūsų kalba 
švaresnė, mūsų meilė Lietu
vai karštesnė!

Žinoma, jaunimas irgi nė
ra be kaltės ir jis tą kartais 
supranta ii- bando žengti at
gal į lietuviškąjį kelią. Bet 
kur premijos jaunimo literatu 
rai?! Ar romanų manija šiuo 
metu nėra didesnė „niekšys- 
tė” negu nesąmoningo vaiko 
„atsisakymas” kalbėti lietuviš 
kai. Ar jaunimui gerą pavyz
dį duoda politinės vienybės

Skelbimas nr. 13.

DIEVO KARALYSTĖ
Tęsinys.

Ištikrųjų tai bus garbinga die
na, kurioje aklųjų akys bus atver
tos ir daug grįš į teisingumą. Tai 
bus diena atsivertimų ir atsigai
vinimų ir priėmimo tikrosios tie
sos, o ne klastingo mokslo ir bai
mės. Tai bus laikas apie kurį pra
našo bus pasakyta, kad „vieną die 
ną gims tauta“. (Iza. 66:8) Izrae
lis bus ana tauta; (1) dvasinis Iz
raelis, „šventoji tauta“; (2) kūniš- 
kassi Izraelis,—jos žemiškasis at- 
stovautojas. Ir iš Izraelio išeis 
šviesa, kuri privers nubaustąjį pa
saulį priklaupti. Po to įvyks pa
žadėtasis išliejimas šventosios 
Veišpaties dvasios „ant viso kū
no”, taip kaip šiose dienose ji bu
vo išlieta ant tikrųjų Jo tarnų ir 
tarnaičių. — Joelio 2:28.

Tie laikai bus Viešpaties išgel
bėjimo diena, apie kurią giedojo 
Dovydas (Psalmė 118:18-27); — 
„Šita yra diena, kurią Viešpats 

[padarė, 
Ją džiaugsimės ir linksminsimės. 
Akmuo, kurį statytojai atmetė, 
Virto kertiniu akmeniu. 
Tebūnie laiminamas, kurs ateina 

[Viešpaties vardan, 
Mes laiminame jūs iš Viešpaties 

[namų. 
Ak, Veišpatie, glebėk, meldžiu, 
Ak, Viešpatie, maldauju, duok 

[sėkmės. 
Plakte plakė mane Viešpats, 
Bet mirčiai neatidavė manęs. 
Atverkite man teisumo vartus, 
Įėjęs pro juos aš dėkosiu 

[Viešpačiui. 
Tai Viešpaties vartai, 
Teisieji įeina pro juos. 
Aš dėkoju tau, kad išklausei 

[mane 
Ir tapai man išganymu. 
Dievas yra Viešpats, ir jis

[švietė mums“. 
Taip mes matome, kad būsima-

stoka, kaip ji verktinai mums 
reikalinga. Ką jaunimas turi 
galvoti, kai Washingtono šve 
ntovėje atsisakoma pagerbti 
Vilniaus Aušros Vartų Mari
ją? Vilniaus, mūsų sostinės, 
mūsų istorijos mokslo ir vals
tybės, simbolio. Vilniaus, ku
ris Maironio žodžiais „buvo 
mums kaip akis. . .“ Ką mes 
turime daryti, gerbiamieji po
nai?! Tylėti ir būti manda
giais? Ne, tylėti negalima!

Genius Procuta. 

KNYGOS » KNYGOJ 
GERIAUSIA DOVANA

TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS .............................................................25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES................................ 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI...................................................... 0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDE .............................................. 0.75
VARPAS 1963 METŲ .......................................................................... 2.00
A. Gustaitis. LIETUVA —- EUROPOS NUGALĖTOJA .................. 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI................................................. 4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS............ 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ...................................................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas. ... .Tr..................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS......................... 150
A. Radžius. 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. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.......................................................... 2.00
Z. Batelis. 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
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS.............................................................. 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS........................ 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS..............................................................  3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...........................................   1.00
P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO......................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS........................................................ 2.00
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLĖ.......................  2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE. ./.............................   1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS............. ............................ 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ.............................................. 1.00
Šv. Istorija. NAUJASIS IR SENASIS, ĮSTATYMAI.................. Po 1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS............................................   2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS.......... .-.................................... 2.50
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ. . . .................................................. 2.50
B. Gražulis. 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
Ir. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS.............................................. 3.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po .................................... 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY........................................................... 4.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS............................................................... 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai........................................... ...........  10 CO
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS.......................................... 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖM S.................................................. 1.50

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

sis mokinimas žmonių pasitaisyti 
prasidės iš širdies. Šita pamoka 
prasidės su: „Pagerbimas Viešpa
ties yra išminties pradžia“. (Pat. 
9:10). Viena iš didžiausių kliūčių 
šių dienų mokslinime, yra neturė
jimas šitos pradinės išminties, ir 
tai veda žmogų į pasipūtimą, iš
didumą ir nepasitenkinimą. Kara
lystei tvarkant žmonių reikalus 
kiekvienas geras ir naudingas dar
bas bus gerai pradėtas ir pasek
mingai atliktas.

Joks atpirktosios padermės su
tvėrimas nebus peržemas dieviš
kąja: malonei pasiekti. Jo visaga- 
lingos ir palaimintos Karalystes 
veikimu nė vienas iš nuodėmės 
sugadintųjų nebus kritęs taip že
mai, kad meilingoji Dievo runka 
nebegėtų pasiekti ir išgelbėk 
krauju nupirktąsias sielas; joki ne 
žinojimo ir prietarų tamsybė žmo 
nių širdyse nebus taip tirštą, kad 
dieviškosios tiesos ir meilės švie
sa negalėtų juos apšviesti su su
teikti joms naujosios dienos džiau 
gsmo ir linksmybės ir duoti jiems 
progos parodyti paklusnumą ir da 
lyvauti dieviškose palaimose. Ne
bus ligos, kurį galėtų užpulti ir 
gadinti žomgaus kūną. Didysis 
Gydytojas tikrai ir pilnai išgydys 
visus. Jo Karalystėje nebus jokių 
sudarkytų kūnų, baisingų arba 
perpilnų arba turinčių bereikalin
gų sąnarių, arba protiškai silpnų: 
visi bus pilniausiai išgydyti ir iš
tobulinti.

Visi Išeis Iš Kapų
Garbingasis atsteigimo darbas, 

kuris bus pradėtas nuo gyvųjų tau 
tų, paskiau pasieks visas mirįie; 
miegu užmigusias žemės gimines; 
nes ateina valanda, ir ištikrųjų 
yra nebetoli, kurioje visi, kūne 
yra kapuose, išgirs žmogaus Sū
naus blasą ir išeis: — „mirtis ir 
Hades (kapais atidavė savo miru
siuosius“. (Jono 5:28, 29; Apr. 20 
:13) Taip pat ir Gogo kariuome
nės ir Izraelio nusidėjėliai, kurie 
žuvo didžiosios dienos kovoje, tin
kamu metu išeis iš kapų; ne kaip 
nesuvaldomos ir naikinančios ka
riuomenės, bet atsikels kaip su
draustos ir gailestaujančios ypa- 
tos; ir jų veidai bus apdengti gė 
da ir sumišimu; bet ir jiems bus 
parodytas pasigailėjimas ir su
teikta proga sugrįžti į pagarbą ir 
dorybę.

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

Ill., U. S. A. (61362)
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VASARIO MĖNESIO 16 DIENĄ 3 VALANDĄ PO PIETŲ PLATEAU SALĖJE, 3710 CALIXA - LA - VALEE AVE, MONTREAL, ĮVYKS

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas

MONT
AUŠROS VARTŲ 
ŠEŠTADIENINĖ

mokykla vasario 15 d. 10 vai. 
30 min. ryto mini Lietuvos ne 
priklausomybės šventę mo
kyklos patalpose. Maloniai 
kviečiame mokinių tėvus ir vi 
suomenę dalyvauti.

TĖVŲ DĖMESIUI
Šį šeštadienį, vas. 15 d., 11 

vai. Dr. V. Kudirkos mokyk
la ruošia Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą mokyklos 
salėje, 3125 Dandurand.

Visi tėveliai ir svečiai ma
loniai kviečiami atsilankyti.

Mokytojai.
TAUTOS FONDO

Montrealio skyriaus valdyba 
šiemet, kaip ir kamset, Vasa
rio l-6tos minėjimo proga, 
Plateau salėje rinks aukas tė
vynės laisvinimo reikalams. 
Aukų rinkėjų staliukas bus at 
žymėtas, kaip ir pernai vesti- 
bulio kairėj, gnažiu dail. A. 
Vazalinsko plakatu.

Visus mielus aukotojus, už 
savo aukas prašome įsigyti pa 
sus ir naudoti ženklelius, kai
po įrodymą aukos, tėvynės iš
laisvinimo valandai priartinti.

Aukokime kas kiek galime, 
bet aukokime visi!

LIETUVIŠKOJI RADIO 
VALANDĖLĖ,

skirta Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo sukaktu
vėms, buvo visai gera. Labai 
prasmingą žodį tarė KLB V- 
bos pirm. dr. P. Lukoševi
čius. Konkrečiai ir teisingai 
pasisakė dr. H. Nagys. Gra
žiai paskelbtas ir sekančio se 
kmadienio įvyksimas Plateau 
salėje Calixa Lavallee gatvė
je, 3 vai. dieną minėjimas.

BANKO „PARAMA” 
PRANEŠIMAS

Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo „Parama“ visuo 
tinis narių (šėrininkų) susi
rinkimas šaukiamas 1964 m. 
vasario mėn. 23 d. 3 vai; pp. 
Ukrainian Cultural Centre sa 
Įėję — 85. Christįe St., arti 
Bloor St. W., ties WillowVa-
le parku. Darbų tvarka:
1. Atidarymas.
2. Praeito susirinkimo 

protokolo skaitymas.
3. Valdybos pranešimai:

a) Pirmininko,
b) Iždininko.

4. Kredito Komiteto praneš.
5. Priežiūros Komisijos prane 

Šimas.
6. 1963 metų pelno 

padalinimas.
7. 1964 metų pajamų ir išlai

dų sąmata.
8. Rinkimai — 2 narių į Val

dybą, 1 nario į Kredito 
Komitetą ir 1 nario į Prie
žiūros komisiją.
Viašės.

9. Sumanymai.
10. Uždarymas.

Dalyvaujančių narių regis
tracija prasideda 2 vai. p. p. 
Prašome atsnešti nario kny

gutes. Valdyba.

Dr. J. SE MODAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir _ * _ _ 
ketvirtadienį ' ’ ' P- rn 
antradienį ir Į 
penktadienį i P' m 

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

FO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

PvBZVL
DLK VYTAUTO
NEPR. KLUBO

šėrininkų metinis susirinki
mas šaukiamas vasario 23 d., 
nes šį sekmadienį bus Lietu
vos Nepriklausomybės atsta
tymo minėjimas.

Klubo Valdyba.
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS CHORUI
sekmadienį Klebonas T. K. 
Pečkys, S. J, suruošė labai 
gražias vaišes, chorą su vedė 
ju muz. A. Ambrozaičiu prie 
šakyje ir talkininkais op. sol. 
E. Kardaliene ir pianistu K. 
Smilgevičium pasveikino ir pa 
dėkojo už pasiaukojimo dar
bą.

Choras Klebonui šauniai 
sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Choras labai gražioje nuo
taikoje praleido kelias valan
das besivaišindamas ir svars
tydamas įvairias savo proble
mas, kurių yra ne viena: pa

siruošimas New Yorko paro
dos festivaliui, savo koncer
tas, kuris paskirtas balandžio 
25 d., bažnytinės muzikos ko 
ncertas, kuris numatytas AV 
rekolekcijų metu ir kt.

Choro ved. A. Ambrozaitis 
visa tai apibūdino ir pakvietė 
talkon suminėtus E. Kardelie 
nę ir K. Smilgevičių.

Svarstant problemas, kalbė 
jo seniūnas A. Gudas, p. V. 

Kačergius, J. Lukoševičius ir 
Ponia, K. Smilgevičius, E. 
Kardelienė, seniausis choris
tas p. Šaltenis.

Iškilo ir pačio dirigento, A. 
Ambrozaičio, kaip žymaus 

klarnetisto, koncerto klausi
mas, kurio choras prisispyręs 
pageidavo. A. Ambrozaitis pa 
galiau pareiškė, kad jis neatsi 
sako koncertuoti, tiktai ne šį, 
bet sekantį sezoną.

SUORGANIZUOTOS 
KREPŠININKĖS

Jau susiorganizavo mergai 
tės krepšininkės prie „Tauro” 
sporto klubo. Jas jau pradėjo 
treniruoti p. V. Šipelis. No
rinčios ' priklausyti klubui te- 
siregistruoja „Tauro“ valdy
boje arba parapijoje.

• Skautės-ai balandžio 18 — 
19 dienomis Montrealyje ren 
gia Jurginių Kermošių, ku
riam prašo visuomenės dėme
sio.
• Pp. Snapkauskų sūnus, bai 
gęs Policijos mokyklą ir jau 
turįs tarnybą, dabar vieši pas 
tėvus LaSallėje.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS
J BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

A DVOK ATAS

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., E C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

MINĖJIMO PROGRAMĄ ATLIKS: 
PASKAITA TĖV. J. VAIŠNYS, S. J.

MENINĖ DALIS:
LIETUVO OPEROS SOLISTĖ E. KARDELIENĖ

PIANISTAS K. SMILGEVIČIUS,
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS, 
VEDAMAS MUZIKO A. AMBROZAIČIO IR 

DR. J. BASANAVIČIAUS SKAUTŲ VYČIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPĖ, VEDAMA H. CELTORIAUS.

Minėjimas pradedamas punktualiai.
VISUS MONTREALIO IR APYLINKIŲ LIETUVIUS 
MALONIAI KVIEČIAME MINĖJIME DALYVAUTI,

K. L. B. Montrealio Seimelio Prezidiumas.

SLIDINĖKIME MĖLYNAJAME SLĖNYJE

Tel. 525-8971

ĮVAIRIOS progos

Laurinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS

— Vallee Blue Ski Centre — 
VAL DAVID, PRIE 11 KELIO.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
Nepriklausomybės minėji

mas sekmadienį. 11 vai. baž
nyčioje bus iškilmingos pa
maldos, kuriose organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis.

Gavėnios sekmadieniais, 
pradedant ateinančiu sekma
dieniu ir baigiant Velykomis, 
mūsų bažnyčioje bus popieti
nės mišios 5 vai. vak.

Kardinolas paskelbė, kad 
šiais metais mūsų vyskupijo
je sutvirtinimo sakramentas 
nebus teikiamas dėl liturgi
nių pakeitimų. Tad mūsų pa
rapijoje šiais metais bus orga 
nizuojama tik pirmoji Komu
nija, kuriai vaikus prašome re 
gistruoti pas seseles arba kle 
bonijoje.

Bazaras įvyksta kovo 14— 
15 dd., knygutės su paaiškini
mu apie parapijos finansinę 
padėtį jau išsiuntinėtos. Nuo 
bazaro pasisekimo priklausys 
ir daugelio mūsų darbų pasi
sekimas. Būtų gera, kad dir
bantieji įstaigose paprašytų 
parapijos bazarui fantų.

Naują parapijos biuletenio 
vinjetą padarė J. Vazalinskas.

J. Gražys paaukojo bažny
čios fondui 20 dol.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

I.G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi /a
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į/į/ L 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. * Uz 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. 

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pelenų dieną, trečiadienį, 
Pelenų šventinimas, uždėji
mas ir mišios 7.15 v. ryto. 
Taip pat ir vakare 8 vai. Ši 
diena yra visiško pasnyko ir 
nuo mėsos susilaikymo diena.

Jaunimas ruošia ekskursiją 
į kalnus, Mėlynąjį slėnį, vasa
rio 23 d. Užsirašyti pas komi
teto narius: S. Petrulį, RA 1- 
1656, V. Lietuvninkaitę RA 8 
1614 ir L. Visockaitę RA 7- 
3491.

Kadangi šiemet Montrealio 
diecezijoje nebus teikiamas Su 
tvirtinimo sakramentas, todėl 
šiemet bus tiktai pirmoji Ko
munija. Paršome vaikus regis 
truoti klebonijoje.

Rasytės jau pradedamos 
duoti penktadieniais vakare ir 
sekmadieniais po sumos.
• Sunkiai serga muzikas Ži- 
žiūnas ir p. Reinotienė.

Pakrikštytas Leo ir Elenos 
Geandron sūnus Roberto ir 
Leono vardais.

Šeštadienį sutuoktuvės Vir 
balo su M. šarskaite.

Pelenų diena šį trečiadienį. 
Mišios bus 7 ir 8 vai. ryto ir 
7.30 vai. vak. Po kiekvienų 
mišių bus beriami pelenai.

Rinkliavos: užpraėjusios sa 
vaitės $215 ir praėjusips $293.

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

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

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

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

IŠKILMINGAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Toronte pradedamas vasa
rio 15 d., šeštadienį.

11.30 iprieš pietus bus iškil
mingas Lietuvos vėliavos pa
kėlimas prie Toronto miesto 
rotušės, dalyvaujant miesto 
atstovams ir kitiems sve
čiams. Tuo pat laiku bus pa
dedamas vainikas prie žuvu- 
siems paminklo Toronto apy
linkės lietuvių vardu.
6 v. vak.. Royal York viešbu

tyje yra rengiamas Lietuvos 
Generalinio konsulo J. Žmui- 
dzino ir Ponios Žmuidzinie- 
nės priėmimas.

Vasario 16 minėjimas sek
madienį pradedamas iškilmin 
gomis pamaldomis visose lie
tuvių parapijų bažnyčiose.

Iškilmingas Vasario minėji 
mas — akademija įvyks sek
madienį, vasario 16 dieną 3 v. 
30 min. po pietų Central Te- 

nės tėvams, kaip ugdyti vai
kuose tautinę savigarbą“.

Vas. 28 (penkt.) 7.30 p. p., 
„Laisvės ir drausmės sampra 
ta montesorniame auklėjime“.

Visi tėvai ir auklėtojai yra 
maloniai kviečiami šiuos kur 
sus lankyti.

PARDUODAMA
Turiu 14 langų, visi geri, 

vienas didelis, tiktų 
vasarnamio statybai.

Kaina: vienas doleris už 
langą. Telefonas: 767-4406 

GAISRAS - ŽMONIJOS 
NELAIMĖ 

APSAUGA-DRAUDIMAS
SAN FRANCISCO U. S. A. GAISRAS SU ŽEMĖS 
DREBĖJIMU 1906 M. NUOSTOLIAI $350.000.000 

243 DRAUDIMO B-VĖS TURĖJO DENGTI 
NUOSTOLIUS

IŠ JŲ 3 DRAUDIMO B-VĖS GALĖJO PILNAI 
PADENGTI TAI KĄ BUVO ĮSIPAREIGOJUSIOS 

SAVO APDRAUSTIESIEMS.

VIENA IŠ PILNAI ATLIKUSIŲ SAVO 
ĮSIPAREIGOJIMUS IŠMOKĖDAMA $13.000.000 

(ANUOMETINE PINIGO VERTE) BUVO

ROYAL INSURANCE CO-LTD.
ŠIĄ BENDROVĘ ATSTOVAUJA:

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY

3907 ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. 
QUEBEC INSURANCE BROKERS ASSOCIATION NARIAI

ĮSTAIGAI VADOVAUJA: 

P. ADAMONIS 

CHARTERED INSURANCE BROKER

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

RA-2-2472

chnical mokyklos auditorijo
je, 275 Lippincotte Avė. Aka
demijos metų paskaitą skai
tys dr. Aldona August.navi- 
čienė, iš Clevelando.

Minėjime yra sutikę daly
vauti Canados apsaugos min. 
Hon. Paul Hellyer ir daugelis 
miesto, federalinės ir provin
cijos valdž.os atstovų.

Meninę dalį išpildys akt. 
Henrikas Kačinskas ir „Var
po“ choras.

Prie įėjimo — laisva auka 
minėj.mo išlaidoms padengti. 
Pertraukos metu renkamos 
aukos laisvinimo reikalams. 
Toronto lietuviai kviečiami 
tiek per iškilmingą Letuvos 
vėliavos iškėlimą, tiek sekma
dienio iškilmėse gausiai daly
vauti.

KLB Apylinkės Valdyba. 
AUKOS TAUTOS FONDUI 

VASARIO 16 D.
Aukos Tautos Fondui To

ronte bus renkamos Vasario 
16 d. Nepriklausomybės šven 
tės minėjimo metu. Taip pat 
bus galima įsigyti Tautos F- 
do pasų ir ženklų. Tautiečiai 
prašomi dosniai aukomis pa
remti Lietuvos laisvinimo ko
vą. Parama būtinai reikalin
ga. Kitokių pajamų nėra. 
Ypač aukos laukiamos iš tų 
tautiečių, kurie vajaus metu 
nebuvo aplankyti ar nepaau
kojo.

Šiuo kritišku metu labjau 
negu bet kada parama turi at
eiti iš lietuvių. Tiik aukodami 
ir aukodami Tautos Fondui 
stiprinsime ir pagreitinsime 
Lietuvai laisvės atgavimą.

Toronto TF V-ba.
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