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JAV imasi griežtesnių priemonių KUO KAFIT0OAUS
RAŠO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS BENDRADARBIS

• JAV ATĖMĖ PARAMĄ ANGLJIAI, PRANCŪZIJAI IR 
JUGOSLAVIJAI.

• PRANCŪZIJA PADEDA TVARKYTIS GABONO 
VYRIAUSYBEI.

• KUBA RUOŠIA PIETŲ AMERIKAI 
PERVERSMININKUS.

• ETIOPIJOS KARAS SU SOMALIJA.

VASARIO 16 MINĖJIMAS WASHINGTONE

Suirutės prasidėjo naujose 
Afrikos valstybėse, kuri žmo
nių masės dar nesugabenčios 
ginti savo teisių, o visokių 
avantiūristų juk netrūksta, 
ypač šiais laikais, kada
MASKVA PASIDARĖ PO
LITINIŲ AVANTIŪRŲ OR 
ganizatore ir kėlėja.

Maskvai svarbu, kad žmoni 
joje nebūtų ramybės, nes kai 
vyksta neramumai, ji ką nors 
akisi laimėti. 1 odėl jos mo
kyklose paruošti avantiūrų 
kėlėjai, iškomandiruoti į visą 
pasaulį, visur, kur tiktai gali, 
kelia neramumą: sabotažus, 
demonstracijas, kursto strei
kus, daro perversmus.

Afrika, sus.kūrus naujoms, 
be patirties valstybėms, ypač 
gera dirva kelti visokias avan
tiūras, todėl dabar
ĄFRIKOJE VYKSTA PER

VERSMAI IR KITOKĮ 
NERAMUMAI.

Ypač ten, kur nerimo orga
nizatoriai apčiuopia silpnesnį 
valdžios laikymąsi.

Zanzibaras, Tanganika ir ki 
tos vietos naujos valstybės da 
bar pastatytos į pirmąją neri
mo ugnį.

Etiopija kariauja su Somali 
ja, nes dykumose negali sutar 
ti sienų.

Kenija laiku susigriebė ir 
pasikvietusi į pagalbą britus, 
palaiko tvarką, kurią avantiū
ristai jau buvo pažeidę.

Gabonas, pats paskutinis 
avantiūristų taikinys, nežinia 
ką būtų prigyvenęs, bet

PRANCŪZIJA PASTOJO 
NETVARKAI KELIĄ. 
Prancūzus reikia pagirti, 

kad jie patys, nieko nelaukda
mi, atstatė tvarką, kai kitos 
valstybės laukia pakvietimo, 
o juk tokiu atveju nėra nei ga 
limybių pakviesti ką gelbėti.

J. Amerikos V-bės, nelauk
tai ryžosi į griežtesnio pobū
džio žygius —
ATĖMĖ PAŠALPĄ TIEMS, 

KURIE REMIA JOS 
PRIEŠUS

Taip yra atimta pašalpa 
Anglijai, Prancūzijai ir Jugos

lavijai, už tai, kad jos veda 
prekybą su Kuba. Bet 14 vals 
tybių, gavusios įspėjimą, atsi
sakė prekybos ir pasiliko prie 
JAV pašalpos.

Įspėtos Ispanija ir Maro
kas, kurios iš JAV gauna po 
20—30 milionų dolerių pašal
pos.

Kokių pasekmių duos šis 
žygis, pamatysime, bet iš to 
matyti, kad bent JAV bando 
atgauti savo politinį veidą.

Tačiau
AMERIKOS NEGALIMA 

PAGIRTI UŽ PROPAGAN
DOS ĮSILEIDIMĄ.

Maskva, kultūrinio bendra 
darbiavimo pavidale, sutarti

mi su Rusija, įsileido balševi- 
kinę propagandą.

J. Amerikos V-bės dar ne
supranta, kad Rusija grynos, 
tikros kultūros, kultūros kaip 
kultūros, neturi. Maskvos kul 

tūra turi vienintelį tikslą — 
propagandą. Tai ir yra tikra 
propoganda, bet ne kultūra. 
Ir dabar JAV sutartimi, ir kas 
dar pikčiau, už tikrą kultūrą,

ĮSILEIDŽIA PROPOGAN- 
DĄ, KURIOS TIKSLAS 
SUGRIAUTI TIKRĄJĄ 

KULTŪRĄ.
Tat, koks gi gali būti su 

Maskva kultūrinis bendradar
biavimas? Ši, bendradarbiavi
mo, sutartis Amerikai bran
giai kaštuos. Amerikos val
džia po tokio „bendradarbiavi 
mo“ graudžiai verks. . . Taip 
verks ir aimanuos, kaip dabar 
verkia ir aimanuoja dėl Ku
bos. . .

Kuba gi jau viešai skelbiasi

DARYSIANTI PERVERS
MUS PIETINĖJE 

AMERIKOJE.
Pirmoje eilėje Kuba ruošia 

perversmą, Maskvos nurody
mu, Brazilijoje. Kuboje dabar 
apmokomi perversmo planuo 
tojai ir vykdytojai. Jie jau at
virai dabar apie tai kalba.

KITOS NAUJIENOS
— JAV ir Kanados policija 

pagavo heroino kontrabandi
ninkus, iš kurių paimta to nar 
kotiko už 52 milionus dolerių. 
Dalis narkotiko buvo jau par 
duota Montrealyje. Narkoti
ko kontrabandininkais yra 
diplomatai — Meksikos ir 
Urugvajaus.

— Vokietijos mieste Lim- 
burge vyksta hitlerininkų by
la, kurioje kaltinamas gydyto 
jas dr. H. Hefelmann, nužu
dęs 200,000 porto ligonių. Jis 
teisinasi, esą tai daręs Hitle
rio įsakymu „gailėdamasis“ Ii 
gonių.

— Lenkijos kardinolas Vy- 
šinskis Varšuvos priemiestyje 
palapinėje pasakė pamokslą, 
kuriame skundėsi, kad Lenki
jos valdžia neleidžia žmonėms 
pasistatyti bažnyčios, kurios 
jie nori. Ir bendrai komunistų 
valdžia trukdo bažnyčių staty 
bą, neduoda leidimų.

— „Children Aid Society“ 
pranešė, kad York Caunty 
1963 metais sušelpė 73 nete
kėjusias motinas, kai 1962 m. 
tokių buvę tiktai 35. Ir Išga
nymo armijos pagalba per me
tus išaugusi iš 12 į 24.

— Nedarbas Kanadoje per 
mėnesį sumažėjęs 10%. 1963 
m. gale darbe buvo 1,881,000 
moterų. Į 1963 m. galą į dar
bą sugrįžo 130,000 moterų.

Tai Hamiltono „Aukuras“, kuris šį šeštadienį, vasario 29 dieną, stato Kazio Binkio pagarsė
jusią dramą „Atžalynas“. Dešinėje pusėje rež. Dauguvietytė-Kudabienė. Žiūrėkite skelbimą 

ir Hamiltono kroniką, 7-me puslapyje.

Kovo 8 dieną, sekmadienį, 3:30 po pietų žymiojo pianisto 
AndriausKuprevičiaus koncertą*, YWCA, 1355 DorchesterW

KAS NAUJA KANADOJE
FEDERALINIS KANADOS KANADOJE JAU PER719 

PARLAMENTAS MILIONŲ GYVENTOJŲ
vasario 18 d. atnaujino dar- Kanados Statistikos biuras
bus. Gen. gub. Vanier paskai
tė sosto kalbą, kurioje pąpras 
tai vyriausybė pasisako apie 
savo darbus, planus.

Nors ir bendrais bruožais, 
tačiau tame pareiškime pasisa 
koma apie visus opiuosius gy- 
ven. reiškinius: darbo, pinigi
nę paramą provincijoms, sta
tybą, ypač senųjų namų per
statymą bei kreditavimą, be- 
procentines paskolas studen
tams, ir vad. Kanados pensijų 
planą, kuris vis stipriau stu
miamas pirmyn.
1967 METŲ PASAULINĖJE 

PARODOJE
Montrealyje dalyvauti sutiko 
Olandijos vyriausybė. Tai yra 
jau septintoji valstybė, kuri 
oficialiai pareiškė savo dalyva 
vimą. Neseniai sutikimą daly
vauti pareiškė Vakarinė Vo
kietija ir Austrija.

— Jules Leger, Montrealio 
kardinolo brolis, paskirtas Ka 
nados ambasadorium į Pary
žių, vieton paskirtojo 1967 
metų Pasaulinės parodos ko
miteto pirmininku buv. atsto
vo Dupuy.

STEPONO KAIRIO SVEIKINIMAS VASARIO 
16 PROGA

Brangūs tautiečiai,
Turime teisingai įvertinti 

Vasario 16-sios reikšmę mū
sų tautai. Tai yra didelio mū
sų tautos krustelėjimo diena, 
tautos, pasiryžusios atgauti 
laisvę, laisvai gyventi ir lais
vai tarpti. Sugebėjome savo 
siekimus paversti tikrove ir 
galėjome, kad ir trumpus me
tus laisvai gyventi ir kurti. 
Deja, tai buvo trumpi metai, 
kuriuos seka dar ir dabar ne
pasibaigęs žiauraus okupanto 
pavergimas.

Minėdami Vasario 16-ją, tu 
rime įsisąmoninti, ko esame 
netekę, ir savyje atgaivinti 
kietą ryžtą nepasiduoti žiau
riam likimui ir atgauti laisvę.

Šia proga linkiu neišsemia
mos meilės Lietuvai ir nepa
ilstamai dirbti jos išlaisvini
mui. Pasitikėjimo savimi, kie 
to tikėjimo, kad mes tą kovą 
laimėsime. Nepasiduoti iliuzi
jai, kad mūsų priešas yra ne
nugalimas. Iš tikrųjų jis yra 
silpnas ir gali susmukti mums 
netikėtai. Ištvermės ir pasiti
kėjimo !

Jūsų Steponas Kairys. 

praneša, kad 1964 metų sau
sio pirmai dienai Kanadoje bu 
vo 19,102,000 gyventojų. Per 
metus gyventojų skaičius pa
didėjo 335,,000 gyventojais. 
Didžiausis gyventojų prieaug 
lis buvo Ontario provincijoje, 
Quebec’as antroje vietoje, On 
tario provincijos prieauglis 2 
%, tai Quebeco 1.7%.

LABAI SUMAŽĖJO CUK
RAUS SUVARTOJIMAS
Pranešama, kad pernai pa

kėlus cukraus kainas, cukraus 
suvartojimas labai nukrito. 
Konstatuojama, kad nuo kai
nos labai priklauso suvartoji
mo dydis. Pabrangimas prive
da prie to, kad žmonės cukrų 
pakeičia kitais saldumynais, 
kurie yra pigesni.

Ryšium su cukraus vartoji
mo sumažėjimu, iškeltas siūly 
mas- vyriausybei pirkti cuk
raus žaliavas, sudarant ilgalai 
kės supirkimo sutartis, kurios 
cukraus žaliavų gamintojams 
užtikrintų pastovias tvirtas 
pajamas. Ar vartotojui tas iš
eis į naudą?>(>«»<>«■*» n «■■»<>«■■» <> <»«■■»<><■»  n <>«■» i >«■■» o «■»(»

New Yorko Amerikos Lie
tuvių Taryba minėdama Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo 46 sukaktį, vasario 
16 d. New York (Manhattan) 
visų minėjime susirinkusiųjų 
dalyvių (apie 1,000) vardu 
pasiuntė Lietuvos Nepriklau
somybės akto signatarui prof. 
Steponui Kairiui (Smithtown, 
L. I. New York) sekančio tu 
rinio telegramą:

Aukštai gerbiamas profeso
riau,

Didžiojo New Yorko ir kitų 
vietovių tautiečiai, susirinkę 
čia šiuo metu atšvęsti 46 va
sario 16 dieną, gilia pagarba 
bei įsijautimu į praeitį prisime 
na visus už Lietuvos laisvę ko 
votojus, kurių žygiai buvo vai 
nikuoti Jūsų ir kitų 1918 me
tų varasio 16 aktu.

Kadangi šis mūsų minėji
mas sutampa diena, o gal ir 
valanda su to svarbaus doku
mento pasirašymu, todėl šiuo 
visų minėjimo dalyvių vardu, 
Jums, kaip gyvam to akto sim 
boliui reiškiu didelę pagarbą.

Nukelta į 8-tą puslapį.

Washingtono Amerikos 
Lietuvių Draugija sekmadie
nį, vasario 16 dieną Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą 
pradėjo draugijos suorgani
zuotomis pamaldomis Švento
Mato Katedroje. Prie alto
riaus greta amerikoniškos bu 
vo ir Lietuvos trispalvė. Lie
tuviams buvo rezervuoti pir
mieji suolai bažnyčioje. Nuo
širdus lietuvių draugas prel. 
Cartwright pradėjo pamoks
lą pasveikinęs Lietuvos atsto
vą ir susirinkusius lietuvius 
pasakė šventei pritaikytą pa
mokslą. Mišioms pasibaigus, 
vargonams grojant buvo su
giedotas Lietuvos Himnas.

Dr-jos suruoštuose prieš
piečiuose Washingtono vieš
butyje pirmininkei Barborai 
Darlys vadovaujant kalbas pa 
sakė Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas ir JAV Kongreso atsto 
vas Daniel Flood, ikuris tarp 
kitko, grožėdamasis lietuviš
kais drabužiais ragino lietu
vius mylėti Lietuvą nemažiau 
negu Ameriką ir išlaikyti gra 
žias lietuviškas tradicijas, kai 
bą bei papročius. P. Rajeckas 
paskaitė Valstybės Sekreto
riaus Dean Rusk sveikinimą, 
atsiųstą nepriklausomybės su 
kakties proga. Sveikino taip 
pat estų ir latvių atstovai. In 
vokaciją skaitė Dr. Silvins- 
kas, o užbaigiamą maldą prel. 
Abbo.

Šiuo laiku, kai Lietuva yra 
komunistinių rusų okupuota, 
o Washingtone veikia pilnai 
pripažinta Lietuvos Pasiunti
nybė, todėl nepriklausomybės 
minėjimas Lietuvos Pasiunti
nybėje turi ypatingos reikš
mės.

Iškilmingas Vasario 16 mi 
nėjimas Lietuvos Pasiuntiny 
bėję buvo pradėtas 5 valandą 
po pietų. Gražiame Pasiunti
nybės namų holyje atvykusių 
jų svečių pasveikinti Lietuvos 
atstovo nepriklausomybės 
šventės proga dėmesys buvo 
nukreiptas į išstatytas lietu
viškas lėles, vaizduojančias 
lietuviškas vestuves.

Antrame aukšte Lietuvos 
atstovas ir ponia Kajeckienė 
sutiko svečius ir vyko vaišės. 
Valgomajame buvo išstatytas 
didelis Antano Smetonos — 
pirmojo ir paskutiniojo Lietu
vos prezidento portretas pa
puoštas eglių šakomis, ryšium 
su jo 20 metų mirties sukak
timi.

Aukštųjų svečių tarpe bu
vo Valstybės Sekretoriaus 
žmona ponia Dean Rusk su 
dukrele, mirusio Valst. Sekr. 
Dulles žmona ir sesuo, pro
tokolo šefas Angier Biddle 
Duke su ponia ir keli protoko 
lo šefo pavaduotojai bei asis
tentai: William Tonesk su po 
nia, Sam King su ponia, Jim 
Bovvers, atvykęs iš New Yor 
ko protokolo skyriaus valdi
ninkas Jay Rutherfur, Diplo
matinio korpuso vice-dekano 
Islandijos ambasadoriaus žmo 
na ponia Thors, Rytų Euro
pos skyriaus viršininkas Ha
rold Vedler su ponia, Politi
niams Reikalams pasekreto- 
riaus žmona ponia Alex John
son, buvęs Pabaltijo reika 
lams vedėjas R. Tims su Po
nia ir dabartinis Pabaltijo rei

kalams vedėjas I. Schiffman 
Nemaža ir svetimų valsty

bių ambasadorių pagerbė mu
sų nepriklausomybės šventę 
savo atsilankymu, jų tarpe is.i 
nijos, Laoso, norėjus, Viena
mo, Kipro, Madagaskaro ir 
keletas naujų Afrikos valsty
bių amoasadorių. Latvius ats
tovavo ponia a. bpeitike — 
Latvijos atstovo žmona, Pa
siuntinybės patarėjas ur. Din 
bergs su ponia, Latvių Drau
gijos pirm. Lehs ir moterų 
klubo pirmininke Izolda Jeua 
nins; estus — Estų dr-jos pir 
mininkas Ederman ir p. ivies 
mant.

Buvo atstovaujamos taip pat 
Kanados, Portugalijos ir Vo
kietijos ambasados. Buvo at
vykusi ponia Gurler buv. Šuo 
mijoje Amerikos ambasado
riaus žmona, ponia Buss La
ne buvusio Amerikos atstovo 
Pabaltyje žmona. Buvo taip 
pat generolas Erskm su po
nia, generolas J. Ruthrord, vi 
ce-admiroias Beker ir vyriau
sias Distnkto i eismo teisėjas 
M. McGuire. Svečių tarpe ma 
tesi senatorius C. Pell ir Wil
liam Murphy.

Atsilankė į Lietuvos Pa
siuntinybę nemaža aukštų 
dvasiškių: Apaštališkos Dele- 
gatūros atstovas Dr. Silvins- 
kas, Katalikų Universiteto 
protesonus, buvęs Švento sos 
to Nunciatūroje ts.aune, prel. 
Abbo, Katalikų Universiteto 
Rektorius William J. McDon 
aid, Washingtono Arkivysku
po pavaduotojas Ph. rlan- 
nan, Nekalto Prasidėjimo sve 
ntovės (kurioje yra ruošia
ma Šiluvos Marijos lietuviška 
koplyčia) direktorius prel. 
Grady, prel. Cartwrihgt, ku
ris nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės šventėse dalyvauja 
nuo Balučio „laikų“, JaV ko 
ngreso kapelionas Dr. Frede 
rick Harris ir dar daugiau lie 
tuvių bei amerikiečių dvasiš
kių, nemaža žurnalistų, Wash 
ingtono ir iš kitų miestų atvy 
kusių lietuvių.

Washingtono dienraštis 
„The Washington Post“ vasa 
rio 17 dieną atspausdino žur 
nalistės Marie McNair strai
psnį pavadintą „Lithuanians 
Candle Hope at Independen
ce Reception“, kuriame ji ci
tuoja Valstybės Sekretoriaus 
Dean Rusk sveikinimą atsiųs 
tą Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga, ir duoda iš 
traukas ir p. Kajecko kalbos, 
pasakytos Washingtono Ame 
rikos lietuvių Draugijos su
ruoštame minėjime. Anot str 
aipsnio autorės, ponia Rusk 
yra pasakiusi kad šis priėmi
mas esąs vienas iš labjausiai 
jaudinančių, kuriuose jai tekę 
būti metų bėgyje ir kad lietu
vių laisvės troškimas neturi 
sau lygių šių dienų laisvame 
pasaulyje...

Ponia Kajeckienė, ponia 
Bačkienė ir nemažas būrys lie 
tuvaičių priėmime Lietuvos 
Pasiuntinybėje dėvėjo tauti
niais drabužiais.

Ir pagaliau ketvirtasis Lie 
tuvos Nepriklausomybės 46 
metų sukakties proga minėji
mas buvo atžymėtas JAV 
Kongrese. Senate minėjimą 
pravedė senatorius T. Dodd, 
ir Atstovų Rūmuose Pensilva 
nijos atstovas D. Flood. Invo 
kacijas skaitė lietuviai kuni
gai : kun. Matutis iš New Ha- 
veno ir kun. Abromaitis iš 
Čikagos. Minėjimo kalbos yra 
įrašytos į Kongresinius Re
kordus. G. G. K.
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MUSŲ EKONOMINĖ ATRAMA
LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS KANADOJE

Kanadoje turime keturias 
lietuviškas kredito unijas: dvi 
Toronte, ir po vieną Montrea 
lyje ir Hamiltone. Visų jų vy
riausias uždavinys — telkti lie 
tuvių santaupas ir jas naudoti 
tų pačių lietuvių reikalams as 
meniškų ir- nekilnojamo turto 
paskolų pavidale. Šitą savo už 
davinį jos visos pasigėrėtinai 
atlieka ir daugeliui savo na
rių yra pagelbėjusios ar tai 
įsigyjant nuosavybę, ar tai

jo būtinumo reikmenimis. Dar 
daugiau. Su palyginti nedide
liais kapitalais jos sugebėjo 
taip taupiai verstis, kad šian
dien savo taupytojams moka 
žymiai aukštesnius dividen
dus už indėlius ir iš skolinin
kų ima mažesnes palūkanas, 
kaip milijoniniai didieji ban
kai, nebekalbant apie visokias 
kitas skolinimo institucijas. 
Žemiau dedama lentelė gra
žiai pavaizduoja dabartinį mū 
sų (kredito unijų pajėgumą

pradedant naują prekybą, ar 
pagaliau apsirūpinant pirmo-

(1963 m. 
d.).

gruodžio mėn. 31

Unija Narių Balansas Paskolos Pelnas 1964
skaičius $1000 $1,000 Sąmata

„Parama ” ca. 2100 2,240 2,012 41,366 146,330
Prisikėl. par. ca. 800 718 588 8,472 58,000
„Litas“ 839 854 741 32,194 70,615
„Talka“ 709 659 537 26,731 49,500

Viso 4,448 4,471 3,877 108,763 769,945
Patiekti duomenys rodo, rėdama parapijos paramą ir

Paskutiniame posėdyje, įvy
kusiame vasario 20 dieną, jų 
buvo visa eilė.

Kultūros Fondo pirm. dr. 
H. Nagys kalbėjo apie Fondo 
paruoštąją anketą, kuri išsiun 
tinėta visoms Bendruomenės 
apylinkėms. Ji apima ne tiktai 
švietimo, bet ir kitas kultūri
nes sritis, todėl gavus išsa
mius į ją atsakymus, galima 
bus sudaryti ir tikslesnis lie
tuviškosios bendruomenės kul 
tūrinis vaizdas. Mokytojų die 
nos šiemet numatomos Mont- 
realy. Kanados studentų or
ganizacija, kaip rodo Toronto 
pavyzdys, bando susilieti ar 
įsilieti į JAV studentų sąjun
gą. Ryšium su tuo iškeltas or 
ganizacijos vardo klausimas: 
jeigu susiliejama, tai organiza 
cijai tiktų Šiaurinės Amerikos 
Lietuvių studentų sąjungos 
vardas. Kalbėta dėl Jaunimo 
dienų, numatytų Hamiltone.

Prof. dr. V. Pavilanis, Kr. 
V-bą atstovaująs Montrealio 
etninių grupių susibūrime, 
pranešė, kad ryšium su dvikal 
biškumo bei dvikultūriškumo 
komisijos veikla yra iškeltas 
„trečiosios jėgos“ klausimas, 
kuri apytikriai ir yra trečioji 
jėga, nes visos tos etninės 
grupės sudaro ne mažiau kaip 
visų Kanados gyventojų tree 
dalį. Numatyta Ottawoje, par 
lamento rūmuose sušaukti vi
sų Kanadoje esančių tautybių 
pasitarimą ir išsiaiškinti savo 
padėtį Kanadoje.

Kai dėl dvikultūriškumo ko 
misijos pageidavimų gauti iš 
tautybių pareiškimus, tai Kr. 
V-ba buvo nuomonės, kad Pa

baltijo tautos tai komisijai 
įteiktų, kaip buvo nrojekte, 
bendrą pareiškimą, dėl ko nu
tarta dar kartą kreiptis į Bal
tų Federacijos tarybą Toronte 
ir pasiūlyti klausimą persvars 
tyti.

Kr. V-bos pirm. dr. P. Lu
koševičius iškėlė esančio KL 
B Kr. Tarybos suvažiavimo 
reikalus, numatant lietuvy
bės reikalų kėlimo tolimesnę 
eigą, apimant daugiau jauni
mo klausimus.

Iškelta dar visa eilė klausi
mų: Lietuvių Fondo, kuriam 
reikia didesnės gyvybės; sto
vyklų tobulinimo reikalas; 
konstatavus, kad daugelis mū 
sų žmonių neturi giminių, daž 
nai nei Kanadoje, nei Lietuvo 
je, todėl mirties atveju jų tur 
tas lieka valdžiai, — iškeltas 
susirūpinimas, kad tas turtas, 
arba laikinai, kol pakis sąly
gos, arba ir visai liktų lietu
viams — jų organizacijoms. 
Klausimai iškelti, bet neiš
spręsti, laukiant sugestijų, 
juos aiškinantis.

Nutarta „Lite“ atidaryti 
Kr. V-bos vardu einamąją sąs 
kaitą.

Pasidžiaugta, kad kai ku
rios apylinkės, kur buvo ne
sklandumų, susitvarkė, bet su 
sirūpinta, kad kai kuriose ki
tose apylinkėse nesklandumai 
kartojami ir po to, kai jie bu
vo aptarti ir išsiaiškinti. Ry
šium su tuo konstatuoti kai 
kurie veiksmai bei priemonių 
panaudojimas, kad viskas iš
eitų lietuvių naudai ir pasitar
nautų bendram teisingumui.

KLB KV Informacija.
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Jaunimui skaityti
VINCAS KUDIRKA

Varpas.
Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu
Apreiškė žemei tekėjimą savo, 
Užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu 
Tartum jisai žmogaus lūpas gavo:
Kelkike, kelkite, kelkite, kelkite. .
Tuoj darbininkai visi suknibždėjo, 
Lyg gyventojai užgauto skruzdėlyno, 
Ir kasdieniniai darbai prasidėjo 
Žmonių lizduose ir ant lauko gryno.
Kelkike, kelkite, kelkite, kelkite. . .
Varpas dar garsiau ir dar aiškiau gaudžia, 
O graudus balsas veržiasi per orą.
Dėl ko nebangia savo dainą graudžią?
Tinginius prikelt turi tikrą norą.
Kelkike, kelkite, kelkite, kelkite. . .
Tai skambink „Varpe”! tegu gaudimas tavo 
Išilgai, skersai eina per Lietuvą!
Budink ir šauki graudžiu balsu savo, 
O tas šauksmas perniek tenežūva!
Kelkike, kelkite, kelkite, kelkite. .
Kas darbininkas ir kas dirbti gali, 
Ant tavo balso prie darbo teimas! 
O kur atrasi tinginį miegai;, 
Tegu neliaudams jį būdin gaudimas:
Kelkike, kelkite, kelkite, kelkite. . .

Veda sktn. inž. J. Bulota.'

kad kredito unijos Kanadoje 
jau yra sutelkusios arti ketu
rių su puse milijono dolerių 
kapitalo ir maždaug kiekvie
nas ketvirtas tame rajone gy
venąs lietuvis yra jų narys. 
Tikrai nėra kitos tokios lietu
vių organizacijos visame lais
vame pasaulyje, kuri galėtų 
pasigirti šitokiais skaičiais. Vi 
sa tai įvyko per nepilnus 10 
metų ir visos čia minimos uni 
jos dabar yra pačioje geriau
sioje augimo stadijoje. Jų vaid 
muo pasidarė reikšmingas ne 
tik pavieniams nariams, bet ir 
visai lietuvių bendruomenei. 
Kredito unijų aukos šeštadie
ninėms mokykloms, jaunimo 
organizacijoms, parapijoms ir 
t. t. pradėjo vaidinti labai sva 
rbų vaidmenį visų tų kolonijų 
gyvenime.

Geriausias sąlygas turi abi 
Toronto kredito unijos — 
„Parama” ir Prisikėlimo pa
rapijos kredito unija. 1960 m. 
Kanados gyventojų surašymo 
duomenimis Toronte ir jo apy 
linkėse gyveno 8,287 lietuviai. 
Beveik visi jie yra atvykę po 
paskutinio karo ir todėl ko
operatinė idėja jiems buvo ge
rai pažįstama iš Nepriklauso
mos Lietuvos laikų. Todėl vi
sai natūralu, kad jie pirmieji 
susiorganizavo, ligšiol spar
čiausiai auga ir praeitais me
tais jau atšventė savo dešimt
metį. „Paramos” valdomą ka 
kitalą sudaro $594,000 indė
lių (šėrų) ir $1,436,000 depo 
zitų. Už indėlius „Parama“ 
moka 5% už pilnus metus iš
laikytas sumas, o už depozi
tus 
nuo trijų mėnesių mažiausios 
sumos. „Parama“ yra išdavu
si $1,465,000 nekilnojamo tur 
ti ir $ 546,000 asmeninių pas
kolų. Už nekilnojamo turto 
paskolas ima 6% %, o už as
menines paskolas 7% palūka
nų. Didesnis kapitalas ir apy
varta įgalino „Paramą“ duoti 
labai geras sąlygas savo tau
pytojams ir skolininkams, ko
kių bent Quebeco provincijo
je nė vienoje kredito unijoje 
nerasi. ,

Nepaprasto gajumo yra pa 
rodžiusi naujai susikūrusi Pri 
sikėlimo parapijos kredito uni 
ja, Per nepilnus dvejus metus 
ji beveik pasivijo „Litą“ ir 
jau pralenkė „Talką“. Savo 
taupytojams ir skolininikamr 
ji duoda tas pačias sąlygą^, 
kaip ir „Parama“, nors su jos 
valdomu kapitalu tatai nėra 
lengva. Tačiau atrodo, kad tu

4 54 %, skaičiuojant

veiklią vadovybę, ji pilnai sa
ve pateisino ir yra gerame ke 
lyje į pirmaujančių kredito 
unijų skaičių.

Pagal kolonijos dydį labai 
gerų rezultatų yra pasiekusi 
Hamiltono kredito unija „Tai 
ka“. Jos užnugaris nėra labai 
skaitlingas — vos 2,215 lietu
vių, taigi beveik kiekvienas 
trečias lietuvis jau yra jos na
rys. „Talka” moka taupyto
jams 4 54 % už indėlius (Še
rus), išlaikytus visus metus ir 
3J4% už depozitus, skaičiuo
jant kas mėnesį. Už nekilnoja 
mo turto paskolas skaito 6% 
%, o už asmenines paskolas
— 9% (nuo šių metų 8%), 
įskaitant gyvybės draudimą.

Lėčiausiai auga Montrealio 
lietuvių kredito unija „Litas“, 
ypač priimant dėmesin gana 
didelį šios kolonijos lietuvių 
skaičių. To paties gyventojų 
surašymo duomenimis Mont- 
realyje 1960 m. rasti 5,399 lie 
tuviai. „Litas“ 1963 m. užbai 
gė su 839 nariais, taigi tik kas 
šeštas lietuvis yra jo narys. 
Pagrindinės tokio reiškinio 
priežastys: labai didelis lietu
vių išsisklaidymas, didelis pro 
centas senosios kartos lietu
vių (apie du trečdaliu), kurie 
ilgai nepasitikėjo „Litu“, ir 
nepakankami unijos patarnavi 
mai nariams praeityje, kad 
juos patraukus iš seniai pažįs
tamų ir įprastų bankų. Padė
tis paskutiniais dvejais me
tais yra radikaliai pasikeitusi 
ir, atrodo, kad ta kryptimi le
dai jau pralaužti. Gi daugu
mas Montrealio lietuvių yra 
labai pasiturinti žmones ir jų 
įsijungimas į „Litą” nesun
kiai galėtų jį padaryti „Para
mos” dydžio.

Praeitais metais „Litas“ mo 
kėjo 4 % % dividendų už indė 
liūs ir 4% palūkanų už depo
zitus, skaičiuojant abejus nuo 
trijų mėnesių mažiausios su
mos. Kadangi tatai buvo pir
mieji 
įvedus čekių sistemą, tai ir 
skirtumas tarp tų sąskaitų bu 
vo padarytas labai mažas. 
Nuo šių metų „Litas“ mokės 
4 54 % dividendų už indėlius, 
kol kas skaičiuojant kas trys 
mėnesiai (nuo birželio 30 d.
— kas pusę metų) ir po 4% 
palūkanų už depozitus, skai
čiuojant kas mėnesį. Už nekil 
nojamo turto paskolas „Li
tas“ skaito 654 % ir už asme
nines paskolas — 7,6%. „Li
to” indėliai metų galui buvo $ 
801,500 ir depozitai tik $36,

Visiems gerai žinoma, kad 
paleidus vaikus iš mokyklų jų 
negalima palikti visą vasarą 
gatvėje, bet reikia rūpintis, 
kad jie gerai pailsėtų ir kar
tu būtų geroje priežiūroje. 
Kanadoje kiekvienais metais 
yra ruošiamos įvairios jauni
mo stovyklos. Tačiau, kaipgi 
su mažesnių kolonijų jauni
mu, kur ir sąlygos suburti 
yra ne tokios patogios ir jau
nimo gal nepakanka efektin
goms stovykloms. Čia ir no
rėtųsi, kad Apylinkių Valdy
bos padarytų visa, kad kur tik 
yra įmanoma, jau dabar būtų 
pradėta ruoštis ir planuoti va 
saros vaikų stovyklas. Kur 
jas nėra įmanoma suorgani
zuoti dėl nepakankamo jauni
mo skaičiaus, paraginti tėvus, 
kad savo atostogas, jei tai 
įmanoma, imtų tuo laiku, kai 
veikia vaikų stovyklos dides
nėse kolonijose. Labai dažnai 
arti tokių stovyklų nėra sun
ku gauti vietos ir šeimoms. 
Tokiu būdu gerai suplanuo
tos stovyklos duos daug dau
giau, negu tik keletas vaikų 
suburti vienon mažon stovyk

lėlėn.
Pagrindinis mūsų nuomo

ne Apylinkių Valdybų užda
vinys, kad būtų suorganizuo
ta tokioms organizacijoms 
techniška pagalba. Nelauki
me, kol tos organizacijos at
eis mūsų paprašyti, bet nuei
kime ir kuo tik galime pasiū
lykime jiems padėti. Tokiu 
būdu ir tas ryšys su mūsų jau 
nimu bus daug šiltesnis, kai 
jie žinos, kad mes jiems tik 
gera norime.

Jeigu kartais atsirastų ko
lonijų, kurios norėtų ar tai 
stovyklų adresų, ar kitokios 
informacijos, nelaukdami mu 
ms parašykite ir mes nukreip 
sime reikiama linkme. Pada
rykime visa, kad nebūtų Ka
nados Lietuvių kolonijos, ku 
rioje sekančiais metais ne
veiktų jaunimo stovykla.

Kitas labai svarbus daly
kas reikalingas skubios mūsų 
visų kooperacijos, tai „Pašau 
lio Lietuvis”. Šiuo metu jau 
paaiškėjo kiek ir kokiai apy
linkei reikia siuntinėti „Pa
saulio Lietuvio“ ir mes ma
nome, kad bus daug patogiau

Gerb. VYTAUTUI JAKONIUI, 
jo motinai marus Lietuvoje, 
reiškiame gilią užuojautą.

T. P. Čipkai
O. L. Čečkauskai.

ir pereinamieji metai

500, tačiau šiuo metu situaci
ja sparčiai keičiasi. Dividendų 
ir palūkanų skaičiavimo pakei 
timas yra natūrali čekių siste
mos įvedimo išdava: už pasto
viai laikomus indėlius bus mo 
karna daugiau, gi už besikai
taliojančias sumas depozitų 
sąskaitose bus mokama tiek 
pat, kaip ikišiol, tačiau mėne
sinio palūkanų skaičiavimo 
įvedimas tikrumoje tą procen
tą pakelia beveik iki už šėrus 
mokamų dividendų lygio. „Li 
tui“ dividendų pakėlimas iki 
454% ir mėnesinio palūkanų 
skaičiavimo įvedimas už de
pozitus, padidins išmokėjimus 
taupytojams 6-8,000 dolerių. 
Tačiau pirmųjų dviejų šių me 
tų mėnesių „Lito” augimas 
duoda vilties, kad tas padidi
nimas sugrįš su kaupu iki ga
lo metų padidėjusios apyvar
tos ir valdomo „Lito“ turto 
depozitų ir indėlių pavidale.

Nežiūrint visų kūrimosi su 
nkumų ir nedateklių, lietuvių 
kredito unijos Kanadoje pil
nai išlaikė gyvenimo egzami
nus. Daugelis kanadiečių kre

dito unijų žiūri į mūsų kredi 
to unijas su pasigėrėjimu, o 
iš dalies ir pavydu, nes reta jų 
unija taip greitai auga ir taip 
gerai tvarkosi. Kredito unijos 
yra tapusios pačiomis svar
biausiomis ekonominėmis Ka
nados lietuvių organizacijo
mis. Reikia džiaugtis, kad jų 
vadovybėse dirba sąžiningi ir 
prityrę žmonės ir nė viena iš 
jų net ir didesnių skolų nura
šymų nėra turėjusi. Vargu ar 
tą būtų galima pasakyti apie 
privatų sektorių, kur nesėk
mės, o kartais ir nesugebėjimo 
ir net blogos valios reiškinių 
yra pasitaikę. Tatai turėtų su 
prasti plačioji lietuvių visuo
menė ir vieningai įsijungti į 
tą jiems patiems priklausantį 
gražų kooperatinį judėjimą. 
Dar daugiau: ne tik kiekvie
nas kooperatyvo centras pri
klauso patiems nariams, bet 
šiame kapitalistinės santvar
kos krašte tatai yra vieninte
lis kelias išsigydyti bent iš 
kai kurių ekonominių ligų ir 
nedateklių.

Pr. Ručinskas.

2.
Vadovas Sąjungai ar Broli

jai tiek yra reikšmingas, kiek 
sugeba jai atiduoti konkre
taus, kūrybinio darbo. Įžo
džiai, pasižadėjimai, deklara
cijos yra idėjai, oragnizacijai 
lojalumo pareiškimas. Vado
vo lojalumas organizacijai pri 
valo būti pilnutinis. Vadovui 
priklauso pareiga įskiepyti lo 
jalumą skautui, kad jis savo 
gyvenime liktų ištikimas skau 
tų ideologijai, tėvams, tautai 
ir valstybei. Jei kuriam vado
vui trūksta lojalumo skautų 
ideologijai, LSB ir Sąjungos 
interesams, atitinkamai vado- 

ir bus sutaupyta laiko ir dvi
gubų išlaidų, jei Apylinkės be 
tarpiškai gaus biuletenį iš P- 
L. B. Valdybos.

Prie tos pačios progos dar 
kartą norime paraginti visas 
Apylinkių Valdybas, kad pa 
darytų visa, jog nebūtų Apy
linkės ribose nei vienos lietu
viškos šeimos, kuri neskaity
tų pirmoje eilėje Kanadoje iš 
einančių „Nepriklausoma Lie 
tuva’ ir „Tėviškės Žiburiai“ ir 
kitų lietuviškų laikraščių. 
Kol kiekviena šeima prenume 
ruosis bent vieną lietuvišką 
laikraštį, tol jos gyvastingu 
mas lietuvybei liks neužgęsęs, 
nes lietuviški laikraščiai pa
dės sąžinei kovoti su mus už
gulančiu abejingumu bet ko
kiam reikalui.

Visoms Apylinkių Valdy
boms ir visiems Kanados lie
tuviams linkime geriausios 
sėkmės.

Dr. P. P. Lukoševičius,
Krašto V-bos Pirmininkas.

Iz. Mališka, Sekretorius.
P. S. Visais „Pasaulio Lietu
vio“ reikalais rašykite Mr. E.
Karnėnas, 1118 Rutherford 
Rd. Cleveland Hts., Ohio, 

44112. U. S. A.
NL red.: Aplinkraštis sutrum 

pintas.
VISKAS GRINDŽIAMA 

UŽ „KULTŪRINIUS 
MAINUS” SU VAKARAIS 

| KALĖJIMĄ
. .Rygoje įvyko byla, kuri ga 
na keistomis aplinkybėmis ati
dengė nuostabų faktą, kad so 
vietiniai - komunistiniai sluo- 
gsniai savo peršamus „kultū
rinius mainus“ su užsienyje 
gyvenančiais tautiečiais nelai
ko rimtu dalyku ar net jie tų 
mainų visai nenori. „Aukščiau 
sias teismas“ Rygoje nuteisė 
Oskarą Beržinį 6 metais sun
kių darbų ir turto konfiskavi
mu. Jis buvo kaltinamas, kad 
eilei užsienio latvių pasiuntęs 
iš Latvijos siuntinius su nū
dienių Latvijos dailininkų 
akvarelėm, aliejiniais paveiks
lais ir kitais kūriniais bei me
no knygom. E.

vybei, — to jis negali suteik 
ti ir savo vadovaujamiem 
skautams, ir darbas gero vai
siaus atnešti negali.

Vienybės ir solidarumo iš
laikymas privalo būti nuošir
džiai vykdomas visų LSB va
dovų ir narių tarpe. V ienas ki 
to palaikymas, jieskojimas to, 
kas jungia, atsisakymas to, 
kas skiria, yra būtinas, kad 
mūsų lietuvių skautiškoji sei
mą savo misiją atliktų. Šei
mos prasmę Brolija atitiks tik 
tada, kai joje nebus daugiau 
ar mažiau privilegijuotų sū
nų, kada joje bus vykdoma bi 
čių šeimos taisyklė: „Visi už 
vieną — vienas už visus“.

Kiekvieno skiltininko ar tu 
ntininko pareiga ruošti sau pa 
vaduotoją. LSB vadovų paruo 
Šimo darbas nuolatos turi vyk 
ti kursų, mokyklų, stovyklų
ar seminarų pagalba, kartu at 
liekant ir praktiką. Vyresnioji 
karta negali pasitraukti tol, 
kol nėra perėmimui paruošta 
jaunesnioji karta. Tačiau jau
nesnės kartos parengimas tu
ri vykti be atidėliojimų, tol, 
kol skautas yra atitinkamo am 
žiaus ribose.

Kaip profesiniam pasiruoši
mui yra pasinaudojama kitų 
kraštų universitetais, taip ir
platesniam skautiškos teorijos
ir praktikos pažinimui reika
linga pereiti pasaulines skau- 
tybės studijas „Wood Badge- 
Gilwell“ mokykloje. Lietuvių 
Skautų Brolija šios mokyklos 
neturi, todėl reikia pasinaudo 
ti gyvenamų kraštų suteikia
momis aplinkybėmis pereiti 
„Wood Badge“ mokyklą ir 
gautą žinojimą atiduoti mūsų 
Brolijai. Didesnis šią mokyk
lą perėjusių vadovų skaičius 
padės LSB išlaikyti platesnį 
tarptautinės skautybės pažini 
mo akiratį, padės išvengti nu
krypimu nUo ideologuos, pa
dės skleisti Lietuvos vardą ki 
tų tautų tarpe, prisidės prie L 
SB gyvybiškumo, bendrau
jant ir pasimokant iš kitų tau 
tų skautų. Ne „kinų sienos“ 
metodai padės Lietuvių Skau 
tų Brolijai išsilaikyti svetimo 
je aplinkoje, bet tikėjimas sa
va misija — išlaikyti ir per
nešti lietuvišką skautybę 
prie Nemuno krantų; sąmo 
ningas lietuviškosios skauty- 
bės išpažinimas kitų tarpe: 
pastangos būti pranašesniu 
dėl to, kad aš esu lietuvis ska 
utas; pastangos geriau skau- 
tauti, negu kad gyvenamojo 
krašto skautai. Bus daugiau

— Tikrai ar fanatikams nu
raminti, N. Delhi policija pa- 4.
gavo Mahometo barzdos plau 
ko (didžiausios „relikvijos“) 
vagį. . . Fanatikų minia tur 
būt jį suplėšys į skutus. ..

— JAV krovėjai grasina 
streiku krauti javus Sov. Rusi| 
jai.
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Tautines sąmonės
PUOSELĖJIMAS BEI JOS SLOPINIMAS

Gyvenime jau priprasta, 
kad kartais nepastebime dau 
gelio savo aplinkoj esančių 
dalykų, kol su jais patys tie
siogiai nesusiduriame. Štai, 
šiais metais, pradėjome leisti 
savo mažuosius į šeštadieni
nes lietuvių kalbos pamokas. 
Vaikai su noru jas lanko ir sa 
vo kalbos žinojimą po truputį 
gihna. Naudojamės ir jų pir
muoju pradžiamoksliu — 
„Kregždute“. Tai gražiai iš
leista ir pagal pedagoginius 
reikaiavimus pirmiesiems sky
riams suredaguota lietuvių 
kalbos knygele. Išleista jau 
net ketvirtoji jos laida, A. Rin 
kūno vardu, iyo3 m., Toron
te, Spaudos Bendrovės „Žibu 
riai“.

Jei kas ten pradedantiems 
ir nėra aišku, tai žinome, kad 
tėvų ir mokytojų pareiga yra 
šiuos neaiškumus paaiškinti. 
Tik štai ten metasi į akis jau 
ne vien mokiniams, bet ir tė
vams viena šios knygelės sa
vybė, tai nenaudojimas šio 
pradžiamokslio skaitymuose 
savų lietuviškų tautinių var
dų, o tik prieš pirmąjį pasau
linį karą Lietuvos kaime teži 
notus. Pavyzdžiui: Ona, Ceci 
lė, Zita, Kazė, Pranė, Zosė, 
Juzė, Darata, Simas, Petras, 
Pov.las, Matas, Peliksas, Do
mas ir panašūs. Žinome, kad 
gyvenantiems Amerikoje, Ka 
nadoje, ar kur kitur, šie var
dai jau retai tegirdimi tiek sa 
voje aplinkoje. Jei kuris ir 
naudojamas angliškai kalban
čiųjų, tai jis yra tariamas ir 
rašomas visai skirtingai. Dėl 
to prie kiekvieno vardo vaikas 
kartoja tą patį klausimą: ma
ma, kas buvo ta Zita, ar tas Si 
mas, Matas, Povilas? Tenka 
vaikams paaiškinti, kad tai 
vardai, kuriais anksčiau mūsų 
krašte buvo vadinami vaikai 
ir suaugę. Bet mokinant šiuos 
vardus ištarti ir parašyti kiek 
vienam kyla klausimas, kokiu 
pagrindu šiame pradžiamoks
lyje stengiamasi įpiršti jau se 
niai užmiršti ir mūsų istorinei 
praeičiai nieko nepasakantieji 
vardai, vietoje savų tautinių, 
kurių mes apsčiai turime? Dėl 
ko vaikas, skaitydamas šioje 
knygelėje negali surasti ten 
savo ir jo draugo, draugės var 
do: Algio, Rimo, Vytauto, 
Arūno, Kęsto, Gailiaus, Ai- 
č žio, Rasos, Rūtos, Rimgailės, 
Aušros Jūratės, Birutės, Živi
lės, Gražinos ir daugelio kitų, 
kurias šiandien mes savo vai
kus vadiname ir kuriuos jie 

girdi lietuviškos šeimos, bei 
mokyklos aplinkoje?

Negi dar kas nors laikytų 
mums nusikaltimu, jei mes 
šiandien čia išeivijoje stengia
mės apvalyti savo pavardes ir 
vardus nuo slaviškų galūnių, 
kurias savo laiku mums prise
gė sulenkėjęs vargoninikas, 
klebonas, ar baudžiavos laikų 
„ponui“ pataikaujantis urė
das. Negi kas skaitytų dar nu 
sikaltimu mūsų stengimąsi sa
vo vaikus krikštyti savais lie
tuviškais vardais. Žinome, 
kad katalikiškus vardus 
mums atnešė svetimi mūsų 
tautai gero nelinkį krikščiony 
bės skelbėjai. Ir kaip kituose 
kraštuose savi vardai laikomi 
pagarboje, o tautiniai ir net 
legendarmiai herojai neretai 
padaromi kartu ir Katalikų 
Bažnyčios šventaisiais (Šven
tas Jurgis, Jeanne d’Arc J, tai 
mūsų gražūs tautiniai vardai 
ilgą laiką buvo išstumti iš kas 
dieninio gyvenimo ir savos lie 
tuviškos, siaurai galvojančios 
visuomenės, ignoruojami. Ne 
vienas paklaus — dėl ko?

Argi mums trūksta tauti
nės drąsos bei savigarbos? Ar 
mes vis dar negalime atsikra
tyti svetimųjų mums primesto 
baudžiavos palikimo?

Atsimenu Nepriklausomos 
Lietuvos pradžios mokykloje, 
kuomet lietuviškas vardas ne 
buvo perdažnas kasdieninia
me gyvenime, kokį mes pasidi 
džiavimą jausdavome skaity
dami, ar iš mokytojo lūpų gir 
dėdami, kad štai, koks garbin
gas, taurus ir galingas buvo 
mūsų didysis kunigaikštis Vy 
tautas, Gediminas, Kęstutis, 
ziigiiaas, kurio vardą ir mes 
nešiojame. Vaikai mokykloje 
net pasididžiavimą jautė ture 
darni lietuvišką vardą. Šian
dien ir svetimųjų tarpe mūsų 
skirtingi tautiniai vardai susi
laukia taip pat tinkamo įverti 
nimo ir pripažinimo. Štai, 
mums tenka gyventi vi
siškai amerikoniškoj aplinkoj 
ir neretai išgirstame amerikie 
čių mokytojų pagyrimą, kad 
mūsų mažieji mokosi ir savo 
tėvų kalbos, bei nešioja savus 
tautinius vardus. Jų pirmuo
sius vardus ne tik mokytojai 
gražiai ištaria, bet ir jų bend
raklasiai puikiausiai išmoko. 
O kaimynų vaikai net šauks- 
min.nko linksnį pritaiko šauk 
darni juos popietės žaidi
mams.

Kartą, vasaros atostogų 
metu, keliaujant pora ameri
kiečių net stebėjosi girdėdami 

mūsų mokyklinio amžiaus vai 
kus Kalbant gražiai angliškai 
ir su mumis kalbant dar kita 
svetima jiems negirdėta kal
ba. Sako, kaip girdi tokio am
žiaus vaikai gali jau pilnai dvi 
kalbas naudoti? Tai didelis 
turtas ir tėvams pasididžiavi
mas. Čia tuoj užsimezga pir
ma pažintis, paklausiant jų 
pirmų vardų, tautybės ir taip 
toliau.

Taigi, be kalbos ir vardas 
taip pat prisideda prie mūsų 
skirtingos kilmės, bei tauty
bės išryškinimo. Šias savybes 
mes ir norime perduoti savo 
vaikams, išvystant juose pil 
nesnį tautinį susipratimą. Dėl 
to lieka didele paslaptimi vai 
kų pradžiamokslio — „Kregž 
dutės” nusistatymas nenau
doti savų tautinių lietuviškų 
vardų. Lyg tai nenoras vesti 
prie pilnesnės tautinės sąmo
nės ugdymo, bei jos sustipri
nimo.

Tiesa, „Kregždutėje“, 63- 
čiame puslapyje, kalbant apie 
vardų rašymą, suminima po
ra lietuviškų vardų, bet tik ki 
tų vardų gale, lyg ir paro
dant, kad jie nėra lygiaver
čiai. Ar tai nesijuokimas pa
tiems iš savęs, parodant net 
savo tautinį nesubrendimą! 
Kaip gi tuomet galime laukti 

19 metų mergina, Pat Hervey nustebusi šaukia „Oh boy!“

iš vaikų gilesnio tautinio susi
pratimo jei mes tėvai ir peda
gogai šiai savybei išsivystyti 
nesudarome sąlygų!

Dabartinėje mūsų Litua
nistinėje mokykloje be mažų 
išimčių veik visi mokiniai va
dinasi lietuviškais vardais. Ar 
jiems nekils įtarimas dėl ko 
jie turi palaužyti gerokai lie
žuvį išmokdami jų ausiai vi
sai svetimus ir negirdimus var 
dus, o negali ten rasti savo lie 
tuviško, kuriais jis pats ir jo 
draugai vadinasi. Ar tai ne 
mūsų apsileidimas ir net, sa
kyčiau, tautinis nesusitupėji- 
mas! Turime, rodos, kultūri
niais reikalais besirūpinančią 
net atskirą organizaciją — L. 
Bendruomenę. Ji parenka va
dovėlius lietuviškoms mokyk
loms. Ar jai šitokios „smulk
menos” nerūpi?

Iš „Kregždutės“ leidėjo - 
- autoriaus rimto žodžio šios 
knygelės pabaigoje nesigauna 
įspūdis, kad mūsų tautinio 
vardo palikimas „už durų“ ga 
lėtų kokiais nors sumetimais 
būti pateisinamas. Leidyklos 
vardas taip pat nesako, kad jai 
mūsų tautinės sąmonės ugdy
mas būtų svetimas. Pedagogi
niai tarimo ir skiemenavimo 
reikalavimai taip pat nepa-
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MŪSII P O R TAS
VEDA KAZYS BARONAS

STALO TENISO
Kanados Sporto Apygardos 

komandinės stalo teniso pirme 
nybės vyko Hamiltone. Deja, 
mažas klubų skaičius, nedavė 
pilno vaizdo šios sporto šakos 
„tvirtumo“ Kanadoje, nors 
tikrumoje dalyvavo du pajė
giausi ir nuolatiniai varžovai 
šiame krašte — Toronto Vy
čio ir Hamiltono Kovo atsto 
vai, savo komandose (vyrų 
grupėje) turėdami stalo teni
so „veteranų”. Kaip ir reikė
jo tikėtis, Vytis nugalėjo Ko
vą 5:1. Vienintelį tašką šeimi 
ninkams laimėjo D. Slavins
kas.

Moterų grupėje jau varžėsi 
trys komandos. Vytis nugalė
jo Kovą ir Aušrą 3 :0, o hamil 
tonietės — Aušrą 3 :2. Tokiu 
būdu, vietom pasidalinta: 1) 
Vytis, 2) Kovas, 3) Aušra.

Stalo teniso turnyras Kovo 
klubo narių tarpe baigėsi St. 
Navicko pergale. Tolimesnės 
■vietos: 2) G. Paltarokas, 3) 
A. Grajauskas, 4) Slavinskas, 
5) Z. Stanaitis.

PROFESIONALAI 
LAIMI

Kaip jau trumpai minėjom, 
žiemos olimpinius žaidimus In 
nsbrucke laimėjo Maskvos 
profesioanlai sportininkai, ku
rie taip pat yra laikomi favori 
tais ir Tokio olimpinių žaidy
nių.

Ypač kanadiečiams ir 
mums, šio krašto lietuviams, 
yra skaudus pralaimėjimas 
Kanados ledo rutulio rinkti
nės, kurią tikrumoje atstova
vo daugumoje universiteto 
studentai, žaisdami prieš pro
fesionalus S. S-gos ir Čekijos 
ledo rutulininkus. Nėra kal
bos, kad ir tolimesnėse pasau
lio pirmenybėse ar olimpinėse 
žaidynėse kanadiečiai pralai
mės šioms valstybėms, kadan
gi rinktinė yra sudaroma gry 
nai mėgėjiškais pagrindais, 
kai tuo tarpu rusai ir čekai, 
kaip visai teisingai pastebėjo 
„Toronto Globe and Mail" 
sporto redaktorius, yra geres
ni profesionalai net ir už kau
liukų „gemblerius“ Š. Ame
rikos kontinente. Nėra pras
mės laisvoms tautoms daly
vauti tose pačiose žaidynėse 
su rusais, nes profesionalas 
sportininkas visuomet nuga
lės mėgėją. Tačiau rusikšas ar 
jų satelitų profesionalizmas 
yra uždengtas skraiste („rau 
donarmietis”, „studnetas“, 
„mokytojas" ir t. t. ir t. t.),

PIRMENYBĖS
kai tuo tarpu šiame kontinen 
te, ap.e profesionalo pajamas 
bokso ringe, krepšinio salėje, 
futbole ir kt. žino visa valsty
bė, kiekvienas sporto „sirga- 
lis“. Jo uždarbio iš sportinio 
gyvenimo negalima nuslėpti, 
kai tuo tarpu geležinė uždan
ga tai labai lengvai atlieka.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos bokso keturias 

dešimtmečiui atžymėti Kaune 
buvo surengtas Pabaltijo tur
nyras. Lietuva nugalėjo Esti 
ją „sausai“ 10:0, latviai — es 
tus 7—3 ir Lietuva įveikė Lat 
viją 6:4.

— Sov. Sąjungos krepšinio 
pirmenybėse neblogai sekasi 
Vilniaus kibirkšties moterims, 
nepatyrusioms nė vieno pralai 
mėjimo.

— Mažojo futbolo turnyre 
Kauno halėje nuglaėtoju iš
ėjo Kauno Inkaras, baigmėje 
įveikęs Kauno Audinių 2:1. 
Trečią vietą užėmė Lima, nu
galėdama mokinių rinktinę 4: 
1.

— Kauno rinktinė lauko te 
niso rungtynėse (ios vyko ha 
Įėję) nugalėjo Minską 11:7. 
Įdomesni susitikimai: Z. Šve- 
covas (Gudijos meisteris) — 
J. Anilionis 7 : 5, 5 : 7, 6 : 2 
(nors pirmą rungtynių dieną, 
gudą įveikė Liubartas ir tai 
nesunkiai 3:6, 6:3, 1:6), o 
moterų grupėje O. Rimkūnai 
tė laimėjo taip pat prieš Gu
dijos meisterį 10:8, 6:2.

— Lietuvos ledo ritulio pir 
menybių pasekmės: Vilniaus 
Aušra — Panevėžys 4:6(!!), 
Marijampolė - Vilkaviškis 11: 
2, Plungė — Telšiai 7 :0.

— Naują Lietuvos rekordą 
50 m delfinu atsiekė septynio 
likmetė I. Mauručaitė, nu
plaukdama šį nuotolį per 34,3 
sek. Tai naujas jaunių ir mo
terų rekordas.

— Krepšinio rungtynėse 
Panevėžys — Kėdainiai nuga 
Įėjo pirmieji: moterys įveikė 
svetes iš Kėdainių 63 :54, o vy 
rai nugalėjo kėdainiečius 82: 
36.

— Ant Obelių ežero ledo 
rungtyniavo kolūkių ir sov- 
chozų gyventojai sportinėmis 
rogėmis. Lenktynės taip pat 
įvyko ir Zarasuose. .

IŠ VISUR
— Pasaulio futbolo pirme

nybėms, įvykstančioms 1966 
m. Anglijoj, jau nustatytos 
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PETRAS BŪTĖNAS

Mažojoje Lietuvoje 
atsidūrus

LIETUVIUOSE, BET NEVIENODA.
„Štai Juodkrantė, Pervalka (reikia: Pervel- 

ka. PB.), Preila, Nida, bet ir — Rybačij, Ze- 
linogradsk (reikia: Zelenogradsk. PB.), Mu- 
romac (ar tikrai taip? PB), Matrosovo. .
(„Mūsų Girios” 1963 m. gegužės mėn. nume
ris Sov. Rusijos okupuotoje Lietuvoje, o ši ži
nia išrašyta iš „Vienybė“ 23 nr. 1693 m.).

Anaip perskaitęs, skaitytojas tuojau nu
stebs ir nugalvos: visur ten lietuvių žemė, o 
sakinyje po 4 lietuviškų vietovardžių ten pat, 
capt, ir 4 rusiški vietovardžiai — Rybačij ir 
toliau kiti. Amerikos lietuviškas laikraštis tų 
beprasmių rusybių nepaaiškino lietuviškaisiais 
vietovardžiais, o velikorosų okupuotoje ir gru- 
miamoje Lietuvoje gyvenančių lietuvių nega
lime kaltinti, kam jie patys tų rusybių bent 
skliauteliuose nepaaiškino.

Matote, Rybačij, Zelenogradsk, Muromec, 
Matrosovo. . . gyvenvietės yra Mažojoje Lie
tuvoje ---- Karaliaučiaus srityje, kurią Sov.
Rusijos kolonizacinė imperija nuo 1945 metų 
Potsdamo „trijų didžiųjų“ konferencijos sau- 
vališkai, panaikindama prūsus ir lietuvius, pa
siglemžė kaip sau vėl naują koloniją, ją kolo
nizavo slavais kolchozininkais nuo kažkur ir 
visus gražiausius iš sena gausius lietuviškus ir 
prūsiškus vietovardžius tuoj surusino, tos sri
ties Tuvangstos ar Tvankstos - Karaliaučiaus 
administracinį miestą paversdama savo rusiš- 
- velikorusiškai Kaliningradskaja oblast’, 
kai kompartiniu pavadinimu Kaliningrad, o 
pačią sritį perkrikštydama taip pat rusiškai -

Maskvos ve’ikorosų kompartijos ir valdžios 
okupuotoje Lietuvoje grėsmėmis įsakyta ir 
šios Mažosios Lietuvos vandenis bei gyvenvie
tes tevadinti tik rusiškais - velikorusiškais pa
vadinimais, kurių amžius vos nuo 1945 metų, 
nes anksčiau čia jokių rusiškų viteovardžių 
nesimaišyta. Anas rusų įsakytas žurnalas taip 
pat privalo daryti (nes lietuviai Lietuvoje ar 

jos kaimynystėse dabar beteisiai), taigi jokių 
senųjų, tikrųjų lietuviškų vietovardžių prie tų 
rusiškų nepridedamas. Jei už Lietuvos vals
tybės sienos pasitaiko lietuviškų, prūsiškų ir 
lietuviškų vietovardžių (o jų ten yra labai 
daug kaip vis baltų žemėje), tai Sov. Rusijos 
užginta okupuoto Pabaltijo gyventojams juos 
tų kalbų žodžiais ir žodinėmis lytimis rašyti 
spausdinti, ko nėra laisvajame, nediktatūrinia- 
me, pasaulyje.

Pvz. Vidžiai mstl., vise., pare., ir lietu
vių ten centras beveik su visa Breslaujos — 
Braslvao apskritimi dabar yra iš Lietuvos vals
tybės atimti, ir lietuviams bei visiems yra už
ginta rašyti Vidžiai: tereikalaujama rašyti 
V i d z y, kur tas galūninis y, vad. rusiškai ja- 
ry, čia yra slaviškas ir kietas, o tokio baltų 
kalbos neturėjo ir neturi. Šimtai ir tūkstančiai 
tokių rusofikatoriškų pavyzdžių buvo ir yra.

Taigi, kur Lietuvos valstybės vietovardžiai, 
tai tie šiandie dar lietuviški (nors iš jų tūks
tančių kiti jau pradėta okupantų begėdiškai 
rusinti), o kur- Mažoji Lietuva — Karaliau
čiaus sritis, tai ten pagal Maskvos dekretą te
galimi skelbti tik rusiški antmestiniai vieto
vardžiai ir be jokių paaiškinimų bei šalia jų 
neturint teisės prijungti senųjų tikrųjų lietu
viškų vietovardžių. Todėl ir atsitiko, kad 
„viskas lietuviuose, bet nevienoda“. Tokios 
šunybės tegalimos tik okupacijose ir totaliniuo 
se politiniuose režimuose.

APLINK KURŠMARES.
Aname žurnale (magazine) suminėti ir ne

suminėti vietovardžiai eina aplink Kuršmares 
(Kuršių Mares, Mares, kurias rusai praminė 
Kurskij Zaliv), pradedant nuo Lietuvos vals
tybės Klaipėdos aps. mts. ir uosto ir einant 
per Kuršmarių kopų rėžį, arba Užmarį, per 
Sembos srities šiaurę ir per pietinį, pietrytinį 
bei rytinį pakuršmarį: Juodkrantė mstl., Per- 
velka bžk., Karvaičių bažnyčios griuvėsių vie
tovė — mūsų rašytojo Liudviko Rėzos (1776 
—1840 m.) tėviškė, smėlio užpustytas baž
nytkaimis, Preila bžk., Nida mstl. (Netrukus 
piečiau Nidos eina Lietuvos valstybės ir Ma
žosios Lietuvos — Karaliaučiaus srities siena), 
Resytė bžk., Pilkupa mūsų žvejų didelis kai
mas, Šarkuva bžk. (Kaip ir Karvaičių, šių 

abiejų aname žurnalo sakinyje nėra paminėta. 
Čia netrukus baigiasi Kuršmarių kopų rėžis), 
Krantas mstl., Labota bžk., Rūdava bžk. (Jo 
nėra paminėta. 1370 metais Kęstutis ir Algir
das turėjo karo žygį prieš vokiečių teutonų- 
-kryžiuočių ordiną, ir tada buvo R ū d a v o s 
mūšis, kur krito daug vokiečių riterių, or
dino maršalas ir trys komtūrai; tai yra 15 km 
į šiaurę nuo Tuvangstos - Karaliaučiaus 
mst..), Pavandenė bžk., Paustininkai bžk., 
Kelėdos reikšmingas kaimas, Labguva aps. 
mst. prie Deimenos upės (Tai yra Sembos sri
tyje, ir nuo Nidos ligi čia jie visi, kaip ir visi 
neišminėtieji, letuviški vietovardžiai panaikin
ti,. o jų vietoje rusiškų prigalvota ir pritupdy
ta.) ir Gilija mtl. (Nadruvos, raba Šilų, srity
je). Šios visos vietovės yra įdomios bei lietu
viškos ir tekantys vandenys ties jomis yra lie
tuviškų vardų, o ežerų čia kaip ir nėra. Gi 
istorijoje slavų (rusų, lenkų, mozūrų) ir ger
manų (vokiečių) nėra gyventa nei Maž. Lie
tuvoje — Karaliaučiaus srityje, nei Prūsų že
mėje ar Prūsų ežeryne, nei apskritai visoje pla 
čioje baltų žemėje: jie visi baltų žemėje atsi
rado po Kristaus gimimo vėlai kaip okupan
tai ir agresoriai, dažniausiai prieš baltus jie 
visi išvien ėję ir sąmokslavę net ligi šių laikų.

Toliau čia duodu, arba tiekiu ir teikiu, anų 
rusiškų vietovardžių gyvenviečių lietuviškuo
sius, taigi tikruosius ir senuosius, vietovar
džius ir įvairių aiškinimų, kad skaitytojas ga
lėtų įsitikinti, kaip lietuvių žemės vietovar
džiai buvo surusinti - suvelikorosinti: Ryba
čij žr. Rasytė, Zelenogradsk žr. Krantas, Mu
romec žr. Labota ir Matrosovo žr. Gilija.

GILIJA.
Gi-lij-a 3b, mstl. ir uostas, vok. Gilge 

iš *Gil-j-a, sūrūs. Matrosovo „matrosų sto
vykla“ ; rus. mators, vok. der Matrose — liet, 
tik jūrininkas, jūreivis; tarp Gilijos žiočių bei 
perkaso ir Nemunyno žiočių, prie Aismarių, 
Labguvos apskrityje. Čia Nemuno kairė ----
pietinė atšaka upė Gilija 3b, vok. Gilge, 
yra sūrus. Matrosovka, kaip šitaip surusintas 
ir Gilijos perkasas, kad nei rasti, nei pamesti, 
anot to žmonių priežadžio.

Nemunynas 1, trm. Nemanynas 1, 
vok. Nemonien iš kamieno *Nem-am-yn-, su-

hitlerintas Wiepe, o surusintas Rževka. Beje, 
baltų vietovardžių rusinimo atžvilgiu Sov. Ru 
sija yra griežta ir paklusni Trečiojo Reicho 
(nacinės hitlerinės Vokietijos) mokinė; na, ir 
politiškai ji toka pat: prisiminkime tik vien 
Vokietijos ir Sov. Rusijos 1939 metų viešą ir 
slaptą sutartis, Maskvoje pasirašytas Skriabi
no - Molotovo ir Ribbentropo prieš Pabaltijo 
valstybes ir už lietuvių, latvių bei estų galuti
nį sunaikinimą Stalino ---  Chruščiovo ir Hit
lerio banditiškame siautėjime.

KRANTAS.
Krantas 4, Mstl., vok. Cranz, Kranz, 

bet ne nuo vok. der Kranz „vainikas“, o nuo 
liet, krantas 4 „kraštas, pakraštys”, sūrūs, 
ties šiaurėje Kuršmarių pietvakariuose. Maž. 
Lietuvoje - Karaliaučiaus srityje dar yra su
rusintų Zelenopolje „žalias laukas“, nors čia 
visur laukai žali, išdirbti, našūs nuo seniai, Ze- 
lenovo „kas žalia”, nors nežalią ir negali būti, 
nes beveik visa M. Lietuva — Karaliaučiaus 
sritis yra didžiulė žemuma. Beje, sūrūs.

Zelenogorsk „žalias kalnas” suomiš
kai buvo T e r i o k i, Teri+(j)oki, Leningra
do srityje. Pats Sankt-Peterburg, dabar Le
ningrad, miestas stovi vakarinių suomių-ugrų 
(somų), trumpai sakant, jų estų-čudės, žemė
je, o tebeatsimename, kad Sov. Rusija neper
seniai ir apie Leningradą yra sau iš Suomijos 
valstybės atsiėmusi geroką apyilnkę. Lenin
gradas stovi prie suom. Neva upės, tarp Suo
mių įlankos ir suom. Aldaga (Nevo vs. vd.; 
sūrūs. Ladoga) ežero.

LABOTA.
Lab-ot-a 1, bžk. gst., vok. Lap tau iš 

kamieno Lab-(o)t-av-, sūrūs. Muromskoje 
„kas Muromo“ (J. Andriaus Lietuvos žemė
lapis ir jo A. Salio vardynas; W Mickelein, 
Ortsumbenennungen und—Neugrundungen in 
Europaeishcen Teil der Sowjetunion. Berlin. 
1955). Bet kodėl ten žurnale M u r o m e e pa 
rašyta? Iš sakinio ir gyvenviečių geografinės 
eilės čia tikrai Labota, Sembos srityje, piečiau 
kranto mstl. vakariauPavandenės bžk. ir žiem 
ryčiau Rūdavos bžk. bei Rūdavos mūšio vie
tovės. Kas tas Murom? Tai įdomu, ir čia 
trumpai pranešiu šio straipsnio jau pabaigoje.

Bus daugiau.



4 PSL. N Ii PRIKLAUSOMA LIETUVA 1964. II. 26. — Nr. 9 (881)

KU LT Ū R WfcjBKKCWIK A
DR. VYDŪNO VARDO 
PREMIJOS ĮTEIKIMAS

Dr. Martynui Anysui
Donelaičio gimimo dienos su 
Donelaičio pimimo dienos su 
kaKties minėjimu, š. m. kovo 
mėn. 21 dieną, 8 vai. vakaro, 
Aušros Vartų parapijos salė
je.

Programoje be laureato da 
lyvaus Dr. Henrikas Nagys 
savo studija apie didįjį Mažo
sios Lietuvos rašytoją. Vaka 
rą ruošia Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijų Centro Val
dyba Kanadoje. Suprantama, 
kad bus premijos laimėtojo 
Dr. Matryno Anyso žodis.

DAILININKĖ A. TAMO
ŠAITIENĖ LABAI 

UŽIMTA
Kadangi artėja Lietuvių 

Diena Pasaulinėje New Yor- 
ko parodoje, tad tautinių šo
kių grupės itin yra susirūpinu 
sios, kad kiek galima greičiau 
gautų naujus tautinius drabu
žius. Juos audžia dail. A. Ta
mošaitienė. Nuo pat grįžimo iš 
Los Angeles, vis dar tebeau- 
džia O. Razutienės šokėjų 
grupei į Los Angeles naujus 
taut, drabužius mergaitėms. 
Ir tai truks dar visą kovo mė
nesį.

Balandžio mėn. ji pradės 
austi vyriškus tautinius dra
bužius šokėjams vyrams. Tat 
šis laikas dailininkei labai už
imtas.

GYVIEJI VASARIO 16 
AKTO SIGNATARAI
Iš 20 pasirašiusių Lietuvos 

Nepriklausomybės Aktą Vil
niuje, 1918 m. vasario 16 d., 
tebėra gyvi šie signatarai: Ste 
ponas Kairys, gimęs 1878 m. 
Šiuo metu gyvena JAV; Pet
ras Klimas, gimęs 1891 m., 
gyvena Lietuvoje; Prel. Kaži 
mieras Šaulys, gimęs 1872 m., 
gyvena Šveicarijoje, Lugano 
m. Aleksandras Stulginskis, 
gimęs 1885 m., gyvena Lietu
voje.

Du Vakaruose gyveną sig
natarai, Stp. Kairys ir prel. 
Šaulys yra spaudoje paskelbę 
linkėjimus Vasario 16 proga. 
Stp. Kairys yra pareiškęs: 
„Vienintelė priemonė padary
ti bolševizmą mus neįveikian
tį, tai patiems būti žmonėmis, 
savyje ugdyti žmoniškumą, 
žmoniškas savybes. Tikiu, 
kad Lietuva pagaliu bus lais
va ir laiminga". Prel. šaulys 
palinkėjo, kad „lietuvių kil
mės žmonės sudarytų vienin
gą tautą ir kad atstatytų Lie 
tuvos valstybę. Istorija rodo, 
kad lietuvis tinlka tam pašauki 
mui ir gali jį įvykdyti“. E.

MIRĖ RAŠYTOJAS IR 
ŽURNALISTAS

Stasys Leskaitis - Ivošiškis.
Iš New Yorko žinia, kad 

ten mirė rašytojas ir žurnalis
tas Stasys Leskaitis (Laskaus 
kas), pagal litertaūrinį slapy
vardį — Ivošiškis.

St. Leskaitis gimė 1902 m. 
gruodžio 24 d. Krasnagrūdos 
Kaime, Beržininkų vai. Seinų 
apskrities. Vidurinį mokslą
— VDU Teisių fakultete. 
Veikloje pasireiškė kaip laik
raštininkas ir rašytojas, ėjo ir 
kitas pareigas: buvo Vairo re 
daktorium, Eltos ir Lietuvos 
Aido korespondentu Varšuvo 
je, VRM valdininku kultūros 
reikalams. Literatūros ir teat 
ro kritikos klausimais rašė pe 
riodinėje spaudoje.

Kaip rašytojas, išleido psi
chologinio realizmo romaną 
„Spūdai“ 1937 m.

1944 m. pasitraukė į Vokie 
tiją, o 1948 m. atsikėlė į Bro 
o'klyną, kur ir mirė. Buvo ve
dęs operos solistę Vincę Ja- 
nuškaitę, buv. Zaunienę.

Nuoširdi op. sol. V. Jonuš- 
kaitei - Leskaitienei užuojau
ta.

NAUJAS METMENŲ 
NUMERIS

Išleistas 7 „Metmenų“ nu
meris, kurio turinyje yra šie 
dalykai: A. Mackaus — ištrau 
kos iš Chapel Buz; J. Kaupo
— Pasalka ir realybė; A. Lan 
dsbergio — Levo Bangžuvė- 
no rinkiminė kampanija; J. 
Valeikio — Žmogaus grįži
mas sovietinės Lietuvos lite
ratūroje ; J. Janavičiaus — U 
Lago del Cor laiveliai; Balti 
plaukai, balti rūpesčiai; Gim
tieji miestai mėnesio naktimis; 
Iš laiško draugui; M. Gimbu
tienės — „Dievas“ senojoje 
baltų religijoje; A. Gustaičio
— prasmingas pavasaris, Nuo 
smūkis; V. Kavolio — Ir here 
zija, ir humanizmas; V. Do- 
nielos — Liberalizmas, laisvė 
ir tiesa; A. J. Griemaus — A. 
Mackus arba namų jieškoto- 
jas; A. Sankienės — Didvy
ris ir penki milžinai; I. Gra
žytės — Audringo periodo 
mozaika; R. Viesulio — Apie 
Adomą Galdiką; D. Šato — 
Inžinierių paruošimas ir išra
dėjų padėtis okupuotoje Lie
tuvoje ; V. Trumpos — Elitas 
ir „Grįžimas į liaudį“. Nr. kai 
na 1.50, 4-rių numerių — 5 
dol. Adresas: 615 Hinman, 
Ave, Evanston, Ill., U. S. A.
• 6000 eksponatų buvo išsta 
tyta Kauno Čiurlionio vardo 
muziejuje, kur vyko taikomo
jo meno paroda.

LIETUVOJE MIRĖ AKTORIUS
ir vienas iš profesinio Lietuvos teatro kūrėjų

Petras Kubertavičius, apie ku 
rį Maskva davė žinių ir ąpie 
kurį paskelbė Amerikos ir Ka 
nados spauda, pasakiusi, kad 
P. Kubertavičius buvo vienas 
iš Lietuvos profesinio teatro 
kūrėjų, iškili scenos asmeny
bė, dirbęs Kauno ir Vilniaus 
dramos scenose, turėjęs per 
200 vaidmenų ir per 5,000 sp 
ektaklių.

P. Kubertavičius buvo gi
męs 1897 m. (žinioje iš Mask 
vos 84 metų). Vartų kaime, 
Krosnos valsčiuje, Marijampo 
lės ap. Vidurinį mokslą ėjo 
Voroneže ir Petrapily. Paskui 
pradėjo dirbti Vaičkaus studi 
joje, dar vėliau su Vaičkaus ir 
Sutkaus, kurie auklėjo Lietu
vos dramai aktorius, moki
niais. Įsikūrus Nepr. Lietuvos 
dramai, Kubertavičius buvo 
vienas iš pagrindinių aktorių, 
kuriam buvo pavedamos pir
maeilės rolės.

P. Kubertavičiaus vaidyba 
buvo pagrįsta realizmu, perei 
nančiu į natūralizmą. Galin
gas balsas jam leido nešti ro
les tokių vaidmenų, kaip Ka
ralius Lyras, Jago, Edipas ir 
tt. Bet jis buvo ir veik visų 
lietuviškųjų veikalų dalyvis.

P. Kubertavičius bandė ir 
režisūrą ir dramos studijos 
dėstytojo darbą.

JAV Clevelande gyvena A. 
ir K. Kubertavičių duktė, taip 
pat aktorė — Dalia Kuberta- 
vičiūtė - Maurukienė. Nuošir 
di jai užuojauta dėl tėvelio 
mirties.

McGill universiteto istorijos profesorius L. LaPierre, kuris 
pirmadieniais pasirodo CBC- TV.

• Vilnių Lietuvos okupantas 
rusina visbkiausiais būdais: 
per mokyklas rusiškas ir len
kiškas; gabendama į Vilnių 
saov visokias dramos ir estra 
dines trupes. Pasikutiniu me
tu Vilniuje gastroliavo Lenin
grado drama.

MIRĖ AKTORĖ 
OŠKINAITĖ -

- SUTKUVIENĖ
Vasario 8 d. Kaune mirė il

gai ir sunkiai sirgusi dramos 
aktorė Jadvyga Oškinaitė-Sut 
kuvienė, gimusi 1895 m. Nau 
miestyje, Šakių aps.

Oškinaitė buvo viena iš ga
biųjų ir nuoširdžiųjų aktorių, 
gimusi scenai, nors mokyda
masi ruošėsi būti mokytoją. Ir 
ruošdamasi būti mokytoja, da 
lyvavo vaidinimuose. Tai bu 
vo Voroneže, Rusijoje. Sugrį 
žūsi į Lietuvą buvo pakviesta 
būti aktore į Tautos teatra ir 
Vilkolakį.

Bedirbada teatre išėjo dra 
mos studiją ir rimtai pasiruo
šė scenos darbui. Užsidarius 
Tautos teatrui, perėjo dirbti į 
Valstybinį dramos teatrą.

Sovietų okupacijos laikais 
susirgo ir buvo paleista į pen
siją. Ilgai sirgusi, vas. 8 mirė 
Kaune.

Oškinaitė buvo rimta akto 
rė, visada puikiai išstudijuo
davo roles, kurioms suteikda
vo individualumo bei savaimin 
gurno. Jos vaidyba pasižymė
jo dideliu nuoširdumu.

PASLĖPTOJI RUSIJA
Kas Rusijos iš viso nepa-

'HTrljos
VEDA D R.

PASKUTINIAI ŽODŽIAI
Žinomas prancūzų matema 

tikas Bosu gulėjo mirties pa
tale. jis jau nebegalėjo kalbė
ti. Savo artimą draguą aplan
kyti atėjo įžymus mokslinin
kas Mopetriuji.

— Palaukite, — tarė jis šei 
mos nariams. — Aš jį dai' pra 
kalbinsiu. Kiek yra dvylika 
kvadrate! — paklausė jis mir 
štantįjį.

— 144, — sunkiai atsakė 
Bosu. Tai buvo jo paskutiniai 
žodžiai.

KOSMOSAS AR 
KOSMETIKA?

Vokietijos moteris moksli
ninkė Meitner apgynė diser
taciją tema „Kosmoso fizikos 
problemos“, bet tokia tema 
vienam reporteriui pasirodė 
neįtikima, ir jis, aprašydamas 
disertaciją, ją pavadino: „Kos 
metinės fizikos problemos“...

žįsta, tam sovietinė Rusija yra 
paslaptis ir ypač didelė paslap 
tis, nes ji nuo plačiųjų žmonių 
sluogsmų yra slepiama. Todėl 
į Rusiją ir i jos pavergtus kraš 
tus žmonės neįleidžiami, o kas 
įleidžiamas, tai akyliai atrenka 
ma, kad neprasiskverbtų nepa 
geidaujami, kurie gali daugiau 
pamatyti, negu leidžiama ma
tyti. Kai j sovietiją nuvyksta 
komunistai aroa komuniotų sa 
telitai - bolševizanai, jie mano 
tiktai tą, kas jiems leidžiama 
matyti.

Bet Nikolai Krasnov, 11 me 
tų išbuvęs sovietų kalėjimuo
se ir perėjęs jų pragarą, atsi
dūręs laisvėje, parašė knygą 
„The Hidden Russia“, kurio
je aprašo sovietinį gyvenimą 
visu atvirumu ir pasako tai, 
kas nuo daugelio žmonių yra 
paslėpta, o propogandos daili
nama ir glostoma. Knyga iš
leista anglų kalba, todėl ją ga 
Ii paskaityti visi, kas moka an 
gliškai.
ĮSTEIGTA PLOKŠTELIŲ

įrašymo lietuvio
FIRMA

Tai yra Jono Ralio firma 
Čikagoje, pavadinta „John Ra 
lis Custom Recording“. J. Ra 
lis yra elektronikos inžinie
rius, dešimt metų dirbęs savo 
srityje ir savo firmai dabar pa 
naudojęs naujuosius įrašymo 
metodus bei teknikines prie
mones. Žinovų teigimu, J. Ra 
lio firmos pagamintos patefo 
no plokštelės esančios aukšto 
lygio, geros kvalifikacijos.

GUMBAS

ARISTOTELIO SĄMOJUS
Garsusis graikų senovės fi- 

losoias Aristotelis kartą val
gė duoną su medum. Aten.e- 
tis, nusistebėjęs, jam ir saiKo*

—Maniau, kad tu esi išmin 
čius, o tu, pasirodo, smagu
riauji. . .

—O tu manei, kad medus 
tiktai kvailiams?

PROFESORIUS IR 
STUDENTAI

Sovietijoje, kaip taisyklė 
beveik, viskas pradedama pa
gaminant „genialiąją ir ncKiai 
dingąją“ kompartiją. Prieš 
vieną paskaitą Vilniaus uni
versitete studentai pasišnibž
dėjo kaip nors atžymėti vieno 
veržliai kompartiją garbinan
čio profesoriaus tokią įžangą.

— Mūsų genialioji Lenino- 
-Stalino partija. . . — pradėjo 
trafaretu paskaitą proreso- 
rius.

— Cha, cha, cha. . . — pra 
pliupo studentai. — Įsižeidęs 
profesoirus paliko auditoriją, 
bet kitą kartą jau to nekarto
jo.

AMPERAS IR 
VALSTIETIS

Žymus fizikas Amperas ke 
liavo su sūnumi. Avinjono 
mieste jis apsistojo pas vieną 
valstietį. Prireikus toliau va
žiuoti, reikėjo atsiskaityti su 
šeimininkais. Išsiblaškęs moks 
lininkas nuolat klydo elemen
tariniuose apskaičiavimuose. 
Pagaliau, šeimininkui pade
dant, apskaičiavimas buvo 
baigtas. „Taip, gerbiamasis,— 
pastebėjo vaisiietis, — jūs 
šiek tiek mokate skaičiuoti. 
Jums vertėtų pasimokyti arit
metikos pas mūsų kiure. Jau 
kiek metų praėjo nuo to lai
ko, kai jis mane supažindino 
su slkaitmenimis ir aš, kaip 
matėte, iki šiol šį tą prisime
nu.

Elektrotechnikos kūrėjas 
ramiai išklausė šio linkėjimo.

SHAW IR RUSSEL
Susitiko Nobelio premijos 

laureatai — ir rašytojas Shaw 
ir filosofas Russel, palinkęs į 
bolševizmą. Rašytojas atrodė 
paskendęs mintyse.

— Aš duočiau jums rublį, 
kad pasakytumėt apie ką jūs 
taip įtemptai galvojate, — į.ro 
niškai juokaudamas kalbėjo 
Russel.

— O, mano mintys never
tos nei rublio, —atsakė Shaw.

— O vis dėlto? — nesilio
vė teirautis Russel.

— Apie jus, filosofe, — at 
sakė šypsodamasis Shaw.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
17.

3.
Pro didžiulį penkiaaukštį namą, užimantį vos ne visą 

kvartalą, anksčiau ji praeidavo, lydima savotiško pasididžia
vimo. Ketvirtame aukšte buvo įsikūręs Projektavimo institu
tas, čia dirbo Pauluis, ir neišvengiamai didelė dalis jos minčių, 
pergyvenimų buvo susijusi su tais rūmais. Dabar Elė staiga 
pasijuto apgailėtinai mažytė ir menka prieš grėsmingą pilkų 
plytų siaurų langų ir geležinių balkonų kolosą.

Kaip viskas gana paprasta ir nesudėtinga jai atrodė na- 
muoes. Štai užeis pas Rugienį, instituto partinės organizaci
jos sekretorių. Pasikalbės ramiai ir nuoširdžiai, išdėstys susi
klosčiusią padėtį. Žmogus pagyvenęs, negali būti, kad ne
suprastų jos. Pagaliau argi visa tai liečia tik ją, jų šeimą? Pau
lius jau kelinta savaitė, jeigu ir būna vakarais namuose, vis 
vien lyg nesavas. Užsidaręs kambarėlyje, neva dirba, o iš 
tiesų ti ksėdi už rašomojo stalo, įsižiūrėjęs kažkur stiklinėmis 
akimis, ir rūko cigaretę po cigaretės. Priguls aukštielninkas 
ant sofutės, vėl keliasi, bando kažką braižyti, bet tik dar lab- 
jau susinervina. Elė jaučia, kad sunku jam susikaupti. Lr erzi
na, matyt, jį viskas: vaikai, namų aplinka, visa ta netikra pa-, 
dėtis. . .

Ne, Rugienis turi šitai suprasti. Elė susipažino su juo dar 
prieš porą metų, per kolektyvo pobūvį Spalio švenčių išvaka
rėse. Jo paprastumas, ramumas, giedras akių žvilgsnis tuomet 
Elę tiesiog papirko. Juodu dargi sušoko kelis šokius.

„Kaip nesitikėjau, kad teks į jus kreiptis tokiu reikalu...’’ 
Žodžiai, kuriais buvo galima pradėti šneką su Rugieniu, 

jai atėjo į galvą dar namuose. Bet juo Elė labjau artėjo prie 
šių rūmų, juo neaiškiau jai darėsi, kaip reikės viską išdėstyti. 
Ir net pirmsais sakinys, sugalvotas iš anksto, dabar jai pasiro
dė kažkuo primenąs išmaldos prašymą.

Sustojusi prieš paradinį įėjimą, Lauritėnienė ruošėsi pir
ma savęs praleisti mergaites. Tuo metu duryse šmėkštelėjo 
pilka Borios Perminskio skrybėlė. Jo patenkintas veidas iš 
karto nušvito.

— Ką aš matau! Pauliaus Lauritėno šeima in korpore! 
Sveikinu, sveikinu! — Jis ištiesė ranką Elei ir tuojau pat pažė
rė komplimentą: — Jūs nuostabiai atrodote, drauge Ele! 
Kada matau jus su mergaitėmis, man kiekvieną kartą prisime
na Rafaelio „Madona Estergazi“. Ne, ne, jūs neturite pagrin

do abejoti mano nuoširdumu. Pats savo akimis mačiau origi
nalą Budapešto galerijoje!

Ji jautė, kaip po pirmųjų Borios šūktelėjimų ėmė drėkti 
smilkiniai.

Šeima. . . Pauliaus Lauritėno šeima! Jis pats savo aki
mis matė juos Pajūryje, o tikriausiai ir čia, mieste. Jeigu vaikš 
to viešai į Jaunimo sodą, į kiną, tai, be abejo, Perminskis bus 
juos matęs ir gatvėje. Ir, gal būt, kavinėje.

Boria dar kartą nusilenkė ir, pagarbiai nužvelgęs visą tre
jetą, žengė toliau. Elei jo žvilgsnis taip ir liko mįslė. Užjau
čia? Sako komplimentus, o širdyje šaiposi iš jos naivaus pasi
tikėjimo? Madona. . .

Ir ten, institute, tikriausiai ne vienas apie tai žino. Pats 
Paulius anksčiau juokdavosi, kad nėra labjau užtikrinto būdo 
paskleisti gandui visam mieste, kaip prasitarti Perminskiui.

Dar buvo laiko apsigalvoti. Tik, žinoma, ne čia. Ne prie 
slegiančio koloso paradinių durų.

Ji pas’ėmė už rankų dukras ir žengė šaligatviu tolyn.
Nuošaliame skverelyje buvo tuščia. Tik vėjas šlavinėjo 

nuo pažliugusios žemės lapus.
Elė prisėdo ant suoliuko.
O visgi kokia ji neryžtinga! Pačiai sau šitai sunku buvo 

atleisti. Dar sunkiau susikaupti ir ramiai viską pergalvoti. Ka
da tu esi mažytis ir reikalingas kitų paramos, ne taip paprasta 
būti ryžtingu. Nuoskaudos pažadinta savigarba atkakliai rei
kalauja savo teisių, lyg šešėlis lydi kiekviename žinisnyje. Tai, 
kas kitu atveju rodytųsi vieni juokai, dabar kelia nepasitikėji
mą ir įtarimą, pančioja. Argi ne tas pats jausmas sulaikė jos 
ranką ir privertė suplėšyti nebaigtą laišką Norkutei? Elė no
rėjo išaiškinti nepažįstamai moteriai, kad jos draugystė (taip 
ir rašė, neradusi kito žodžio: „draugystė“) su Pauliumi pa
remta skriauda žmonai ir dviems vaikams. Pagaliau pačiam 
Lauritėnui būtina ramybė, vidinis susikaupimas. Be to nėra ir 
negali būti rimto kūrybinio darbo. Savo mintis Elė dėstė 
mandagiai ir korektiškai, apeliuodama į kitos moters jausmus 
ir gerą valią. Ir visgi ---- suplėši nebaigusi rašyti. Ji suprato,
kad, kaip beformuluotų mintis, potekstėje liks ir prašymas, ir 
nusižeminimas, ir dar kažkas tokio, ką sunku nusakyti žo
džiais

Taip žodžiais sunku apibūdinti, ką jinai ypač skaudžiai 
pergyveno aną vakarą.

Paulius buvo namuose. Po vakarienės, kaip paprastai 
pastaruoju metu, jis užsidarė savo kambaryje.

Dukros jau seniai miegojo.
Ji suplovė indus. Pergalvojo, ką turės iš ryto nupirkti 

krautuvėje ir turguje. Dargi virdulį pripildė vandens,, kad iš 
i ryto liktų tik kyštelti degtuką prie dujų plytelės. Daugiau dar

bo Elė nebegalėjo sugalvoti. Susiraičiusi sofos kamputyje, 
bandė skaityti. Nesisekė. Persekiojo slogios mintys. Tik dirb
dama ji dabar galėdavo užsimiršti. Pasiklojo lovą, atsigulė, 
nors iš anksto žinojo, kad miegas ---- dabar jos vienintelė pa
laima ---- neateis taip lengvai.

Užgesinusi šviesą, dar kartą pagalvojo apie rytdienos 
darbus.

Miegas neėmė.
Nutarė skaičiuoti iki tūkstančio.
Kažkur pasimetė, vydama šalin atkakliai besiskverbian

čias mintis. Vėl pradėjo iš naujo.
Girdėjo, kaip prasivėrė Pauliaus kambario durys. Kaž

ko jis atėjo į prieškambarį: gal cigarečių ar degtukų išsiimti iš 
palto kišenės. Vėl grįžo, tačiau durys nebetrinktelėjo. Galė
jo ir likti praviros į svetainę. Matyt, taip ir buvo, nes girdėjo
si kaip netrukus sucirpė jo kambary atidaroma sofa. Matyt, 
Paulius klojosi patalą.

Mintyse ji ėmė atkurti kiekvieną jo judesį. Štai jis nusi
avė šlepetes. Persivelka. Su pižama stabteli prie knygų len
tynos. Ką ims paskaityti prieš miegą? Architektų suvažiavimo 
stenogramas? Gal būt. Kažkada juokais išsitarė, kad jos ge
riau migdo už liuminalį. O gal naują „Architektūra SSSR“ 
numerį? Dieną kaip tik žurnalas gulėjo ant jo rašomojo sta
lo. . .

Ji kelintą kartą vijo nuo savęs vieną ir tą pačią mintį.
Pagaliau neryžtingai atsisėdo.
„O kodėl gi ne? ---- pagalvojo Elė. ----  Argi tai gėdinga?

Negi ir tam ji nebeturi teisės? .
Užsidegė šviesą.
Susirado spintos lentynoje gražiai sudėliotus balto šilko 

naktinius marškinius. Kinietiški. Su puošniais nėriniais. Nie
kad ir nebuvo jų apsivilkusi. Vis kelionei ar ilgesnei viešna
gei tausojo. Apsirengė. Tvirtai susiveržė juostą.

Elė prisiminė girdėjusi, kad baltieji neapkenčia negrių 
dėl jų nemalonaus-, atstumiančio prakaito kvapo. Tiesa tai ar 
ne ---- ji nebandė gilintis. Bet kuriuo atveju ---- kvaila. Ir vis
gi, susiradusi odekolono flakoną, pašlakstė sau kaklą, pa
trynė pečius.

Pažvelgė į save veidrodyje, atmetė į šalį plaukus. Ilgas 
drabužis ją lieknino ir aukštino. Veidus dažė lengvas nuorau- 
dis.

„Lyg nuotaka, — nusišypsojo ji ir nelinksmai pagalvo
jo: ---- Prieš pirmąją naktį. . .

Pereidama svetainę, ji nebegirdėjo savo žingsnių. Tik 
neramų širdies plakimą.

„Ir ko aš jaudinuos, kvailė?. . .” — sudraudė pati save.
Durys buvo tik truputį pravertos. ®us daugiau.
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Kovoj dėl ilgo gyvenimo
KAIP KEIČIASI SENO ŽMOGAUS ORGANIZMAS

EDMONTON, Alta.
VASARIO 16 MINĖJIMAS EDMONTONE

LONDON, Ont.
GAL TAI VIRS REALYBE?

2.
Senėjant, kūne mažėja van

dens kiekis, kūnas pradeda 
džiūti. Pas senus žmones oda 
darosi raukšlėta, sausa, plonė
ja, kauluose padidėja minera
linių druskų, organinės mažė
ja. Dėl to kaulai tampa trapūs 
ir greitai lūžta. Senatvėn kū
nas kartais riebėja, bet rieba
lų kokybė keičiasi. Mažėja 
taurieji riebalai — lipoidai *— 
lecitinai, kurie turi reikšmės 
medžiagų apykaitoj, didėja Ii 
poido - cholesterino kiekis, 
kurs atsiranda ant kraujogys 
lų sienelių ir būna sklerozės 
priežastim.

Senstant keičiasi ir protei
nų - baltymų kokybė. Vieton 
aktyvaus maisto apykaitai 
baltymo, atsiranda susenęs 
baltymas, kurs mažai daro įta 
kos į maisto apykaitą, nustoja 
galimybės tirpinti susenėju- 
sias, mažai aktyvias proteino 
dalelytes.

Senų žmonių organai atro
fuojasi, jų dydis mažėja. Pir
miausia senatvė paliečia rau
menų, liaukų audinius, nervų 
ląsteles. Jų vieton atsiranda 
jungiamasis negyvas audinys.

Maisto apykaita, vidinė sėk 
recija ir aplamai viso organiz 
mo veikla lėtėja. Seni žmonės 
blogai mato, blogai girdi. Pra 
nyskta atlašumas, vaikšto su
sikūprinę dėl stuburkaulio 
tarpslankstėlinių audinių pa
kitimo.
SENĖJIMO PRIEŽASTYS

Mokslas dar negali galuti
nai pasakyti, kokios svarbiau 
sios senėjimo priežastys. O 
jų yra nemažai. Dalinai kas
dieninis gyvenimas rodo, kas 
žmogų sendina ir trumpina gy 
venimą. Žmogaus organizmo 
pagrindas yra ląstelė. Ląste
lei arba jų kombinacijai — 
žmogaus organams silpnė
jant, silpnėja — sensta ir vi
sas žmogaus organizmas. Ląs 
telei senstant, kietėja ląstelės 
protoplazma, raukšlėjasi jos 
luktšas, silpnėja jos gyvybi
nės funkcijos, sulėtėja mais
to apykaita. Silpnėjant ląste
lės maisto apykaitai, ląstelės 
atsijauninimas lėtėja ir ląste
lė pradeda nykti, atsiranda 
ląstelės ligos, kas veda prie 
organų veiklos sutrikimo — Ii 
gos reiškinių ir viso 'kūno veik 
los susilpnėjimo.

Čia reikia pastebėti, jog se 
natvėn ląstelės, ypač kraujo 
gyslų sienelių ląstelės prade
da raukšlėtis, kalkėti, sklero- 
zuotis. Ko anksčiau atsiranda
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M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

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

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

SLIDINĖKIME MĖLYNAJAME SLĖNYJE 
— Vallee Blue Ski Centre — 

VAL DAVID, PRIE 11 KELIO.
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sklerozė, to anksčiau praside
da senėjimas ir mirtis. Sako 
ma, jog senatvė įvyksta dėl iš 
aikvojimo gyvybinių atsargų, 
kurios gaivina ląstelės bran
duolį.

1940 m. milionierius D. nu 
tarė pailsėti. Prieš išvykstant 
atostogų, D. patikrino visapu 
siškai savo sveikatą: buvo pa
darytos nuotraukos, fiziologi
nis organų tyrimas, kraujo, 
šlapimo analizė ir tt. Buvo 
rasta, jog milionierius visai 
sveikas. Bet gydytojai patarė 
pailsėti. Kiekvienas žmogus 
reikalingas poilsio. Dvi die
nas prieš išvykimą D. atosto
gų, biržoj jo akcijų vertė tiek 
nukrito, jog akcijų popieris 
buvo vertingesnis, nei pačios 
akcijos.

Po šio įvykio D. pradėjo 
jausti fizinį silpnumą, greitai 
pavargdavo, sunku buvo pa
kilti į antrą aukštą. Atsirado 
odos niežulys, atsirado trošku 
lys. Ir šie reiškiniai pradėjo 
sunkėti. Tyrimai parodė, jog 
pas D. atsirado cukrinė liga. 
Cukrinė liga paprastai išsivys 
to išlėto, gi čia atsirado stai
ga. Netekimą savo turto D. 
sunkiai pergyveno, sukrėtė jo 
sveikatą ir pirmiausia atsilie
pė jo silpniausioj vietoj — pa 
lietė kasą, kuri reguliuoja cuk 
rų kraujuje. Silpnina žmo
gaus sveikatą ir sendina in
fekcinės ligos, seksualinis ne
susivaldymas, persivalgymas, 
netinkamas maistas, apsinuo
dijimai. Apsinuodijimai būna 
įvairūs: alkoholis, nikotinas, 
kofejinas (kava, arbata). Dal
bas fabrikuose, kur tenka su
sidurti su nuodingais chemiką 
lais pav. gyvsidabriu, sugedęs 
maistas ir tt.

Toliau. Vienu iš svarbiau
sių senatvės priežasčių yra 
centrinės nervų sistemos nua 
linimas dėl netvarkingo gyve 
nimo, persidirbimas. K. Gufer 
landas rašė jog žmogaus am
žių trumpina nuliūdimas, bai
mė, ilgesys, pavydas, neapy
kanta, pyktis. Garsus arabų 
gydytojas Ibn-Sina (Avicen- 
ta) prieš daugel šimtų metų 
parodė, jog psichiniai pergy
venimai turi didelės reikšmės 
į žmogaus organizmą — svei
katą. Buvo padaryta bandy
mai su dviem avinėliais. Vie
nas buvo patalpintas netoli vii 
ko kuris staugė ir baugino avi 
nėlį. Šis avinėlis liesėjo ir sir
go. Gi antrasis ramioj vietoj
ir blogiau maitinamas buvo 
sveikas...

Bus daugiau.

f

Šiais metais Edmontono ir 
apylinkės lietuviai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimą susirinkę savo jau 
dešimt metų pastatytuose na
muose, 11629 — 83 St., kur 
programa prasidėjo 8 vai. va
karo. Iš šios gana mažos lietu 
vių bendruomenės, kurią suda 
ro maždaug 50 šeimų, į minėji 
mą atsilankė 150 žmonių, kas 
palyginus su kitomis to dy
džio lietuvių bendruomenėmis 
procentažo atžvilgiu rodo ga
na gerą susiklausymą bei kiek 
vieno čia gyvenančio lietuvio 
supratimą bendrųjų lietuviš
kos dvasios palaikymo reika
lų.

Minėjimą atidarė K. L. B. 
Edmontono ir apylinkės pir
mininkas tardamas tai progai 
pritaikintą žodį ir baigdamas 
paprašė visų atsistoti ir pa
gerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę viena minute tylos. Tuo 
pačiu laiku senoje ant pastaty 
to ekrano pasirodė lietuvių ka 
riuomenės trimitininkai, vė
liau laisvės paminklas ir neži
nomo kareivio kapo paveiks
lai. Salės tyla užvaldė per gar 
siakalbius duodama liūdna ai
dų melodija. Atrodė, kad kiek 
vienam dalyviui tas priminė 
buvusias iškilmes tėvynėje.

K. L. B. Pirmininkas toli
mesniam programos vedimui 
pakvietė Juozą Popikaitį, ku
ris kiekvienam kalbėtojui bei 
pasirodymui, su rimtumu, ar 
pagal reikalą, humoristiškais 
apibūdinimais davė nuotaikos 
kiekvienam dalyviui.

Programa susidėjo iš dvie
jų dalių: Pirmoji oficiali dalis, 
per kurią buvo nagrinėjami 
čia esančių lietuvių reikalai 
bei problemos, lietuvių kalbos 
išlaikymas jaunimo tarpe, jų 
įjungimas į visuomeninį dar
bą, tuo papildant esančių vei
kėjų eiles. Iškeltas aukų davi 
mo riekalingumas tautos ir 
šalpos fondui, Sibiro lietuvių 
ir 16 Vasario gimnazijos remi 
mo reikalingumas. Reikia pa
žymėti, kad paskaita 16 gim
nazijos reikalu buvo paruošta 
gražiai, išsamiai, ir ji paliko 
labai gilų įspūdį.

Tarp kalbų buvo pasakyta 
paties autoriaus J. Kyno du 
eilėraščiai „Laisvės šventė” ir 
„Rugiapjūtė”. Šie kūriniai 
davė šiai šventei patriotišką 
nuotaiką, o sudainuota lopši
nė „O atsimenu namelį“ prie 
lopšio ir scenos fone pasiro
džiusio senutės motinos pavei 

Tel. 525-8971”

Laurinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

kslo gražiai ir jausmingai at
liko solistė D. T. Šmiatienė, 
akomponuojant Jonui Baro
nui, užakcentavo mūsų dvasi
nių turtų išlaikymo reikalin
gumą.

Toliau sekė „Traviata”, 
„Brangioji“ ir „Klajūne, tavo 
namai yra tolis”. Dvi pirmas 
dainas prie pritaikinto pavei
kslų fono atliko D. T. Šmidtie 
nė su Jono Barono akompona 
mentu. Paskutinio išpildymo 
įvadas dainos išpildymas bei 
vaizdeliai su priderinta Aldo
nos Kadienės deklamacija nu 
teikė visus dalyvius liūnai, pri 
mindami benamio tremtinio 
skausmus po svetimu dangu
mi. Meninė dalis buvo užbaig
ta visų dainavimo mūsų liau
dies dainų, pritariant pranešė 
jui J. Popikaičiui, kuris suge
bėjo pakelti visų nuotaiką.

Paskutinį žodį tarė K. L. 
B. pirmininkas padėkodamas 
paskaitininkams už gražias 
kalbas, programos pravedėjui 
J. Popikaičiui už gerai atliktą 
vedimą ir humorą. P. Vaitkū- 
nui už negatyvų padarymą 
vaizdeliams, J. Kynui už gra 
žius eilėraščius M. Zakarevi 
čiui už technišką sutvarkymą 
garsiakalbių ir paveikslų mon 
thažo. Programos išpildyto- 
jams: solistei D. T. Šmidtie- 
nei, pianistui Jonui Baronui, 
deklamatorei Aldonai Kadie- 
nei ir programos ruošėjui A. 
Dudaravičiui širdingas lietu
viškas ačiū. Ypatingą padėką 
užsitarnavo J. Baronas, kuris 
paruošė dvi radio programas 
per C. K. U. A. ir C. F. R. N. 
stotis plačiosios Kanados vi
suomenei. Baigdamas papra
šė visų sustoti ir sugiedoti Lie 
tuvos Himną.

Minėjimui pasibaigus, šo
kiams grojo geras orkestras, 
veikė puikus šeimininkių pa
ruoštas bufetas. Tautos fon
dui aukas rinko J. Pilipavičius 
ir ponios Šiugždinienė ir Na- 
stajienė. Loterijos bilietus par 
davinėjo A. Karosas, ponios 
Pilipavičienė, Karosienė, Šiu
gždinienė. Sekmadienį 16 Va
sario 11 vai. Kun. I. Grigaitis 
atlaikė tai progai pamaldas.

Korespondentas.
• Jauni solistai: pianiste H. 
Radvilaitė, smuikininkas J. 
Dvarionas, koloratūra (nevy
kusi, — rašo V. Mažeika) rus 
kė Korniejeva, o sol. Noreika 
pirmą kartą dainavęs hercogą 
„Rigoletto“ operoje, bet labai 
sėkmingai.

Vasario 9 dieną Londono 
lietuviai tuoj po pamaldų tu
rėjo gausų ir daug vilčių tei
kiantį susirinkimą. Naujasis 
klebonas ir laikinis parapijos 
komitetas patiekė tikintie
siems pasiūlymą — įsigyti ne
didelę, bet gerame stovyje ir 
gražią bažnytėlę su sale ir pa
talpa mokyklai. Jos kaina mū
sų naujai besikuriančiai ir ma
žai parapijai, atrodo, visai pri
einama — 25 tūkstančiai dole 
rių.

Tautiečiai ilgokai, bet dau
gumoje nuoširdžiai diskutavo 
šį klausimą. Bažnyčios pirki
mo ar įsigijimo reikalai, prezi 
diumui pasiūlius. Susirinkusie
ji raštiškai pasižadėjo sudėti 6 
tūkts. dolerių, daugumas išda 
vė čekius. Vienas donatorius, 
tiesa, ne iš Londono, paskyrė 
net 2 tūkst. dolerių. Susirinki
me dalyvavęs kaimyninės — 
Delhi parapijos klebonas dr. 
kun. J. Gutauskas taip pat 
londoniškius parėmė ir prane
šė, kad jo parapijiečiai žadėjo 
ateiti į pagalbą. Taigi jau tu
rime labai gražią pradžią ir 
daugelio svajonė — turėti sa
vo bažnytėlę — gali virsti re 
alybe.

Laikinam komitetui atsista 
tydinus, susirinkimas suteikė 
naujam klebonui pilnus įgalio
jimus sudaryti naują parapijos 
komitetą ir tvarkyti vsus rei
kalus.

Pamaldos, pradedant Vasa 
rio 16 diena, bus Central 
High School koplyčioje, 401 
Queen's Ave. L. E-tas.
VASARIO 16 MINĖJIMAS.

Šeštadienį — Vasario 16 iš 
vakarėse Londono lietuviai 
Bibliotekos salėje sutelktai ir 
prasmingai paminėjo mūsų 
valstybės 46-tąją Nepriklauso 
mybės atstatymo sukaktį.

Viskas įvyko pakilioje, bet 
ramioje nuotaikoje. Nebuvo 
net pagrindinio kalbėtojo, ta
čiau valstybinės ir tautinės 
šventės reikšmė ir prasmė bu 
vo puikiai išryškinta, ypač pa 
žymėtina tai, kad minėjimo 
programą išpildė mūsų mažie 
ji — šeštadieninės mokyklos 
mokiniai ir skautės - skautai.

Meninę dalį pradedant ati
daromąjį žodį tarė Lydutė Ke 
raitė, prašydama suaugusių 
būti lietuviškuose reikaluose 
gen is pavyzdžiais mažiesiems 
ir visur ištiesti jiems pagalbos 
ranką.
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3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.; ;
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PRIIMAME UŽSAKYMUS |
$ vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
X SAVININKAS C H. KAUFMAN AS
$ Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune g 
X vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. g

Didžiausias minėjimo daly
vių dėmesys buvo nukreiptas 
į šeštadieninės mokyklos mo
kinių chorą, kuris tik neseniai 
suorganizuotas ir kun. B. Ba
cevičiaus vedamas, puikiai de 
biutavo, sudainavęs keletą gra 
žiu, subtylių ir širdį jaudinan
čių liaudies dainelių. Choras 
susilaukė labai šiltų katučių.

Mūsų mažųjų tautiniai šo
kiai padarė gerą ir malonų įs
pūdį. Šokių1 grupė tikrai pasi
darė didelė, o kai kuriuos šo
kius teko kartoti.

Ir kiti mažųjų pasirodymai 
— skaitiniai, oeklamacijos, 
pianinu skambinimas ir kt., 
buvo maloniai sutikti. Mūsų 
jaunųjų paruošėjams už tai 
priklauso užtarnauta gili pa
dėka.

Minėjimo dalyviai po to 
dar ilgai - šeimyniškai šneku
čiavo bei dalinos mintimis ir 
įspūdžiais.

L. E-tas.
LIETUVOS 

GYVENTOJAI
Pagal statistikos valdybos 

pranešimą, 1963 metais Lietu 
vos gyventojų skaičius padi
dėjo 39 tūkstančiais ir preli
minariniais duomenimis, 1964 
metų sausio 1 d. gyventojų 
skaičius Lietuvoje siekė 
2,917,000.

Darbininkų ir tarnautojų 
skaičius pereitais metais padi 
dėjo 47 tūkstančiais arba 6%. 
Iš viso liaudies ūkyje dirbo be 
veik 820,000 darbininkų ir tar 
nautojų.

Mažai pakilo vidutinis dar 
bininkų ir tarnautojų darbo 
užmokestis — tik 2%. Gyven 
tojų indėliai į taupomąsias ka 
sas 1963 m. pabaigoje sudarė 
100,6 mi.ijjno rublių, o indėli
ninkų skaičius pasiekė 349, 
000. Santaupos sunkiai suda
romos, nes 1960 m. pabaigo
je indėlininkų buvo 330,600 ir 
indėliai siekė 87,1 mil. rublių.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

■H.F-

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

JANINĄ ADOMONIENE.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville Si. Laurent, 

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

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS HABITAI, 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

Sun Life Assurance Company 
of Canada

a

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

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachineu

i BELLAZZI-LAMY, INC I
x DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle ' i

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai*
£ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.
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Valgomieji lizdai ŠACHMATAI SAULT ST. MARIE, ONTARIO
NAUJOS AP. VALDYBOS DAR VIS NĖRA

Įvairių gyvūnų seilės turi 
įvairią paskirtį: jos palengvi
na ryjimą, praskiedžia mais
tą, net iš dalies apvirškina jį. 
Viena- gyvačių seilių liauka 
gamina nuodus grobuoniui ar 
priešui paraližuoti arba už
mušti. Bet nuostabios yra kai 
kur.ų paukščių seilės, nes jos 
panaudojamos kaip medžiaga 
lizduikrauti. Kregždžių seilės, 
sumaišytos su dumblu, turi 
panašią reikšmę, kaip cemen
tas žvyrui paversti betonu. 
Panašiai elgiasi ir plačiai ži
nomas mūsų krašte paukščiu
kas bukutis (Sitta europaea), 
užmūrydamas panašiu betonu 
įėjimą į uoksą, jei jis yra jo 
reikalams per platus. Savotiš
kai seiles panaudoja populia
rus mūsų krašte čiurlys, su
nešęs į krūvą plaušų, plunks
nų ir kitos lakios medžiagos, 
sulipdo ją savo seilėmis, kad 
neišlakstytų. Toks čiurlių liz
das atrodo lyg būtų apspiau- 
dytas.

Nuostabius lizdus gamina 
viena čiurlio rūšis, gyvenanti 
Filipinuose ir Ostindijoje — 
Cypsiurus parvus. Iš pūkų, 
plunksnų ir kitos švelnios me
džiagos kartu su seilėmis pa
gamina jis ovalinės formos 
minkštą pagalvę, prilipdytą 
prie vidinės pusės nusvirusio 
palmės lapo. Į vidurį šios pa
galvės įlipdo jis statmenai sa
vo vieną arba du kiaušinius 
taip stipriai, kad, net siūbuo
jant lapams nuo vėjo, kiauši
niai nenupučia. Perintis 
paukštis vertikalioje padėtyje 
įsikabina nagais į lizdą ir tuo 
būdu šildo kiaušinius. Taip ei 
giasi ir prasikalę iš kiaušinio 
paukščiukai ir užtrunka šito
kioje pozoje iki momento, kai 
užauga jų sparnų plunksnos.

Čiurlių būriui priklauso ir 
mažytė salangana (Colloca- 
lia), pagarsėjusi savo valgo
mais lizdais. Šis paukščiukas, 
gyvenantis pietų Azijoje ir 

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

įėjimo bilietų kainos. Pigiau
sias kaštuos 1 dol. ir brangiau 
sais apie 12 dol.

— Vakarų Vokietijos fut
bolo „Bundeslygoj“ ir toliau 
pirmauja FC Koelno koman
da prieš FC Schalke ir Dort- 
mundo Rorussia. Lentelės uo
degėlėj randasi Muenster ir 
Saarbruecken.

— Rytinės Vokietijos spor 
tininkė Innsbrucke pabėgo 
nuo savo komandos ir papra
šė vakarų Vokietijoj pabėgė
lės teisių. Taip pat pabėgo 12 
turistų, atvykusių iš Vengri
jos, Čekijos ir rytinės Vokie
tijos.

— JAV šiemet lankysis SV 
Hamburgo futbolo komanda.

— Europos futbolo taurės 
pirmenybėse Real Madrido 
komanda Ispanijos sostinėj 
nugalėjo pereitų metų meis
terį AC Milano vienuolikę 4:

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 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton lYz^o- 

Už paskolas ir — morgičius — 6 x/z %• 
Paskolos mirties ir invalidumo atveįu 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 dieną 
išskyrus sekmadienius;

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Polinezijoje, statosi iš seilių 
ištisą lizdą. Šios seilės yra 
lipnios, kaip stališki klijai, 
greit kietėja ore, ir tuo būdu 
susidaro dubenėlio pavidalo 
lizdelis. Įdėtas į šiltą vande
nį, jis išbrinksta kaip želati
na, o karštame vandenyje vi
sai ištirpsta. Tuo būdu gami
nami prašmatnūs patiekalai, 
šaltiena, skanios sriubos.

Nuo daugelio šimtmečių sa- 
langanų lizdų rinkimas suda
ro svarbų vietinių gyventojų 
užsiėmimą. Tai gana sunkus 
darbas, bet jis apsimoka, nes 
surinktų lizdų vertė viršija 
šimtą tūkstančių dolerių. 
Valstybė taip pat stengiasi iš 
to pasipelnyti: ji salanganų 
lizdavietes už gerą kainą iš 
varžytynių išnuomoja vieti
niams gyventojams. Vertin
giausi lizdai randami pajūryje 
Saikinguose stačiuose tarpek
liuose, kur šių paukščių peri 
neapskaičiuojamos galybės. 
Rinkimo darbas yra pavojin
gas, nes tenka su bambukinių 
kopėčių pagalba nusileisti į 
prarajas ir ilga lazda nuka
binti lizdus. Vertingiausias 
laimikis yra tada, kai paukš
čiai baigia statyti lizdus. Pir
muosius lizdus sunaikinus, 
paukščiai stato juos iš naujo. 
Nauji lizdai taip pat yra ver
tingi, bet jei ir šie žmogaus 
išplėšiami, paukščiams neuž
tenka seilių statyti trečią liz
dų seriją, ir jie yra priversti 
prie lizdo medžiagos primai
šyti visokių pašalinių medžia
gų, žievės atplaušų, plunks
nų, o tai labai numuša lizdo 
vertę. Todėl pirmieji lizdai 
yra parduodami tokie, kokie 
buvo surinkti, o tolimesnio 
derliaus lizdai tam tikros pro
cedūros apvalomi nuo visų 
priemaišų. Apvalyti ir išdžiū
vę, jie vėl sukietėja ir preky
boje yra žinomi „drakono dan 
tų” vardu.

Prof. T. Ivanauskas.

1. Rungtynes stebėjo 110 tū
kstančių žiūrovų. Sunku bus 
italams atsigriebimo rungty
nėse perversti trijų įvarčių 
persvarą savo naudai.

— Prie lengvosios atletikos 
JAV ir SS susitikimo numato 
ma dar pridėti šias varžybas: 
400 m moterims, penkiakovė, 
vyrų maratonas ir 50 km ėji
mas. Šios visos rungtys yra 
užtikrinti rusų laimėjimai. 
Amerikiečiai pasiūlė visoms 
rungtims po tris dalyvius, vie 
toje dviejų. Tokiu būdu, prisi
dėtų ir taškų skaičius.

— Geriausias apsaulio var 
tininkas rusas Jašinas numato 
„apsigyvetni ” Urugvajuje ir 
ten žaisti kaip profesionalas. 
Jeigu pietinės Amerikos gan
dai pasitvirtintų — Jašinas 
būtų pirmas oficialus (neofi
cialūs yra visi SS-gos sporti-

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

VEDA IGNAS ŽALYS.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Sovietų pirmenybėse pir 

mąnias tris vietas pasidalino 
didmeisteis R. Cholmov, eilę 
metų gyvenęs Lietuvoje ir se 
kmingai kovojęs su mūsų gar 
siu meisteriu Vladu Mikėnu, 
didmeisteris Boris Sparsky. 
Tarp šių trijų didmeisterių 
bus suloštas matčas.

— Austrijos čempionatą lai 
mėjo Schwarzbach.

SPRENDIMAS 
Problema N r. 48 

(V. Čepižny, 1963)
1 Ra5 Vc5 2 B:c5x
1 . . . Vd6 2 Žd8x
1 . . . bet kur kitur 2 d8ŽX Matas per du ėjimus.

Šio kontinento turtų, gė
rybių, malonumų ir patogu
mų besivaikydami, tikrai pa
gal Brn. Brazdžionį* vis tola- 
me, vis tolame nuo lietuvy
bės — nuo lietuviškos veik
los. Lietuvos nepriklausomy
bės ševntė mus priverčia su
stoti ir susimastyti, įsisiūba
vusius materialiniame šokyje, 
ar visa esame atlikę tautai ir 
tėvynei, kas buvo galima at
likti? Be to, Vasario 16 
mums yra nevien tik progi
nis sąžinės perkratinėjimas 
lietuvybės atžvilgiu, bet fak
tas ir aktas (įvykis ir veiks
mas) užtikrintas bemirštan
čios ir beužmirštamos tautos 
krauju, kuris iš pasaulio isto
rijos niekuomet negalės būti 
ištrintas.

Š. m. vasario mėn. 8 d. 
Wellando apylinkės lietuviš
koji visuomenė minėjo Vasa
rio 16. Minėjimą atidarė apy 
linkės valdybos pirmininkė 
Dal. Gudaitienė primindama 
šventės reikšmę ir svarbą Lie 
tuvai ir lietuvių tautai. Baig
dama, paskaitai pakvietė p. 
Jurkevičienę iš Toronto.

ninkai) profesionalas.
— Lenkijos futbolo s-ga 

pranešė, kad joje yra užregis
truoti 234 tūkst. futbolinin
kai, 6294 komandos, 4063 tei
sėjai ir 2653 treneriai.

— Balandžio 8 d. Belgrade 
įvyks futbolo rungtynės tarp 
Jugoslavijos ir Europos rink
tinių. Visas pelnas skiriamas 
Skopje miesto atstatymo tiks
lams ir nukentė'jusiems nuo 
žemės drebėjimo.

— Ledo ritulio lygoje ašt
ri kova vyksta tarp Čikagos, 
Montrealio ir Toronto profe
sionalų. Laimėtojas ir meiste
ris greičiausiai ir bus išspręs
tas iš šių miestų.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472

1 Roncesvalles Avė. 
Toronto 3, Ont.

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

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

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai.
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in.
Visais automobilių reikalais kreiptis:

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

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

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

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

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

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

Problema Nr. 49

WELLAND, Ont.
VASARIO 16-J1

„Ar nešat jūs, plačiam pasaulyje paklydę broliai, 
Jos vardą, jos gyvybę ir jos garbę širdyje?
Artėja tėviškės dienų pakrantės atitolę. ..
(O jūs vis tolstate, vis tolstate, deja).”

Bern. Brazdžionis.

P. Jurkevičienė Wellande 
jau ne pirmą kartą ir, visuo
met dėl jos turtingų paskai
tų maloniai laukiama. Ir, šia
me minėjime ji paskleidė 
daug jautrių ir patriotiškų 
minčių, pritaikintų nepriklau 
somybės šveneti. Po paskai
tos ji įteikė apylinkės valdy
bos narėms savo asmeniškas 
simboliškas dovanas, jas tru 
mpai apibūdindama. Pirmi
ninkei, Dal. Gudaitienei, Lie 
tuvoje austą, gražią juostą, 
kuri, kaip simbolis turėtų vie 
nyti ir rišti visus šios koloni
jos lietuvius. Kasininkei, 
Onai Staškevičienei, odinę pi 
niginę su Šv. Onos bažnyčios 
Vilniuje graviūra ir maišiuką 
lietuviško aukso—gintaro ga 
baliukų. Sekretorei, Br. Simo 
naitienei, odiniais viršeliais 
bloknotą ir gintarinę sagę.

Meninę dalį jautriu daina
vimu išpildė Vacį. Žiemelytė, 
akomponuojant p. Skrinskai- 
tei, abi iš Toronto, ir Miss 
Diana Rowse iš Port Colbor- 
ne ne eilinėmis baleto partijo
mis. Meninę programą prane 
šinėjo p. Baronaitė. Bendrai 
visa meninė dalis buvo graži, 
rimta ir pritaikinta tos die
nos kilmingumui. Senesnius 
daugiau žavėjo dainos, o, jau 
nimą baletas. Kilmingoji mi
nėjimo dalis buvo baigta tau 
tos himnu. Toliau sekė vaišės 
ir šokiai.

Bufetas, ypač valgių, sąry
šyje su užgavėniomis, buvo 
labai turtingas gėrybėmis.

Publikos atsilankė viduti 
niškai. Priežastis: antidemo
kratiškų, į fanatizmą linkusių 
kai kurių asmenų, jau antri 
metai vedama akcija prieš 
apylinkės valdybas ir kėlimas 
nesantaikos b-nės narių tar
pe.

Vasario 16 parengimas, 
kaip teko patirti, davė keletą 
dešimčių dolerių pelno. Pati

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Fund* 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

Š. m. vasario mėn. 9 d. uk 
rainiečių salėje buvo šaukia
mas mūsų apylinkės tautiečių 
susirinkimas, kuriame turėjo 
būti renkama nauja ap. val
dyba, tačiau susirinkiman at
silankius tik 9 tautiečiams, 
nauja valdyba nebuvo išrink
ta. Pasiteisinti blogu oru tą 
dieną nebuvo galima, o dar 
gražiau, kad tuo laiku, kada 
turėjo įvykti susirinkimas, kai 
kurie mūsų tautiečiai, priva
čiai buvo susimetę.

Jau kelinti iš eilės metai 
mūsų maža kolonija turi sun
kumų išsirinkti naują ap. val
dybą. Kodėl taip yra, tai sun
ku pasakyti. Greičiausiai, viso 
to priežastis yra mūsų tau
tiečių užsikasimas savo asme 
niškuose reikaliukuose, per- 
menkas patriotiškumas, per- 
greitas sukanadėjimas ir visa 
eilė panaišu priežasčių.

Už valdybos neišrinkimą 
kaltinti vien tik mūsų koloni 
jos inteligentiją, kaip kad kai 
kurie rašo, nevisai teisinga.

valdyba ir dalyvavusieji minė
jimu patenkinti. Šiuo laiku vei 
klioji Wellando apylinkės val
dyba pradeda ruoštis dideliam 
parengimui — Joninėms, ku
rios įvyks birželio mėn. 20 d. 
Wellande.

J. Paužuolis.
K. L. B. WELLANDO 

APYLINKĖS VALDYBA
reiškia nuoširdžią padėką p. 
Jurkevičienei už įdomią pas
kaitą, skaitytą vasario mėn. 
16-tos minėjime, kuris įvyko 
vasario mėn. 8 d. Taip pat dė 
kojame p. Jurkevičienei už 
įteiktas mums simbolines do
vanas, kurių reikšmę stengsi 
mės įgyvendinti. Reikia pri
minti p. Jurkevičienės didelį 
pasiaukojimą lietuviškiems 
reikalams, nes nepaisydama 
kliūčių, iš Toronto, po darbo, 
be poilsio, traukiniu, atvažia 
vo į Welliandą atlikti savo pa 
žadą. Tai yra pavyzdys idea- 
listės lietuvės.

Esame dėkingos sol. Žieme 
lytei už žaviai sudainuotas 
šventei pritaikintas dainas ir 
p-lei Skrinskaitei už gražų 
akomponavimą pianinu.

Ačiū p-lei Diana Rowse už 
gracingus baleto šokius.

Dėkui p-lei Mildai Baronai 
tei už gražų pranešinėjimą 
minėjimo programos.

Dėkojame p. Paužuoliui ir 
p-lėms Nancei Bogartaitei ir 
Silvijai Adomynaitei už patar 
navimą prie įėjimo.

Dėkui p. p. Br. Andriušiui, 
V. Šurkai ir A. Čepukui už 
rūpestingą pasidarbavimą 
prie gėrimų.

Didelė padėka tenka p. Re 
mezaitienei už tvarkingą bu
feto vedimą, ir p. Luomanie- 
nei už talkininkavimą.

Dėkojame p. E. Šurkienei 
ir p. K. Blužienei už gražų 
loterijos pravedimą.

Ačiū p. Remezaičiui ir p. 
St. Gudaičiui už pagelbą pa
naudojant savo mašinas.

Dėkui p. Kuzavienei už ska 
nų tortą svečių vaišinimui.

Nuoširdi padėka priklauso 
p. J. Staškevičiui už parody
tą didelį rūpestingumą ir vi
sokeriopą pagalbą vakaro me 
tu.

Taip pat valdyba reiškia 
ypatingą padėką p-nams Zo
fijai ir Jonui Radvilams už 
davimą savo kotelyje kamba
rio paskaitininkei pailsėti ir 
didelę paramą užkandžiais bu 
fetui.

Dėkojame visiems Port 
Colborne ir Wellando lietu
viams, kurie savo paaukotais 
vertingais daiktais ir pinigais 
prisidėjo prie tokio didelio lo 
terijos pasisekimo. Taip pat 
padėka priklauso visiems at
silankiusiems svečiams, kurie 

Gi ap. valdybos darbas yra 
toks nesunkus, kad čia reikia 
ne inteligencijos, ne erudici
jos ar diplomų, o tik paskirti 
tam dalį savo laisvalaikio ir šį 
darbą gali dirbti kiekvienas 
mūsų kolonijos tautie.is.

Pasitaikami kritika neturė
tų atbaidyti nuo bendruome
ninio darbo, nes objektyvi ar 
sveika kritika neduoda dar
buotojui užsikasti savimi pa
sitenkinime ir atidengia bei 
parodo pasitaikančias klaidas, 
lik Chruščiovo raudonoji im
perija yra valdoma be kritikos 
dar šaukaint kad tai yra pati 
geriausioji ir tobuliausioji san 
Uvarka, didžiausioji „laisvinto 
ja“ ir t. t., kuri palaidosianti 
vakarų pasaulį. . . Tačiau ar 
tai tiesa?

Reikia tikėtis, kad antras 
nepavykęs bandymas išrinkti 
naują „valdžią“ buvo dar ne
paskutinis, o tuo tarpu laiki
nai savo pareigas turėtų ir to
liau eiti senoji valdyba.

Korespondentas.

Ponia Jurkevičienė 
Wellande Vasario 16 proga 
turėjusi įspūdingą paskaitą.

nepaisydami blogo oro, savo 
atsilankymu, prisidėji prie va 
karo pasisekimo ir savo nuo
širdumu paskation valdybą 
tęsti savo tikrai sunkų darbą.

Religinis 16-tos vasario mi 
nėjimas įvyko 16 d. vasario 
mėn., St. Mary’s salėje, kur 
Tėv. Bernabas Mikalauskas 
O. F. M. atnašavo šv. mišias, 
prie valdybos gyvomis gėlė
mis papuošto altoriaus, ir pa
sakė šventei pritaikintą labai 
gražų ir turiningą pamokslą, 
už ką Wellando valdyba reiš
kia Tėv. Mikalauskui O. F. 
M. nuoširdžią padėką. Šv. mi 
šių metu visa Wellando val
dyba priėmė Šv. Komuniją, pa 
aukodama ją už kenčiančią 
Lietuvą.
Wellando Apylinkės Va dyba.

— Grupė įvairių tautų mo
kslininkų pasirašė Chruščio
vui pareiškimą dėl žydų perse 
kiojimo Sov. Rusijoje. Moksli 
ninku priešakyje Nobelio pre
mijos laureatas filosofas Rus
sel. Įdomu, kodėl šitie moksli
ninkai mato tiktai žydus ir ne 
mato kitų žmonių, taip pat 
persekiojamų?

— Italai atšventė 400 metų 
didžiojo astronomo Galilėjaus 
gimimo sukaktuves.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 
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Kazio Binkio penkių veiksnių drama

ėjimas suaugusiems 2 dol. ir 1.50.

Moksleiviams 1 doleris.

Rengia „Aukuras”.

SUAKTYVINTA PABALTIEČIŲ VEIKLA

MALONIAI KVIEČIAMI VISI SKAITLINGAI ATSILANKYTI,

SUTEIKIANT JAUNIMUI NORO DIRBTI IR TOLIAU.

Pradžia 6:30 vai. vakaro.

haaaiAltom
„AUKURAS” STATO BINKIO „ATŽALYNĄ”
Po ilgo ir įtempto darbo, 

Hamiltono „Aukuras“ šį šeš
tadienį, vasario 29 d., su pilnu 
scenos darbuotojų sąstatu 
(36 asmens), išeina į sceną. 
Šiuo savo žygiu, „Aukuras“ 
mini ir savo 15-os melų darbo 
sukaktį.

Retėjant senosioms darbuo
tojų eilėms, š.uo žygiu „Auku 
ras * išeina į naują ir svarbų 
žygį; įtraukiant ateities sce
nos uarbui jaunimą. Tam tiks 
lui, kaip tik ir buvo paimta K. 
B.nkio 5-kių veiksmų drama 
„Atžalynas“. Jau iš pavadini
mo galima spręsti, kad veika
las yra pagrįstas jaunimo vaid 
meniu. Kaip ir kiekvienas vei
kalas, neapsieina be suaugu
siųjų, taip ir šis; tam tikrą da 
lį užpildo senieji „Aukuro“ 
scenos veteranai, ištvermingai 
išvežę 15-os metų kultūrinio 
darbo barą. Barą, kurį nors ne 
visi vienodai vertina, tačiau 
scenos darbas, reikia pripažin 
ti, yra vienas iš sunkiųjų, tu
rint dabartines gyvenimo są
lygas. Jaučiant savo pareigą 
vienam ir tam pačiam tikslui 
— lietuviškai egzistencijai iš
laikyti, atsiranda asmenų, ku
rie savo tatunię pareigą atlie
ka.

Besiruošiant didžiojo „Atža
lyno” pastatymui, daugelis ak 
torių, daug kartų yra atsisakę 
savo asmeniškų malonumų, 
kartais ir svarbių darbų, kad 
atiduotų savo dalį šventam 
tikslui — Lietuvai.

Švenčiant 15-sius darbo me 
tus, „Aukuras“ jaučia ypatin
gą džiaugsmą, įtraukęs šiam 
darbui jaunąją kartą, kuri tu
rės pakeisti senstančius. Gar
bė jiems, pirmiesiems paro- 
džiusiems savo gerą valią!

Šiuo savo darbu jaunimas 
atliko savo pareigą, tačiau jų 
pareigos tolimesnė ateitis, pri
klauso ne nuo jų, bet nuo vi
sos lietuviškos visuomenės. 
Kaip visuomenė reaguos į jų 
pirmąjį darbą š. m. vasario 29 
d. Šią datą, „Aukuras“ kvie
čia minėtą visuomenę, atlikti 
ir savo mažytę pareigą — atsi 
lankyti į premjerą. (Žiūrėk 
Skelbimą).

Su šiuo veikalu, š. m. kovo 
21 d., „Aukuras“ vyksta į 
New Yorką, užpildyti Balfo 
vajaus užbaigimo programą.

„Aukuras“.
Į SKAUTŲ NEPRIKLAU 

SOMYBĖS ŠVENTĖS
proga įvykusią iškilmingą su
eigą atsilankė nemažas skai
čius tėvų ir visuomenės. Džiu 
gus reiškinys, skatinąs mažuo 
sius ir jaunimą stengtis lavin
tis ir toliau, nes yra kas pasi
džiaugia jų darbo vaisiais ir 
laimėjimais. Ši sueiga buvo ne 
tik minėjimas mums taip bran 
gios šventės, bet lyg ir pusme 
tinės veiklos apvainikavimas: 
nemažas būrys skaučių ir pau 
kštyčių davė įžodžius, dauge
lis išlaikė į aukštesnius paty

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

rimo laipsnius, įsigijo specia
lybių. Konkursui pasibaigus 
laimėjusiai skilčiai buvo įteik
ta ps. Vilimienės suprojektuo 
ta garbės gairelė. Nuoširdžiai 
dėkojame didelei skaučių dra 
ugei p. Petraitienei dovanai 
ją išaudžiusiai. Mažos dovanė 
lės atiteko sąžiningai sueigas 
lankiusiom paukštytėms ir pa 
vyzdingiausiai kandidačių skil 
čiai. Sekė laužo programa su 
pasirodymais ir dainomis. Pa
baigai ps. L. Verbickaitės pa- 
ruostsa scenos vaizdelis „Sap 
nas prie laužo” visus nukėlė į 
žaliąją Lietuvos praeitį. Gali
ma buvo pasidžiaugti vaidinu
siųjų geru lietuvių kalbos ta
rimu.

Nuo mūsų neatsiliko ir bro 
liai skautai. Buvo taip pat įžo 
džių, apdovanojimų ir pasiro
dymų. Gražiai padainavo ir pa 
sirodė vilkiukai. Sveikiname 
gerb. prelatą dr. J. Tadaraus- 
ką, kuris Nepriklausomybės 
šv. proga buvo apdovanotas 
ordenu už nuopelnus, taip pat 
dėkojame už gražų pamokslą 
ir nuoširdų paskatinimo žodį 
sueigos metu.

Širvintietė.
VASARIO 16 
MINĖJIMAS

šiemet buvo ypatingai didelės 
apimties ir puikus. Minėjimo 
išvakarėse, šeštadeinį, vasario 
15 d., Hamiltono dienraštis 
„The Hamilton Spectator“ 
pirmajame puslapyje įdėjo di
delę spalvotą nuotrauką —mū 
sų 5 mažąsias 10 ir 11 m. am 
žiaus šokėjas tautiniais rū
bais, pažymėdamas, kad tai tai 
kos šokėjos ir nurodydamas, 
kad jos išpildys lietuviškus šo 
kius 46-tose Lietuvos nepri
klausomybės metinėse. Nuo
traukoje matome ištikrųjų la
bai gražias šias lietuvaites: 
Irutę Žilvytytę, Anelę Ka
minskaitę, Irutę Paškevičiūtę, 
Jūratę Jurgutytę ir Sigą But 
kevičiūtę.

Vasario 16 dienos iškilmės 
prasdiėjo AV parapijos bažny 
čioje, kur buvo atlaikytos iš
kilmingos pamaldos. Pamaldo 
se dalyvavo visos vietos orga
nizacijos su vėliavomis. Tai 
dienai pritaikytą pamokslą pa 
sakė prel. dr. J. Tadarauskas. 
Buvo pasimelsta ir padėta vai 
nikas už tuos, kurie žuvo dėl 
tėvynės laisvės.

3 vai. p. p. „Lietuvių Na
mų“ salėje įvyko iškilmingas 
minėjimas, sutraukęs šiemet 
rekordinį skaičių žmonių. Mi
nėjime turėjome ir kanadiečių 
svečių. Miesto burmistrui bu
vo įteiktas ta proga lietuviš
kas medžio drožinys. Paskaiti 
ninkas ped. Ant. Rinkūnas 
kalbėjo apie Kristijoną Done
laitį. Pedagogo mokėjimas sa
vo mintį vaizdžiai perduoti 
klausytojams išlaikė salę visą 
laiką tylią ir susikaupusią.

Šoka ir dainuoja pati jauno 
ji mūsų karta. Mažieji publi

kos ląbai mėgiami ir susilau- 
ikia daug plojimų. Sol. Vcl. 
Verikaitis padainuoja keletą 
lietuviškų dainelių. Daug sy
kių jis mūsų matytas ir girdė
tas, bet visada įdomus ir nau
jas savo pasirinktom dainom 
ir jų interpretacija. Sienoje pa 
sirodo mūsų tautinių šokių 
„Gyvataras“. Tai tie patys, 
kurie iš tautybių šokių festi
valių mums visada parveža 
pirmąsias vietas. Programą 
užbaigia Vcl. Verikaičio veda 
mas bažnytinis choras. „Lietu 
viais esame mes gimę, lietu
viais norime ir būt. . .” Visi 
salėje sustoja, ir tai skamba 
lyg priesaika ir pasižadėjimas.

Su Vasario 16-tos minėji
mu šitoji Bendr. v-ba užbaigė 
ir savo kadenciją. Šiai v-bai 
pirmą kartą teko išdirbti dve 
jus metus. Naujai išrinkti žmo 
nės perima Bendr. vadovavi
mo darbą.

Sk. St. ir K. M.
KAZIUKO MUGĖ

įvyks kovo 1 d., sekmadienį, 
tuojau po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos salėje. Mugė 
pasižymi įvairumu: loterija 
(kuriai I-ą premiją — Aušros 
Vartų Panelės Švenčiausios 
medžio drožinį paukojo gerb. 
prel. dr. J. Tadarauskas), lai
mės ratas, skaučių pagaminti 
rankų darbai, įvairūs saldu
mynai, barankos, šalti užkan
džiai ir tt. Maloniai kviečiame 
Hamiltono visuomenę atsilan
kyti.

Hamiltono skautės.
PRANEŠIMAS

KLB Hamiltono Apyl. Rin 
kimine komisija skelbia visuo
menės žiniai balsavimų, įvyku 
šių 1964 m. vasario 16 d. re
zultatus.

Balsų dauguma į K. L. B. 
Hamiltono Apyl. Valdybą iš
rinkti :

Skelbimas nr. 15.

DIEVO KARALYSTĖ
Tęsinys.

Taip pat yra ir su Dievo Kara
lyste. Pirmiausia ji yra Tėvo Ka
ralystė, turinti valdžios ant visų 
(Mato 13:43; 26:29); tačiau Tėvui 
patiko pasiūlyti viešpatavimą per 
tūkstantį metų savo Atstovui ar
ba Vietininkui — Kristui ir Jo su- 
žiedotinei, — išaukštintiems į die
višką prigimtį ir didenybę, kad vai 
dytų ir naikintų pikta ir keltų au
kštyn visus, kurie pilnai susitai
kys su Tėvu, priimdami Jo Nau
josios Sandoros sąlygas. Antroje 
prasmėje toje valdžioje dalyvaus 
žemės „kunigaikščiai“ arba tar
nai, kurie bus matomais atstovais 
tarp žmonių. Dar platesnėje pras
mėje prie šitos Karalystės priklau
sys visi žydai ir pagonys, kurie, 
pastebėję jos įsikūrimą, parodys 
savo ištikimumą ir pasidavimą jai. 
Plačiausioje prasmėje prie jos pri
klausys visi pavaldiniai, kurie bus 
paklusnūs jos įstatymams; visi ki
ti gi bus sunaikinti. — Ap. Darb. 
3:23; Apr. 11:18.

Toki bus Kristaus atstovauja
mosios Dievo Karalystės tvarka 
prie pabaigos Tūkstantmetinio ka
raliavimo; nugalėjimu laimėtoji ra 
mybė ir priverstinai įsteigtoji tei
singumo valdžia, kurioje visi pasi- 
priešintojai bus sunaikinti geleži
nės lazdos viešpatavimu (Apr. 2: 
27), kaip apie tai parašyta prana
šo Izaijo: „nusidėjėlis mirs sulau
kęs šimto metų ir bus prakeiktas 
(nukirstas))“; nors tokio amžiaus 
jis bus tiktai kūdikis; nes paro
dant nors išviršinį paklusnumą 
protingiems ir teisingiems Kara
lystės įstatymams, žmogus galės 
gyventi net iki Tūkstantmetinio 
amžiaus pasibaigimui. — Izaijo 65 
:20; Ap. Darb. 3:23.

balsais
1. Mikšys Kazys ...............296
2. Lesevičius Pranas ... 215
3. Kačinskas Stasys .... 202
4. Kažemėkas Juozas . . . 193
5. Lukošius Petras..........186
6. Kaušpėdas Antanas. . . 182
7. Pinkevičiūtė Filiomena 179

Kandidatais liko:
1. Stasiulis Otonas.......... 178
2. Rimkevičienė Regina.. 176
3. Kanopa Povilas .............171

Į Kontrolės Komisiją iš
rinkti :
1. Mileris Kazys ............... 269
2. Stonkus Juozas .............234
3. Varanavičius Jonas . . 209

Kandidatais liko:
1. Pulianauskas Zigmas . 161
2. Dalangauskas Adomas . 67

Iš viso balsavo 357 asmens.
Balsavimų pravedime daly

vavo Rink. K-jos pirm. J. Kri 
kštolaitis, k-jos nariai: V. Ke 
žinaitis, K. Lukoševičius ir J. 
Bajoraitis. Talkininkatvo: K. 
Gudinskas, J. Romikaitis ir K. 
Žukauksas.

Balsų skaičiavime dalyva
vo ir rinkimų aktą pasirašė: 
Rink, k-jos pirm. J. Krikštolai 
tis, nariai: V. Kežinaitis, K. 
Lukoševičius ir J. Bajoraitis. 
Iš organizacijų atstovavo: K. 
Gudinskas, Ateitininkų; A. 
Patamsis, Lietuvių Namų; J. 
Stanaitis, Ramovėnų.

Nuoširdžiai dėkojame prel. 
dr. J. Tadarauskui už leidimą 
pasinaudoti parapijos sale ir 
p. St. Bakšiui, bei Liet. Namų 
v-bai už leidimą naudotis bal
savimui Liet. Namų patalpo
mis. Taip pat dėkojame orga
nizacijų atstovams, visiems 
prisidėjusiems prie balsavimų 
pravedimo ir mūsų hamiltonie 
čiams už gausų balsavimą.

Naujai Bendr. V-bai ir Kon 
trolės K-jai linkime sėkmin
gos veiklos.

Rinkiminė Komisija.

Bet šitokį ramybė, nugalėjimu 
<r priverstinu paklusnumu įgyta ra 
mybė, nors ir tinkama bei naudin
ga parodymui kokių palaiminimų 
ir kokios naudos galima gauti iš 
teisingos ir bešališkos valdžios; ta 
čiau tai dar yra toli nuo tikrojo 
Dievo Karalystės tikslo. Tobuloje 
Dievo Karalystėje kiekvienas . tu
rės laisvę daryti kas jam patinka, 
nes tuomet kiekvienas stengsis da 
ryti tai, kas patinka Dievui; nes 
kiekvienas tuokart mylės teisingu 
mą ir neapkęs neteisybės, šita tai 
syklė pagaliau viešpataus visoje 
visatoje, ir pabaigoje Tūkstantme
tinės Kristaus Karalystės, ji bus 
priatikoma visai žmonijai.

Toliau, Apreiškimo 20:7-10, yra 
parodyta, kad Tūkstantmetinio 
amžiaus pabaigoje bus laikas „pjū 
ties“, sijojimui ir atskyrimui tarp 
tuomet gyvenančių bilijonų žmo- 
ginių esybių, kuomet jau kiekvie
nas bus turėjęs pilniausią progą 
pasiekti tobulumą. Tuomet įvyk- 
siąs sijojimas bus panašus sijoji
mui „Babilono“, „Krikščionijos“, 
dabartinės „pjūties” metu; ir tai 
bus taip pat panašus sijojimui žy
dų amžiaus „pjūtyje“. Tūkstantme 
tinio amžiaus pjūtyje įvyks galuti
nas atskyrimas „ožių“ nuo Vieš
paties .avių“, kaip yra parodyta 
Viešpaties prilyginime.— Mato 25: 
31-46.

Nors žydų ir Evangelijos pjūčių 
pasekmės parodo surinkimą tik 
mažo būrelio, ir pripažinimą ne
vertais didelių minių, todėl kad iki 
šiam laikui šėtonas suvedžioja ir 
apkaltina žmonių minias, mes ga
lime priderančiai laukti, kad Tūks 
tantmetinio amžiaus pjūties pasek 
mės bus kaip tik priešingos, — 
didesnė dalis žmonijos — paklus
nios „avys“, bus įvestos į amžinąjį 
gyvenimą; mažuma gi, kuri prily
ginta prie „ožių“, bus sunaikinta. 
Viešpaties ištyrimo pasekmės bus

Lietuvių, latvių ir estų tauti 
nių grupių veikla Ottawoje 
reiškiasi jau nuo 1949 metų, 
kada pirmą syk visos trys gru
pės bendrai paminėjo Birželi
nius trėmimus ir pagerbė Žu
vusiuosius už savųjų kraštų 
laisvę.

Toji veikla su įvairuojančiu 
intensyvumu tebesireiškia ir 
iki šiol. Buvo mėginimų tokį 
suderintą veikimą antikomu
nistinės veiklos srity praplės
ti, įtraukiant visus Sovietų pa 
vergtuosius, tačiau dėl mažo 
pavienių grupių asmenų skai
čiaus pasisekimo neturėta ir 
tas nėra prigiję.

Pabaltiečiai, turėdami tar
pusavy daugiau bendrų ir vie
nodų problemų, įstengia ge
riau vieni kitus suprasti, todėl 
jų veikla našesnė.

Sprendžiamą tarpgrupinį 
organą sudaro po 2 iš kiekvie
nos grupės, kurių vienas — 
grupės pirmininkas, kitas ko
optuotas grupės narys.

Balandžio mėn. 11 dieną 
yra rengiamas bendras balius- 
-pavasariniai šokiai — susipa
žinimas, su programa, kuri 
bus įdomi visiems dalyviams. 
Vieta: Assembly Hall — Pa
rodos aikštėj. Kvietimai į tą 
pobūvį gaunami pas Apyl. v- 
bos narius ir p. J. Šimanskį.

Pabaltiečiai savo posėdyje 
svarstė visas tris grupes lie
čiančius bendruosius klausi
mus, derinant jų veiklą, kai 
tenka toms grupėms veikti pa 
vieniui.

Peržvelgta veikimo galimy
bės šių metų birželiniams įvy
kiams bendrai paminėti.

surnadamas kokybės, o ne didelio 
skaičiaus. Jis garantuoja, kad nuo 
dėmei ir nusidėjėliams ir tiems, ku 
rie pritaria piktam, nebus leista 
eiti toliau kaip iki Tūkstantmeties 
pabaigai. Niekam nebus leista ga
dinti amžinosios laimės ir ramy
bės, nes tuomet „mirties jau ne
bebus, nė gedėjimo, nė rėksmo, nė 
skausmo nebebus, nes kas buvo 
pirma, praėjo“ — Apr. 21:4.

Bus daugiau.
Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogą. Neturtin
giems siunčiam (Veltui) mažas 
knygeles ir traktatus. Pareikala
vus, siųskite šiuo adresu: L. B. S.

III., U. S. A. (61362)
A. 212 E. 3rd, Str. Spring Valley,

- ra

GERIAUSIA DOVANA
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS .........................................................  25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES................................ 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI. .............................................  0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ .............................................. 0.75
VARPAS 1963 METŲ .................  2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA .................. 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI................................................. 4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLETVYS........... 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ..................................................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas..................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS........... ............. 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS......................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................................. 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ.................................. .... 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS..................................................... 1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA...................................... 0,25
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.......................................................... 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE.............................................. 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS....................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU..................................................... 1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS..................................................... 3.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS............................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID..................................................... 1.50
Dr. M. 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. Pažėraitė. 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
Ig. 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...................................................... 10.00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS.......................................... 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMES. .............................................. 1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.
M i -I I M u r-irin H11" T'Miri i i.ii ii m............ M ............ M 1 ».........  '

PAMINĖTA VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOJI 
Ottawos lietuviai turėjo 

progą išklausyti svečio iš 
Montrealio — Stepono Kęs- 
gailos nuoširdžių minčių py
nės, išplaukusios iš jo širdies. 
Jis ją patiekė susirinkusiems 
gražia aiškia tarsena. Tai bu
vo mintys, kilusios apmąstant 
šią didžiąją mūsų šventę, žvel
giant iš dabarties taško.

Susirinkusieji prelegento pa 
škaita buvo labai patenkinti.

Šios šventės didingumui pa
ryškinti labai derinosi Klebo
no Kun. Dr. V. Skilandžiūno 
prieš tai įvykusių pamaldų me 
tu pasakyto pamokslo mintys 
apie tikrosios aukos prasmę ir 
būtinumą lie .u viekam reikjųi.

Meninėj daly kas kart gerė
janti lietuviškos dainos mėgė
jų grupė, dir. V. Radžiaus, pa 
dainavo 3 dainas; mūsų atža
lynas: Vilčinskaitė, Ramūnai- 
tė, Danytė ir Leverytė padek
lamavo patriotinių eilėraščių, 
o vyresniosios kartos atstovai: 
Daunienė, Paškevičienė, Ra- 
mūnienė ir Paškevičius pa
skaitė mūsų poezijos posmų 
atatinkamą derinį. Minėjimas 
baigtas suneštinėmis vaišė
mis - kavute ir po to, pagerbi 
mu svečio prelegento, St. Kęs 
gailos. Kor.

TAUTINĖS SĄMONĖS...
Atkelta iš 3-čio psl.

stoja kelio mūsų tautinių var
dų naudojimui. Turime jų pa 
kankamai lengvai ištariamų: 
Aidis, Vytis, Algis, Rasa, Rū
ta ir t. t. Leidimo teisės, jei li
tas verčiamas j dolerį, taip 
pat nėra kliūtimi ir vardų pa
keitimui. Taigi nėra jokio pa
grindo, kad ši tautinio nusą- 
moninimo žymė — nerašymas 
savų lietuviškų vardų į lietu
vių kalbos pradžiamokslį 
„Kregždutę“ kartotųsi dar ir 
sekančioje jos laidoje. O visai 
būtų suprantama ir pateisina
ma, jei Liet. Bendruomenė, 
jausdama atsaikomybę mūsų 
tautinio auklėjimo srityje

ic pasirūpintų iš
leisti pataisytą su lietuviškais 
vardais ir lietuviškai dvasiai 
pritaikinta lietuvių kalbos va
dovėlį. Tokiam darbui daugu
ma tėvų ne tik pritartų, bet ir 
su pinigine pašalpa prisidėtų.

Alg. Vainius.
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Al O N T^REAL Pranešame mieliems mūsų, klijentams, 
kad persikėlėme į naujas patalpas.

SAKAS PARCEL SERVICE
DLK VYTAUTO 

NEPRIKL. KLUBO
šėrininkų metinis susirinki

mas sekmadienį buvo gausus 
dalyvaujančiais ir veiKsmin- 
gas patiektais valdybos nutari 
mais, kurie be išimties buvo 
priimti, išskyrus dividendų 
klausimą. Šėrininkai girdėda
mi v-bos nutarimą, kad jau ne 
delsiant einama prie paruošia
mųjų darbų statybai, nutarė 
išsimokėti, kaip ir kitais me
tais, tokius pat diviaenaus — 
po 30%, bet statybos reikaluo 
se atskirai remti — paskolo
mis ar kitaip, lėšų kėlimo klau 
simą. Todėl diskusijų išsireiš
kimuose siūlė dividendų mokė 
jimu, (nors vykstant staty
bai;,) sužadinti nepriklausan
čius klubui tautiečius stoti į 
klubo eiles ir pirktis šėrus, 
nes jei kurį nepilnai suvilios 

tautinis vienetas, tai bent divi
dendai.

Klubas įstojo nariu į Mont 
realio „Litas” Kredito koope
ratyvą.

Be to, dar tenka pastebėti, 
kad klubo nariai nors ir labai 
konservatyvūs, sunkiai atsisa
ką savo veikloje senos struktū 
ros, bet buvo labai patenkinti 
pirmą kartą klubo v-bos iš
siuntinėta apyskaita ir ne
prieštaravo ateityje veiklos 
darbu ir sąmatos sudaryme.

Pr. P.
KLUBO PAŠALPINĖS

dr-jos susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį 2 vai. po pietų, 
kurio metu galima įstoti į klu 
bą nariais. Kaip ir kiekvienais 
metais prasideda įstojimo va
jus, už įstojimą mokestis ne
imamas.

Dėl techniškų aplinkybių 
dividendai dar nebus išmoka
mi. Klubo Valdyba.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

Primename visiems na
riams, kad „Lito” nepapras
tas ir metinis susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
kovo 1 d., 12 vai. 30 min. 
punktualiai, Šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje, 3426 Parthe- 
nais street, Montreal. Prieš 
susirinkimą nuo 10 vai. 30 m. 
narių registracija ir naujų na 
rių priėmimas. Po susirinki
mo — vakarienė.

Aušros Vartų „Lito“ sky
rius, ryšium su metiniu susi- 
rinkipiu Šv. Kazimiero para
pijos salėje, ateinantį sekma
dienį veiks ti'k po 10-tos vai. 
pamaldų iki 11 vai. 30 min. 
Po 11- tos vai. pamaldų bus 
uždarytas.

Taupumo dėlei kvietimai 
su metinėmis apyskaitomis į 
„Lito“ susirinkimą buvo pa
siųsti tik vienam šeimos na
riui, nors ir visa šeima pri
klausytų unijai. Kvietimas 
galioja visiems. Ištekėjusios 
moterys nuo šių metų yra pil 
nateisiai nariai.

Šv. Mišios už mirusius „Li 
to“ narius su Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje ateinan
tį sekmadienį 11 vai. prieš su 
sirinkimą. Visi nariai kviečia 
mi dalyvauti.

Organizacijų įgaliotiniai į 
„Lito" susirinkimą turi atsi
nešti raštiškus įgaliojimus.

Pr. R.
• Išsikėlė į JAV Kaliforniją 
pp. Šimonėlių šeima, šeštadie
nį, į Santa Monica.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir ~ ~
ketvirtadienį ’ ‘ P’
antradienį ir 
penktadienį

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

4 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DIDŽIOJO MŪSŲ 
PIANISTO

Andriaus Kuprevičiaus kon
certas Montrealyje, YWCA 
salėje, 1355 Dorcnester West, 
įvyks sekantį sekmadienį, ko 
vo 8 dieną, 3.30 po pietų, lai
ku, kada visi žmonės turi dau 
giausia laiko. Koncerto prog
rama šį kartą bus labai įvairi 
ir labai įdomi. Profesorius, 
kaip žinoma, pats būdamas 

jaunimo mokytoju Clevelan- 
do konservatorijoje, domisi ir 
vertina moksleivijos dalyva
vimą, o moksleivijai įeiti tik
tai pusė kainos, tat jų biudže
to neapsunkins. Bilietų iš an

ksto galima gauti pas platin
tojus ir NL redakcijoje.
• P. M. Leknickienė, gerokai 
įdegusi Floridos saulėje, sugrį 
žo į Montreal; iš Miami, kur 
buvo nuvykusi su pp. Krei
viais ir p. Gražiene.
• Mirė P. Valančiūnienė, 84 
metų amžiaus. Paliko 7 duktė 
ris ir 3 sūnus. Vyras miręs 
prieš kelius metus. Palaidota 
vasario 24 d. per Aušros Var
tų bažnyčią.

STP. KAIRIO SVEIKIN.. .
Čia susirinkusioji dalis tautie
čių, kuriems Jūs siunčiate per 
spaudą savo sveikinimo žodį, 
kartu su Jumis dalinasi tvirtu 
tikėjimu į Lietuvos išlaisvini
mą. A. Ošlapas
New Yorko Amerikos Liet.

Tarybos Pirmininkas.
LIETUVOS NEPRIKLAUS 

OMYBĖS ATKŪRIMO 
SUKAKTUVĖS 

šiemet plačiausiai paminėtos 
visame laisvame pasaulyje. 
Daugelyje vietų pasakyta la
bai vertingų kalbų.

Vasario 16-sios minėjimai 
beveik visose lietuvių koloni
jose praėjo tą pačią dieną. Lie 
tuvos nepriklausomybės atsta 
tymo diena šiemet buvo pla
čiai paminėta ne vien lietuvių. 
JV Kongrese Vašingtone 
daug senatorių ir kongresma- 
nų pasakė kalbas apie Lietu
vą ir savo žodžius įtraukė į 
Congressional Records. JAV 
Prezidento Lyndon Johnson 
laiškas Altui, V. Sekr. Dean 
Rusk laiškas Lietuvos atsto
vui Vašingtone J. Rajeckui, 
Lietuvos atstovybės reprezen
taciniame priėmime dalyvavi
mas aukštų pareigūnų, taip 
pat didžiosios spaudos atsto
vų, mums rodo, kad aukščiau
siose valstybių viršūnėse, Lie 
tuva nors ir okupuota, bet lai
koma gyva ir esančia nepri
klausoma valstybe.

Daugelis JAV gubernato
rių, miestų majorų Vasario 16 
-tąją paskelbė savo steito at
miešto lietuvių diena. Lietu
vos vardas taip pat buvo išpo 
puliarintas, kad ir vietinė ame

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

sent by 
UKRAINSKA KNYHA 

620 Barton St. East 
Hamilton, Ontario. 

LI 4-7239

Rochesterio Dramos Mėgėjų Būrelis š. m. vasario 29 d.
7.30 v. v. Prisikėlimo Parapijos salėje stato Vyt. Alanto

3 veiksmų komediją 
„BUHALTERIJOS KLAIDA”

Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti!
Bilietai: $2, $1.50, $1.

Toronto Lietuvių Caritas.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bazaras jau visai arti. Nuo 
širdi padėka visiems, kurie 
grąžino knygučių šakneles, 
bet laukiame ir kitų, kurie 
dar negrąžino. Taip pat jau 
daugėja ir fantai. Praėjusią 
savaitę gražių fantų aukojo : 
J. Mickienė, O. Naikelienė, 
V. Gražienė, V. Mileris, P. ir 
E. Rutkauskai (iš Jamaicos) 
ir E. Vaicekauskienė.

T. Kulbis, trumpai pabuvęs 
namie, vėl išvyksta pastora
cijos darbui į Ameriką.

Į Kunigų Vienybės susirin 
kimą Hamiltone šį pirmadie
nį išvyksta T. Vaišnys. Grįš 
penktadienį.
® Pp. Intų šeima, praleidusi 
apie 3 savaites Floridoje, su
grįžo ir vėl jungiasi į darbus.

rikiečių spauda ir radiofonai 
pakartotinai kalbėjo apie Lie
tuvą, kaip valstybę, kuri yra 
Sovietų S-gos okupuota. Dė
ka visų pastangų, jau pusėti
nai yra mūsų pasiekta, kaip J. 
Audėnas VLlKo vicepirminin 
kas Bostono minėjime pasakė, 
kad „Mes turime kelti savo 
balsą taip, kad jį išgirstų ne 
tik prezidentai, senatoriai ir 
gubernatoriai, bet kad dažnas 
gatvės žmogus žinotų, jog Lie 
tuvo pavergta, o mes, svetin
guose kraštuose gyvendami, 
visomis priemonėmis kovoja
me dėl jos išlaisvinimo“.

VLIKo pirm. dr. A. Trima
kas kalbėjo Waterbury Conn, 
kur visa vietinė spauda labai 
plačiai aprašė ir minėjimą ir 
Lietuvos reikalus. Trimako 
kalbos buvo perduotos radijo 
stočių. Anglų kalba įkalbėtas 
rašytojo Algirdo Landsbergio 
pagarsino amerikiečių stotys.

New Yorke karštą kalbą 
sakė dr. B. Matulionis, Čika
goje įspūdingai kalbėjo agr. 
J. Daugėla.

New Yorko ALTO pastan
gomis iš miesto stoties angliš
kai kalbėjo : Dr. V. Paproc- 
kas, dail. V. Jonynas, studen
tė A. Šileikytė ir L. Bieliukie- 
nė.

Cleveland Ohio kalbėjo dr. 
S. Bačkis ir apie jį, minėjimą 
ir Lietuvą parašė visa eilė 
amerikiečių laikraščių.

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 IL I I 39
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

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

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

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

PARAPIJOS ŽINIOS 
ŠV. KAZIMIERO

— Išsiuntinėta metinė pa
rapijos apyskaita su parapi
jos žiniomis.

— Jaunimo išvyka į Mėly
nąjį Slėnį buvo sėkminga, da
lyvavo 50 asmenų.

— Aukojo bažnyčiai A. 
Tautkus 50 dol., A. Russell, 
J. Trumpa ir P. Čipkus po 44 
dol., A. Popieraitis, A. Kaz
lauskas po 25 d., E. Dainius 
ir P. Bunys po 24 dol., N. Ja- 
siūnienė 22 dol. ir Z. Barysas 
19 dol.

VILKIUKŲ DĖMESIUI
Rosemounto vilkiukų suei

ga įvyks šį šeštadienį, vasario 
29 d., 12.30 vai. p. p., šv. Ka
zimiero parapijos salėje.

Verduno vilkiukų sueiga 
įvyks, šį sekmadienį, kovo 1 
d. Aušros Vartų salėje, po 10 
vai. mišių.
• Jaunieji pp. Vazalinskai su
silaukė pirmgimę dukterį.

VLIKo radijo programos 
Romoje vedėjas dr. J. Gailius 
suruošė minėjimą italų kalba.

Gautos žinios iš Europos, 
kur taip pat nepriklausomy
bės atstatymo šventė plačiai ir 
rimtai paminėta Vokietijoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje. Pary
žius, Londonas, Roma, kur 
daugiausia yra lietuvių, tose 
šalyse pirmavo, ypač, kad tų 
miestių priešakiniai žmones, 
kurie vertina laisvę ir nepri
klausomybę, lietuviams pareiš 
kė gilių simpatijų, užuojautos 
pavergtai Lietuvai ir didelį pa 
sipiktinimą Sovietų Rusijos 
diktatūra, kuri veidmainingai 
kalba apie tautų teisę apsi
spręsti, bet pati laiko žiauriai 
pavergusi Pabaltijo valstybes.

INCOME TAX 
PRANAS TAUTKUS, 

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

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

A. Matulio bute: 
7684 Edward St., LaSalle.

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

Restorane Kaunas. 
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

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

Sklypai, residenciniai namai, 
a p ar t men tai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

KAZIUKO MUGĖ
kasmet rengiama kolonijos 
skautų, šiais metais bus mūsų 
par. salėje. Ji oficialiai prasi
dės po 10 vai. mišių. Tokiu 
būdu salėje vėlyvų mišių ne
bus. Mugėje dalyvauti kviečia 
me visus.
BUHALTERIJOS KLAIDA 

TORONTE
Šį šeštadienį, vasario 29 d. 

mūsų salėje Tor. Lietuvių Ca 
ritas kviečia Rochesterio Dra
mos mėgėjų būrelį su V. Alan 
to komedija „Buchalterijos 
Klaida“. Visa visuomenė ma
loniai kviečiama į šį vaidinimą 
gausiai atsilankyti. Gautas 
pelnas bus skiriamas ligonių 
ir į vargą- patekusių lietuvių 
šalpai. Atsilankykime ir pa
remkime !

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Kazimiero minėjimas, 
kasmet rengiamas Katal. Fe
deracijos, šiemet bus kovo 8 
d. Kiek paskaita, tiek ir meni 
nė programa bus duota kolo
nijos jaunimo.

ŽALYS IR ŽIŽYS
NUGALĖJO FISCHERJ
Pagarsėjęs JAV šachmati

ninkas jaunuolis R. Fischer, 
Montrealyje davė simultaną: 
lošė prieš 56, iš kurių tiktai 5 
išlošė, o šių tarpe ir mūsų 
šachmatininkai: NL šachma
tų skyriaus vedėjas I. Žalys ir 
V. Žižys.
• Serga mokytoja p. I. Rim- 
kevičienė. Buvo Lachinės ligo 
ninėje dr. J. Šemogos priežiū
roje.
• Mirė vilasalietė Reinotienė, 
palaidota vasario 18 d. per A. 
V. parapijos bažnyčią.

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

AUŠROS ŽINIOS
Treč.,7 v. v., Pr. par. salėje 

Church lygos finalai: Aušra 
M. B. „A“ — Vytis. C. Y. O. 
lygos pusfin. bus pradėti žais 
ti šį savaitgalį.

Praėjusios savaitės rungty 
nių rezultatai. T. L. B. lygoje 
Aušros mergaitės nugalėjo 
Vytį 43X15; Church lygos fi 
naluose Aušra M. B. „A“ pra 
laimėjo Vyčiui 30X38; C. Y. 
O. lygoje Aušra pralaimėjo 
Corpus Christi 3x8 ir Aušra 
B. nugalėjo St. Alphons 7x2 
ir 7X6; Ontario L. B. finaiuo 
se Aušros merg. senior ko
manda pralaimėjo Hamiltono 
Kittens 29x75; Ontario C. B. 
finaluose Aušra M. pralaimė
jo Niagara Falls 60Xo5 (38 x 
35 ir 22X30).

Romas Gudas, kurį laiką 
studijavęs Los Angeles, grįžo 
į Torontą ir įsijungė į klubo 
veiklą. Netrukus žada gr;žii 
ir A. Jankauskas.

Krepšinio treniruotės vyks
ta sekančia tvarka: pirmad. ir 
trečiad. nuo 4.30 iki 6 vv. ber 
niukams 9—12 m., nuo 6 vv. 
vyresniems; antrad. ir ketv. 
nuo 4.30 iki 6 vv. mergaitėms 
9—12 m., nuo 6 iki 7.30 vv. 
mergaitėm 13—16 m., nuo 7. 
30 iki 9 vv. vyresnėm mergai
tėm. Treniruoja R. Gudas, S. 
Ginčiauskas ir atskirų koman 

dų treneriai. Norintieji įsi
jungti prašomi ateiti tiesiog į 
salę treniruočių dienomis.

KANADOS ŠACHMATŲ 
pirmenybės bus šį savaitgalį 
muzikos studijoje. Suaugusie 
ji ir jaunimas registruojasi 
pas V. Petrauską ar T* Pau
lių iki šio ketvirtadienio.
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