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Netikrumas ir nepastovumas eina didyn MASINU FONDO VAJUS
Bar• VAKARAI VIS DAUGIAU KLIMPSTA Į PAINIAVAS

• JAV NEAPSIGINA NUO ŠNIPŲ
• MASKVA VĖL VILIOJA DE GAULLE
• KIPRE NESILIAUJA TARPUSAVĖS KOVOS
• INDOKINIJA PATENKA Į SOVIETINIUS NAGUS

Tarptautinės padėties sun
kumas, kuris pastoviai auga, 
varbiausia nuo to, kad Va
karų valstybės ne tiktai išėjo 
iš susitarimo dėl bendrų sa
visaugos veiksmų,\ bet ir dėl 
to, kad tas

VAKARŲ KRIKIMAS 
EINA DIDYN,

nes Vakarų valstybių bendra
darbiavimas šiuo metu visai 
šlyja.

Maskva tą mato ir tuojau 
padėtį išnaudoja. Maskv.a jau 
meilinasi su de Gaulliu ir, pri 
siminusi pirmuosius jo reve
ransus Maskvai tuojau po ka
ro, jį pradėjo vilioti.

JAV prezidentas J ohnso- 
nas tą padėtį supranta ir

DARO ŽYGIŲ DE 
GAULLE SULAIKYTI.
Jis de Gaulle ramina: nesą 

nesutariamų dalykų ir kad 
Prancūzijos vieta vis vien Va 
karuose. Jis de Gaulle laukiąs 
Washingtone.

Nelaimė JAV, kad neįsten
gia apsivalyti nuo šnipų, ku
rių visą seriją iš Rusijos pabė 
gusieji žvalgybininkai nurpdo 
Amerikos valstybinėse įstaigo 
se.

Kai taip stovi reikalai, sun
ku JAV prezidentui ne tiktai 
veikti, bet sunku ir planuoti.

Šnipų afera JAV atstovy
bėje Varšuvoje, kurią atiden
gė 1960 m. pabėgęs iš Sov. 
Rusijos M. Golenewski, papil 
dė jo gi žinios apie sovietinius 
šnipus Valstybės departamen 
te ir kt. įstaigose, kur jų Go

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
PIRMININKUI DR. ANTANUI TRIMAKUI

mirus, Velionio šeimai, artimiesiems ir visiems už Lietuvių 
tautos laisvę ir Lietuvos valstybės nepriklausomybę kovo
jantiems, netekusiems garbingo ir veiklaus kovos vadovo, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Valdyba.

A. A. 
ADOMUI GEČUI

po sunkios ligos Lietuvoje mirus,
jo žmonai p. GEČIENEI, dukterims IRENAI, 

p. MILANAI JONELIENEI, ZOSEI MOCKIENEI 
ir jų šeimoms, sūnus VYTAUTUI ir FELIKSUI 

gilią užuojautą reiškiame
Viktorija ir Ignas Gurčinai.

ALDONAI KUZAITIENEI IR E. KRINGELIENEI, 
jų sesutei staigiai mirus Lietuvoje, 

reiškiame gilią užuojautą
Viktorija ir Ignas Gurčinai.

PADĖKA
Mūsų skausmo valandoje pareiškusiems širdingas už
uojautas dėl mylimo tėvelio ir uošvio mirties reiškia
me gilią padėką: Vi G. Kudžmams, E. Kudžmaitei, J. 
A. Rugieniams, A. L. Rugieniams, V. J. Rugieniams, 
A. A. Gauriams, R. A. Knystautams, J. N. J. Kibirkš- 
čiams, J. I. Vilgaliams, R. E. Navikėnams, S. S. Nagi- 
nioniams, J. G. Zabieliauskams, K. O. Šitkauskams, 
J. N. Adomaičiams, L. R. Urbonams, J. V. Simanavi
čiams, A. I. Vazalinskams, K. B. Vilčinskams, J. J. 
Blauzdžiūnams, A. V. I. Gražiams, A. Rudytei, P. J.

Žukauskams, P. T. Čipkams, E. Ta r aso vien ei ir 
Montrealio Ateitininkams.

Liūdesio slegiami
Eleonora ir Augustinas Kudžmai.

lenewski nurodė net 18. Dėl
JUDOŠIŠKŲ KAIKURIŲ 
JAV ŽMONIŲ DARBŲ 

daugelį JAV darbų bei suma 
nymų lydi nesėkmė: atominių 
paslapčių išdavimas, JAV pra 
monės paslapčių išdavinėji
mas ir kt. panašūs kenkia J. 
A. V. veiksnių efektingumui.

Ši ypatinga būsena privedė 
prie to, kad JAV pagalba In- 
dokinijos valstybėms gintis 
nuo Kinijos ir Rusijos komu
nistų invazijos darosi neefek
tyvi ir šaindien būsena jau to 
kia, kad
INDOKINIJOS VALSTYBĖS 
PATENKA Į AGRESORIŲ

NAGUS.
Buvusios laisvos valstybės 

Vietnamas Laosas, Kambod
ža jau baigiamos okupuoti. 
Dabar ateina eilė Siamui, Bur 
mai ir Malezijai.

Johnsonas susirūpinęs ir pa 
kartotinai siunčia ten savo mi 
nisterį McNamara, bet tie ty
rimai nieko negelbės, jeigu ne 
bus panaudotos rimtos apsigy 
nimo priemonės.

— Žinovų teigimu, Mask
va kviečius Amerikoje perka 
ne maistui, bet dirbtinės gu
mos pramonės reikalams, at
seit - karo reikalams.

- Graikijos karalius Povi
las, 62 m., mirė. Sostą užėmė 
jo sūnus Konstantinas 11.

— JTO sekr. U. Thant skai 
čiuoja, kad tarptautinės ka
riuomenės išlaikymas Kipre 
kas mėnesį kaštuos po 2 mil. 
dolerių.

KAS NAUJA KANADOJE
PASIRUOŠIMAI PASAULI
NEI 1967 METŲ PARODAI

Parodos organizatoriai va
žinėjo po Europos valstybes 
ir atrėsi su jų vyriausybėmis ir 
prmonės bei prekyobs organi
zacijų atstovais dėl dalyvavi
mo 1967 metais Montrealy 
įvyksimoje pasaulinėje paro
doje.

Dupuy ir Bertrand aplankė 
Austriją, Vokietiją, Čekoslo
vakiją, Prancūziją, Angliją, 
Olandiją, Belgiją ir kt. kraš
tus.

Vienoje jie tarėsi su Vienos 
miesto operos vadovybe dėl 
jos atvykimo į Montrealį ir 
čia parodos metu spektaklių.

<>«■» U O «■»»«■» U— I >
JULIAUS KAUPO LAIDOTUVĖS

Rašytojas Dr. Julius Kau
pas, neatlaikęs staigaus ir stip 
raus širdies smūgio, kovo 1 d. 
mirė Čikagoje poeto Algiman 
to Mackaus bute. Jis buvo nu 
vykęs tirti galimybes dirbti Či 
kagos universitete. Kovo 3 d. 
kūnas buvo atvežtas į Detroi
tą ir pašarvotas Charls & Son 
laidotuvių namuose.

Tą patį vakarą koplyčia bu 
vo pilna žmonių. Prie karsto, 
apstatyto gėlių vainikais, gar
bės sargyboje stovėjo JAV 
lietuvių Studentų S-gos Det
roito skyr. nariai: K. Balys, 
A. Tamulionytė, A. Jokūbai
tis, B. Šilekaitė, G. Bajorių— 
naitė, G. Staniulytė, D. Ma- 
jauskaitė, V. Šeputa, A. Zapa 
rackas, L. Mingelaitė, V. Ogil 
vytė, D. Briedytė, V. Darnu
sis, S. Damušis.

Kovo 4 d. salėje buvo visa 
eilė ir Juliaus bendradarbių - 
- amerikiečių gydytojų. Iš De
fiance atvykęs dr. V. Kavolis, 
iš Montrealio — dr. H. Na- 
gys, iš Lemont — M. Katiliš-

KITOS NAUJIENOS
— JAV darbininkai boiko

tavo kviečių pakrovimą Rusi
jai, bet boikotą, prezidento 
Johnsono prašomi, pabaigė.

— Kipre kovos tarp grai
kų ir turkų tęsiasi. Daug už
muštų. Saugumo tarnybai nu
tarus, į Kiprą tvarkai palaiky 
ti siunčiama tarptantinė ka
riuomenė.

— Ilgai tylėjęs JAV prez. 
Johnson pagaliau pradėjo pa
reiškimus spaudai, kurie yra 
labai santūrūs ir atsargūs: jei 
būtų reikalas, jis susitiktų su 
Chruščiovu, bet kol kas tokio 
reikalo nėra, — pasakė prezi 
dentas.

— Rusiją pageidauja iš
plėsti su JAV prekybą, bet J. 
A. V. nežino, ką iš Rusijos ga 
lėtų pirkti.

- JAV sekr. pad. Har
rison pareiškė, kad JAV eko 
nominė pagalba Lenkijai ir 
Jugoslavijai padarė šias vals
tybes mažiau priklausomomis 
nuo Maskvos.

— JAV pagamino lėktuvą, 
kuris skrenda 2000 mylių grei 
čiu 70 mylių aukštyje.

- Anglijos darbiečių va
das AVillson lankėsi Kanadoje 
ir dabar vieši JAV. Jis prieš 
Anglijos atominį ginklavimą
si.

— Mao Tse-Tungo padėję 
ja Sun Čen-Lin, lankydamasi 
Ceilone, pareiškė, kad karas 
reikalingas ir nurodė, kad tik
tai kariaujant Vietname ir kt. 
Indokinijos srityse komunistai 
laimi.

KELIAMI PAŠTO 
MOKESČIAI

Prieš kiek laiko buvo pakel 
ti laiškų ,,Exspress“ mokes
čiai nuo 10 iki 25 et. Dabar 
paštų ministeris pareiškė, kad 
bus pakelti vietinių laiškų mo 
kehčiai nuo 4 et. iki 5.

Paštų min. J. Nicholson pa 
reiškimu, paštai praėjusiais 
metais davė 4,276,808 dole
rių nuostolių. Jeigu vietinių 
laiškų persiuntimo kaina bus 
pakelta iki 5 et., tai paštų mi 
nisterija gaus 8,500.000 dol. 
pajamų daugiau ir padengs 
deficitą.

— P. Vietnamo pirm. Kh 
anh pareiškė, kad tuojau bus 
daroma žemės reforma.

kis su žmona Liūne Suteba, iš 
Čikagos — A. Mackus, VI. 
Adamkavičius ir K. Bradū- 
nas, iš New1 Yorko — K. Bal
kus ir K. Čerkeliūnas, iš Flin- 
to —• V. Černiuvienė ir B. 
C^AŽulis ir t. t. Prie karsto bu 
dėjo Mičigano Lietuvių Gy
dytojų S-gos nariai: P. Šepe
tys, B. Gruzdienė, G. Peterso 
nas, V. Vaitkevičius, V. Mile
ris, D. Poulik, B. Kvietys, V. 
Majauskas, V. Žemaitis, P. 
V. Otonas.

9 vai. vakaro buvo pradėta 
atsisveikinimo programa, ku
riai vadovavo A. Mackus, tru 
mpu žodžiu pradėdamas ir 
baigdamas. Jis pakvietė deši 
mtį kalbėtojų, kurie pasakė 2- 
3 minučių žodį kiekvienas. Iš 
eilės kalbėjo* V. Adamkavi
čius ---- JAV Liet. B-nės ir S.
-Santaros Federac. vardu, V. 
Majauskas — Mičigano Liet. 
Gydyt, s-gos, A. Zaparackas 
— JAV Liet. Sudentų s-gos, 
K. Balkus—buv. studijų drau 
gų Freiburge, V. Alantas ---
JAV Liet. Rašytojų s-gos ir 
Detroito rašytojų, Page — 
kaip Juliaus draugas ir „Dak
taro Kripštuko pragare“ ver- 
vėjas į anglų kalbą. M. Katiliš 
kis, H. Nagys ir K. Keblys, K. 
Bradūnas. Kalbos visų buvo 
nepaprastai jaudinančios ir be 
vei kvisos baigėsi pačių kalbė 
tojų ir daugelio klausytojų 
ašaromis.

Žvarbią, vėjuotą kovo 5 d. 
a. a. Juliaus kelionė į Holy Se 
pulchre kapines užtruko treje 
tą valandų, gerai valandai pa 
keliui sustojant Divine Provi 
dence bažnyčioje, kur. kun. 
M. Kundrotas atlaikė gedulin 
gas mišias ir pasakė pamokslą 
angliškai. Ilgoje 93 mašinų ko 
lonoje be lietuvių ir nelietu
vių detroitiškių ir jau išvardin 
tų tolimų svečių, dar prisidėjo 
vidurnaktį arba tą rytą Detroi 
tą paseikę iš Vašingtono —A. 
M. Grajauskaitė - Aistienė ir 
V. Trumpa, iš Baltimorės ---
A. Nyka-Niliūnas, iš Filadelfi 
jos — K. Ostrauskas, Iš Čika
gos — K. Almenas, iš Cleve- 
lando — G. Krivickaitė—Igną 
tavičienė, iš Flinto — gen. J. 
Černius su ponia ir dar kele
tas tolimesnių svečių. Paskuti
nį trumpą atsisveikniimo žodį 
kapinėse pasakė H. Nagys.

A. a. dr. Julius Kaupas pa 
liko žmoną Dalią Galaunytę, 
tik ką studijas Mičigano un- 
te prdaedantį 19-kos metų sū 
nų Algį, 13-kos metų dukterį 
Jūrtaę, Lietuvoje gyvenančią 
motiną, Loa Angelėse gyve
nantį brolį Algimentą su žmo 
na, kuris į laidotuves buvo at
skridęs. Alfonsas Nakas.

Atsiliepdami į NL Mašinų 
Fondo vajaus vedėjo J. Šiau- 
čiulio atsišaukimą baigti pra
dėtą vajų, NL skaitytojai ma
loniai atsiliepė ir atsiuntė va
jaus reikalui įnašų: 
Danaitis Antanas,

St. Thomas de Joliette,
p. Q.................................. 10.00

D. A.? ............................. 10.00
Bumbulis Juozas,

Montreal .................... 5.00

WImJ, P.Q.
BANKO „LITAS” 

REIKALAI
Vasario mėnesi „Litas“ 

užbaigė su $882,754 dol. ba
lansu. Per tą mėnesį gauta $ 
29,000 indėlių ir $22,000 de
pozitų. Narių 866, depozito- 
rių 93.
Naujais „Lito” nariais įstojo: 
D. L. K. Vytauto Nepriklauso 
mas Klubas, Juozas Paznokai 
tis, Robertas Paknys, Kristina 
Paknys, Pranas M., Stasys 
Mekšrūnas, Natalija Stasiškis, 
Česlovas Vasiliauskas, Viole
ta Vasiliauskas, Vytautas Va
siliauskas Steranija Vasiliaus
kas, Juozas Lukošius, Ona 
Kreivys, Antanas Kreivys, J u 
zė Bohemier, Gražina Pilec- 
kas, Juzė Pileckas, Ona Yak- 
šys, Mary Lindsay, Stanislava 
Stankūnas, Lusier Bohemier, 
Rita Gudžiūnas, Regina Bui
ka, Juozas Kulakauskas, Ro
mas Verbyla ir Povilas Bagu- 
šis.

Suinteresuoti asmeninėmis 
paskolomis

prašomi stengtis pareiškimus 
paduoti bent prieš septynias 
dienas, kadangi Kredito Ko
misija posėdžiauja tik kartą 
per savaitę. Nekilnojamo tur
to paskoloms geriau užsirašy
ti iš anksto. . Pr. R.
Sekmadieniais Šv. Kazimiero

parapijos salėje 
pradedamos „Lito“ operaci
jos nuo ateinančio sekmadie
nio, kovo mėn. 15 d. Jos bus 
vykdomos pasibaigus 10-tos 
vai. pamaldoms iki 12 vai. 
30 min., tuo pat laiku kaip ir 
Aušros Vartų parapijoje. Bus 
inkasuojami pinigai, čekiai, 
pašto perlaidos, daromi pini
gų išmekėjimai, priimami nau 
ji nariai ir t. t. Tačiau pagei
daujama, kad ilgesni dalykai, 
kaip pav. pareiškimų pildy
mas paskoloms, būtų atlieka
mi šiokiadieniais. Operaci
joms vykdyti pakviestas ilga
metis .Lito“ Kredito Komisi
jos pirmininkas J. Juškevičius.

Rosemonto skyriaus darbo 
valandos 3907 Rosemont 
Blvd, lieka nepakeistos. „Li
to” Valdyba tikisi, kad šis Ro 
semonto skyriaus operacijų 
praplėtimas bus palankiai vi
sų sutiktas ir paspartins „Li
to“ augimą rytinėje Montrea
lio dalyje.

Speciali lengvata indėlių 
perkėlimui į depozitus.

Kaip žinoma, „Litas“ skai
čiuoja dividendus už indėlius 
kas metų ketvirtis. Tačiau 
nuo birželio mėn. 30 d. iki 
metų galo bebus tik vienkart: 
nis dividendų skaičiavimas.

KANADOS SOSTINĖ OTTA WA
REKOLEKCIJOS 
KOVO 14 IR 15.

Rekolekcijos kun. P. Gai
dos katalikams įvyks šį šešta
dienį ir sekmadienį, kovo 14 
ir 15 d. Pradžia 7.30 vak. Ar
kivyskupijos Rūmų koplyčio

Viao 25.00 
Nuoširdžiai dėkojame.

Mašinų F-de buvo 12,247.00 
Per savaitę gauta . 25.00
MF dabar yra .... 12,272.00 
MF užplanuota. .. . 15,000.00 
MF dar trūksta . . . 2,728.00

Visiems būsime dėkingi, 
kas fondą papildys iki užpla 
nuotos sumos.

Valdyba.

KULINARIJOS 
KONKURSAS

Kovo 3 d. Vicoria Hali, 
Disraeli Chapter No. 1081 dr- 
jos moterys suruošė kepimo 
kontestą. Buvo pakviestos 
įvairių tautų moterys, jų tar
pe ir lietuvės, kurių buvo 7. 
Keturios laimėjo pirmas pre
mijas už savo kepsnius: M. Se 
mogienė, A. Kuncevičienė, p. 
Murauskienė ir p. Bubliauskie 
nė.

Teisėjos buvo: Miss Marga 
ret Oliver, nuo Montreal Star. 
Miss P. M. Farmer — Ogilvy 
Flour Mills, Miss Hazel Be- 
nett — University of Montre
al, Mrs. Vivian Merill — Ro
bin Hood Flour Mills.

Daugumas ponių, pasipuo
šusių tautiniais rubais, repre
zentavo savo tautas. 4 lietu
vės ponios taip pat buvo pasi
puošusios tautiniais rūbais, ku 
riomis labai domėjosi publika 
ir buvo fotografuojamos. Lie
tuvės pirmavo ir ruošėjos 
joms reiškė savo simpatijas, 
fantsu.

AUKOS NL SAUSIO MĖN.
P. Dabkus............................. 1.—

J. Zalatorius.......................... 1.—
K. Kvedaras ........................2.—
J. M...........................................5.—
P. Kaziukonis .................. 3.—
P. Vičiulis............................ 2.—-
K. Stirbys............................. 1 —
J. Statkevičius ..................1.—
J. Girevičius........................ 5.—
P. Gulbinas .......................1.—
K. L. B. V-ba

Sudburio skyrius.... 10.—
V. Kačergius....................... 2.50

S. Naginionis.....................2.—
Nuoširdžiausiai dėkojama.

„NL“.

Užtat visi nariai, kurie nenu
mato iki galo metų išlaikyti sa 
vo santaupų indėlių sąskaito
je, turėtų dalį jų perkelti į de 
pozitus, už kuriuos 4% palū
kanų skaičiuojami kas mėne
sį. Kad perkėlimo metu nariai 
nenustotų dividendų arba pa
lūkanų už savo santaupas, „Li 
to” Valdyba nutarė už kovo 
ir birželio mėnesiuose perkel
tus indėlius mokėti dividen
dus už pilną metų ketvirtį, ne 
žiūrint kurią dieną perkėlimas 
būtų padarytas. Palūkanos už 
tokias į depozitus perkeltas su 
mas bus mokamos nuo sekan 
čio mėn. pirmos dienos. Visi 
nariai kviečiami tuo patvarky 
mu pasinaudoti. Pr. R.

je. 'Sekmadienį 12 vai. toje 
pat koplyčioje pamaldos ir 
po jų suneštiniai pusryčiai.

Visi kviečiami dalyvauti.
A. P.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

MŪS Ų ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

LAIŠKAS Iš VOKIETIJOS

Prenumerata metams:
Kanadoje..............................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur............................ $6.00
Adresų pakeitimas 25 Ct. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Rašybos klausimas tebėra 
aktualus

Rašybos keitimo klausimas 
tikrai tebėra aktualus. „Nepri 
klausoma Lietuva“ visą laiką 
tebejudina šį klausimą. Deja 
musų kalbininkai šia prasme 
labai konservatyvūs. O Jab
lonskis, kurio rašyba dabar re 
miasi, toks konservatyvus ne
buvo: jis rašybą keitė, nuolat 
keitimu buvo susirūpinęs. 
Jam rūpėjo tgbulesnė rašyba, 
atatinkanti kalbos esmę, ir jis 
jos siekė, nelaikydamas jokiu 
tabu.’

Kai Lietuvos okupantas, 
kuriam rūpi nuvertinti ir su
naikinti vieną seniausių pa
saulyje ---- lietuvių ---- kalbą,
lietuvių kalbos rašybą pastatė 
į sąlygas be išeities, ypač reik 
tų susirūpinti laisvėje esantie
ms kalbininkams. Jie ir buvo 
susirūpinę ir yra išleidę nauja 
rašyba Lietuvių kalbos vado
vą, kuriuo tūlą laiką naudojo 
si ir „Nepriklausoma Lietu
va”. PLB Kultūros Tarybai 
pasisakius už jablonskinę rašy

RAŠYBOS KLAUSIMAS TEBĖRA AKTUALUS 
Rašo A. Q. Giedraitis.

Kalbos mokslo dalykus pa
prastai taria ir sprendžia kal- 
kos mokslo specialistai, kalbi 
ninkai. Tačiau kalbos reikalai 
rūpi ir kitiems: mokytojams, 
rašytojams, žurnalistams. . . 
Ir jiems pritinka kalbos reika
lais išsitarti.

Taip ir mudu su Stepu Vy
kintu pasisakova kartais ku
riuo kalbos reikalu. Dabar 
mudviem parupo rašyba. (Ir 
seniau rūpėjo). Stepas Vykin 
tas laikosi jablonskinės ir ne
linkęs jos keisti. Mano nuo
monė kiek kitokia.

iŠ kažinkur Stepas Vykin
tas ėmė šitą mintį (1964 m. 
vasario 7 d. Dirva) :

„Rašybos reiormininkai sa 
ko, kad jie nori mūsų rašybą 
palengvinti“.

Kiekviena rašyba turėjo ir 
turės savo sunkumų. Man rū
pi kilminė rašyba. Tokia ir 
Jablonskio rašyba, tiktai su 
kaikuriais nukrypimais, kaip 
su tuo a u k š t u ir kt. O man, 
be kita ko, patiktų ir šitoks ra 
šymas (kaip, atsimename, ra
šė Vydūnas ir kt.) : raugti 
— r a u g k (liepiamoji nuo
saka), smaugti — 
smaugk, segti ---  s e g k,
teigti — t e i g k šalia 
raukti — rauk, 
smaukti — s jp a u k, 
sekti — sek, teikti — 
teik. Vaizdu ir prasminga.

Kai vaikas pradeda moky
tis ir išmoksta pirmiau rašyti 
žodį augti, tai, iš anksto ne 
įspėtas, a u g š t ą taip pat pa 
rašo su raide g.

Stepas Vykintas pataria:
,,Man rodos, mums, lietu

viams, naudingiau būtų, jei 
mažiau didžiuotumės savo 
kalbos senumu, mažiau E isku 
tuotume dėl rašybos šalutinių 

dalykų, o ge 
riau išmoktume jablonskinę 
rašybą ir moderniąją mūsų 
kalbą, išvalydami ją nuo sve
timybių“. (Ten pat Dirvoje).

Dėl to sakinio konstrukci
jos pravartu būtų pačiam au
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bą, dabar derinamasi prie tos 
rašybos, tačiau ne visiškai, nes 
joje yra nepriimtinų ir kalbą 
iškraipančių dalykų. Yra ir 
didelių nelogiškumų, kurie be 
simokančius lietuvių kalbos 
klaidina ir painioja. Todėl ra 
šybos klausimas tikrai yra gy 
vas, būtinai keltinas ir svars
tytinas.

Mes, laisvi žmonės, turime 
eiti pažangos keliais, kaip ir 
kitso tautos. Pavyzdžiui, Pran 
cūzų Mokslų Akademija pe
riodiškai svarsto kalbos rašy
bos klausimus ir daro patai
sas, kurias natūraliai besivys
tanti kalba iššaukia. Kodėl 
mes, lietuviai, turime atsilikti 
nuo gyvenimo pažangos iy bū 
tinai aklai laikytis tos rašy
bos, kurią aklastovin pastatė 
visą lietuvių gyvenimą stab
dantis okupantas?

Atsižvelgiant j visa tai, ra
šybos klausimams reikia spau 
doje skirti pirmaujančią vie
tą. NĖ red.

toriui pasigalvoti. O tas valy
mas „nuo svetimybių” taip 
pat ne betkeno darbas. An
tai seniau Kazimieras Būga 
kiek jau yra baręs „valyto- 
jus“, braukusius iš savo kal
bos tariamas svetimybes.

Stepas Vykintas taiso ir vie 
ną mano „logikos klaidą" 
(ten pat) :

„Jei rašiau, kad aukštas 
yra kilęs iš lotynų augeo, 
auxi, auctus, tai nereiškia, kad 
lietuvių kalba yra kilusi iš lo
tynų kalbos“.

Tiksliai tada Stepas Vykin
tas šitaip rašė (1963 m. Dir
va, Nr. 134):

„Nėra abejonės kad žodis 
„aukštas“ yra kilęs iš lotynų 
žodžio augeo, auxi, auctus — 
augti“.

Į tai jam atsakiau K. Būgos 
žodžiais:

„Kalbininkai lietuvių kalbą 
ir tautą laiko seniausiąją visų 
mūsų kaimynų (indoeuropie
čių).“ (1963. XII. 11 Nepr. 
Lietuva).

O prie to dar pridėjau:
„Ir vieną lietuvį profesorių, 

tos srities žinovą, esu girdėjęs 
teigiant, kad lietuvių kalba se 
nesnė už lotynų kalbą. Tai ko 
dėl lietuviai (ir dar tolokai 
nuo lotynų būdami) būtų tu
rėję žodį augti skolintis iš 
lotynų?”

Kur gi čia dabar ta mano 
„logikos klaida”? Kame tas 
mano teigimas, „kad lietuvių 
kalba yra kilusi iš lotynu kal
bos”?

Pagaliau Stepas Vykintas 
guodžiasi atvažiavusiais iš Lie 
tuvos mokiniais (ten pat) :

„Jie juokiasi, kad tremti
niai, matyt, neturi darbo, 
vien tik susirūpinę rašybos re 
formomis. .,.“

H. . . Saldi paguoda. . .
Pagaliau Stepas Vykintas 

klausia (ten pat) :
„Tiesa, tremtyje mes turi

me apsčiai kalbininkų. Ta
čiau, (kam tas kablelis? A. 
G. G.) ar jie. atskiri kalbi-

Mielas Kazimierai,
Norėjau plačiau rašyti 

prieš savaitę, kada innsbruc- 
ke užsibaigė žiemos sporto 
olimp^adė, bet buvau. . . neiš 
simiegojęs ir net išvargęs, be 
žiopsodamas iki vėlyvos nak
ties televiziją pas kaimynus, 
ypatingai sekdamas Hockey 
rungtynes. Manau, kad žie
mos olimpiada esi gerai infor 
muotas ir stebėjai taip pat 
rungtynes.

Aš, žiemos sporto žaidynė
mis ir rungtynėmis mažai te- 
susivokdamas (laiško auto
rius yra geras šachmatinin
kas. — Red.) — nesidoma- 
vau ir netikėjau, kad gali bū 
ti tiek daug grožio, o sporti
ninkams tiek daug malonu
mo. Bavarai ir kiek iš toliau 
vokiečiai kasdien važiavo į 
Innsbrucką tūkstančiais ir sa 
viešiems sportininkams „aliar
mą ” kėlė kiek tik pajėgė. Vi
są savaitę, kada innsbrucke 
vyko žaidynės, kaip tik tuo 
pat metu čia buvo vokiečių 
tradiciniai „fašingai“ ir kar
navalai. Prisipažinsiu — vo
kiečiai buvo tiesiog kaip „pa 
blūdę”: vieni skubėjo Inns- 
brukan, kiti, „maskavosi“, te
pėsi, gėrė, dainavo, na ir aiš
ku —■ mašinėlės susidurdavo, 
nuo ko nemažai jų nukentėjo. 
Juo toliau, juo geriau vokie
čiai gyvena ir dar stengiasi 
„atsigriebti“ už pokario pras
čiau praleistus metus. Seniai 
už galvų griebiasi, žiūrėdami, 
kaip jaunimas nesilaiko jų se 
nos tradicijos — sparen.

Jūs ten tur būt gražiai pa
minėjote brangią mūsų tau
tos šventę. O mes čia gal ko
kie septyneri metai kai nebe- 
minim Vasario 16 ir net nesu 
sirenkam.

Jeigu JAV ir Kanados lie
tuvių sportininkų gražus su
manymas realizuosis — nuvą 
žiuosite į Australiją, tai bus 
padaryta labai didelė propa
ganda Lietuvai. Bet. . . jeigu 
taip Europon lietuviai krepši 
ninkai atvažiuotų, būtų daf 
daugiau sėkmės ir propagan
dos.

Na, bet baigsiu. Iki sekan
čio karto ir pasimatymo šį ru 
denį Švabijos sostinėj!

Tavo Jonas ir žmona. 
P. S. Labai ačiū už siunčiamą 

man spaudą, kuri mane gai 
vina ir stiprina.

POSĖDIS ČIKAGOJ
Vasario mėn. 15 d. Čikagoj 

įvyko lietuvių krepšinio rink
tinės išvykos į Australiją or
ganizacinio komiteto posėdis 
su Kanados Sporto apygar
dos įgaliotiniu K. Baronu. Ka 
dangi į dalį klausimų jau at
sakė Org. komiteto pirm. V. 
Adamkavičius, paliesime čia 
tik nesuminėtus nutarimus - 
- pasiūlymus, kurie be abejo, 
taip pat bus įdomūs visiems 
krepšinio mėgėjams.

Išvykai vadovaus P. L. fi
nes pirm. J. Bačiūnas. Šalia 
krepšininkų, dar savo lėšomis 
važiuoja stalo tenisininkai J. 
Šoliūnas, J. Nasvytis ir krep
šinio treneris V. Grybauskas 
(jam bus kelionė apmokėta), 
sužaisdami stalo teniso rung
tynes su vietos lietuvių ir aus 
tralų klubais. Kartu su sporti 
ninkais vyksta ir sol. St. Ba
ras - Baranauskas. Visi spor
tininkai turės vienodus kos
tiumus (bus lietuviški skydai 
ir „L“ raidė prie krūtinės), o 
žaidimo uniformos dviejų 
spalvų: vienos žalios spalvos 

ninkai, turi teisę rašybą keis
ti?“

O Jablonskis (Rygiškių Jo 
nas) ar ne atskiras buvo kal
bininkas, kad sudarė (nors ir 
ne vien savais dėsniais) savo 
rašybą ?

Taip galvodami, kad nė ra 
šybos išeivijoje negalime pasi 
tvarkyti, turėtume atsisakyti 
ir kai kurių kitų savo veiks
mų, pav. Lietuvos sienų klau
simo svarstymo: o gal tautos 
kamienas kuriose vietose ki
taip pasisakytų?. . .

Su savo šiuo pasisakymu su 
sivėlinęs, pamačiau vasario 
21 d. Dirvoje St. Barzduko 
atsiliepimą į Stepo Vykinto 

su baltais ženklais, kitos bal
tos —su žaliais ženklais, taip 
pat su lietuviškais ženklais ir 
greičiausiai Kanados ir JAV 
emblemom. Pirmoji krepšinin 
kų atranka bus balandžio 4— 
5 d. d. Po to, numatomos su
žaisti dvejos rungtynės (ba
landžio mėn. pabaigoje) prieš 
stiprius kanadiečių klubus 
Hamiltone ir Toronte, kartu 
pasiruošiant pabaltiečių olim 
piadai Clevelande, kadangi jo 
je lietuvius atstovaus jau nu 
matytieji rinktinės žaidėjai. 
Kelionės bilietas nuo San 
Francisco į Sydnejų kainuos 
(ten ir atgal) apie 880 dol. 
Bendra išvykos sąmata — 17 
tūkst. dol. Jau turima: iš Aus 
tralijos užtikrinimas 5 tūkst., 
L. Fondo 500 dol., Ohio lie
tuvy gydytojų s-gos 1000 
dol., 780 dol. iš FASK-to ir 
250 dol. iš JAV LB. Viso yra 
7.500 dol. Dar trūksta nepil
nų 10 tūkst. dol., kurie bus 
surinkti JAV ir Kanados lie
tuvių tarpe. Be abejo, didžiau 
šią finansinę naštą turės pa
kelti Čikaga, kur artimiausiu 
metu bus pradėtas vajus. Ke
lionės išlaidos bus apmokėtos 
12 asmenų (11 žaidėjų ir tre 
neris), o PL B-nės pirm. J. 
Bachunas vyksta savo lėšo
mis.
TRUMPAI Iš IŠEIVIJOS

— Toronte įvykusiam posė 
dyje, dalyvaujant KSA, Vy
čio, Kovo ir Aušros atstova
ms, nuspręsta įsteigti Kana
dos organizacinį komitetą lie 
tuvių krepšinio rinktinės iš
vykai į Australiją. Pagrindi
nis komiteto tikslas — lėšų 
sutelkimas.

— Detroito Kovas numa
to suruošti didelį krepšinio 
turnyrą, kviesdamas jame da 
lyvauti Čikagos Lituanicą, 
Clevelando Žaibą, Toronto 
Aušrą. Savaime aišku, turny
re dalyvautų įr pats šeimimn 
kas.

— Š. Amerikos krepšinio 
žaidynėse Toronte paguodos 
rato nebus

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Kauno „Starto” kombi

natas gavo Maskvos įsakymą 
gaminti irklus visiems Sov. 
S-gos irkluotojams, vykstan
tiems į Tokio olimpinius žai
dimus.

— Maskvos uždarose patai 
pose kovojo Talino, Vilniaus 
ir vietos Pedagoginių Insti
tutų lengvaatletės. Nugalėjo 
Maskva. Venintelę pirmą vie 
tą iškovojo R. Lingytė 6C0 
.m bėgime, įveikusi šį nuoto
lį per 1 min. 43 sek.

Rygoje pasibaigė Pabalti
jo karinės apygardos bokso 
rungtynės. Meisterių vardus 
iškovojo I. Muraška, T. To- 
mašavičius, V. Alijošaitis, D. 
Pozniak ir sunkiame svoryje 
latvis J. Lusnis (jis atlieka 
karinę prievolę Vilniuje).

—- Vliniaus Žalgirio futbo 
lo komandos gynėjas V. Žit
kus pakviestas į Sov. S-gos 
jaunių futbolo rinktinę, kuri 
numato dalyvauti gegužės 
mėn. 25 — birželio mėn. 3 
d. Italijoj rengiamam turny
re.

— Nors futbolininkai nėra 
prietaringi, tačiau daugumas 
jų tiki (pagal tardicijąs, kad 
vienokios ar kitokios aplin
kybės turi ryšį su pasekmėm. 
Panašiai buvo ir Vilniaus Žal 
girio komandai, važiavusiai į 
Kauną rungtynėms, kartu vy 

straipsnį „Ar galima tremtyje 
keisti mūsų rašybą?” St. Barz 
dūkas tam tikra dalimi pare
mia ir šį mano pasisakymą, o 
dalimi ir sutrumpina mano at 
sakymą Stepui Vykintui.

Mano nuomone, lietuvių 
kalbos rašybos klausimas te
bėra aktualus ir svarstytinas. 
Rašybos reforma įmanoma. 
Ką galima padaryti, reikia da 
ryti ir išeivijoje. Tuo tarpu 
pritinka laikytis jau įprastos 
ir Kultūros Tarybos patartos 
jablonskinės rašybos, ypač 
mokyklose ir mokyklinėje li
teratūroje.

A. G. Giedraitis.

Jaunimui skaityti
MAIRONIS

Pavasaris.
Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
iškilo į dangų aukštai vieversiai, 
Čirena, sparneliais plasnoja.
Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų 
Bučiuoja, gaivina krutinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant laukų — 
Vainikų eilė pirmutinė. 1
Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties.
Vien meilę norėtum dainuoti, 
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies, 
Su meile saldžiai pabučiuoti!

ŠACHMATAI
FISHERIO SIMULTANAS MONTREALYJE

Š. m. vasario mėn. 23 die
ną Sir George Williams Uni
versiteto patalposegarsusis 20 
-ies metų amžiaus didmeiste- 
ris Robert Fisher davė simul
taną prieš 56 šachmatininkus.

Fisheris lošė gana greitai ir 
visas partijas pabaigė per 4 
vai. 20 minučių.

Iš viso Fisheris pralošė 5 
partijas ir sulošė lygiomis tris.

Simultane dalyvavo tik du 
lietuviai, V. Žižys ir šio šach
matų skyriaus vedėjas. Malo
nu pažymėti, kad mudu laimė 
jome savo partijas per trum
pą laiką: V. Žižys — per 21 
ėjimą, o aš — per 30 ėjimų. 
Be to reikia pastebėti, kad Ži 
žys buvo pirmas šachmatinin 
kas šiame simultane nugalė- 

kstant dviejų žaidėjų žmo
noms. Žinomas futbolininkas 
- treneris Z. Ganusauskas no 
rėjo jas palikti namuose, ta
čiau Vosylienė ir Čiegienė 
tiesiog įsiprašė. Visai teisin
gai vienas žaidėjų pasakė: 
„galime nevažiuoti, nes vis- 
vien pralaimėsim 2:0. Taip 
ir buvo, vilniečiai pi|.laimėjo 
Kauno Inkarui 0:2. Taigi, 
kiek moterų autobuse — tiek 
ir įvarčių!

IŠ VISUR
— V. Vokietijos moterys 

uždarose patalpose įveikė Le 
nkijos lengvaatletes 42:31, o 
prancūzai — vokiečius 66:58. 
Geresnės moterų pasekmės: į

Nukelta iį 7-tą psl.

Veda sktn. inž. J. Bulota.

4.
Lietuvių Skautų Brolijai rei 

kalinga plačiau informuoti tė
vus, rėmėjus ir visuomenę 
apie organizacijoje vykstan
čius darbus, pasisekimus ar 
sunkumus. Mes esame lietu
viškos bendruomenės dalis. Ji 
mus remia ir yra mūsų veik
los reikalinga, kad lietuvybė 
būtų išlaikyta nors ir už Lie; 
tuvos ribų. Mes irgi esame rei 
kalingi tėvų ir visuomenės ma 
terialinės ir moralinės para
mos, ir tik su ja galime išlai
kyti tolimesnę sėkmingą Bro
lijos veiklą. Visus LSB vado
vus ir narius kviečiu daugiau 
dirbti, darbą dedikuojant ir 
parodant visai lietuviškai ben 
druomenei. Įtikinkime dar
bais visus tėvus, kad jų sū
nums geriausia vieta yra Lie
tuvių Skautų Brolijoje.

Spauda yra pagrindinė 
priemonė ne tik mokymui, 
bet ir komunikacijai. Pir
miausia skauto ir vadovo pa; 
reiga prenumeruoti ir skaity
ti „Skautų Aidą”. Antroji pa 
reiga prenumeruoti ir skaity
ti visą kitą lietuvišką spaudą. 
Lietuviškos spaudos ateitis 
priklausys nuo dabartinių mū 
sų lietuvių skautiškų eilių 
gausumo ir tautinio atsparu

„Kelias kietas tirpdančios grandis ugnies kūrėjų, 
Amžiais nešusių didingą žodį Lietuvos.
Plazda vėliavos plačiau tarp prieštaringų vėjų — 
Nuo aušros lig vakaro pavėsio vis kartokit. .- 
Mūsų žemės gyvą laisvės balsą — nuolatos".

j. s. Bronius Juodelis, L. S. B. Vyriausias Skautininkas.

jęs didmeisterį.
Montreaiio šachmatininkai 

simultane prieš Fisherį pasiro
dė žymiai geriau negu Detroi
to, Bostono ir kitų vietovių 
šachmatininkai, dalyvavę pa
našiuose Fisherio simultanuo
se.

Fischeris tebekeliauja po 
Kanadą ir J. A. V-bes lošda
mas simultanus.

Dabar jis yra gana surimtė
jęs ir vengia pareikšti savo 
nuomones, nenorėdamas, kad 
jos būtų iškraipytos, tarp ko 
kito jis atsisakė duoti inter
view Montreaiio dien.aščiams. 
Tačiau momentai iš simultano 
buvo rodomi per vietinę tele
viziją. Taip pat Fischeris per 
televiziją pademonstravo šach 
matų „žaibo“ partiją, kurią 
jis lošė prieš Laszlo VVitt, ku
ris yra klasifikuojamas kaip 
meisteris.

Reikia manyti, kad Fiscae- 
rio pasirodymas Montrealyje 
padės šechmatų populiarumui 
išvystyti.

Fischeris yra populiarus vi 
same pasaulyje. Kaip žinome, 
jis laimėjo J. A. V-bių pirme 
nybes jau šeštą kartą ir yra 
stipriausias Vakarų pasaulio 
šachmatininkas. Nedaug kas 
nustebtų, jei jis po kelių me
tų laimėtų pasaulio meisterio 
vardą.

Sprendimas 
Problema Nr. 49 
(llecko, 1963)

1 Ža 4 K :a4 2 Re8 X
1 . . . . Kc4 2 Re2 X
1 . . . . Ka6 2 Re2 X
1 . . . . Kc6 2 Re8 X 

mo. Brolijos eilių gausumas, 
vadovų entuziazmas ir tauti
nis susipratimas daug pri
klausys nuo lietuviškos spau
dos dėmesio Brolijos organi
zacinėms aspiracijoms. Mūsų 
visų vadovų pareiga skatinti 
ir skleisti skautų tarpe lietu
viško žodžio nuolatinį skaity 
mą ir bandymą rašyti. Visų 
vadovų pareiga remti ir išlai
kyti lietuvišką spausdintą žo
dį.

Lietuvių Skautų Brolijos 
veikloje tegali būti naudoja
ma tiktai lietuvių kalba. Vi
sur: sueigose, iškylose, sto
vyklose, instruktuojant ir eg
zaminuojant, net ir tada, kai 
jos žinojimas jaunesniųjų LS 
B narių tarpe yra ribotas, pri 
valo būti naudojama lietuvių 
kalba. Kad mažieji turėtų no 
ro lietuvių kalbą mokytis ir 
naudoti, kiekvieno LSB vado 
vo pareiga propaguoti lituanis 
tintų mokyklų lankymą, skie 
pyti mažajam broliui meilę ir 
sentimentą Lietuvai, lietuvių 
tautai, lietuviškam reikalui.

Visą mūsų išeivijos lietu
viškos - skautiškos veiklos 
prasmę turime pavesti mūsų 
didelio skautiško autoriteto, 
v. s. J. Augustaitytės - Vai
čiūnienės kvietimui:
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Vasario 16-ji kitur laisvame
LIETUVOS NEPRIKLAUS OMYBĖS ATKŪRIMO 

AKTO GENEZĖ
Lietuvos Generalinio Konsulo J- Žmuidzino kalba Delhyje 

Vasario 16 proga

Jau devynioliktą kartą šve 
nčiame tremtyje Vasario Še
šioliktąją. Kaip pirma, taip ir 
šįsyk toks minėjimas mums 
pnmena gimtąją tėvų žemę, 
kur šiuo metu rymo laukai iš 
balę, o juose mūsų seserys ir 
broliai maskolių baudžiavos 
naguos gyvena. Ir tą Tėvynė 
je gyvenančių lietuvių neda
lią dar arčiau suvokiame, kai 
klausomės šių kelių poeto 
Krūmino tautinės sielvartos 
žodžių:
„Kur atrasim savo laimei 

pasakos namus?
Dieve mano, kokios šaltos 

dienos aplink mus.
Ošia medžiai, saulė leidžias

— o kaskart vis žemiau. 
Jei ištiestum Tu man ranką 

—■ būtų daug ramiau“.
* * *

Iš praeities Tavo sūnūs 
Te stiprybę semia. . .

Šie himno žodžiai ne vien 
primena mūsų didžią praeitį, 
kuria galėtų didžiuotis bet ku 
ri tauta, bet ir tai, jog lietu
vis turi eiti savo sentėvių 
dvasinės bei tautinės didybės 
keliu.

Vasario šešioliktosios aktą 
pasirašiusieji vyrai neprasi
lenkė su ana himno dalimi, 
nes jie deklaracijoje įrašė, 
kad Lietuvos Taryba „skel
bia atstatanti nepriklausomą 
demdkratiniais pamatais su
tvarkytą Lietuvos valstybę“. 
Kaip matom, lietuvių tautai 
nereikėjo kurti naujos vals
tybės, o tiktai atkurti senąją: 
duoti jai naują pavidalą.

Laikydamasis šio šūkio, no 
rėč.au čia primint, kai ku.iuos 
ryškesnius, bet rečiau kelia
mus lietuvių žygius, kurie šie 
kė, artino, lėmė ir įgyvendi
no lietuvių tautos idealą: Lie 
tuvos nepriklausomybės at
statymo aktą.

Kilus 14-tais metais karui, 
didesnioji mūsų negausios in 
teligentijos dalis pasišalino 
Rusijon, Tatai žymiai apsun 
kino lietuvių politinę veiklą 
šalyje, tačau, kita vertus, ši 
aplinkybė būrė visus vienu- 
mon. Vokiečiams baigus 
1915 metų rudenį okupuoti 
Lietuvą pasilikusieji inteli
gentai, susispietė Vilniuje, su 
kruto, ėmė ryžtingiau veikti 
ir tuoj užsimezgė jų santy
kiai su vokiečių administraci
jos viršūnėmis, o taip pat su 
lenkais, gudais ir žydais. 
Ypač dr. Jurgis šaulys glau
džiai susirišo bendradarbiavi
mu su gudų vadais, tada jau 
pradėjusiais leisti savo laik
raštį „Homan“, ir pas ku

riuos apsigyveno to laikraš
čio cenzorius, vokiečių atsar
gos kareivis Susemil. šis bu- 
vusis Pinsko apylinkėj rusų 
gimnazijos mokytojas simpa
tizavo gudų tautiniam judėji
mui ir su juo dr. Šaulys susi
draugavo. Ir štai 1916 metų 
pradžioje tasai vokietis „sykį 
man ir sako — pastebi dr. 
Šaulys savo atsiminimuose — 
jog turėsiąs važiuoti Kaunan 
pas Obosto štabo viršininką 
generolą Ludendorfą su pra
nešimu gudų reikalais ir pa
prašė manęs parengti lietuvių 
pageidavimus liečiantį memo
randumą, kurį jis galėsiąs ta 
proga įteikti Ludendorfui.

„Aš tuoj po to, — rašo to
liau dr. Šaulys, — išsikvie
čiau Smetoną pasivaikščioti. 
Nuėjusiu į Bernardinų sodą 
ir atsisėdusiu ant suolo Vilne 
lės paupyje, prieš Bajorų klu 
bą, plačiau apsvarstėva reika
lą ir nutarėva Susemelio pa
siūlymą priimti ir pasikvies 
ti dar kun. dr. Stankevičių, 
Steponą Kairį ir Petrą Klimą 
tam memorandumui nuodug
niau aptarti". Taigi susibūrė 
veikimo penketas, ta mūsų 
diplomatijos užuomazga, iš 
kurios ir išsivystė ta politinė 
grupė, pasakyčiau pirmapra
dė URM, kuri padidėjusi iki 
keliolikos žmonių, vedė to
liau visus lietuvių politikos 
reikalus ligi susirinkusi kon
ferencija Vilniuje 17 metais 
išrinko Lietuvos Tarybą. Tas 
padidėjusis penketas, ir iš ku 
rio gyvųjų tarpe teturime 
Kairį ir Klimą, ir surašė tuos 
du mažai žinomus, bet reikš
mingus dok/imentus: 1. me
morandumą apie tai, kaip ru
tuliojosi lietuvių tautinė min 
tis ir 2. memorandumą išdės- 
čiusį lietuvių politinius sie
kius. Abu tuos rastus 1916 
metais birželio 10-tą pasirašė 
12 veikėjų: Basanavičius, ku 
nigas Stankevičius, Kairys, 
Janulaitis, Stulginskis, kun. 
Bakšys, Smetona, Myk. Bir 
žiška, Klimas, dr. Šaulys, Jo 
nas Vileišis ir kun. Dogelis; 
ir per minėtą vokietį jie buvo 
įteikti Ludendorfui. Tai pir
mutiniai mūsų jaunutės dip
lomatijos raštai dėl Lietuvos 
laisvės.

Kitas šios mūsų užuomazgi 
nės diplomatijos vadovybės 
žingsnis, tai Smetonos, Kai
rio ir dr. Šaulio dalyvavimas 
Pavergtų 28 tautų atstovų 
kongrese 1916 m. Lozanoje. 
Dėka to, ten pirmą kartą vie 
šai, pasauliui girdint, buvo iš 
keltas lietuvių nusistatymas 
atkurti nepriklausomą Lietu
vą. Dėl šio nepriklausomybės 
paskelbimo Smetona ir Kai-
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(Elta). Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties proga J. A. 
Valst. sekretorius Dean Rusk 
vasario 13 d. pasiuntė tokio 
turinio sveikinimą Lietuvos 
Atstovui J. Kajeckui Vašing
tone :

„Lietuvos nepriklausomy
bės keturiasdešimt šeštųjų me 
tinių proga man tenka garbė 
perduoti Jums nuoširdžius Ju 
ngtinių Valstybių vyriausybės 
ir gyventojų linkėjimus. Ė

Amerikiečiai visados gynė 
laisvės ir apsisprendimo prin
cipus visoms tautoms ir smer- 

rys, jiems grįžus Vilniun, bu 
vo pašaukti vokiečių valdžios 
Kaunan ir smarkiai papeikti, 
kad nepriklausomybės reikalą 
jiedu be jų sutikimo ten — 
Šveicarijoj — iškėlė ir jied
viem pabrėžė, kad „mums kol 
kas nesą ko svajoti apie ne
priklausomybę. . . ”

Trečiasis įsidėmėtinas mū
sų politinės vadovybės Vilnių 
je nuopelnas, tai Lietuvos Ta 
rybos skilimo pašalinimas. 
Trumpai šio skilimo istorija 
ši: —

Vokiečiai pareikalavo, kad 
Taryba pasiųstų delegaciją į 
Lietuvos Brastą, kur ėjo vo
kiečių ir bloševikų taikos de
rybos ir kad ji ten pareikštų 
apie Lietuvos apsisprendimą 
atsiskirti nuo Rusijos ir atsta 
tyti Lietuvos nepriklausomy 
bę, o apie Tarybos su Vokie
tija 17 metais gruodžio 11-ta 
pasirašyta karo ir ūkio santar 
vę visai nutylėtų. Dėl šių vo 
kiečių reikalavimų priimtinu
mo Taryba ir susiskaldę. Ta
čiau šimtametis laisvės ilge
sys ir sveikas politinis lietu- 
vii protas susiskaldymą paša

Taip rusų bolševikai - komunistai ir jų vadas Nikita Sergie- 
jevič Chruščiov rūpinasi tautų laisve ir jų laisvinimu iš 

kolnoialistų pavergimo.

D. RUSK PERDAVĖ JAV 

kė prievartinį jų užgniaužimą, 
nepaisant kur tai įvyko. Savo 
tvirtu ir nuosekliu atsisakymu 
priapžinti neteisėtą Lietuvos 
įsijungimą Sovietų Sąjungon, 
Jungtinių Valstybių vyriausy 
bė pagerbia Lietuvių tautos 
atsidavimą laisvės ir teisingu
mo idealams. Mes esame tikri, 
kad šios lietuvių tautos patva
rios savybės padės jai paga
liau įgyvendinti savo teisėtus 
valstybinės nepriklausomybės 
siekimus.

Nuoširdžiai Jūsų
DEAN RUSK”.

lino : susitarta Vasario 16-os 
deklaracijos pagrindu.

Šį istorinį, jau 46-tą kartą 
švenčiamą įvykį, signataras 
Jurgis Šaulys štai kaip pažo 
džiui prisimena:

„Susirinkę vasario 16 d. 
prieš piet A. Smetonos kabi
netan, Lietuvių Komitete, Di 
džioji g. 30, pasirašėme visi 
santarmingai vasario 16 die
nos deklaraciją, jau be kon
vencijų, palikdami Steigia
mam Seimui nustatyti santy
kius su kitomis valstybėinis“.

„Diena buvo ūkanota, be
veik lietinga, be saulės. Nuo
taika buvo nekokia, nes visi 
jautėme, kad dar daug reikės 
pakelti vargo, kol atgysime 
tikrąją savo nepriklausomy- 
bę.>Bet buvome pasiryžę pa
kelti visa ką savo tikslui pa
siekti“, — sako dr. Šaulys.

O tuo tarpu Amerikoje lie
tuviai irgi rankų sudėjęs nešė 
dėjo. Lietuviai katalikai ir 
tautininkai, visai nežinodami 
apie šį paskelbimą, tais pat 
metais kovo 12-tą ir 13-tą su-

pasaulyje
VASARIO 16 PARYŽIUJE.

Programoje buvo: Lietu
vos ministerio S. Lozioraičio 
kalba, Perkūno Liutkaus, P. 
L. B. jaunimo komisijos pir
mininko, žodis. Muzikinė da
lis : B. Palubinskaitė — mez
zo - sopranas (akomponuoja 
B. Monstavičiūtė - Soriano) 
ir J. Soriano — pianistas. De 
kiamacijos: A. Kurapkaitė ir 
G. Norvilaitė, tautiniai šo
kiai, pobūvis ir dainos. Sek
madienį pamaldos. Pirminin
kavo kun. J. Petrošius.

Min. St. Lozoraitis pasa
kė kalbą, kurioje ryškino: 
Mūsų valstybinės tradicijos

šaukė New Yorke Amerikos 
lietuvių visuotinį seimą, ku
riame dalyvavo daugiau kaip 
1000 organizacijų ir kolonijų, 
ir nutarė prašyti J. A. V. pre 
zidentą ir kitų šalių vyriausy 
bes, kad „Lietuvos Nepriguli 
mybę užtikrintų taikos kong
resas, kuriame turi dalyvauti 
ir Lietuvos atstovai”. Anot 
seimo vieno dalyvio, ta rezo 
liuciją priėmus, delegatų mi
nia atsistojo ir galingai sugie 
dojo du sykius Lietuvos him 
ną. Giedojimo metu lietuvis 
kareivis V. Vaškevičius ir lie 
tuvis jūrininkas V. Zapkus 
plevėsavo didelėmis Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis. 
Visų širdys plyšo iš džiaugs
mo ir minia ilgai šaukė: „Va 
lio Neprigulminga, Laisva 
Lietuva!“

Kada gi mes, naujieji išei
viai, švęsime Lietuvos laisvės 
dieną.

Tokia diena turi ateiti ir ji 
ateis! Kaip kiekvienai tironi
jai praeityje, taip ir sovieti- 
jos despotų okupacijai Lietu
voje ateis galas, .nes juk So
vietų imperija, tai paskutinė 
atgyvenusi liekana šioje pla
netoje. Seniai jau praėjo tie 
naivūs laikai, kada‘žmonijos 
šivesuomenė tikėlo, jog jei 
girdi sugriūtų Šventoji Ro
mos Imperija, tai sugriūsiąs 
ir visas pasaulis. O kai ta im 
perija subyrėjo, tai ne tik kad 
pasaulis nežuvo, bet beveik 
to įvykio jis ir nepastebėjo. O 
be to julk dabar gyvename di
džiojo tautų laisvės pavasario 
dienomis. Tik prisiminkim, 
kad prieš dešimtį metų Afri
koje tebuvo tik 4 nepriklau
somos valstybės, Egiptas, 
Etiopija, Liberija ir Pietų Af 
rika. O šiandien ten jau 34 
suverenės šalys. Teisė, teisin
gumas, nepriklausomybės il
gesys anapus uždangos ir lais 
vojo pasaulio simpatijos eina 
kartu su mumis į Lietuvos 
prisikėlimą. Tik nepalūžkim 
viltimi ir nesitenkinkime vien 
žiūrėti, kaįp kiti tautiečiai dir 
ba, nes, anot anglų filosofo ir 
politiko Beikno, tik Dievas ir 
angelai gali būti žiūrovais. — 

turi daugiau kaip 7 šimtme
čius. Nežiūrint Lietuvos pada 
linimo, jos buvo palikusios 
tiek gyvos, kad 1918 metras, 
esant pirmai progai atstacyti 
savo valstybę, mūsų tauta ne 
dvejodama išreiškė valią pa
čiai vaidytis. Šitą laimingą 
raidą sovietų okupacija su
stabdė ir, primesdama .Lietu
vai komunistinę santvarką, 
nustūmė mūsų tautą į kolo- 
nialinės tautos padėtį.

Tačiau visos ateinančios ži 
nios iš Lietuvos parodo, kad 
lietuviai krašte atsilaiko prieš 
komunizmo spaudimą ir rusi
nimo pastangas, išsaugoja tas 
dvasios bei kultūros verty
bes, kuris yra tikrasis, būti
nas nepriklausomybės pagrin 
das. lai žinome ne tiK mes, 
bet ir svetimieji.

Kelias atgal į laisvę nėra 
uždarytas. Praėjus beveik 2ū 
metų nuo pasKUtinio karo, 
tarptautinė padėtis nėra nusi 
stovėjusi. Sovietai nenustoja 
provokuoti Vakarus, Kuooje, 
Berlyne, visur, kur jie gali su 
daryti pretekstų tarptauti
niam sugyvenimui ardyti. Tai 
yra mums labai patenkina
mas reiškinys, nes, viena, jis 
primena Vakarams Sov. S- 
gos agresingumą, kurio auka 
yra mūsų kraštas, o antra, su 
daro mums palankesnes sąly
gas Lietuvos nepriklausomy
bės klausimui kelti, kas yra 
pirmiausias užsienio lietuvių 
uždavinys. Šis mūšų susirinki 
mas yra vienas iš daugelio įro 
dymų, kad tas klausimas yra 
gyvas.

Aš esu tikras, kad mūsų 
tautos siekis atgauti priklau
sančią jai vietą laisvųjų tautų 
bendruomenėje randa palan
kų atgarsį ypač Prancūzijoje, 
kurios didybė yra pagrįsta 
prisirišimu prie savo laisvės 
ir pagarba kitų laisvei. Todėl 
aš širdingai sveikinu čia esan 
čius Lietuvos draugus prancū 
žus, o taip pat sovietų paverg 
tųjų tautų atstovus, — kalbė 
jo min. Lozoraitis.

Lietuvos ministeris Pran
cūzijoje ir V. Lozoraitienė, 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga, suruošė Pary
žiuje priėmimą, į kurį atsilan 
kė Prancūzijos užs. reik. M- 
jos atstovai, mums draugin
gų kraštų diplomatai, prancū 
zų politikai, žurnalistai, rašy 
tojai, mokslininkai, Pavergtų 
jų Tautų delegacija, Pasiun
tinybės Paryžiuje nariai, lie
tuvių kolonijos ir Bendruome 
nės žmonės ir Amerikos lie
tuviai, einą mokslus Paryž.u- 
je.
VASARIO 16 CIURICHE

Šventė buvo pradėta pamal 
domis, kurių metu, Dr. kun. 
Juraitis pasakė gražų pamo
kslą, ragindamas lietuvius

Nukelta į 6-tą psl.

Pažinkime save ir kitus.

Padauguvio Lietuva
Petras Būtėnas

Netikėtai man atsitiko šitokią temą liesti dėl 
Lietuvos valstybės padauguvio dviejų senų Lie
tuvos istorijai ir Lietuvos žmonėms tarnavusių 
miestų: Braslavas ir Drūja. Vadinasi, netyčia 
šiek tiek susipažinsime ir su nuo Klaipėdos sri
ties už 240 kilometrų rytuose stovinčia Padau
guvio Lietuva. Apie Klaipėdos sritį žr. Nepri
klausoma Lietuva, 26 ir 27 nr. 1963 m., o Pa
dauguvio Lietuvos vakarinę ribą imu ligi Len
kijos buvusio okupuoto Vilniaus krašto karido- 
riaus padauguvio. Tas nenatūralus lenkinis ka- 
ridorius ligi II-jo pasaulinio karo buvo Lenki
jos prasilaužtas per Lietuvos rytus ir šiaurėje 
rėmėsi Į Latvijos valstybę.

šioje padauguvinėje juostoje ir yra Padau
guvio Lietuva, arba Braslavo apskritis bei nuo 
tos apskrities į rytus vis lietuvių žemė. Tai 
Braslavo palatinatas, Vilniaus palatinato šiau
rinis kaimynas. Įvardo Pa d a u gu v i o Lie
tuva ligi šiol dar nebūta: senovėje jo nerei
kėjo, nes sen. Lietuvos valstybė ir į aną pusę 
kur kas daugiau žemių valdė, toms žemėms tu
rėjus ir atitinkamus pavadinimus (pvz., Poloc
ko, Vitebsko, Smolensko žemės ir kt.), o po 
I-ojo ir II-jo pasaulinio karo lietuvis politinių 
rūpesčių, priešų ir savo didžiųjų kaimynų prie
vartinių „išvadavimų“ tiek turėjo, tebeturi ir te- 
benumato, jog net, turbūt, nebesuspėja susi
graibyti, kas tikrai jo, t. y. lietuvių tautos bei 
Lietuvos valstybės, ir kas pvz. betkurio plau. 
ko Rusijos ar kurios kitos panašios kaimyninės 
kolonizacinės imperijos.

Čia tuoj reikia pabrėžti, kad Polocko, Vi
tebsko, Smolensko žemės, yra žemės, kur gy

veno rytiniai baltai ir šiauriau jų suomiai - ug
rai, kuriuos pastaruosius aptrumpindami galė
tumėm vadinti būgiškai somai, šį platesnio 
turinio įvardą, žinoma, skirdami nuo tautovar
džio suomiai, arba finai, taigi Suomijos gy
ventojai. Tuo metu visi Slavėnai, arba slavai, 
tebegyveno Karpatų kalnyno ir Pripetės - Pi
nos balyno didžiuliame tarpe (du trečdaliai ge
ros žemės, o vienas trečdalis jaurynės su krū
mokšliais), iš to tarpo daliai jų pasijudinus 
traukti Dniepro vidurupio link aplink dabarti
nį Kijevą tik VI amžiuje po Kr., o nuo čia 
Dniepro ir Dauguvos pačius aukštupius jiems 
pasiekus kur kas vėliau.

Kur šiandien vad. Rusija, tai ten niekur ru
sų - velikorosų kitados nebuvo. Pats Rusijos 
vardas yra švediškas - varingiškas (rus. varia- 
gi) R u s’, nes, mat, skandinavai yra pirmieji 
savos(!) Rusijos kūrėjai ir smarkūs biznieriški 
valdytojai apie 862 metus po Kr., tarp kitko 
norėję tada prasidėjusią Lietuvos valstybę su
naikinti apsupimu ---  iš vakarų nuo Baltijos jū
ros, iš šiaurės nuo Suomių įlankos ir iš rytų, ry
tinius baltus perkirsdami vadinamuoju didžiuo
ju suom. Aldagos (rus. Ladogos)----Lovatės----
Kosupės (rus. Kasplia; arba kitos upės: Lau- 
kesa, rus. Lučesa) — Dniepro vandens keliu. 
Dabartiniuose rytiniuose slavuose Ukrainos uk
rainiečiai su savo Kijevo sostine yra visai atski
ra, nerusiška, tauta su savo atskira, nerusiška, 
kalba, tik carų ir dabar rusų komparteicų tebe- 
pavergta, kaip ir neslaviškosios Pabaltijo vals
tybės.

Pasiekę Dniepro ir Dauguvos pačius augštu- 
pius, anie atkėliavėliai rusai - velikorosai, arba, 
kaip juos istorijos šaltiniai vadino, s 1 o v i e- 
n e „Slavėnai”, pamažu ėmė suktis ir į vakarus, 
taigi padauguviais gilyn į baltų lietuvių bei lat
galių - latvių žemę. Nuo to meto prasidėjo bal
tiškosios Dauguvos katastrofa ir dauguvinių 

(Dauguvos baseino) baltų nelaimės, dar ir dla- 
bar nepasibaigusios.

* * *

* * *
Stalan klokimės J. Andriaus Lietuvos žemė

lapį. Tame žemėlapyje matomos yra beveik 
visos tolimojoje ir nepertolimojoje praeityje 
buvusios ir net „vakar“ Lietuvai antmestosios 
sienos ir „sienos”. Susirandame ir smarkiai ap
žiūrime Dauguvos upės .apie 100 kilometrų il
gio barą maždaug tarp Latvijos Latgalos Daug
pilio (ligi 1274 metų jis yra N a u j i n i s var
do) aps. mst. ir šiandienykščio Sov. Rusijos 
Drisos miesto, ---  abu tos upės.

Dėl N a u j i n i o pasiėmę skaitome kad ir 
A. Šapokos Lietuvos istorijos 61 pusi, apie 
kng. Traidenį (1270—1282 m.) bei, daug ne
kalbėdami, palyginame visas tris datas istorine 
perspektyva bei istorinėje tikrovėje ir tuoj at- 
siverčiame K. Būgos Lietuvių kalbos žodyno 
1924 m. CXLII1 psl., kur yra 1261 metų rug
pjūčio 7 dienos du lotyniški vienodi (bet ne
vienodi I) dokumentai iš karaliaus Mindaugo 
laikų ir ten vėl tas pats Nowenene „Nauji- 
nis", — taigi, toliau lygindami, prie anų datų 
prijungiame ir šią pastarąją datą. Galvosūkis?! 
Pagaiškime pasvarstykime, tartum prie kortų 
malkos susėdę, ir, turbūt, ims šviesėti, 
anot mūsų filosofo Vydūno, dar negirdėta ne
skaityta naujiena (Gal kada teks apie tai kur 
parašyti). O Drisos miestas ir ties juo į Dau
guvą įtekanti Drisos 160 ( = 222) km ilgio upė 
yra buvę istorinėje Polocko žemėje, kurią val
dė sen. Lietuvos valstybė.

Polockas buvo Lietuvos valstybės tvirtovė, 
o prie jo į Dauguvos dešini - šiaurinį šoną teka 
rus. Polota upė, kurios vardas yra baltų *P a 1- 
t a (K. Būga, Rinktiniai raštai I. 547 p.). Kas 
iš istorikų mūsų periodikoje parašys Polocko 

žemės istoriją baltiškuoju požiūriu tas skaity
tojus įgalins suprasti, kodėl visų laikų rusai -
- velikorosai Šv. Kazimiero nemėgsta ir kodėl 
dabar jo paveikslai rusų bolševikų ujami oku
puotoje Lietuvoje. Istorinės šaknys yra giles
nės, negu kas kada populiariai, braukšt ir brė- 
kšteli spaudoje.

Latvijos Latgalos pietūs prieina Dauguvos 
upę. Taigi, Latgala yra kaimynė Padauguvio 
Lietuvai. Istoriniai ir Dauguvos vandens ke
lio punktai yra lat. Krustpils - liet. Kryžpilis, 
Jersika (tokia kitados buvo Latgalos sritis -
- valstybė į šiaurę nuo Daugpilio mst.), Daug
pilis, lat. Kr.aslava (liet. Krėslava, vok. Kras- 
law, mstl.; dar ir carų laikais ilgai buvęs lietu
vių ten centru), Piedruja su Drūja, Drisa ir to
liau į rytus prie Dauguvos upės Dysna, Poloc
kas, Vitebskas, Smolenskas (tas nuo jų neper- 
toli, bet jau apie Dniepro pačio augštupio) ir 
dar toliau į rytus -— baltų rytiniai galindai 
Okos (somiško vardo Volgos augštupio deši
nio - vakarinio įtako) vidurupyje, į pietvaka
rius nuo somiško vardo Maskvos miesto. Tai 
ištisinis ilgas platus baltų baras.

Dabar, kiečiau pasvarsčius, bus suprantama, 
kodėl rusai - velikorosai - moskvičiai nuo am
žių veržėsi ir tebesiveržia padauguvin į Baltijos 
jūrą, išjungdami baltus: latgalius - latvius ir 
lietuvius. „Skaldyk ir valdyki”. Kur žemėla
pyje yra Bigosovo geležinkelio stotis ir nuo jos 
gerokai į žiemryčius kur tyvuliuoja didžiulis 
baltiško vardo O s v e j a, lat. *A s v e j a, liet. 
*A š v i j a ežeras (K. Būga, Tauta ir Žodis. 
1. 1923. 34 p.s, — tai šis platus kampas, jei dar 
į Sibirus neišgabentas, ir dabar dar tebeturi 
daug latgalių, nors jau iš seniau jis yra valdo
mas tautų naikintojų carų ir rusų bolševikų tos 
pačios Rusijos kolonizacinės imperijas.

Bus daugiau.
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^Trejos
RAŠYTOJAS 

JULIUS KAUPAS,
kuris praėjusią savaitę neti
kėtai mirė Čikagoje, buvo gi
męs 1920. III. 6. Kaune, Lie 
tuvos banko direktoriaus, Ju
liaus Kaupo, šeimoje.

1938 m. gimnaziją baigė 
Kaune ir studijavo mediciną 
DLK Vytauto universiteto 
Medicinos fakultete, kur 
1944 m. gavo medicinos gy
dytojo diplomą. 1946 m. Tu- 
bingeno universitete gavo 
Daktaro laipsnį.

1947 m. studijavo tapybą 
Freiburge pabaltiečiams įs
teigtoje meno mokykloje — 
Ecole des Arts et Metiers. 
1947 - 49 metais Freibnrgo i- 
-Breisgau universitete studija 
vo filosofiją ir literatūrą.

Persikėlęs į JAV, speciali
zavosi psichiatrijoje.

J. Kaupas dar Lietuvoje gy 
vendamas reiškėsi kaip gabus 
rašytojas ir publicistas. Jis ra 
šė noveles, straipsnius į laik
raščius ir pats redagavo jau
nimo žurnalą „Šviesą“. 1948 
m. jis išleido pasakų ir fantas 
tintų pasakojimų rinkinį „Da 
ktaras Kripštukas pragare“ 
ir už jį gavo premiją. Gabus 
rašytojas, kritikas mirė su
laukęs vos 42 metų amžiaus.

• Adelaidėje, Australijoje, 
prie Lietuvių namų įsteigtas 
kioskas, 'kuris platina lietu
viškąją spaudą. Kioskas pra
šo leidyklas siųsti jam katalo 
gus ir naujus leidinius. Kios 
ko adresas: Mr. M. Urbonas, 
9, Sixth Ave., Woodville Gar 
dens, So. Australia.

• JAV Kultūros fondas lei
džia: Sof. Jonynienės paruoš
tą 7 sk. vadovėlį, V. Frankie- 
nės scenos vaizdelius, R. Sau 
dargienės inscenizuotą pasa
ką „Sigutė“, A. Giedriaus pa 
sakų rinkinį, Minelgos eilė
raščius.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
K. V. Banaitis. SONATA 

D-min. smuikui ir fortepijo
nui. Leidinys kultūringai iš
leistas. Leidinyje nei kaina, 
nei gavimo vieta nepažymėta.

Hamiltono lietuvių kredi
to kooperatyvo „Talka” 1963 
metų apyskaita.

Toronto lietuvių kredito 
koperatyvo ,„Parama“ 1963 
metų apyskaita.

Eltos Informacija, laida 
„B“ 1963 m. rugsėjo mėne
sio.

XXX LIETUVIŲ ENCIK
LOPEDIJOS TOMAS

jau išėjo iš spaudos. Jis ap
ima žodžius širdis — Telesio. 
Šį tomą redagavo Dr. Jonas 
Puzinas. Šis tomas turtingas 
daugybe lietuviškos medžia
gos ir atvaizdais.

Tai jau trisdešimtas šio di 
delio darbo tomas. Viena šia 
proga galima pasakyti: kas 
dar neturi šio leidinio, dar 
gali užsisakyti. Ypač patapti 
na jaunimui, kuris Amerikos 
kontinente yra baigęs moks
lus ir Lietuvos nėra matęs ar 
ba nedaug ją prisimena.

Naujiems prenumerato
riams suteikiamos lengvatos: 
užsisakiusieji gauna visus to
mus iškart, o užsimoka palai
psniui, dalimis, išsimokėtinai. 
„Nepriklausoma Lietuva” 
mielai patarpininkaus ir pa
dės gauti galimas lengvatas. 
Rašykite: „Nepr. Lietuva“ 
7722 George St., La Salle, P.
Q. , Canada.
JAUTRUS DAILININKAS

Plačiai pagarsėjęs mūsų 
dailininkas, Romas Viesulas, 
daugybės parodų visame pa
saulyje dalyvis, daugelio pre
mijų laimėtojas, paskaitęs N. 
L., kad NL Mašinų Fondui 
baigti yra ruošiama loterija, 
tuojau atsiliepė ir atsiunčia 
naujai sukurtą grafikos dar
bą loterijai.

Dailininkui Romui Viesu
lui, kuris dabar yra profeso
rius Filadelfijos Universiteto 
Meno mokykloje, nuoširdžiai 
dėkojame.

Šia proga prisimintina, kad
R. Viesulas turėjo parodas 
Prancūzijoje, Anglijoje, Ka
nadoje, Meksikoje, Graikijo
je, Libane, Portugalijoje, Ma 
roke, Ispanijoje, Pakistane, 
Japonijoje, Australijoje, J. A. 
V., Vokietijoje, Kipre ir kt. 
valstybėse.

R. Viesulas yra gavęs šias 
premijas: Filadelfijos muzie
jaus, M. S. Collins C. M. Le 
o, L. J. Rosenwald, Eugenia 
Atwood, Audubon Patrons, 
Brooklyn© muziejaus, Alice 
McFadden Eyre Medal, Phil 
adelphia Art Alliance ir dau 
gelį dar kitų. Daugelis žymių 
asmenų turi Įsigiję jo kūri
nių.

R. Viesulas yra jautrus ir 
lietuviškąjai spaudai. Ačiū 
jam už tai.

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
RELIGINIO MENO 

PARODA
Ši paroda atidaryta kovo 

Nukelta į 5-tą psl.

FILMO MENAS
ALĖ RŪTA 

NAUJI FILMAI KINO EKRANE
Visų baramas Hollywood’ 

as už pigius ir amoralius fil
mus, sąmoningai ar nesąmo
ningai mėgina kartais atsi
griebti, savo reputaciją patai
syti. Europos kraštų (ypač 
Italijos ir Švedijos), Japonijos 
ir Meksikos filmams kurį lai
ką pirmavus, Hollywoodas 
ėmė temptis ir manoma, kad 
jo, kaip filmų pasaulinės sosti 
nės, vardas pamažu vėl at
gaus savo pirmykštę reikšmę 
ir garbę. Ateinančios vasaros 
vidury, pav., 20-th Century - 
- Fox studija pradės sukti fil 
mą „The Agony and the Ex- 
tasy”, su Rex Harrison popie
žiaus Juliaus vaidmeny ir Cha 
rlton Heston — Michelangelo 
vaidmeny; reikia tikėtis, kad 
tai bus neeilinis filmas. Yra ir 
daugiau užplanuotų filmų kla 
sikinėmis temomis.

Šiuo metu Hollywoodo fil-' 
mų produkcija dar nieko ypa 
tingai gero neišleidžia, bet 
bent piktinančius paveikslus 
sumažino; ir jieškoma origina 
lesnių temų bei pastatymų. 
Gal tai rezultatas organizacijų 
ir pavienių kritikų ryškesnių 
balsų prieš tuščius ir nemora
lius filmus.

„SEVEN DAYS IN MAY”—
Paramount studijos filmas, su 
tokiais rinktiniais aktoriais, 
kaip Burton Lancaster---Ame

Aukštesniųjų mokyklų mokinių muzikos festivaly Massey The Telearnm Toronto
Hali, Toronte, dalyvavo daugmuzikuojančių mokinių. Čia matome mrs. S. Rybchak iš Tor 

onto ir E. Buda.

rikos generolo vaidmeny. 
Kirk Douglas — pulkininko, 
Frederic March — Amerikos 
prezidento, Ava Gardner ---
Washington’© gražuolės vaid 
meny. šis filmas žiūrovą ap
gauna tik ta prasme, kad jo 
antraštė ir ypač Ave Gardner 
vardas, leidžia spėti, jog čia 
rasi romantinį siužetą, gal 
būt, su puikiai žaliuojančiomis 
ir žydinčios gegužės gamtos 
vaizdais. Nieko panašaus ne
sulauki! Filmo nuotraukos — 
tik juoda ir balta; labai šykš
čiai duota muzikos, nors mo
derniškos ir įdomios (Jerry 
Goldsmith);; Ava Gardner 
vaidmuo, tiesa, kiek romantiš 
kas, bet jos reikšmė filme tik 
dešimtaeilė. Pavadinimas ,,Se 
ven days in May“ reiškia taria 
mą Amerikos kariuomenės su 
kilimą, ruoštą prieš preziden
tą ir Baltuosius Rūmus ir per 
vieną gegužės mėnesio nera
mią savaitę to sukilimo išaiški 
nimą bei palaužimą. Filmas 
siužetu atsiremia į labai popu 
iiarų romaną (best seller), 
tuo pačiu kaip filmas vardu, 
parašytą dviejų autorių: Fle
tcher Knebel ir Charles W. 
Bailey.

Filmo vaizdai negausūs ir 
nuobodūs: Baltųjų Rūmų po
sėdžių salės, slaptoji kariuo
menės bazė, keli Kalifornijos 
dykumų ir privačių namų bei

VEDA D R,

YPATINGAS 
PAKVIETIMAS

Garsusis Einšteinas susiti
kęs pažįstamą, sako:

--- Prašau užeiti pas mane 
rytoj papietauti. . .

--- Koks atvejis?
— Pas mane bus profeso

rius Smithson. . .
- Bet juk aš ir esu profe

sorius Smithson. . .
- Tai nieko, nepakenks, 

ateikite ir jūs. . .

restoranų vaizdai. Filmas 
labjausiai patixs politikos už
kulisiais besidomintiems: Ei
liniam žiūrovui pradžioje nuo 
bodu ir daug kur nesupranta
ma. Bet vėliau pradeda veikti 
kiekvieną gerai parašyto ro
mano ypatybės: įdomi intry- 
ga, sumaniai vystoma, detalė 
po detalės atskleidžia vaizduo 
jamą idėją ir veikėjų charak
terius. Sužinome, kad karinė 
Amerikos vadovybė labai ne
patenkinta prezidento palan
kumu rusams ir nutaria jį pa
šalinti, įvedant Amerikoje sa
votišką, bent laikinę, diktatū
rą, kad išgelbėjus šalies laisvę 
ir jos tradicijas. Bet šiuo ke
liu vėl sužinome iš filmo psi
chologinės plėtotės, pažeidžia 
ma pati pagrindinė šio krašto

Nukelta į 5-tą psl.

GUMBAS

AMERIKIETĖS 
ATSARGUMAS

Turistė amerikietė prašė f o 
tografą nufotografuoti ją prie 
senų graikų šventyklos gnuvė 
šių.

- Tiktai nuotrauką pada
rykite taip, kad nebūtų mato
mas mano automobilis,--- pra
šė turistė fotografo,---  tai ma
no vyras dar pagalvos, kad aš 
sugrioviau šią šventyklą. . .

BLOGAS MOKINYS. . .
Teisėjas teisme barė nepil

namečio tėvą:
- Kaip jums ne gėda!.. 

Jūsų sūnus jau trečią kartą pa 
kliūva į teismą. Jus turite ge
riau auklėti ir mokyti savo sū 
nų, kad jis į teismą nepakliū
tų. . .

- Aš jį mokau, pone tei
sėjau, bet jis blogas mokinys, 
nes leidžiasi pagaunamas. . .

YPATINGAS ATVEJIS
Žmona kreipėsi į gydytoją 

psichiatrą :
- Prašau apžiūrėti gerai 

mano vyrą!
- Kodėl taip jau ypatin

gai?
- Jis iš nosies leidžia ka

muolius dūmų. . .
- Hm. . . Tai juk nieko 

ypatinga. Juk visi rūkantieji 
taip daro.

- taip. Bet jau dveji me 
tai kai jis nerūko. . .

DRAUGIŠKI KAIMYNAI
Vienas Australijos laikrašti 

ninkas kalbasi su farmeriu:
- Ar jūsų kaimynai jums 

draugiški?
---  vj, labai draugiški. . .
- O kodėl jūsų verandoje 

stovi šautuvas? . .
— Nekenkia. . . draugišku

mui sustiprinti. . .
SKIRTINGAS DAIKTŲ 

SUPRATIMAS
. . Prašmatni turistė, važiuoda 
ma j Mont Royal kalną pora 
.arklių, ir matydama daugybę 
kalne medžių, sumanė links
mai pakalbinti vežėją:

- O, kaip daug čia me
džių. . .

- Yes, ponia. . . Čia Mont 
realio plaučiai. . .

- Hm. . . Plaučiai. . . O sa 
kykite, kas yra medis?

- O, tai yra stulpas, kuris 
gali išstovėti nesupuvęs bent 
100 metų ir ilgiau. . . Gerai 
ponia darai važiuodama ark
liais, ir tokį tvirtą stulpą daž
nai automobilistai nuverčia...
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A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
19.
„Kažin, — mąsto Lauritėnienė, — ar jiems, paprastiems 

kaimo žmonėms, buvo žinomi visi tie skaudūs pergyvenimai 
šeimose? Gal ir buvo. . .”

Piršlybos, derėjimasis dėl kraičio. Daugelis jaunavedžių 
juk ir pamatydavo vienas antrą kaip reikiant tik sugrįžę nuo 
altoriaus.

„Nesutapo charakteriai. . .” — „Skirtingos pažiūros. . .” 
Ne, lyg ir nebuvo kalbos apie tai. Bent ji negirdėjo svarstant, 
kad, jausmas išnyko. . . jį nustelbė nauja aistringa meilė”. Te
gul pasakyta ir kitais žodžiais, saviškai, vis tiek --- tai būtų at
rodę gėdinga, rūsčiai smerktina. . .

Žmonės mokosi. Begales žinių sukaupia galvose iš kny
gų, paskaitų auditorijose. Menas, literatūra. Visuomeninis 
auklėjimas. . .

O ar nuo viso to žmonės tampa tobulesni? Ar pažadinta 
ir sitpriau išreikšta individualybė taurina juos? Kas tas vidi
nis žmogaus pasaulis? Prigimtis ir intelektas? Auklėjimas? Ir 
kas pagaliau iš viso žmogiškasis taurumas, gėris? Veržimasis 
būti savimi? Ar priešingai: savęs atsisakymas vardan kitų?

Ji apie tai niekad nebuvo galvojusi. Tiesiog niekad ne
kilo jai tokie klausimai. Gal tai ir natūralu. Gal įprastinėse 
apystovose jie ir neprivalo iškilti?

Mergaitės tebežaidė prie šalnos pakąstų gėlių lysvės.
Tėvas ir sūnus, matyt, baigę užkandžiauti, tvarkėsi ir per

dėliojo ryšulėlius. Ir vėl jie buvo visiškai susitelkę į tai, ką da
rė. Atrodė, niekas jiems daugiau neegzistuoja aplinkui. Su
sitvarkys ir eis į geležinkelio stotį. Arba sės į autobusą. O gal 
dar liko kas nors nenupirkta, ir jie vaikščios po krautuves, 
jieškos, kol suras arba galutinai išsimuš iš kojų. O kai grįš pa
galiau į namus, bus tiek pavargę, kad, vos padėję galvas, už
migs. Nes ryt --- darbas. Kiti reikalai. Kiti rūpesčiai. O kai
sės prie stalo ---  vėl valgys su tokiu pat susikaupimu ir tokia
pat meile.

Ir gal niekad jiems neiškils klausimai: kas taurina žmo
gų? Kas tas žmogiškasis gėris? Kur pagaliau slypi žmogaus 
asmenybės harmonijos paslaptis? . .

Argi žmogui vis vien, kaip — ir kodėl būtent taip — jis 
gyvena? O gal patys atsakymai tokie paprasti ir kasdieniški, 
kad netenka, nėra dargi prasmės ilgiau prie jų apsistoti? Gal 
gyvenimo džiaugsmo šaltinis perkerta kiekvieno žmogaus ke
lią, tik vieni nemato jo ir kankinasi troškuly, kiti — atsigeria 
nesusimąstydami, paprasčiausiai gaivindami darbo metu iš
džiūvusį gomurį?

Darbas. Ar ne darbe ir slypi visa paslaptis? Net ne pa
čiame darbe, o žmogaus santykyje su darbu? O juk. . .

Elė nustebo. Tarsi būtų išvyniojusi didelį, painų kamuolį 
ir staiga jo viduje radusi lapelį su savo vardu. Kaip ji iki šiol 
nesuvokė šito? Juk ir dabar pastarosiomis dienomis begalėje 
kasdieninių rūpesčių Elė rasdavo užsimiršimą. Bet argi tai bu
vo vien užsimiršimas. Argi?

Ji matė save apimtą begalinio, saldaus nuovargio. Juk 
taip yra buvę ne kartą. Ir kokia tai palaiminga savijauta, kai 
miegas jau merkia akis, o sąmonėje tebegyva mintis: „Kiek 
daug aš šiandien padariau! . .” Svarbiausia — padaryti nors 
truputėlį daugiau, negu gali. Ir, rodos, kažkur čia pat čiurlena, 
skamba šaltinis. Kas jis? Gal tai ir yra gyvenimo džiaugsmo 
šaltinis?

„Tik žomnės, labai dorai uždirbantys duoną, gali su mei
le ją valgyti. Ir jausti poilsio palaimą. Ir džiaugsmą. . .”

Tėvas ir sūnus, pertvarkę skalinėje savo ryšulius, paki
lo ir nuėjo. Elė lydėjo juos akimis, kol erškėtrožių krūmai ga
lutinai pridengė pilkas milines. O jausmas — geras ir rami
nantis --- liko. Ji pati nežinojo, kodėl staiga jai pasidarė iki
graudumo gera. Nervai? Perdėtas jautrumas? Gal būt. Ji 
tiek naktų praleido atviromis akimis, rytais rūpestingai slėpda
ma užtinusius paakius. . . Bet dabar jai buvo gera. Slogios 
mintys kažkur nutolo. Kas dar prieš pusvalandį ją graužė, da
bar atrodė menka ir beprasmiška.

Elė žinojo: dar šiandien ji užeis į Dailės Institutą, susiras 
savo buvusį dėstytoją Klimą ir paprašys, kad docentas reko
menduotų ją leidyklai. Negi nepatikėtų Elei kad ir menkiau
sio darbelio — rankraščio, reikalingo vos keleto iliustracijų?

4.
---  Krautuvėje mačiau kilimų. Vienas ypač įdomus: gels

vas, su balto ir žalio deriniu. Atrodo, jis tiktų tavo kambary
je. . .

Paulius nepakėlė akių nuo stalo.
--- Ir nebrangus palyginti. . .
Laukdama atsakymo, Elė tebestovėjo tarpduryje.
Jis nervingai pamėtėjo aštriai nusmailintą pieštuką, paki

lo nuo kėdės, perėjo išilgai kambarį.
---  Jeigu aš tau pasakysiu, kad man čia dabar niekas ne

miela, tu vis tiek šito nesuprasi. --- Jis sustojo priešais, iš pa
žiūros santūrus ir ramus. Tik išdavikiški raumenų kauburėliai 
be perstojo vilnijo skruostuose. — O jeigu ir suprasi, tai sa
viškai.

— Vadinasi, aš turiu kažką daryti, norėdama tave tei
singai suprasti?

— Nieko. Ir negali, nors norėtum.
— Padėtis be išeities?
— Matyt, taip.
— Tai kaip gyvensime toliau?
Šito ji pati savęs klausė ne sykį. Ir kiekvieną kartą tarsi į 

kurčią sieną atsimušdavo Elės klausimas. Argi nuo jos čia kas 
nors dar priklausė? Ką ji dar galėjo padaryti? Paulius tiesiai 
pasakė: „Nieko“. Ir, matyt, jis buvo teisus. Kortos jo rankose.

Lauritėnas užsirūkė, ramiai ir neskubėdamas, tarsi atvan
gos akimirką darbo metu.

---- Klausyk, Ele, mes apie tai jau kalbėjomės. . . ---  Balse 
suskambėjo nuoširdesnė gaida. ---  Jeigu nebūtų vaikų, išeitis
aiški. Bet dabar aš jos nematau. Tu supranti, nematau!

Elė klausėsi tylėdama, toli nuo minties pertraukti ar bent 
įsiterpti į jo šneką. Nuojauta kuždėjo, kad dar keletas minu
čių, ir Paulius atskleis visas savo kortas. Ji laukė.

--- Aš iki pat vakar dienos galvojau, kad visa tai daug 
paprasčiau. Formalus procesas teisme. Alimentai. . . Bet da
bar aš negaliu ryžtis tam. Daug apie tai galvojau. Apie visą 
tą skausmingą karuselę. Padėtis įpareigoja. Institute ir taip 
jau pradeda į mane šnairuoti. Pagaliau tarp jos ir manęs atsi
stoja vaikai. Tu supranti Ele, ką aš noriu pasakyti?

Ji suprato. Ir suprato, žinoma, „saviškai“.
.Tarp jos ir manęs. . . vaikai“, ---  skaudžiai įsirėžė sąmo-

nėn vyro žodžiai. O ji, Elė? Ji dargi visiškai neegzistuoja šito
je, kaip pasakė Paulius, skausmingoje karuselėje?

Tai buvo spjūvis į veidą. Įžeista savigarba privertė ją 
kalbėti.

---  Tave persekioja baimė, kad aš vis kažko nesuprantu. 
Pagaliau tai ne baimė, o paprasčiausias noras apsidrausti. 
Anksčiau tu rėmeisi marksizmo klasikais. Atsimeni: „Ištuo
ka. . . geradarybė. . . abiems šalims“. Aš tuomet pasakiau: 
Šitai mudviejų neliečia“. Ir dabar galvoju, kad tai nėra tikro
ji išeitis. Bent man, kol esu tokioje padėtyje. O tu? Tu gi vi
suomet taip mėgai remtis autoritetais. . .

---  Ele. . . — Lauritėno veidą iškreipė kančios išraiška. 
--- Aš gi ne gelžbetonio luitas. Taip, aš žinau, kad, kol būsiu 
pajėgus dirbti, jūs vargo nematysit. Betgi ne tai. . . Man tie
siog netelpa galvoje, kaip aš turėčiau atsisveikinti su jumis.' Su 
Ramune ypatingai. Jai dar ir pilnų trejų nėra. Tu gi negalėsi 
likti objektyvi mano atžvilgiu ir, žinoma, jai niekuomet apie 
mane nepasakysi gero žodžio. Taip ir užaugs. . .

— Tai ko pagaliau nori? ---  Elės širdy prieš jos pačios
valią ėmė kauptis panieka. ---  Duokite, girdi, garantiją, ir aš
išeinu. Juk taip? Deja. . . Dargi tokios citatos, kuri apdraustų 
tave nuo galimo kartelio ateityje, tu niekur nerasi! Mergaitės, 
paaugs ir pačios galės savistoviai spręsti.

--- Ele! --- jis išspaudė beveik su fiziniu skausmu. —— 
Kam visa tai?. . . Aš daug galvojau, pergyvenau. Štai kad ir 
vakar. . . Mąsčiau, pats su savimi kalbėjausi. Apie tą patį, 
ką ir dabar kalbam. Ranka kažkaip nuslydo sofos pliušu ir. . . 
Įsivaizduoji, pasivaideno man Ramunė. Jos plaukai. Tarsi 
glostyčiau aš ją. . . /

Bus daugiau.
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Kovoj dėl ilgo gyvenimo 
4.

VORONOVAS
Voronovas gyveno XX a', 

pradžioj, buvo chirurgas, da
rė bandymus persodinti orga
nus vieno žmogaus kitam. 
1912 m. pas jį atvyko iš Kor
sikos žmogus su 16 metų sū
num, Žanu, pas kurį nebuvo 
išsivysčiusi skydinė liauka ir 
jis atrodė seniu septyniasde- 
sim metų: veidas paburkęs, 
oda tamsios - žemės spalvos, 
judesiai apatiški, kalbėjo kaip 
silpnaprotis. Korsikietis su 
ašarom prašė Voronovą gydy 
ti jo vienatinį sūnų. Daugel 
daktarų aplankęs, bet negel
bėjo. Išgirdęs, jog Vorono
vas (kurs gyveno Prancūzi
joj} yra stebuklingas dakta
ras, atvyko pas jį sūnui pagal 
bos. Voronovas sutiko paban 
dyti. Jis paėmė beždžionės 
sKydinę liauką ir prigydė šiam 
jaunuoliui. Po metų Žanas bu 
vo priimtas į normalią mokyk 
lą. Jis atrodė normalus fiziš
kai ir protiškai.

Dideli pakitimai organizme 
įvyksta, jei neišsivysto lytinės 
liaukos: kaulai ploni, plaukai 
ant kūno labai si.pni, raume
nys irgi silpni, organizmas 
greitai dyla. Žmogus dar jau
nas, bet jau panašus į senį, 
kuris greitai pavargsta, mie
guistas, protiškai nusilpnėjęs, 
visa kam apatiškas.

Senstant lytinių liaukų veik 
la silpnėja. Dr. Voronovas 
manė, jog senatvės priežastis 
yra lytinių liaukų veiklos su 
mažėjimas. Dr. Voronovui, 
kaip matome, pasisekė su sky 
dine liauka, todėl jis pradėjo 
bandymus persodinti lytines 
liaukas. Pradžioj darė bandy
mus su gyvuliais. Tikrai, Su
neš, eržilai, buliai, avinai at- 
jaunėja. Pas bandomuosius 
gyvyh’us atsirasdavo jaunų gy 
vulių mitrumas, lytinis patrau 
kimas. Po to jis darė bandy
mus su žmogumi. Persodino 
beždžionės lytines liaukas 
žmogui. Tikrai po operacijos 
jo pacijentai atjaunėdavo. 
Bet neilgam.

Ir kas paaškėjo?
Pasirodė, kad persodinti ly 

tines liaukas tinka, kai yra 
sveiki kiti žmogaus organai, 
kuomet organizme nėra dide
lių pasikeitimų, pav. sklero
zės, širdies ligų. Žmogus pa- 
jaunėja, bet buvusi sklerozė 
lieka ir pajaunėjęs žmogus ga 
Ii staigiai mirti nuo kraujo išsi 
liejimo smegenyse. Persodini

| M. MAČIUKAS
g VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

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

v visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją
« ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per
g JANINĄ ADOMONIENĘ.
k Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,
$ Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940 į

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

i BALTIC WOODWORK CO. |

I
i DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KAB1TAI, | 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.
K. KIAUŠAS ir J ŠIAUčIULIS. |

» ■

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

SLIDINĖKIME MĖLYNAJAME SLĖNYJE 
— Vallee Blue Ski Centre — 

VAL DAVID, PRIE 11 KELIO.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203
- ..................... i ... i . . , —

Į A. NORKELIŪNAS |
a Commisioner of the Superior Court of Montreal
| MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine. t

I BELLAZZI-LAMY, INC |
S DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle 'i
3 Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- |

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. |

mas lytinių liaukų žmogų at
jaunina, bet negrąžina jaunys
tės. Tokiu būdu Dr. Vorono
vas nerado tikro būdo seną 
padaryti jaunu.

Gale XIX ir pradžioj XX 
prancūzų fiziologas Brown 
Sekar po 20 metų tyrimų ir 
bandymų su gyvūnais ir su sa 
vim, išbandė vyrų lytinių liau 
kų išspaudas, 72 metų moks
lininkas pranešė, kad jis atjau 
nėjęs. Bet pasirodė, ‘ jog šie 
vaistai veikia labai trumpai. 
Po 5 metų jis mirė.

NOVOKAINAS.
Pastaruoju metu rumunų 

mokslininkai Parchna ir Ona 
Oslan siūlo žmogaus pajauni- 
nimui novokaino injekcijas.

Buvo daromi bandymai s,, 
žmonėmis 80—90 metų am
žiaus. Pas juos pagerėdavo at 
mintis, protavimas, apetitas, 
klausa, regėjimas. Seneliai 
tapdavo vikresni ir darbinges 
ni. Gydymas tęsiasi keletą me 
tų.

Novokainas veikia nervų 
audinius. Tuo pat keliu novo
kainas pakeičia nervinių pro
cesų eigą. Pas senus žmones 
yra daug negalavimų, kurie 
tampriai surišti su nervų ne
galavimais. Novokainas pade 
da geriau veikti nerviniams 
impulsams, kas normuoja nėr 
vų sistemą, o pastaroji regu
liuoja organų veiklą.

Gydymas novokainu reko
menduojamas pas senus žmo
nes gydyti sklerozę, padidintą 
kraujo spaudimą, širdies spaz 
mus, astmą ir t. t. Bet tai tik 
bandymai. Chirurgijoj novo
kainas plačiai vartojamas vie 
tinei anestezijai.

Bus daugiau.

Atkelta iš 4~to puslapio.
mėn. 7 d. Šv. Kryžiaus parapi 
jos salėj — meno galerijoj, 
4557 So Wood Street, Chica- 
goje ir bus atidaryta publikai 
iki kovo 15 d. kasdien nuo 
12 vai. dienos iki 9 vai. vaka
ro, o sekmadieniais nuo 10 v. 
r. iki 9 v. v.

Tai jungtinė visų krypčių, 
srovių ir mokyklų originali ir 
nauja tapybos, skulptūros ir 
grafikos relig. meno paroda. 
Joje dalyvauja 29 dailinin
kai: Nijolė Skapaitė - Banie
nė, Kun. Pijus Brazauskas,

LETHBRIDGE, Alta
KL B-NĖS LETHBRIDGE APYLINKĖS

metinis susirinkimas įvyko sau 
šio mėn. 11 d., peš p. Rojus.

Nariai išreiškė valdybai pa 
sitikėjimą ir paliko tą pačią: 
S. Noreika   pirmininkas, T. 
Daugirdas   pavaduotojas.

Revizijos komisija irgi pa
likta ta pati: V. Arelienė ir N. 
Žalienė.

Korespondentu išrinktas V. 
Arelis.

VASARIO 16 ŠVENTĖS
minėjimas praėjo gan sekmin 
gai. Dalyvavo apie 40 tautie
čių, kurie suaukojo T. F. $59. 
75. Kad ir maža yra mūsų ko 
lonija, tačiau tautiečiai yra ga 
na dosnūs, palyginus su didės 
nem kolonijom.

Vietinė spauda ir radio sto 
tys irgi aprašė ir painformavo 
radio klausytojus apie Vasa
rio 15 sukaktį. Viena radio 
stotis net 2 kart perdavė ži
nią, gan plačiai atpasakojant,

Donatas Buračas, Mikalojus 
Ivanauskas, Regina Jautokai- 
tė, Zenon. Kolba, Vida Kriš- 
tolaitytė, Janina Monkutė - 
- Marks, S. M. Mercedes SSC, 
Juozas Mieliulis, Ramojus Mo 
zoliauskas, Irena Pacevičiūtė, 
Jadvyga Paukštienė, Antanas 
Petrikonis Juozas Pautienius, 
Jurgis Kęstutis Račkus, Valen 
tinas Ramonis - Ramonaitis, 
Antanas Rūkštelė, Elda Ska- 
paitė-Rundzaitis, Vlada Stan- 
čikaitė - Abraitienė, Zita Bi- 
liūnaitė-Sodeikienė, Mikas Ši 
leikis, Algirdas Trinkūnas, 
Antanas Vaikšnoras, Vladas 
Vaitiekūnas, Adomas Varnas, 
Vladas Vaičaitis, Kęstutis Zap 
kus ir Giedrė Žumbakienė. Iš
statyta viso 142 kūriniai.

Šią parodą rengia Ameri
kos lietuvių Romos Katalikų 
Federacija, globoja kun. Edv. 
Abromaitis ir vykdo inž. Mik. 
Ivanauskas.
• 400 metų sueina kovo mė
nesį kai Maskvoje 1564 m. 
Ivan Fiodorov išspausdino 
pirmąją rusišką knygą „Apo- 
stol ”.
• Dailininkai V. K. Jonynas 
ir K. Žeromskis „Drauge” 
ginčijasi, kuris iš jų pirmes
nis.
• Dailininko P. Kasiulio dar 
bų paroda New Yorke D’Ale 
ssio galerijoje vyks iki kovo 
18 dienos. 
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per g
Kaufman’s Woollens &Textiles| 
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. g

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems S

garantuotai skubiausiai ir S

urmo kainomis |

(30—40% žemiau rinkos kainų) v

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS

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

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

PRIIMAME UŽSAKYMUS |

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. v

SAVININKAS CH. KAUFMANAS |Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune g 
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. g

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7'. Laurinaitis

kur Lietuva yra, jos kaimy
nai, plotas ir svarbesnius isto
rinius įvykius. Jiems yra iš
siųsti padėkos laiškai.

Prie parengimo daug prisi
dėjo ir mūsų šeimininkės: O 
Rojienė, V. Arelienė, N. Ža
lienė, 1. Kanienė, M. Rokienė 
ir G. Noreikienė. Nuoširdus 
ačių už jūsų triūsą.

Esant šiltai žiemai, lietuvių 
bedarbių beveik nėra.

LIETUVIS ATSAKINGOSE 
PAREIGOSE

S. Noreika, kuris dirba Al
bertos Žemės Ūkio departa
mente kaipo agreculturist, ir- 
rigacijos divizijoje, lankėsi ke 
liuose piet. Albertos mieste
liuose ir davė paskaitas apie 
žemės paruošimą irrigacijai, 
kaip kada ir kokius metodus 
vartoti užliejant laukus van
deniu ir kaip gauti geresnį der 
lių. Kor.
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• 1550 metų „Kobzar” auto 
riaus, Taraso Ševčenkos, su
kaktuvės minimos kovo mėn. 
T. Ševčenko kurį laiką gyve
no Vilniuje ir mokėsi tapy
bos.

AKTORIUI 
JUOZUI SIPARIUI

suėjo 70 metų amžiaus ir 40 
metų scenos darbo. Siparis 
scenoje pradėjo rodytis Vil
kolaky, paskui Tautos teatre 
ir Valstybinėje dramoje. Ga
bus aktorius ir mokytojas. U 
glausiu metų!

FILMO MENAS. ..
Atkelta iš 4-to puslapio.

idėja ir tradicija: demokrati
ja-

— Kodėl tu negali palauk
ti balsavimų? Tada kandida
tuok, laimėk ir tuo būdu paša 
link mane! ---- Sako valdžios
viršūnė sukilimo organizacijos 

‘"viršūnei.
Filmas baigiamas demokra 

tijos laimėjimu: sukilimo va
das, priverstas iš generolo ir 
karinės bazės vado pareigų at 
sistatyti, nusižudo.

Suaugusiems ir subrendu
siam jaunimui šis filmas bus 
įdomus, kaip originalių temų 
ir geros vaidybos bei neblogo 
pastatymo ekrano kūrinys.

VANCOUVER, B.C
PAMINĖTA VASARIO 16-OJI

Kanados Liet. Bendruome
nės Vaucouverio Apyl. v-bos 
pastangomis gana vykusiai ir 
Įspūdingai buvo paminėta 
musų tautos pati brangiausio
ji šventė —■ Vasario 16-toji. 
Jau seniai Vancouverio lietu
viai beturėjo savo pamaldose 
ir minėjimuose tokį gausų 
skaičių savo tautiečių.

Minėjimo iškilmės buvo 
pradėtos lietuviškomis pamal 
domis. Šv. mišias laikė lietu
vis kunigas P. Celiešius, kuris, 
nuo tos pat dienos, pasiliko 
nuolatiniam apsigyvenimui 
Vancouveryje ir suorganizuos 
čia lietuvių parapiją.

Pamaldų metu giedojo visi 
lietuviškas giesmes, vargonais 
pritarė ponia Radzevičienė. 
Prie mūsų tautinės vėliavos 
bažnyčioje stovėjo viduryje 
savanoris - kūrėjas p. Stalio- 
nis, o iš šalių dvi lietuvaitės, 
tautiniais rubais apsirengusios, 
p-lė Kauliūtė ir p-lė Vilenči- 
kaitė.

Iškilmingas minėjimo aktas 
su menine dalimi buvo prade 
ti ortodoksų salėje.

Minėjimą atidarė B-nės V- 
bos pirm. K. Vanagas, trum
pai, apibūdindamas to minėji 
mo reikšmę. Po to jis pakvie
tė pasakyti pagrindinę kalbą 
naujai Vancouveryje įsikūrusį 
teisininką F. Valį.

Prelegentas gana vaizdžiai 
ir išsamiai nupasakojo Vasa
rio 16-tos d. atsiradimo raidą 
ir jos prasmę, ir šių dienų mū 
sų pavergtos tėvynės ir išeivi
jos likimą ir rūpesčius. Pasak 
jo išvedžiojimų, dabartinė po 
litinė padėtis pasidariusi labai 
nepalanki pavergtiesiems kras 
tams, įskaitant ir mūsų tėvy
nę, ir komunistinė - raudonoji 
okupacija galinti gerokai užsi
tęsti. Ypač įdomus Britanijos 
min. pirm. Sir Douglas Home 
pareiškimas .Izvestijoms“, 
kad jau šaltasis karas tarp 
Anglijos ir komunistinės Rusi 
jos yra pasibaigęs ir jis nie
kuomet nebesugrįš. Dabar, 
anot jo, turi užviešpatauti 
„Gerojo kaimyno” politika. 
Tas „gerasis kaimynas“ jau 
pražudė milionus žmonių ir 
pražudys dar daugiau, jei 
jam nebus pasipriešinta.

Ypatingą dėmesį prelegen 
tas atkreipė į išeivijoje esan
čių lietuvių nutautėjimą, kas 
nemažiau naikina lietuvių tau 
tą, kaip ir pats komunizmas, 
tik kitokiais būdais. Ragino 
nepamesti kovos dėl paverg
tos tėvynės išlaisvinimo ir 
stengtis visiems Čia glaudžiau 
susiburti j bendruomenės ei
les ir įsigyti, būtinai, savo 
tautinius namus, šioje srityje 
vancouveriečiai lietuviai esą 
mažiausiai 15—20 m. atsilikę 

nuo kitų kolonijų, nes čia pir 
mieji lietuviai jau kūrėsi 
1895 m.

Po prelegento kalbos sekė 
latvių ir estų sveikinimai ir 
meninė dalis. Programoje bu 
vo pastatytas F. V ano paruoš 
tas montažas apie nepriKiap- 
somus laikus mūsų tėvynėje 
Lietuvoje. Jo išpildyme daly
vavo pats autorius p. Varys, 
K. Vanagas, p. Radzevičius, 
ponios Vilenčikienė, Kaulie- 
nė, Gumbelienė, p. Baronas, 
Kaulytė ir p. Vilerta. Mažųjų 
grupėje pasirodė p-lės Šmitai 
tė, Vileitaitė ir kt.

Eilėraščius pasnaitė p. p. 
Kaulienė ir p. Vilenčikienė. 
Dainą Tėviškėlė, sudamavo 
trio: pp. Kaunienė, Vilenči
kienė ir Gumoelienė.

Po to sekė vaišės, kurių 
vyriausioji šeimininke buvo 
p. Baronienė. Salė buvo pnnu 
tėlė, kad prie stalų net vie
tos nepakako.

Tautos fondui aukas rin
ko p. Skrinskas, kuris nežinia 
dėl ko, turėjo dvigubus lapus, 
kur viename pasirašydavo Su 
kotojai, o kitame jis pats at
žymėdavo paaukotą sumą. 
Dėl tokios „tvarkos” kai kas 
buvo nepatenkintas.

Minėjimas pradėtas Lietu 
vos himnu, o baigtas O Cana
da.

VEIKIMAS PAGYVĖJO
Paskutiniu laiku į Vancou 

verio liet, tarpą įsijungė nau 
jų žmonių, kurie kiek išjudi
no ir pačią veiklą. Sudarytas 
kultūros būrelis, kuris rūpin
sis kultūriniais bendruomen
ės reikalais ir parengimais; 
'kuriama lietuvių parapija su 
kun. P. Celiešium priešaky
je; skubama surasti sklypą ir 
statyti lietuviams bažnyčią ir 
sales, arba tautinius namus, o 
paskui bažnyčia, nes dabar pa 
maldos laikomos Vengrų baž 
nyčioje, kur kun. P. Celiešius 
prikomandiruotas.

Pageidautina atvykti į Van 
couverį muzikalaus žmogaus, 
pianisto, vargonininko, arba 
bent mokančio groti akordeo 
nu. Jam bus padėta įsikurti. 
Tuo reiklau rašyti F. Valys, 
195 W. 18 Ave., Suit 3, Van
couver 10, B. C.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.
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TORONTO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI!
Tik mėnuo laiko skiria 

mus nuo didelio sportinio įvy 
kio — XIV Š. Amerikos lie
tuvių krepšinio žaidynių, įvy
kstančių š. m. balandžio mėn. 
4 — 5 d. d. Toronte. Ir su 
džiaugsmu turime pranešti, 
kad mūsų tautinio sportinio 
demonstracija tom dienom ne 
tik stovės sportiniam ženkle, 
bet taip pat ir mūsų tautinės 
garbės, kadangi į žaidynes su 
plauks šimtai gražiausio lie
tuviško atžalyno, kuris kovos 
už lietuviškas spalvas, Lietu
vos vardo garsinimą tolimoj 
Australijos žemėj.

Malonu, kad Toronto žai
dynėms tenka išrinkimo gar
bė geriausių Š. Amerikos lie 
tuvių krepšininkų - reprezen 
tantų, kurie galės garsinti ne 
priklausomybės laikų mūsų 
augštą krepšinio lygį, primin 
ti pasauliui, o ypač tolimai 
Australijai gintaro krašto 
meisterio vardą Europos pir
menybėse, priminti televizi
jos žiūrovams, milijonams sp 
audos skaitytojų, įtakingiems 
politikos vairuotojams įvai
riuose priėmimuose — mūsų 
tautai ir valstybei padarytą 
skriaudą.

Mes tikime, kad Š. Ameri
kos krepšinio rinktinės na
riai, savo pareigas atliks kaip 
tikri šio kontinento lietuvių 
tautos reprezentantai.

Tad iš anksto prašome To
ronto ir apylinkių lietuvius 
ne tik paremti jų žygį į Aus
traliją, bet taip pat vispusiš
kai paremti ir mūsų pradėtą
jį žaidynių organizavimo dar 
bą, nes visai teisingai sakoma 
— kur du stos, visados dau
giau padarys!

Garsi savo vaisingumu To
ronto lietuvių kolonija, tad ir 
laukiame, kad gražių lietuvis 
kų tradicijų ji neatsisakys ir 
balandžio 4—5 d. d. priimda
ma į savo svetingas pastoges 
krepšininkus, paremdama 
sportinėm taurėm laimėto
jus, gausiu atsilankymu stebė 
dama rungtynes ir tuo pačiu 
priduodama moralinės ir ma
terialinės paramos pačioms 
komandoms ir žaidynių orga
nizatoriams.

Iš anksto visiems tariame 
sportišką ačiū.

XIV Š. Amerikos Žaidynių 
Organizacinis ir 

Varžybinis Komitetas.
TAUTOS FONDO TORON 
TO SKYRIAUS VALDYBA 
laike surengto KLB Toronto 
apylinkės Valdybos amatų 
mokyklos salėje 1964 m. Va
sario 16 d. minėjimo rinko au 
kas pavergtos Tėvynės laisvi 
nimo reikalams. Čia paduoda
mas aukotojų sąrašas: po $ 
30,00 aukojo A. Kantvydas, 
po $25: dr. J. Sungaila; po $ 
12: A. Diržys; po $10: J. F. 
Augustinavičiai, J. N. Balta- 
kys, A. Griziekas, I. S. Gir
dzijauskai, S. P. Januševičiai, 
L. Karbūnas, Pr. Kudreikis,

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.

A. Masionis, P. Morkūnas, S. 
Pacevičius, Bk Pauža, A. Sau 
liūs, S. Stonis, P. Šernas, S. 
Strazdas, E.L. Vaštokas ir A. 
Užupienė; po $ 5: V. Bačė- 
nas, L. Balsys, J. Baltakis, L. 
Bilkštys, S. E. Bubeliai, A. 
M. Bumbulis, S. Čepas, K. Če 
paitis, P. O. Dabkai, J. Dab
rowski, K. Dalinda, A. Dra
gūnas, P. A. Eitkus, A. Fira 
vičius, kun. Pr. Gaida, K. GI 
ūda, St. Kairys, J. Maziliaus
kas, P. A. Misevičius, V. Lu
koševičius, A. Pyragius, B. 
Pobedinskienė, J. Prisas, Tė
vai Pranciškonai, E. Smilgis, 
V. Sibutis, J. Stalioraitis, A. 
H. Stepaičiai, kun. Staškevi
čius, S. J. Sinkevičius, V. Sin 
kevičius, A. Sakevičius, V. 
Tamašauskas, V. Vaidotas,
B. Vaidila, P. Vilutis, dr. 
Yčas, S. Žoldokas, J. Žilys ir 
J. Žičkus; po $4: V. Gudai
tis, J. Januševičius, J. Ru
gys ir E. Šlekys; po $3: dr. 
M. Anysas, J. Bleizgys, K. 
Dulevičius, L. V. Kolyčius, 
A. S. Pundžiai, J. Tamulio- 
nis, VI. Simonavičius, J. Ton 
kūnas ir S. Treigys.

Po $2: aukojo 76 asmenys, 
po $1: aukojo 64 asmenys. 
Per Vasario 16 minėjimą T. 
Fondui aukojo viso 209 as
mens ir suaukojo viso $706. 
45.

Ta proga TF-do Toronto 
Skyriaus Valdyba visiems au 
kotojams nuoširdžiai dėkoja 
ir taip pat nuoširdi padėka 
prikluaso skautų tuntininkei 
Vasiliauskienei ir skautinin- 
kėms, kurios tvarkingai au
kas surinko.

TF-do Toronto Skyrius.

VASARIO ŠEŠIALIKTOJ...
Atkelta iš 3-čio psl. 

svarbiausia puoselėti ir sau
goti lietuviškas savybes, ypač 
krikščionišką meilę artimui, 
kurios daugeliui tautų ir žmo 
nių trūksta.

Po pamaldų buvo visuoti
nis Šveicarijos lietuvių bend
ruomenės metinis susirinki
mas. Pirm. Dr. Kušlys prane
šė apie praėjusių metų nu
veiktus darbus.

Dr. Gerutis pranešė, kad š. 
m. gegužės 9, 10 ir 11 Ciuri
che Baltų draugija ruošia 
propagandinę šventę. Toji d- 
ja susidaro iš Vokietijoj esan 
čių lietuvių - vokiečių, latvių- 
-vokiečių ir estų - vokiečių 
draugijų. Dr. Geručiui pasiū
lius, tokia šventė bus ruošia
ma ir Ciuriche, Šveicarijoj. 
Bus tautiniai šokiai, paskai
tos, bus rodomi šviesos apara 
tu spalvoti paveikslai iš Bal
tijos kraštų, mūsų menininkų 
paveikslų paroda bus, kurioje 
dalyvaus iš Ženevos p. Staniu 
lienė ir iš Paryžiaus p. Kasiu
lis. Be to, bus iš 15 šimtme
čio žemėlapių paroda. Tikima 

Nukelta į 7-tą psl.

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

Skelbimas nr. 17.

DIEVO KARALYSTĖ
Tęsinys.

PER praėjusius šešis tūkstan
čius metų Dievo kojų suolelis vi
sai nebuvo garbingas: nuodėmė, 
skausmai, rėksmai, protiški ir kū
niški kentėjimai ir mirtis pavertė 
žemę į vien didelį lavonbūtį, ku
riame dabar, nuosaikiai apskait- 
liuojant, mažiausiai 50 tūkstančių 
milijonų žmonių laukia to laiko, 
kuriuo prakeikimas, atėjęs dėlei 
dieviškojo teisingumo, bus praša
lintas; ir dieviškosios malonės 
šviesa, šviečianti nuo mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus veido, pa
kils kaip Teisingumo Saulė, ir — 
„Išblaškys nuodėmės šešėlius.

Gydančios šviesos spinduliais“.
Dievas yra gerai prisirengęs 

įvykinti visus savo nutarimus. At
pirkimu, kuris buvo duotas už 
Adomą ir už visus, kurie pateko 
po pasmerkimu kaip jo vaikai, bu 
vo nupirktas visas pasaulis, ir dėl 
to kiekvienam mūsų padermės 
nariui bus suteikta proga patekti 
j ištyrimą amžinajam gyvenimui 
prilankiose aplinkybėse; be to 
dar buvo nupirkta Adomo rojiš
kieji namai (kurie buvo prarasti 
jo prasižengimu), o taip pat ir jo 
žemiškasis karaliavimas, kaip Die 
vo, savo Tėvo ir Sutvėrėjo žemiš
kojo atstovo.

Todėl mes skaitome: „Tu gi kai 
menės Bokšte, Siono dukters tvir 
tovė! Tau ateis pirmykštė galia 
(viešpatavimas).“ (Mik. 4:8) 
Apaštalas Povilas kalba apie lai
dą nuosavybei atpirkti“. (Efez. 
1:4) Mūsų Viešpats, viename sa
vo prilyginime, taip pat parodė, 
kad Jis nupirko ne tik žmoniją, lo 
bį, bet ir dirvą, pasaulį, net pačią 
žemę nuo prakeikimo; ir kad dėl 
to visi, kurie bendraus su Juo, 
kaip karalystės klasės nariai, da 
lyvauja su juo nupirkime dirvos 
ir lobio. — Mato 13:44.

Visas tūkstantmetis darbai 
bus įsteigimas žemėje tvarkos ar 
ba padarymas Dievo kojų suolelio 
garbingu. Rojus, tada kai jis bu
vo prarastas nusidėjimu, buvo tik 
„sodnas“ viename žemės kampe; 
bet kadangi Adomo padermė dau
ginosi ir pripildė žemę, kaip buvo 
Dievo sumanyta ir nutarta. (I Mo 
zės 1:28) Dėlto kad visi buvo at
pirkti, Rojus turės būti padarytas 
gana didelis sutalpinimui visų; to
dėl visa žemė bus paversta į vai
singa, puikų ir tobul rojaus sod-* 
ną, Visa tai yra pažadėta kaip ga 
lutinos dieviškojo plano pasek
mės. — Ap. Darb. 3:20, 21; Apr. 
2:7; 2 Kor. 12:4.

Bet brangiausieji pagarbinto 
Viešpaties kojų suolelio perlai 
Tūkstantmeties pabaigoje bus pa 
ti žmonija, kurios tobulume, lais
vėje, ir Dievo lygybėje, ir dorinė
se bei protinėse kokybėse pasiro
dys tikrasis Dievystės paveikslas. 
Tobulasis žmogus sugebės pride
rančiai pagarbinti savo Kūrėją ir 
ginti Jo stebėtinąjį planą Jo šutvė 
rimų atpirkimui ir atsteigimui. Ir 
tame puikiame plane visuomet da 
lyvaus, pirmiausiai Viešpats Jė
zus, Jehovos „Žodis“, antrą vietą 
užims „Sužiedotinė“, Avinėlio 
žmona ir draug paveldėtoja ir 
teikėjai palaiminimų, kurie buvo 
įgyti atpirkimu.

Šitas Viešpaties .pakojo” papuo 
Šimas ir pagarbinimas nebus pil
nai pabaigtas iki kol mūsų Vieš
pats Jėzus, pagarbintasis Tėvo 
Atstovas, „bus panaikinęs visokią 
(prieštaraujančią) valdžią ir viso
kią galybę ir jėgą. Nes jis turi ka

CAHAfiA

Bendruomenės Veikla 
laukia JŪSŲ

KANADOJE YRA DAUG PROGŲ PADĖTI TIEMS, 

KURIEMS REIKALINGA SPECIALI PAGALBA.

BENDRUOMENINĖ VEIKLA IR DAUGELIS 

BENDRUOMENĖS PATARNAVIMŲ PRIKLAUSO NUO 

PASIŠVENTIMO IR PATIRTIES TŲ VEIKĖJŲ, 

KURIE SKIRIA SAVO LAIKĄ. SUGEBĖJIMĄ 
IR ŽINOJIMĄ KITIEMS GERA DARYTI.

Nuolatos reikia savanorių

Veikėjų:
• LIGONINĖSE

• PRAMOGŲ PROGRAMOSE JAUNUOMENEI

• VAIKŲ PRIEŽIŪROJ

• JAUNIMO VADOVAVIME

• LUOŠŲJŲ LAVINIME IR SAVARANKIŠKAM 

GYVENIMUI PARUOSIME
• PIRMOJOJ PAGALBOJ 

IR KITOSE PATARNAVIMŲ SRITYSE.

JEIGU TAMSTA ESI SUINTERESUOTAS AR PRITYRĘS, 
TAMSTA ESI MALONIAI KVIEČIAMAS IR LAUKIAMAS 
VIENOJE IŠ DAUGELIO ORGANIZACIJŲ, KURIOS YRA 

IŠVARDINTOS JŪSŲ TELEFONO GELTONUOSE 
PUSLAPIUOSE PO PAVADINIMU

„SOCIAL SERVICE 
ORGANIZATION“

PATARNAUTI KITIEMS — REIŠKIA BŪTI

GERU PILIEČIU.

Renė Tremblay 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

raliauti, kol jis bus padėjęs visus 
priešus po savo kojomis", pirma 
negu jis atiduos karalystę Dievui 
Tūkstantmeties pabaigoje. — 1 
Kor. 15:24-28.

Kalbant apie nuodėmės ir mir
ties viešpatavimo gadynę, pasaky 
ta, kad „savo narso dieną (Die
vas) neatsiminė savo pakojo“. 
(Raudos 2:1). Bet gi Tūkstnatme 
tintam amžiui prasidėjus. Dievo 
pranašas kviečia žmones: „Aukš-

tinkite Viešpatį, mūsų Dievą, ir 
parpulkite prie jo kojų suolelio, 
nes jis yra vertas“. (Psl. 99:5). 
Mintis apie įkūrimą naujos Jeru
zalės, pagarbintos Dievo bažny
čios, kaip naujos valdžios ant že 
mės, reiškia pradžią dieviškos ma 
lonės sugrįžimo į Jehovos pakojį,

nes apie tai aiškiai parašyta Za
karijo pranašystėje. (14:4, 5).

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

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

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama" moka 4% % vieton 4% °/o ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7%%.

Už paskolas ir — morgičius — 6%%. 
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 »r penktadieniais.

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

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

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai.
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in.
Visais automobilių reikalais kreiptis:

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

dėlį. Taip pat atliekami mechaniški pataisymai.
JUOZAS STALIORAITIS G. MC CALLEN
Namų tel. RO. 2-2407 Tel. Bolton 857-1030
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. {mokėjus $ 298.85, balansas išsimokėjimul 
tik $ 18.72 į sav. 2 metų — 2400 mylių garantija.

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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HAMILTON
VASARIO ŠEŠIA’LIKTOJ...

Atkelta iš 6 psl.

PO DIDŽIOJO 
„ATŽALYNO”,

kuris buvo statomas š. m. va
sario mėn. 29 d., Hamiltono 
„Aukuras”, vad. dramos akto 
rėš E. Dauguvietytės - Kuda
bienės, nori išreikšti viešą pa
dėką visiems mieliems Hamil 
tono lietuviams, kurie žinoda
mi didelę mūsų kultūrinio ir 
tautinio darbo svarbų, atėjo 
„Aukurui” į pagalbą taip sun 
kiam darbe. Kaip „nėra na
mų be dūmų“, taip ir mūsų 
lietuviškoj šeimoj, atsiranda 
tamsių debesėlių. Taip ir „Au 
kuras”, per penkiolika darbo
metų, turėjo ir gero ir blogo. 
Ne paslaptis, kad trumpoj 
praeityj, ne lietuviškai galvo
jančių pavienių asmenų, „Au 
kuras“ buvo viešai nužemin
tas. Bet šios nelemtos indivi
dų pastangos, nepataikė Die
vui i ausi. „Aukuras” savo 
šventą pareigą, su Dievo ir ge 
rų lietuvių pagalba, atliko ir 
šiandie vėl stovi pirmaeilėse 
vietose, su kitomis idealistų 
grupėmis, l ai puikiai parodė 
premjerai pasibaigus, scenoje 
pasirodžius mūsų mielajam 
uvasios vadui prel. dr. J. Ta- 
darauskui, su širdį paliečian
čiais jautriais žodžiais, auku- 
rieėių grupei. Gausybė gėlių 
ir dovanos paskiriems tauti
nio darbo savanoriams, yra 
mums didžiausias atpildas, už 
musų nemigo valandas besi
ruošiant premjerai. Mes netu 
rime žodžių išreikšti Jums pa 
dėkai, likime, kad Jus mums 
atleisite už paprastą, bet nuo
širdų lietuvišką AČIŪ. Už gra 
žias gėles ir padrąsinantį žodį 
„Aukurui”, esame dėkingi 
Hamiltono lietuvių b-nės p- 
ui p. VI. Kažemėkui, miela
jam „Gyvatarui” su jo vado
ve p. G. Breichmaniene, Auš
ros Vartų par. komitetui ir t. 
t. Už technišką pagalbą: p. 
A. Paukščiui, p. A. Pauliui, p. 
Rusinavičiui, p. F. Zaukaitei 
ir R. Savokaitytei. Nuoširdus 
ačiū mielai publikai, stebėju
siai musų darbo vaisius ir p. 
Grabušaitei, nenuilstamai suf 
lerei „Aukuras“ reiškia padė
ką.

Apie premjeros pasiseki
mą, ar nepasisekimą, laukia
me sveikos kritikos iš žiūro
vų. Tas mums padės pašalinti 
esamus nesklandumus ateity
je. Apyskaitą skelbsime spau 
doje galutinai sutvarkę.

„Aukuras“.

LIETUVIŲ SOCIALDEMO

KRATŲ SUSIRINKIMAS 

įvykęs prieš kurį laiką, svars
tė daugiausia visuomeninius 
klausimus. Svarbiausia ----
bendruomeninius, atsiliepiant 
į PLB Valdybos deklaraciją. 
Diskusijose dalyvavusieji pasi 
gedo toje deklaracijoje aišku 
mo ir dalinai suabejojo jos de 
mokratiškumu, o ypač ---- jos
pareiškimu dėl kovos vado
vybės vieningumo.

Tvirtai laikydamasis VLI- 
Ko ir visų srovių sutartos 
1943 metų vasario 16 deklara 
cijos, susirinkimas susirūpino, 
.ar PLB V-ba nesiims žygių 
prieš VLIKą, kas būtų nepri
imtina. Bendrai, susirinkimas 
buvo nuomonės, kad PLB V- 
bai neverta kištis į reikalus, 
kurie jau yra nusistovėję ir ei 
na sutarta kryptimi.

Susirinkimui baigiantis, bu
vo išrinkta sekančiai kadenci
jai valdyba, kuri palikta ta 
pati: pirm. K. Lukoševičius, 
sekr. V. Gerulskis ir ižd. J. 
Stonkus.

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

SPORTO KLUBAS 
„KOVAS”

praneša, kad kovo 15 d., tuoj 
po 11 vai. pamaldų, A. V. pa 
rapijos salėje, yra šaukiamas 
klubo narių ir sportui prijau
čiančių visuotinas susirinki
mas. Dienotvarkėje: 1. Sus. 
atidarymas, 2. Sus. pirm, ir 
sekr. rinkimai, 3. pirm, prane 
Šimas, 4. reviz. kom. praneši
mas, 5 naujos v-bos rinkimas, 
6. naujos reviz. k-jos rinki
mas, 7. einamieji reikalai, 8. 
klausimai ir sumanymai ir 9. 
susir. uždarymas. Kviečia vi
sus dalyavuti.

Valdyba.

KAZIUKO MUGĖ

Hamiltono skaučių kasmet 
rengiama ir šiais metais praė 
jo su dideliu pasisekimu. Ma
lonu buvo matyti netikėtai 
mugėje apsilankiusį Lietuvos 
konsulą Kanadai dr. J. Žmui- 
dziną su ponia. Svečiai žavė
josi salės papuošimu, bet ypa 
tingai domėjosi skaučių paga
mintais rankų darbais, ir tik
rai buvo ko pažiūrėti, nes kie 
kviena skiltis savo kampelį 
gražiai įsirengė ir pakviestai 
komisijai tikrai buvo sunku 
spręsti, kurios skiltys geriau
siai pasiruošusios buvo. Lai
mėtojoms dovanos bus įteik
tos šv. Jurgio iškilmingos su 
eigos proga.

Susidomėjimas loterija bu
vo ypatingai didelis, išplatin
ta apie 300 biletų. 1 premiją-
- Aušros Vartų Šv. Panelės me
džio drožinį laimėjo nr. 91 ; 
(prašome atsiimti pas D. Gu- 
tauskienę, tel. JA 9-6982), II 
premiją ---- tautinę lėlę laimė
jo nr. 281, A. Kaušpėdą; III 
premija — albumas atiteko 
nr. 249, jaunai skautei, V. Le 
ščiūtei; IV premiją—100 gal. 
alyvos (paaukota per p. Vo
lungę „F'lecan Fuel Oils” ---
širdingai dėkojame) laimėjo 
nr. 100, p. J. Bulionis.

Dėkojame gerb. prelatui 
dr. J. Tadarauskui už paauko 
tą I-ą premiją ir leidimą do
vanai naudotis parapijos sale. 
Nuoširdžiai dėkojame skaučių 
mamytėms, rėmėjoms - ams, 
prisidėjusiems įvairiais skanu
mynais ar darbu prie mūsų pa 
sisekimo. Nemažesnė padėka 
atitenka irHamiltono visuome 

nei taip gausiai mugę lankiu
siai ir tuo mus moraliai ir ma 
terialiai parėmusiai.

Širvintietė.

!■■■■■■■■■■
SKELBIAMAS NAUJAS 

GYDANTIS r REP. .RA T AS 
STABDĄS HEMOROJŲ

Ypatingas gydantis prepara
tas sulaikąs hemarojaus plėti

mąsi ir atstatąs pažeistus 
audinius.

Žinomas tyrinėjimų institu
tas surado vienintelį gydantį 
preparatą, kuris be skausmo 
sustabdo hemorojų. Jis pašali 
na nieštėjimą, nepatogumą ir 
pagreitina sužalotų bei uždeg 

tų audinių gydymą.
Dažnuose atvejuose ne tik 
skausmai buvo sušvelninti, 

bet ir pats hemorojus 
sumažėdavo.

Svarbiausia, jog šie rezultatai 
buvo tiek pastovūs, kad pa

gerėjimas likdavo net 
ištisiems mėnesiams.

Tas buvo atsiekta nauju 
gydymo preparatu 

(BIO-DYNE), kuris padeda 
gydyti sužalotas celes ir suža 

dina naujų audinių augimą.
Dabar BIO - DYNE yra 

siūlomas kremo ar „žvakučių” 
pavidale ir vadinamas 
PREPARATION H.

Teiraukitės visose vaistinėse
— veikimas garantuotas arba

grąžinami pinigai.

si, kad į šventę bus įjungtas 
radio ir televizija

Šis žygis yra ir tuo svar
bus, kad tokiam politiniam ir 
finansiniam centre, koks yra 
Šveicarija, iki šiolei mažai 
kas buvo daroma, kad galima 
būtų supažindinti plačias 
šveicarų mases su Baltijos 
valstybėmis. Tam, žinoma, 
esamų Šveicarijoj intelektua
lių pajėgų yra permaža, o 
svarbiausia, tai trūksta lėšų, 
kad galima būtų ką nors pla
tesniu mastu pravesti.

Po to buvo persikelta į ki 
tą salę, kur drauge su latviais 
ir estais buvo tęsiama šventė. 
Čia latvis O. Bong iš Miun
cheno, rodė šviesos aparatu 
spalvotus paveikslus iš trijų 
Baltijos valstybių. Po to, p.
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Pirmą kartą teko dalyvau
ti Pasaulio lietuvių sostinės 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime, kuris buvo pradė
tas jau šeštadienį, vasario 15 
d. vainiko uždėjimu Jaunimo 
Centro sodelyje ir sekmadie
nį pamaldomis Šv. Kryžiaus 
katalikų bažnyčioje ir evange 
likų — Tėviškės parapijoje.

Nors Čikagoje būta ir dau
giau minėjimų, surengtų įvai 
rių organizacijų, mokyklų, ta 
čiau centrinis, įvykęs Marijos 
mokyklos salėje, vis tik su
traukė beveik 2.000 Čikagos 
lietuvių. Be abejo, jų galėtų 
būti dar daugiau, tačiau kaip 
minėjau, surengus kitoms or
ganizacijoms, daugelis jau su 
silaikė nuo Čikagos Lietuvių 
Tarybos rengto, kuris gal tik 
savo forma, savo rėmais, yra 
kiek skirtingas nuo rengiamų 
Kanadoje. Be to, jie susilau
kia ir daugiau garbingų ir įta 
kingų Amerikos politinio gy
venimo vairuotojų, kaip kad 
pav. sen. Douglas, kongreso 
narys R. Pucinski (pagrindi
nė kalba angliškai) sveikini
mų raštu — Dean Rusk, kon
greso nario W. Murphy, Illi
nois gub. Kerner, Čikagos 
burmistro Daley ir kt. Ir dar 
viena, (kas stipriai „krito į 
ausis“) tai kai kurių minėji
mo pranešėjų, skandalingas 
lietuvių kalbos žalojimas. Tas 
pilnai išvengiama, pakvietus 
tai atlikti čia baigusį mokslus 
jaunimą.

Po minėjimo atidarymo, 
sen. Douglas kalbos, vėliavų 
įnešimo ir invokacijų, pagrin
dinę kalbą lietuviškai pasakė 
svečias iš Cleveland© Jonas 
Daugėla, užakcentuodamas

VASARIO 16 MINĖJIMAS ROMOJE.

PLB Italijos Kr. V-bos su 
ruoštas 728 metų nuo Lietu
vos valstybės suvienijimo - 
- įkūrimo ir 46 metų nuo ne
priklausomybės atkūrimo mi
nėjimas Romoje praėjo sėk
mingai. Pamaldas atlaikė ir 
jautrų pamokslą pasakė J. E. 
Arkiv. Centoz, paskutinis Nu 
ncijos laisvoje Lietuvoje.

Arkivyskupas pažymėjo, 
kad Šv. Sostas tiki Lietuvos 
laisva ateitimi.

Žodį Arkiv. Centoz užbaigė 
perskaitydamas Šv. Tėvo at
siųstą šiai progai sveikinimo 
bei palaiminimo telegramą.

Po pamaldų vykusiame mi
nėjime, PLB Italijos Kr. V- 
bos pirm. prel. V. Mincevi
čius perskaitė min. pirm. Al
do Moro sveikinimo telegra
mą, Ypatingiems Bažnyčios 
Reikalams Kongregacijos Sek 
retoriaus (Vatikano Valsty
bės Užsienių Reikalų Ministe- 
rio) J. E. Arkiv. Samorė šil
tus sveikinimus.

Italijos Valstybinis radijo- 
fonas ne tik davė pranešimus 
apie įvykstantį minėjimą su 
duomenimis iš Lietuvos istori 
jos, bet taip pat minėjimo kro 
niką ir lietuviškų dainų. Pana 
šius pranešimus davė ir Vati
kano radijas visomis kalbo
mis.

Didieji Romos dienraščiai, 
kaip „II Messaggero“, „II 
guotidiano“, „U Populo”, „U 

iornale D’ltalia”, „II Seco- 
lo" davė pranešimus prieš šve 
ntę ir plačias kronikas po mi
nėjimo. Taip pat Vatikano or 
ganas „L’Osservatore Roma
no” paskyrė nemaža vietos

Stasiulienės šokių grupė pa
šoko kelius lietuvių tautinius 
šokius. Už gražiai atliktus šo 
kius vadovei įteikta graži gė
lių pokšte. Gegas.
URUGVAJUJE, MONTEVI 

DEO MIESTE,

žurnalistas Albinas Gumbara 
gis, kaip kasmet, dideliame 
dienraštyje „EI Pais“ parašė 
ilgą straipsnį, vedamąjį, Lie 
tuvos nepriklausomybės at
kūrimo šventės proga, kuria
me išryškino svarbius Lietu
vos praeities faktus ir apibū
dino dabartį, sovietinės dik
tatūros vykdomose okupaci
jos sąlygose, budindamas da
bartinį diktatorių, Chruščio
vą, ne geresniu, kaip Stali
nas.

laisvės kovai tris punktus: 
darbą, vienybę ir susiklausy
mą.

Įspūdingai atrodė ir mo
kyklų pimgmių aovanų įteiki 
mas laisvės kovai. Marquette 
Parque mokinys, įteikdamas 
163,87 dol. surinktus mokyk
loje pareiškė visų mokinių 
vardu, kad jie pasižadėjo 
skelbti Lietuvai padarytą ža
lą visur ir visuomet. Kita mo 
kykla, Donelaičio vardo, įtei 
kė 20 dol., Chicagos ateitinm 
kai 1,200.

Po trumpos pertraukos se 
kė meninė dalis, išpildyta Dai 
navos ansamblio. Joje išgir
dome „Kantatą apie Lietu
vą“ (muz. J. Gaidelio, žo
džiai St. Santvaroj akomp. 
muz. VI. Jakubėnui ir solistei 
N. Linkevičiūte ir Alg. Bra
ziu. Scenos dekoracijos dail. 
D. Verbickaitės.

Gautoje programoje (šalia 
vokelio aukai, kantatos žo
džių ir kt. atspausdintų atsi
šaukimų) labai prasmingai 
pirmame puslapyje užrašyta 
„711 metų nuo Lietuvos įsi
jungimo į Europos valstybių 
tarpą, kai Mindaugas 1253 
metais buvo karūnuotas Lie
tuvos karalium — Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas, 1918. II. 16. — 
1964. II. 16.

Be to, programoje nurody
tos organizacijų, pavienių as
menų įteiktos aukos 1963 m. 
Čikagos Lietuvių Tarybai, ku 
rių viso surinkta buvo iki 
1963 m. spalio 10 d. — 7,641 
dol.

K. Baronas.

minėjimui. Italijos Valstybinė 
žinių agentūra Ansa išsiunti
nėjo platų komunikatą net į 
užsienius. Neatsiliko ir kitos 
agentūros. Ypač Lietuvos Ne 
priklausomybės paskelbimo 
sukaktis rado didelio atgar
sio provincijos spaudoje.

SPORTAS...

Atkelta iš 2-ro puslapio.

tolį Hoffman — 6,21 m., ru
tulys Klein 15,67, į augštį 
Bieda (L) 1,69. m.

— Madrido Realo krepši
ninkai Europos vyrų ketvir- 
baigmės taurės rungtynėse 
nugalėjo Varšuvos Legiją 
102:90. Lenkų komandos tre 
neriu yra buv. Vilniaus m. 
burmistro sūnus VI. Mali- 
ševski.

— Lenkų žurnalas „Boks“ 
paskelbė pajėgiausių Euro
pos boksininkų klasifikaciją. 
Joje randamos ir lietuviškos 
pavardės, savaime aišku, SS- 
gos eilėse. Už kiekvieną klasi 
fikuotą boksininką, žinomas 
Lenkijos bokso specialistas 
Zmarzli’k, duoda taškus. Dau 
giausiai jų surinko SS-ga 94, 
toliau Italija 69, Lenkija 67 
ir t. t. Pavergtos Lietuvos 
įnašas į Sov. Sąjungos aruo
dą yra 19 taškų.

SUSIRŪPINIMAS UPIŲ 
VANDENS UŽTERŠIMU

Nuo senų laikų upės yra 
naudojamos visokių nešvaru
mų nutekinimui. Bet augant

TARNAUJA 
DAUGELIU BUDŲ 

Raudona is K ryžius 
žiūri į jus

NUO JŪSŲ DOSNUMO PRIKLAUSYS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

humanitarinių darbų vykdymo pasisekimas.
JŪSŲ DOLERIAI 

suteikia ir vykdo būtiniausias 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

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

RAUDONASIS KRYŽIUS 
tarnauja J u m s ir jūsų kaimynams, 

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

Dosni auka šiais metais padarys daug gero daugeliui.

Raudonasis Kryžius 
reikalingas jūsų paramos 

DABAR
raY@OS - raYCOS

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 ŠLEIVYS............ 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS .......................................................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas......................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU........................................................................ 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS........................... 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS............................................................. 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................................... 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ............................................ 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS......................................................... 1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA. .................................... 0,25
K. 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. RINKTINES MINTYS........................................................ 3.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS................................................ 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID........................................................ 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D............................... 5.00
A. Giedrius. MURKLYS........................................................................... 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA'. .................................... 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS.............................................................. 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ.................................................... 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS................................................................. 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS......................... 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS........................................................................ 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS..................................................................... 1.00
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO............................................................ 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS........................................................... 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ. ............................................................. 2.00
B. Rukša. ŽEMES RANKOSE................................................................. 1.50
P. Orintaitė. TAFILE 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 MISKAS.................................................................. 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai.......................................................... 10.00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS............................................ 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMES. ................................................. 1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.
sm------->4 m—< , ■. H W--------- I. . X--------- 1. Ml. .'.'."H ĮĮ<T"~r-"l« ■M™

industrijai ir ypač cheminei, 
upių vandens užteršimas daro 
si jau pavojingas, nes užterš
tas upių vanduo žudo jame gy 
vybę, kita vertus — pavojin
gas darosi ir žmogui, kuris 
upių vandeniu naudojasi.

Dr. Cooke metiniame che
mikų susirinkime darydamas 
tuo reikalu pranešimą, pažy
mėjo, kad taip reikalų stovį 
bių neteršti upių vandenį yra. 
r'aL'kti toliau nereikia. Galimy 
Dalį tokių medžiagų galima 

kitais keliais šalinti, o kitą da 
lį kanalais kitaip nuleisti. Bet 
to reikia griebtis, nes juo to
liau, juo daugiau upių vanduo 
užteršiamas.

BRITŲ KOLUMBIJA 
VYSTO KALNŲ 

PRAMONĘ
Pramonės ministeris pareiš

kė, kad Queen Charlote saloje 
statoma plieno gamykla, ku
riai žaliavų yra ten pat. Ta
čiau kol kas tam tikslui stinga 
kuro.
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MOWT REAL

1
V1SI KVIEČIAMI ATSILANKYTI I TRADICINĘ §

JUOZAPINIŲ VAKARIENĘ, |

kovo 14 d. 7 vai. vakaro klubo patalpose, &
2159 St. Catherine St. E. &

D. L. K. Vytauto Neprik. Klubas. §

PUIKUS FORTEPIONO 
KONCERTAS

KLB MONTREALIO 
LIETUVIŲ STOVYKLOS

kurį sekmadieni, kovo 8 d., 
davė Prof. A. Kuprevičius, jį 
išklausiusiems paliks ilgą gerą 
atmintį. Koncerto įspūdžių 
bus vėliau. Į koncertą buvo at 
vykusių: iš Kingstono pp. Ta 
mošaičiai, iš Ottawos dr. Jur
kus, iš Quebeco A. ir R. Kny 
stautai, bet kur buvo montrea 
1 iečiai?

A. ir K. Smilgevičiai svečio 
koncertanto garbei padarė 
puikų, turtingai parouštą, pri
ėmimą, kuriuo drauge buvo 
atšvęstos ir Kazimierinės.

DR. VYDŪNO VARDO
premija Dr. Martynui Anysui 
bus įteikta Montrealyje sekan 
tį šeštadienį, kovo 21 d., Auš 
ros Vartų salėje, dalyvaujant 
pačiam laureatui, Dr. M. Any 
sui. Drauge bus paminėtos ir 
250 metų gimmio „Metų” au
toriaus, Kristijono Donelaičio 
sukaktuvės Dr. H. Nagio 
paskaita.

MĖLYYNASIS SLĖNIS, 
gavęs apie pusę jardo sniego 
siuogsnj, šį savaitgalį, kovo 
14—15 dienomis, tikisi gero 
tautiečių pribuvimo. Laukia
mos ekskursijos skautų ir 
bendrai jaunimo. Žada būti 
linksmas savaitgalis.

JURGINIŲ KERMOŠIUS
Montrealio skautai-ės jau 

atsidėję ruošiasi Jurginių Ker
mošiui, kuris įvyks balandžio 
18-19 d. A. V. Parapijos sa
lėje. Kiek teko matyti, skau
tės smarkiai užsiiminėja rank 
darbiais, o skautai neapsilei- 
džia medžio dirbiniuose. Vi
sas kermošiaus pelnas yra ski 
riamas palapinių įsigijimui, 
nes šių metų stovyklai Kana
dos Armija atsisakė paskolin
ti.

Kad Kermošius lankyto
jams būtų įdomus, nuolatos 
ten veiks įdomios kavinės, 
įvairūs žaidimai, laimės šuli
niai ir t. t. Rengėjai tikisi, jog 
visi skautų tėvai, rėmėjai ir 
šiaip visuomenė ateis ir kele
tą valandų praleis su skautais.

PAGERBIMAS 
MOKYTOJOS

Praėjusį savaitgali Montre
alio prancūzų mokytojų s-ga 
suruošė iškilmes, kuriose daly 
vavo 800 mokytojų, dalyvau
jant mokyklų vyresnybei ir 
maj. J. Drapeau. Mokyto
jams, išdirbusiems 25 metus, 
kurių tarpe buvo ir mūsų tau
tietė visuomenininke, Marija 
Arlauskaitė, įteikta po auksi
nę plunksną. Be to, balandžio 
mėn. numatoma speciali iškil
mė, kurios metu M. Arlauskai 
tė, kaip prancūzų mokykloje 
dirbusi jau 35 metus, gaus 
dar auksinį laikrodį ir kitus 
pagarbos ženklus.

žemės reikalu iš Miškų Depar 
tamento Quebece sutikimas 
duoti 25 akrus žemės prie Lac 
Syvere jau gautas. Belieka 
gauti tik pritarimą iš Consoli
dated Paper Co., kuri turi iš 
sinuomavusi ten visus miškus. 
Tuo reikalu rūpinasi, didelis 
stovyklos rėmėjas notaras J. 
Bernotas. Netrukus bus šau
kiamas stovyklos valdybos 
posėdis lėšų telkimui ir sto
vyklos planavimui aptarti. Iki 
šiol valdyba jau yra gavusi iš 
„Lito“ 800 dol., iš KLB Kr. 
V-bos 100 dol., iš Montrealio 
KLB Seimelio 50 dol. ir iš 
„Neringos” Skaučių Tunto 10 
dol., viso 960 dol. Raštinės ir 
kt. išlaidų padaryta apie 30 
dol. Pr. R.

MOTINOS DIENOS
minėjime, kuris ruošiamas 
Aukštesniųjų lietuviškųjų kur 
sų, paskaitininku bus dr. J. 
Girnius iš Bostono ir p. Vaite 
rienė, solistė iš Anglijos, kuri 
tuo metu pravažiuodama į Či
kagą viešės pas pp. Giriūnus.

„LITO” SUSIRINKIMO 
PATIKSLINIMAI

Praeitame „NL” numeryje 
tilpusiame metinio sus-mo ap 
rašyme įsibrovė netikslumų, 
kurie atitaisomi:

Šiais metais už indėlius (šė 
rus) bus mokama 416%, o ne 
5%. Tokį procentą tikimasi 
pasiekti 1965 metais.

1963 metų „Lito” brutto 
pajamos buvo $54,000 ir pel
nas $32,194.

Skirstant praėjusių metų 
pelną indėlininkams paskirta 
ne 416%, o 414% dividendo, 
kas ir sudaro 27,605.66 dol.

Balsų skaičiuotojais, be pa 
skelbtųjų, dar buvo išrinkti 
Kostas Toliušis ir Vytautas 
Kudžma.

Į korespondencijoje mini
mą 1,000 narių įeina ir visi iš
stoję ir mirę nariai. Tikrumo
je kovo 1 d. buvo 866 nariai, 
iš kurių 201 neturėjo balsavi 
mo teisės (156 nepilnamečiai 
ir 45 įstoję po 90 dienų tokią 
teisę turi gauti).
„Litas“ jau pasiekė $900,000. 
Prie to daug prisidėjo metinis 
susirinkimas, kurio metu įsto
jo 15 naujų narių ir įnešė dau 
giau kaip $15,000. Jstojančių- 
jų tarpe vyrauja senosios kar
tos lietuviai.

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-55S2; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENė

Pranešame mieliems mūsų klijentams, 

kad persikėlėme į naujas patalpas.

Sakas Parcel Service
sent by

Ukrainska Knyha
620 Barton St. East 
Hamilton, Ontario.

LI 4-7239

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

• Ališauskas Antanas su žmo 
na .lankėsi NL leidykloje ir 
domėjosi tūlais psikeitimais, 
kurie vyko po statybos, ku
rios vykdytoju p. Ališauskas 
buvo.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 2—4 ; 7—9 p. m

antradienį ir Į
penktadienį I P’ ni

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

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
Tek: 861-8478 ir

861-8479

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos prasideda sek 
madienį 7 vai. vakaro. Savai
tės bėgyje kiekvieną vakarą 8 
vai. pamokslas, mišios ir išpa 
žintys. Užbaiga šeštadienį, ko 
vo 21 d. 8 vai. vakaro — pa 
mokslas, mišios, bendra ko
munija ir Popiežiaus palaimi 
nimas. Vedėjas T. J. Vaišnys, 
S. J.

Kazimierinių vakarienėje 
dalyvavo per 300 asmenų. Bu 
vo labai gera loterija, kuriai 
K. Bubelis paaukojo gėri
mams spintą. Vakarienė davė 
940 dol. pelno.

Aukojo bažnyčiai: J. Paz- 
nokaitis, Kalinauskų šeima po 
100 dol., J. Kelminskis ir L. 
Bernotienė, J. Grabliauskas 
po 50, P. Butkevičius, V. Ra- 
gulis, J. Statkus ir S. Kalinaus 
kas po 40, V. Markauskas, Z. 
Balnius, M. Gedeon, P. Luk- 
ševičius, V. Vilevičius po 30, 
J. Šinkūnas 26, L. Bohemier,
J. Kontautaitė, A. Jurevičius 
po 25 L. Čečkauskas, E. Tala 
laite, J. Macevičius po 24, Z. 
Bakaitis, T. Bandžiuvienė, P. 
Bernotas, K. Drulis, A. Eini
kis, E. Gingras, A. Janušas,
K. Gelčys, A. Požėrienė, J. 
Mališauskas, A. Račiūnas, A. 
Saladžius ir B. Tamulytė po 
20 dol., K. -Sanka, J. Pazno- 
kaitis po 15 dol., P. Janaus- 
kas, L. BraZauckas ir J. Meiš- 
tas po 14 dol.; S. Bartašius 
17, J- Benius 13, A. Gačionis, 
A. Judickas, V. Juodis, P. 
Pinkas, J. Skripka, A. Žukaus 
kas po 10 dol. ir kt.

Šv. Onos dr-jos susirinki
mas šį sekmadienį parap. sve 
tainėje.
• Mirė p. Katasanovas snj. 
Liko našlė žmona, vedęs sū
nus ir duktė, p. Gutauskienė, 
Bostone.
• Pp. Danaičiai, turį prie Jo- 
liete, P. Q., tabako ūkį, lan
kėsi NL redakcijoje, sutvarkė 
prneumeratos reikalą ir atsi
ėmė spaudos baliuje laimėtus
fantus.

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

I.G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

ADV OKA TAS

JOSEPH P. MILLER

Dr. E. ANDRUKA1TIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

B. A., B. C. L. 
Suite 205

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos misijos. Sekma
dienį, kovo 15 d., Gerb. T. J. 
Kubilius, S, J. pradės misijas. 
Pamokslus sakys 10 ir 11 vai. 
mišių metu. Nuo pirmadienio 
iki penktadienio vakarinės pa 
maldos ir pamokslas bus 7.30 
vai. vak. Rytinės pamaldos ir 
pamokslas — 9 vai. ryto. Ko 
vo mėn. 21 d., šeštadienį, va
karinės pamaldos bus 7 vai. 
v. Rytinės — 9 vai. Kovo m. 
22 d., sekmadienį, užbaigsime 
misijas 5 vai. mišių metu po 
pietų. Visi kviečiami šiose pa 
maldose dalyvauti. Mišių me
tu giedos parapijos choras, 
kurs tuoj po mišių išpildys 
bažnyčioje koncertinę progra 
mą. 6.15 vai. pp. parapijos sa 
Įėję bus vaišės, organizuoja
mos Gyv. Rožančiaus dr-jos, 
pagerbti T. J. Kubiliui, šios 
parapijos steigėjui, [ėjimas 1. 
50. Kviečiame visus dalyvau
ti ir pagerbti parapijos steigė 
jąl

Parapijos bazaras praside
da šeštadienį, kovo 14 d.,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

INCOME TAX 
PRANAS TAUTKUS, 

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

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

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

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien,
Apt 4. Rosemount.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

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

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

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

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

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

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

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO PIRMININKUI

D R. ANTANUI TRIMAKUI 
PAGERBTI IR TUO PAČIU MŪSŲ KOVAI UŽ 

LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ ATŽYMĖTI, 
š. m. kovo 15 dieną, sekmadienį, Toronto Lietuvių 

Prisikėlimo Parapijos auditorijoje įvyksta

Akademija-Koncertas
Pagrindiniu kalbėtoju bus Amerikos lietuvių veikėjas ir 

Tautos Fondo valdytojas PRELATAS JONAS BALKONAS, 
iš New Yorko.

Muzikinę dalį atliks pianistas, Cleveland© Konservatorijos 
PROFESORIUS ANDRIUS KUPREVIČIUS, 

išpildydamas Čiurlionio, Chopino, Liszto ir kt. kūrinius.
Įėjimas visiems laisva .auka.

Pradžia 3.30 po pietų, punktualiai.
Rengimo Komitetas.

į i—ini m ... ..... i  ---------------------- - —■———*

PAGERBIMAS 
KUN. PACEVIČIAUS

Šį sekmadienį, kovo 15 d., 
Šv. Jono Kr. parap. komite
tas ruošia kun. B. Pacevičiui 
pagerbimą. 5 vai. p. p. kun. 
Pacevičius laikys mišias, o 6 
vai. p. p. parap. salėje įvyks 
vaišės, j. b.

nuo 1 vai. p. p. iki 7 vai. v., 
bus tęsiamas sekmadienį nuo 
9 vai. ryto iki 8 v.al. vak. Visi 
dalyvaukime ir atsikvieskime 
savo draugus. Loterijos kny
gučių bilietai bus traukiami 
sekmadienį 7 vai. vak.

Šią savaitę įteikė fantų J. 
Čepulis, J. VaZalinskai, A. 
Drevinskienė, O. Ūsienė, K. 
Žemaitis (5 dok), Mikalajū
nienė, J. Vaškienė, J. Kęsgai- 
lienė, V. Stankevičienė, L. Po 
likauskaitė, M. Jurkuvienė, S. 
Pocauskas, N. P. M. Seserys, 
J. Venskus, J. Lariveaux, A. 
Perrier, V. Visockis, L. Palu- 
binskienė, J. Macejūnas, J. 
Kušleikienė, J. Jocas, A. Vau 
pšas, E. Vaupšienė, E. Intie
nė, D. Rupšys.

Praėjusio sekmadienio rink 
liava — 213 dol.

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
(1082 Bloor W., Toronto) 
(į rytus nuo Dufferin Str ) 

Raštinė: LE 4-4451.

TORONTO VISUOMENĖ 
gražiai pagerbs atmintį VLIK 
o pirm. dr. A. Trimako, pasi
kvietusi prel. J. Balkūną ir di 
dįjį pianistą A. Kuprevičių.

SPORTO SRITIS
Eilinės lygos rungtynės To

ronto krepšinio lygose jau pa 
sibaigė. Liko žaisti tik finali
nės rungtynės. „Vyčio“ mote
rys Toronto Ladies Senior ly
goje liko penktoje vietoje, o 
vyrai Toronto Metro interme 
diate B klasėje laimėjo pirmą 
vietą. „Vyčio“ berniukai C ir 
D klasėse išsikovojo Toronto 
bažnytinių lygų meisterystes. 
Kovo 14 d. abi berniukų ko
mandos žais Brantforde orga 
nujojamame turnyre kur da
lyvaus stipriausios Ontario ko 
mandos. j. b.

Paograma- 
Darbas-

Principai:
1. NELAIMEI ATSITIKUS — JUS APLANKYTI: 

SUSTATYTI AKTĄ — RŪPINTIS.
2. Iš ANKSTO PRIEŠ DRAUDIMO ATNAUJINIMĄ 

KAIP DARYTI
— JUS APLANKYTI IR KARTU APTARTI.

3. DRAUSTI PAGAL NAUJUS METODUS, 
JUNGTINĖS POLICY, KAS SUMAŽINA 
PAINIAVAS IR YRA GALIMA NUOLAIDA.

4. INFORMUOTI APIE GAISRO PAVOJINGUMO 
SUMAŽINIMĄ, KAS ATSILIEPIA Į DRAUDIMO 
KAINOS SUMAŽINIMĄ.

5. DRAUSTI ROYAL LONDON — LANCASHIRE 
DRAUDIMO BENDROVIŲ GRUPĖJE, KURIOS 
YRA ŽINOMOS SAVO PAJĖGUMU IR 
REPUTACIJA.

6. TUOJAU PAT ATSAKYTI j JŪSŲ 
PASITEIRAVIMUS.

7. TUOJAU PAT RAŠTU PATVIRTINTI DRAUDI
MO GALIOJIMĄ, KOL POLICY BUS PARAŠYTA.

8. PAAIŠKINTI, KAIP KURIS DRAUDIMO BŪDAS 
VEIKIA, KAD BŪTŲ PILNAI APDRAUSTA, 
IŠVENGTA NESUSIPRATIMŲ IR NUOSTOLIŲ.

9. JŪSŲ TURIMŲ DIDESNIŲ PASTATŲ DRAUDIMO 
KAINAS PAGRINDINAI PERŽIŪRĖTI 
DRAUDIMO BENDROVIŲ SĄJUNGOJE.

10. LAIKYTIS INSURANCE DEPARTMENTO IR 
INSURANCE BROKERS ASSOCIATION NUSTA
TYTŲ DARBO TAISYKLIŲ, KAIP PRIDERA 
CHARTERED INSURANCE BROKER’UI.

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

GAISRAS - NELAIMĖS - AUTOMOBILIAI - GYVYBĖ.

722-2472
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