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Svyravimai tarp taikos ir karo
• NEI TAIKA, NEI KARAS: AIŠKUMUI TRŪKSTA JAV m i ■■ i ... .

RYŽTINGUMO
• KIPRE MAKARIOS PROVOKACIJA KOL KAS 

NEPASISEKĖ, NORS TALKINO IR CHRUŠČIOVAS
• INDOKINIJOS PUSIASALYJE KOMUNISTŲ 

AGRESIJA NEMAŽĖJA
• KOMUNISTINIAME LAGERYJE VYKSTA 

DIDELIS RŪGIMAS
• JOHNSON TEISINGAI ĮVERTINO DE GAULLE 

LAIKYSENĄ.
Netikrumas, bet nei karas, 

nei taika. Grėsė karas, kai Ma 
karijos išprovokavo Kipro gy 
ventojų tarpusaves skerdynes, 
bet įsikišus Jungtinėms Tau
toms, karas kol kas išvengtas, 
nors Maskva Makarijuį. pade
da jį kurstyti.

Aiškumas būtų, jeigu JAV 
politika būtų ryžtingesnė, bet

JAV NERYŽTINGUMAS 
ŽLUGDO GALIM r BĘ 

LAIMĖTI TAIKĄ
O laimėti, daug laimėti, bū 

tų lengva. Šią padėti vis dau
giau padeda suprasti ir JAV 
politikai, kurie realiai ir svei
kai politikos reiškinius verti
na. Pirmoje eilėje tas liečia 
Kubą ir Indokinijos pusiasaiį, 
kur ypač vystomi įvykiai.

J. Amerikos V-bių aiškes
ni ir ypač ryžtingesnį žygiai 
čia butų lemiamos reikšmės.
JAV, KURIOMS PRIKLAU

SO VADOVAUJAMOJI 
ROLĖ, DAUG GALĖTŲ, 

padaryti, imdamosios ryžtin
gesnių žygių.

Pavojus taikai eina iš komu 
nistų dominuojamų kraštų. At 
virai agersiją vykdo Kinijos 
komunistai, ir Kinijos sateliti
nės marionetės. 1 uo tarpu J. 
A. V. tokio atviro nusistaty
mo neturi.

Johnsonas, JAV preziden
tas, tiesa, paskutiniame pasi
kalbėjime su spaudos atsto
vais pasisakė, kad
JAV PADĖS VIĘAfilĄ;" ”

IŠLA^rei'kimų ir anks- 
Jmū yra buvę, tačiau komunis 
tai agresiją tęsia ir niekas jie
ms veiksmingai nepasiprieši
na. Kuba šioje pat įvykių eilė
je, bet čia padėtis dar liudnes
nė. Išaiškinta, kad Kuba gabe 
no į Venezuelą ginklus ir žmo 
nes daryti perversmui, ir pats 
Kastro apie tai atvirai pasisa
kė, o tačiau išskyrus pačią Ve 
nezuelą, niekas nesiėmė prieš 
Kubą rimtesnių veiksmų. Kai 
dabar tie žygiai būtų lengvi ir 
efektingi, tai tartum laukiama, 
kada reiks labai rimtai kovoti 
ir rimtai aukotis.

Komunistinis lageris pakri
kęs.
KOMUNISTAI NE TIKTAI 
SUSKILĘ, BET IR TARPU

SAVYJE PEŠASI
Ir tai ne šiaip sau, kaip an

ksčiau buvo kalbama, bet ski
limas rimtas ir kov.a vyksta. 
Tat Vakarams auksinė proga 
komunistus nuraminti. Deja, 
Vakarai nemoka pasinaudoti.

Maskva palaipsniui netenka 
savo satelitų: Po Albanijos 
dabar jau ir Rumunija trau
kiasi nuo Maskvos ir mezga 
ryšius su Kinijos komunistais, 
pas kuriuos vieši jų delegaci
ja. Greičiausia ---- Kinija ru
munams tiktai pereinamasis 
etapas pasitraukiant į Vaka
rus.

Švedijos gi komunistai, su
abejoję Lenino „doktrina“.

IŠSUKA Į EVOLIUCIJOS 
KELIUS, GRINDŽIAMUS 

DEMOKRATINIAIS 
PRINCIPAIS

ir visiškai atsisako revoliuci
nių, perversmo ir karo, prie
monių.

Prancūzijos komunistai kry 
žkelėje, nes de Gaulle pripa
žinus Kinijos komunistus, Pran 
cūzijos komunistai turi arba 
bėgti nuo Maskvos į Pekiną, 
arba vaidinti dviveidę politi
ką, ypač, kad Italijos komu
nistai tebesilaiko Maskvos.

Apie de Gaulle Johnsonas 
vis dėlto pasisakė aiškiai:

KINUOS KOMUNISTŲ 
PRIPAŽINIMAS NENAU
DINGAS NEI PRANCŪZI

JAI, NEI ŽMONIJAI.
Prancūzija geriau padarytų 

bendradarbiaudama su JAV. 
Tas, žinoma, de Gaulliui ne
patiks, bet svarbu buvo pasa
kyti atvirą tiesos žodį, nes to 
reikalauja viešoji moralė, be 
kurios rimtas politinis darbas 
neįmanomas.

RUBY NUTEISTAS Į 
ELEKTROS KĖDĘ

Jo byla dar, kaip atrado, 
neatidengė visų paslapčių, o 
ypač pačios svarbiausios: ar 
tai buvo sąmokslas?

Bylos eigoje išaiškėjo, kad 
prieš 3 d. prieš tragiškąjį įvy
kį, Ruby restorane buvo 3 as
menų pasitarimas, dalyvau- 
jan Kenedy žudikui.

Maskviniai komunistai jau 
dinasi, ar nebus išaiškinta, 
kad tai jų iniciatyvos pasek
mė. Ir Tilvytis dėl to susierzi
nęs ,.Tiesoje'“ spjaudosi. . .

KITOS NAUJIENOS
____ ri^oija numušė ant 

lėktuvą su 3 lakūnais.
I aip Maskva atsilygina

UŽ draugingumą'.''-
- Kipre taiką palaikys 

7000 JTO karių, kurių 1000 
sudarys Kanados dalinys, jau 
pasiųstas į Kiprą.

---- Su Panama JAV susita-
rė atnaujinti diplomatinius sa 
ntykius.

— Anglijos karalienė Elz
bieta pagimdė 3 sūnų.

— Maskva paskutiniu laiku 
žiauriai puolo V. Vokietiją ir 
Izraelį. Vokietijai Nikita pra
našauja antrą Hitlerį... Mat 
pats Nikita aiškiai užėmė Sta
lino kulto sostą.

— Vežėjų unijos JAV ly
deris Hoffa nuteistas 8 me
tam kalėti ir 10,000 dol. bau 
da už bandymą papirkti pri
siekusius teisėjus.

— Makarios padėkojo Chr 
uščiovui už intervenciją Kipro 
klausimu.

- Vatikane vyksta pasita
rimai dėl suvažiavimo tęsimo 
dienotvarkės, nes klausimų 
dar esą daug.
KINO ARTISTAI TAYLOR 

IR BURTON
susituokė Montrealyje unitari 
jonų bažnyčioje: E. Taylor 5 
kartą ir Burton 2 kartą. Bur
ton Toronte dabar vaidina 
Hamletą.

PERSITVARKYS 
CANADAIR

Lėktuvų fabrikai Canadair tu 
ri du skyrius — vieną Montre 
alyje ir kitą Winnipege.

Įmonių tyrinėtojai nustatė, 
kad tas kompanijai nenaudin 
ga ir nutarė Winnipego skyrių 
perkelti į Montrealį, kas kom 
panijai sutaupytų daugiau 
kaip 40 milijonų dolerių. Pla
nas žadamas gyvendinti nuo 
1966 metų.

KAS NAUJA
NEDARBO FONDAS

KELIA SUSIRŪPINIMĄ, 
kuris, atidarant federalinį par 
lamentą, buvo paminėtas ir 
sosto kalboje.

Nedarbo fondas reiškiantis 
žymiam nedarbui, greit sen
ka. Jis tada tenka vyriausybei 
papildyti iš valstybės iždo. 
Tas didina vyriausybės išlai
das, kurios ir be to didelės.

Nedarbo fondui išstudijuoti 
yra sudaryta komisija su E. 
C. Gili priešakyje. Patyrinėjęs 
klausimą, p. Gili pareiškė, 
kad šis fondas galėtų būti pa
galbos nedarbo atveju fon
das, bet ne pastovių algų iš
mokėjimo fondas. Bet kaip su 
daryti tokį pajėgų fondą, ku
ris nedarbo atveju patarnau
tų nedarbo klausimui išspręs
ti, dar niekas nepasakė.

KURIAMAS NAUJAS 
UNiVEKSllETu TirAS 
Vankuverio priemiestyje 

statomas universitetas, kuria
me mokslas tęsis ištisus me
tus. Vieton dviejų semestrų 
per metus bus trys semestrai 
ir vieton 4 metų, kaip dabar 
kad yra, universitetas galima 
bus baigti per dvejus su puse 
metų.

KANADOJE KYLA 
INVESTAVIMAI

Prekybos ministeris M. Sha 
rp pranešė, kad investavimai 
Kanadoje 1964 m. pakyla 8 
%, kas sudarys apie 10 milijar 
dų investavimų kapitalą.

- Kanada Kinijos komu
nistams pardavė 16,300,000 
bušelių miežių už 18,5UU,UU0 
dolerių.

— Šv. Lauryno upei Kana
da stato ledlaužį 285 pėdų il
gio už 9,240,0°° d™- Jis kus 
baigta® -«ityti 1967 metais, 
zranados federacijos sukaktu
vėms.

- Lėktuvų bendrovė Tra
ns Canada Air lines pervardi
jama į Air Canada, kad angliš 
kai ir prancūziškai būtų tas 
pat vardas.

Anapus geležinės
NAUJA BYLA

Pagal Lietuvoje leidžiamą 
spaudą ir Vilniaus radiją, ko
vo 5 d. Klaipėdoje prasidėju
si nauja „fašistinių budelių” 
byla. Septyni kaltinamieji pa
gal „Tiesą“ (nr. 56, kovo 6) 
kaltinti Skuode ir Dimitravę 
nužudę daugiau kaip 1,20c 
„tarybinių žmonių“. Juos or
ganizavęs ir jiems vadovavęs 
Skuodo gimnazijos kapelio
nas Lionginas Jankauskas. Tei 
siamųjų suole buvo šeši kalti
namieji: Albinas Meidus, Jur
gis Embrasus, Kazys Vyšniau 
skas, Aleksandras Bričkus, Jo 
nas Mockus ir Liudas Kniui- 
pis. Panašiai kaip ir kitose pa 
našiose bylose, septintoji kė
dė buvo tuščia ir ji anot „Tie 
sos“ „palikta galvažudžių va 
deivai, kuris pabėgęs iš Lietu 
vos ir Jankaus pavarde gyve 
nąs JAV-se“. Laikraščiai pa
skelbė Jankaus adresą ---- Gr
andst. Brooklyne ir ta proga, 
siekdami įtaigoti savo skaity
tojus, nurodė, kad „BALFas“ 
esąs glaudžiai susijęs su Ame
rikos valdžios organais ir Va
tikanu... Teismas nutaręs L. 
Jankauską (Jankų) teisti už 
akių.

Apie kun. Jankų plačiai ra
šo ir JAV spauda. Išeina pa
gal rusų patarlę: bez draki po 
pal v bolšyje zabijaki (be

KANADOJE
1963 - 1964 METŲ 

KANADOS BIUDŽETAS
Finansų min. Gordon fede 

raliniame parlamente prane
šė, kad praėjusiais metais Ka 
nada turėjo 6,892,000,000 do 
lerių išlaidų ir 6,207,000,000 
dol. pajamų, tat turėta 685 
milijonai nedatekliaus arba 
deficito.
KANALAS PO ŠV. LAURY 

NO UPE
kuriuo Montrealį iš Bouchervi 
lies bus vedamas transkana- 
dinis greitakelis, pradedamas 
keisti. Jau sudaryta sutartis tu 
neliui iki salos iškasti už 28, 
338,250 dol.
FIZINEI KULTŪRAI REMTI

Kanadoje Sveikatos ir so
cialinės apsaugos ministerė Ju 
dy LaMarsh paskyrė Fizinio 
auklėjimo tarybą is 15 asme
nų (National Advisory Consil 
of Fitness and Amateur Spo
rts), kurios veiklai paremti pa 
skirta 3 milionai dolerių.

SUSIRŪPINĘ TABAKO 
AUG1N 1OJAI

Tabako pirkliams bandant 
numušti tabako kainas, taba
ko augintojai, kurių daugiau
sia yra Ontario pietuose, pa
skelbė streiką: kol pirkliai ne 
mokės geros kainos, tabako 
neparduos. Greta to tabako 
augintojų delegacija kreipėsi 
į j Ontario provincijos parla
mentą, kad būtų nustatytos ta 
bako rūšims kainos.

Ontario valdžia tačiau pa
reiškusi, kad su pirkliais ji ga 
lihti pasikalbėti bet pirkliai sa 
varankiški skirti tabako kai
nas. Vieną tačiau tabako au
gintojai pažadą gavo, kad jei 
gu tabako kainos bus žemes
nės kaip 47 et. už svarą, tai 
kainos skirtumą valdžia primo 
kės.
Ryšium su šiuo tabako augin
tojų streiku tabako pramonės 
srityje atsirado didesnio ne
darbo.

KLAIPĖDOJE
muštynių padarytas dideliu 
mušeika). . .

---- Lietuvoje mirė prof. Ta 
das Petkevičius Sibire kalin
tas 8 metus, .garsioje” Vor
kutoje. T. Petkevičius buvo ii 

. gametis Lietuvos užs. r. minis 
terijos juriskonsultas ir tarp
tautinės teisės prof. Vytauto 
Did. universitete.

SUDARYTAS SPORTINĖS 
IŠVYKOS AUSTRALIJON 

KOMITETAS
Kovo mėn. 7 d. Hamiltone 

susirinkę KSA, Toronto PPS 
K Aušra, Hamiltono LSK Ko 
vas, Toronto LSK Vytis atsto 
vai ir sporto darbuotojai, nu
tarė sįteigti Lietuvių Krepši
nio Rinktinės Išvykos į Aust
raliją Kanados Komitetą, ku
ris savo pirmame posėdyje pa 
reigomis pasiskirstė taip: pir
mininkas St. Jokūbaitis, sekr. 
K. Sapočkinas, ižd. L. Ricke- 
vičienė, spaudos inform. K. 
Baronas ir nariai — V. Birė- 
ta, K. Stanaitis ir J. Svilas.

Artimiausiu metu, komite
tas kreipsis į visus Kanados 
lietuvius, į visas Kanados lie
tuviškas organizacijas, kelio
nės lėšų telkimo reikalu, tad 
malonu būtų, kad klevo lapo 
krašto mūsų tautiečiai, neatsi-

New Yorko parkų komisionierius vieniems lietuviams iš 30 
tautų leidžia Pasaulinės parodos aikštėje pastatyti nuolatinį 
paminklą, kuris puoš Flushing Meadows, Long island, parką 
ir po dviejų metų Pasaulinei parodai užsidarius. Jis bus vie
nintelis Pavergtųjų tautų ženklas šioje Pasaulinėje parodoje. 
Tai bus laisvės šauksmo mirusiųjų ir mirštančiųjų už Lietuvos 
Laisvę simbolis. Tai bus itin svarbus Lietuvos pagarsinimo 
reikalas, nes numatoma, kad Pasaulinę parodą aplankys 70 
milijonų lankytojų. Koplytstulpio projektą paruošė architek
tas Jonas Mulokas. Jis bus papuoštas lietuviškais liaudies or
namentais. Bus 8 simbolinės Lietuvą vaizduojančios statu
lėlės: Partizano motina, Vytautas Didysis ir kt. Paminklo 
aukštis 30 pėdų, kas lygų trijų aukštų namui. Tai didelis iš 
toliau akį patraukiantis paminklas. Išlaidos 4000 dol. New 
Yorko Pasaulinės parodos lietuvių komiteto pirm. Prof. Jokū
bo Stuko pavesta Čikagos Sophie Barčus radijo šeima talkina 
lėšų vajui. Jų radijo pranešimų dėka iki šiol dosnūs ir susi
pratę Čikagos ir apylinkių lietuviai jau turi sutelkę per 1500 
dolerių. Ta proga plačioji Amerikos ir Kanados lietuviška 
visuomenė bei organizacijos kviečiamos prisidėti prie šio kop 
lytstulpio statybos išlaidų padengimo. Aukas prašoma siųsti 

adresu: Lithuanian Programs Radio Station WOPA Oak
Park, Illinois USA. '

NEW YORKO NAUJIENOS
PASAULINĖ PARODA NEW YORKE

1964 balandžio 22 bus ati
daryta Pasauliniė paroda New 
Yorke. Šiais metais ji bus ati
darą ligi spalio 18 d. 1965 m. 
ji bus atdara nuo balandžio 

sakytų nuo prašomų aukų, ka 
dangi mūsų krepšininkų išvy
ka bus drauge ir didelė Lietu
vos propaganda Australijos 
žemėje.

Visas aukas prašome siųsti 
šiuo antrašu: L. Rickevičienė, 
4 Avon, Toronto 9, tel. R O 
9-7668.

Be vykdomojo komiteto, 
nuspręsta sudaryti ir Garbės 
Komitetą pršant į jį įeiti 
šiuos asmenis: prel. dr. J. Ta- 
darauską, kun. P. Ažubalį, ku 
nigą Barių Placidą OFM, kun.
A. Žilinską, „Tev. Žiburių“ 
red. kun. Pr. Gaidą, Gen. 
Konsulą J. Žmuidziną, „Nepr. 
Lietuvos“ red. J. Kardelį, KL
B. KV pirm. dr. P. Lukoševi
čių, Toronto ir Hamiltono L. 
B. pirmininkus.

Visais Kanados Komiteto 
reikalais prašome kreiptis į 
pirm. St. Jokūbaitį, 354 Sun
nyside Av. Toronto 3, telef. 
766-0417.

Spaudos inform. 

21 ligi spalio 17 d. Parodo
je yra pasistačiusios 48 vals
tybės pavilijonus. Nedalyvaus 
D. Britanija ir S. S. S. R. Bet 
užtat USA fedaralinė valdžia 
ir 26 valstybės pasistatė gra
žių pavilijonų. Aštuonios di
džiosios pramonės su trimis 
šimtais kompanijų stropiai 
ruošiasi parodai.

Parodoje bus per 150 pa
vilijonų. Vieną iš jų pastatė 
US Elektros Power and Light 
Co. Jame įrengė 25 milijonų 
vatų lempą. Jos šviesoje New 
Yorkas jausis lyg saulėtoje 
dienoje. Sis pavilijono pasta
tymas kaštavo per 40 milijo
nų dol. Manoma, kad vien pa 
vilijonų įrengimams jau iš
leista arti 600 milijonų dol.

Paroda skirsis nuo kitų, 
nes joje bus įrengta erdvių ty 
rimo ir religijos pavilijonai. 
Be to bus visa eilė pavilijonų, 
kurie suteiks poilsį ir links
mins lankytojus. Tikimasi, 
kad per dvejus metus aplan
kys parodą apie 70 milijonų 
žmonių.

Jau šiandien dauguma vieš 
bučių išnuomoti ateičiai. Tai
gi parodos laikotarpiu su pa
talpomis bus nelengva. J. Ž.
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DIDŽIAM SPAUDOS DARBUOTOJUI
Henrikui E. Blazui, sukaktuvių proga.

Jam kaip labai iškiliam 
spaudos darbuotojui, reiktų 
sudėti giesmę, poemą parašy
ti, kurioje būtų suminėti visi 
jo, kaip didelio spaudos dar
buotojo, žygiai ir darbai.

Galima sakyti, kad visas 
Henriko Ernesto Blazo gyve
nimas ---- ištisa spaudos darbų
grandinė, kurioje kiekviena 
grandis, kiekvienas etapas sa
vaimingas, originalus. Bent 
apytikriam vaizdo tikrumui 
suminėkime spaudos faktus: 
1928-30 m. studentų laikraš
čio ,,Studentas” steigėjas ir 
redaktorius; 1929-33 m. „Na 
ujo Žodžio”, „Dienos” ir hu
moristinės „Vapsvos” redak
torius; 1933-38 humoristinio 
„Kuntaplio” steigėjas ir redak 
torius; 1938 - 40 m. dienraš
čio „Laikas“ steigėjas ir re
daktorius; Vokietijoje 1945- 
46 m. „Lietuvių Balso” stei
gėjas ir redaktorius; 1946 m. 
Lietuvių Bendruomenės oficio 
zo „Tremtinių Žinios“ vyr. re 
daktorius; Amerikoje 1950 
m. „Lietuvių Kelio” redakto
rius; „Varpo“ arba vyresny
sis . redaktorius . arba . re
dakcinės kolegijos narys; nuo 
1953 m. „Monthly Bulletin of 
the International Peasant Uni 
on“ redaktorius. Be to, nuola
tinis dar daugelio laikraščių ir 
žurnalų bendradarbis. Ir tt.

Be tikslesnių duomenų sun
ku būtų suminėti jo didesnius 
straipsnius, jo platesnio pobū 
džio publicistiką, jo straips
nius politiniais, kultūriniais, te 
atro, meno ir kitais klausi
mais, nes jo publicistika—pla 
čios apimties, tolimų padairų. 
Šie kad ir sausi ir nepilni fak
tai rodo spaudos sukaktuvi
ninko didelius žurnalistinius ir

publicistinius sugebėjimus ir 
didelį darbingumą.

H. E. Blazas spaudos dar
buose turi aiškią kryptį, turi 
savo kelius ir jiems kryptis. 
H. E. Blazas aiškus demok
ratas. Demokratas - kovoto
jas už kilnius principus, žmo
gaus ir piliečio teises: visuoti 
nį, pilnutinį žmogų, asmenį, 
turintį visas teises: sąžinės lais 
vę; žodžio laisvę, ir spaudo
je ; susirinkimų laisvę; apsi
sprendimų laisvę.

H. E. Blazo idėjos patvirti
namos darbu, veikla: jis ilga
metis VLIKo prezidiumo na
rys, jieškąs kelių ir priemonių 
Lietuvai gauti apsisprendimo 
teises ir laisvę bei nepriklauso 
mybę. Ta pačia kryptimi H. 
E. Blazas veikia dirbdamas 
Tarptautinėje Valstiečių Są
jungoje (International Pease- 
ant Union), kurios oficiozą jis 
redaguoja. Ta gi kryptimi, jis 
dalyvauja ir veikia ir Lietu
vos Valst. Liaudininkų sąjun
goje.

Dirbdamas, veikdamas, ko 
vodamas šiuose humanišku
mu, pagarba žmogui ir meile 
laisvei žymiuose baruose, H. 
E. Blazas yra buvęs ir perse
kiojamas, ir baudžiamas, ir 
perėjęs koncentracijos stovyk 
las. (NB — Vienas puikiausių 
jo kelionės per nacių katorgi
nes stovyklas drauge su Vasa 
rio 16-tosios Akto Signataru, 
Petru Klimu, buvusiu Nepri
klausomos Lietuvos ministeriu 
Paryžiuje, paskelbtas paskuti
niame „Varpe“).

Daug dar apie 60 metų ir 
40 metų spaudos darbo sukak 
tuvininką reiktų parašyti ir pa 
sakyti, bet tai būtų perplati te 
ma ir perdidelis uždavinys 
šiam atvejui.

Garbingų sukaktuvių proga 
tebus leista Jubiliatui palinkė
ti geros sveikatos, našaus dar
bingumo ir ilgiausių metų!

Kolegiškai ir Bičiuliškai

J. Kardelis.
P. S. Henrikas Ernestas Bla

zas yra gimęs 1904. I. 11 
Rygoje. Gimnaziją 1924 
m. baigė Kaune. 1924 — 
1929 m. Vytauto Did. Uni
versiteto Humanitarinių 
mokslų fakultete studijavo 
lietuvių literatūrą ir filosofi 
ją-

KAPITONUI ROMUI
Šių meaų kovo mėn. 24 d. 

sueina dvidešimt metų, kai po 
nepavykusio pabėgimo iš be
laisvių stovyklos Vokietijoje, 
kartu su kitais penkiasdešimt 
Sąjungininkų karininkų, buvo 
sušaudytas dar Lietuvoje bu
vęs plačiai žinomas lakūnas ir 
sportininkas kap. Romas Mar 
cinkus.

Jis buvo gimęs 1910 metais 
Jurbarke. Baigęs gimnaziją, 
įstojo į Karo Mokyklą, kurią 
baigė 1929 m. Po trumpos tar 
nybos 5-me pėstininkų pulke 
buvo perkeltas į karo aviaci
ją. Buvo drąsus lakūnas ir ga 
bus parašiutininkas. Šalia sk
raidymo jis labai mėgo žaisti 
futbolą ir tenisą. Žaidė ir va
dovavo keliems sporto klu
bams Kaune, o taip pat su 
valstybine komanda žaidė, 
kaip tos komandos kapitonas, 
tarpvalstybinėse rungtynėse 
daugelyje Europos valstybių. 
Ne vien kaip sportininkas, bet 
ir kaip lakūnas, gen. Gustai
čiui vadovaujant jis, ir kiti la
kūnai, apskrido eilę vaįstybių 
lietuviškos gamybos lėktuvais, 
garsindami Lietuvos vardą.

Antrojo Pasaulinio karo 
metu, jis per Prancūziją pasie 
kė Angliją ir įstojo į Karališ
kąją Karo aviaciją, kaip pilo
tas. Skraidė „Huricane” tipo 
naikintuvu kuriuo, kartą grįž
tant iš uždavinio, sugedus pro 
peleriui, buvo priverstas nusi
leisti jūroje — prie Belgijos 
krantų. Išgelbėtas iš vandens

MARCINKUI ATMINTI

buvo paimtas į vokiečių nelais 
vę ir pasiųstas į garsiąją „Sta 
lag Luft III” stovyklą skirtą 
vien tik sąjungininkų lakū
nams, karininkams, len jį dra 
ugai belaisviai pažino, kaip ra 
mų, tykų, daug kalbų mokan
tį ir Europos padėti gerai su
prantantį žmogų, o taip pat ir 
puikų sportininką. Dėl virš mi 
nėtų gabumų jam buvo leista, 
su daugeliu kitų, pasinaudoti 
iškastu tuneliu--- pabėgti į lais
vę. Deja daugumas iš pabėgu 
šiųjų, o jų tarpe ir a. a. Ro
mas, buvo neužilgo sugauti ir 
Gestapo sušaudyti. Jų pelenai 
vėliau buvo sugrąžinti į tą pa
čią Sagan esančią belaisvių 
stovyklą. Čia likusieji belais
viai pastatė gražų akmeninį 
paminklą, įmūrijo į jį pelenų 
urnas ir įamžino — iškirsdami 
.akmeniniame paminkle jų pa
vardes.

Ką galvojo a. a. Romas sk 
risdamas savo naikintuvu, 
kad padėtų sugriauti nącių dik 
tatūrinę vergiją? Mes galime 
būti tikri, kad jis kovojo ne 
vien už Angliją — kraštą, kur 
jis rado laikiną prieglaudą, 
bet taip pat tolimuose hori
zontuose jis matė ir tikėjo 
Lieutvos, savo gimtojo kraš
to, laisvę ir šviesią ateitį. Gai
la, kad tos laisvės sugrįžimas 
taip ilgoi užtrunka ir kad šio 
narsaus lakūno žemiški palai
kai turi ilsėtis svetimoje žemė 
j e.

Brangiam draugui
A. A. DR. JULIUI KAUPUI 

taip netikėtai palikus mus, 
šią sunkią nelaimės valandą esame kartu su 

žmona DALIA, dukra JŪRATE, sūnum ALGIU, 
broliu ALGIU, tėvais ir artimaisiais čia ir Lietuvoje. 

Tepadeda JULIAUS šviesus atminimas 
visiems pakelti tokį liūdną atsisveikinimą.

Birutė ir Henrikas Nagiai.

MYKOLUI KATASANOVUI 
mirus, gilią užuojautą nuliūdusiems, 

žmonai ONAI, sūnui HERBERTUI, dukrai LIUSIAI, 
reiškia

G. J. Bakanavičiai.

Žymiajam Aktoriui 
PETRUI KUBERTAVIČIUI 

Lietuvoje mirus* jo dukterį aktorę 
DALIĄ KUBERTAVIČIŪTĘ . MAURUKIENĘ 

JAV ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
E. ir J. Kardeliai.

Jaunimui skaityti
MAIRONIS

Vakaras ant keturių kantonų ežero.

Ežero skaisčios bangos liūliavo 
Žaliu smaragdu;
Laivą be irklo varė, lingavo 
Vėsos dvelkimu.
Saulė už Alpių leidos sustingus;
Varpai Liucernos
Dievui aukojo darbus vargingus 
Žmogaus ir gamtos.
Medžių ant saulės kepintas lapas 
Nuspindo rasa;
Rožių iš kalnų papūtė kvapas 
Skania sveikata.
Audžiu nurimęs aukso svajones 
Aušros spinduliais;
Lėkė jos, skrido pilnos malonės 
Padangių keliais.
Vedė jas paukščių kelias žvaigždėtas, 
Lydėjo širdis
Į tolimąsias, į numylėtas 
Tėvelių šalis.
Kiek atminimų — atsitikimų,
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito
Anapus ribos!
Ten, kur palangėms stiepias sužiurę 
Žemčiūgų žiedai, 
Kur raudonmargę kreipia kepurę 
Jurginų pulkai.
Ten, kur sesutės rūta dabina 
Kasas nuo mažens, 
Kur juodbėrė.į brolis augina 
Balnot ant rudens,
Ten, kur Dubysa mėlyna juosta 
Banguoja plati! . .
Ko, ašarėle, ko tu per skruostą 
Kaip perlas, riedi?
Ten tai prabėgo mano brangiausi 
Jaunystės laikai, 
Ir po tiek metų pats save klausi, 
Tai vien tik sapnai?
Kiek atminimų — atsitikimų, 
Gyvų kitados, 
Vienas už kito brėško ir švito 
Anapus ribos!

A. A. KLARA SEPETIENĖ
Kiek pavėluotai gavau ži

nią, kad š. m. vasario 1 d. 
Weesen, Šveicarijoje, mirė 
Klara Sepetienė, susilaukusi • 
beveik 84 metų amžiaus.

Su Klaros Sepetienės mirti
mi lietuvių tauta neteko žy
mios asmenybės. Velionė bu
vo žinomo evangelikų refor
matų kunigo Jono Šepečio, mi 
rūsio 1942 metais Lodzėje, 
našlė. Jos asmuo buvo įdo
mus jau tuo .atžvilgiu, jog ji 
nebuvo lietuviškos kilmės, ta 
čiau daug nusipelnė mūsų tau 
tai. Gimusi 1879 m. vasario 4 
d. Vecaucėje, Km=~. •• 1 qnn 
m. susituokė su kun. Jonu Se- 
pečiu, 1893 metais baigusį

O. ir H. KATASANOVUS ir L. GUTAUSKIENę 
bei artimuosius, 

mirus jų mylimam vyrui ir tėvui 
MYKOLUI KATASANOVUI, 

nuoširdžiai užjaučia
E. ir J. Kardeliai.

M

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Tautiečiai,
Gal šis mano laiškas jus pa

sieks. Rizikuoju! Vieną laišką 
tokiu būdu siųstą, jūs, žinau, 
gavote. Žinau iš „Liaudies 
Balso” kurį mano kaimynas 
gauna. Kvaili tie jūsų bolševi
kų laikraščiai (gaunu kai ka
da Vilnį ir Laisvę pasiskaity
ti), bet per tas kvailybes mes 
galime kai ką sužinoti, kas 
pas jus dedasi. Pav. į? „Liau
dies Balso“ sužinojau, ką pa
sakojo sugrįžę iš Lietuvos jū
sų vadinamieji ekskursantai. 
Įdomus buvo Vilkelio pasisa
kymas. Tiktai jis labai suktas 
žmogus ir, dabar tokia mano

nuomonė, — melagis ir apga 
vikas. Kodėl, paklausite? — 
O gi todėl, kad jis jums nepa
sakė, kad jis savo motiną, su
grįžusią iš Sibiro, kur buvo ka 
linama apie dešimt metų, ra
do be gyvenamo ploto — tū
nančią skalbyklos kampe. To 
dėl aš Vilkelio žinias papil
dau. Negražu gi žmones ap
gaudinėti.

Žinokite ir apie mūsų gyve
nimą, nes ką rašo mūsų laik
raščiai, tai ne gryna tiesa.

Mūsų uždarbiai: eilinis dar
bininkas gauna už mėnesio 
darbą 30 rublių, atseit — vie 
ną rublį už darbo dieną. Inži
nierius ir gydytojas gauna 90

—120 rublių, taigi tris kart 
daugiau už eilinį darbininką. 
Ar tai darbininkų valdžios 
darbas? O Antanas Sniečkus 
ima pinigų tiek, kiek tiktai 
jam reikia. O partiečiai drau
gai ministrai gauna po 1000 
rublių. Kuo gi mes ne kapita
listai?

Dabar maistas. Čia tai įdo
mus faktas. Atėjo laikas, ka
da prakeiktasis kolūkietis pa
sijuto bent kiek geresnėje pa
dėtyje, negu miesto ponai, at 
siprašau ---  draugai. Maisto
nėra. Ir už pinigus nėra. O kol 
ūkietis —šiaip taip dabar mai 
tinasi. Miestams dabar visai 
riesta. Per mėnesį kilo (apie 2 
svarai. Red.) makaronų arba 
kruopų, arba ryžių — 30 ka
peikų , kiaulienos 3 rubliai su 
puse, avienos pusantro, jau tie 
nos 2, vištienos 2 rubliai. Vie
nas kiaušinis 11 kapeikų. Ma
tote, kiek maisto galima nusi
pirkti darbininkui, kuris gau
na 30 rublių per mėnesį. Su 
maistu, broliai, labai bloga pa 
dėtis. Į pavasarį visiems artės 
badas, nors ir dabar gauses
nėm šeimom ir paprastesni 
darbininkai jau pusbadžiauja.

Apsirengimas. Vilnonės me

džaigos metras — 100 rublių 
(metras — apie jardą. Red.). 
Labai prastos medžiagos pal
tas ---  3-400 rublių. Kaip ma
tote, darbininkas, jeigu nei 
valgytų, nei buto kūrentų, nei 
turėtų kitų išlaidų, ir tai pal
tui nusipirkti turė/ų dirbti 10- 
12 mėnesių. Gal jūs patartu
mėt mūsų vadams, kaip apren 
gti darbininkus?

Amerikos prezidento Lietu 
vos žmonės labai gailisi. Tra
gedijos dienomis daugelis mū 
sų verkė jo. Daug mes iš jo ti 
kėjomės. Bet visų čia tokia 
nuomonė, kad „šlovingoji“ 
čia bus pasitarnavusi. . . Gal 
mes ir klydome. Juk ir Krem
lius iš Kenedžio daug tikėjosi. 
Bet gedulas buvo didelis ir jis 
dabar didelis.

Mūsų negerovės. Gyvena
me be vilčių, kad greitai susi
lauktume kokio pagerėjimo, 
kokio visi laukiame. Iš nevil
ties ir nusiminimo viską ban
dome užlieti samogonu. Tai di 
džiausią mūsų nelaimė. Antra 
mūsų nelaimė—vagystės. Va 
gystės be saiko ir be ribų. Va
gia visi. Vagia viską. Vagia 
slaptai ir vagia viešai. Vagia 
net kompartijos knygas, Lėni

no raštus, kad prakurtų kros
nį. Tiktai žvyro dar nevagia, 
bet tur būt greit ir žvyrą pra
dės vogti. Vogti mus išmoki
no vyresnysis brolis.

Kita negerovių rūšis ---- me
las. Melas ir savęs apgaudinė
jimas mus užgulęs, kaip juo
das debesys. Melu tiktai dar 
ir laikosi šlovingoji partija. 
Melas toks nachališkas, kad 
meluoja per akis: rodo tau 
špygą, o sako ---  turi ragaišį...
Kaip žinoma, melagystė ir 
vagystė — dvi seserys dvynu 
kės. Melas gi grynai šlovingo
sios partijos veiklos perlas.

Dar žinokite, kad ekskursi
jos, kurias suorganizavo bol
ševikai iš bolševikų, Lietuvo
je buvo vaišinamos, vežioja
mos ir girdomos mūsų, darbi
ninkų, ištekliais. Jie valgė ir 
gėrė mūsų kruviną darbą.

Baigiu ir sakau: lėk, laiške- 
per ežerėlį, nors jo vardas 
Atlanto vandenynas, o jei- 
užkliūsi cenzūroje, nenusi-

Ii. 
ir 
gu 
stebės cenzorius, nes jis daug
tokų laiškų prisiskaito. . .

„Graždanin” iš Žemaitijos.

Red. gerbdama autoriaus 
teises, palieka ir šį parašą, 
nors jis skamba keistokai. 
Svarbu, kad kai kada, pasiro 
do, laiškai pro cenzūrą pralen 
da. Toki mums įdomūs atve
jai buvo vengrų sukilimo me
tu apie demonstracijas Vilnių 
je, vėliau liaškas iš padova- 
notso kaimynei Gudijai ryti
nės Lietuvos srities...

Tartu (Dorpato) universitetą 
Ilgus metus išgyvenus; Svobis 
kyje, kur kun. Šepetys buvo 
evangelikų relomatų klebo
nas, Klara Sepetienė greit su- 
lietuvėjo ir kartu su vyru gy
vai dalyvavo lietuviškame gy
venime, ypač tikybiniame ba
re. Kaip žinoma, kun. Šepe
tys leido pirmąjį evang. reior 
matų laikraštį „Pasiuntinys“, 
kuriame ir Klara Sepetienė 
veikliai bendradarbiavo.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu abu Šepečiai mokytoja
vo Martyno Yčo gimnazijoje 
Voroneže, kur ji dėstė vokie- 
dovėlius' foU parašė kelis va- 
Po karo Sępėciai-.ds. kursui. 
Vilniuje, kur abu prisitupi 
prie lietuviškos veiklos. Kun. 
Šepetys buvo Vilniaus distrik- 
to superintendentas.

Deja, neturiu išsamesnių ži
nių apie Klaros Sepetienės to
lesnę veiklų. Gal ją iš vėlesnio 
periodo prisimins buvusieji 
jos mokiniai. Žinau, kad kun. 
Šepetys buvo Lietuvos kariuo 
menės evangelikų kapelionas.

Po antrojo pasaulinio karo, 
mirus jos vyrui, Klara Sepetie 
nė pateko Šveicarijon, kur 
1951 m. buvo apgyvendinta 
evangelikų pabėgėlių namuo
se „Peiikan ’ Weesen, Saint - 
- Gallen kantone. Čia ją kelis 
kartus aplankiau. Tuose pat 
namuose rado prieglauoą pro 
fesorius dr. Povilas Jakubė- 
nas, Lietuvos evang. reiorma 
tų gen. superintendentas, ten 
pat 1953 m. miręs.

A. a. Klara Sepetienė iki 
amžiaus galo gyvai domėjosi 
lietuvių visuomenės reikalais. 
Ją lankydamas, visada gėrėda 
vausi jos šviesiu protu ir nuo
stabia atmintimi. liktai per 
paskutinį apsilankymą paste
bėjau joje atmainą: jos atmin 
tis pradėjo jau nebe taip tiks
liai tarnauti. Bet ji iš savo kuk 
lių išteklių iki paskutinių die
nų dosniai rėmė lietuviškus 
reikalus.

Vasario 4 d. Klara Šepetie- 
nė buvo palaidota Weeseno 
kapinėse. Idiliško Waleno eze 
ro pakrantėje surado prieg
lobstį du įžymūs Lietuvos eva 
ngelikų reformatų veikėjai: 
kun. prof. dr. Povilas Jakubė- 
nas ir kunigo Jono Šepečio 
našlė Klara Sepetienė.

A. Gerutis.
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Buvo taip...
Maskvos okupuotos, komu 

nistų valdomos Lietuvos spa
udoje ir knygose, kartkartė
mis ir pačios Maskvos leidžia 
muose svetimomis kalbomis 
žurnaluose užpuolami dau
giau ar mažiau lietuvių tautai 
pažįstami asmenys, savaip nu 
šviečiami netolimos praeities 
istorinės reikšmės įvykiai, 
ypač 1941 m. vokiečių - rusų 
karo pradžia ir vokiečių oku
pacijos metai. Visai prašauna 
ma, kai tuose įvykiuose ku
riuo nors būdu dalyvavusius 
asmenis stengiamasi pavaiz
duoti tautos priešais, o jų dar 
bus pardavikiškais. T ikime, 
kad verta tų metą suglaustai 
prisiminti, o ypač toks primi
nimas reikšmingas mūsų jau
najai kartai, kurie apie tai ma 
ža ar nieko nežino.

1. Raudonoji, Maskvos pa
siųsta armija 1940 m. birže
lio mėnesį į Lietuvą atžygia
vo ultimatumo keliu ir be be 
tuvių tautos atsiklausimo bei 
sutikimo. Tai buvo grynas, 
niekuo nepridengtas jėga silp 
nesniojo okupavimas. Lietu
vos valstybės galva — prezi
dentas protestui pasitraukė iš 
krašto ir vėliau pasiekė JAV.

2. Maskva surado Lietuvo 
je nepilną tūkstantį komunis
tų. Tačiau teleidusi vien jų 
partiją, raudonosios armijos 
ir iš Kremliaus atsiųstų enua 
veaistų ir politrukų pagelba 
padarė vienos komunistų 
partijos pasiūlytų kandidatų 
vadinamuosius „liaudies sei
mo“ rinkimus, kuris ir buvo 
panaudotas įrankiu galutinai 
sugriauti teis.nę senosios Lie 
tuvos respublikos santvarką, 
prijungiant ją prie TSRS ir 
įvedant „didžiosios tėvynės“ 
staLmnę konstituciją. Tuo pa 
čiu metu ir tuo pačiu keliu 
tas buvo padaryta Latvijoje 
ir Estijoje.

3. Vokiečiams pradėjus ka 
rą su T SRS ir komunistinei 
administracijai bėgant, akty
vusis lietuvių tautos elemen
tas ėmėsi žygių Lietuvos res
publikos teisinei santvarkai 
atstatyti ir krašte tvarkai pa 
laikyti.

4. Jei taip norima, tai ir 
TSRS 1936 m. konstitucijos 
$ 17 davė teisę kiekvienai są
junginei respublikai pasitrau 
kti iš TSRS narių. Pabrėžti
na tačiau, kad Maskvos karo 
metu įvykdyto Lietuvos res
publikos okupavimo, be Vo
kietijos, niekas nebuvo pripa
žinęs, o Lietuvos tariamo 
„liaudies seimo” sprendimo 
ir šiandien joks, kad ir palan
kiausias Kremliui tarptauti
nis teismas neišdrįstų išaįšl^j.- 
ti teisiniu lietųybinės ir tarp 
lios ak^ reisės požiūriu todėl 
i SRS konstitucija 1940 m. 

buvo ir po II-jo Pasaulinio ka 
ro vėl yra svetimo okupanto 
tautai prievartos būdu pri
mesta.

5. Visai todėl natūralu, ki
taip ir negalima įsivaizduoti, 
kad lietuvių aktyvistai, atsira 
dus progai (dėl vokiečių - ru
sų karo), pagarsino Lietuvą 
grįžtant prie senosios valsty
binės santvarkos (kitais žo
džiais, Kremliaus jėga su
spenduotą atstatant j ir pa
skelbė laikinąją vyriausybę 
su mūsų pasiuntiniu Berlyne 
pulk. K. Škirpa priekyje. Pa
starojo vokiečiams neišleidus, 
jį pavadavo prof. J. Brazaitis.

6. Tvarkai palaikyti susida 
rė Vietinės Apsaugos Štabas. 
Mano parašu, — slapyvar
džiu A. Kaunas, — to meto 
Vietinės Apsaugos Štabo vir 
šininko per Kauno radiją bu 
vo pagarsinti šie įsakymai:

a) Visur suorganizuoti vie 
tinės apsaugos daliniams, ku
rie rūpinasi gyventojų ir pri
vataus bei valstybinio turto 
apsauga.

b) Vietos administracijos 
ir policijos tarnybą perimti 
išlikusiems seniesiems, nepri
klausomos Lietuvos pareigū
nams. l okių nesant, juos lai
kinai paskirti virtimo apsau
gos dalinio vadovybei.

c) Kauno apsaugai skelbia 
ma mobilizacija visų mieste 
išlikusių karininkų ir puskan 
ninkių.

Mobilizaciją vykdė Vieti
nės Apsaugos Štabo paskir
tas Kauno miesto komendan
tas maj. Biknaitis. Birželio 
26 d. susirinkus vyriausybei, 
reikalus ėmėsi ji tvarkyti. 
Kauno komendantu krašto ap 
saugos ministerija paskyrė 
pulk. J. Bobelį, maj. uiknaių 
palikdama pavaduotoju. Tei
siškai tą dieną nustojo veikęs 
ir Vietinės Apsaugos Štaoas, 
nors oficialiai jis te,beveikė 
iki birželio 30 d. Birželio 27 
d. buvau paskirtas mūsų vy
riausybės ryšio karininku 
prie vokiečių karinės vadovy 
bės. Kaune feldkomendantas 
buvo austras gen. Pohl, jo pa 
vaduotojas maj. Hnetsckel. 
Patyrus, kad ginklas dauge
lyje vietų yra patekęs į neat
sakingų asmenų rankas, teko 
tuo susirūpinti. Birželio 28 d. 
buvo suredaguotas ir per 
Kauno radiją pagarsintas įsa
kymas, liepiąs civiliams ir bu 
vusiems kariškiams atiduoti 
ginklus komendantūroms ar 
vietinės apsaugos štabams. Iš 
imtis buvo padaryta Jonavos 
rajonui ir vietovėms, kurios 
, -„.iečių kariuomenės ne

apvaldytos. Kaune tačiau p'ir* 
klus turį, ypač buvę neprik
lausomos Lietuvos kariškiai, 
gen. Pohl įsakymu turėjo bū

ti apjungti į savisaugos bata
lionus. Jie būsią reikalingi, 
taip aiškino feldkomendan
tas, krašte tvarkai palaikyti. 
Mūsų to meto laikinoji vy
riausybė tačiau galvojo, kad 
tai yra užuomazga atsikūru
sios Lietuvos kariuomenės ir 
tam reikalui vadovauti pasky 
rė pulk. A. Butkūną. Grįžęs 
iš Vokietijos (ten jis buvo pa 
bėgęs, Maskvai okupavus Lie 
tuvą gen. St. Raštikis ėmė 
eiti krašto apsaugos ministro 
pareigas. Vietinės apsaugos 
štabo vadovybė jį pasveikino, 
grąžindama į jo rankas Vil
niaus kardą ir asmeninį albu
mą, kurie buvo surasti NKV 
D patalpose Kaune. Įteiki
mas vyko vyriausybės patal
pose, dalyvaujant krašto ap
saugos rrĄnistro adjutantui 
pulk. Itn. K. Pranckoniui. Si 
mboliškai tuo buvo pareikšta 
ir trumpu žodžiu pasakyta, 
kad 1941 m. partizanai buvo 
paėmę ginklą tik Lietuvos rei 
kalui ir jį grąžina teisėtai kra 
što vyriausybei, laukdami to
limesnio josios vadovavimo.

7. Birželio 29 d. gen. Pohl 
pranešė, kad yra gautas iš 
Berlyno įsakymas Lietuvos 
žydus apgyvendinti atskirose 
stovyklose. Kauno žydus esą 
reikia apgyvendinti Gaižiūnų 
poligone. Komendanto pulk. 
J. Bobelio ir miesto burmist

Montrealio miesto meras, iškovojęs Kanadai ir Montrealiui 
pasaulinę 1967 metų parodą irjai vietą Montrealio miesto ri

bose, ir dabar kovojąs už tinkamą jos paruošimą.

ro K. Palčiausko buvau pa
vestas išaiškinti gen. Pohl, 
kad užnugario saugumui ne
patikimas elementas yra pasi 
traukęs iš krašto. Šiaip jau su 
žydais lietuviai yra dalinęsi 
tais pačiais vargais, todėl jų 
nereikėtų išskirti iš kitų kraš 
to gyventojų ir izoliuoti. Aiš
kinantis ir įtikinėjant nieko 
nepasiekta. Atsakymas — 
taip įsakyta iš Berlyno. Žy
dams nieko neatsitiksią, tik 
jie iki karo pabaigai turį iš
likti izoliuoti. Dėl maisto tieki 
mo sunkumų į Gaižiūnus ir 
dėl negalėjimo panaudoti jų 
ten jokiam produktyviam 
darbui buvo nusileista, kad to 
kia izoliacinė vieta būtų įren 
gta Viliampolėje, Kauno prie 
miestyje.

8. Kad viskas apsivertė ki
taip kaip tikėtasi, tai paty
riau vėliau. Laikinoji vyriau
sybė, teveikusi penkias savai
tes, vokiečių buvo nepripa
žinta, vietinei apsaugai orga
nizuoti batalionai buvo pa
siųsti į Rytus, policija pateko 
tiesioginei vokiečių vadovy
bei. Lietuviai kariai, įjungti į 
savisaugos dalinius, despera
tiškai bandė išsisukti, bet 
dažniausiai be pasekmių. Pats 
iš ryšio karininko Feldkomen 
dantūroje pasitraukiau 1941 
m. rugpjūčio 20 d.

Už vėliau todėl vykusius

MVSU^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

IŠEIVIJOJE
- Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės centro valdybos pir 
mininkas Juozas Bačiūnas, 
prieš pradėdamas atostogas

įvykius jokiu būdu negali bū 
ti pakaltinta laikinoji vyriau
sybė nei, kaip kartais lenką 
skaityti lietuvių tautinei ir 
valstybinei idėjai priešiškoje 
spaudoje, prel. kun. M. Kru
pavičius, maj. J. Pyragius ar 
bet kas kitas. Įsakomosios 
galios lietuviai nebeturėjo: 
vyraiusybės nariai išsislapstė, 
tas pats atsitiko su Lietuvių 
Aktyvistų ir Vietinės Apsau
gos štabų nariais bei vado
vais. Maj. J. Pyragius, iš vi
so, tebuvo pasirodęs tuo me
tu Lietuvoje tik kelioms die
noms ir niekur neprisidėjo, 
sprendžiant lietuvių reikalus.

9. Baigiant tenka pabrėžti, 
kad spontaniškas lietuvių tau
tos 1941 m. birželio mėnesį 
sukilimas yra didžia dalimi iš 
šauktas Stalino įsakymo Se- 
rovui įvykdyti Pabaltijo kraš 
tuose masinius areštus ir de 
portacijas. Su 1941 m. birže
lio 14 d. pradedant lietuvių 
tauta gyveno negirdėtos ap
imties suspaudimą ir terorą, 
juodžiausią neviltį ir skaus
mą. Dar paskutinieji trauki
niai su deportuojamaisiais 
(areštuota tuo metu Lietuvo
je arti 40,000 asmenų) nebu
vo prariedėję Lietuvos sieną, 
kai rusai buvo vokiečių užpul 
ti ir nešė kulnus Maskvos 
link. Kad tokiu metu lietu
viui patrankos atrodė vargo
nais sugrojusios, kad istori
nis priešas iš Vakarų pasiro
dė gelbėtoju, tai visai supran 
tama. Nenuostabu turi būti 
ir istoriniam žvilgsniui: skęs
tantis griebiasi ir už pjautu
vo ašmenų.

Dėl 1941 m. brželio mėne
sį mūsų politinio ir partizani
nio užsiangažavimo kartais 
visokių komentarų tenka iš
girsti iš tikrai patriotiškai nu 
siteikusių lūpų. Bet jos nieko 
neprikiša suomiams, kai šie 
vokiečių - rusų karo metu iš
ėjo atsiimti tos dalies teritori 
jos, kuri iš jų jėga Maskvos 
buvo atimta. Lietuviai išėjo 
atsiimti prieš metus tos pa
čios Maskvos atimtos laisvės, 
didesnio turto negu suomiai. 
Nepavyko, tai kitas reikalas, 
bet buvo bandyta. Būtų iš
mintinga, kol vyresnioji tų vi 
sų įvykių liudininkė karta te
bėra gyva, jieškoti kelių ne
ginčijamai užfiksuoti istori
nės reikšmės tiesai.

A. Kaunas.
(Buvusio Vietinės Apsaugos 
štabo viršininko slapyvardis). 

Kalifornijoje, lankėsi Chicago 
j e ir čia gyvai domėjosi krep 
šinio išvykos organizaciniais 
darbais.

- FASK-to pirm. Jaunu
tis Nasvytis ir Kanados lietu
vių sporto apygardos įgalioti
nis Kazys Baronas lamcesi Ci 
kagoje ir posėdžiavo su krep
šinio išvykos į Australiją orga 
nizacinio komiteto nariais, ap 
tardami išvykos tinansinius oei 
techninius reikalus.

— Krepšinio išvykos orga 
nizacinis komitetas išdirbo xi- 
nansiniam vajui planus, kad 
įgalinus mūsų krepšinio rinkti 
nę vykti gastrolėms į Austrai! 
ją. Planus paruošė ir tuos rei
kalus tvarkys org. komiteto 
nariai K. Drunga ir Br. Nai
nys.

— Šiaurės Amerikos lietu
vių krepšinio išvykai paremti 
aukas prašoma siųsti arda jtei 
kti šiais adresais: Z. Uailidka 
(JAV Liet. B-nės centro v- 
bos iždininkas j, 5921 S. Fair- 
field, Chicago, 111. 6u6z9; K. 
Dočkus (JAV L. B-nės Chi- 
cagos apygardos iždininkas j, 
1901 S. 49-th Ct. Cicero, Iii. 
60650; V. Grėbiiunas (išvy
kos org. komiteto ižainimcasj, 
6941 S.. Vvasntenaw, Cmcago, 
111. 60uZ9. IsvyKos pajamas ir 
išlaidas tikrins JAV Lietuvių 
Bendruomenės centro valdy
bos revizijos komisija ir apy
skaita, užbaigus išvyką, bus 
paskelbta spaudoje.

- Austrą.ijos Coca-Cola 
firmos atstovai susirišo su te
nykšte lietuvių sportine vau o 
vybe pasiūlydami nemokamai 
reklamuoti £>. Amerikos l.etu- 
vių krepšininkų gastroles Aus 
tralijoje. Siam tikslui ruošiami 
specialus plakatai, kuriais bus 
apkabinėtos visos minimos xir 
mos gaminių išvežiojimo ma
šinos.

ŠALFSS-gos Inform. K-ja.
PAJ1EŠKOJIMAI

— Prieš kurį laiką miręs 
Mykolas Matulevičius, Ame
rikoje žinomas kaip Mike Mi 
tchel, yra testamentu užrašęs 
stamboką sumą savo broliui 
Kazimierui Matulevičiui taip 
gi žinomam kaip Charles Mit 
chel.

Abu broliai į Ameriką at
vyko prieš Pirmąjį Pasaulinį 
karą. Spėjama, kad buvo kilę 
iš Vilniaus krašto. Turintieji 
žinių apie Kazimierą Matule
vičių malonėkite painformuo
ti Lietuvos Generalinį Konsu 
lą New Yorke:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024

Pažinkime save ir kitus.

Padauguvio Lietuva
Petras Būtėnas

2.
Taigi, juo labjau baltiška (lietuviška) yra 

Dauguvos kairė ---- pietinė pusė, nes latgaliai-
-latviai senų senovėje kaip tik plito ir kėlėsi iš 
Dauguvos šios, pietinės, pusės į šiaurinę - de
šinę jos pusę, taigi į dabartinę Latgalą. Pa
dauguvio Lietuva ir jos periferijos kalbiškai 
tada buvo „lietuvių + latgalių - latvių“, arba, 
kaip balbotyra įprastinai sako, lietuvių - lat
vių + rytinių galindų baru. Gi kažkas sakė, 
rų. O jei griebtumėm ir jau minėtuosius ry
tinius galindus uždniepryje, tai tą tokį pra
plėstą baltų barą, prisiminę senuosius laikus, 
galėtumėm pavadinti lietuvių-!-latgalių ---- lat
vių + rytinių aglindų baru. Gi kažkas sakė, 
sako (ir, žinoma nemirksėdamas tebetvirtins), 
kad ten Dauguvos kairė ---- pietinė pusė, šios
temos objektas, esanti Gudija, rus. Bieloru- 
sija, kurią cariniai ir kitokie rusai šavinistai 
(nebolševikai ir bolševikai) tai stačiai Rusija 
vadina. Latgala (latgalių - latvių tėvynė) nuo 
Dauguvos ir, norint išeities stiprią aiškią gai
rę turėti, nuo Daugpilio eina į šiaurę (istorijo
je ji ėjo ir į žiemvakarius, Latvijos Vidžemė
je, kurios vardas palyginti labai vėlai atsira
dęs), žiemryčius bei rytus. Be Daugpilio, Lat
galos centrai dar yra jos viduryje šalies poli
tinis ir kultūrinis centras Rėzekne, liet. Rėzy- 
tė, vok. Rositten, rus. Riežica, aps. mst. ir ar
cheologijoje garsi Ludza, vok. Ludsen, rus. 
Liucyn, aps. mst. Latgalos rytiniame šone. 
Taip Latgala ir nueina į šiaurę Estijos valsty
bės linkan ir į Pliskuvos - Pskovo mst. ir eže
ro pusę su Mūdava, rus. Velikaja „didžioji“ 

ilga upė (Pliskuvos ežero pietiniu įtakų), kuri 
dabar Rusijos pusėje. Gi Polocko žemė buvo 
gyvenama latgalių - latvių; ten jų ir dabar 
yra, jei Maskvos kompartija ir kitokie ruso- 
filai jų neišnaikino, kaip išnaikino Suomijos 
Karelos - Karelijos (ji yra Suomijos didumo) 
karelus ar ir daugybėje vietų kitus baltus ir 
nebaltus. * * *

Dabar jau vien žvelgiame nuo Dauguvos 
upės ir Latgalos šalies tuoj .į pietus kokio 100 
kilometrų vakariniu ---  rytiniu ilgiu.

Nuo Alūkstos (lat. Ilukste) ---- Zarasų va
karinės linijos pradėjus ir einant į rytus ligi 
Dauguvos vagos Drisos mst. apylinkėje, buvo 
ir, reikia tikėtis, tebėra daug lietuvių sodybų; 
daug yra ir Latgaloje, ypač maždaug ligi jos 
vidurio. Tokią vieną didelę lietuvių apylinkę 
čia ir paminėsiu — Ciskodą.

C i s k o d a s, lat Ciscūds ir Tiskadi, baž
nytkaimis į pietvakarius nuo Rėzeknės ---- Rė-
zytės aps. mst. savo apylinkėje turi nuo seno 
pasilikusią didelę lietuvių oazę, kone visą Cis- 
kodo parapiją. Tuos ciskodinius lietuvius po 
profesorių E. Volterio ir K. Būgos caro lai
kais ir man jau Lietuvos bei Latvijos neprik
lausomybės pradžioje lig dviejų savaičių teko 
tyrinėti kalbiškai ir etniškai, na, kas be ko, ir 
su vietiniu jaunimu pagegužiniauti. O jų ge
gužinės panašios į Lietuvos gegužines, tik ke
leiviui kiek nuostabu, kad svetimoje šalyje 
jos lietuviškos: lietuviškos dainos ir lietuviški 
žaidimai įsiterpia į visą gegužininę darną. Po 
to tuoj dar kiek atostoginio laiko pasiskyręs, 
išmaišiau pačią Rėzytę - Rėzeknę ir visą Lat
galos pietvakarinę pusę, kuri ir kurios žmonės 
bei jų gyvensena man nesiskyrė nuo Lietuvos 
Šėlos. Visur daug sutikdavau lietuvių. O Mal
toje, tada žmonių vadintoje ir Antanapoliu, 
21 km į pietvakarius nuo Rėzytės - Rėzeknės, 

68 km į žiemryčius nuo Daugpilio ir į vakarus 
nuo didžiulio Rėznos ežero bei prie jo Kauna- 
ta miestelio, patekau į atlaidus, ir man atrodė, 
jog esu pvz. Linkuvoje per škapliernos atlai
dus ir kermošių: taip buvo viskas sava ir pri
prasta.

Nors Latgala turi daug slėsnienų bei miškų, 
bet apskritai savo žemėvaizdžiu ir gamtovaiz
džiu yra šalis, visiškai panaši į Padauguvio 
Lietuvą ir į Lietuvos Šėlą.

Jos visos yra poledyninio laikotarpio pa
skutinės, taigi ryčiausios plačios morenos (le
dyno sąvartos, pasižyminčios kalvomis, eže
rais ir pušynais) puslankyje, kuriame žmogui 
buvo daug atžvilgių patogu iškart apsigyven
ti. To puslankio didžioji dalis priklauso bal
tams. O tas puslankis, trumpiausiai kalbant, 
prasideda nuo suom. Aldagos ---- rus. Lado
gos ežero ir eina per Estijos rytus, Latvijos 
Latgalą, Lietuvos padauguvį (Braslavo 
apskritį). Šėlą, Vilniaus kraštą, Sūduvą ----
Jotvą - Dainavą (taigi, ir Seinų, Suvalkų bei 
Prūsų ežeryno apylinkes), vakarinę Galindą, 
Sasnos sritį (kur buvo Žalgirio - Tannenber- 
go 1410 metų mūšis) ir ten plačiau, persimeta 
per Vyslos 150----200 km ilgio žemupį, eina
per Pomeraniją, per jos beveik viduryje te
kančią Persantės (vok. irgi Persante, lenk. 
Prosnica iš ^šaknies P r a s - n -) upę, paskui 
kerta Odros 150----200 km ilgio žemupį, eina
Mecklenburgo provincijoje, sukdamasis į 
žiemvakarius Schleswigo - Holsteino provin
cijoje ligi Jutų (Jutlandijos; Danijos) pusia
salio.

Graži linksmų, darbščių ir bičiuliškų žmo
nių Latgalos padangė. Ir vis dėlto čia rūgštus 
priedas: tik lietuviams ir latgaliams Rusija net 
40 metų buvo uždraudusi tautinę spaudą, tai
gi buvo įvedusi savo nuožmiojo imperato
riaus Petro I (Rusams ir kaikuriems nesusi-

pratusiems ar neapdairiems lietuviams jis „Di 
dysis”) suprojektuotą graždanką ---- ne loty
nišką, bet rusišką abėcėlę, kuri kaip nepatogi, 
nepilna, klaidinanti ir svetimdvasė netinka 
nei lietuvių, nei latgalių - latvių, nei estų ir 
suomių nei visoms kitoms europinėms kal
boms. Tokią kerėblinę graždanką Maskva da
bar vėl projektuoja užkarti šįkart jau plačiau 
— visam jos okupuotam Pabaltijui: Estijai, 
Latvijai (taigi ir jos Latgalai), Lietuvai ir 
Maž. Lietuvai ---  Karaliaučiaus sričiai. Mask
va tebearcavoja, o Sov. Rusijos žmonės ba
davę badaus ir nudriskę vaikštinės, vilkdami 
kolchozinės dvarystos, vergijos jungą žandar
merijos (enkavedistų) grėsmėje.

Gi nuo anos Alūkstos ---- Zarasų linijos
Latvijoje į žiemryčius tarp Dauguvos upės ir 
Latvijos ---- Lietuvos valstybių sienos nueina
Latvijos Šėla (=ežerų ir salų šalis) ligi Latvi
jos Žiemgalos, kur taip pat daug lietuviškų 
pėdsakų, o pačiame padauguvyje daug ir Lie
tuvos istorijos. Jau kita proga ir kitu metu ir 
šią miškingą šalį teko išmaišyti ir pažinti, be
stebint sėlių pėdsakus ypač padauguviu apie 
Sėlpilį, lat. Selpils ir Serpils, vok. Selburg, ir 
ist. Kokanois, lat. Kuoknese, vok. Kukenhu- 
sen, ---- dvi piliavietės.

Taigi, Latvijos Šėla prieina Latgalą labiau
siai iš savo pietrytinės pusės ties Dauguvos 
upe. O Lietuvos Šėla (=taip pat ežerų ir salų 
šalis) stovi ties Latvijos Šėla: Rokiškio, Zara
sų, Utenos, žymi dalis Biržų ir dalis Panevė
žio apskričių, nagi ligi Mūsos upės dešinio - ry 
tinio kranto, o jos kairiuoju - vakariniu kran
tu prasideda Lietuvos Žiemgala, kur gyvena 
jau nebe rytiniai augštaičiai (čia jie sėlinin- 
kai) žūsininkai puntininkai, bet rytiniai augš
taičiai (žiemgaliskiai) žosininkai pontininkai 
bei pantininkai.

Bus daugiau.
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žangiojo” rašytojo 
nūs.

PIEŠIMO PARODOJE 
DALYVAUJA 
LIETUVIAI

Montrealyje, Maisonneuve 
Recreation Centre, 3000 Viąu 
gatvėje, nuo kovo mėn. 3 iki 
29 dienos vyksta vad. „Pieši
mo” paroda, kurioje daly vau 
ja 37 dilininkai ir jų tarpe du 
lietuviai: Romualdas Bukaus 
kas ir Ona Sablauskienė, abu 
išstatę po du darbus. Paroda 
atidaryta kasdien nuo 1:30 
iki 10 vai. vakaro.

Išstatyta viso apie 400 dar
bų. Yra įdomių. Visi parduo
dami, ir kainos nuo 15 iki 200 
dol. Paroda įdomi ir ją verta 
aplankyti.
MINĖJO DR. MARGERIO 

75 METŲ SUKAKTĮ
Amerikoje gyvenančiam 

dr. Algirdui Margeriui (taiK. 
Šeštoko slapyvardis) sukakus 
75 m. amžiaus, Lietuvos spau 
da paskubėjo iškelti šio „pa- 

nuopel- 
„ Literatūra ir Menas” 

(nr. 7) priminė, kad Margeris 
lankęsis Lietuvoje 1931, 1939 
ir 1960 m. Pagal Br. Raguotį, 
išleistuose įspūdžiuose „150 
dienų Tarybų Lietuvoje“ (19 
61) Margeris esąs pasirėmęs 
„autentiška ir objektyvia fak 
tų medžiaga“. Tai reiškia, 
kad JAV gyventojas, režimi
nės Lietuvos bei okupacinės 
tvarkos liaupsintoj.as atitikęs 
visus komunistų reikalavimus. 
Dabar jis Lietuvoje einančio
je spaudoje pristatytas kaip 
esąs „ištikimas žmogiškumo ir 
demokratiškumo idealams...“

RYTŲ VOKIETIJOS 
VOLKSVERLAG VEIMARE
neseniai išleido „Pasaulinės 
literatūros žodyną” („Lexi- 
kon der Weltliteratur“), per 
800 pusi. Jį redagavo dr. G. 
Steiner, medžiagą apie lietu
vius rašytojus pateikė prof, 
dr. W. G. Falkenhahn. Žody 
ne paskelbtos biografijos rašy 
tojų: Donelaičio, Strazdo, Že 
maitės, Kudirkos, Maironio, 
Vydūno, Biliūno, V. Mickevi 
čiaus - Kapsuko, Vienuolio, 
Mykolaičio - Putino, Janonio, 
Cvirkos, Korsako ir Mieželai
čio. Vilniuje leidžiamas „Lite 
ratūros ir meno“ savaitraštis 
(nr. 4) pareiškė nusistebėji
mą, kad nepaminėta visa eilė 
žymių rašytojų kaip Bara
nausko, Vaižganto, Krėvės, 
Sruogos, Binkio, L. Giros, S. 
Neries, Simonaitytės, Venclo
vos, Tilvyčio ir kitų. E.

• Mūsų Vytis 6 nr. reklamuo 
ja pypkes. Ar tai yra skautiš
kas geras darbelis?

LIETUVIŠKŲ GAIDŲ LEI
DIMO SUMANYMAS IR 

PLANAS
Labj ausiai užmirštas mūsų 

kultūros baras yra aukštoji 
mūsų muzikos kūryba — sim 
fonijos, simfoninės poemos, 
kamerinė muzika. Kaip tik 
tai, kas sudaro mūsų muziki
nės kultūros svarbiausią dalį.

Civilizuotame tautos gyve
nime muzikinė kultūra yra 
pats gražiausias žiedas. Išsi
blaškius tautai po visą pasau
lį, deja, šiam tautos žiedui yra 
paskirtos pagrindinės sąlygos 
gyvuoti. Kūrėjams vargstant 
ir rūpinantis kasdienos pragy
venimu, vargsta su jais ir visa 
jų kūryba bedūlėdama stal
čiuose.

Mes esame pakankamai pa 
jėgūs ir pasiturį, ir geros va
lios! Mes tikrai džiaugsimės 
įvykdę dar vieną kilnų darbą, 
ir pastatę ilgaamžių kultūros 
paminklą. Tik reikia pradėti. 
Tad tą pradžią tuomet ir ry
žausi padaryti, rašo smuikinin 
kas I. Vasyliūnas.

Mano planas paprastas ir 
konkretus. Kiekviename di
desniame ar mažesniame mū
sų kolonijų mieste rengiu sa
vo koncertus be jokio atlygini 
mo, prašydamas tik padengti 
kelionės išlaidas.

Ką mes turėtume leisti? 
Štai pagrindinis sąrašas kūrė
jų ir jų kūrinių.

Kazio Viktoro Banaičio : 
„Lietuvos idilijos” trio klar
netui, smuikui ir arfai, Kano
nų rinkinys fortepionui. Ope
ros „Jūratė ir Kastytis” klavi 
ras ir partitūra, „200 liaudies 
dainų“.

Juliaus Gaidelio: Sonata 
smuikui ir fortepijonui, Ketu
ri styginiai kvartetai, Kvinte
tas pučiamiesiems. Keturios 
simfonijos, „Jūratė ir Kasty
tis“ simfoninė poema, „Aliar
mas” simfoninė poema, „Ge
dimino sapnas“ simfoninė po 
ema. Giesmė apie Gediminą— 
oratorija, Smuiko koncertas.

Jeronimo Kačinsko: Stygi
nis kvartetas, „Atpirkimo mis 
terij.a“ simfoninis veikalas, 
„Lento“ styginiam orkestrui, 
„Giesmė į šviesą” simfoninė 
poema, Septetas, „Atspin
džiai“ veikalas fortepijonui.

Vlado Jakubėno: Styginis 
kvartetas, Simfonijos No. 2, 
3, „Miško šventė” suita simfo 
niniam orkestrui.

Stasio Šimkaus: Operos 
„Pagirėnai” klaviras ir parti
tūra.

Ką daryti su veikalais juos 
išleidus? Visų pirma dovanai 
išsiuntinėti pagrindinėms pa- 

šaulio bibliotekoms, konservą 
torijoms bei žymiems univer
sitetams, kur dėstoma muzi
ka. lai daroma tikslu apsau
goti mūsų kūrybą ir ją įregis
truoti į tų įstaigų turto katalo
gus. Dalis galėtų būti išsiunti
nėta kai kuriems orkestrams.

IŠEINA
„MŪSŲ L.1E.TUVA“

Iš Lietuvių Enciklopedijos 
Leidyklos mus informuoja, 
kad Broniaus Kviklio paruoš 
tos „Mūsų Lietuvos” I tomo 
spaudos darbai eina prie pa
baigos : Paaiškėjo, kad I-sis 
ML tomas bus 752 puslapių. 
Tekstan įdėta netoli 900 įvai
rių Lietuvos vietovių vaizdų, 
jų tarpe per 40 įdomių žemė
lapių.

Šis ML tomas apima šių 
Lietuvos apskričių vietovių 
aprašymus: Vilniaus miestą, 
Vilniaus, Vileikos, Maladeči 
nos, Valažino, Ašmenos, Ly
dos, Gardino, Ščiutino, Tra
kų vietoves. Tomo pabaigoje 
patiekiami ir dalies Šiaurės 
rytų Aukštaitijos — Zarasų, 
Breslaujos, Švenčionių apskri 
čių — vietovių aprašymai. 
Aprašomi šios srities miestai, 
miesteliai, bažnytkaimiai, di
desnieji kaimai, svarbesnieji LATVIŲ MENO PARODA 

MONTREALYJE
Kovo 13 d. vakare atidary

ta latvių menininkų draugi
jos „Latvis” tapybos ir skulp 
tūros darbų paroda Gemst 
Gallery, 5380 Sherbrooke Str 
eet West. Paroda bus atidary 
ta kasdien, išskyrus sekma
dienius, nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro, ir tęsis iki balan
džio 4 dienos. Aplankykime 
broliškos tautos menininkų 
parodą.
KAUNO DRAMOS TEATRE 
pastatyta Kazio Inčiūros 3 vei 
ksmų su epilogu pjesė „Že
maitė”. Režisavo H. Vencevi 
čius, dekoracijos — F. Navic 
kio. Žemaitės vaidmenį sukū
rė B. Raubaitė.
• K. Inčiūros pjesė „Žemai
tė”, pastatyta Kauno teatre, 
L. ir M. laikraštyje vertina
ma teigiamai.
LIETUVOJE SMUNKANTI 

KALBOS KULTŪRA
Sausio, mėn. pradžioje Lie

tuvoje pasibaigęs K. Donelai
čio vardo dailiojo skaitymo 
konkursas parodė įvairius tos 
srities trūkumus. Iš „Tiesoje“ 
(nr. 15 sausio 18) paskelbto 
straipsnio matyti, kad dailio
jo skaitymo entuziastais ten
ka laikyti mokytojus, nes iš 
aštuonių laureatų saviveikli- 

_____  _  __ ____ ___  ____ ninku kategorijoje penki buvo 
pų. Tai yra žiemos pagalbai neturtingiems. 1882 m. du anglai mokytojai. Blogiau su miestų 
iš Salvation Army, abu karininkai, atvyko į Kanadą oficialiai saviveiklininkais ir tai parodo 
organizuoti Armiją čia. Šiandien ši Armija jau priskaičiuoja bendras dalyvių skaičius — iš 

* visą 100.000 narių Kanadoje.______________ Nukelta į 5-tą psl.

The Telegram, loron 
Jaunos moterys iš Salavation Army eilių talkina metinėj rin 
kliavoj sudaryti fondus švenč.ų reikalams. Per septyniasde
šimt metų Armijos katilas matomas prie judrių gatvių kam-

buv. dvarai, piliakalniai, pil
kapiai, upės, ežerai, miškai ir 
kitos minėtinos vietos. Tai 
pirmoji tokios plačios apim
ties knyga apie Lietuvos vie
toves.

Leidėjas Juozas Kapočius 
davė knygai tikrai purkų api
pavidalinimą, g^ą popierį, 
negailėjo vietos iliustravi
mui. Didelis knygos puslapis 
(7X10 colių) leido jam tai at 
likti. Yra gerų vilčių, kad 
„Mūsų Lietuva” prenumera
torius pasieks jau balandžio 
mėnesio pabaigoje.

Apie 1100 skaitytojų užsi
sakė visus tris knygos tomus 
iš anksto. Užsisakiusieji iš 
anksto už kiekvieną tomą mo 
kės tik 10 dol., vietoje 15 dol. 
(tokia bus knygos kaina rin
koje). Norintieji šia lengvata 
paisnaudoti, prašomi prenu
meratos užsakymus siųsti ad
resu: Juodis Kapočius, 265 C 
Street, Sputh Boston 27, 
Mass., USA.

Knygos autorius čikagiš- 
kis Bronius Kviklys dabar in 
tensyviai dirba prie II ML to 
mo, kuris bus 
netrukus.

pradėtas rinkti
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NUODĖMĖ AR NE?
— Ar pasibučiavimas nuo

dėmė? — klausė nuodėmkiau 
sį mergina.

— Ne, — buvo atsakyta.— 
Bet žinok, kad pasibučiavi
mas gali nuvesti į nuodėmę...

GERAS TONAS
Pagal Chiurchillį geras to 

nas rūkyti gerą cigarą.
Pagal Nehru geras tonas 

dėvėti baltus drabužius.
Pagal Chruščiovą — Jung 

tinių Tautų susirinkime nusi
auti batą ir juo daužyti sta
lą.

RŪPESTINGUMAS IR 
TVARKI 1N GUMAS

Rūlkopius, kuris užsidegęs 
kaimyno degtukais cigaretę, 
degtukus įsideda sau j kiše
nių, tvarkingas, bet tas vy
ras, kuris įsideda ir žiebtuvė
li, rūpestingas. . .

SUNKU STOVĖTI
— Tėte, ką daro vėjas, kai 

nepučia?
— Stovi, sūneli.
— Tai vejas moka ir stove 

ti? — nesiliovė sūnūs kiausi- 
nėjęs tėvą.

— Moka, kaip ir tu, kai 
mama tave pastato į kampą...

— 1 ai vėjui labai sunku 
stovėti. . . — galvojo sūnūs.

STALINO NAGAS
— Draugas 1 eonliau, — 

kartą, Chruščiovui jau panai
kinus Stalino kultą, kreipėsi 
Paleckis i Tilvytį, — Ko tu 
taip vis dar dreoi dėl Stalino, 
kai jau jo kultas IMikitos pa
naikintas?

— Draugas Justai, gal jau 
užmiršai, Kad Stalinas tiktai 
nagu pabraukė per žemėlapį, 
ir jau visa rytinė Lietuva gu
dams atiteko... Man dar ir da 
bar kinkos dreba prieš Stali
no nagą. . .

IŠTIKIMA DRAUGĖ
— Aš tau pasakysiu paslap 

tį, tiktai tu niekam nesakyk, 
— įtikinėjo viena kūmutė ki
tą.

— Gerai, kūmute, — ir 
tuojau nubėgo pas kitą, tre
čią drauges .papasakoti tą pa 
slaptį. . .

— Bet, sakyk, kokia čia ta 
vo paslaptis, jeigu ją jau vi
sos žino? ---- nepatenkinta sk
undėsi ta, kuriai buvo patikė
ta paslaptis.

UŽ NUOPELNUS
Už puikų Izmailo tvirto

vės šturmą bei paėmimą Su- 
vorovui buvo suteiktas gvar
dijos papulkininkio laipsnis. 
Be to, buvo atsiųstas vienas 
trečio laipsnio Jurgio kryžius 
su Jekaterinos U prierašu, 
esą Suvorovas turįs teisę juo 
apdovanoti už drąsą bet kurį 
šturmo dalyvį.

Karo taryba, susirinkusi be 
Suvorovo žinios, nutarė Jur
gio kryžių paskirti jam pa
čiam. l ai sužinojęs, kervedys 
nuo apdovanojimo atsisakė.

—- Ponai generolai ir kari
ninkai! — kreipėsi Suvoro
vas į karo tarybą. — Aš dar 
neužsitarnavau tokio apdova
nojimo. Bet aš žinau didvyrį, 
kuris iš tiesų nusipelnė šio 
kryžiaus. Tai žmugus, kuris 
drąsiai parašė man raštą — 
vykti į šturmą. O aš ką? Aš 
tik raštą pasirašiau. . .

Ir, paėmęs Jurgio kryžių, 
Suvorovas uždėjo jį ant kak
lo savo raštvedžiui Ivanui Ku 
rizui. . .
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A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
20.
Lauritėnas nutilo staiga. Pasisukęs į langą, vogčia nu

braukė paakį.
Elė pajuto beatsirandantį gailestį jam. Bet įžeista savi

garba nebuvo linkusi trauktis atgal.
„Artistas. . . — kažkas atkakliai tvirtino jai. — Tu į lei

dyklą ėjai. Žeminaisi prieš savo bendrakursį, kol išmaldavai 
darbą. Darbą, kurio visą pusmetį niekas nenorėjo imtis. Ir 
neverkei. O jis ---- padėties Viešpats, asmenybė. . .”

Ji tylėjo, kaupdama savyje jėgas. Ne, nelengva jai bu
vo šitai išreikšti žodžiais. Ir baugu. Ir skausminga. Bet kas 

, kita liko daryti? Kankintis ir laukti, kol pūlinys pats savai
me truks?

— Jeigu jau tenka rinktis, pasirink. — Elė atsiduso. 
Tvirtai suspaudė lūpas. Užsimerkė, tarsi neprityręs plaukė
jas ant aukšto tramplino, pabūgęs žemai apačioje grėsmingai 
tyvuliuojančio vandens. Ir po to jau prakalbo staiga, greitai, 
pati bijodama nors mažytės pertraukėlės. — Taip, kaip da
bar, Pauliau, vis tiek nėra gyvenimo. Nei tau, nei man. Aš 
nebandysiu jėga sulaikyti. Jei vilioja kitur, ką gi. . . Eik. Eik, 
jei gali, ramiai ir nesigrauždamas. Nuo to, kad tau bus sun
ku, mums vis vien nepalengvės.

Tik dabar, kai viskas buvo pasakyta, ji pajuto silpnumą. 
Galėjo išeiti, gal net tikslingiau buvo išeiti, palikti vieną Pau
lių, tačiau pereiti svetainę ir prieškambarį jai rodės pernelyg 
toli. Elė ranka pasirėmė į fotelio atkaltę. Tik praėjus silpnu
mo svaiguliui, ji vėl nukreipė akis į vyrą.

Paulius sėdėjo, nuleidęs galvą, suraukęs antakius. Jo 
kaktoje vilnijo raukšlių bangelės. EI- buvo bejėgė atspėti, kas 
šią akimirką darėsi širdyje žmogaus, kuriam ji, niekeno nera
ginama ir neverčiama, atrišo rankas.

Sutrikęs? Svyruoja? O gal dar akimirka ir, pakėlęs gal
vą, jis pasakys: „gerai“.

Elė bijojo prisipažinti, kaip kraupus būtų buvęs jai šis 
vienas vienintelis žodis. Bijojo ir kartu laukė. O Paulius vis 
delsė, raukė kaktą. Kartais atrodė, jog jis visai nepastebi, 
kad kambaryje tebėra ji. Ir tik daug vėliau, kai Elė pagaliau 
apsiprato su laukimu, jis ištarė:

— Palikim tą pokalbį, Ele. . .
Tai nebuvo atsakymas. Tai nebuvo nei tas atsakymas, 

kurio ji bijojo, nei tas, kurio, širdies gilumoje vis dar vilda

masi, laukė.
---- Gerai, ---- atsiliepė pagaliau ji, bet taip tyliai, jog 

ir pati neišgirdo savo balso.
Netrukus turėjo užeiti Perminskis ir Semaška. Skubėjo 

užkaisti kavos, pasirūpinti lengvu užkandžiu. Bet ir beskubė
dama virtuvėje, ji vis dar tebegyveno tomis pačiomis minti
mis. Matė raukšlėtą Pauliaus kaktą. Ausyse tebeskambėjo 
atskiros pašnekesio nuotrupos. Tik kak sučirškė durų skam
butis, Elė nejučiom atsidūrė įprastiniame šeimininkės rūpes
čių verpete.

Boria Perminskis žvaliai pabučiavo jos ranką, pakilnojo 
abi mergaites, o stovinčiam prieškambaryje Lauritėnui bičiu
liškai patapnojo per petį. Senstelėjęs ir flegmatiškas Semaš
ka, eksperimentinio projektavimo sektoriaus vadovas, be jo
kių ginčų leidosi, kad jam Lauritėnas padėtų nusivilkti sunkų 
drapo paltą su udrenos apykakle. Ilgai ir kruopščiai šukavo 
jis prieš veidrodį žilsvų plaukų kuokštelį ant išretėjusio pa
kaušio.

Pagaliau svečiai įsikurdino svetainėje. Po pusiau atvi
ras virtuvės duris Elę pasiekdavo kaskart vis gyvėjančio pa
šnekesio nuotrupos, išsiskiriąs iš kitų Perminskio balsas. Ji 
neturėjo kada klausytis. Nejautė ir ypatingo noro. Žinia, 
apie ką kalbasi susitikę darbo draugai: instituto šiokiadieniai, 
nauji projektai, senų diskusijų tęsinys. Tik įėjusi su garuojan
čiu kavinuku ir išdėliojusi lėkštutes užkandžiams, ji valandė
lei prisėdo kartu. Sau lėkštutės ji nebuvo atsinešusi, tačiau 
laisva kėdė, pristumta prie stalo, jos jau laukė.

„Įdomu, kas manimi pasirūpino, — pagalvojo Elė. — 
Tur būt visgi, Perminskis. . . ”

— Tai vienadienė kampanija, faktas! — Boria 
patogiai atsilošęs, užkišęs nykštį už liemenės susegimo, 
de ---- Elė tik dabar pastebėjo ---- nebuvo matyti nei
nio pasitenkinimo, nei lengvos šypsenos. ---- Daug mes tokių
kompanijų pergyvenome. Plėšiniai, kova su spekuliacija, Ria- 
zanės moterys. . . Kas tik norite. Dabar — statybos indus
trializacija. Karas antikiniam portikui ir kolonoms, sandri- 
kams, kapiteliams. . . — Boria Perminskis palietė lūpomis 
turelės kraštą ir vėl pastatė į vietą. ---  Nesaikingumai. . . Bet
argi galima auklėti masių skonį plika gelžbetonio plokšte? 
Atleiskite man, ---- jis grįžtelėjo į Elę ir vėl pasisuko į bendra
darbius. — Jeigu mums rodys moterį plokščia kaip skalbimo 
lenta krūtine ir įrodinės, jog tai grožio įsikūnijimas, — pati
kėsime? Ne. Ir niekas tuo nepatikės. Įgimtas grožio suprati
mas nebuvo svetimas tikriausiai dargi turkų sultono eunu
chams.

Borios palyginimas ypač patiko Semaškai. Jis juokėsi 
nuoširdžiai, kretėdamas visu kūnu, o kai juokas išseko, pats

sėdėjo. 
Jo vei- 
įprasti-

sėsi

pakartojo: _
---- Skalbimo lenta! Gerai pasakyta, Boria. 

gelžbetonio plokštės krūtine. ,v
Ir vėl nusijuokė, šluostydamas iš akių ištryškusias ašaras.
Elė vis dar nesusigaudė, apie ką vyksta kalba. Kažkoks 

pasitarimas, CK direktyvos. Ji klausiamai pažvelgė į Paulių. 
Lauritėnas sėdėjo, palenkęs galvą, įsižiūrėjęs kažkur į stalo 
vidurį. Mąstė. Kuo buvo užimtos dabar jo mintys? Elė nemė
gino spėlioti. Jautė tik, kad jos toli nuo viso čia vykstančio 
pokalbio, nuo Perminskio gražbylystės. Gal net ir nuo Tary
bų rūmų projekto, kurio autoriai sėdėjo, kaip pasakytų Boria, 
in korpore. Ir kada Pauliaus kakta perbėgdavo smulkios 
raukšlių bangelės (tokios pat, kaip ir prieš keletą valandų jo 
darbo kambaryje), Lauritėnienės krūtinėje vėl neramiai su- 
tuksendavo širdis.

Atsiprašius, kad jai laikas migdyti dukras, Elė paliko 
svetainę. Bet ir į vaikų miegamąjį, nors jdurys buvo sanda
riai uždarytos, retkarčiais prasiskverbdavo Borios Perminskio 
balsas. Tai susierzinęs, tai vėl kandžiai pašaipus, skardeno 
jis dabar po visą butą.

Pagaliau Elė ėmė sklaidyti iš leidyklos parsineštą rank
raštį. Buvo tai pasakojimas apie technikos naujoves. Paaug
liams. Parašytas gana nuobodžiai, vietomis net sausokas.

„Todėl, ihatyt nė vienas iš • iliustratorių iki šiol ir nepa
sišovė su savo paslaugomis“, — sumetė Elė.,

Oji ar ištvers, tesės?
Vos įpusėjusi pirmąjį skyrių, Lauritėnienė staiga prisimi

nė, kad ryt — ketvirtadienis. Reikės vesti Laimutę į Stoma
tologinį kabinetą. Išeiginė mergaitės suknutė tebėra nelaidy
ta. Jinai įjungė lygintuvą ir buvo beatidaranti spintą. Susilai
kė. Smulkiems darbams niekuomet nebus galo. O perskaity
ti rankraštį, paruošti eskizus — taip maža laiko. Ir vėl įniko 
skaityti. Susikaupti trukdė balsai ’ svetainėje. Įkyriai skver
bėsi pašalinės mintys. Bet ji skaitė ir skaitė, užsidengusi au
sis delnais, stengdamasi nepalikti nė vieno nesuprasto sakinio.

Pagaliau balsai ėmė aidėti iš prieškambario. Svečiai ruo- 
namo. Atsisveikino. Elė su palengvėjimu atsikvėpė. 
Tarpdury, degdamas cigaretę, stovėjo Pemlius.
— Apie.ką ten taip pasipiktinęs šnekėjo Perminskis? — 

pasiteiravo ji.
Lauritėnas tarsi ne iš karto suprato jos klausimą. Užpū-

paga-

$

tęs degtuką, jis kurį laiką tylėjo, raukė antakius ir tik 
liau ištarė:

— Jeigu nepasitvirtins Borios pranašystė, kad tai 
kompanija, pas mus netolimpj ateity daug kas apsivers 
tyn kojomis. . .
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Bus daugiau.

eilinė 
aukš-
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Kovoj dėl ilgo gyvenimo Taurus koncertas
ANDRIUS KUPREVIČIUS

FILMO MENAS
ALĖ RŪTA

5.
REGENERACIJA

Gyvybės nemirštamumas 
glūdi nuolatiniam atsijaunini- 
me - regeneracijoj. Regenera
cija vadiname tokį procesą, 
kada žuvęs audinys pilnai ar
ba dalinai restauruojasi, t. y. 
vieton žuvusio audinio atauga 
tos pat rūšies naujas.

Būna fiziologinė ir patelogi 
nė regeneracija.

Fiziologinė regeneracija or 
ganizme vyksta nuolatos, pa 
vyzdžiui, kraujas nuolatos kei 
čiasi ---- vieton žuvusių kraujo
kūnelių gimsta nauji, arba 
pav. epidermis — viršutinis 
odos sluogsnis ragėja ir nusi- 
šeria, o apatinis pilnas krau
jo indų kraujo keliu gauna 
maistą ir nuolatos vykdo odos 
ląstelių atsijauninimą. Pana
šiai vyksta ir kitose kūno daly 
se.

Patologinė regeneracija va
dinama nenormalus arba at
sitiktinas kūno audinių žuvi
mas. Prie šios regeneracijos 
gaunamas pilnas arba tik dali 
nis pažeisto organo grąžini
mas į normą. Stuburiniai gyvu 
liai palyginus su bestuburi- 
niais turi mažesnį gabumą re
generacijai. Pas įvairias gyvu
lių rūšis regeneracija pasireiš
kia įvairiai. Pas tritonus, sala
mandras atauga galūnės, 
akys. Silpnesnė regeneracija 
pas šliužus, labai silpna pas 
paukščius, žinduolius. Pas pa
staruosius geriau atauga jun
giamieji audiniai, dengiama
sis epitelis.

Nervų ląstelės, kaip aukštos 
klasifikacijos audinys, labai si 
Ipnai regeneruojasi, o smege
nys suaugusių organizmų vi
sai nesiregeneruoja.

Pas žinduolius, ypač pas 
žmogų, pažeisti audiniai atau
ga iš aplinkinių audinių. Kar
tais gi įvyksta reiškiniai meta- 
lazijos ---- viena rūšis jungia
mojo audinio pereina į kitą rū 
šį, pav. fibrozinis audinys į 
kremzlinį arba kaulinį.

Žaizda gali visiškai užaugti 
žaizdos audiniu. Žaizda gali 
prisipildyti jungiamuoju audi
niu, kurs vėliau virsta randu.

Jau gilioj senovėj žmonės 
mokėjo gydyti kaulų lūžius. 
Galus lūžusio kaulo sujungia 
ir sutvirtina. Sujungimo vie
toj dėka kaulų plėvės praside 
da ataugimas. Pas tritonus 
prašalinti vamzdeliniai kaulai 
pav. šlaunies, blauzdos neat
auga, nors šis gyvis turi didelį 
gabumą atjaunėti. Viščiukų, 

I
M. MAČIUKAS I
V Y R I S K V I R MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

I ' ’ • ’ • SIUVĖJAS I
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS | 

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

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. $

79 ir 81 St. Zotique St. E. $Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

SIUNTINIAI |
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ;;

« ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per
| JANINĄ ADOMONIENĘ. f:
<■' Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville Si. Laurent, ;i;
K Montreal, P. ,Q. Tel. RI 4-6940

kralikų, žiurkių, jaunų šuny
čių pašalinti vamzdeliniai kau 
lai, paliekant kaulų plėvės są 
narius, kermzlių sąvaržas, at
žėlė. Panašus dalykas, kaip 
minėjau, įvyksta ir pas žmo
gų. Pav., prie kaulo gedimo 
(ostemeolito) prašalinus gen
dantį kaulą, paliekant kaulo 
plėves, kaulas dėka paliktos 
kaulo plėvės, atauga. Nervų 
ir širdies audinių ataugimas tu 
retų didelės teoretinės ir prak 
tinės reikšmės. Širdies ir ner
vų ligos yra pirmoj vietoj 
tarp visų kitų susirgimų, kurie 
sutrumpina žmogaus gyveni
mą. Atradus būdą paskatinti 
širdies ir nervų audinių atsijau 
ninimą, būtų didelis medicinos 
laimėjimas kovoj su senatve.

Sprogus širdies kraujo in
dui, kurs maitina aplinkinius 
raumenis, įvyksta pastarųjų 
nekrotizacija - mirimas ir bai
giasi randu. Niekuomet ne
įvyksta širdies raumenų bei jų 
nervų atsijauninimo.

IMUNITETAS
į

Yra dviejų rūšių imunitetas 
(astparumas ligoms) : prigim
tas ir įgytas. Prigimtas imuni
tetas ---- pav. žmogus neserga
raguočių maru, gyvuliai neser . 
ga raupsais. Amžius turi svar-1 
bos kai kurių ligų susirgimams.I 
Kai kuriom ligom serga dau-| 
giau vaikai ---- difteritas, kok-|
liušas, skarlatina, rachitas ir 
t. t. Beriamąja, vidurių šiltine 
vaikai serga lengviau nei suau 
gę. Naujagimis neserga plau
čių įdegimu, skarlatina, ty
mais. Senetvėj dažniausia — 
vėžys, gripas plaučių įdegi
mas. Atsparumas ligoms ma
žėja, jei trūksta maiste vitami 
nų.

Įgytas atsparumas, pav. 
žmogus įgauna atsparumą, t. 
y. antru kart neserga persir
gęs raupais, skarlatina, tymais, 
šiltine ir t. t.

Tokiu būdu imunitetas ----
atsparumas ligoms taip įgytas, 
taip prigimtas turi didelės rei
kšmės žmogaus gyvenime.

Bus daugiau.
m JL m JL ™

KULTŪRINĖ KRONIKA...

Atkeltą iš 4-to puslapio.
viso konkurse dalyvavo 58 
moksleiviai, 33 rajonų meni
nės saviveiklos entuziastai ir 
tik 7 miestų atstovai. Susirūpi 
nimą sukėlė ir menkas aktorių 

kovo 8 dieną Montrealyje da 
vė fortepijono koncertą, kuris 
montreahečiams padarė dide
lį ir paliko neužmirštamą įs
pūdį.

Pirmoje dalyje pirmiausia 
buvo duoti du impresionistai: 
M. Ravel ir M. Debussy. 
Abu jie vienos krypties, bet 
ne vienos nuotaikos. Nors 
abu jie kūrybos eigoje, krypo 
į neoklasicizmą, bet abu išsi
laikė savo kūrybos savybėse. 
Debussy ypač subtilus ir švel 
nūs, bet momentais karštas ir 
žaismingas. Jeigu vaizduoda 
mas mėnesieną jis šviečiantis 
ir kupinas švelnių šešėlių, tai 
fejerverke — nepaprasto efe 
ktyvumo. Tie septyni preliu
dai, kuriuos A. Jts.uprevičius 
išpildė nepaprastu subtilumu, 
kiekvienas buvo nuostabus 
kūrinys.

Vis dėlto pirmosios dalies 
užbaiga, skirta Liszto kūry
bai, buvo ne tiktai stipriausia 
pirmosios dalies, bet ir viso 
koncerto stipriausioji inter
pretacinė kulminuotė. Sone
tas Petrarkai praskambėjo di 
dėlių poetingumu ir kilnumu. 
Bet jėgos ir technikos tobulu 
mu tiesiog sužibėjo Liszto 
Šv. Pranciškaus ėjimas per 
bangas. Tirštais sąskambiais, 
kairiajai rankant vaizduojant 
bangų žaismą bei vandens ne

MOKT^įREAL
AUKŠTESNIEJI LITUANIS TIKOS KURSAI

šiemet baigiant mokslo metus, kviečiami visi Kursus baigusie 
gegužės pradžioje, minės ir ji. Meninei daliai kviečiami 
savo dešimtmetį. Į minėjimą Tautinių šokių šokėjai, kurių

dalyvavimas.
Įvairių Lietuvos rajonų sa- J 

viveiklininkai nepasižymėjo 
kalbos kultūra ---- pripažinta,
jog jie nesilaiko literatūrinė? 
kalbos normų, jų neaiški tar
sena, neteisingai intonuojami 
skyrybos ženklai, nušlifuoti 
autoriaus žodžiai neretai pa
keičiami savais ir t. t.

Nors Lietuvoje daug kas 
kultūrinėje srityje tvarkoma 
nusižiūrint į maskvinius pavyz 
džius, tačiau, atrodo, pačiai 
partijai rūpi, kad lietuviai ne
organizuotų literatūrinių kon 
certų, bent tokių, kokie stebi
mi Maskvoje ar Leningrade. 
(Juk Lietuvoje tokie koncer
tai prisidėtų prie lietuvių kal
bos puoselėjimo. . .) O dabar 
skaitytojų barama Valst. fil
harmonija, aktor'M namai, da 
romi radijui ir te-
l^-.-z;rjai ---- visi jie rodą per
mažai veiklumo literatūrinius 
vakarus suruošiant.

Anot „Tiesoje“ paskelbtų 
teiginių, Lietuvoje ne taip se
niai buvo surengtas aktorių 
profesionalų konkursas — jis 
turėjęs išaiškinti dailiojo skai 
tymo lygį. Tokį konkursą bu
vo surengusi Kultūros ministe 
rija ir Teatro draugija, bet. . . 
rezultatai buvo menki, nes 
niekam nebuvo paskirta pir
moji premija.

Jei spaudoje kartais ir ragi 
narna susirūpinti literatūriniais 
koncertais ir atidaryti „platės

rimą, dešinioji vaizdavo žin
gsnius. Puikus abiejų rankų 
derinys reiškėsi didinga gam 
tos reiškinių grožio harmoni
ja. A. Kuprevičius šiuo išpil
dymu yra pasiekęs didelio to 
bulumo.

Antroji programos dalis 
buvo paskirta v.en Musorgs- 
kiui — parodos vaizdams ir 
„pasivaikščiojimams“ nuo vie 
no prie kito paveikslo. Ir vaiz 
dai ir pasivaikščiojimai kiek
vienas buvo būdingas ir įspū 
dingas. Bet užbaiga, kuria 
vaizduojami Didieji Kijevo 
vartai, kupina didingumo ir 
patoso. Ja efektingai ir už
baigtas koncertas, parodęs, 
kaip muzikaliai yra subren
dęs ir iškilęs Andrius Kupre
vičius.

Tiesiog nuostabi yra Kup
revičiaus technika, nežinanti 
jokių sunkumų, jokių kliūčių. 
Technikos prasme A. Kupre
vičius yra pasiekęs aukštos 
tobulybės. Atrodo, kad jis 
ne skambina, bet diriguoja 
fortepijoną. Virtuozinė tech
nika, užgavimo jėga, pasažai, 
treliai — nuostabūs. And
riaus Kuprevičiaus asmenyje 
turime didelio mąsto pianistą 
virtuozą, didelį menininką.

Montrealiečiai jam dėkin
gi už puikų koncertą.

J. Kardelis.

nį kelią” meniniam žodžiui, 
nors tas žodis esą galįs būti ir 
„agituojąs”, tačiau esmėje tai 
lietuvių kalbos pagerbimas, o 
čia įvairios kliūtys ;— neišven 
giamos. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
GIMTOJI KALBA — ben 

drinės kalbos laikraštis, 1963 
metų rugsėjo - spalio - gruo
džio mėnesių, 3—4 (21—22) 
numeriai. Didelis ir įdomus 
numeris. Gimtąją Kalbą lei
džia JAV Kultūros Fondas. 
Laikraščio adresas: 4314, 40 
th Street. Prenumeratos mo
kestį (2 dolerius metams)sius 
ti adresu: 5348 S. Talman 
Avenue, Chicago 32, Ill., US 
A.

AIDAI 1964 m. Nr. 2. Šia 
me numery atspausdinta Lie
tuvių vyriausiosios tarybos 
Rusijoje Pasaulio valstybėms 
ir tautoms atsišaukimo faksi
milė, kuri nėra plačiai žino
ma, bet kuri yra labai svarbi.
STUDENTŲ GAIRĖS 1964 

metų sausio mėnesio Nr. 41. 
Gražiai išleistas ir įdomus nu 
meris. Adresas: 8485 Dixie 
Lane, Dearborn Hts., Mich. 
48127, USA.
LIETUVIŲ DIENOS 1964 

m. sausio mėnesio Nr. 1 
(140). Labai gausiai iliustruo 
tas ir įdomus numeris, turįs 
dar aktualijų.

„FAVORITE SPORT OF 
MAN?” —

Nebloga spalvinga komedija, 
pagrindiniams vaidmenims pa 
sitelkusi Kock Hudson ir Pau
la Prentis, kurios vaidyba vie 
tomis yra pagirtinai natūrali, 
bet vietomis, kaip dažnai nau 
jokams atsitinka, perdėta ir 
nebeskoninga.

Čia vaizduojamas sportinių 
priemonių prekybos tarnauto
jas, kuris, siekdamas populia
rumo ir tuščios garbės, susirin 
kęs iš įvairių šaltinių medžia
gą, parašė knygą apie sportą, 
la jo knyga turėjo didelį pa
sisekimą. Visi ėmė kreiptis į 
jį patarimų, ypač vandens 
sportininkai, nes jo knygoje 
toji sritis buvo išmaningai ap 
rašyta. Jis net iškviečiamas į 
žvejojimo kontestą ir atsitikti 
nai, sulaužant taisykles bei įsi 
mylėjusiai mergaitei pade
dant, laimi aukščiausią premi 
ją. Reiškia, jis geriausias van 
dens sportininkas! O tuo tar
pu jis nemoka plaukti, niekad 
nežvejojęs ir, iš viso, kaip ma 
žas vaikas bijo vandens į Per
gyvenus daug žiūrovą juoki
nančių nuotykių, mergaitei pa 
budinus sąžinę, jis, vis dėlto, 
prisipažįsta melavęs ir neteisė 
tai laimėjęs varžybas žvejoji
mo srity.

beveik visi yra buvę arba ir 
dabar dar yra Kursų klausyto 
jai. Ta proga žodį turės ilga
metis kursų vedėjas dr. H. Na 
gys ir dir. Br. Lukoševičienė.

N. P. MARIJOS KONGRE
GACIJOS SESERŲ 

pirmojo dešimtmečio sukak
ties paminėjimas rengiamas 
gegužės 2 d. s koncertu A. V. 
parapijos salėje, dalyvaujant 
Čikagos Lietuvių operos solis
tei Prudencijai Bičkienei. Įvy
kiui prisiminti išleidžiamas 
iliustruotas leidinėlis - progra
ma. Visas šio leidinio pelnas 
skiriamas seselių vienuolyno 
Montrealyje skoloms mokėti.

Skelbimų į šį leidinį užsaky 
mus prašo siųsti: Sisters of 
the Immaculate Conception 
vardu ir kartu su skelbimu pri 
siųsti ne vėliau kaip iki š. m. 
balandžio mėn. 1 d. šiuo ad
resu : Mr. V. Zubas, 555 Ge
rald St., LaSalle, Que., Cana
da'. Dėl platesnės informaci
jos prašome skambinti vaka
rais p. Zubui. DO 5-0224.

DIDŽIULĖ AUDRA 
kovo 5 dienos vakarą perbė
go per' Montrealį 110 mylių 
greičiu ir per 2 minutes pada 
rė daugybę nuostolių, vertina 
mų milionais dolerių. Aero
drome apvertė ir sogadino 5 
lėktuvus, nugriovė namų, me 
džių ir tt.

Telefonas 7 6 8-6679

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.

A. XORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

Gaila, kad filmo pabaiga 
nevisiškai tinkanti jaunimui; 
šiaip filmas butų smagus vi
siems pasižiūrėti ir skaniai pa 
sijuokti.

„THE BRASS BOTTLE“
— yra žymiai geresnė kome
dija už augšciau minėtą. I aip 
pat spalvota, su daugeliu lan- 
tastinių vaizdų ir fantastiškai 
juokingų momentų, lai „Uni
versal“ filmų b-vės gaminys, 
vadovaujant Robert /Arthur ir 
Harry Keller, naudojantis F. 
Anstey romano siužetu. Jau
nas ir senas žiūrovas smagiai 
juoksis apie pusantros valan
dos, kai amerikietis architek
tas (aktorius Tony Randall), 
charakterio ---  naivaus ir ge
ro, pilnas siekimų, veržlumo 
ir kartais nerealių svajonių, at 
sitiktinai nusiperka didelę se
novinę vazą, iš kurios atkim- 
šus didelį kamštį, iššoka burti 
ninkas ir prisiekia visada ir 
visur jam patarnauti. Toji fan 
tastiškoji būtybė, vardu Fak- 
rash, (aktorius Buri Įves) yra 
storulis vyras, judrus ir pašiau 
gus, visiškai nesusivoKiąs šių 
dienų realybėje, nes gyvenąs 
prieš tūkstančius metų, priešo 
kerštingai buvęs uždarytas va 
zoje ir užburtas. Atsilyginda
mas architektui už išvadavi
mą iš užburtos vazos, Fakrash 
kiekviename žingsny mėgina 
savo dabartiniam geradariui 
ir ponui „daryti gera“, tuo, iš 
tikro, sukurdamas labai keb
lias situacijas. Per burtų galy
bę jam „gera darant”, archi
tektas netenka darbo, draugų, 
supykina sužadėtinės tėvus ir 
kitokių nemalonumų patiria. 
Tiktai kai geraširdis burtinin
kas pradeda suprsati savo 
„gerų darbų“ žalą, jis paklau 
so savo pono ir nustoja pakei- 
tinėjęs jo apartmentą į pasa
kiškus palocius, nustoja apdo 
vanojęs jį brangenybėmis, ha 
rėmais, fantastiškais pokyliais, 
prieš tūkstanšius metų varto
tais valgiais ir taip toliau.

Filmas baigiasi linksmai ir 
gerai. Jokių čia nėra ypatin
gų, gerų idėjų, — bet nei pik 
tinančių vaizdų.Filmas grynai

Nukelta į 6-tą psl.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju. 

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis AV 8-2352.

PO 6 vai. PO 7-6183.

Tel. 525-8971

Laurinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

įi BALTIC WOODWORK CO. į
>; DAROMOS ĮVAIRIOS durys, langai, virtuvės kabitai, g 
ff IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. i|
| K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. $

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

SLIDINĖKIME MĖLYNAJAME SLĖNYJE 
— Vallee Blue Ski Centre — 

VAL DAVID, PRIE 11 KELIO.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

I BELLAZZI-LAMY, INC I
| DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle 1
| Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai* | 
% Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. X 
3 ?
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SAULT ST. MARIE, ONTARIO
IŠRINKTA NAUJA KLB APYL. VALDYBA

Gerokai pabarė ir gražių 
pamokymų davė savo Vely
kiniame laiške mūsiškiams tau 
tiečiams mūsų kolonijos kape 
lionas kun. A. Sabas.

Tik kelioms dienoms pra
slinkus po šio laiško gavimo, 
mūsų tautiečiai suskubo įrody 
ti, kad labai blogi nesame ir 
tautiečių susirinkime, kuriame 
dalyvavo apie porą dešimčių 
žmonių, buvo išrinkta nauja 
ap. valdyba sekančių dviejų 
metų laikotarpiui.

Jau prieš šį susirinkimą mū 
sų tautiečių tarpe buvo jaučia
ma, kad lietuviškas bendruo
meninis gyvenimas vyks ir to 
liau gerai.

Naujos ap. valdybos sudė
tis tokia: V. Skaržinskas — 
pirm., II. Girdzevičius — sek 
retorius, M. Riauka — ižd., J. 
Okmanas — šalpos reikalams 
narys ir K. Slyžys — narys. 
Revizijos komisijon įeina A. 
Vanagas, V. Jakumaitis ir V. 
Žurauskas.

Naujai .ap. valdybai palin
kėsime sėkmės.

SVEČIAS, SUKĖLĘS GINČŲ
Mūsų mieste iš Sudburio 

lankėsi neeilinis svečias — 
Ontario jaunesniųjų prekybos 
rūmų pirmininkas (Ontario 
president of junior chamber 
of commerce) Mr. Ernie Che- 
ckeris, kuris savo kalboje, vė 
liau patalpintoje vietiniame 
dienraštyje „Sault Star”, kai 
kuriomis vietomis sukėlė gin
čų.

Jei p. Checkeris prisipažino 
„pažaliavęs iš pavydo”, kad 
amerikiečiai turi savo tautinį 
himną ir vėliavą, tai reikti; su 
juo sutikti. Tačiau kad jis sa
vo kalboje ragino visas tauti
nes grupes (net ir anglus su 
prancūzais!) pamiršti savo ra 
sinę kilmę bei kultūrą, tai šiuo 
klausimu reikėtų gerai pasigin 
čyti. Mes girdime ir skaitome 
daug žymių asmenybių pareiš 
kimų J. A. Valstybėse ir Ka
nadoje, kurie kaip tyčia ragi
na įvairias etnines grupes iš
laikyti savo kalbą, kultūrą, 
tradicijas bei kitus tautinius 
bruožus. Sakoma, kad iš įvai
rių tautybių sudaryta valstybė 
yra kaip gražiai surinkta įvai
riaspalvė gėlių puokštė ir t. t.

Toliau savo kalboje p. Che
ckeris pabrėžė, kad Kanada 
atsisakanti pavirsti „tautų tir 
pinimo puodu”, kaip kad yra 
J. A. Valstybės. Turbūt, p. 
Checkeris nežino, kad vien to 
kie lietuviai turi šimtus šešta
dienio mokyklų visose J. Am. 
V-bėse ir kad lietuvių kalba 
buvo dėstoma Fordham’o uni 
versitete prie New Yorko, o 
nuo praėjusių metų lietuvių 
kalba yra dėstoma Los Ange
les universitete. Taigi, ne tik 
lietuvių, bet aišku, ir kitų tau 
tybių tirpinimas ir J. A. V-be 
se ne taip jau lengvai vyksta, 
o pergreitai ištirpstančios tau 
tybės ir atskirų tautų neatspa
rios asmenybės yra labai j.au

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.

abejotinos vertės įnašas tiek 
Kanada, tiek J. A. Valsty
bėms. Ne be reikalo vienas 
aukštas Kanados pareigūnas 
pasakė lietuviams, kad jei no 
rite būti gerais kanadiečiais, 
tai pirmoje eilėje turi būti ge
rais Kanados lietuviais!

Šios korespondencijos auto 
rius niekuomet nebuvo p. Che 
ckerio sutikęs ir, turbūt, nie
kuomet su juo nesusitiks, ta
čiau rengiasi parašyti apie šį 
reikalą (net bus nusiųsta „Sa 
uit Star” atitinkamą iškarpą) 
Sudburyje (ten kur p. Checke 
ris gyvena) gyvenančiam la
bai veikliam mūsų kolonijos 
tautiečiui, kuris bus prašomas 
surasti p. E. Checker; ir jį ati
tinkamai „apšviesti”.

VIKTORAS IR JADVYGA 
STAŠKŪNAI ATOSTOGAU 

JA FLORIDOJE
Dauguma mūsų tautiečių 

dirbančių vietos plieno fabri
ke ima atostogas vasarą, nes 
tuo būdu dėl didelių karščių, 
darbas tikrai nepavydėtinas. 
Tačiau turime ir išimčių. Štai, 
tautietis Viktoras Staškūnas, 
labai sėkmingas mūsų miesto 
rangovas (kai kurių savo tau
tiečių vadinamas „chief cont
ractor“), š. m. vasario mėn. 
pradžioje su žmona išvyko ke 
lioms savaitėms atostogų į 
Miami, saulėtoje Floridoje. 
Daug vietos rangovų žiemos 
metu neturi darbo, tačiau V. 
Staškūnas yra lyg po „laimin
ga žvaigžde gimęs” ir prieš 
pat išvykdamas į Floridą vėl 
laimėjo varžybas 2 didelėms 
mokykloms pastatyti. Tačiau 
sakoma, kad negaila jei ge
ram žmogui sekasi. Užėjęs 
pas pp. Staškūnus platinda
mas spaudą, vykdydamas rin 
kliavą ar panašiais lietuviškais 
reikalais, niekuomet nebūsi 
apviltas ir neišeisi tuščiomis. 
Darbo j ieškantieji tautiečiai 
daugelyje atvejų irgi yra 
„chief contractoriaus“ priglau 
džiami.

Prieš kurį laiką V. Staškū
nas priėmė savo padėjėju - 
- darbų prižiūrėtoju („forma- 
nu“) kitą tautietį----Benių Da
bulskį, kuris mūsų kolonijoje 
žinomas ne tik kaipo geras 
stalius ir televizijos specialis
tas, bet ir šiaip labai sąmonin 
gas bei simpatingas tautietis. 
Prieš keliolika metų susiradęs 
sau žmoną Norvegijoje, tau
tietis B. Dabulskis išmokė sa
vo gyvenimo draugę gražiai 
lietuviškai kalbėti, o jo vaikai 
lankė šeštadienio mokyklą. 
Tai puikus pavyzdys tiems 
tautiečiams, kurie savo vaikus 
nesugeba išmokyti lietuviškai, 
ar net tokiems, kurie žaloja 
savo- gimtąją kalbą angliškais 
barbarizmais.

Korespondentas.

tmmmmmmmmmmtmmmmtm 
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

S. L. A. JAUNIMAS IR RINKIMAI

Kaip visuose laikraščiuose, 
taip ir mūsų organizacijų val
dybose, eina diskusijos ir jieš 
kojimas kelių, kaip patraukti 
jaunimą, kaip išlaikyti lietu
vybę emigracijos jūroje. Kaip 
surasti tą mygtuką, kurį pa
spaudus, jaunimas su džiaugs
mu glaustųsi prie senimo ir su 
šypsena veiduose klausytų jų 
pasakų.

Nuo šito stebuklingo myg
tuko jieškojimo, bei meškerio 
jimo, neatsilieka nei S. L. A. 
— Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje. Neatsilieka nei 
kiek nuo šio krašto propagan 
dinių metodų, patraukti jauni 
mą garsiais Šukiais, penkių do 
lerių iškarpą laikraštyje, „Vik 
torijos” pianais. Penėjimas di 
dėlėmis antraštėmis: „Įrašy- 
kim daugiau jaunimo į SLA“ 
ir daugybė kitokių šūkių, į ku 
riuos nė mažiausio dėmesio 
nekreipia, nei jaunimas, nei se 
nimas. Šitokių planų ir šukių 
planuotojai, niekad nesuras 
jaunimo širdies ir, niekad ne 
patrauks į savo pusę Draudi
mais ligoje ar Gyvybės drau
dimais, nes jaunimas nesiren
gia nei mirčiai, nei ligai.

Jaunimas gimė, kad gyven 
tų ir atiduotų duoklę žmoni
jos ateičiai. Jaunimo širdis 
yra troškimų ir kūrybinės ug
nies širdis. Ją patraukti į savą 
ją pusę reikia ją pamilti. O 
kad ją pamilti, reikia ją su
prasti, o norint ją suprasti, rei 
kia pačiam juomi būti ir su 
juo dirbti.

Pinigai dar neviskas, yra 
pasakęs generolas De Gaull. 
Tas pats ir čia tinka: apdr.au- 
da dar neviskas. Reikia į SL 
A įlieti jaunimiškos dvasios, 
reikia mokėti jaunimą supras 
ti, netik reikalauti iš jo.

Jeigu kalbėti apie stebuk
lingąjį mygtuką, kurį paspau
dus jaunimas būtų patrauktas 
į SLA — Susivienijimą, ar ki
tų organizacijų pusėje, tai reik 
tų pasiklausti Toronto SLA 
236 kuopos valdybos: St. Jo
kūbaičio Kanados kandidato i 
Pildomą Tarybą viceprezi
dento pareigoms, be to, J. St 
razdo, E. Dronseikienės, L. 
Rickevičienės, O. Indrelienės 
ir kitų veikliųjų valdybos bei 
kuopos narių. Jie surado tą 
mygtuką ir Toronto jaunimas 
suka ratą, kaip tie paukščiai 
pavasarį apie savo buvusį ir 
busimąjį lizdą. Ši kuopa daug 
suteikia globos ir paramos: 
Toronto Sporto klubui „Vy
tis“ ir taip pat tautinių šokių 
grupei „Gintaras“. Toronto 
SLA kuopa parengimus daro 
kartu su jaunimu. Toronto 
kuopos valdybos iniciatyva 
rengiamos įvairios išvykos, 
duodant progos jaunimui pasi 
rodyti, kas ką gali meno srity 
je. Iš tokių išvykų ypatingai 
atžymėtina 1963 m. birželio 
mėn. 8 d. surengtas Kanadie
čių - Amerikiečių“ pasimaty
mas Niagara Falls, Kanadoje. 
Tai visoje SLA istorijoje pir
mas toks įvykis.

Šiandien į SLA Pildomąją

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos
LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 

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

40 svarų. 
Prašome reikalauti 

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

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

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

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

patarnauti ateityje.

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

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

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

Ponia M. Venskevičienė.
Savininkai A. ir S. K A L 0 Z A.

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas. 

Eina dešimti metai.
Administracija? adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Tarybą renkant asmenis, reik 
tų pagalvoti visiems ir ameri
konams ir kanadiečiams. Ar 
nelaikąs turėti bent vieną jau 
ną asmenį SLA Pild. Tarybo 
je? Ar nelaikąs pakeisti orto
doksinę mintį: „Jei ne mes, 
tai niekas“, arba laikytis Ju- 
goslavinio, Ghanos, Indonezi
jos metodo, kad rinkti į val
dybas asmenis „Visam am
žiui?”

Stasys Jokūbaitis SLA Ka
nados Jaunuolių k-jos Pirmi
ninkas labai puikiai yra įro
dęs savo sugebėjimus patrauk 
ti jaunimą. Jis kaip geras or
ganizatorius, visuomenininkas 
ir energingas vadovas turi 
daug planų, netik kas liečia 
draudimą, bet ir lietuvišku
mą. S. Jokūbaitis be abejo tu 
retų būti išrinktas į SLA Pil
domąją Tarybą vice-preziden 
to pareigoms. Remkime jauni 
mo pastangas, įrodydami tai 
savo supratimu.

SLA narys.

FILMO MENAS...
Atkelta iš 5-to psl.

pramoginis. Gal būt, „gero 
kvailelio” charakteriui tik ne
tinka architekto vardas. Lyg 
ir neįtikima. Bet ---- visur re
alybė kontrastiškai maišoma 
su fantazija.

FILMAI LIETUVOJE 
NEIŠBRENDA IŠ TŲ 
PAČIŲ SUNKUMŲ

Kokia režiminės kinemato
grafijos padėtis Lietuvoje, 
liudijo vasario 6 d. Vilniuje 
įvykęs Kinematografijos dar
buotojų sąjungos valdybos 
plenumas. Iš aprašymų spau
doje (pvz. „Lit. ir Mene”, nr. 
6) matyti, kad Lietuvoje dir
bančius filmininkus vargina 
vis tos pačios bėdos. Pirmoje 
eilėje — ir jau keliolika me
tų — jie vis nesusidoroja su 
scenarijų klausimu. Jau ke
linti metai iš eilės girdėti nusi 
skundimai: vis dar nėra dar
nios bendros kalbos tarp rašy 
tojų --- scenaristų, režisierių ir
operatorių.

I filminius negalavimus at
siliepia ir aktorių trūkumas— 
jie vis imami iš teatrų, jie nu
varginami, o režisieriai „kan
kinasi“. Kritikuojama ir kino 
filmų studija Vilniuje su jos 
vadovu L. Mykolaičiu. Pasi
rodo, toje studijoje trūksta 
susiklausymo, režisieriai nesu
taria tarpusavyje.

Dar kiti priekaištai: kino 
studija neįvykdo planų, išlei
džia filmus pavėluotai, pereik 
voja lėšas. Plenume dalyvavę 
būtini svečiai iš Maskvos kons 
tūtavo: lietuviškieji dokumen 
tiniai filmai silpnėja. Plenume 
kalbėjo partiniame gy^nime 
iškilęs, ne taip seniai dar gy
venęs JAV-se ir juodinęs tą 
kraštą CK literatūros, meno ir 
spaudos sekretoriaus vedėjas 
A. Laurinčiukas, režiminės 
Min. Tarybos Valst. kinema
tografijos komiteto pirm. V. 
Baniulis ir kt. E.

Skelbimas nr. 18.

DIEVO KARALYSTĖ
Tęsinys.

Jehovos kojos Alyvų Kalne
Šita pranašystė yra abelnai klai 

dingai suprantama ir pritaikoma 
mūsų Viešpaties Jėzaus kojoms 
Jo antrame atėjime; ir tie, kurie 
taip klysta, eina dar toliau ir pa
sakoja, kad tai bus kūniškos ko
jos, kurios buvo perdurtos vini
mis Kalvarijoje. Jie nepastebi, 
kad mūsų Viešpats atidavė savo 
žmoginę prigimtį pilnai ir ant vi
sados, kaip mūsų atpirkimo kai
ną; ir kad Tėvo galybe jis buvo 
prikeltas iš numirusių pagarbinta 
esybe — „jo Tėvo garbės atšvai
tą ir jo esmės paveikslas“.—Žrk. 
2-ras Tomas, 5 Sk.

Pažvelgimas į pirmesnę eilutę 
(3) parodo, kad pranašas nurodė 
į sugrįžimą Jehovos kojų, nes pra 
našystėje kalbama apie suspaudi
mus, kuriais bus įsteigta Dievo 
Karalystė: „Tuomet Jehova išeis 
ir karalius prieš anas tautas, kaip 
kariavo kovos dieną (už Izraelį 
senovėje). Jo kojos stovės aną 
dieną Alyvų kalne, kurs yra ties 
Jeruzale į rytus nuo jos. Alyvų 
kalnas perskils pusiau ties vidu
riu iš rytų į vakarus, pasidarant 
dideliam slėniui; viena kalno pusė 
atskils į šiaurę, o kita pusė į pie 
tus”.

Kas tik supranta, kad pranašys 
tėję paminėtos kojos yra Jehovos 
kojos, tas nebesiginčys, kad čia 
vartojama simbolinė kalba, kuria 
pasakyta apie Viešpaties įsteigi
mą žemėje savo viešpatavimo, Ku 
ris per ilgą laiką buvo beveik vi
sai apleistas ir patekęs į „šio pa
saulio dievo”, šėtono rankas; — 
išskiriant tai, kad Viešpats buvo 
atstovaujamas vaizduojančioje 
„padangtėje”, ir vėlesniu laiku 
šventykloje Jeruzalėje, ir paga
liau dabartiniame Kristaus bažny 
čios padangtės stovyje, šiame 
Evangelijos amžiuje. Ištikrųjų nie 
kas neturėtų klysti ir manyti, kad 
Jehova literiniai laiko savo kojas 
ant žemės lyg ant kokio „pako- 
jo“.

Jei tat padėjimas Jehovos „ko
jų” atsilsėjimui yra tik simbolis, 
reiškiąs sugrįžimą dieviškojo ma
lonumo ir viešpatavimo žemėje, 
tai galime būti tikri, kad ir kiti 
tos pačios pranašystės dalykai 
yra simboliai, kai va: Alyvų kal
nas, jo perskilimas, jo slėnis, žmo 
nių bėgimas, iš Jeruzalės išteką- 
sis gyvybės vanduo, (Palygink 
Žak. 14:8 eil. su Ezekielio 47:1-9) 
ir t. p. visi tie simboliniai pareiš-

FETER ZINKO
BARRISTER & SOUowniJ 

z»i>vqkATAS IR NOTARAS
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, On t. 

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, 

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

gos, foto aparatai ir 1.1.

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

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

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai. 
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in. '
Visais automobilių reikalais kreiptis:

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

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

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

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

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

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

SĖJA

kimai paveiksluoja iškilmingas 
dvasines tiesas.

Alyva yra labai reikšmingas 
simbolis: senovės laikais iš jo bu
vo gaminama šviesa, tuo tikslu 
buvo naudojamas iš jo gautasis 
aliejus. (2 Mozės 27:20) Eurajai 
vadindavo alyvmedį šemert arba 
aliejaus medis. Senovėje alyvų 
aliejus buvo vartojamas daugely
je brangių tepalų, naudojamų pa
tepimui kunigų ir karalių; juo bu 
vo atvaizduota šventoji dvasia, ku 
ri buvo išlieta ant tikrosios „ka
rališkosios kunigystės“. (2 Mozės 
30:24). Ir nuo neatmenamų laikų 
alyvų šakos naudojamos kaip ra 
mybės simbolis. — I. Mozės 8:11; 
Neėmijo 8:15.

Jei tad alyvas yra simbolis 
šviesos, ramybės, ir dieviškos pa
laimos ateinančios per šventąją 
dvasią; ir jei kur yra parodyta 
kad kalnas yra simbolis karalys
tės, tai jau aišku, kad posakis 
„Alyvų kalnas”, reiškia karalystę 
šviesos, ramybės ir dieviškojo pa
laiminimo. O padėjimas arba pa
statymas Jehovos „kojų ant šito 
kalno, reiškia kad ir vėl bus įsteig 
tas žemėje Dievo malonumas ir 
įstatymas, Jo šventąjai Karalystei 
tarpininkaujant.

Toks pritaikymas alyvų kalno 
pilnai sutinka su apaštalo žo
džiais (Rom. 11:17, 24), kuriais 
jis sulygina kūniškąjį Izraelį su 
apdirbinėtu ir geru alyvmedžiu, o 
pagonis atsivertėlius prilygina 
prie laukinių alyvų šakų, kurios 
buvo įskiepytos į vietas nulaužtų 
prigimtų šakų. (Palyg. ler. 11:16, 
17) Pranašas aiškina, kad me
džio šaknis yra Dievo pažadas, t. 
y. Abraomui duotasis pažadas, 
kad Abraomo aini j a pagaliau pa
laimins visas žemės gimines. Pa
galiau ta pati šaknis arba paža
das turės dviejų rūšių šakas — 
įskiepytąsias laukinojo alyvmedžio 
šakas, ir išnaujo įdiegtąsias pri
gimtąsias šakas, tada kai kūniš
kojo Izraelio aklumas bus pašalin 
tas, ir kuomet tikėjimo akimis jie 
pažvelgs į Išganytoją kuris pirm 
18 šimtmečių buvo nukryžiuotas 
kaip auka už nuodėmes. Mes taip 
pat atsimename, kad per ilgą lai
ką kūniškasis Izraelis buvo vaiz
duojanti Dievo karalystė arba kai 
nas, ir kad Evangelijos amžiaus 
dvasinis Izraelis yra vadinamas 
tikrąja Dievo karalyste, kaip mū
sų Viešpats yra pasakęs: „Nebi
jok mažasis būry, nes jūsų Tėvui 
patiko duoti jums karalystę“.

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)

JUOZAS AUDĖNAS
„ . . F^onomistasTarpininkauja x,.

investavimams. Funds
109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

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*4% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J4%.

Už paskolas ir — morgičius — 6%%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju 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 jr penktadieniais.
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HAMILTON SUDBURY, ONTARIO
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

J. E. VYSK. V. BRIZGYS HAMILTONE
Kanados lietuvių kunigų 

Vienybės suvažiavimo proga, 
Hamiltone lankėsi J. E., vysk. 
V. Brizgys. Parapijos salėje,
J. E. susirinkusiems kolonijos 
lietuviams - katalikams paro
dė filmus iš Vatikano gyveni
mo (daugiausia iš sesijos) ir 
padarė pranešimą, paliesda
mas statomos Vašingtone kop 
lyčios reikalus.

Kaip vyskupas pažymėjo, 
Šiluvos šv. Panelės koplyčia 
bus viena svarbiausių. Jai jau 
surinkta 185 tūkst. dol. ir 
kaip pareiškė vysk. V. Briz
gys, galima tikėtis dar šiemet 
pilnos sumos surinkimo, nors 
dar likę dveji laiko metai. Lie 
tuvių koplyčia bus priešais len 
kų, kurie surinkę turi 600 tūks 
tančių dol. (lenkų JAV pri- 
skaitoma beveik 4 milij. ---
K. B.). Trys mūsų istorikai 
kun. Gidžiūnas, kun. Yla ir 
prof. Sužiedėlis yra aprašę bū 
simą koplyčią. Šių trijų asme
nų projektas bus suderintas į 
vieną ir konkurso keliu, ati
duotas mūsų menininkams.

Kodėl pasirinktas Šiluvos, 
o ne Vilniaus Aušros Vartų 
vardas?

Vysk. V. Brizgys pažymė
jo, kad buvo renkamas Mari
jos titulas iš Lietuvos, kuris 
kuom nors buvo svarbesnis už 
kitus. Marijos šventovių Lietu 
voje yra daug. Jeigu ne Šilu
vos Marijos Apsireiškimo fa
ktas gal tektų j ieškoti kitur 
pav. Trakuose. Tačiau Šilu
vos šaltiniai siekia XVII a. 
pradžios ir Šiluvos vardas ran 
damas Vatikano archyvuose. 
Jeigu mes, turėdami tokį dide 
lį, istorinį, faktą paliktume jį 
užmirštyje, ---  padarytume di
delį nusikaltimą, nepastatyda- 
mi Šiluvos šalia Liurdo, Fati- 
mos ir kt. šventovių. Toliau, 
pranešėjas pareiškė, girdėjęs 
balsų, kad mes paliekame Vii 
nių, net išsižadėdami jo. Nie
ko panašaus, pareiškė vysk. 
V. Brizgys ---  viena siena bus
skirta Vilniui, kur Vilniaus 
Aušros Vartų paveikslas (grei 
čiausiai mozaika) bus tarpe 
septynių žymiausių Lietuvos 
Marijos šventovių. Kad Vil
niaus Aušros Vartai yra Vil
niaus simbolis, pirmiausiai 
protestuotų istorikai, nes Vil
nius jau egzistavo, o Aušros 
Vartų dar nebuvo. Kad vysk. 
V. Brjzgį paveikė lenkai ar 
Vašingtonas (kaip rašė kai ku 
rie mūsų laikraščiai), griežtai 
tai paneigė.

Ar verta koplyčią tui’ėfti Va 
šingtone? Be abejo, k^rfnama 
nes šiokiadje*'šv. Komunijos, 
apift-iQose apsilanko beveik 3 

milj. turistų.
Po pranešimo sekė vaišės.

kurių metu daugelis parapijie
čių parėmė finansiškai būsi
mos koplyčios statybą, o Ha
miltono lietuvių parapija įtei
kė 1,000 dol.

Deja, vyskupas neatsakė į 
keturis rūpimus klausimus:

1) Kodėl kard. Višinskį at 
vežė Popiežiui 22 Lenkijos 
šventovių sąrašą, jame figū
ruojant ir Vilniaus Aušros 
Vartams?

2) Kodėl Vilniaus vyskupi
ja de facto ir de jure yra vai 
doma iš Lenkijos ---  Balsto
gės vyskupijos?

3) Kodėl kunigai iš Lietu
vos atvežė į Vatikaną simboli 
nę Vilniaus Aušros Vartų do
vaną, o ne Šiluvos?

4) Kodėl neatkreiptas dė
mesys į KL B-nės Krašto Ta
rybos St. Catharines sesijoj 
priimtą nutarimą prašant Va
šingtono kaplyčiai suteikti Vii 
niaus Aušros Vartų vardą. 
Juk tai buvo nutarimas visos 
KL B-nės, nes Krašto Tary
bos nariai juk ir atstovauja vi 
siems Kanados lietuviams?

K. B.
GILI PADĖKA

Šiais metais vasario 24 d. 
sulaukiau 50 m. Pusės am
žiaus sukaktis, manau, kiek
vieno žmogaus gyvenime yra 
didelis įvykis. Būdamas išeivi 
joje vienas, be giminių ir be 
artimųjų, galvojau pro šią su
kaktį praeiti tylomis, bet gerų 
jų kaimynų ir draugų dėka, 
vasario 8 d. buvau netikėtai 
maloniai nustebintas suruošta 
staigmena ir ta proga gauta 
puikia dovana.

Gražiausias mano ačiū mie 
liesiems Pranute! ir Feliksui 
Krivinskams ir Genutei bei 
Vladui Stabingiams šios staig 
menos iniciatoriams ir rengė
jams! Nuoširdžiausiai dėkoju 
visiems pobūvio - staigmenos 
dalyviams ir prisidėjusiems 
prie dovanos: V. ir VI. Barti
ninkams, E. ir J. Berzinš, J. 
Bajorūnui, Virg. ir Alb. Jūrai 
čiams, p. Kačinskienei, St. Ka 
činskui, Jan. ir J. Kažemė- 
kams, J. Kežinaičiui, P. Kano 
pai, Emai ir Br. Milašiams, K- 
Mikšiui, Mat. ir J. Mačiams, 
Aug. ir Alf. Patamsiams, Alb. 
ir Alf. Pilipavičiams, St. Pili-, 
pavičiui, Reg'., Henr. ir Biru
tėlei Rimkevičiams, Elz. ir J. 
Rakauskams, Gen. is Luc. Sk 
ripkutėms, O. ir P. Savic
kams, M.„St?so-^iui, Lil. Su- 
. r —, Z,, bukienei, Lid. ir Alf. 
Šilinsakms, EI. ir Ant. St:— 
-Šimkevičiams, Jan. ir Pr. Viz 
barams ir Alb., Jeron. ir Ka
ziui Žukauskams.

Malonu šia proga išreikšti

balandžio 11 dieną, šeštadie
nį, ukrainiečių salėje, 130 
Froed Rd., ruošia pavasarinį 
įvairenybių vakarą. Progra
moje : šokiai grojant geram 
orkestrui, turtingas bufetas, 
loterija, premijos geriau
sioms šokėjams.

Bus keletas įdomių staig
menų, kurių dar nėra buvę 
Sudburio lietuvių parengi
muose, bet jos laikomos pa
slaptyje ir paaškės tik pobū
vio metu. Kviečiame visus 
tautiečius kuo skaitlingiau
siai dalyvauti, pasikviesti dra 
ugų. Pelnas skiriamas lietu
vių kultūriniams reikalams.

Atskiri kvietimai nebus siu 
ntinėajmi. Pradžia 7 vai. va
karo.

L. B. Valdyba.
LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ 
IR ŽVEJŲ KLUBAS 
„Geležinis Vilkas” š. m. ba
landžio mėn. 4 dieną, šešta
dienį, serbų salėje, 231 Bloor

St., rengia metinį pobūvį - šo 
kius.

Programoje: trumpas „G. 
V.” valdybos pranešimas, ne
mokama vakarienė, loterija, 
šokiai ir kt. Veiks turtingas 
bufetas, gros lietuvių mėgsta 
mas italų orkestras. Kviečia
mi visi nariai, visi Sudburio 
ir apylinkės lietuviai ir jų 
draugai. Pakvietimai niekam 
nebus siuntinėjami. Pradžia 7 
vai. vakaro.

Valdyba.
• Kun. L. Kemėšis iš Web- 
woodo, Ont. š. m. kovo m. 5 
-6-7 dd., Sudburio lietuviams 
vedė rekolekcijas. Per tą lai
ką jo mažoje Webwood ang
lų parapijoje jį pavadavo mū 
sų klebonas kun. Antanas Sa 
bas. Kun. L. Kemėšis užkvie 
tė visus Sudburio lietuvius, 
kaip artimiausius kaimynus, 
progai esant jį aplankyti. 
Webwood. Ont. už 50 mylių 
į pietus nuo Sudbury, Ont.

WINNIPEG, Man.
ATŠVENTĖ GIMTADIENĮ.

Vasario 15 d. „Naujienų“ 
redakcijos nario J. Pronskaus 
dukra Mirga Pronskutė - Ve- 
zey atšventė savo gimtadienį.

Nors jos tėveliai jau seniai 
išsikėlę į Čikagą, tačiau jų du 
kra Mirga, kuri yra ištekėjusi 
už Lloyd Vezey, pasiliko Win 
nipege ir gražiai čia įsikūrė.

Jos vyras yra statybos tech 
nikas ir dirba vienoje didelėje 
kompanijoje. Mirgos pasvei
kinti buvo nuvykę vinnipegie- 
čiai J. Demereckas ir K. Stri- 
kaitis.

Mirga ir Lloyd ypatingai 
buvo nustebinti, kad pasveiki
nimo kortelėje rado Mirgos 
tėvelio Juozo Pronskaus 500 
dol. čekį. Tai buvo didelė ir 
netikėta dovana tėvelio ir uoš 
vio.

Vakare telefonu sveikino 
Mirgos mamytė iš Čikagos, 
kur turėjo progos pasikalbėti 
ir J. Demereckas.

Mirgos gimtadienio vakaras 
praėjo pakilioje nuotaikoje.

KStrL

LONDON, Ont.
MININT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

46 metų sukaktį, 1964 metais 
Vaasrio 15 d. Londone, Ont. 
Tautos Fondui aukojo: po $ 
10: J. Bersėnas, K. Gaputis, 
E. Cicėnas ir Misius; po $ 5 : 
J. Butkus, A. Dragunavičius, 
Jakaitis, A. Ratkevičius, P. 
Tumosas, K. Kalaitis ir ,,X”, 
po $3: P. Judickas, J. Lukša, 
J. Kasputis, A. Miškinis ir A. 
Petršunas, po $2: J. Bendorai

tis, J. Baleckas, E. Blumas, J. 
Brazlauskas, E. Daniliūnas, L. 
Eimantas, L. Kenstavičius, K. 
Kudukis, J. Petrauskas, S. Žul 
pa, B. Žemaitis. Kiti aukojo 
po $1 ir mažiau. Viso minėji
me suaukota $122.75. Visie
ms aukotojams nuoširdus 
ačiū.

J. Bendoraitis,
TF-do įgaliotinis Londone.

CALGARY, ALBERTA
KLB CALGARIO APYL. TAUTOS FONDUI

aukojo; po $7: A. M. Neva- O. Albught, P. Devenis, P. St 
dai; po $5: V. P. Sniečkai, L. ^.. akėnas; po $1: J. Balsaitis, 
Brūzgai, T. Anderson, M. Les A. V. Kučinskai ir V. Kava- 
činskai, J. V. Dubauskai, D. iiauskai. Viso aukų surinkta $ 
Žekonis, P. Balsaitis, Al. Gri- 62, o Apylinkės v-ba nuošir- 
gas; po $3: L. Rastenis; po džiai dėkoja aukotojams.
$2: Gluoksųi^- Babušis, KLB Apylinkės Valdyba.

VILNIEČIŲ PASITARIMAS

JAV ir Kanados Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos atstovų 
suvažiavimas yra šaukiamas š. 
m. gegužės mėn. 30—31 d. 
Detroite. Ta proga, vasario 
mėn. 22 d. VKLS Centro val
dyba, norėdama pagyvinti s- 
gos veiklą ir aptarti suvažia
vimo programą, sušaukė bend 
rą posėdį Detroite, kur be C. 
V. dar dalyvavo VKLS Kana 
dos Krašto valdybos atstovas 
Br. Saplys, Toronto sk.   Ip. 
Krasauskas, Čikagos — A. 
Petkauskas, Cleveiando  K. 
Gaižutis ir Detroito sk. — M. 
Janukaitis, V. Osteikienė, B. 
Norkūnsa. Posėdžiui pirm. K. 
Veikutis ir sekr. A. Misiūnas.

Reikia džiaugtis, kad VKL 
S-gos veikloje nors dalyvauja 
skirtingų pažiūrų ir įsitikinimų 
asmenys, tačiau siekdami gra
žių s-gos tikslų, vilniečiai yra 
labai vieningi, kadangi VKL 
S-ga yra politinės rezistenci
jos tęsinys, vykusios lenkų 
okupacijos metu ir vienas pa
grindinių jos tikslų ---  t>udėji
mas Vilniaus ir jo krašto sar-

džiu, tačiau ji, dalyvaudama 
laisvinimo darbe, jaučia parei 
gą priminti, kad jau aukščiau
sias liakas rimtai pagalvoti 
apie nesutarimų pasekmes. 
Laisvojo pasaulio vilniečiai 
nuoširdžiausiai sveikins ir 
rems visas pastangas mūsų po 
litinės vienybės kelyje.

Spaudos inform.
ALKOHOLIS NELAIMIŲ 

PRIEŽASTIS
26-me metiniame Quebeco 

gydytojų suvažiavime dr. Rio 
ux, kuris yra ir Quebeco kelių 
saugumo komiteto narys, pra 
nešė, kad 1963 metais keliuo
se įvyko 115,000 nelaimės, 
kurių metu buvo užmušta 1, 
315 ir sužeista 33,885 asmens, 
kai 1962 metais buvo 108,282 
mašinų nelaimės, kurių metu 
buvo užmušta 1,121 ir sužeis
ta 28,182 asmens, kas rodo 
nelaimių augimą. Dr. Rioux 
sako, kad 40% visų tų nelai
mių priežasčių yra alkoholis. 
Todėl kova su alkoholizmu 
tampa labai svarbiu visuome
niniu uždaviniu.

gyboje. Tad nenuostabu, kad
vilniečiams yra sunkiai supran
tarnas mūsų veiksnių politinis 
susiskaldymas ar emigracinių 
sąlygų padiktuotas susmulkė
jimas pavergtos Tėvynės lais
vinimo baruose. Šiuo, VKL S- 
gos nenori save statyti pavyz-

Ar žinoma, kad
„NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvie 
timus, vizitines, įvairius 
blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvieti
mus, mirties atveju užuo
jautos laiškus, padėkos 
korteles, visokius „stat- 
mentus”, vokus su adre
sais, laikraščius, žurnalus 
ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, ne
gu kitos spaustuvės.
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti paš 
tu ir paštu pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle, P. Q., Canada.

SKELBIAMAS NAUJAS 
GYDANTIS * REP. RA 1AS 

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.

Pranešame mieliems mūsų klijentams, 

kad persikėlėme j 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.

ypatingą padėką A. Žilinskui 
ir Alg. Jūraičiui užfiksavusie
ms šią mano sukaktį filmoje ir 
nuotraukose, o taipgi pobūvio 
metu oficialiai savo kalbose 
išreiškusiems man sveikinimus 
ir linkėjimus: G. Skripkutei, 
Po v. Savickui, J. Kažemėkui, 
K. Mikšiui, Alf. Patamsiui, St. 
Pilipavičiui ir VI. Stabingiui.

Tamstų visų toks nuoširdus 
ir visai man nesitikėtas mano 
50 m. sukakties atžymėjimas 
man paliko nuostabiai malo
nų įspūdį ir tikiu, kad jis neiš
dils manyje iki aš keliausiu 
šios žemės takais!

. . Jūsų St. Bakšys.
Red. atsiprašo už vėlavimą, 

kuris pasidarė dėl gausių 
Vasario 16 aprašymų.
KLB HAMILTONO ŠALPOS 

FONDO
Komiteto metinės rinkliavos 1963

Petkevičius, V. Pilkauskas, L. 
Pliura, Z. Pulianauskas, V. Sakas, 
G. ir L. Skripkutės, J. Stanaitis, 
K. Stanaitis, J. Svilas, A. Ščiuka, 
A. Šulinskas, P. Siūlys, A. Tėvelis, 
J. Tirkšlevičius, Dr. O. Valaitis, 
N. Zabulionis, K. Meškauskas, 
P. Jakobas, E. Jasinskas ir A. 
Kuzmickas ir P. Sakalas.

Po keturis dolerius J. Gimžaus
kas, Giedraitienė, J. Mikšys ir- J. 
Naujokas; po $3: E. Antanaitis, 
P. Armonas, V. Babeckas, K. ir O. 
Celiauskai, M. Gugis, P. Giedrai
tis, S.Pilipavičius, A.Prunskus, P. 
Jankauskas, M. Jonikas, Kūkalis, 
K- Milaševičius, B. Orvidas, V. 
Parkauskas, Pauliukas, J. Pilipai- 
tis, . Pilipavičius, A: Prunskus, P. 
Ročys, V. Sližys, A. Stasevičius, 
J. Stonkus, B. šopys, A. Šukaitis, 
A. Tumaitis, A. Volungė ir K. Žu
kauskas: $2.50: J. Liaugminas; po 
$2: 182; po $1.50: 2; po $1 91.

Iš Paris aukojo: $5: P. Jakobs,

M
GERIAUSIA DOVANA

TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS .............................................................25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES................................ 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI........................................................ 0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ ................................................ 0.75
VARPAS 1963 METŲ ............................................................................ 2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA .................. 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI...............................................  4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLEIVYS............ 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ...................................................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas.......................  1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU.......................  1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.......................... 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS.......................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................................. 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ......................................... 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS...................................................   1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA .................................. 0,25
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.......................................................... 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE............................................... 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS....................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU..............................................  1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS..................................................... 3.00
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS.............................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID..................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D............................. 5.00
A. Giedrius. MURKLYS........................................................................ 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA, .................................. 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS........................................................... 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ................................................. 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS.............................................................. 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS. .. .................... 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS.................................................................... 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS..............................  1.00

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

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

m., šalpai aukojusių sąrašas. 
Kun. J. Tadarauskas $25, St. Bak 
šys $20; po $10: J. Asmenavičius, 
V. Narkevičius, A. Pilipavičiai ir 
J. Skaistys; po $5:V. Andriukaitis, 
V. Antanaitis, J. Astas, R. Bacevi 
čius, J. Bajoraitis, Bartninkas, Z. 
Bolskis, P. Br.eichmanas, J. Bulio- 
nis, K. Bungarda, S. Dalius, J. 
Dervaitis, A. Garkūnas, B. Gra
jauskas, K. Gudinskas, A. Jankū
nas, A. Januškevičius, P. Kalvai
tis V. Kazlauskas, W. Kažemė- 
kas, A. Kerutytė, V. Kezys, J. Ke 
žinaitis, L. Klevas, D. Kochanka, 
Mrs. J. Koll, B. Kronas, J. Kšivic- 
kas, A. Kybartas, V. Kybartas, 
M. Lazdutis, V. Leparskas, J. Ma
čiukas, J. Mačiulaitis, G. Marti
šius, P. Masys, K. Mikšys, O. Mik 
šytė, G. Melnikas, K. Mileris, V. 
Navickas, A. Obcarskis, A. Pet-
raška, J. Plėinys, P. Pleinys, A.

E. Jasinskas, A. Kuzmickas. $2: 
Z. Gečas, J. Narkevičius, V. Pel- 
džius, J. Širvinskas; $1: P. Cesnu- 
lis, J. Cypas. V. Labašauskas.

Iš Preston aukojo: $6: A. Lau- 
galys; $5:Z. Laugalys, A. Bivainis, 
Juodis, V. Norkevičius, J. Tamo- 
Ijūnas, R. Zubrickas ir J. Z.; $3: 
Mrs. S. Nevidon; $2: V. Jagučians 
kis, A. Luters, J. Trečiokas.

Iš Kitchner aukojo: $5: M. Če
paitis; $3: E. Degutis, A. Stur- 
man; $2: A. Barstys, A. Broga, J. 
Buškevičius, P. Jonikas, F. La
zauskas, V. Pocius, S. Saldžiūnas, 
B. Smatavičius; $1: K. Helgerman, 
V. Lauriniatis, P. Siniauskas.

Iš Stoney Creek aukojo: $10: 
Mr. J. Williams - Vilimas; $5: T. 
Falkauskas, S. Matulionis; $3: A. 
Erštikaitis; $2: L. Kriaučiūnas, J. 
Riekus, J. Rimkus.

P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO......................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS........................................................ 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ. .......................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE.............................................................. 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS.......................................... 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALE.............................................. 1.00
Sv. 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

X B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS............................................................... 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai............................................... . 10 00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS.......................................... 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMES. .............................................. 1.50

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

MOOT
BANKO „LITAS” 

REIKALAI
Valdybos posėdyje buvo ap
tarti stovyklos išplanavimo, 
lėšų telkimo ir administravi
mo klausimai.

Nutarta nedelsiant pradėti 
lėšų telkimą kreipiantis į visas 
Montrealio lietuvių organiza
cijas, prekybininkus, profesio
nalus ir kitus labjau pasiturin
čius ^tautiečius. Vėliau nutarta 
daryti aukų vajų atlankant 
kiekvienus namus su aukų la
pais. Visi stovyklai paaukoję 
$100 ar daugiau bus įtraukti į 
mecenatų sąrašą, kuris bus įra 
sytas į stovyklos paminklinę 
lentą. Visi kiti prašomi auko
ti bent po 5 dol. nuo šeimos, 
kad dar šiais metais būtų gali
ma atlikti pagrindinius sto
vyklos tvarkymo darbus. Iš to 
kių darbų šiems metams nu
matyta : sutvarkyti maudykle 
ir pastatyti pastatą persiren
gimui, išvalyti sklypą ir išves 
ti kelius, paruošti vietas sto
vyklavietei ir mašinų parkini- 
mui, išgręžti šulinį, įrengti toi 
lėtus, pastatyti virtuvę ir val
gyklą.

Posėdyje pasiskirstyta pa
grindiniais darbais: T. J. Vaiš 
nys sutiko paruošti stovyklos 
administravimo taisykles, J. 
Kibirkštis ir V. Piečaitis — lie 
tuvių sąrašus rajonais ir gatvė 
mis, T. J. Vaišnys, P. Rudins- 
kas ir P. Adamonis ---- infor
muoti visuomenę per spaudą 
ir aplinkraščiais; dvi komisi
jos jau veikia iš seniau, bū
tent: lėšų telkimui — P. Ada 
monis, V. Piečaitis ir A. Kal
vaitis ir stovyklos išplnavimo 
— T. Vaišnys, inž. Kibirkštis 
ir inž. V. Šipelis.

Visos organizacijos, kurios 
numato stovykla pasinaudoti 
šią vasarą, prašomos apie tai 
iš anksto pranešti pirm. P. Ru 
dinskui, nurodant laiką ir ki
tus pageidavimus.

Montrealio lietuviams jau 
seniai reikalinga tokia bendra 
visų nuosavybė, kurioje galė
tų stovyklauti jaunimas ir sa
vaitgaliais pasinaudoti kiekvie 
nas lietuvis. Lac Sylvere yra 
vienas iš gražiausių Laurinijos 
ežerų ir didesnė kelio pusė į jį 
važiuojant jau dabar galima 
naudotis autostrada. Stovykla 
organizuojama Montrealio lie 
tuvių bendruomenės vardu, 
todėl bus atvira visų malonu 
mui. Užtat stovyklos vadovy
bė labai prašo visų Montrea
lio lietuvių nuoširdžios, para
mos šiam gražiam ir naudin
gam užsimojimui įgyvendinti.

Pr. R.
JURGINIŲ KERMOŠIUS 

įvyks balandžio mėn. 18 ir 19 
d. Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Kermošiaus ruošėjai ---
Montrealio skautų ir skaučių 
tuntai. Kermošiaus tikslas — 
sutelkti lėšų palapinėms įgyti, 
kurių išnuomoti nebegalima. 
Visi skautai ir skautės kermo
šiui intensyviai ruošiasi: daro 
įvairiausius fantus, medžio 
drožinus, mezga, siuva etc. 
Taip pat bus renkami fantai 
ir aukos iš visų montrealiečių 
lietuvių, kurie jaunimui padė
ti nori ir gali. Skautai yra tra
diciniai ir vieninteliai Montre 
alio jaunimo stovyklų ruošė
jai ir turėtų užsitarnauti visuo
tinės visų paramos. Taigi, ne
būkime kurčiais ir nebyliais, 
kai tuo reikalu jaunimas į mus 
kreipsis. Pn R.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir n A _ 
ketvirtadienį i ’ P- m 
antradienį ir 
penktadienį

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

■4 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

JDr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Šv. Kazimiero Parapijos 
salėje „Lito“ operacijos prasi
dėjo praeitą sekmadienį, tuo
jau po 10-tos vai. pamaldų. 
Kviečiami visi tos parapijos 
lietuviai plačiai šiuo nauju „Li 
to“ patarnavimu pasinaudoti.
„Lito“ Valdyba pareigomis 

pasiskirstė sekančiai: pirm. J. 
Bernotas, 1 vicepirm. J. Bulo
ta, 1! vicepirm. V. Piečaitis, 
sekretorius ir vedėjas Pr. Ru- 
dinskas ir narys veiklos plėti
mo reikalams P. Adamonis. 
Kredito Komisijos pirm. J. 
Juškevičius, nariai — S. Kęs
gailą ir Iz. Mališka. Revizijos 
Komisijos pirm. J. Lukoševi
čius, nariai — J. Adomaitis ir 
P. Povilaitis.

Asmeninių paskolų 
garantavimo būdai yra įvai
rūs ir visi „Lito“ nariai prieš 
imdami kreditus krautuvėse 
ar kitose skolinimo institucijo
se, kviečiami pasitikrinti, ko
kiomis sąlygomis jie galėtų pa 
siskolinti savo kredito unijoje 
— „Lite”.

Už santaupas „Litas” moka 
daugiau, kaip bet kuris ban
kas arba Caisse Populaire. Vi 
sos santaupos apdraustos nuo 
vagysčių, gaisro, apiplėšimų, 
tarnautojų išeikvojimų ir pa
našių nelaimių vienu milijonu 
dolerių. Artėjant palūkanų 
prirašymui kituose bankuose 
(balandžio 30 d.) pravartu 
kiekvienam lietuviui apsigal
voti, ar ne geriau būtų taupyti 
„Lite“? „Litas” moka už in
dėlius 414%, skaičiuojant di- 
ivdendus kas trys mėnesiai, o 
už depozitus 4% skaičiuojant 
kas mėnesį ir duoda pilnus če 
kių patarnavimus. Šiuo metu 
„Litas“ priėmė 1017-tąjį narį 
ir jau perviršijo $900,000 ba
lansą.

„Litas” jau turi 156 
nepilnamečius narius, 

tačiau jų skaičius galėtų būti 
žymiai didesnis. Kodėl neįra
šyti savo jaunimo į lietuvišką 
kredito uniją „Litą“? Pr. R.

SLA KUOPOS
Montrealy narių susirinkimas 
kviečiamas tuojau po pamal
dų AV salėje. Prašome visus 
narius ateiti, nes reikia pabal
suoti už naujus SLA organus 
ir apsimokėti nario mokes
čius, kas nėra apsimokėjęs.

V-ba.
• Kun. drl J. Kubilius, prade 
damas AV rekolekcijas, paša 
kė įdomų pamokslą, kuriuo 
pažadėjo apibūdinti dabarti
nius laikus ir juose žmogų bei 
jo rolę. Buvęs AV klebonas 
sekmadienį AV bazaro metu 
nuoširdžiai sutiktas daugybės 
montrealiečių, su kuriais gy
vai dalinosi įspūdžiais.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. MARTYNUI ANYSUI PREMIJOS ĮTEIKIMO 
IR 

KRISTIJONO DONELAIČIO 250-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ

VAKARAS
DALYYVAUJANT DR. M. ANYSUI, DR. H. NAGIUI, 
SOLISTEI GINAI ČAPKAUSKIENEI, ANSUI LYMAN- 

TUI, V. PIEČAIČIUI ir kitiems.
PRADŽIA : Punktualiai 8 vai. vakare.
DIENA: Kovo 21, šeštadienį, 8 vai. vakare.
VIETA . Aušros Vartų Parapijos Salėje,

1465 Rue de Seve, Montrealyje.

ŠĮ SEKMADIENĮ PER CFMB RADIO STOTĮ, 
BANGA 1410, 10 V AL. VAKARO,

BUS GIRDIMAS LIETUVIŠKAS RADIO PUSVALANDIS.
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos misijos
Nuo pirmadienio iki penkta 

dienio vakarinės pamaldos ir 
pamokslas bus 7. 30 vai. Ryti 
nes pamaldos ir pamokslas---
9 vai. ryto. Šeštadienį, kovo 
21 d., vakarinės pamaldos 
bus 7 vai. vak. Rytinės — 9 
vai.

Sekmadienį, kovo 22 d., 
baigsime misijas 5 vai. mišių 
metu po pietų. Bus teikiamas 
apaštališkas palaiminimas. Mi 
šių metu giedos parapijos cho 
ras, kurs tuoj po mišių išpildys 
bažnyčioje koncertinę progra
mą, dalyvaujant op. sol. E. 
Kardelienei ir K.Smilgevičiui. 
6 valandej 15min. vakere pa 
rapijos salėje bus vaišės, orga 
nizuojamos Gyv. Rožančiaus 
dr-jos, pagerbti T. J. Kubilių, 
parapijos steigėją.

Misijų metu išpažintys bus 
klausomos prieš kiekvienas 
mišias ir mišių metu. Jei kas 
nori, kad misijonierius aplan
kytų ligonius, jam paskambin
kite tel. PO 6-5755.

Tuokiasi Joana Marija And 
rulonytė su Francis V. C. Gal 
lagher.

Pakrikštyti: J. ir B. Ivanau 
skų sūnus Daniaus - Jono var 
dais ir G. J. Vazalinskų duk
ra Editos - Marijos vardais. 
Sveikiname laimingus tėvus.

Aukos Bažnyčios Fondui: 
100 dol.: Iz. Mališka; 44 dol. 
A. ir A. Mankai; 40 dol. R. ir 
N. Milakniai; 30 dol.: J. Ma
čiulis ir K. Otto; 25 dol.: E. 
ir J. Intai, V. Andrejauskas; 
20 dol.: B. Geležiūnas, J. 
Aniolauskas, J. Klimavičius, 
V. ir G. Drešeriai, J. Žakevi
čius, V. Kačergis, W. Bunis, 
P. Rudinskas, J. Pakulis; 15. 
dol. : J. Kasberuk, J. M. Bur
bai, K. Bagatavičius, J. G. Ra 
činskai, M. Grinka, J. Benzai- 
tis; 10 dol. M. Lavinskas, J. 
Monstavičius, V. Mackūnas, 
P. Vitas, Piešimi šeima, J. Va 
škis, P. Kubilius, B. Filipavi- 
čienė, P. Valench, V. Norei
ka, O. Linkonas, A. Pakulis, 
A. Jankus, A. Ališauskas, S. 
Saunoris, E. Vaicekauskas, L. 
E. Sinkevičiai; 9 dol.: V. Vai 
ka, A. Račinskas; 5 dol.: O. 
Nauckūnas, P. Gurklys, J. 
Gordon, O. Glaveckienė, J. 
Pakulis, J. Kazenevich, J. Ka 
zanevičius, P. Sedan; 4 dol.: 
L. Urbonas.

Sekmadienio rinkliava — 
313 dol. Aukotojams labai dė 
kojame!
• S. Andraitytė tarnybos rei
kalais sekmadienį išvyko į 
Vancouverį, kur žada išbūti 
kelioliką dienų.

I.G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi || 4F /A
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į/į/ Ik |l I
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * 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.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos vyksta vaka
rais 8 vai., veda T. J. Vaiš
nys. Pabaiga šeštadienį 8 vai. 
vakaro.

Šį sekmadienį Verbos.
Mirė Agnė Baltrušaitienė, 

73 rri. laidotuvės ketvirtadie
nį, kovo 19 d. 9 vai. ryto.

Aukojo: S. Andrevsky 100 
dol., J. Svotelis 54, Lazaus
kienė, Milių šeima, T. Suba
čius, Kl. Štrausas, Ch. Ambra 
sas, M. Zienka po 50, R. Bo- 
tyrius 45, A. Tomkevičius 40, 
P. Rzevuckas, M. Raulinaitis 
30, S. Makush, A. Juknelis, 
P. Jurgutis, p. Jasienė, M. Jan 
kauskienė, V. Vasiliauskas po 
25, P. Peleckas 24, J. Verbic
kas, J. Ledzinskas, I. Gorys 
po 17, p. Rutkauskienė, p, Sta 
šiškis, p. Alseika po 14, J. 
Petrauskas, p. Jazenkis, p. Ja 
nušas po 10 dol, ir kiti,

FILMAS APIE LATVIJĄ 
per televiziją 6 kanalu bus pa 
rodytas kovo 21 d., šeštadienį 
4.30 po pietų. NL redakcijai 
praneša apie tai Latvijos kon 
sulas Montrealyje p. T omso- 
nas.

DLK VYTAUTO KLUBE
Juozinių vakarienė, kurią po 
kelių neruoštų metų, dabar 
naujoji klubo v-ba pradeda at 
gaivinti, buvo įdomi ir labai 
gyvai praėjo. Klubo preziden
tas Pr. Paukštaitis pasveikino 
visus Juozus ir Juzės, kuriems 
buvo skirtas atskiras stalas. 

' Visos Juzės ir visi Juozai ga- 
‘ vo po dekoruotą gėlę į atla
pą, o Juzės -- po gražų kor
sažą.

Juozinių vakarienė buvo pa 
ruošta skoningai ir turtingai. 
Vakarienės metu ir po vaka
rienės vyko gyvi pasikalbėji
mai ir minčių->^8įij.eitirnai 
tarp žmonių kurie tiktai 
kios vakarienės metu ir tepa- 
simato, kartą per metus ar 
net per kelius metus.

Dividendai už šėrus prade
dami duoti šį šeštadienį, kovo 
21 d. nuo 6 vai. vakaro.

PAS MANUFAKTŪROS 
prekybininką p. Kaufmaną, 
kuris pigiomis kainomis par
duoda medžiagas, vyksta gy
va prekyba. Daug atsilanko 
lietuvių, bet ir ukrainiečių per 
jį siunčia siuntinius į sovietų 
užimtas sritis. P. Kaufmanas 
lietuviams, kaip krašto, kuria
me jis gražiai dirbo Kauno 
pramonėje, jis kreipia ypatin
gą dėmesį ir daro didžiausių 
nuolaidų bei lengvatų.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

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

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

IŠ LIETUVOS ATVYKO
per Montreal; į Toronto lietu
vė p. Urbonienė, 70 metų am 
žiaus pas sūnų p. Urboną.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

„Parama“ prieš Velykas veiks 
kaip seka: Ketvirtadienį die
nos metu ir vakare nuo 5 iki 7 
vai. Penktadienį bus uždary
ta. Šeštadienį nuo 9 iki 1 vai.

TAUTOS FONDO
Toronto skyriaus 1963 metų 

veiklos apyskaita
Pajamos $$
Kasos likutis 1963 m.

sausio 1 d.................. 706,64
Per Vasario 16 d. minė

jimą aukų gauta . . 719.65
Liet, liuteronų bažnyčioje

Vasario 16 d. proga 50.—
Vykdant aukų vajų po 

namus surinkta . . 1496.50 
Gauta iš Apyl. V-bos už 

aukų sąrašus .... 31.00
Nuošimč. iš Paramos už

1963 m...................... 49,17
Kitos aukos................ 44.00

Viso $3,096.96
Išlaidos: $$

Pervesta TF Atstovybei
Kanadoje .............2,500.00

Vajaus sąrašų sudarymo 
išlaidos ............ 72.78

Skelbimai spaudoje
ir per radiją .... 50.00

Paramos bankui už
patarnavimus .... .40

Viso $ 2,623.18 
Likutis 1963 m. gruodžio

31 d......................... 473.78
Balansas $ 3,096.96

TF Toronto Skyriaus V-ba.

MALONŪS
MOh'i KEAljEČIAI, 

kurie ligšiol dar neprenumera
vote „Nepriklausomos Lietu
vos”, jūsų kelioms dešimtims 
pradedame siųsti „Nepriklau
somą Lietuvą” su viltimi, kad 
paskaitę kelius numerius, liksi 
te pastoviais skaitytojais. Ma
loniai kviečiame visus būti šio 
savaitarščio skaitytojų šeimo 
je.

Šia proga norime pasidžiau 
gti, kad NL prenumeartorių 
skaičius žymiai kyla ---- ir Ka
nadoje, ir JAV, ir kituose 
kraštuose. Džiaugiamės ir dė
kojame visiems spaudos daly
viams. NL red.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Kovo 21 d. AV salėje Vy
dūno premijos įteikimas dr. 
M. Anysui ir Donelaičio 250 
m. gimimo sukaktuvių minėji- 
mas.

Balandžio 4 d. šv. .
ro koncertas ir vakarie
nė.

Solisto A. Keblio rečitalis 
balandžio 25 d.

Balandžio 18----19 Jurginių
kermošius A V salėje.

1965 m. Spaudos balius va
sario 6 d.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIEITUVOS

Spaudos b-vės Valdybos susi 
rinkimas šaukiamas šį penkta
dienį, kovo 20 d. 8 vai. vak. 
NL redakcijoje.

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos.

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE

Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd.

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

I
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDY JOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

(1082 Bloor W„ Toronto) 
(į rytus nuo Dufferin Str ) 

Raštinė: LE 4-4451.

ANGLIŠKAI APIE VILNIŲ
Knygos (Vilnius in the life 

of Lithuanias, išleidimo sko
loms padengti aukojo: $ 15: 
P. Dundulis A.; $10: Dr. Bo
belis K., Krištolaitis J., p. 1 ra 
škevičius, Vinčiunas J.; $ 6. 
50 : Gulminskas P.;; $5 : Ce- 
pauskai B. B., Dabriia P., Dar 
gis Kvirius, inž. Dragasius 1., 
Jasiulionis V., Kerulis B. V., 
Kuzmickienė Mar„ Dr. Milia
uskas A., Dr. Norvaišienė E., 
Paulionis Benjaminas, Sen
kus V. J., Senkus Vyt., Si- 
minskas f., S tanu lis T., Šal
na, p. Vaškelis, Dr. Yčas J.; 
$4: Gruzdys V., Vilutiš P.; $ 
3: Dr. Arštikaitytė - Uleckie- 
nė M., J. B., Palubinskas K., 
Paramskas Balys, Skebiaus- 
kas P., Žilys T.; $2: Alkaitis 
A., M. A. B., Beny - Josepn, 
Lajukas A. Liačas Pr., Lozo
raitis J., V. M., Maziliauskas 
J., Mikšys P., Rišonas Br., Ti 
jūnėlis K., Workavicius Liud
vikas L., Žygas J.; $1: Čiurliu 
nis B., Dambaras J., Janulevi 
čius V., Kojelaitis A., Miko
liūnas A., Palilionis Br., Šat
ras Irena, Sendzikas V., Ža
kas V., Žickus A. Visiems au
kojusiems nuoširdus ačiū.

A, Basalykas
V. K. L. S-gos T oronto Skyr. 

iždininkas.
PRISIKĖLIMO 

PARAPIJOS ŽINIOS
Rekolekcijos truks dvi sa

vaites. Pirmoji savaitė skiria
ma moterims ir merginoms, o 
antroji ---  vyrams ir vaiki
nams. Be to, Didž. Sav. metu 
bus atskiros konferencijos jau 
nimui ir vaikučiams. Rekolek
cijas ves prel. Vyt. Balčiūnas.

Religinis koncertas bus sek
madienį, 5 vai. p. p. Progra
mą išpildys smuik. prof. S. 
Kairys, solistai J. Liustikaitė, 
V. Žiemelytė, V. Verikaitis ir 
kun. B. Jurkšo vadov. par. su 
augusių choras.

PARDUODAMAS 
DUPLEKSAS

Ville LaSalle, netoli Verdun, 
dupVdRiiL_at.8kirų kambarių

Rūsyje poifšiA^a veranda, 
centralinis alyvos šildyn-s- 

labai didelis sklypas.
Viršus išnuomotas už $85. 
Kaina su mažu įmokė j imu 

$17.000. Tel. 481-2957.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

INCOME TAX 
PRANAS TAUTKUS, 

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

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

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

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien,
Apt. 4. Rosemount.
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