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Prasideda jieškojimų laikmetis
• DE GAULLE, BEN BELLA, NASSERO, 

CHRUŠČIOVO KELIONĖS
• PRASIDĖJO BOLŠEVIKINIU TEORIJŲ 

PERVERTINIMAS
• PIRĖNŲ PUSIASALYJE KYLA APSIVIENIJIMO 

PASTANGOS
• PRASIDEDA DIDŽIULĖ TARPTAUTINĖ

PREKYBOS KONFERENCIJA
© AMERIKA BANDYS PAVYTI ŠVEDIJOS 

ŽMONIŲ GERBŪVĮ
Savaimingus laikus gyvena 

me. Daugelio ankstyvesniais 
spėliojimais dabar turėjo vyk 
ti trečias pasaulinis karas ar
ba jau jis turėjo būti praėjęs 
ir jo pasekmėje kurtis naujos 
gyven.mo sąlygos. Tie

SPĖLIOJIMAI 
NEIŠSIPILDĖ.

Nors kovos vyksta, bet pa
saulinis karas neįvyko ir kol 
kas jis ir nenumatomas. Visi 
gerai žino, kad Vakarai karo 
nekels, o sovietija jo kol kas 
kelti negali, nes dar neturi są 
lygų jį laimėti. Jeigu tokia 
perspeKtyva būtų, nedelsda
mi jie karą pradėtų.

KODĖL TREČIAS 
PAKAUlInIS KARAS 

NEĮVtKO?
Pirmiausia todėl, kad ap

griuvo komunistų teorijos ir 
Visiškai sugriuvo jų praktika. 
Komumstai pasirodė visiškai 
nepajėgūs kurti masių gerbū 
vį, kuriuo jie tas mases masi
no. Visi komunistų valdomi 
kraštai gyvena didelę ekono
minę - ūkinę krizę, iš kurios 
neranda išeities.

KOMUNISTŲ KRIZĖS 
AKIVAIZDOJE 

prasidėjo jų viduje politinis 
rūgimas, kurio pasekmėje jie 
pirmiausia tarpusavyje suski
lo pusiau, o dabar jau prasidė 
jo komunistinių teorijų ir jų 
praktikos pervertinimas.

SUSVYRAVO VISAS 
KOMUNISTINIS 

PASTATAS, 
kuris, rusų praktiškai kuria
mas, faktinai yra ne komuniz 
mas iš esmės, bet grynai bol 
ševikinis rusų imperializmas 
ir žiauri diktatūra, kuri nie
ko bendra su komunizmo es
me neturi.

Krizė, kurią gyvena bolše
vikinis komunizmas, privedė 
prie to, kad visų šalių' dabar
tiniai komunistai pradėjo gal 
voti, ar tai yra tikra, kas rusų 
bolševikų, komunizmo vardu, 
daroma? Pirmieji nuo rusų at 
simetė jugoslavai, po to ki
nai, prie kurių pradėjo telk
tis kiti. Bet įdomiausia tai, 
kas vyksta dabar: —

VISŲ ŠALIŲ 
KOMUNISTAI PRADĖJO 

ABEJOTI
rusų skelbiamais komunizmo 
pagrindais. Pirmieji dabarti
nių komunistinių teorijų ir 
praktikos atsisako Švedijos 
komunistai. Italijos komunis
tai švedams pakeliui. Rūgi- 
mas ir prancūzų komunistų ei 
lėse. Neabejotina, kad tai ne
liks be pasekmių.

Kita vertus, ši būsena ne
stabdo gyvenimo raidos. Žmo 
nija didelėje kryžkelėje. Visi 
dairosi aplink. Nežino kur 
žengti.
PRASIDĖJO JIEŠKOJIMŲ 

LAIKOTARPIS.
Prasideda aplinkos zonda- 

viami. Tiriamos galimybės.
Renkasi pasaulinė preky

bos konferensija, kurioje daly 
vaus 122 valstybių atstovai. 
Visi mato, kad užsisklendimas 
muitų sienomis progresui su 

gyvenimui ir žmonijos gerbū
viui nepasitarnauja.

GELEŽINĖ UŽDANGA 
DIDŽIAUSIS SUGYVENI

MO IR PROGRESO 
KLIUVINYS.

Įdomu, ką ši konferencija 
išspręs. Prekybos problema 
sunki, kol valstybės perskir
tos geležine uždanga, kol jos 
apsitverusios muitų sienomis.

Nors Afrika subvrėjo dau
gybe valstybių ir tas procesas 
dar turi tendenciją eiti gilyn, 
bet, kita vertus, yra ir atsi
jungimo tenaencijų. Pirėnų 
pusiasalis baigia apsijungti į 
ibenjos sąjungą. (Portugali
joje dėl to suėmimai).

EUROPA SUPRANTA. 
KAD REIKIA 
APSIJUNGTI

Ta kryptimi vyksta bend
rosios rinkos procesas. Gyvas 
Europos sąjungos klausimas.

Jieškojimų kryptimi vyksta 
valstybės vyrų Kelionės: ae 
Gaulle lankosi Meksikoje ir 
Atlanto pusiaujaus salose, pir 
ma pasimatęs su Ben- Bena. 
Chruščiovas ruošiasi į Skan
dinavijos pusiasalį. Nasseras 
— į Jordaniją. JAV Valsty
bės dep. atstovas Rostowas 
zonduoja galimybes Europoje 
ir t. t.

KINTA SANTYKIAI 
VAKARŲ SU 

SOVIETIjOMIS.
Erhardas pareiškė, kad su 

Europos rytų valstybėmis 
sieks gerų santykių. Kalba
ma apie jo kelionę į Maskvą, 
gal anksčiau, negu ten nu
vyks de Gaulle. Taigi, jieško- 
ma, zonduojama. . .

KITOS NAUJIENOS

— Norvegijos užs. r. min. 
Lange lankėsi Vašingtone.

— Lenkijos užs. r. min. 
Rapackis kartoja nuatomini- 
mą vidurio Europos zonos.

— Vietnamo diktatorius 
Khanh pareiškė — sutinkąs 
nustatyti ryšius su Kambod
ža ir Laosu.

— Vatikano suvažiavimo 3 
-ji sesija nustatyta 10-čiai sa
vaičių ir užsibaigs lapkričio 
20 d.

— Kardinolas Wyszynski 
pamoksle pasakė, kad negali
ma gerbūvio siekti žmonių gy 
vybės kaina, nes tai nemora
lu. Tai prieš Gomulką.

— 140 Švedijos gydytojų 
įteikė vyriausybei peticiją, ku 
ria pasisako už skubias prie
mones prieš jaunimo lytinį pa 
laidumą, kurio pasekmėje la
bai kyla venerinių ligų pliti
mas.

— Vandens transporto s- 
gos lyderis Banks, gavęs 8 
metus kalėjimo, pašalintas iš 
pareigų.

— JAV pamatė, kad social 
demokratų valdomoji Švedija 
geriausiai užtikrino žmonių 
gerbūvį, todėl susirūpino sek 
ti jos pavyzdžiu — sumažino 
mokesčius ir skurdui skelbia 
karą.

— Kardinolas Mindszenty 
žada būti greit išleistas į Va
karus. Juo rūpinasi Vatika
nas.

KAS NAUJA
MINISTERĖ C. KIRK

LAND - CASGRAIN PRIEŠ 
SEPARATIZMĄ

Montrealyje kalbėdama į 
200 moterų, Montreąlio mote 
rų tarybos narių, Kvebeko mi 
nisterė Claire Kirkland-Cas- 
grain labai sukritikavo dabar 
separatistų leidžiamą šūkį 
„pirk tiktai kvebekines pre
kes“ ir pasisakė prieš separa
tizmą. Ministerė įspėjo, kad 
iš separatizmo gali kilti nema 
lonios šios pasekmės. Gerai, 
kad bus dvikultūriškumas ir 
dvikalbiškumas, bet bikultū- 
riškumo rėmuose auklėjant 
vaikus, reikia laikytis juo to
liau nuo kenksmingų separa
tizmo užmačių, — teigė mi
nisterė. '

PASKELBTAS 1964—1965 
METŲ BIUDŽETAS

Finansų ministeris Gordon 
parlamente pranešė, kad atei
nančių metų biudžetas numa
to: 6,700,000,000 dol. pajamų 
ir 7,155,000,000 dol. išlaidų, 
tat nedateklius bus 455,000, 
000 dol.

Biudžetas numato tūlas len 
gvatas šeimoms, kurių vaikai 
eina mokslus. Šiaip biudžetas 
nieku ypatinga nepasižymi.

RAŠO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS BENDRADARBIS
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS NOTA VALSTY

BĖS DEPARTAMENTUI.
Šių metų kovo mėn. 9 die

ną Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone įteikė Valsty
bės Departamento Sekreto
riui Dean Rusk notą ryšium 
su Chruščiovo siūlymu, išdės
tytu keturiuose punktuose 
1963 m. gruodžio mėn. 31 die 
ną, kuriuose jis siūlo sudary
ti tarptautinius susitarimus 
nenaudoti . jėgos . esamoms 
valstybių sienoms keisti, ne
pažeisti valstybių teritorijų 
dėl socialinių ar skirtingų po 
litinių sistemų, spręsti teri
torinius ginčus taikiu būdu ir 
t. t.

Lietuvos Pasiuntinybės 
įteiktoje notoje tarp kitko pa 
žymėta, kad Chruščiovo siūlo 
mus principus komunistai ske 
Ibė ir anksčiau ir jie buvo įra 
syti Lietuvos ir Sovietų S-gos 
susitarimuose ir sutartyse. 
Tie principai Sovietų buvo 
sulaužyti jėga okupavus Pa
baltijo valstybes. Tai yra tik 
propagandos priemonės, sie
kiančios įtęisinti Pabalti io 
valstybių užgrobimą.

DR. JUOZUI PAJAUJUI 
70 METŲ

Dr. Juozas Pajaujis - Javis 
veiklus energingas ekonomis

CHKAG0S NAUJIENOS
SUNKIAI SUSIRGO

Kovo 15 d. Prof. Steponą 
Kolupailą ištiko paralyžius, 
kurio pasekmėje jis neteko 
galėjimo kalbėti ir valdyti de 
sinę ranką ir koją.

Sausio mėn. jam buvo nu
statyta diagnozė Phlebitis — 
venų uždegimas, trombozė, 
pirma dešinėj kojoj, paskui 
kairėj rankoj ir kairėj kojoj. 
Liga po to pradėjo kompli- 
kuotis ir dabar ligonio stovis 
sunkus. Jis dabar gydomas

KANADOJE
FEDERALINIS PARLA

MENTAS SVARSTYS 
PENSIJŲ PLANĄ

Sveikatos ir socialinių rei
kalų ministerė Judy LaMarsh 
įnešė federalinin parlamen- 
tan naują pensijų įstatymo 
projektą, kuris bus privalo
mas visoms Kanados provin
cijoms, išskyrus Quebecą, ku 
ris nuėjo separatizmo keliu ir 
atsisakė dalyvauti bendrame 
plane, sumanęs savo planą.

LaMarsh teigė, kad reikia 
aprūpinti visus Kanados pilie 
čius senatvėje ir siūlė įstaty
mo projektą prieš perduo
dant parlamento ir senato ko 
misijai perskaityti antru skai
tymu dar prieš Velykas.

— „Krokodil”, sovietų fru 
moristinis žurnalas, sąmonin
gai ar nesąmoningai, bet taik
liai pasijuokė iš sovietinės, ko 
munizmo, krizės: pastatėme 
labrintą (sovietinį komuniz
mą), bet kaip iš jo išeiti. . .

— Kanados daliniai jau pa 
siekė Kipro salą, kuroje ko
vos aprimsta.
• Kap. Kisielius Justinas su 
Kanados kariuomenės pajėgo 
mis yra išvykęs į Kiprą.

— Amerika tikrai daly
vaus pasaulinėje 1967 metų 
parodoje Montrealy.

tas, visuomenininkas, publi
cistas, išvertęs eilę mokslinių 
ir dailiosios literatūros veika
lų į lietuvių kalbą, o taip pat 
ėjęs įvairias atsakingas parei
gas Lietuvoje, sulaukė 70 me 
tų amžiaus.

Šių metų sausio mėn. 19 
dieną J. Pajaujį ištiko kojos 
arterijos trambozė. Ligoninėj 
buvo padaryta operacija. Iš
gulėjęs apie mėnesį ligoninė
je, dabar pamažu vaikščioda
mas stiprėja namuose gydyto 
jo ir rūpestingos ponios Pa
jaujienės priežiūroje.

Kovo mėn. 14 dieną J. Pa
jaujis sulaukė 70 metų am
žiaus. Ta proga jubiliatą 
sveikinti ir palinkėti sveika
tos atsilankė nemažas būrelis 
vašingtoniškių bičiulių: O. 
Kajeckienė, K. Škirpa, G. ir
D. Krivickai, E. ir P. Mažei
kos, B. Paramskas, P. Zunde,
E. ir L. Kačinskai, A. Vokie
taitis ir kiti. Iš tolimesnių yėe 
tų ir negalėję atvykti jubilia
tą sveikino telegramomis, te
lefonu, laiškais. Buvo įteikta 
ta proga gėlių, knygų, A. Ta
mošaičio graviūra ir palinkė
ta laimės ateinančių vardinių 
proga.

PROF. KOLUPAILA.
South Bend, ties Čikaga, li
goninėje.

— Filmų aktorė Kilmonytė 
-Lee išsikovojo teisę nuskris
ti į Lietuvą su tėvais, kur, 
Dauguose, sunkiai serga jos 
senelė. Kilmonytė išsikovojo 
sau teisę vykti į Lietuvą tik
tai susisiekusi su pačiu Čhruš 
čiovu. Taigi, filmų aktorė pra 
mušė geležinę uždangą...

Filmas, kuriame vaidino 
Kilmonytė, Vilniuje turėjo di 

delį pasisekimą.

BRANGŪS LIETUVIAI — VISI IR VISUR 
PASAULYJE.

Visata klusni Dievo balsui. Kai žemėje pavasarį audros 
sudrebina gamtą, žmogus kartais to nusigąsta. O gamta bun
da, dengiasi žiedais ir lapais, tarsi Ezekiėlio regėjime plačius 
laukus padangę negyvi kaulai, kurie Dievo žodžius atigijo, 
dengėsi kūnais ir stojo kaip didžiulė kariuomenė. (37, 1-10).

Kristaus kančios ir prisikėlimo šventė primena, kad ir 
mūsų gyvenimas vyksta pagal Dievo tvarką: gimimas, mirtis, 
sielos nemirtingumas, busimasis prisikėlimas. Kristaus Prisi
kėlimo šventė tepažadina kiekvieną atgyti, pažvelgti į save, 
aplink save, į visą žmoniją, kad stropiai apvalytum klaidų ir 
silpnybių dulkes, kad atidarytum sielų ir širdžių langus Kris
taus malonei ir šviesai. Trokškime ir darbuokimės, kad kiek
vienoje sieloje šviestų Kristaus atneštas džiaugsmas.

Širdingai sveikinu visus lietuvius pasaulyje. Tepripildo 
jus Dievo palaima, tebūna jūsų džiaugsmas pilnas. Alleluja.

Vyskupas Vincentas Brizgys.
* * *

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBA, KULTŪROS FONDAS, ŠALPOS FONDAS 

IR POLITINIS KOMITETAS NUOŠIRDŽIAUSIAI 
SVEIKINA KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

APYLINKIŲ VALDYBAS, VISUS JŲ ORGANUS, VISUS 
DARBUOTOJUS IR VISUS TAUTIEČIUS VELYKŲ

• ŠVENTĖMIS IR VISIEMS LINKI SĖKMĖS 
GYVENIME IR DARBUOSE.

* * *
DŽIAUGSMINGŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ NUOŠIRDŽIAI 

LINKIME AUŠROS VARTŲ PARAPIJIEČIAMS, 
BIČIULIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS

T. K. Pečkys, S. J.
T. J. Vaišnys, S. J. 
T. S. Kulbis, S. J.

* * *
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS, 
ŠĖRININKAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

„Nepriklausomos Lietuvos” red., adm. ir 
Spaudos Bendrovės Valdyba.

p.Q.
PAGERBTA ŽYMI MOKYTOJA

Elena Bandžiūtė - Jasutienė
Mokytojai ir principalai, 

kurie išmokytojavę 25 metus 
ir daugiau kaip 35 metus bu
vo pagerbti kovo 3 d. Regina 
Mundi mokyklos auditorijo
je. Prie garbės stalo buvo 18 
mokytojų (prancūzų ir ang
lų) jų tarpe Elena Bandžiūtė- 
Jasutienė, kuri yra „Father 
Penny School” principalas, 
mokyklos vedėja. Mokyklų 
Komisijonieriai, išreikšdami 
pagarbą, įteikė piniginę dova
ną ir daug nuoširdžių sveiki
nimų.

Kovo 4 dieną, E. Bendžiū- 
tės - Jasutienės vedamos mo
kyklos mokiniai suruošė jai 
„Surpraise“ pagerbimo parti 
ją. Tai dienai pritaikytos resi 
tacijos, dainos, sveikinimai ir 
įteikta gražių gėlių bukietas, 
sidabrinių dovanų ir Jubilieji
nis Tortas knygos formoj.

Kovo 5 dieną, St. Laurent 
anglų pradinių mokyklų prin 
cipalai, suruošė Elenai Ben- 
džiūtei - Jasutienei jaukią ar 
batėlę.

Kovo 6 dieną, kadangi bu
vo pirmas penktadienis, visa 
mokykla paaukavo šv. mišias 
jos pagerbimo intencija. Kle
bonas Rev. Edward Penny pa 
sakė gražų pamokslą.

Kovo 11 dieną, Anglų Mo
kyklų Komisijonierius, Ins
pektorius Mr. C. H. Ross ir 
Father Penny mokytojams 
kooperuojant „Father Pen
ny” mokykloj, suruošė gražų 
pagerbmo bankietą. Įteikta 
brangių sidabrinių dovanų ir 
nepamirštamų sveikinimų. 
Inspektorius C. H. Ross, ypa 
tingai pažmėjo, kad Helena 
Bendžiūtė ne tik išaugino ši
tą mokyklą iki 10 klasių, bet 
per 20 metų ji buvo aukštai 
pagerbta už prancūzų kalbos 
metodišką mokinimą. Ji buvo 
pakviesta į St. Charles Aka
demiją prancūzų vaikus mo
kinti.

Be to, turime pasakyti, kad 

Elena Bandžiūtė savo moky
tojavimo dienas pradėjo laoai 
jauna. Turėdama gražų balsą 
ir talentą muzikoj, ji praleido 
savo jaunystės dienas, bent 
25 metus, pašvesdama Devui 
ir Tėvynei. Dienomis moky- 
tojamo lietuvių mokykloj, o 
vakarais ir šventadieniais 
ruošdavo veikalus Šv. Kazi
miero parapijos salėje; vers
davo dainas š anglų kalbos į 
lietuvių kalbą, net kai kurias 
ir gesmes. Nenuilstamai daly 
vavo parapijos chore, kaipo 
solistė ir vadovavo Nekalto 
Prasidėjimo merginų dr-joj ir 
kitose.

Linkime jai kuo geriausios 
laimės, tolimesnės sėkmės ir 
ilgiausių metų!

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

Velykų švenčių metu, 
sekmadienį, „Lito” operacijų 
nebus nei Aušros Vartų, nei 
Šv. Kazimiero parapijų patal
pose. Kitomis didžiosios sa
vaitės dienomis operacijos 
bus vykdomos normaliu lai
ku.

Į „Litą” įstojo nariu 
ir seniausia <r pajėgiausia 
Montreąlio lietuvių organiza
cija — D. L. K. Vytauto Ne 
prikl. Klubas. Nėra abejoji
mo, kad „Lito” ir Klubo glau 
dus bendradarbiavimas atneš 
abiems daug naudos, kadangi 
jų abiejų tikslai lietuviams ir 
lietuvybei yra labai artimi, 
nors jų darbo barai ir gana 
skirtingi. Reikia tikėtis, kad 
Klubo pavyzdžiu paseks ir 
daugumas jo narių, kurie dar 
nėra į „Litą“ įstoję.
AUKOS NL VASARIO MĖN.
J. Aniolauskas ...........$ 2. 
M. Meškauskas........... ... 3.—
A. Stalionis...................„ 5.—
I. ša j auka ........................ 2.—
Sv. Onos Moterų Dr-ja 
(Sv. Kazimiero par.) ,,10.— 
A. Pivoriūnas ............. . ,2.—
V. Filipavičius .............. 2.—

Nuoširdžiai dėkojame. NL-
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

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

Kanadoje...........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 5.50
Visur kitur..........................$6.00

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

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

Didžiajai savaitei

Ar žinoma, kad
„NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, p ak vie 
timus, vizitines, įvairius 
b.ankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvieti
mus, mirties atveju užuo
jautos laiškui, 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 pas 
tu ir paštu pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street,
1941 metų Lietuvos sukiliminė vyriausybė, K. Škirpos vadovaujamoji.

Ketvirtas iš dešinės — dr. J. Pajaujis. (Žiūrėkite straipsnį Politiko sukakftuvės).
LaSalle, P. Q., Canada.

RAŠO T. KAZIMIERAS PEČKYS, S. J.
Žmogus turi istorijoje savo 

teismus. Yra teismų juridinė 
je gyvenimo sferoje, kuri ap
ima žmogaus veiksmus socija 
liniame tąrpusavio teisingu
me. Apie šiuos teismus mes 
daug žinome ir suprantame, 
nes jie mūsų miestuose yra 
beveik kasdieninis įvykis. Bet 
yra teismų platesne prasme, 
kur yra teisiama žmogaus 
asmenybė tokia, kokia ji yra 
per žmogaus protą ir valios 
apsisprendimą sukurta. Šiuos 
teismus būtų galima pavadin
ti vidujinio žmogaus teismais.

Istorija žino tokius teis
mus: vienas buvo Kristaus, ki 
tas buvo Sokrato teismas. Jų 
teismus reikia skaityti viduji
nės asmenybės teLmais. Sok
ratas buvo apkaltintas prieš 
500 žmonių susirinkimą Atė
nuose, kad jis savo mokslu ga 
dina jaunimą. Kristus buvo 
apkaltintas, kad jis gadino žy 
dų tautą. Jie sakė Jeruzalėje: 
Geriau, kad vienas žmogus 
mirtų už tautą. Tuo tarpu 
Atėnuose galvojo: Geriau, 
kaa vienas mirtų už jaunimą. 
Mirtis buvo priemonė apsau
goti tautos ar jaunimo ateitį.

Kokias išvadas aš galiu pa 
daryti iš šių dviejų teismų? 
Pirma, ką Sokratas aiškino 
Atėnuose, tą galėjo ir Kristus 
pasakyti, nors jis daugiau ke 
ntėjo, kaip kalbėjo. Sokratas

Politiko jubiliejus
PROF. DR. JUOZAS PAJAUJIS - JAVIS 

70 METŲ PROGA
Daktarui Juozui Pajaujui- 

-Javis kovo 14 dieną suėjo 70 
amžiaus metų. Žinoma, ne me 
tai čia svarbūs, bet svarbu 
tai, kas per tuos metus nu
veikta.

Dr. J. Pajaujis — tai žy
mus gabalas Lietuvos valsty
bės istorijos, kultūristorįjos, 
kurios įdomias ir svarbiau de
tales tikriausiai jis pats apra
šys. Lietuvos atsikūrimo isto 
rijoje jubiliato rolė bus žymi. 
Jau vien jo kova už demokra
tiją negali būti neatžymėta, 
nes ją jau yra pažymėjęs ir 
karo lauko teismas skirtu jam 
mirties bausmės nutarimu.

Dr. J. Pajaujis didelės ener 
gijos ir didelio veiklumo as
muo. Dar Pirmojo pasaulinio 
karo laikais jis mokytojas 
(Dauguose, Varėnoje). Ko
vojant už Lietuvos laisvę ir 
nepirklauscinybę, Versalio 
taikos sutarties metu (1919) 
Lietuvos delegacijos spaudos 
informatorius, siekiąs sudary 
ti Lietuvai palankiausią opini 
ją. Kovų metu, atkuriant Lie 
tuvos valstybę, jis vienas iš 
savanorių sąjūdžiu organiza
vimo propagatorių, karštu 
temperamentu kūręs atsišau
kimus. Pavojinguoju Lietu
vai metu, kai į ją veržėsi Pil 
sudskio pasiųstas gen. Želi
govskis, jis meta aukštojo mo 
kslo studijas Berlyne ir sava
noriu stoja į kovotojų gretas 
atsiimti iš grobikų Lietuvos 
sostinę — Vilnių ir kovai ge 
riau pasiruošti karinės vado
vybės siunčiamas į karo mo
kyklą. Kovoje už Lietuvos 

aiškiai savo teisėjams pasakė: 
Ko man trūko Duti isteismtu, 
tai ne kalbos, bet drąsos pa
taikauti kitiems. Nei Sokra
tas nei Kristus nepataikavo 
ir dėl to jie buvo nuteisti. Tie 
buvo daugiau teisiama, kurie 
mažiau pataikavo.

Ir šiose Velykose, kai žmo 
gaus dvasia su nuotaika aukš 
tai pakyla, mes negalime už
miršti teismo, kuris buvo 
Prieš Velykas. Sokrato fina
las buvo išgertoje nuodų tau 
rėje. Kristaus finalas buvo 
ant kryžiaus, kai jėgos buvo 
kančios išsemtos.

Sokratas mirė ir dar nesu
laukė visuotinio prisikėlimo. 
Kristus mirė ir prisikėlė, ir 
paruošė prisikėlimo Velykas 
visiems ir visatai.

Po teismo ir mirties selkė 
prisikėlimas. Jame mes išvysi 
me, kiek žmogus turėjo kal
tės ir nekaltumo, kiek teismų 
buvo teisėtų ir neteisėtų, 
ypač kiek jie liečia vidujinį 
žmogų, jo dvasią. Dabar kiek 
vienas žmogus mažiau ar dau 
giau yra užsimaskavęs. Žmo
gus be kaukės, toks, koks jis 
yra sukurtas savo ribotame 
amžiuje, pasirodys tik prisi
kėlimo įvykyje.

Velykos turėtų padidinti 
mūsų tikėjimą žmogumi be 
kaukės. Jose- yra viltis tokį 
žmogų galutinai susitikti.

laisvę jis ir spaudoje atsidė
jęs veikia.

Mokslinė sritis taip pat jo 
darbų bei veiklos apimtyje. 
Jis Prekybos Instituto docen 
tas ir reikalų vedėjas Klaipė
doje. Vėliau jis profesorius 
Vilniaus universitete, o atsi
kėlęs į JAV — profesorius 
Aliaskos universitete.

Dr. J. Pajaujis — didelis 
ir spaudos darbuotojas: jis da 
lyvauja periodinėje spaudoje 
—Lietuvos Aide, Lietuvos Ži 
niose, Trimite, Tautos Ūkyje, 
Vakaruose, Žygyje, Neprik
lausomoje Lietuvoje, Sėjoje 
ir dabar Varpo redaktorius; 
kita spaudos sritis — verti
mai, mokslinių veikalų ir gro 
žinės literatūros (ekonomijos 
ir politinės ekonomijos veika 
lu; garsių A. Durnas Trys 
muškietininkai, Anatole Fran 
ce Pingvinų sala, Blasco-Iba- 
enz Rašytojo kelionė aplink 
pasaulį).

Dr. J. Pajaujis — parla
mentaras : jis demokratinio 
seimo narys, jis autonominio 
Klaipėdos krašto seimelio na
rys. Ir kaip parlamentaras pa 
sižymėjęs savo principų gy
nėjas — atviras ir tikslus. 
Taip konstatuodami sausus 
enciklopediškus faktus priei- 
nartie prie pagrindinės jo veik 
los savybės.

Didžioji ir svarbiausio
ji jo veiklos sritis — politinė, 
visuomeninė, arba visuomeniš 
kai politinė. Politika siekiant 
žmogaus ir piliečio teisių, po 
litika būtent — žmogaus, tau 
tos laisvei. Dėl to 1926-27 me

Jaunimui skaityti pošvariam

MAIRONIS

Veda sktn. inž. J. Bulota.
JŪRŲ SKAUTUOS TORON TO NERINGOS TUNTAS.

Poeto meilė

Jau niekas tavęs taip giliai nemylės,
Kaip tavo nuliūdęs poetą!
Ar kas ir kiek kančių tiek pakelti galės 
Tiktai dėl tavęs numylėta!
Kiek ašarų jam išriedėjo graudžių, 
Kieksyk, kaip žvaigždė sidabrinė, 
Per kiauras naktis nesumerkė akių, 
Kai uždegei jauną krūtinę!
Kas suteikia tau, numylėta — graži,
Tą įstabią, slaptąją galią,
Kurią į dausas jojo dvasią neši;
Vėl dega jam norai atšalę!
Daug žemės puikių ir gražių dukterų
Jo širdį pavergti norėjo:
Už žiedus giesmių, už gražybę balsų
Ir auksą ir vardą žadėjo.
Tau puikūs pečių neapsupo šilkai.
Tu proto netemdei grožybe, —
O tu tik viena širdies raktą radai 
Skaisčia savo skausmo galybe!
Bet jam tos negaila jaunystės giedrios, 
Kad skausmo širdis nesuprato;
Nes veidu žydros užtekėjai aušros, 
Ir naują pasaulį jis mato.
Tada tai jo gema pirmoji giesmė
Liūdnesnė už girių ošimą,
Nes švieti jaunam, kaip aukštybių žvaigždė 
Ir šventą neši įkvėpimą.
Pasklido giesmė po tą šalį toli, 
Kur Nemuno vandenys bėga;
Pažino tave ir pamilo visi:
Ir rūmai ir sodžių sermėga.
Poetams kitiems numylėta ranka
Iš laurų vainiką nupynė, 
Tu ji nors atmint ar atminsi kada? 
Tu, jo numylėta tėvyne!

NIAGAROS PUSIASALIS
REIKIA DAUGIAU VIENINGUMO IR 

SOLIDARUMO
Wellando B-nės v-ba 1963 

m. liepos mėn. paskelbė spau
doje, kad 1964 m. birželio 20 
d. rengia tradicines Jonines 
St. Stephens salėje, Wellan- 
de. B-nės V-ba prašo organi
zacijų pritarimo ir nuoširdaus 
bendradarbiavimo parengi
muose, neruošti tuo pačiu trie 
tu kitų parengimų.

Žymiai vėliau pasirodė ži
nios „Tėviškės Žiburiuose” ir 
„Nepriklausomoje Lietuvo
je”, kad 1964 m. birželio 20 
dieną St. Catharinėje rengia 
Tėvai Pranciškonai parapijos 
šventę. Kadangi Tėvai Pran
ciškonai aptarnauja ir Wellan 
do lietuvius, būtų nekrikščio- 

tais jis stoja priešakiu kovoto 
jų atstatyti tautos, kaip suve 
reno, teises. Šia kryptimi jis 
veikia ir politinėje L. Vai. 
Liaudininkų srovėje, kurioje 
beveik visą laiką užima cent
rinę poziciją. Dėl to dr. J. 
Pajaujis ir 1941 metų sukili- 
minės vyriausybės ministeris 
prieš okupacijas.

Deja, paskutiniais laikais 
jubiliato sveikata yra sušluba 
vusi ir jis po operacijos dar 
nėra pasveikęs. Todėl dr. J. 
Juozui Pajaujui reikia palin
kėti greičiau pasveikti ir grįž 
ti į pozityvųjį darbą, kuriam 
jis skyrė visą savo gyvenimą. 
Ilgiausių metų!

J. Kardelis. 

niška rengti tą pačią dieną sa 
vo parapijos ribose parapijos 
šventę. Tėvai Pranciškonai 
rengdavo parapijos šventes 
rudens metu ir jos buvo visų 
lietuvių kolonijų remiamos ir 
gausiai atsilankydavo publi
kos. Kadangi Wellando B-ės 
v-ba žymiai anksčiau užėmė 
salę ir paskelbė spaudoje, ne 
reiktų eiti į konkurenciją, gi 
yra skirtingų datų, kur nie
kas nėra pasiskelbęs jokio pa 
rengimo. Reikia tikėti, kad 
Tėvai Pranciškonai ras skir
tingą datą parapijos šventei 
ruošti ir pasitarnaus vieningu 
mui, kuri kaip tik šiuo metu 
yra reikalinga.

B-nė, 1963 m. Tėvams Pra 
nciškonams ruošiant parapi
jos šventę, labai daug pasitar 
navo ir vardan vienybės suti
ko perkelti iš Delhi K. L. B. 
Krašto Tarybos suvažiavimą 
į St. Catharinę, kas pakėlė žy 
mų skaičių dalyvių parapijos 
šventėje.

Kadangi šiais metais K. L. 
B. Wellando apylinkės pirmi
ninke yra jaunesnės kartos vi 
suomenės veikėja, D. Gudai
tienė - Blužaitė, parodykime 
solidarumo ir neišstumkime 
iš lietuviškos veiklos šios pa
triotės lietuvės, užaugusios 
tremtyje, bet pasišventusios 
dirbti lietuvybės išlaikymui 
už Lietuvos laisvę!

J. Šarapnickas.

Jau artinasi pirmos metinės 
sukaktuvės, kurios bus mini
mos gegužės mėnesį.

Pradžia buvo sunki, nes tū 
Ii skautų vadai sakė, jog net 
būsiu toks ir toks, kaa to tun 
to neišardysiu. Kol kas tai 
dar nepavyko. Reikia tikėtis, 
kad laikas atšaldys aistras ir 
bus įmanomas bendras dar
bas.

Rudenį uždarius buriavimo 
sezoną ir paruošus pastatus 
žiemojimui, buvo paspartin
tas patyrimo laipsnių progra
mos mokymas, i aip pat ruoš
tasi tradiciniam tunto vaka
rui „Baltijos Bangos“, kuris 
turėjo įvykti lapkričio mėn.

Bet kaip tik iš vakaro žuvo 
JAV prezidentas ir to krašto 
skautų šefas. Solidarizuojant 
amerikiečiams skautams, te
ko vakarą atidėti'ir nuostolių 
apturėti, sausio m. 18 dienai.

Kadangi šiemet platesnio 
masto Klaipėdos atvadavimo 
minėjimo nebuvo, tai jūrų 
skautai-ės susitarė su Mažo
sios Lietuvos Bičiulių dr-ja ir 
Mažosios Lietuvos Rezistenci 
niu Sąjūdžiu, kad sausio 15 
d. būtų paminėta prieš tunto 
vakarą. Ta proga Tunto Tė
vų Komiteto pirm. Dr. M. 
Anysas padarė Klaipėdos isto 
rijos apžvalgą, o atsilankęs 
i ..sulas J. Zmuidzinas pri

minė pajūrio reikšmę ir pa
sveikino susirinkusius. Vaka
ras tikrai pavyko, buvo pilna 
Lietuvių Namų salė.

Pasibaigus vakaro rūpes
čiams, vėl prasidėjo eilinės 
sueigos. Bebriukai ir udrytės, 
taip vadinami jauni jūrų skau 
tai ir skautės, turi įdomias su
eigas, kuriose iki valios prisi- 
žaidžia, pramoksta lietuviškų 
dainų, skautiškų įstatų, na ir 
vieną antrą dalykėlį sužino iš 
jūrininkystės.

Vyresnieji jūrų skautai-ės 
turi sunkesnes programas, 
daug visokių jūrinių terming 
turi išmokti, apie laivų take
lažą, šviesas reikia nusimany
ti, žinoti prasilenkimo taisyk
les, pažinti bojas. Taip pat ir 
skautiškos ideologijos dal- 
kai aptariami.

Kaip suaugusiems pridera, 
rimtas sueigas turi jūrų bu- 
džiai ir sesės gintarės. Girdė
jo tur būt ne vienas gražias 
gintarių dainas sausio 15 d. 
minint per radiją. O Mažo
sios Lietuvos Bčiulių dr-jos 
pirm. L. Tamašauskas teisin
gai pasakė, kad dar lietuvius 
slegia baudžiauninko sermė
ga ir jiems jūriniai reikalai 
dar nevisai suprantami.

Tunto vadovybė turi ne
mažai ir rūpesčių, nes darbo 
apsčiai. Gerai, kad padeda 
nuoširdūs rėmėjai, kaip Dr. 
M. Anysas, inž. R. Buntinas, 
K. Daulenskis, ponios Tai- 
šerskienė, O. Indrelienė, no. 
Žalnieriūnai ir kiti.

Šiuo metu tunto vadovybę 
sudaro: Lep. tuntininkas v. 

j. s. B. Stundžia, jūrų skau
čių daLes vedėja ps. K. is.up- 
revičienė, jūrų skautų dalies 
vedėjas v. v. M. Slapšvs, dva 
sios vadas tėvas R. Šakalys 
OFM, lunto adjutantas v. v. 
J. Kuprevičius, parengimų va 
dovė v. v. E. Namikienė ir ei 
lė vienetų vadovų, k. a. v. v. 
A. Besasparytė, v. v. I. Ve- 
čerskytė, v. A. Žymantas, va. 
rimnkas J. GatavecKas, v. v. 
R. Namikas.

Vasario m. 16 d. tuntas su 
vėliava dalyvavo pamaldose 
Prisikėlimo parapijoje. Arti
moje ateityje numatoma tun
to sueiga jurų skautų 42-jai 
sukakčiai paminėti. A.
DĖL KANADOS RAJONO 

VADEIVĖS PARil1S.kL.iU
Jūrų skautija tikrai daug 

patyrė „broliškos ir sesens- 
kos meilės,, iš Skautų sąjun
gos per 40 metų, tas anicsc.au 
buvo šiame laikraštyje išdės
tyta.

Į jubiliejinę skautijos sto
vyklą priėmė lenkus, ukrai
niečius ir kitus. . . bet nepri
ėmė reprezentacinio lietu/ių 
jūrų skautų vieneto. Toronte 
nebojama jokių priemonių, 
kad sužlugdžius Jūrų skauti
jos tuntą ir dar kalbama, apie 
broliškumą.

Šį kartą daugiau laikomasi 
tiesos nebeminint nebuvusio- 
„Buriavimo mokyklos” fra
kuose.

Apie buvusių vadovių veik 
lumą kiekvienas gali turėti sa 
vo nuomonę ir ne tik tosios 
vadovės pavardė buvo praleis 
ta. Kas atkūrė p.rmas jūrų 
skautes Vokietijoje, nėra du j 
menų, tik spėliojimai; ps. B. 
Mažeikienė nenuėjo karjieros 
daryti pas skautus, nes vėl 
dirba su jūrų skautėmis — vi 
siškai nesvarbu, kad ne Nerin 
gos tunte. Mes ją kvietėme į 
.alką, kviečiame visus, neiš

einant s. M. Vasiliauskie
nės.

Kaipo skautei M. V. nede
rėtų prasimanyti: „neskai
tant nepasisekusio mėginimo 
Kaune...”, t. y. suorganizuoti 
jūrų skautes. Kadangi lietu
vių jūrų skaučių steigėja ir 
pirmojo vieneto vadovė ps. 
Koletą Chmieliauskaitė 1941 
m. buvo išvežta į Sibirą ir ne 
gali į M. V. nepagrįstus teigi 
mus atsakyti, tai turiu primin 
ti, kad 1938 m. Kaune buvo 
suorganizuotas stiprus jūrų 
skaučių vienetas, kuris sėk
mingai veikė iki sąjungos už 
darymo. Ir man pačiam teko 
pagelbėti tam vienetui jūri
ninkystės žiniomis. Be to vie 
neto jūrų skautės susibūrė 
Klaipėdoje ir, gerai nepame
nu, rodos Palangoje ir Alytu
je. Tad kur čia nesėkmingas 
bandymas. Iš viso siūlyčiau 
broliškumą ir seseriškumą 
vykdyti praktikoje, o ne gra 
žiais žodžiais švaistytis.

v. j. s. B. Stundžia.

anicsc.au
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Is Dr. Martyno Any so 
premijuoto mokslo darbo 

apie senprusius
Ištrauka iš dr. Martyno Any so premijuoto veikalo: „Senprū

sių g.minių kovos su vokiečių riterių ordinu nuo 1230 iki 
1283 m.

Pirmieji bandymai privesti senprūsių gimines prie 
krikščionybės

VYSKUPAS VAITIEKUS — ADALBERTAS, 
MIRĘS 997 M.

Istorikas Hartknoch aiški
na, kad einant Stanislavo Lu 
b.nskio išvedžiojimais, jau 2- 
rame šimtmetyje po Kristaus 
krJiščionių mokslas buvęs ži
nomas Europos Sarmatijoje 
(Sarmatiae Europae), ir iš 
ten pasiekęs rusų ir lietuvių 
kraštus. Einant minėtu Lu- 
binskiu, apaštalas Andriejus 
toms giminėms jau skelbęs 
evangeliją.5)

Tai yra neįrodyti tvirtini
mai. Iš istorijos žinome, kad 
krikščioniško mokslo platini
mas ėjo labai lėtai. Pati krikš 
čionyoė tuo laiku dar tebeko
vojo su graikų ir romėnų pa
gonybe. Jeigu krikščionyoės 
skelbimas minėtuose kraštuo
se tuomet tikrai buvo įvykęs, 
jis buvo tik pripuolamas ir ne 
panko jokių pėdsakų. Kas lie 
Čia senprūsių gimines, evan- 
geLja pas jas atėjo daug vė
liau ir iš vakarų Europos.

Lenkų kunigaikščiams ne
pasisekus kariniais būdais kai 
bamas gimines priversti prie 
krikščionybės, evangelijos 
skelbimą taikingu būdu apsi
ėmė buvęs Pragos vysikupas 
Vaitiekus - Adalbertas, vokie 
čių vadinamas „Adalbert von 
Prag”. Tuo vardu jis įėjo į is 
toriją kaip pirmutinis senprū 
šių apaštalas. Istorikas Pru- 
tz mano, kad jis pas senprū- 
sius ėjęs dėl lenkų intereso, 
nes jam ten žuvus, lenkai jį 
paskelbė savo tautiniu šven
tuoliu.6)

Vaitiekus gimė 939 m., sū 
numi galingojo Bohemijos gra 
fo (Lybicensis comes) Slav- 
niko. Jis buvęs išmokslintas 
Maur.cijaus vienuolyne Mag
deburgo ir 982 įšventintas 
Pragos vyskupu. Dėl savo 
griežtumo tikybiniuose reika
luose jis užsitraukęs naujai 
apkrikštytų bohemų (čekų) 
kerštą ir todėl 988 m. išvykęs 
į Monte Casino vienuolyną, o 
iš tne j aventinišką vienuoly
ną Romoje. 993 m. Vaitiekus 
buvęs sugrąžintas į savo vys
kupiją, bet iš nepasitenkini-

5q Hartknoch, II, 454 psl.
6) Prutz, I, 41 psl.

mo dėl Bohemijos gyvento
jų žiaurumo, jis vėl apleidęs 
Pragą ir išvykęs į Vengriją 
platinti krikščionybę.

Galiausiai jis gavęs iš po
piežiaus leidimą vykti kartu 
su savo broliu Gauoencijumi 
į Lenkiją, kur Boleslovas I- 
sis jį paskyręs Gniezno arki
vyskupu. Senieji rašytojai jį 
tačiau visuomet vadina tik 
Pragos vyskupu. Vokiečių is
torikai jį mėgsta vadinti vo
kiečiu, nors jis iš gimimo ir 
vardo yra čekų kilmės.

Iš Lenkijos Vaitiekus - 
- Adalbertas vyko į senprūsių 
kraštus evangelijos skelbti. 
Jis pradėjęs Kuimijoje, o iš 
ten ėjęs per Osos upę į Po- 
mezaną. Kai jis už perkėlimą 
per Osą negalėjęs sumokėti, 
jis iš keltininko gavęs irklu 
per galvą. Iš Pomezanos jis 
vykęs vandens keliu į Sambi
ją, kur netoli vėlesnio Fisch- 
hauseno miestelio jis pradė
jęs skelbti krikščionišką mo
kslą. Sambiečiai iŠ pradžių 
jam nerodę jokio priešingu
mo, bet kai jis nebodamas per 
spėjimų, pradėjęs veržtis į 
ten esančią ramovę, su tikslu 
parodyti pagoniškų dievų nie 
kingumą ir jų silpnybę, jis bu 
vęs užpultas sambiečių ir ra
movės dvasininkų. Iš sambie
čių Sigos (Siggo) Vaitiekus 
gavęs septynis ragotinės dū
rius ir miręs netoli vėlesnio 
Tenkitės (Tenkitten) kaimo. 
Jo mirtis įvykusi 997 m. ba
landžio m. 23 d.7). Yra ginčo 
dėl jo mirties būdo. Kai kurie 
tvirtina, kad jam buvusi nu
kirsta galva/)

Užmuštojo apaštalo kūną 
iš sambiečių išpirkęs minėtas 
Boleslovas I-sis. Pagal pada
vimą sambiečiai reikalavę už 
Vaitiekaus lavoną tiek aukso, 
kiek jis svėręs/a) Ne pirmą 
kartą pagonys buvo kaltina
mi tok.u dideliu reikalavimu. 
Istorikas Voigt aiškina, kad 
buvo sumokėta sidabru, bet 
ne auksu. Jo kūnas buvęs pa-

7) Baczko, I, 12 psl.
8) Duellius, I, 8 psl.
*a) Voigt, I. 274 psl. 

laidotas Gniezno katedroje. 
Tokiu būdu lenkų bažnyčia 
įsigijo ankstybą šventuolį.

Sis įvykis krikščioniškame 
pasaulyje buvo gana žymus, 
nes vokiečių karalius ir impe 
ratorius Orionas III-sis ly
giai 1000 metų po Kristaus 
aplankė Gniezne Vaitiekaus - 

Adalberto kapą ir ta pro
ga įkūrė Gniezno arkivysku
piją ją pahuosuodamas nuo 
Magdeburgo arkivyskupijos. 
Vaitiekaus brolis Gaudenci- 
jus tuomet buvęs paskirtas ar 
kivyskupu.

Šis kankinys buvo atsimin
tas tik 300 metų po jo mir
ties, kai Vokiečių Riterių Or 
dinas, užkariavęs senprūsių 
kraštus, jį padarė savo pirm- 
takūnu. Jo vardu buvo pava
dinta Sambijos vyskupijos ka 
tedra Karaliaučiuje. Keturis 
šimtus metų po jo mirties, 
apie 1422 m., Ordino marša
las von Lanse, leido Sambi
jos pakraštyje, prie Tenkitės 
kaimo, kiek vakaruose nuo vė 
lesnio Fischhauseno miesto, 
pastatyti šv. Adalberto bažny 
tėlę, už kurios aplankymą po 
piežius Eugenijus IV-tas su
teikė ypatingus atlaidus.

Po Vokiečių Riterių Or
dino sekularizacijos ir įvykdy 
tos bažnytinės reformos, ši 
bažnytėlė liko užmiršta ir lai 
kui bėgant sugriuvo. Naujes
niais laikais viena dievobai
minga lenkė leido savo tauti
niam šventuoliui pastatyti au 
gštą geležinį kryžių, kuris bu 
vo matomas dar 19-me šimt
metyje.9)
VIENUOLIS BONIFACI- 

JUS IR VYSKUPAS 
BRUNONAS (BRUNO)
Kai benediktinų vienuolis 

Bonifacijus sužinojo apie Vai 
tiekaus Adalberto mirtį, jis 
susižavėjęs žuvusio apaštalo 
žygių ir užsidegęs noru taip 
pat įgyti kankinio garbę.

Bonifacijus, buvęs asketas, 
buvęs aplankęs Romą ir gyve 
nęs visiškai religinėje nuotai 

9) Prutz, 42 psl.

Montrealyje viešįs T. Jonas Kubilius SJ prie savo statytos 
ir klebonautos Aušros Vartų bažnyčios.

koje, kurioje pranykę tautų 
skirtumai ir valstybinės sie
nos. Jis buvęs labai nepaten
kintas vokiučių karaliumi Hei 
nrichu II-ja, kai šis, vesda
mas karą su krikščioniška Le 
nkija, susijungė net su kai ku 
riomis dar pagoniškomis va
karų slavų giminėmis.

Boleslovo I-jo sutikimu jis 
vykęs į senprūsių kraštą ir 
ten pradėjęs skelbti evangeli
ją už ką supykę pagonys jam 
nukirtę galvą.10)

Vaitiekaus - Adalberto pa
sekėju galima vadinti ir Quer 
furto vyskupą Brunoną, vo
kiečių imperatoriaus šeimai 
giminingą saksoną. Boleslovo 
laikais su popiežiaus įgalioji
mu ir žymesniu skaičiumi pa
lydovų jis vykęs į senprūsių 
kraštus gyventojams skelbti 
krikščionišką mokslą. Kai jis 
pradėjęs Galindoje arba Su- 
davijoje vykdyti savo misiją, 
pagonys jam uždraudę, bet 
jis jų draudimo nebojęs ir to
liau tęsęs savo pamokslus. 
Tuomet jis su palydovais bu
vęs suimtas ir 1009 m. vasa
rio m. 14 d. jam ir 18-kai pa
lydovų buvusios nukirstos 
galvos. Šių kankinių kūnai bu 
vę ilgą laiką nepalaidoti. Apie 
tai sužinojęs, minėtas Boles
lovas liepęs lavonus išpirkti ir 
parvežti į Lenkiją. Šis kanki
nys vėliau buvo pakeltas į 
šventuolį.11)

Neilgai po to buvę dar trys 
krikščionys apaštalai nužudy 
ti: Benediktas, Petras ir Niko 
lojus.12) Artesnių žinių trūks 
VAITIEKAUS - ADALBER 
TO EGZEKUCIJOS PAVEI

KSLAS GNIEZNO 
KATEDROS DURYSE
Gniezno katedros duryse, 

dviejuose paveiksluose yra at 
vaizduotas šio apaštalo atvy
ta.

Nukelta į 6-tą psl.

10) Hartknoch,' II, 456/457 psl.
11) Palygink: Meyers Konv. Lex.

III, 522 psl.
5) Hartknoch, II, 454 psl.

MŪSŲ ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

DAUG DŽIAUGSMO PRISIKĖLIMO DIENOS PROGA, 
VISIEMS SPORTININKAMS IR SPORTO BIČIULIAMS 
LINKI SK. VEDĖJAS.

IŠVYKA Į AUSTRALIJĄ
Po gražių sportinių atsieki 

mų ir Lietuvos vardo išgarsi 
nimo Pietų Amerikoje, štai 
antrą kartą Š. Amerikos lietu 
vių reprezentacinė rinktinė, 
rengiasi pakelti sparnus į to
limą Australiją.

Gal ne vienam atrodys, kad 
kelionė į kengūrų žemę yra 
tik paprastas „vaikų" žaidi
mas ar grynai sportinis įvy
kis, nieko bendro neturintis 
su mūsų siekimais Lietuvos 
laisvės kovoje, lietuvybės iš
laikyme tremties atžalyno tar 
pe, Lietuvos vardo garsinime 
laisvajame pasauly. Tačiau, 
pažvelgus kiek giliau į šios 
kelionės tikslą pamatysime, 
kad mūsų reprezentacinė ko
manda turi du didelius aspek 
tus — tautinį ir sportinį. Ir 
be abejo, jie yra labai svarbūs 
veiksniai mūsų emigraciniam 
gyvenime: tautiniu atžvilgiu, 
mūsų krepšininkai pasitar
naus Lietuvos reikalų propa
gandai, kadangi susitiks su 
Australijos olimpine ir atski
rų steitų rinktine, tad tuo pa
čiu, lietuvio vardas plačiai nu 
skambės Australijos televizi
joj, radijo ir spaudoje. O be 
to, pavergtos Lietuvos kan
čios, bus primintos JAV ir 
Kanados ambasadų, miestų 
burmistrų priėmimuose. Žiū
rint iš sportinio taško, mes su 
teiksime progą gražiam bend 
radarbiavimui dviejų konti
nentų lietuviško jaunimo ir 
tuo būdu, nors simboliniai su 
sijungsime su mūsų broliais 
tolimoj Australijoj.

Lietuvių krepšinio rinkti
nės išvykos į Australiją Kana 
dos komitetas, turėdamas 
prieš akis šios kelionės 17 
tūkst. dol. sumą, nutarė kreip 
ris į Kanados lietuvius, mūsų 
o-jas, neatsisakyti nuo šio 
gražaus tikslo parėmimo, pa
aukojant išvykos reikalams 
kad ir nedidelę auką, kuri 
bus sunaudota mūsų Tėvynės 
propagandos reikalams, mū
sų priaugančio jaunimo gero
vei.

Komiteto ižd. antrašas: L. 
Rickevičienė, 4 Avon, Toron
to 9, tel. RO 9-7668.

Iš anksto visiems tariame 
sportišką ačiū.
Lietuvių Krepšinio Rinktinės 

į Australiją
Kanados Komitetas.

RINKTINĖS SUDARYMAS 
IR PARUOŠIMAS

Pirmoji atranka Šiaurės

Amerikos lietuvių rinktinai 
sudaryti bus padaryta š. m. 
balandžio 4 — 5 dd. Toronte 
įvykstančių Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio žaidynių 
metu, šios atrankos pajėgu
mas bus patikrintas š. m. ge 
gūžės 9 — 10 dd. Clevelande 
prieš pajėgias latvių bei estų 
rinktines. Dvi savaites prieš 
išvykimą Australijon galuti
nai atrinktas sąstatas susi
rinks Tabor farmoje, kur bus 
pravestas labai intensyvus tre 
niravimasis ir atliktas reikia
mas apmokymas šios lietuvių 
išvykos, bei reprezentacijos 
svarbai pilnai pasiruošti.

Smulkesnės žinios del rink 
tinės sudarymo bei paruoši
mo bus nuolat skelbiamos tnū 
sų spaudoje.

Išvykos išlaidos
Šios išvykos išlaidos yra di 

dėlės. Atsižvelgiant į rciKal.n 
gus nugalėti atstumus, jos ir 
negali būti mažos. Bendra są 
mata sudaryta 17 tūkst. dol.

Išvykos reikšmė
Lietuvių krepšin.o rinkti

nės kelionė Australijon ir im 
pozantiška jos rungtynių pro 
grama yra didelis sportinis 
įvykis, kurio mes JAV-se ar 
Kanadoje iki šiol negalėjome 
tikėtis sulaukti. Tačiau esmė
je ši išvyka reiškia žymiai 
daugiau negu vien didelį spor 
to įvykį. Iš Australijos gautų 
gausių laiškų bei telegramų, 
kurių tik nuotrupas esame da 
vę, aiškėja, jog mūsų krepši
ninkų išvyka bus drauge ir 
stambi lietuvybės bei Lietu
vos reikalų propaganda. Bū
tinybė pasinaudoti tokiomis 
galimybėmis neturėtų kapitu
liuoti prieš didelių, bet įvei
kiamų išlaidų kliūtis.

Šaurės Amerikoje mes tu
rime žmonių ir lėšų resursus, 
kurių neturi lietuviai kituose 
kraštuose. Tačiau jie turi 
daug geresnes galimybes pri 
eiti prie savo gyvenamo kraš 
to valdžios bei visuomenės, 
nors stokoja tam jėgų ir lėšų. 
Ateidami talkon iš Šiaurės 
Amerikos, mes peržengiame 
lietuvius skiriančias atstumų 
kliūtis ir siekiame bendromis 
jėgomis, kuo kas turi, pasitar 
nauti Lietuvai kuo veiksmin
giausiai.

Įvertindama tokios išvykos 
reikšmę, jai globą teikia Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Centro valdyba, JAV ir 

Nukelta į 7-tą psl.

Pažinkime save ir kitus.

Padauguvio Lietuva
Petras Būtėnas

3.
Ties minėtuoju dauguviniu sėlių, latgalių ir 

lietuvių ruožu kaip tik buvo didelis pačių bal
tų genčių susigrūdimas ir maišymasis, kurių 
priežastys, apskritai kalbant, yra geografiškai 
artimos ir tolimos: visų slavų (rytinių ir vaka
rinių) ir dviejų germanų (šiaurinių, taigi skan
dinavų, ir rytinių, taigi vokiečių) tartum su
tartinis baltų pasaulio įsisiūbavimas savo ag
resijomis. Dauguvos baseinas, kaip ir Nemu
no su Priegliumi baseinai, baltų buvo saugo
mi ir ginami, kaip savo akis. O nuo Daugu
vos augštupio, kaip ir nuo Nemuno bei Neries 
versmių rytiniai slavai, juos užėmę, tų upių 
juostomis spraudėsi vis gilyn, norėdami pa
siekti ir baltų žemės vidurį, kuris jau buvo po
litiškai organizuotas kaip Lietuvos valstybė iš 
VI—VII amžiaus po Kr. tarpo, taigi kur kas 
dar prieš mindauginę Lietuvą.

Ties Dauguva tegalime kalbėti tik apie ry
tinius slavus, kuriuos vadiname rusais - veli- 
korosais, arba kitaip .— apie naugardinius 
slavėnus (sen. rus. sloviene) ir moskvičius ap 
mongolaioėjusius. Mat. krivičių ir bielorusų- 
-gudų pat pradžioje kaip pravoslavų, taigi jų 
ir kaip slavų, dar negalėjo būti, o jų abejų 
praeities istorija dar reikalinga bešališkai iš 
pat pagrindų ištyrinėti, bent ligi šiol nesant 
pagrindo pasitikėti pačių slavų entuziastiškai
siais proklamaciniais skelbinėjimais. Imant 
rusų - velikorosų dabartinius kompartinius ty
rinėjimus, tai šių dienų Sov. Rusijos imperi
jos istorija daug kartų yra juodašimtiškesnė ir 
netikslesnė už Maskvos kniažestvos (= Mas
kvos kunigaikštijos) bei carų Rusijos imperi
jos bent kaikurių istorikų veikalus, nors jų vi
sų tikslai buvo ir pasiliko vienodi, o prie
monės į tuos tikslus vienodai antihumaninės. 
Pagal šių dienų rusiškąją istoriją Rusijos im

perijoje daugybė pavergtųjų tautų jau beveik 
nebeegzistuoją, o tuo tarpu betkoks ben kiek 
prasišvietęs žmogus žino, kad Rusijos imperi
ja buvo ir tebėra daugybės gyvų tautų kalėji
mas N. 1. Būsimoji revoliucija Sov. Rusijos 
imperijoje tą teisybę realiai ištars.

Pagal bolševikų istoriosofiją ir istorio
grafiją pvz. nesą Ukrainos, bet tesanti 
Rus’ - Ukraina ,,Rusija - Ukraina"; nesą 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos, bet tesanti Ru s’ - L i t v a „Rusija ---
Lietuva“;; bielorusai - gudai tesą tik iš vardo 
b i e 1 o r u s a i ,,baltieji rusai", kad, esą. juos 
būtų galima velikorosų naudai nustumti nuo 
Dniepro į Lietuvos valstybės žemes, ir juos ve- 
likorosai stumia visur, stumia ir ties Dauguva.

Gal kam nė į galvą nėra atėję, jog šiandien 
rusų okupuotoje Lietuvoje lietuviai nei knygo
se, nei žemėlapiuose nei mokyklose bielorusų 
neprivalo gudais vadinti (pastarasis tauto
vardis jų yra seniausias ir jokių „ruso“, „rus- 
kio”, „Rusės”, .Rosijos“ ir „Rusijos“ nereiš
kiąs), o, esą. privalu jie tik „bielorusais“, tai
gi, suprask, ,,rusais" vadinti. Viskas pažabota 
pagal Maskvos Kremliaus kurpališkus dekre
tus!

Rusams - Velikorosams (o jie ir kitus slavus 
verčia vienodai velikorosiškai su jais galvoti) 
sūduviai - jotvingai tėra pereiginės 
kalbos gentis tarp baltų ir slavų kalbų. Ir šitaip 
rašo Akademija Nauk SSSR knygos, o pagal 
jas tai propaganduoja ir populiariosios brošiū
ros visai Sov. Rusijai ir „kultūriniais mainais“ 
net AJ Valstybėms ir kitam pasauliui. Veli- 
korosas rašo pyškina, o naivieji aklai jais tiki ir 
dar „bravo!“ ploja ir „ura!“ rėkia. Taip rašo 
ir dabartinė Lenkija, nes ji kaip tik daug yra 
užgriebusi mūsų Sūduvos - Jotvos, net ir Sūdu
vos - Jotvos - Dainavos, kurių aborigenus, se
nuosius mūsų gyventous, Maskvos pavyzdžiu, 
smarkiai tebekeičia atvežtiniais lenkasi ir net 
nuo Odros — Nysos (vok. Oder ir vok. Neis- 
seq upių naujosios savos sienos paimtaisiais su
lenkėjusiais germanais.

Maskvos Kremlius, kaip ir kiti slavai ir net

kaikurie vokiečiai, tvirtina buvus baltų-sla 
vų prokalbę, kad tik, suprask, ilgainiui jie 
galėtų lietuvius ir latvius lengviau sulydinti su 
didžiosios pajuokos objektu „vyresniuoju bro
liu”, ---- atseit su velikorosais, ir kad vadinama
sis laisvasis pasaulis nė negalvodamas tai netie
sai pritartų, tartum čia ką išmanydamas.

Kad niekados nėra buvusios baltų - slavų 
prokalbės, taigi ir protautės, tai skaitykime at
sidėję nors ir L. E. 11. 133 p. Maskva per tą 
„kultūrini mainikavimąsi” norėjo išprievartau
ti didžiausią latvių kalbininką Joną Endzelyną, 
neseniai senatve mirusį Rygoje, kad jis pripa
žintų buvus baltų - slavų prokalbę, protautę ir 
laikotarpį. Tas mūsų Kazimiero Būgos lygio 
mokslininkas, remdamasis lyginamojo kalbų 
mokslo duomenimis, savo prievartautojams iš
aiškino priešingai, teisingai, ir jiems patvirtino, 
jog niekados nėra buvę baltų - slavų prokalbės, 
protautės ir laikotarpio, — taigi, kad baltų kal
ba amžiuose vystėsi savo savarankiškuoju ke
liu, o slavų kalba vėl savo keliu nuo to laiko, 
kai indoeuropiečiai išsiskyrė iš savo indoeuro- 
pinės protėvynės mažiausiai dar prieš 2500 ---
3000 metų prieš Kristų.

Gudijos yra dvi: viena tikroji (minskinė 
dnieprinė), o antra „stumdomoji stumiamoji“ j 
baltų žemę —r- į Gardino šalį, į plačiąją Vilniją, 
į Padauguvio Lietuvą. To klausimo formulė 
aiški peraiški: kas nuo Lithuania Propria ryti
nės ribos į rytus, tai ir yra tikroji Gudija. Taigi, 
Gudija tik viena, ir tik ana! O šiaipjau priešų 
intencijos lietuviams ir latviams žinomos ir per 
žinomos.

Bet kodėl laisvasis lietuvis čia neatsargus 
kartais?! Geriau tuo tarpu pritikime ir žiūrė
kime, kas toliau šio straipsnio temoje.

♦ ♦ ♦

Pasiklotame Liet. Enciklopedijos žemėlapy
je matome raudonais kryželiais nužymėtą sieną 
Padauguvio Lietuvoje ir kitur lietuvių žemėje 
Tai Lithuania Propria „Tikrosios Lietuvos” 
1566 — 1793 metų ribos, arba Breslaujos (Bra 
slavo) žemė Padauguvio Lietuvoje, ir tt. Tai 

Krėsavos, Piedrujos ir Drujos tarpe Lietu
vos respublika priėjo Dauguvos upę ir 1920 
metų sienos sutartimi. O ta sutartis tada buvo 
pasirašyta Maskvoje abiejų susitarusių Šalių: 
Sov. Rusijos ir Lietuvos valstybės. Kas nuo tos 
1920 metų sienos į vakarus tai su pačiu Brasla- 
vu atiteko Lietuvos valstybei, taigi grįžo jai.

Bet ir kas nuo 1920 metų sienos į rytus ligi 
Lithuania Propria ribos ir nuo tos ribos dar to
lau į rytus, yra *taip pat dar ietuvių žemė, te
bėra daug lietuviškų vietovardžių ir mūsų gy
ventojų, atgabentinių slavų specialiai atmiešia- 
mų jau nebe nuo vakar dienos. Toks S a r- 
kauščina, slav. ir Šarkauščizna, nuo liet, žo 
džio šarka „paukštis (pica caudata) LKV“ 
ir lietuviškos pavardės Sarka, miestelis prie 
Dysnos (Dauguvos kairio - vakarinio įtako), 
yra 40 km į pietryčius nuo Braslavo aps. mst„ 
20 km į vakarus nuo Lithuania Propria ribos ir 
28 km į rytus nuo 1920 metų sienos.

Iš Šarkauščinos apylinkės Lietuvos nepriklau 
somybės kovų laikotarpyje buvo atvykusi dele
gacija pas Lietuvos Vidaus Reikalų Ministerį, 
tada lankiusį ir organizavusį Breslaujos (Bras
lavo) apskritį, jį prašydama prie Lietuvos vals
tybės prijungti Šarkauščiną ir visą ten Lithua- 
tas ir pagirtinas Lietuvos žemių jungimosi lai
kotarpis, ir skaitykim Rapolo Skipičio, „Nepri
klausomą Lietuvą statant“, 1961 m., skyrių 
Siaurės rytų Lietuvoje. 283—301 ir ypač 297 
p. Tolimosios Sarkauščinos faktas ir apie ten 
visą platų barą teigiamai liudija----apie to ba
ro gyventojų nuotaikas ir norą tik Lietuvos 
respublikai priklausyti.

Apie Braslavo apskritį ir kas nuo jos į rytus 
daugiau beveik nieko nėra mūsiškių išspausdin
ta. o svetimieji yra lietuvių ir Lietuvos reikalus, 
kaip paprastai, specialiai nutylėję arba sava
naudiškai juos aptemdę. Tai įdomus, gražus, 
vietomis gana pasiturinčių žemdirbių lietuviš
kas kraštas, o žmonės — tikri mūsiškiai. Nors 
ir kitas jaunesnis ryškiau nebemokėtų lietuviš
kai pakalbėti, tai lietuviškai bent padainuotų ar 
lietuviškų šokių pašoktų.

Bus daugiau.
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KULTURWWKROJVIKA
BIČIULIŠKUMO IR LITERATŪROS MEILĖS TALKA

DAIL. R. VIESULAS 
RINKTINĖJE

geriausių 3O-ties Amerikos 
dailininkų parodoje dalyvau
ja su vienu darbu, kaip ir visi 
kiti šios parodos dalyviai. Ši 
kilnojamoji paroda reprezen
tuos Jungtines Amerikos Va 
Istybes visoje Europoje, neiš
skiriant ir sovietų dominuoja 
mų sričių. Ji bus vežiojama iš 
miesto į miestą ir aplankys 
daugelį vietų.

REGINA SINIUTĖ
Montrealyje ėjusi aukš

tuosius mokslus ir pasižymė
jusi gabumais buvo gavusi sti 
pendiją tęsti mokslus New 
Yorko aukštosiose mokyklo
se, studijuojant anglų kalbą 
ir literatūrą. Regina Siniutė 
dabar yra gavusi jau daktaro 
laipsnį ir palikta prie univer
siteto dirbti mokslinį darbą.

Sveikiname naują daktarę 
ir linkime sėkmės.

PARODA APIE 
DONELAITI BERLYNE
Rytų Berlyne, Valst. vokie

čių bibliotekoje surengtoje pa 
rodoje apie Donelaitį ir jo kū 
rybą, be reikiamų eksponatų, 
neapsieita ir be tipingos pro
pagandos. Ketvirtame skyriu
je eksponuoti Lietuvos daili
ninkų paveikslai, vaizduoją 
kolchozų laukus, pramonę, 
miestus ir kt. Paskubomis bu
vo pasiųsta ir kitų rašytojų, 
lietuvių ir rusų kalbomis išleis 
tų knygų. „Tiesos” bendra
darbis Rytų Berlyne Leonas 
Stepanauskas laikraščiui pra
nešė, kad Donelaičio parodą 
lanką mokslininkai, studentai. 
Ją apžiūrėo Čekoslovakijos 
studentų ir jaunų mokslininkų 
grupė, ties stendais buvo su
stoję ir Berlyne studijuoją af 
rikiečiai studentai. E.

SUKILIMINIŲ 
DARBŲ PARODA

Eilė dailininkų yra nuplė
šę paveikslų istorine Lietu
vos sukilimų prieš rusų oku
paciją tema: L. Vilimas yra 
nupiešęs Partizano mirtį, K. 
Žilinskas — Sierakauską su 
savo kariuomenę. Yra ir kitų 
dailininkų darbų.

Sukilimų paroda atidaro
ma balandžio 4 d. Čiurlionio 
gelerijoje Čikagoje.
• Op. sol. V. Grigaitienės at 
mintis Čikagoje pagerbta spe 
ciale akademija. Dabar ruo
šiama jos monografija.

DAILIŲJŲ MENŲ KLU
BAS KALIFORNIJOJE

kovo 7 d. turėjo pirmąjį vie
šą susirinkimą, įvykusį Ben
druomenės salėje. Pirminin
kavo Juozas Tininis. Progra
moje: Bronys Raila — Prof. 
Mykolo Biržiškos pažiūra į 
laisvųjų lietuvių rašytojų vai 
dmenį. Juozas Švaistas— Kle 
ofo Jurgelionio gyvenimo ir 
kūrybos bruožai. Bernardas 
Brazdžionis — Fausto Kiršos 
profilis.

Po to visi nuvyko antrajai 
susirinkimo daliai pas Algir
dą Gustaitį, kur iškilmingai į 
Dailiųjų Menų Klubą priimta 
dr. M. Alseikaitė - Gimbu
tienė. Į DMK metraštį bus 
įdėtas jos spausdintas dar
bas; ji laikė ir žodinį praneši 
mą. Jai raštu atsakė j. Tini
nis.

Garsų latvių rašytoją An- 
šlavs Eglitį, latvių spaudoje 
dažnai parašintį lietuviško
mis temomis, Dailiųjų Menų 
Klubas pagerbė gražiai iš
reikštais sveikinimais. Tai 
įvykdė metraštininkas.

MUZIKAS STEPAS 
SODEIKA MIRĖ

Netikėtai Čikagoje mirė 
muzikas Stepas Sodeika, pa
garsėjęs „Dainavos” ansamb 
lio vedėjas, plačiai žinomas iš 
to ansamblio koncertų ir išvy 
kų į daugelį kitų miestų, ne 
išskiriant nei Kanados.

Stp. Sodeika buvo gimęs 
1903. XII. 11 Jurbarke, da
bar plačiai žinomų Sodeikų 
šeimoje, pasižymėjusioje mu
zika, dainavimu, nes mirusio
jo broliai Antanas ir Stasys, 
taip pat muzikai, dainininkai.

Stepas Sodeika mokėsi Kla 
ipėdos muz. mokykloje ir bai 
gė ją solistu - baritonu. Vals 
tybinėje operoje debiutavo 
„Fauste“ Valentino rolėje. 
Buvo mokytoju Vilniaus kon 
servatorijoje ir vedė Kated
ros chorą. Tremtyje su Velič 
ka sukūrė „Dainavos” an
samblį, kurį atgaivino ir Čika 
goję.

Užleista jeknų liga neleido 
jam atsikelti iš ligos patalo. 
Kovo 19 d. palaidotas Šv. Ka 
zimiero kapinėse.
• Vyt. Tamulaičio, gyvenan
čio Toronte, knyga jaunimui 
„Skruzdėlės greitutės nuoty
kiai“ išversta į anglų kalbą ir 
leidžiama Zobarsko vedamos 
Manyland Books leidyklos.

Leidžiami mirusio
Mirties realybės akivaizdo

je bičiuliškumas, pagarbą ir 
atminimas nesugrįžtamai iške 
liavusiam įgauna didžiąją 
prasmę tik tada, kai jis pareis 
kiamas, nors ir žemiškomis 
formomis, bet su mūsų pačių 
gyvenimu neišnykstančiomis 
konsekvencij omis.

Mirusio rašytojo ir daktaro 
Juliaus Kaupo atveju jo drau
gams, pažįstamiems, visiems 
jo mokslo ir profesijos bičiu
liams .visiems, kuriems velio
nis bent iš jo raštų yra arti
mas, dabar ir sudaroma pro
ga savo jausmus velioniui pa
reikšti taip, kad intencijos pėd 
sakai lietuvių tautos kultūrinia 
me gyvenime neišnykjtų ir mū 
sų visų viešėjimui žemėje se
niai pasibaigus.

Kalba čia eina apie Juliaus 
Kaupo r.aštusL Norima išleisti 
jų pilną pomirtinę laidą, ku
rion įeitų Juliaus Kaupo klasiš 
kųjų pasakų pluoštas, anks
čiau pasirodęs vardu „Dakta
ras Kripštukas pragare“, prieš 
mirtį baigtas spaudai parengti 
jo novelių rinkinys, ryškesnie
ji straipsniai kultūrinėmis te
momis ir literatūrinės vertės

igametis Šv. Kazimiero parapijos vargonininkas Montrealyje, 
sunkiai serga.

Juliaus Kaupo raštai
turį rašytojo laiškai.

Visam šiam užmojui reali
zuoti ir lėšoms telkti yra suda 
rytas komitetas iš artimųjų ve 
lionio bičiulių ir jo protesijos 
draugų: V. Adamkavičius, 
dr. K. Ambrozaitis, K. Bradū 
nas, V. Bogutaitė, dr. A. Da
rnusis, dr. J. Girnius, M. Kati
liškis, dr. V. Kavolis, K. Keb 
lys, dr. F. M. Kaunas, A. Mac 
kus, daktaras V. Majauskas, 
dr. V. Mileris, dr. H. Nagys, 
A. Nakas, A. Nyka-Niliūnas, 
K. Ostrauskas, prof. J. Pikū- 
nas, L. Sutema, dr. V. Tau
ras, dr. J. Valaitis ir V. Di
džiojo universiteto Medicinos 
fakulteto XX laida.

Šio komiteto vardu tad čia 
ir kreipiamės į visus, kam tik 
mirusio rašytojo atminimas 
yra brangus, prisidėti pinigine 
auka prie Juliaus Kaupo raš
tų išleidimui. Įprasminkime sa 
vo talką kūrybinės amžinybės 
dvelkimu, pagarba mirusiam 
rašytojui ir meile lietuvių lite
ratūrai. Aukas siųsti šiuo ad
resu: Valdas Adamkavičius, 
Tabor Farm, Sodus, Michi
gan 49126.

Juliaus Kaupo Raštams 
Leisti Komitetas.

“Irljos Z)V-VX//V/?\0e>
VEDA D R. GUMBAS

NE VISI LENGVAI 
SPRENDŽIA PROBLEMAS

Rašytojas, megzdamas int 
rygą, merginą įvedė į vyro 
butą, bet nenumatė, kokiu bū 
du ją iš ten išves... Ir susirū
pinęs suko galvą. Tuo tarpu 
žmona skubėjo į kmoteatrą ir 
ragino vyrą greičiau eiti.

— Dar negaliu palikti raši 
riio, nes turiu merginą išvesti 
lauk... — aiškino žmonai ra
šytojas.

— O kiek jai metų? — pa 
klausė žmona.

— Dvidešimt penkti.
— Palik ją ramybėje, — ra 

gino žmona, — ji pati ras iš
eitį. . .

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antanas Maceina. NIEK

ŠYBĖS PASLAPTIS. Anti
kristas istorijoje pagal V. So 
lovjovo pasakojimą. Viršelis 
ir aplankas P. Jurkaus. Išlei
do Ateitininkų Federacija, 
916 Willoughby Ave. Brook
lyn 21, N. Y., USA. 294 pus
lapiai. Kaina 4 doleriai.

Gražus ir rimtai atrodan
tis leidinys, puikiai apipavi
dalintas. Didelis mūsų riloso- 
lo darbas religine tema.

STUDENTŲ GAIRĖS 1964 
metų sausio mėn. Nr. 41. Gra 
žiai leidžiamas studentų laik
raštis, gražiai iliustruotas. Ad 
resas: 8485 Dixie Lane, Dear 
born Hts., Mich., 48127, U. S. 
A.

MARGUTIS 1964 metų va 
sario mėn. Labai įdomus, ak
tualiomis temomis, numeris, 
puikiai iliustruotas. Metams 5 
dol., atskiro nr. 50 et. Adre
sas: 6755 S. Western Avenue, 
Chicago 36, Illinois, USA.

„KETURKOJIS 
UGNIAGESYS”

Tokiu pavadinimu išleidžia 
ma nauja knygelė vaikams. 
Autorė — Danutė Brazytė - 
- Bindokienė ir iliustratorė 
jauna dailininkė Zita Sodei- 
kienė. Išleidžia „Lietuvių 
Dienų“ leidykla.
• Opera „Tosca“ Čikagos 
lietuvių operos statoma ba
landžio 19, 25 ir 26 dienomis 
Studebaker teatre.

Nukelta į 5-tą psi.

TAYLOR IR MONTREA-
LIO ŽURNALISTAI

Elizabeth Taylor Montrea
lyje susituokė su Burton, su 
kuriuo ji meilę susuko suk
dama „Kleopatros” filmą. Ja 
unavedžiai buvę labai nepa
tenkinti Montrealio žurnalis
tų veržlumu ir akiplėšišku
mu, reikalaujant iš jų atsaky 
mų.

— Tiktai pamanyk, — kai 
bėjusi Taylor savo naujam vy 
rui, — as tiktai penktą Kartą 
ištekėjau, o jie jau spėlioja, 
kiek aš kartų dar ištekėsiu...

— Nekreip, brangioji dė
mesio... Tą mes dar pamatysi 
me, — atsakęs Burton.

AMERIKA RAUDONA...

— Amerika raudona, — sa 
kė Chruščiovui Eisenhoweris.

— Ne. Ji ne raudona, bet 
turi būti raudona, — spyrėsi 
Nikita.

— Ne. Ji raudona, — teigė 
Eisenhoweris.

— Kaip tai?
— Na gi, — raudonodžių 

žemė. Bolševikams čia nėra 
kas veikti, nes raudonodžiu^ 
spalvos greit nekeičia. . .

EISENHOWERIS IR 
CHRUŠČIOVAS

Eisenhoweris, pasikvietęs 
Chruščiovą į savo ūkį, ne tik 
tai vaišino, bet ir linksmino.

Abiems dviejų didelių tau
tų vadams prisiminus Jungti
nių Tautų asamblėjas, kurio
se kalbėjo ir vienas ir kitas, 
sustojo prie klausimo, kuriam 
daugiau plojo.

— Kai mister Nikita Ser- 
gejevič kalbėjai daugelis plo
jo, bet ypač plojo, kai batą 
buvai nusiavęs ir kirtai į sta
lą. ..

— Jeigu tave kartų, — tai 
dar daugiau plotų, —supykęs 
atsikirto Nikita.

KAS YRA KRIZĖ?
— Krizė! Pristigome duo

nos ! Reikia pirkti Amerikoje. 
— Aimanavo Chruščiovas. . .

— Krizė! Nemalonu. Ūki
ninkai perdaug gamina kvie
čių. Kaip čia juos sulaikyti 
nuo perprodukcijos? — aima 
navo Johnson...

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
21.

5.
Iškrito pirmasis sniegas.
Žemė, po bala danga paslėpusi grėblėtą kūną, lyg ir at- 

jaunėj'o, staiga nušvisdama vestuviniu drabužiu.
Kieme džiūgavo vaikai.
Lauritėnienė retkarčiais žvilgtelėdavo pro langą jieško- 

dama akimis savo mergaičių.
Daug teko jai pergyventi praėjusią savaitę. Netikėtai 

Laima susirgo gripu. Tik po injekcijų, kurios Elę baugino ne 
mažiau kaip ir mažąją ligonę, temperatūra, bent rytais, būda
vo normali. Vakarop, kai mergaitė vėl imdavo karščiuoti, 
Elę iš naujo apimdavo nerimas. Grauždavo mintis, kad dėl 
visą ko kalta ji, kad per daug dėmesio skirdama savo eski
zams, paliko vaikus be priežiūros, vos ne likimo valiai.

Ji visuomet pergyvendavo nerimą vaikams susirgus, bet 
niekad nejautė sąžinės priekaištų. Anksčiau jai neteko dalyti 
savo laiko, dėmesio, minčių į dvi dalis: namams ir sau. Visu 
savo „aš“ ji' tarsi ištirpdavo begalėje didesnių ir visai smulkių 
rūpesčių, liečiančių išimtinai šeimą, namus. Darbas leidyklai 
pareikalavo savo. Ji ruošė eskizus ir priešokiais, ir ilgėliau pa 
sėdėdama vėlai vakare, anksti rytą, kai dar tebemiegojo vai
kai.

Pirmiausia ji įsitikino, kaip neatpažįstamai per tuos me
tus atprato jos ranka jausti liniją, paklusti vaizduotei ir min
čiai. Atskiri sumanymai, patikę ir net savotiškai masinę vaiz
duotėje, perkelti į popierių, staiga pasirodydavo visiškai ne 
tie: sustingę, statiški, sausi. Svetima jai buvo ir pati tema. 
Gal dešimtį kartų ji perskaitė rankraščio skyrių, pasakojantį 
■apie elektronines skaičiavimo mašinas. Įsivaizdavo aibę lem
pų ir puslaidininkių sudėtingus valdymo pultus, bet nejautė 
jokios peozijos. Niekas čia nežadino emocijų ir vaizdų. Ke
lis kartus Elė buvo benuleidžianti rankas. Užmigdavo susi
krimtusi ir nusivylusi. Kitą rytą vėl susirasdavo rankraštį ir 
skaitydavo iš naujo. Dar ir dar kartą stengėsi pažadinti savy
je kūrybinę mintį.

Dabar gulėjo prieš ją devyni eskizų lapai. Geri ar blogi 
jie -— Elė nesiėmė spręsti. Ji žinojo viena — tai devyni jos 
vilčių, atgimimo ir kartaus nusivylimo lapai. Iki šiol jų niekas 
nematė. Net ir Paulius. Tiesa, keletą kertu jis užmetė bėglų 
žvilgsnį, bet, taip ir nepasiteiravęs, kas tai per piešiniai, nuėjo. 
Tuomet Elė ir nepasigedo jo nuomonės. Neprašė patarimų. 
Vien jau iš įžeistos savimylos. Nesidomi — nereikia. . . Da
bar, kai vis labjau artėjo lemtinga valanda, ji daug ką būtų 
Qtidavusi, kad nusimananti akis pažvelgtų į šiuos lapus ir pa

sakytų tiesą anksčiau, negu tai bus padaryta leidykloje.
Laikrodis nenumaldomai skaičiavo minutes.
Elei nieko kito neliko, kaip, pavalgydinus mergaites, pa

čiai ruoštis.
Išsiėmė iš spintos pilką kostiumėlį, baltą nailoninę bliū- 

zę. Atidžiai šukavo plaukus. Sutikusi veidrodyje įdėmų savo 
pačios žvilgsnį, Elė sutriko. Į ją žvelgė klausiančios, kupinos 
atviro nerimo akys.

Raukšlelės skruostuose. Melsvos dėmės paakiuose.
Negi anksčiau ji šito nepastebėjo?
Susirado pudrinę, lūpų dažus. Visus šiuos tualeto reik

menis Elė vartotado retai. Nebent eidama į teartą, į svečius.
„Reikia“, — kažkodėl paragino save ir, pridengusi nuo 

vargio šešėlius pudros sluogsniu, ryškiau, negu kitais kartais, 
išdažė lūpas.

Pagaliau ji dar kartą sustojo priešais veidrodį, reikliai 
nužvelgė save ir pasidrąsinamai nusišypsojo. Pati sau.

Vyriausiojo redaktoriaus laukiamajame sėdėjo keletas 
dailininkų. Pažįstami jie buvo tik iš matymo; matyt, nese
niai baigę institutą. Vienas sprendžiant iš amžiaus, galėjo bū
ti ir studentas. Nepaleisdama iš rankų aplanko su eskizais, 
prisėdo ir Lauritėnienė.

---- Priima? —r galvos judesiu parodė ji į juodu brezen
tu apmuštas duris.

---- Kas juos žino. . . ---- burbtelėjo raudonskruostis jau
nuolis su ryža „egzistencialisto“ barzdele ir įmantriai užrišta 
žalia šerpe.

Duryse šmėkštelėjo Lengvenio, etatinio leidyklos daili
ninko, galva. Pamatęs Lauritėnienę, jis santūriai linktelėjo, 
paėmė iš jos eskizus ir vėl dingo anapus durų.

Kai pakvietė ją į vidų, Elė pirmiausia pamatė savo pie
šinius, išdėliotus ant stiklu dengto stalo. Kabinete buvo di
džiulės spintos, prikrautos knygų, šviesūs langai- į gatvę ir pen 
ki ar šeši žmonės.

---- Draugė Lauritėnienė, ---- pristatė ją meninės tarybos 
nariams Lengvenis.

Ji nespėjo apžvelgti visų veidų. Kažkas, priėjęs iš šono, 
paėmė jos ranką.

---- Sveikinu tamstelę, sveikinu! Malonų siurprizą sutei
kėt senam savo mokytojui.

Elė sutrikusi nusišypsojo senukui Klimui, instituto do
centui, kadaise dėsčiusiam jai piešimą.

Jis tebebuvo toks pat žvalus ir gyvas, nedidukas, tiktai 
ryškiau žilumo pasidabrinta galva, labjau palinkęs į priekį gal 
todėl, bent iš pirmo žvilgsnio, tarsi žemesnis.

— Gerai, tamstele, labai gerai, kad neužmetėte savo pa
šaukimo, — pakuždom tebesidžiaugė Klimas. — Aš, atvirai 
jums pasakysiu, jau mažai besitikėjau. . . Būna, matote. . .— 
docentas skėstelėjo rankomis ir, lyg ko jieškodamas, nužvel
gė kabineto sienas.

Kiti tarybos nariai, atlaidžiai šypsodamiesi ir neskubėda
mi tarti savo žodjio, stebėo tai senuką, tai Elę. Pagaliau pra
bilo Lengvenis. Neiškalbus vengdamas atitolti nuo oficialaus 
tono, jis ilgai, tarsi pats su savimi tardamasis, abstrakčiai 
svarstė problemas, iškylančias dailininkui, dirbančiam mokslo 
populiarizacijos srityje. Pa skui lygiai taip pat iš tolo ėmė 
samprotauti apie mažojo skaitytojo psichologiją, jo regimą
ją vaizduotę. Elė stengėsi įsigilinti į Lengvenio pastabas, jų 
konkrečią esmę, bet atmintyje kažkodėl išliko tik patys ben
driausi teigimai: „kažko reikėtų“, „kažkas ne taip“. . .

Atrodė, kad Lengvenis pagaliau išdėstė visus savo sam
protavimus, bet jis tebekalbėjo. Ir vis taip pat abstrakčiai, 
pačiomis bendriausiomis frazėmis. Lauritėnienei kažkodėl 
ėmė smelgtis į galvą įstojamųjų egzaminų prisiminimai. Lyg 
visa tai būtų buvę vakar. Auditorija gotiškais skliautais. Vai 
kinas „ežiuku“ pastirusiais plaukais, veltui stengęsis anglimi 
nupiešti gipsinį modelį. Trynė, piešė ir vėl trynė, kol pagaliau 
išsimurzino visas lapas. Prakiuro. Kažkas iš stojančiųjų pasi
gailėjęs apvertė jo popieriaus lapą ir, užmetęs kontūrus, grą
žino. Vaikinas nubraukė prakaitą, su palengvėjimu atsidu
so. . . Taip, tai buvo tas pats Romas Lengvenis, dabartinis 
leidyklos meninis redaktorius, važinėjęs nuosava žydria „Vol
ga“-

Lauritėnienė laukė, ką pagaliau tars kiti tarybos nariai. 
Nejaugi jie visi solidarizuojasi su Lengveniu? Bet niekas taip 
iš esmės ir nepasisakė. Vos kelios pastabos dėl piešinio, kam 
pozicijos smulkmenų.

„Vadinasi, atmeta. . .” ---- šmėkštelėjo Elei.
Ji pajuo, koks begaliniai sunkus pasidarė tuščias aplan

kas jos rankose. Kol dar nebuvo tartas galutinis žodis, rei
kėjo kažką daryti. Reikėjo kalbėti pačiai. Ginti savo vilčių 
kūdikį. Įtikinti, gal net prašyti.

— Aš stengiausi įsigilinti į pareikštas pastabas. . . — Elė 
bandė kalbėti garsiai, bet balsas kažkaip iš karto prikimo. Iš
džiūvusioje burnoje liežuvis lipo prie gomurio. Ji pažvelgė j 
stovintį ant lango vandens grafiną, bet nesiryžo pajudėti iš 
vietos. — Rodos, visa, kas buvo pasakyta, aš supratau. („Ne
tiesa, nieko čia nebuvo pasakyta ir nieko tu nesupratai” — 
kažkas priešinosi jos viduje). Taip, aš supratau, ---  atkakliai
pakartojo ji, ---- ir pasistengsiu, vadovaudamasis tomis pasta
bomis, perdaryti iš naujo. Dirbti teko labai blogomis sąlygo
mis. Dabar jos bus žymiai geresnės, („kam meluoti? Niekuo 
jos nepagerėjo ir niekuo nepagerės!“ — tebetvirtino balsas iš 
vidaus). Man pagaliau pavyko surasti namų darbininkę. Jūs 
gi suprantate, kaip nelengva moteriai, kai ji viena namuose?.. 
— Tarsi laukdama patvirtinimo, Elė pažvelgė į arčiau savęs 
esančius. Jie liko santūrūs ir abejingi. Vien docentas Klimas 
pritariamai lingavo galva. — Man tereikia vieno mėnesio, ir 
aš pristatysiu braižinius. Tikiuosi, jie patenkins meno tarybą... 
Tai, tur būt, ir viskas ką aš norėjau pasakyti. . .

Bus daugiau.
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Kovoj dėl ilgo gyvenimo 
6.

KOVOJ DĖL ILGO GYVENIMO

Kova dėl ilgo gyvenimo tu 
ri būti pradėta ne tada, kai or 
ganizmas pradeda senti, bet 
anksčiau. Būti sveikam ir il
gai gyventi tai priguli nuo 
mūs pačių.

Noras gyventi tai — jėga, 
kuri padeda pasiekti šią už
duotį — būti sveikam ir ilgai 
gyventi.

Norįs būti sveikas privalo 
laikytis gamtos dėsnių.

Pirmų pirmiausia tai mūsų 
ps.ch.kos, emocijų ir aplamai 
nervų sistemos higiena, i vir 
ta nervų sistema, sveika psi
chika, aukšta dorovė ir valios 
kokybės — didelė parama ko 
voj su ligomis. Nuodėmė, tai 
yra — nuslydimas nuo doros 
dėsnių, neša ligas ir skandina 
žmogų. Saugoti ir stipnnjj 
nervų sistemą, tai labai svar
bu. Žmogaus galybės pama
tas — centrinė nervų siste
ma.

Stengtis būti geram ūpe, 
užlaikyti pusiausvyrą, mokė
ti ramiai reaguoti į kasdieni
nius nemalonumus darbe, šei 
moj, bendruomenėj. Stengtis 
pašalinti iš proto ir širdies ne 
apykantą, pyktį, pavydą, ker 
štą ir tt., nes tai vis ardo svei 
katą, trumpina gyvenimą.

Didelės reikšmės sveikatai 
palaikyti turi kūno užgrūdi- 
nimas įvairiais būdais, kokius 
tik leidžia gamta ir aplinka.

Pirmiausia daugiau gryno 
oro. Visur stengtis, kad būtų 
grynas oras, kurs gerai vei
kia sveikatą ir širdį bei krau
jo indų sistemą. Trūkumas 
svygaus oro, trūkumas deguo 
nies silpnina apetitą, iššaukia 
nuovargį, blogą miegą.

Toliau eina vanduo. Žino
ma, vandenį kūno užgrūdini- 
mui naudoti atsargiai ypač se 
nam amžiuje. Maudymasis, 
apsitrynimai, dušai ir t. t. 
stiprina ir ramina nervų sis
temą.

Saulė yra didis vaistas pa
laikyti sveikatai. Gerai veikia 
visą organizmą nervų siste
mą, ūpą, ypač turi didelės rei 
kšmės ultravioletiniai spindu 
liai. Neatsargiai naudojant 
saulės spindulius galima pa
kenkti savo sveikatai. Ypač 
su saulės spinduliais bei jų 
kaitra reikia būti atsargiam 

| M. MAČIUKAS !
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

j SIUVĖJAS 1
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |

| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

$ Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. a 

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. $

senatvėj, pav. kas turi sklero
zę, širdies ligą saulėj kaitin
tis netinka.

Judėjimas arba fizinė kul
tūra. Judėjimas taip pat turi 
didelės reikšmės žmogaus sv
eikatos palaikymui. Be judė
jimo žmogui greičiau prisime 
ta visokios ligos: jeknų, tul
žies sutrikimai, akmenys, cuk 
rinė liga, sklerozė ir t. t. Dė
ka judėjimo gerėja kraujo čir 
kuhacija, maisto apykaita, dė 
ka judėjimo išmetama iš or
ganizmo nereikalingos kūnui 
maisto liekanos.

Il-me amžiuje prieš Kris
tų kinų gydytojas Xya saky
davęs: judant iš žmogaus iš
siskiria kas sugedę, o įeina, 
kas naujo, svygaus, gyvybi
nio, kiekvienas, ypač proto 
darbą dirbąs, privalo kasdien 
bent valandą ar daugiau pasi
vaikščioti, užsiimti sportu ir 
t. t. Išeiti pasivaikščioti kas
dien, taip šiltu, taip šaltu me 
tu, šaltu metu vilkėti šiltai, 
bet lengvai.

Pasiavikščiojimo metu nau
dinga daryti kvėpavimo gim
nastiką : du žingsniai įkvėpi
mas, o vėliau išlėto iškvėpi
mas laike keturių žingsnių.

PRISITAIKYMAS

PRIE APLINKOS.

Žmogaus ir gyvulių amžius 
priguli ir nuo prisitaikymo 
prie aplinkos ir apsisaugoji
mo nuo kenksmingų išlauki
nės aplinkos veiksnių.

Pav., šiaurės lokys yra bal 
tos spalvos ir tarp sniego ma 
žai pastebimas. Gyvuliai, gy
veną žolėj, įgauno žalią spal
vą ; gyveną stepėse, dykumo
se — gelsvos spalvos. Gyvu
lių spalva keičiasi metų bėgy 
je. Kurapka žiemą balta, va
sarą pilka, gelsvai ruda. Pas 
vilką energijos šaltinis yra je 
knos, kuriose yra didelė atsar 
ga angliavandenių. Todėl vil
kas jieškodamas sau maisto, 
gali dešimtis kilometrų bėgti. 
O krokodilui angliavandenių 
atsargų užtenka tik keletui 
šimtų metrų šliaužti.

Žmogaus prisitaikymas prie 
aplinkos turi didelės reikš
mės jo gyvenimo pratęsimui. 
Karštoj Afrikoj žmogus gali 
pakelti karštį +70C, o Sibire 
—70C šalčio. Žmogus gyve- 

neseniai vykusi Toronte, da
bar vyksta Montrealyje, Me
no muziejuje (Sherbrooke 
1379). Paroda labai didelė, 
nes išstatyta daugybė Picas
so darbų.

Picasso gimęs 1881 m., tat 
jam jau 83 metai. Visą laiką 
jis dirba, tat darbingas jo gy 
venimas davė daugybę darbų. 
Per tiek laiko jis išvystė ir 
dailininko meistrystę.

Picasso savo amžiuje yra 
pergyvenęs įvairių meno eta
pų: natūralizmą, kubizmą, su 
rrealizmą, neoklasicizmą. Kie 
kvienoje srityje jis buvo jei
gu ne pradininku, tai gyvu 
dalyviu. Ir beveik kiexvie- 
nam laikotarpiui, kiekvienai 
srovei yra atidavęs savo duo 
klę. Kol kas dar neryškus jo 
dalyvavimas abstraktiniame 
mene.

Jeigu abstraktiniu pasireiš
kimu laikytume jo žmogaus 
vaizdo anatominį parceliavi
mą ir kitokį deformavimą, tai 
Picasso abstraktizmas vis dėl 
to būtų gana realus ir supran 
tarnas.

Picasso darbus įvairūs ver 
tintojai įvairiai vertina, kaip 
ir jį patį, ypač politine pras
me. Stalinas ir jo vedamoji 
bolševikų partija Picasso nie
kino kaip iškrypėlį dekaden
tą, buržuazinę atgyveną. Bet 
Picasso mokėjo įsiteikti ir 
Stalinui — nupiešęs „taikos” 
paveikslą, už kurį Kremlius 
jam įdavė premiją. Nuo to lai 
ko Picasso — kaip ir bolševi
kų satelitu kai kieno laiko
mas. Šiuo atveju mums Picas 
so rūpi kaip dailininkas.

Kaip ir kas apie Picasso 
kalbėtų ir rašytų, jis vis dėl
to didelis dailininkas, meni
ninkas.

na Sacharoj, kur oro drėgnu
mas tik keli nuošimčiai; žmo
gus gyvena ir tropikuos, kur 
oro drėgnumas pakyla iki 100 
%. Žmogaus organizmas pri
sitaiko prie kalnų aplinkos, 
kur deguonies ore mažiau 
(skystesnis) nei žemumose. 
Prisitaikius prie kalnų oro, 
padidėja kraujo kūnelių kie
kis, kurie reikalingi deguonį 
sugerti ir išnešioti po kūną. 
Kad kūnas gautų pakankamai 
deguonies, gilesnis ir dažnes
nis darosi kvėpavimas.

Bus’ daugiau.
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Per ilgą savo gyvenimą ir 
didelį darbą jis yra pasiekęs 
kiekvienoje savo darbų srity
je didelio tobulumo. Ir neabe 
jotinai prilygsta pačioms me
no viršūnėms. Didelis ir kie
tas darbas jam įdavė į rankas 
didelį meninį meistriškumą, 
be kurio joks menininkas ne 
gali. būti dideliu menininku. 
Picasso tobulai valdo techni
nes darbo priemones, todėl 
visa, ką jis paima dirbti, išei 
na nepaprastai gerai. Pieši
nys, linija, forma, kompozici
ja — visa didelio meistro dar 
bas.

Ne be to, kad Picasso, siek 
damas populiarumo, nebūtų 
padaręs darbų, kurie kelia 
sensaciją. Kaip jau sakyta, 
bolševikams, kai tiktai pano
rėjo, iškart įsiteikė. Bet vė
liau, kai Picasso nupiešė patį 
Staliną, bolševikai vėl spjau
dėsi. Dabar, nežiūrint visko, 
Picasso bolševikams jau ge
ras.

Picasso ne tiktai tapytojas, 
nors kaip tapytojas jis 
daugiausia yra dirbęs ir dau
giausia . nuveikęs, bet jis ir 
skulptorius, jis ir keramikas. 
Ir kiekvienoje darbo srityje 
yra pasižymėjęs.

Gyvenęs ir dirbęs ilgesnį 
laiką Barcelonoje (po to visą 
laiką gyvena Paryžiuje), jis 
yra susigyvenęs su ispanų 
anarchizmu, kuris bolševika
ms braunantis, ypač sukilimo 
metu, buvo vienas iš priežas 
čių Ispanijos demokratijos 
pralaimėjimų. Bet mene Pica 
sso anarchizmo nemėgsta, 
nors kai kas 'anarchizmą įžiū
ri jo žmogaus vaizdo parce
liavime ir anatominiame iš
kraipyme.

Apie Picasso galima būtų 
daug rašyti, bet tema vis vien 
nebūtų išsemta ypač todėl, 
kad jis gyvena ir kuria,, ir dar 
nežinia, kaip jis pradės reikš-’I 
tis ryt. . .

Visokiu atveju meno mėgė 
jai turėtų Picasso parodą ap
lankyti, nes tai reta proga pa 
matyti tiek daug sukauptų jo 
darbų vienoje vietoje. J. K. 
P. S. Paroda baigiama kovo

31 d.

• Vytauto Alanto teatrinis 
veikalas „Kyla vėtra ūkano
se” balandžio 4 d. 7 vai. vak. 
statomas Los Angeles para
pijos salėje. Režisuoja D. 
Mackelienė1.

Atkelta iš 4-to puslapio.
LIETUVOJE PAŽYMĖTA 

RUSŲ KNYGOS 400 METŲ 
SUKAKTIS

Ryšium su rusiškos kny
gos 400 metų sukaktimi, Lie 
tuvoje paskelbta visa eilė st
raipsnių, o kovo 3 d. Vilniuje 
resp. bibliotekos rūmuose įvy 
ko iškilmingas minėjimas. Bu 
vo surengta knygos ir plaka
to paroda, „liesoje“ (nr. 51, 
vas. 29) A. Anuškinas pažy
mėjo, kad dar 1525 m. balta
rusių humanistas švietėjas 
Fr. Skorina išleidęs pirmąją 
spaudintą knygą „Apostol". 
Minėjime Valst. spaudos ko
miteto pirm. F. Bieliauskas 
nurodė, kad „Apostol” prieš 
400 m. užbaigęs spausdinti 
Maskvos spaustuvininkas Iva 
nas Fedorovas ir jo vardas 
brangus Lietuvai, nes šio pa 
dėjėjas P. Mstislavec Vilniu
je atkūręs Skorinos įsteigtą 
spaustuvę. Minėjime teko aiš 
kinti, kad Fedorovas nebuvęs 
religinių knygų skleidėju. O 
„liesoje“ Anuskinas pažymė 
jo Vilniaus — 16—17 amž. 
buvusio spaustuvininkų cent
ro reikšmę — čia turėjusios 
įtakos Vilniuje sukoncentruo 
tos žymios lietuvių, rusų, uk 
rainiečių, baltarusių ir vėliau 
lenkų inteligentijos jėgos. Vi 
sas minėjimas bei spaudoje 
skelbta medžiaga turėjo tiks
lą : pabrėžti tariamai glau
džius lietuvių knygų spausdi 
nimo 16—17 amž. ryšius su 
Maskvos tradicijomis, atseit 
lietuvių saitus su slavų tauto 
mis.

Čia tenka priminti, kad pa 
gal lietuvių istorikų ir bibliog 
rafų prof. Vacį. Biržiškos, 
prof. Z. Ivinskio ir kt. me
džiagą Lietuviškoje enciklo
pedijoje (1 ir 8 tomuose, L. 
Enc. 1, 6 ir 28 tm.) Fedoro
vas, nors ir laikomas pirmuo
ju Rusijos spaustuvininku, ta 
čiau jis buvo Mstislaveco mo 
kiniu, het ne atvirkščiai, kaip 
kovo 3 d. Vilniuje teigė F. 
Bieliauskas. Maskvoje suma
nius steigti pirmą spaustuvę 
iš Lietuvos buvo atkviestas 
spaustuvininkas Petras T. 
Mstislavec, Vilniaus spaustu
vininko Pr. Skorinos moki
nys. Cerkvės djakonas, dabar 
Sovietijoje garbinamas Fedo
rovas virto Mstslaveco moki
niu ir jie Maskvoje 1563 — 
1564 atspausdino „Apostol” 
(Apaštalo) knygą. Tačiau 
„Apoštol“ pirmoji laida jau 
buvo atspausdinta Vilniuje 
1525 m. kovo mėn. ir tai bu
vo pirmoji išleista knyga ne 
tik Vilniuje, bet ir apskritai 
Lietuvoje. Tą „Apaštalą” 
Vilniuje išleido ir atspausdi
no gudų gydytojas, šv. Raštų 
knygų leidėjas, Prahoje ir 
Vilniuje buvęs spaustuvinin
ku Pranas Skorina. Taigi, Lie 
tuvoje pirmoji knyga išleista 
39 metais anksčiau kaip Rusi

ŠILTI V. DINEIKOS 
ŽODŽIAI P. KUBC.K1AVI- 

čiui mirus
Ilgametis mirusio akt. Pet

ro Kubertavičiaus bendradar
bis artistas Viktoras Dineika 
„Literatūros ir Meno” savait
raštyje (nr. 8) parašė nuošir
dų ir atvirą nekrologą - atsi
sveikinimą. Dineika nurodė į 
Kubertavičiaus atliktus vaid
menis jam gyvenant Fetrogra 
de, vėliau Vilniaus periode ir 
Kaune. Būdinga, kad Dineika 
beveik nutylėjo sovietiniais 
laikais atliktus Kubertavičiaus 
vaidmenis ir pabrėžė kad visi 
teatro mylėtojai žavisi ir pri
simena Kubertavičiaus suvai
dintą „Šarūną ar Valdovą ar 
vaidmenis tokiuose veikaluo
se kaip „Aušros Sunus“, „Kias 
ta ir meilė”, „Amerika pirty”, 
„Revizorius“, „Karalius Ly
ras” ir kt. P. Kubertavičius pa 
laidotas Petrašiūnų kapinėse.

1,200 VALANDŲ RUSŲ 
KALBOS

Maskvos „Izvestijose“ vy
kstant diskusijai švietimo klau 
simais ir keliant klausimą, 
kiek laiko turi tęstis mokslas 
vidurinėse mokyklose, vasario 
22 d. paskelbtas režiminio 
švietimo ministerio Lietuvoje 
M. Gedvilo pasisakymas. Jis 
nurodė, kad Lietuvoje esama 
mokyklų, kuriose dėstoma lie
tuvių, rusų ir lenkų kalbomis. 
Pasak Gedvilo, kiekvienoje 
lietuviškoje ir lenkiškoje mo
kykloje visi moksleiviai be iš 
imties turi mokytis rusų kalbą 
ir literatūrą (tuo būdu lenkiš
kose mokyklose vaikai moko 
si keturių kalbų ---  lenkų, ru
sų, lietuvių ir kurią nors už
sienio). Gedvilas pabrėžė: ru
sų kalba tapo mūsų antraja 
gimtąją kalba, mes ir toliau gi 
linsime jos mokymą mokyklo 
se. Esą, tik tuo būdu galima iš 
auklėti „išlavintus komuniz
mo statytojus“.

Čia pat Gedvilas pažymėjo, 
jog rusų kalbos ir literatūros 
mokymas per visą mokslo kur 
są sudaro daugiau kaip 1.200 
valandų, arba beveik ištisus 
mokslo metus.

joje — Maškvoje. Atrodo iuo 
kingos per buvusius minė
jimus dėtos pastangos aiškin
ti, kad visi tie spaustuvinin
kai neleidę religinio turinio 
knygų. E.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.
SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
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.

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

I
ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

| JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville Si. Laurent,

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940 $
1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

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

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
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BALTIC WOODWORK CO. I
S DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAL ? 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.

b Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.
■•"WoeaoesrtsssHMSBueaosss-ieane^eBsowaQaon^iewuawoeasi^o^ooei^oesuMaa'ie*''  

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)
Tek: garažo 366-0500

. namų 366-4203

I ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117—6th Avenue, Lachine.

I
BELLAZZI-LAMY, INC j

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle |

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai* J 

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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STOVYKLA ŽIEMOS METU
Reportažas iš Romuvos

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

Išsukus iš didžiojo, gerai nu 
valyto, bet slidoku šerkšnu ap 
dengto kelio, važiavimas pasi 
darė daug blogesnis. Netiek 
pats važiavimas siauru, mažai 
pravažiuotu keliu, kiek baimė, 
kad susitikus kitą mašiną, teks 
sukti į gilią pusnį.

Mūsų mašinai pamažu irian 
tis į priekį ir plačiuose sniegy 
nuošė nesimatant nei gyvos 
dvasios, rūpestis dėl prasilen
kimo pamažu atslūgsta. Žvilgs 
nis vis dažniau nuslįsta sniego 
apdengtais plotais, apšarmojo 
siais medžiais ir kur ne kur iš 
po baltos kepurės vos mato
mom sodybom. Vaizdai visur 
nuostabiai švarūs ir balti. Ro
dos nereikėtų nei tos akinan
čiai spindinčios saulės paryš
kinti didįjį skirtumą tarp drus 
ka pažliugusių miesto gatvių.

Neilgai trukus siaurasis ke
lias pasibaigia. Mašinai susto
jus visi šokame į sniegą, nusi
imame nuo viršaus slides ir 
prisitvirtinę leidžiamės per pu 
rų sniegyną. Sparčiai pasispir- 
dami lazdomis, mes greitai 
nugalime likusį atstumą ir ne
trukus atsirandame prie užša
lusio ežero prisišliejusioje Ro 
muvos stovykloje.

Po nuotaikingos kelionės 
slidėmiš esame gerokai įkaitęir 
šalčio visai nesijaučia. Tuo 
labjau kad Romuvoje mus pa 
sitinka trumpas poilsis ir ne
įprastas baltuojančios stovyk
los vaizdas. Viskas tiesiog aki 
nančiai spindi, tartum iš vien 
susilieję. Visai nebežymu, kur 
yra keliai, kur per vasarą iš
minti takeliai, kur tas gražu
sis ežeras prasideda ir kur jis 
pasibaigia. Tik pagal sniego 
ornamentų apšalusius var
tus esame tikri, kad patekome 
į nuosavą skautų žemę. Ir di
dysis pastatas dabar taip savo 
tiškai atrodo. Tartum nebe
jausdamas savos paskirties, o 
gal išsigandęs šalčių, ar jį su
pančių nuogų medžių, nusižiū 
rėjo į sniego slegiamas egles. 
Storulis klodas rūpestingai pa 
slėpė ne tik virš skliautų esan 
čius žirgelius, bet ir gegnes, 
paliktas oro permainų globai 
stogo paviršiuje.

Vis daugiau atsikvepiant ir 
dairantis po aikštelę, po erd
vų ežero paviršių, matant pa
šiurpusius ir sniego prislėgtus 
medžius, prisimena gražioji 
vasara. Nenoromis vaizduotė
je iškyla atostogos, nuotaikin
gi stovyklautojai, triūsiantieji, 
poilsiaujantieji ir krykštaujan
tieji skautai.

Šviesiais santimentais pri
simena saulėti rytmečiai su vė 
liavos pakėlimais. Paskiau va 
kare jos nuleidimas ir įkandin 
sekantieji įdomūs laužai. To
liau matomi kilmingai nusitei
kę. specialiai į stovyklos atida 
rymą atvykusių garbės svečių 
veidai. Klūpantis jaunimas pa 
maldų metu tajrtum teigia, 
kad atostogaujant reikia ir pa 
simelsti. Tuo pačiu skautų ko-

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.
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„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

bet nedaugiau $ 2,002.00.
„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 n penktadieniais.

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

Eina dešimti metai.
Administracija? adresas: JUOZAS URBELIS.

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

lonos priekyje išnira uolusis, 
niekam neatsakąs savo pagal
bos, sktn. V. Rušas. Jo išvaiz
da, jo gerai priderinta jurinin 
ko uniforma dominuoja savo 
tvarkingumu, ir savo ugiu jis 
tiesiog primena princą Pilypą. 
O kas čia beišpasakys tuos 
skanius užkandžius, sočius pie 
tus per dieną pasidarbavus, 
pažaidus ir atsigaivinus vėsia
me ežero vandenyje.

Kaip spalvotas filmas, vie
nas už kitą gražesniais vaiz
dais, prabėga pereitoji vasa
ra. Kiek atvėsus, besibraunan 
tis šaltis primena, kad dabar 
žiema ir reikia judėti.

Keletą kartų nusileidus nuo 
stačiosios pašlaitės į sniege pa 
skendusį ežerą ir padarius ke
letą nuotraukų, į vakarus kry
pstanti saulė primena, kad lai 
kas apie namus pagalvoji. 
Tuo labjau, kad dienos švieso 
je reikia pasieki didįjį kelią, 
kuris veda atgal į miestą, į 
purvinas tirpstančio sniego pa 
žliugusias gatves.

S. Pranckūnas.
Rekolekcijų metu par. kuni 

gai lankys toliau gyvenančius 
parapijiečius, su jais telefonu 
ar asmeniškai iš anksto susita
rus.

Moterų rekolekcijų tvarka: 
mišios rytą 7, 7.30, 8 ir 9 vai. 
Po 9 vai. mišių — rytinis pa 
mokslas. Vakarinis pamoks
las — 7.30 vai., o po jo — 
vakarinės mišios. Nuo ketvir
tadienio vakaro išpažintys 
nuo 6 vai. Vietoj, agapių, sek 
madienį bus parapijos arbatė
lė - kavutė. Jos pradžia— po 
religinio koncerto, po 6 v. v.

AUŠROS ŽINIOS
Pirmąsias finalų rungtynes 

laimėjo Hamiltono Steflco 39 
X33. Aušros komndoje žai
džia: I. Romanovaitė 13, R. 
Bilkytė 5, R. Narušytė, D. Kli 
maitė 13, J. Simonaitytė 2, J. 
Čeponkutė, V. Jurevičiūtė ir 
B. Starkutytė. Šiandien, tuoj 
po pamaldų mūsų salėje B-C 
finalai: Andys — Tridents. 
Ketvirtadienį, 6.15 vv., mūsų 
salėje K. S. A. rungtynės — 
Aušra Jr. C II — Vytis; Šešt. 
1:15 v. p. p. St. Michaels sa
lėje CYO finalai — Aušra Ba 
ntam — St. Anselms, taip 
pat šeštad. Aušros vyrų — 
jaunių komanda vyksta į Ha
miltoną draug. rungtynėm. 
Sekmadienį St. Michaels salė 
j e CYO finalai — Aušra Juvl. 
— Corpus Cristi ir Aušra Mid 
get — St. Anselms.

CYO lygos finaluose Aušra 
Juvl. nugalėjo Corpus Christi 
23X18 ir Aušra Bantam nuga 
Įėjo St. Anselms 18X11; Ka
nados sporto apygardos pir
menybėse Aušra Jr. B I nuga
lėjo Aušrą B 11 38X6.

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 

Kanados Lietuvių Bendruo-. 
menių centrai ir paskiri asme 
nys, kurie, būdami kartais 
jau labai toli nuo sporto, šiv/o 
atveju yra pasiryžę ir pasiža
dėję padėti tiek, kad Lietuvos 
vardas suskambėtų Australijo 
je. Kiek toli Australija beat
rodytų esanti, pasaulis šian
dien yra tiek sumažėjęs, jog 
draugai Australijos valdžioje 
ar visuomenėje nėra okupuo
tai Lietuvai nei pertoli nei ne 
reikalingi.

Kviečiame visus lietuvius 
padėti įvykdyti šį, ypatingai 
pabrėžiame, lietuvių jaunimo 
užsimojimą.

Spaudos Inform.
ŠIAURĖS AMERIKOS LIE 
TUVIŲ KREPŠINIO RINK 

TINĖS IŠVYKOS
AUSTRALIJON ŽINIŲ 

SANTRAUKA
Lietuvių krepšinio rinkti

nė turi atvykti Australijon, 
Sidnejun, š. m. liepos 9 d. Nu 
matytų rungtynių programa 
užims 5-ias savaites. Iš viso 
yra sutarta 15 rungtynių Au 
strahjos didmiesčiuose, iš ku 
rių 3 bus su vietinėmis lietu
vių rinktinėmis, o 12 su Aus- 
trolijos steitų ir Australijos 
olimpine rinktine. Su pastara 
ja bus rungiamasi įvairiuose 
miestuose keletą kartų.

ATGARSIAI IŠ 
AUSTRALIJOS

Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšininkų išvyka Australi
jon yra jau susilaukusi nepa
prasto atgarsio. Kelios ištrau 
kos iš gausaus susirašinėjimo 
bei telegramų:
„ . . . niekad mūsų sporto šve 
nčių istorijoje nebuvo tokio 
entuziazmo jaunimo tarpe 
kaip šiemet. Priežastis — Jū
sų atvykimas. . .“
„ . . . sunku aprašyti mūsų vi 
sų džiaugsmą Adelaidėje, ga
vus Jūsų telegramą su prane
šimu, kad krepšinio rinktinė 
atvyks. Jūsų telegramos teks
tas praneštas visoms LB apy
linkėms, visiems sporto klu
bams, Australijos ir lietuvių 
spaudai. Viskas yra paruošta 
plačios propagandos vary
mui, kai tik bus gauta dau
giau smulkesnių žinių. . .” 
„ . . . Jūsų atvykimo reikšmė 
turės neįkainuojamos vertės, 
stengiantis priauginti jauni
mą, patraukti į lietuvių spor
to klubus ir, bendrai, įtraukti 
lietuviškon veiklon. Be abejo, 
ir Lietuvos reikalams bei lie
tuvių vardo iškėlimui šiame 
žemyne bus padaryta milžiniš

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont.

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

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

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai. 
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

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

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

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

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

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

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

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

SĖJA

ka paslauga. Dabartinėje 
Australijos mokyklų geogra
fijos knygose nieko apie Lie
tuvą nerandama, tačiau Jūsų 
gastrolės įgalintų mus po vi
są Australiją paskelbti austra 
lų spaudoje daug žinių apie 
mūsų tėvynę, kurių jie kitaip 
iš niekur negautų. . .” 
........ Nekalbant jau apie aus
tralų norą, kad Jūsų gastro
lės įvyktų, vietos lietuviams 
Jūsų atvykimas bus kaip bal 
žarnas. . . ’
Papildoma išvykos programa

Be rungtynių, kurias Aust 
ralijos spauda, radijas bei te
levizija transliuos ar aprašys, 
mūsų rinktinės turės dar pla
tesnių galimybių kontaktams 
su viešąją opinija informuo
jančiais ar formuojančiais vei 
ksniais. Be to, vietovėse, kur 
mūsų rinktinė lankysis, yra 
numatyti priėmimai pas bur 
mistrus, JAV bęi Kanados 
konsulatus ir, žinoma, vietos 
lietuvius. Kadangi australai į 
mūsų rinktinės gastroles žiū
ri kaip į gerą egzaminą jų pa 
čių krepšinio lygiui ir savo 
olimpinės rinktines pajėgu
mui patikrinti, lietuvių krep
šininkų apsilankymui Austęa 
lijoje yra užtikrinta reklama, 
kurios pvz. JAV-se iki šiol 
dar jokiomis pastangomis ir 
jokiais atvejais nepavyko pa
siekti.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Komandinėse stalo teni 

so pirmenybėse pirmauja Pa 
nėvėžio Žalgiris prieš Vil
niaus Darbo Rezervus.

— Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai jau išvyko treniruo
tis į Odesą.

— Geriausi krepšinio teisė 
jai Lietuvoje yra: Barevičius 
(Raseiniai), Jankauskas (Vii 
nius), Kalkys (K.), Laguna- 
vičius (K), Majorovas (Š), 
Naujokas (Marij.), Ručins
kas (K), Sadauskas, Ston
kus, Sviderskaitė (visi Kau
nas).

IŠ VISUR
— Pasaulio meisteris I. 

Ovanesian prie šuolio į tolį 
laimėtoju olimpiadėje priskai
to ir lietuvį A. Vaupšą, kuris 
pereitias metais nušoko 7,90 
m.

— Kanados tinklinio meis
terio vardą laimėjo Hamilto
no YMCA komanda, sudary
ta iš latvių.

— Ledo rutulio pusiaubai- 
gmėje susitinka Montrealis, 
Čikaga, Toronto ir Detroit.

— Naują plaukimo rekor
dą vakarų Vokietijoj atsiekė
H. Klein, nuplaukęs 100 m.
I. st. per 55,3 3sek.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

SUDBURY, ONTARIO
SUDBURIO LIETUVIAI!

Dauguma tautiečių pareiš
kė pageidavimą, kad L. B. v- 
ba imtųsi imciatyvos organi
zuoti įsigijimą bendruomenės 
nuosavyoes, kuri būtų naudo
jama bendriems lietuvių tauti 
niams ir bendruomeniniams 
reikalams. Pageidavimai ne
vienodi: vieni nori įsigyti di
desnę vasarvietę, kiti lietuvių 
namus — salę.

L. B. valdyba tokiems dide 
liems projektams lėšų neturi 
ir be vieningos visų lietuvi'! 
paramos nieko padaryti nega 
Ii, bet padrąsinta b-nės narių 
pageidavimų imasi orgamzaci 
nes iniciatyvos. L. B. v-bos 
tuo reikalu, darbo pasiseki
mas priklausys nuo visų lie
tuvių gražios vienybės, tauti
nio susipratimo ir gerų norų.

Todėl, prieš pradėdami aiš 
kinti nuosavybes įsigijimo rei 
kalą, norime iš anksto nors 
apytikriai žinoti, kiek Sudou 
no lietuviai galėtų investuo
ti - paskolinti pinigų. Prašo
me kiekvieną dirbantį lietuvį, 
kuris suinteresuotas mūsų lie 
tuviškojo gyvenimo kultūrine 
veikla mūsų pačių ir jauno
sios kartos labui, užpildyti že 
miau dedamą pasižadėjimo 
lapelį ir 2-jų savaičių laikotar 
py j e grąžinti L. B. valdybai. 
Aišku, kad šis pasižadėjimas 
yra daugiau statistinio pobū- 
džxO ir jokios juridinės reikš
mės neturi, tol, kol visuotinis 
pasižadėjimus davusių asme
nų susirinkimas priims nuosa 
vybės įsigijimo planą ir pa

Skelbimas nr. 19.

DIEVO KARALYSTĖ
Tęsinys.

Iš šitų dviejų karalysčių (dar 
pirm Jehovos garbės pasirodymo 
jose ir padarymo iš jų visos žmo
nijos palaiminimo vagomis) .išei
davo visa „pasaulio šviesybė“, vi
sais tamsybės laikais; argi ne jie 
yra Senojo ir Naujojo Testamen
tų arba senosios ir naujosios san
doros atstovais? Argi ne jie ati
tinka dviem Viešpaties liudytojam 
ir dviems alyvmedžiams, apie ku
riuos parašyta Zakarijo (4:3, 11, 
12) ir apie kuriuos aiškiai kalba 
Apreiškimo 11:4? Taigi anos dvi 
dali kalno simbolizuoja anų dvię- 
jų sandorų ir liudijimų pasekmes 
— Dievo Karalystės dangiškąją ir 
žemiškąją vaizdomainą.

Čia mes matome, kad dvi pusi 
alyvų kalno vaizduoja dvi dali 
Dievo Karalystės, kurios, Dievo 
patvarkymu, skiriasi viena nuo ki 
tos. Skirtumas vienok nereiškia, 
kad toje karalystėje viena dalis 
bus priešinga kitai. Padalinimas 
daromas dėlto, kad pasidarytų 
,,Palaiminimų slėnis“, į kurį ga
lės bėgti visi, kurie norės dieviš
kos pagalbos ir atgaivinimo, gy
vendami dangiškos ir žemiškos 
karalystės globoje.
Atrodo, kad pranašui Dovidui bu 
vo duota proga (Psalmė 84) pa
matyti šitą didįjį „palaiminimų 
slėnį“, arti prie Jehovos „kojų“, 
nes jis giedojo pirmiausiai apie 
Evengelijos amžiaus šventuosius 
ir vėliaus apie tuos, kurie bus pa
laiminti būsimame amžiuje, saky
damas: —
„Kokios meilingos tavo

buveinės, 
Kariuomenių Jehova!
Ilgėjosi mano siela ir taip pat 

nyko 
Begeisdama Jehovos kaimų. 
Mano širdis ir mano kūnas 
Krykštauja gyvajam Dievui. 
Net ir žvirblis rado namus 
Ir kregždė sau lizdą, 
Kur susidėjo sau vaikučius, 
(Taip ir aš suradau) tavo 

' aukurus, 
Kariuomenių Viešpatie, mano 
Karaliau ir mano Dieve!
Laimingi, kurie gyvena tavo

namuose:
Jie nuolat giria tave!“ 

„Palaimintas žmogus, kurio 
stiprybė tavyje, 

Kurio širdyje tavo keliai, 
Keliaudami per ašarų slėnį, 
Jie daro jį paversmį (šaltinį).

Taip pat palaiminimais apdengia 
jį ankstyvasis lietus.

Jie eina iš stiprybės į stiprybę, 
Kol išvysta dievų Dievą Sione“.
Psalmė 85-ta panašiai kalba 

apie sugrįžimą dieviškos malonės 
ir palaimų Tūkstantmetinėje Ka
ralystėje, kurios simbolis buvo 

rinks tinkamą objektą.
Užpirkus nuosavybę, ar 

pradėjus statybos darbus tai 
kos budu, ar kaip kitaip, ką 
visuotinis pasižadėjimus da
vusių asmenų susirinkimas 
ras geriau, pasižadėjimai tu
rės būti realizuojami. Sudbu- 
rio lietuvių kolonijoje yra 
apie 180 dir,/ančių asmenų, ir 
jei kiekvienas pasižadėtų ir 
įneštų - paskolintų ilgalaiitiui 
terminui bent po $50, $100 ar 
ba kiek kas gan, geros vasar
vietės įsigijimas outų ųztiknn 
tas, ar mažesnės salės įpusė
tas. Įnešti pinigai, esant svar 
biam reikalui, pareikalavus 
būtų grąžinami.

Todėl, mieli lietuviai, žen
giame pirmą ir gal paskutinį 
žingsni. Atvėrę savo lietuviš
ką siraį pastatysime savo ir 
jaunosios kartos labui pa
minklą gražios vasarvietės ar 
salės pavidale, turėsime mate 
rialinę, kultūrinę naudą patys 
ir mūsų jaunoji karta. Priešin 
gu gi atveju, tas klausimas 
bus palaidotas visiems lai
kams.

Šiandieną viskas Jūsų ran
kose. Laukiame skubaus atsa 
ko. Pasižadėjimo lapelis siun 
čiamas kiekvienam Sudburio 
L. B. Apylinkės dirbančiam 
nariui.

Lietuvių B-nės Apylinkės 
Valdyba.

J. Kručas, St. Tolvaišą, 
A. Kusinskis, J. Labuckienė, 

A. Strakauskas.

alyvų kalnas ir jojo dvi dali.
Vienos kalno dalies pasitrauki

mas į šiaurę, kitos gi į pietus tu
ri svarbios reikšmės. Šiaurė yra 
sietyno, dangiškojo visatos cent
ro, pusėje, kur, daleidžiamai, ran
dasi dieviškojo viešpativimo sos
tas. Tuo gal yra parodyta Evan
gelijos bažnyčios „perkeitimas“ 
šiame laike nuo žmoginio į dva
sinį stovį, padarymas jų ,,dieviško 
sios prigimties dalininkais“, ki
tos gi kalno pusės pasitraukimas 
į pietus turbūt reiškia sugrąžini
mą į pilną žmoginį tobulumą tų se 
novės vertųjų, iš kurių susidarys 
žemiškieji Dievo karalystės atsto
vai.

Taip atsiradęs slėnis turės būti 
gerai apšviestas ir be jokių ūkanų, 
dėlto kad saulė švies ant jo iš ry 
tų iki vakarų. Taip simboline kal
ba kalbama apie teisingumo Sau
lę ir jos dieviškąją tiesos šviesą ir 
palaiminimus, kuri išblaškys vi
sas nuodėmės ūkanas, panaikins 
nežinojimą, prietarus ir mirtį ir iš 
gydys bei atsteigs norinčiuosius ir 
paklusniuosius žmonijos pader
mės narius, kurie bėgs į šitą pa
laimų ir pasiganlėjimo slėnį. Šitas 
gailestingumo slėnis, pastatytas 
tarp ir po priežiūra dvasinės ir 

'žmoginės karalystės vaizdomainų, 
arba esąs šviesybės ir ramybės 
karalystės globoje (prie pat Je
hovos kojųų, ištiktųjų bus „Palai
minimų Slėnis“ visiems, kurie eis 
į jį sutrintomis ir gailestaujančio
mis širdimis.

Mes turime dar atsiminti, kad 
į Izraėlį yra pasakyta: „Tuomet 
jūs bėgsite į tų kalnų slėnį“, bet 
juk Izraelio vardas reiškia „Vieš
paties palaimintieji žmonės”, 
„Dievo žmonės“, „Viešpaties žmo 
nės“. (2 Kron. 7:14). Ir nors, kaip 
jau matėm, pirmieji arba dvasi
niai karalystės palaiminimai ateis 
į dvasinį Izraelį, ir vėlesnieji arba 
žemiškieji prasidės su Izraeliumi 
pagal kūną, tačiau ten jie nesu
stos; nes kas tik norės, galės pa
tapti Izraelitais; parodydama Ab
raomo tikėjimą ir paklusnumą vi
sa žmonija galės pasidaryti tik
rais Izraėlitais, — „Dievo žmonė
mis”. Todėl pranašas Izaijas sa
ko, kad tada kai Izraėlis bus šau
kiamas atgal į Dievo malonę, ka
ralystės įkūrimo metu, prie jo bus 
priskaitoma „kiekvienas, kurs šau 
kiasi į mano (Jehovos) vardą, 
nes aš sutvėriau jį savo garbei, 
prirengiau jį ir padariau jį” (Iz
raelio vardas tuomet bus pritaiko 
mas visiems, kurie yra Dievo žmo 
nėsq. — Iza. 43: Rom. 9:26, 33; 
10:13.

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)
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valdyba susirinkusi pirmojo 
posecu.o, pareigomis pasi- 
sK.rstė sekančiai:

Pirmimnikas Mikšys Ka
zys, 18 xsarton Street W. J A 
9-8393.

Vicepirm. Pinkevlčiūtė Fil 
ion.ena, j5 Barnesdale Avė., 
S. Bl 4-3989.

Sekret. Lesevičius Pranas, 
308 Herkimer Street, 
JA 9-U496.

ižam. Lukošius Petras, 
14 Artnur Avė; S ozy-u619.

irareng. vad. Kaušpėdas 
Antanas, 42 Florence Street 
□ Z9-1O3O.

Pareng. vad. pav. Kažemė 
Kas juozas, 115 xsast Ave; S 
JA z-oiOU.

Narys Kažinskas Stasys, 
308 ų>ueen Str. S JA 7-o825.

Valdyba trumpai aptarusi 
artimiausius veikimo planus, 
nusistatė daryti kas tik Dus 
reikalinga ir įmanoma. Žino
ma, vaioyoa viena viskų pada 
ryti negalės. Tam yra reika- 
imgas orgamzacijų ir bendrai 
v.sų tautiečių bendradarbia
vimas. laigi visi prašomi nuo 
širaž.ai bendradarbiauti, kad 
Ham-ltono lietuvių organiza
cinis veikimas ir ateityje išlik 
tų pirmaujančiųjų lygyje.

r. L.

ziiN.vSMAS ŠEŠTADIENIS 

sparčiai artėja. Kaip kiekvie
nais metais, Aušros Vartų pa 
rapijos cnoras, metų bėgyje, 
atiikaamas pareigas: bažny
čioje, per minėjimus bei sven 
tęs, vienų kartų metuose ren
gia kuitunngų pasilinksmini
mų ne sau, oet visai lietuviš
kai bendruomenei. Šiais me
tais toks linKsmavakans, pa
gal b-nės parengimų vadovo 
leidimų, išeina balandžio 4 d. 
Sia.s metais choras pasirodys 
su visiškai nauja, dar niekam 
negirdėta programa, kuri bus 
vienintelį kartų publikai duo
dama ir vėliau neteks išgirsti. 
Tad, kas myli lietuviškų dai
nų .r gerbia lietuviškus kultu 
rimus veiksnius, kviečiami at 
s.lankyti ir tuo paremti vien
kartinį mūsų tautinės grupės 
darbų metuose.

Programų išpildys A. Var
tų par. choras, vad. sol. V. 
Vcrikaičio, bus solistai ir ba 
lerina. Šokiams gros Benni 
Ferri orkestras. Linksmavaka 
rio pradžia 7 vai. vakaro. Po 
programos — šokiai, bufetas, 
laimės staliukai ir turtinga 
fantų loterija. Pelnas, jei toks 
būtų, skiriamas choro išvykai 
į New Yorkų, kur choras yra 
užsiregistravęs dalyvauti pa
rodos dienai, kaip Hamiltono 
kultūrinis vienetas. Kviečia
mi visi, kam dar rūpi mūsų 
kultūrinė veikla, į šį vakarų 

Pranešame mieliems mūsų klijentams, 

kad persikėlėme į naujas patalpas.

Sakas Parcel Service
sent by

Ukrainska Knyha
620 Barton St. East 

Hamilton, Ontario.

LI 4-7239

Siunčiame ir maisto siuntinius iki 40 svarų su riebalais.

Visi kiti siuntiniai sena tvarka.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

atsilankyti ir jį paremti. Ne
prašome aukos, bet prašome 
kuklaus užmokesčio, už mū
sų paaukotų Tautos labui aar 
bų. Pasilinksminimas įvyks: 
1406 Barton Str. E., Slovakų 
salėje.

Choro Valdyba.

ATŽALYNAS KAUNE 
IK HAMILTON E

(Hamiltono premjeros proga)
Gal kiek ir stiprus palygi

nimas, bet kodėl ne? įas pats 
K. Binkio veikalas. Stiprus 
dramatiniu atžvilgiu, Be gaio 
įdomus žiūrėti. Nebūnant te
atro kritiKu, bet norint parei
kšti eilinio žiūrovo nuomonę
— mačius Kaune Atžalynų ir 
Hamiltone — lengviau įver
tinti. Pirmiausia Kaune. Kau 
no aktoriai — proiesionalai. 
Aplinka, dekoracijos, drabu
žiai ir baldai — viskas kaip 
reikia. 1 odėl Atžalynas maty 
tas ten liko neužmirštamas 
iki šiol, kai daugelis kitų vei 
kalų pranyko praeities rūke, 
kaip nebuvę.

Mat geram teatrui Atžaly
nas yra dėkingas veikalas pa
rodyti ir pasirodyti. 1 en to
kios scenos, kaip pav. klasė 
ar siuvykla praėjo ypatingai 
stipriai, ko jau negalima paša 
kyti apie Hamiltonų, nebent 
padedant tai, kad hamiltoniš- 
kiai vaidintojai vaidino šį vei
kalų tik vienų kartų ir ateity
je jie žinoma šias scenas ge
rokai apdirbs ir stipriau iš
reikš esminius charakteriu/;, 
kurie ištikrųjų yra tiek stip
rūs, kad nekenktų juos gal 
net pašaržuoti. Tačiau viena
— siuvėjas (Mikšys) ir Ha
miltone be priekaišto, nekeis
tinas, puikus tai rolei iki de
talių.

Žiūrint scenų, klasėje trū
ko klasės nuotaikos, jaunys
tės, išdykavimo be kurių kla
sė nėra klasė. Mokytojų šarža 
vęs vaidintojas buvo žiūrovų 
priimtas kurį laikų, kaip tik
ras mokytojas. Tačiau vėl ge
ras buvo inspektorius, labai 
įtikinantis, tipingas Lietuvos 
inspektoriams. Ir taip pat la
bai geras, sukūręs tikrai pui
kų direktoriaus charakterį, 
buvo S. Juozapavičius.

Taip būtų galima eiti per 
visų Hamiltono vaidybų — 
silpniau ir geriau, o vietomis 
tiesiog puiku, prilygstu netik 
Kaunui, bet ir kiekvienam ge 
ram teatrui. Tik dvigubos Ho
les ypač inspektoriaus — či
gono, kiek per stiprus kont
rastas, išblaško žiūrovų. Ge
riau buvo su rimta mokytoja 
ir rimta malone ūkininke.

Esamomis sųlygomis visas 
reikalas paruoštas nuostabiai 
gerai, sumaniai ir įdomiai.

WINNIPEG, Man.
antras klubo visuotinis narių 

SUSIRINKIMAS

Vasario 23 d. įvyko antras 
Lietuvių Klubo visuotinis na
rių susirinkimas, kuriame pa- 
kartotmai turėjo būti išrink
ta klubo vaidyoa.

Susirinkimų atidarė v-bos 
p-Kas j.BanJwms. patiekė die 
notvarKę, kurių susirinkimas 
pneme. SeKret. 1. Bukas per 
sKaitė protokolų ir nei is šio 
nei iš to, įsiveliama į kietas 
diskusijas, dėl įvedimo, gazo 
klubo apšildymui.

M. Vėdruk ima aiškinti, 
kad pečius rjbkainavęs taip pi 
giai, Kaip. ižd. J. Demereckas 
perskaitęs. Apšildymo įvedi
mas aar su kai kuriais papil
dymais atsiėjęs iki $oUU. J. 
Demereckas aiškina, kad bu
vę pašaukti net keli kontraa- 
tonai ir buvęs pakviestas pi
giausias ir dar net iš pačių lie 
tuvių tarpo.

M. Vėdruk pristatytas kon 
traktorius reikalavęs daugiau 
kaip $1,000, tai klubo kasa bū 
tų likusi tuščia, o dabar Bal- 
bonas įvedęs apšildymų, ku
riuo visi patenkinti ir pigiai.

V. Lepečka pareiškia pasi
tenkinimų ir punai pritaria už 
pigių kainų apšildymo įvedi
mui.

K. Beniušis neberimauja ir 
siūlo daryti naujos v-bos rin 
kimus. P-kas J. Banikonis, 
nieko nelaukęs, ima šaukti iš 
statytus kandidatus, o sekret. 
T. Lukas rašo ant lentos. Pri 
rašoma vėl piln|i lenta. Dalis 
nusibraukia ir bepasilieka tik 
11-ka kandidatų.

Prieš balsavimų ima žodį 
senas klubo narys, sav. - kūrė 
jas P. Liaukevičius. Jis pareiš 
kia, kad retai į Winnipegu be 
užklysta, nes per toli gyvena,

Vaidina virš 30 vaidintojų, 
kas jau yra imponuojantis da 
lykas. Žinoma — daugiausia 
jaunimas, kaip ir reikia. Bet 
visiem rolės parinktos ir pri
taikytos kaip geriau būti ne
gali. Užtat neveltui po vaidi
nimo plojimai buvo nuoširdūs 
ir ilgi. Daugybė gėlių, tiek re 
žisorei E. Kudabienei - Dau
guvietytei buvo didžiai užtar 
nauta. Taigi šiuo žygiu Ha
miltonas vėl bus įsirašęs į lie
tuvių kultūros istorijų trem
tyje.

Viena tik kiek keistoka — 
publikos galėjo būti žymiai 
daugiau, l iek būna St. Catha 
rinėse, Wellande, bet juk Ha 
miltonas trečioji savo didumu 
b-nė visoje Kanadoje. Bet 
taip būna kartais, žmonės ne
sitiki nieko ypatingo, kol ne
sužino iš kitų, kai sužino — 
žiūrėk pilna salė. Ir verta, 
kad ji būtų pilna, nes šis jau
nimo puikus veikalas, suvai
dintas gausaus Hamiltono 
jaunimo šalę senųjų „Auku
ro” veteranų aktorių — ver
tas pamatyti kiekvienam lie
tuviui, ypač jaunimui. Kiek 
girdėti „Aukuras” su šiuo 
veikalu jau yra mėginamas 
pakviesti vienur ir kitur, ir 
tas gerai — tai bus bene ge
riausias moralinis atlygini
mas „Aukurui” už tokį šį kar 
tų įdėtų tikrai didelį gražų lie 
tuviškų kultūros ir šviesos 
darbų.

St. Catharinietis.

HAMILTONIEČIŲ DALIS 
VAŠINGTONO LIET.

KOPLYČIAI

Vasario 26 d. Hamiltone 
lankėsi vysk. V. Brizgys. Šia 
proga Hamiltono lietuviai su 
aukojo Šiluvos vardo koply
čiai Vašingtone $2.000 ir kle 
bonas mons. dr. J. Tadaraus- 
kas iš parapijos iždo pridėjo 
trečių tūkstantinę. Šios žinios 
Jūsų korespondento gautos iš 
neoficialių šaltinių.

Gaila tik, kad Ekscelencija 
nepaiso pagrįsto mūsų patri- 
jotinės visuomenės balso ir 
nepakeičia koplyčios vardo į 
Vilniaus Aušros Vartų.

MŪSŲ LIGONIAI

Tulžies operacijų turėjo p. 
Jankuvienė. Guli šv. Juoza
po ligoninėje. Kiek sunkes
nę ir pakartotinę operacijų iš 
gyveno St. Dalius, kuris irgi 
gydomas Šv. Juozapo ligoni
nėje.

Linkime rrūsų nelaimės pa 
liestiems greitai pasveikti!

Sk. St. 

todėl prašo ilgesnio žodžio. 
Jis pirmiausiai nusako, kad 
neseniai „Naujienose“ skaitęs 
apie Eietuvių ruuoų, kuris ne 
isSinnKo v-bos, tai negerai. 
Skaitęs, kad klubas paauKOjęs 
5-ius dolerius Tautos Fonam, 
tai irgi negerai, nes laiKrascy 
je įžiūrėjęs, kai kurių kiubo 
narių išsireiškimų, kaa tai 
esųs politinis reiKalas. Be to, 
jis trumpai nupasakojo, ka.p 
lietuviai sunkiai pasistatę kiu 
bų ir aauguma norėję, kaa jis 
būtų lietuviškas.

Kuomet jis buvęs užbaig
tas, kažkaip jame atsiradęs 
„Raudonasis Kampelis ', tai 
„nepolitinis”. Kai Kurie pra
dėję gajbinti Stalinų ir nešio
tis pakampiais jo paveiksiu. 
Tai, tur but, irgi nepolitinis? 
Po to jis griežtai užklausia: 
Mieli lietuviai, kur mes eina
me? Kada komunizmas išnie
kino mūsų brangių tėvynę 
Lietuvų, išnaikino mūsų treč
dalį tautos, vieni atsidūrė šal 
tojo Sibiro taigose, kiti paskir 
ti mirčiai, o treti klaidžioja 
po svetimus kraštus jieškoaa- 
mi sau pneglobščio. Ar po to
kios žiaurios katastrofos mes 
dar imame garbinti tautų 
žmogžudį Stalinų bei kitus ko 
munistus ?

Kuomet klubas buvo už
baigtas statyti, dar buvo atsi
radę ir tokių, kurie norėję 
klubų pervesti „Pašalpinei ur 
-jai”, kiti net „Literatūros Dr 
-jai“, kuri valdžioje atžymė
ta, kaipo subversyvinė organi 
zacija, o dar kiti norėjo per
vesti šėrininkams. Tačiau di
džiuma patnjotiškai nusista
tę lietuviai nubalsavo, kad 
klubas turi būti visos Manito 
bos lietuviams. Klubas ir jo 
konstitucijoje įrašyta kaipo 
nepolitinis ir čia jokie svetimi 
„dievai“ neturėtų būti garbi
nami. Užbaigdamas P. Liau
kevičius, kad mums visiems 
lietuviams gėda, kad mūsų lie 
tuvių klubas valdžios įstaigo
se įregistruojamas kaipo prie 
švalstybinis, nors šiandie jau 
palengva ta negarbinga rau
donoji dėmė vėl jau nuimta.

Po to, paėmė žodį iš senųių 
ateivių 1 aaas Juška, kuris aiš 
kiai pritarė P. Liaukevičiaus 
kalbai ir pareiškė, kad atida
rydami klubų lietuviai patys 
save apjuokė, kuomet pakvies 
tas rusų komunistų klubo or
kestras užgrojo internaciona
lų, o buvę kviesti valdžios ats 
tovai davę pastabas ir nuo to 
laiko lietuvių klubas įgavęs 
valdžioje blogų vardų.

Galutinį žodį tarė J. Deme 
rėčkas, kuris įnešė griežtų 
protestų, o kartu ir pasiūly
mų, kad „Literatūros dr-jos“ 
nariai nebūtų priirmami kan
didatais į klubo v-!bų, kaipo 
politikuojanti asmenys. Be 
to, jie pnveisę klube komunis 
tinės literatūros, kaip tai: 
„Liaudies Balsas“, „Į Lais
vę”, „Vilnis”, „Šviesų“ ir net 
iš Vilniaus komunistų leidžia 
mų „Šluotų“. Vienas kitas li- 
teratūrininkas nešėsi per du
ris, bet į tai mažai kas kreipė 
dėmesį.

Einama prie balsavimų. 
Balsams skaičiuoti pakviečia
ma : K. Pranevičius, J. Mali
šauskas ir V. Mockus. Iš viso 
paduota 54-ri balsai. Balsų ga 
vo: Jonas Sartininkas — 33, 
Tadas Juška — 29, K. Strikai 
tis — 29, A. Nolius — 24, J. 
Demereckas — 23, M. Vėd
ruk — 23, T. Lukas — 23, K. 
Žentelis — 22, P. Lenis — 
22, A. Civylis — 19 ir, A. Dix 
onas — 8.

Pareigomis pasiskirstė: T. 
Juška — pirm., A. Nolius — 
vicepirm., K. Strilkaitis — se 
kretoriumi, M. Vėdruk— iž
dininku, T. Lukas — finansų 
sekretoriumi, nariai be parei
gų: J. Demereckas ir J. Barti 
ninkas. Lietuvių klubas Win- 
nipege šiais metais atsistojo 
ant tvirtų lietuviškų pagrin
dų.

Savanoriui - kūrėjui Povi
lui Liaukevičiui tenka padė
koti už atsilankymų, kurio dė 
ka lietuvių klubui nulėmė šią 
tvirtų 1964-tiems metams va 
dovybę. K. Str.

TAUTOS FONDUI
šiais metais per Vasario 16- 
tos dienos minėjimų aukojo: 
$5: Br. Bujokienė, Eg. Kala- 
sauskas, M. Januška ir A. Ge

DR. M. ANYSAS...

Atkelta iš 3-čio
kimas laivu į Sambijų ir jo nu 
žudymas ten pat. Šie paveiks 
lai neveik tūkstančio metų se 
numo, yra labai įdomūs kul- 
tūnstonniai, nors pati egze
kucija ir galvos nukirtimas 
neatitinka istoriniams fak
tams, nes galva buvo nukirs 
ta ne jam, bet vėlesniems sen 
prusnų apaštalams.

Paveikslai aiškiai parodo 
tų laikų sambiečių išvaizdų ir 
apsiginklavimų, bambiecių ka 
reiviai matomi neapdengto
mis galvomis, ilgais piauKais 
ir ilgais nudribusiais ūsais, 
kas mums primena vėlesnių 
lietuvių bajorų išvaizdų. Apa 
stalas, apsirengęs vyskupo ap 
redu ir ranKoje laikydamas 
kryžių, žengia iš laivo.

Sis iš Dancigo arba apylin- 
kęs atplaukęs laivas yra vi
kingų tipo, laivo ragas (prie
kis ) ir galas yra papuoštas sli 
bino galvomis. Laivas turi ke 
turias poras irklų su astuo
niais irklininkais ir tris tuš
čias skyles irklams. Vienas ir 
khninkas su irklu rankoje yra 
matomas laivo priekyje. 1 rū
ksta laivo stiebo ir buri” ku
rios neatvaizduotos turbūt, 
dėl vietos stokos ir sųskaiton 
tikslesnio veikiančių asmenų 
atvaizdavimo.

Antrame paveiksle mato
mas klupus ir besimeldžiųs 
apaštalas. Vienas egzekuto
rių kaire ranka spaudžia jo 
galvų žemyn, o augštai iškel
toje dešinėje rankoje laiko

nys; $ 3: Kun. J. Bertašius, 
M. Šarauškas ir A. Maciūnas; 
$2: V. Jančiukas, J. Timerma 
nas, P. Žiminskas, Zavackie- 
nė, H. Barkauskaitė, J. Šmai- 
žys, J. Malinauskas, Jauniš- 
kienė ir J. Demereckas; $ 1: 
V. Marozas, J. Mališauskas, 
Šmaižienė, V. Stankevičius, 
Grinienė, Jančiukienė, A. Kv 
ietinskas, Lingė, A. Kuncai- 
tis, V. Kriščiūnas, Radzevi
čius, St. Bartininkienė, P. 
Galminas, B. Lukoševičius, 
Br. Vaičaitis, J. Mikalauskas, 
M. Bukauskas, Al. Balčiūnie
nė, Mikalauskienė, A. Rutkau 
skienė, T. Lukas, E. Federas, 
V. Šerkšnys, Virkutienė ir K. 
Strikaitis.
Aukojusiems nuoširdus ačiū.

J. Demereckas, 
TF Atstovas Winnipege.

KNYGOS - raYOOS
GERIAUSIA DOVANA

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

TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ................................................................ 25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES................................... 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI............................................................. 0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDE ..................................................... 0.75
VARPAS 1963 METŲ ..........................................................................  2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA .................... 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI........................................................ 4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLETVYS............. 2.00
JETUVOS ŽEMĖLAPIS ............................................................................. 3.50

F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas........................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU.......................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTES...........................  1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS............................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKES..................................... 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ............................................. 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS.......................................................... 1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA........................................... 0,25
K. Pažėraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................................................ 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE................................................... 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS.......................... 1.00
P. Babrauskas. LIETUVOS KELIU.......................................................... 1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.....................   3.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS.................................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID.......................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D. .............. 5.00 
A. Giedrius. MURKLYS...................................................................  1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA......................................... 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS................................................................ 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ...................................................... 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS.................................................................... 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS.......................... 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS........................................................................... 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS..............................................................  1.00
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO................................................'.............. 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS............................................................. 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLE..................................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE.................................................................... 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS............................................. 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ.................................................. 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. ŽEME DEGA. I ir II tomai po ........................................ 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY................................................................ 4.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.................................................................... 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai............................................................ 10.00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS. ..........  2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖS. ................................................... 1.50

psl.
kirvį (bylų), pasirengęs jam 
nukirsti galvų. Antrasis už 
kankinio stovįs egzekutorius 
tuo pačiu momentu duria jam 
ragotine į nugarų.

Kirvis yra labai gerai at
vaizduotas. Jo piacios asme
nys yra iškapoti Kaip pj-kia; 
tokios rūšies, kaip jis buvęs 
vartojamas senprūsių kra^tuo 
se ir Gotlande iki 12-co šimt
mečio.

Žinovai mano, kad paveiks 
lo kūrėjas buvęs gerai susipa 
žinęs su senprūsių ypatyoė- 
mis ir bandęs įvykį taip at
vaizduoti, kaip tų laiKų sti
lius ir papročiai jam leidę.13)

Šitie dvasininkai, savo mir
timi pasidarę kankiniais, bu
vo religiniai pasryžėhai, kur.e 
aukojo savo gyvybę tikėdami, 
kad jie trumpu fiziniu skaus- 
mu išsipirksių iš pragaro ir 
užsipelnysiu dangiškų gyveni 
mų, mano istorikas BaczKo.14) 
Iš kitos pusės šie kankiniai 
buvo pirmosios kregždės, pra 
našaujančios senprūsių gimi
nėms jų tolimesnį likimų, 
nors šis išsipildė tik po kelių 
šimtmečių.

b) Palygink du pridėtu paveiks
lu apie apaštalo atvykimų į 
Sambiją ir jo egzekuciją. Pa
lygink ir du kitu paveikslu, at
vaizduotu Liet. Encikl., XXIV, 
144 psl.

,4) Baczko, 13 psl.
t^'X^X^’X^X^X^X^X^X^X ’̂X^X^

— Sporto klubas Banga, 
vienintelis Kalifornijos lietu
vių sporto klubas, užbaigė 
1963 metų teniso meisterio 
pirmenybes. Antrus metus iš 
eilės nugalėtoju yra Vytautas 
Gedgaudas. Jis gavo pereina
mų Algirdo Gustaičio taurę. 
Teniso klubui vadovauja Čes
lovas Gedgaudas. Klubui pri
klauso apie 40 lietuvių tenisi
ninkų.

INFORMACIJA

Dailininkės Anastazijos 
Tamošaitienės meno studijos 
adresas: R. R. 1, Kingston, 
Ontario, Canada.

Naujas savanorio - kūrėjo 
ir karo invalido adresas: 
Petras Pleskevičius, 261 Sil

ver Street S., Boston 27, 
Mass, USA.
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AkOMT^REAL
DR. M. ANYSUI IŠKILMINGAI ĮTEIKTA 

PREMIJA 
Paminėtos Donelaičio sukaktuvės.

Kovo 21 d. AV salėje Ma 
žosios Lietuvos Bičiulių dr- 
ja suruošė įdomią iškilmę, ku 
rioje suglaustiniu būdu pažy
mėti du įvykiai, abu liečią 
Mažąją Lietuvą, kurios svar
bumo daugelis lietuvių dar 
nesupranta.

Draugijos pirm. V. Pėterai 
tis atidarė iškilmę. Sekė Ma
žosios Lietuvos himnas. Po 
to V. Pėteraitis aptarė vaka
ro programą ir plačiau susto
jo prie Vydūno vardo premi
jos laureato dr. Martyno Any 
so, kurį apibūdino kaip mo
kslinių veikalų rašytoją, pra
dedant jo disertacija oaktaro 
laipsniui gauti. Tada jis rašė 
apie Vilnių, o dabar apie Ma
žosios Lietuvos gyventojus, 
senprūsius ir jų kovas su kry 
žiuočių ordenu.

Pakvietus garbės prezidiu
mą, A. Lymantas, kaip jury 
kom. sekretorius, perskaitė 
premijos įteikimo aktą. Jury 
kom. narys, NL red. J. Kar
delis, pasveikino Mažosios 
Lietuvos dr-ją, sugebėjusią 
sutelkti 1000 dol. svarbiam 
tikslui — kelti Mažosios Lie
tuvos klausimą literatūroje 
bei mokslo veikaluose ir auto 
rių Martyną Anysą, kuris pa 
rase didelį ir svarbų mokslinį 
darbą apie senprūsius, — vei 
kalą, kuris apima tuos laikus, 
kai Mažojon Lietuvon buvo 
atkviesti kryžiuočiai ir, kai 
gresiant lietuvių giminių lais 
vei, prasidėjo, Mindaugo lai
kais, lietuvių jėgų vienijimas 
ir genčių bei kunigaikščių ap 
jungimas į vieningą Lietuvą. 
Darbas didelis, rimtas ir svar 
bus.

A. Lymantas po to perskai 
tė eilę rimtų, gražių ir svar
bių laureatui sveikinimų.

Dr. M. Anysas apibūdino 
savo darbą, išdėstydamas 
drauge ir gabalą Lietuvos is
torijos. Baigdamas suminėjo, 
kad jam daug talkino Ponia 
Anysienė, be kurios pagalbos 
jam nebūtų taip lengvai pasi
sekę tokį darbą parašyti (šis 
dr. Anyso žodis bus paskelb
tas ištisai).

Antroje vakaro dalyje bu
vo paminėta didžiojo mūsų 
poeto realisto Kristijono Do 
nelaičio 250 gimimo metų su 
kaktuvės. Dr. H. Nagys, pači 
tavęs Rėzos pasisakymą apie 
Donelaičio „Metus“, labai 
jautriu ir taikliu vertinimu 
apibūdino Donelaičio kūrybą, 
kuri ir po tiek metų tebėra 
tiek pat aktuali ir įdomi da
bar, kaip ir anuomet.

Sol. G. Čapkauskienė pa
dainavo dainų ir arijų, 
A. Lymantas ir V. Piečaitis 
paskaitė ištraukų iš Donelai
čio „Metų“.

Scenoje tarp Lietuvos ir 
Mažosios Lietuvos vėliavų ka 
bojo A. Lymanto pieštas K. 
Donelaičio portretas.

Vakaras buvo rimtas, įdo
mus ir svarbus. Tokie kultūri 
niai įvykiai verti didesnio dė
mesio, negu tas, kuris mont- 
realiečių buvo parodytas pra
ėjusį šeštadienį. Daugelis mū 
sų tautiečių, kurie turi preten 
zijų į kultūrininkus, deja, sa
vo laikysena to neparodo. 
Apie 100 žmonių tokiam įvy
kiui tikrai permažas.

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

antradienį ir
penktadienį

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

2—4 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

PP. Anysai IR P. JANKUTĖ 
premijos Dr. M. Anysui įtei
kimo proga buvo atvykę į 
Montrealį ir viešėjo pas Mon 
trealyje gyvenančią p. Jankų 
tę. Dr. M. Anysui su Ponia ir 
p. Jankutei pagerbti po pre
mijos įteikimo akto, pas Po
nus Lymantus buvo suruoš
tos gražios vaišės, kuriose 
dar pasidalinta mintimis apie 
Dr. Anyso kitus darbus — 
kaip veikalą apie Vytautą Di 
dįjį ir didžiąsias lietuvių mo
teris, kurių Dr. M. Anysas ra 
do 12 ir apie jas jau parašė 
knygą.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Balandžio 4 d. Sv. Kazimie 
ro choro koncertas ir vakarie 
nė.

Solisto A. Keblio rečitalis 
balandžio 11d. Aušros Vartų 
salėj.

Balandžio 18--- 19 Jurginių
kermošius AV salėje.

Ruošia skautai.
Balandžio 18 d. Liet, ka

rių veteranų „Ramovės“ va
karas Šv. Kazimiero salėje.

Balandžio 25 d. Aušros 
Vartų choro koncertas A. V. 
salėje.

1965 m. Spaudos balius va
sario 6 d.

Į SLA CENTRĄ 
Montrealyje balsavo 21 iš 60 
-ties su viršum narių. Balsų 
gavo: Jokūbaitis 21, P. Dar- 
gis 13, B. Pivaronienė 6, N. 
Gugienė 3, M. Klimas 7, E. 
Mikužiūtė 6, S. Briedis 2, S. 
Budvitis 9, dr. Biežis 10 ir dr. 
Zalatorius 5.

LIETUVIŲ KARIŲ 
Veteranų S-ga „Ramovė“, 
Montrealio skyrius, balan
džio mėn. 18 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje ruošia va
karą - šokius. Be to, bus su
vaidinta 2-jų veiksmų kome
dija.

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Aušros Vartų bažnyčioje, su
ruoštas AV choro, vedamo 
muz. A. Ambrozaičio, daly
vaujant op. sol. E. Kardelie
nei ir muz. K. Smilgevičiui, iš 
pildė visą eilę bažnytinės mu
zikos kūrinių: vienas choras 
išpildė J. Navicko gražią gies 
mę A. V. Marijai, Cherubini 
Veni Jesu, Šuberto Sanctus, 
Mozarto Avė verum, Arenso 
Sanctus ir Benedictus, Beet 
hoveno Garbė Aukščiausiam 
ir Dambrausko Maldą už tė
vynę, solo E. Kardelienė, pa
lydima K. Smilgevičiaus — 
Dubois O vos omnes, Curto 
Ingemisco ir su choru Ffanco 
Panis angelicus. Koncerto 
klausėsi pilna bažnyčia žmo
nių.

DR. V. GIRIUNIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENė

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., la. 11 kamb.

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bazaro proga gauta 2,709. 
85 dol. pelno. Galėsime išmo
kėti dalį skolų. Loterijos lai
mėtojai: TV laimėjo j Bal
čiūnas iš LaSalle; duris Rus 
co Co. — C. Januškevičius; 
„tosterį” — V. Zubas; plau
kų sausintuvą----1. Maiiskai;
elektrinį skustuvą P. M. Bar- 
teškai.

Petras Vaškys, iš New Ha 
ven, Conn., parąpijai dovano
jo stereofoninį HiFi aparatą, 
tinkamą plokštelių muzikai 
salėje. P. Vaškys yra mūsų 
parapijietės J. Vaškienės sū
nus.

Pirmoji komunija bus ba
landžio mėn. 12 d. sumos me
tu. Dar galima registruotis 
parapijoje arba pas seseles.

Velykų sekmadienį dar bus 
popietinės mišios 5 vai. p. p. 
Po to iki advento jos nutrau
kiamos.

Balandžio 12 d. po sumos 
šaukiamas parapijiečių susi
rinkimas parapijos salėje. Vi
sus kviečiame dalyvauti. Pa
rapijos klebonas informuos ir 
atsakys į klausimus.

Prisikėlimo mišiose, 6 vai. 
ryto, suolų fundatoriams vie
tos bus rezervuotos. Jei kas 
jomis nenorės pasinaudoti, 
prašome pranešti parapijos 
klebonui.

Bažnyčios fondui 34 dol. au 
kojo A. ir J. Lapinskai; 24 
dol. H. Tauteras; 20 dol. M. 
Mažeikienė; 15 dol. B. Bag- 
džiūnas, K. Speičys, J. Venc
kus, Sofija V. Speičienė, D. 
Rupšys; 10 dol. P. Girdžius, 
J. Maskaliūnas, A. Zubricky, 
A. Jonelis, B. Jaugelis, K. Mi 
lasius, J. Ivanauskas, J. Kin- 
deris, P. Styra, J. Gudas, P. 
Kleizas; 5 dol. auk. L. Stan
kevičius ir J. Petrulis.

Aukos bažnyčios fondui: 
24 dol. aukojo K. Martinėnas, 
po 10 dol.: W. Kiškis, J. P. 
Ivanauskai, H. Nagys.

Praėjusio sekmadienio rink 
liava — 234 dol. Antroji rink 
liava yra skiriama šildymo 
reikalams. Per tris savaites 
mums reikia apmokėti už 800 
galionų, kuriuos suvartojome 
bažnyčios šildymui.
• Kun. L. Zaremba siunčia iš 
Urugvajaus Montrealio lietu
viams sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus.

PARDUODU PIANINĄ 

geram stovyje. 
Telefonas 767-7507.

Pašaukti po 6 vai. vakaro.

PINE LAND CORP.
agentais 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.

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos- 

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

10 METŲ PATIRTIS.

I.G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 

dįeną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.

šv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.45 iki 12.30 vai. 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečladien. nuo 7 iki 9 v. vak. 

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Didysis ketvirtadienis: 6. 
30 v v. išpažintys, 8 vai. pa
maldos, mišios ir komunija.

Didysis penktadienis: 3 v. 
pamaldos ir kryžiaus pagar
binimas, 8 vv. kryžiaus keliai. 
Pilnas pasninkas ir susilaiky
mas nuo mėsos.

Didysis šeštadienis: 6 v. v. 
išpažintys, 7 v. šventinimas 
ugnies, vandens ir Velykų vi 
gilijos mišios.

Velykos: 6.30 v. ryto Prisi 
kėlimo iškilmės. Mišios 9.10 
ir 11 vai.

Mirė Jonas Markevičius 72 
m. laidojamas antradienį.

Choras visu smarkumu ruo 
šiasi margučių koncertui.

Rekolekcijas labai sėkmin
gai vedė ir užbaigė T. J. Vaiš 
nys, S. J. Žmonių lankėsi 
daug.

AV REKOLEKCIJŲ 
užbaigimui, kurias vedė T. J. 
Kubilius, SJ, buvo specialios 
vakarinės pamaldos ir po to 
buv. Klebonui pagerbti—kuk 
Ii vakarienė, paruosta Gyvojo 
rožančiaus moterų. Vakarie
nėje dalyvavo apie 300 žmo
nių. Kleb. T. K. Pečkiui ve
dant pagerbtuvių vakarienę, 
T. Kubiliui sveikinimus pa
reiškė Parapijos komiteto var 
du St. Kęsgailą, mokyklų var 
du tėvų k-to pirm. V. Lukaus 
kas, prisiminimų pasakė iš
šaukta kalbėti E. Kardelienė 
ir T. J. Kubilius vakarienę už 
baigė padėkos žodžiu, prisi
mindamas daugelį jam mielų 
montrealiečių — gyvų ir jau 
mirusių. Susirinkusieji T. J. 
Kubilius karštai plojo.

MŪSŲ ŽYMUSIS 
SIUVĖJAS

Mamertas Mačiukas praėju
sią savaitę buvo nuvykęs į 
Sudbury, kur priėmė siuvimo 
užsakymų iš lietuvių ir Sud- 
burio majoro. O sugrįžęs į 
Montrealį, atidavė Montrea
lio miesto savivaldybės sekre 
toriui kostiumą. Kaip mato
me, mūsų žymiojo siuvėjo dar 
bu susidomi žymesni asmens. 
• Jocas Adomas, pardavęs sa 
savo dalį p. Bitneriui, išvyks 
ta į Čikagą. P. Bitneris jau 
perima nuosavybės dalį iš A. 
Joco ir lieka dirbti su Juozu 
Jocu, La Sallėje ir 4 Avė kam 
pe.

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.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

ALLIANCE
REALTIES INC. 

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

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

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

TORONTO APYL. V-BA
Naujai išrinkta Toronto 

apyl. net. b-nės valdyba pa
reigomis pasiskirstė: pirm, 
inž. Eug. Cuplinskas, vic/p. 
ir šv. vadovas Pr. Bastys, se
kretorius J. Šergelis, ižd. M. 
Abromaitis, pareng. vad. J. 
Gustainis, soc. reikalams K. 
Mangliacs, informacijai ir ry
šiams kun. P. Ažubalis. Revi 
zijos komisiją sudaro: inž. P. 
Lelis, E. Jurkevičienę ir S. 
Banelis. Pirmame posėdyje 
paskirta 250 dol. šeštadieni
nei liet, mokyklai ir 200 dol. 
Toronto liet, chorui „Var
pas” plokštelių išleidimui.

TORONTO ŠAULIŲ 
VI. Putvio kuopos visuotinis 
susirinkimas įvyko kovo 1 d. 
už nuopelnus .Lietuvai ir Lie
tuvos Šaulių S-gai į kuopos 

,Garbės Šaulius pakelti šie as
menys: š. kun. P. Ažubalis, s. 
J. Preikšaitis, š. M. Valiulie
nė, š. E. Jankutė.

Nauja kuopos valdyba pa
reigomis pasiskirstė sekan
čiai: kuop. pirm. J. Jankaitis, 
vicep. VI. Jokūbaitis, sekr. J. 
Zavys, ižd. V. Bačėnas, spor
to sekcijos vad. B. Savickas, 
parengimų VI. Rukšys, šau
lių moterų vadovė M. Valiu
lienė. Labaigeraiveikia kuopos 
šaudymo sekcija, vadovauja
ma B. Savicko. Sekcija su pa 
sigėrėtinom pasekmėm atsto
vauja lietuvius visose Kana
dos šaudymo rungtynėse. Sek 
cija, kad galėtų lietuvius at
stovauti pabaltiečių olimpi
niuose žaidimuose įstojo į FA 
SKo. Per kuopos šaudymo 
rungtynes įvykusias 1964 m. 
vasario 23 d. „A” klasėje ge 
riausiai pasižymėjo B. Savic
kas ,J. Budrevičius ir VI. Ruk 
šys. „B” klasėje G. ArtiSko- 
nis, V. Gražulis, A. Artičko- 
nis J. Z.

Filetelistų ir Numizmatikų 
klubo steigiamajame susirin
kime dalyvavo 15 mėgėjų. Su 
daryta v-ba: pirm. A. Dilkus, 
sekr. iždin. P. Morkūnas, nu 
mizmatikos reikalams P. Ja- 
nuševičius, filat. - J. Alksnis, 
narys kun. B. Jukšas.

Programa-
Darbas-

Principai:
1. NELAIMEI ATSITIKUS — JUS APLANKYTI: 

SUSTATYTI AKTĄ — RŪPINTIS.

2. IŠ ANKSTO PRIEŠ DRAUDIMO ATNAUJINIMĄ 
— JUS APLANKYTI IR KARTU APTARTI.
KAIP DARYTI

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

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

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

6. TUOJAU PAT ATSAKYTI l JŪSŲ 
PASITEIRAVIMUS.

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

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

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

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

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

GAISRAS - NELAIMĖS - AUTOMOBILIAI - GYVYBĖ.

722-2472

„PARAMOS”VALDYBA 
pasiskirstė pareigomis: H. 
Stepaitis pirm., J. Preikšaitis 
vicep., Pr. Bastys kas., L. 
Adomavičius sekr. ir J. Straz 
das, ilgus metus ėjęs piiniinm 
ko pareigas, pasumo na-iu.

Kiti valdomieji organai dar 
anksčiau pareigomis pasiskirs 
tė: Kredito Komitetas: St. 
Banelis pirm., F .tankus sek 
retorius ir D. Renkauskas na 
rys. Priežiūros komisija: A. 
Kuolas pirm., Kl. Dalinda 
sekr. ir A. jucas narys.

D. SAVAITĖS IR VELY
KŲ PAMALDJa SV.

bAZi, YcloJE
D. Ketvirtadienį pamaldos

7.30 vai. vakare, did. Penkta
dienį — 3 vai. ir did. Šešta
dienį 7.30 vai. vakare. Vely
kų prisikėlimo pamaldos / v. 
ryto. Dienos metu pamaldos
9.30 ir 11 vai. Parap. lexoicK 
cijas įdomiai ir turiningai ve 
de jėzuitas Tėv. Gediminas 
Kijauskas iš Čikagos. Didž. 
savaitės metu organizuoja
mas jaunimas adoracijai prie 
Kristaus karsto.

VYČIO DIENOS
Toronto LSK Vytis išlei

do naują biuletenį, kuriame 
randama plačiai žinių iš kiu- 
bo veiklos. Deja, klubo vai
dybai vertėtų atkreipti dau
giau dėmesio į kalbos grynu
mą, nes jame randama taip 
pat apsčiai gramatinių klai
dų.

ARCH. A. BANELIS 
PREMIJUOTAS

Central Mortgage and 
Hausing Corporation Ottawo 
je išleistoje knygoje „Small 
Hause Design” tarp šimto 
premijuotų mažų gyvenamų 
namų — bungalovų projektų, 
du projektai premijuoti toron 
tiškio lietuvio architekto Al
gimanto Banelio projektai. 
Šiuose konkursuose savo pro 
jektais dalyvavo arti šimto 
architektų, didžiumoje anglų 
tautybės.
• Šaunus parengimas kun. 
Pacevičius. Naujai parapijai 
gavo 2,000 dol.
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