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Neramios savaitės įvykiai
• KOSMINIS LAIVAS NEŠA 3 RUSŲ KOSMONAUTUS
• KARALIENĖS ELZBIETOS NESĖKMĖS KANADOJE
• SĖKMINGA OLIMPIADA JAPONIJOS SOSTINĖJE
• INDIJOS IR PAKISTANO PREZIDENTAI SUSITARĖ 
© RINKIMINĖ KOVA ANGLIJOJE IR AMERIKOJE
© KARDINOLAI LIBERALAI PRIEŠ

KONSERVATORIUS
Padėkos dienos išvakarių 

savaitė gausi įvykiais, svar
biais ir reikšmingais ateinan 
tiems laikams.

DVASINĖJE SRITYJE 
reikšmingas yra Vatikano su 
važiavimo nutarimas, kuriuo 
konstatuojama, kad Dvasios 
šventos veiksmai reiškiasi ne 
tiktai katalikų, bet ir kitų 
krikščioniškųjų tikybų tarpe. 
Šis nutarimas neabejotinai 
pasitarnaus siekiamai bažny
čių vienybei.

Vatikano suvažiavime bū
dinga šiems laikams liberališ 
kųjų kardinolų

KOVA SU 
KONSERVATIZMU

ir veiksmingas siekimas mo
derninti katalikų bažnyčią, ar 
tinant ją prie gyvenimo rea
lybės. Šia prasme reikšmin
gas liberaliųjų kardinalų įtei
kimas rašto Popiežiui Pau
liui VI, kurį kardinolai libe
ralai prašo panaudoti savo as 
meninę įtaką konservatyvie
ms kardinolams, kad jie

NESIPRIEŠINTŲ 
REFORMOMS, 

kuriomis būtų pripažinta ir 
deklaruota visiems tikintie
siems sąžinės laisvė, tikėjimo 
ar netikėjimo laisvė, nusista
tymas žydų atžvilgiu ir kt. hu 
maniškumą ir toleranciją res 
pektuoja principai.

MEDŽIAGINĖJE 
SRITYJE

svarbus yra rusų mokslinin
kų atsiekimas, sudarąs žings 
nį pirmyn pakeliui į kosmi
nių erdvių užkariavimą. Tai 
rusų mokslininkų išvestasis 
į orbitą aplink Žemę kosmi
nis laivas „Vostok“, kuriame 
skrenda iškart trys kosmo
nautai : lakūnas, gydytojas ir 
inžinierius.

Rusų kosmonautai esą pa
prastai ąpsirengę, cigaro for
mos laive laisvai judą, susi- 
siekią su Žeme ir t. t.

KARALIENĖS ELZBIE
TOS VIEŠNAGĖ

Kanadoje atkreipė viso pa
saulio dėmesį, tačiau savo ne 
maloniais reiškiniais, kuriuo
se, kaip atrodo, nacionalista
ms atėjo talkon komunistai, 
kurie visur „padeda“, kur tik 
tai gali prisidėti prie bet ko
kių riaušių kėlimo. Rastieji 
atsišaukimai, žinovų teigimu, 

Buvusiam Kauno notarui
A. A. KLEMENSUI DARGIUI 

mirus,
jo žmoną Ponia DARGIENĘ, 

dukras — VALYTĘ BALSIENĘ 
ALDUTĘ BIŠKEVIČIENĘ, 

sūnų dr. VYTAUTĄ ir visų jų šeimas 
šio didžio skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia 
_____________________ Vilgtdių ir Kibirkščių šeimos.

Brangius Bičiulius
M. MACKEVIČIŲ SU ŠEIMA L 

DR. D. ŠLEŽEVIČIENĘ, 
mirus mylimai

MARYTEI SLEŽEVIČIOTEI - MACKEVIČIENEI, 
skausmo ir liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia 

E. ir J. Kardeliai.

PROF. MEČIUI MACKEVIČIUI 
su šeima,

mirus jo žmonai MARIJAI, 
reiškiame gilią užuojautą

L. V. Giriniai.

esą formuoti bolševikų labo
ratorijose.

Tvarkos palaikymo tikslu 
policija panaudojo

BRUTALIAS 
PRIEMONES, 

nes švelnesnių priemonių 
tvarkos ardytojai nepaklausė. 
Iš to, žinoma, kils nepasiten
kinimo. Bet jau liks nenutri
nama, kad karalienės Elzbie
tos lankymasis nebuvo malo
nus nei jai, nei tiems, kas ją 
pakvietė.

LIETUVIŠKUOSE 
BARUOSE

pažymėtinas dešimtosios Ka
nados Lietuvių dienos, įvyku 
sios Hamiltone, pasisekimas, 
apie ką dedamas aprašymas 
skyrium.

KITOS NAUJIENOS
— Japonijos sostinėje, To

kio mieste, prasidėjo ir įspū
dingai vyksta pasaulinė spor
to olimpiada, kurioje daly vau 
ja daug visų sričių sportinin
kų, daug informatorių ir ma
sės žmonių. Praėjusios savai
tės bėgyje daugiausia meda
lių gavo JAV sportininkai.

— Egipto sostinėje, Kaire, 
įvyko vadinamų neutraliųjų 
valstybių pirmininkų konfe
rencija, į kurią „neutralieji“ 
neįsileido Kongo min. pirm. 
Tčombe.

Dėl 
to Kongo sostinėje kilo pasi
piktinimas prieš Egiptą ir Al 
žyrą. Minia puolė jų atstovy 
bes ir kariuomenė jas apsu
po, gindama nuo minios įtūži 
mo. Už tai Nasseras Tčombe 
įkalino Kaire, pareikšdamas, 
laikysiąs jį tol nelaisviu, kol 
kariuomenė nepasitrauks.

— „Neutraliųjų” konferen 
cijoje vyko nesutarimai — 
vieni kalbėjo kaip demokra
tai ir humanistai, kiti kaip 
imperialistai diktatoriai. 
„Pravda“ pučia neva „laimė
jimus“ prieš Tčombe, kuris 
dėl to Konge tampa mylimu. 
O Kongo kariuomenei sekasi 
mušti komunistų samdinius 
„sukilėlius“.

— Rinkiminė kova JAV ir 
DB vyksta toliau. Atrodo, 
kad Johnsonas įsitikinęs lai
mėjimu, O' Hume svyruoja.

— JAV paskyrė 3,253,000, 
000 dol. kitų valstybių para
mai.

KAS NAUJA
STREIKAS JAV ATSILIE

PIA KANADOJE
Sustreikavus General Mo

tors kompanijos darbinin
kams Jungtinėse Valstybėse, 
Kanados filialai tuojau į tai 
atsiliepė: Oshawoje atleista 
iš darbo beveik 8,000 darbi
ninkų, St. Catharines ir Win 
dsore iš darbo atleista apie 
400 asmenų. Abejojama, ar 
streiko likvidavimas automa
tiškai veiks darbininkų grąži 
nimą į darbą.

ATSAKOMYBĖN UŽ 
NETEISĖTUMUS 

traukiamas Orillia, Ont. bur
mistras W. Cramp, nes kaip 
papirkimą gavo iš North Ont. 
Natural Gas Co. 150 akcijų.

Sudbury bus byla suspen
duotam teisėjui L. Landrevil- 
le, kuris, kaip ir Cramp, būda 
mas Sudburio burmistru, 
1956 m. priėmė akcijas.

KANADIEČIAI 
ARCHEOLOGAI 

tyrinėdami Jeruzalės miestą, 
surado prieš 1,800 metų prieš 
Kristaus erą Jeruzalę supil
siąs mūro sienas.

— CNR geležinkelių kom
panija ruošiasi panaikinti 70 
% mažų stočių iš turimų 
1.700.

EUROPOS NAUJIENOS
V. SIDZIKAUSKAS ATVYKSTA EUROPON

Žinomasis mūsų politikas, 
lietuvių delegacijos PET Sei 
me pirmininkas V. Sidzikaus
kas spalio 13 d. atvyksta Eu
ropon. Pirmiausia sustos Lon 
done, paskui vyks į Vokieti
ją, iš čia į Romą ir galiausiai 
į Paryžių. Lapkričio pradžio
je numato grįžti atgal New 
Yorkan, kur nuolatos gyve
na. Kelionės tikslas — atnau 
jinti kontaktus su Lietuvai 
draugingais asmenimis ir in
stitucijomis didžiosiose Euro 
stovauti PET Seimui spalio 
pos valstybių sostinėse, at- 
pabaigoje Paryžiuje įvykstan 
čioje PET atstovų konferenci 
joje, painformuoti ir pasitarti 
su Lietuvos diplomatiniais 
atstovais ir Europoje gyve
nančiais mūsų veikėjais apie 
pastangas apjungti politinius 
lietuvių veiksnius. E.

PASITARIMAS SU 
UKRAINIEČIAIS

VLIKo Vykd. Tarybos na 
riai rugsėjo 28 d. Miunchene 
turėjo pasitarimą aktualiais 
reikalais su Ukrainiečių Tau

— Jungtinių Tautų sekre
torius U. Thant į JTO asamb 
lėją pakvietė Chruščiovą ir 
Johnsoną.

— Kanados aklųjų institu
to pirmininku išrinktas S. Le 
ppard, turįs 102 metus am
žiaus, aklasis.

— De Gaulle baigia kelio
nę per pietų Ameriką Monte
video - Urugvajuje.

— Filipinų prezidentas 
Magapagl lankėsi Vašingto
ne ir tarėsi su JAV prez. jo- 
hnsonu.

— 15. sovietinių žvalgybos 
agentų Chabarovske įsiveržė 
į JAV ir D B karo atstovų, 
vykstančių į Japoniją, kam
barius, atėmė jų daiktus. JA 
V ir DB dėl to pareiškė pro
testą.

— Berlyne 57 rytiečiai, iš
kasę tunelį po siena, pabėgo 
į Vakarų Berlyną.

KANADOJE
PINIGINIAI KANADOS 

REIKALAI GERĖJA
Finansų ministerija prane

ša, kad per 5 šių metų mėne
sius Kanada turėjo 2,936,200, 
000 dol. pajamų ir 2,513,900, 
000 dol. išlaidų, tad pertek
lius yra 422,300,000 dol. Pra 
ėjusiais metais tuo pat laiku 
buvo 2,416,700,000 dol. paja
mų ir 2,466,600,000 dol. iš
laidų, tat buvo 49,900,000 do 
lerių nedateklius.

PILIETYBĖS 
PRIESAIKA

tūlam E. Bergsmui su žmona 
sudarė kliuvinį gauti Kana
dos pilietybę, nes teisėjas, ku 
ris Caledonijoje,. Ont., davė 
įpilietinimą, pareikalavo būti
nai prisiekti, padėjus ranką 
ant Biblijos, kai Bergsmas 
pareiškė, kad jis ateistas ir 
duodamas tokią priesaiką at
liktų nemoralų darbą.

Kadangi teisėjas tokiu at
vejų nedavė pilietybės, tai 
FSueraliniame parlamente bu 
vo paklausimas Teisingumo 
ministfcriui Favreau, kuris at 
sakė, kad ateizmas neturi bū 
ti kliūtimi pilietybei gauti. 
Šiai nuomonei pritarė ir Pilie 
tybės bei imigracijos ministe 
ris R. Trambley.

tinės Tarybos atstovais. Bu
vo pasikeista nuomonėmis dėl 
tarptautinės politikos ir pa
vergtųjų tautų padėties joje. 
Nutarta gruodžio mėn. su
kviesti Baltų Tarybos ir Uk
rainiečių Tautinės Tarybos 
konferenciją.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI 

„Lito“ balansas
1964 m. rugsėjo men. 30 d. 
pasiekė ........... $ 1,161,123.38.
Paskolų viso išduota $ 1,019, 
618.88. Pelnas $28.71 7.22.

Atskiros trijų metų ketvir 
čių .pozicijos yra sekančios: 
. . Aktyvas: 
Nekiln. turto

paskolos . . . .730,260.00 
Asmeninės pask. 289,358.88 
Provincial Bank 104,297.75 
Central Credit

Union...........’. . . .31,500.00
Quebec Credit Union

League ...................... 106.25
Stabilizacijos F-das 1,491.21 
Inventorius ..................1,721.95
Kasa ........................... 2,500.34

$1,161,236.38
Pasyvas:

Indėliai .............. $799,545.98
Einam, sąskaitos 318,279.81 
Nepaskirstytas

pelnas .................. 1,543.37
Garantijų Fondas . 13,150.00 
Šių metų pelnas . .28,717.22 

$1,161,236.38 
Ateinantiems metams „Li

to” valdyba paskutiniame po 
sėdyje nutarė padaryti eilę 
pagerinimų „Lito” patarnavi 
muose. „Lito.” įstaiga pradės 
dirbti nustatytas ne tik ka
sos, bet ir raštinės darbo va
landas. Tiek dieninės, tiek 
vakarinės darbo valandos 
abiejuose skyriuose, bus pa
ilgintos ir sutaps su kitų ban 
kų dirbamomis kasos valan
domis. Vakarinės „Lito“ dar 
bo valandos bus net ilgesnės, 
kaip kitų bankų, kadangi 
daugumas narių dieninėmis 
valandomis mažai tegali pa
sinaudoti. Nutarta išleisti pa 
didintą metinės apyskaitos 
leidinėlį, kurio būtų paminė-

ANTANAS SMETONA 
pirmasis ir ketvirtasis Lietuvos prezidentas, kurio 20 metų 

mirties sukaktuvių minėjimas bus šį sekmadienį. 
Plačiau žiūrėkite 8 puslapyje.

Lietuvių gyvenimo faktai
10-JI KANADOS LIETL VIŲ DIENA PASISEKĖ 

PUIKIAUSIAI
Kanados Lietuvių Dienų 

tradicija, atrodo, bus išlaikiu 
si visus egzaminus. Perėjusi 
visus rytų Kanados lietuvių 
telkinius, per dešimt savo 
reiškimosi metų ji nė kiek ne 
susilpnėjo. Atvirkščiai, ji 
tampa pastoviu visuotinai eg 
zistencijos teises gavusiu reiš 
kiniu, tvirtai įsipilietinančiu 
ir savaiminga forma besireiš
kiančiu, originaliu, atrodo, 
kol kas tiktai Kanadoje tokiu 
lietuvišku reiškiniu.

Dešimtoji Kanados Lietu
vių Diena laimingu sutapimu 
atiteko iniciatoriams — Ha
miltono lietuvių Bendruome
nei, kuri dabar turėjo ją ruoš 
ti trečią kartą ir tuo pradėti 
jau trečią ratą Kanados rytų 
lietuvių telkiniuose.

Dešimtoji Kanados 
Lietuvių, Diena 

šiemet vyko Padėkos Dienos 
savaitgaly, kada ūkininkai 
daugumoje yra laisvesni. Ren 
gėjai teigia, kad šioje dienoje 
kaip tiktai ir dalyvavo jų dau 
giau, negu kitais metais, yniač 
iš tabako auginimo sričių. 
Bet, bendrai dalyvavo daug 
žmonių. Dalyvavo iš įvairių 
lietuviu kolonijų. Dalyvavo 
ir iš JAV. Todėl KLB Hamil 
tono apylinkės ir Dienos ko
miteto pirmininkas, K. Mik
šys, pagrįstai galėjo pasi
džiaugti, kad 10-ji diena pa
sisekė labai gerai.

Kiek žmonių dalyvavo?
Kaip jau įprasta, šeštadie

nį didžiulėje kareivinių salė
je, kuri dabar buvo papuošta 
ir aptvarkyta, vyko masinis 
bendravimo vakaras, su gera 
V. Babecko orkestro muzika, 
šokiais, loterija, bufetu (kai 
kam pergausiu...). Šiame va
kare, kuriame malonu buvo' 
pasimatyti su daugeliu ilgo
kai nematytų tautiečių, už
megzti naujų pažinčių, — da 
lyvavo arti pusantro tūkstan 
čio (1,500) asmenų.

tas „Lito“ dešimtmetis ir at 
spausdinti praeitame susirin
kime pakeistieji „Lito“ įsta
tai. Pr. R.

Pamaldose, kurias katali
kams laikė klebonas dr. J. Ta 
darauskas ir pamokslą sakė 
kleb. dr. J. Gutauskas, o evan 
gelikams kun. A. Žilinskas,
— žmonių buvo daug.

Pamaldas puošė V. Veri- 
kaičio vedamas choras, vargo 
nuojant p. Skrinskaitei ir op. 
sol. D. Stankaitytės solo Svei 
ka Marija.

Rimtą paskaitą paskaitė 
prof. A. Musteikis. Tačiau 
tokiais atvejais paskaitos ne 
visoje auditorijoje susilaukia 
tinkamo dėmesio, ypač reika 
lingo susikaupimo.

Aktas — koncertas 
vyko lietuvių namuose — 
Delta, kurie buvo perpildyti
— apie 1000 vietų.

Aktą pradėjo pirm. K. 
Mikšys, priminęs Lietuvos 
dienų pradžią ir pasidžiau
gęs, kad ši dešimtoji Kana
dos Lietuvių Diena gražiai 
pavyko.

Lietuvos gen. konsulas, J. 
Žmuidzinas prasmingu lakiu 
žodžiu pažymėjo dienos reikš 
mę.

Įdomiai pasisakė Hamilto
no majoras Vic Coops.

Sveikino KLB Kr. V-bos 
vardu J. Kardelis, raštu dau
gelis apylinkių ir kitų organi 
zacijų.

Koncertinė dalis 
buvo įdomi ir gražiai praėjo. 
Dalyvavo solistai: D. Stan
kaity tė, V. Verikaitis, šio ve 
damas choras, didelė tautinių 

šokių grupė, vedama p. 
Breichmanienės ir muz. St. 
Gailevičius. Apie koncertą 
bus plačiau.

Dienos rengėjai koncerto 
dalyviams ir svečiams paruo
šė vakarienę, kurios metu 
pirm. K. Mikšys visiems pa
reiškė padėką.

Diena praėjo, puikiai, už 
ką didelė padėka priklauso 
veikliems ir energingiems 
Hamiltono lietuviams su jų 
komitetu priešakyje. j. k.

Sporto varžybos 
vyko tarp Čikagos Aro ir Ha 
miltono Kovo. Laimėjo Ko-
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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.

Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

DO 6-8220
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 Ct. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, susirupinusi iš
plėsti spaustuvę iki komerciško darbo galimybių, kad galima 
butų baigti su prašymu aukų, šią vasarą ruošia didelį ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriame bus:
10, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KORINIŲ.

19 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KORINIŲ.

13 KOSTIUMŲ PER MAMERTO MAČIUKO 
SIUVYKLĄ, kiekvienas kuponas po 35 dol.

SIUNTINYS į LIETUVĄ, APIE 150 dol. VERTĖS.
10 „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PRENUMERATŲ.

Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
3 bilietai už 1 dolerį. Vertybių paskirstymas bus ankstyvąjį 
rudenį, specialiame parengime, kuris bus paskelbtas iš anksto.

PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai bus 
paskelbti kiek vėliau. Kostiumus užsisakyti galima bus ir

laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas 
Montrealyje per p. Janinos Adomonienės siuntinių biurą, ku
rio skelbimai yra „Nepriklausomoje Lietuvoje”.

„Tautiečiai, gavusieji bilietų, maloniai prašomi atsiųsti 
savo kaimynų adresų. Visi maloniai prašomi dalyvauti do
vanų paskirstyme.
Jau yra gauti kūriniai dailin’nkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dociaus, 
Česlovo Januso. Pasižadėjo duoti artimoje ateityje: Halina 
Žmuidzinienė, Alfonsas Vazalinskas, Gytis Vazalimskas, 

Adolfina Zubienė, Pranas Bal tuonis. Kitų dar laukiama.
Naujai pasižadėjo kūrinių paaukoti šie žymieji mūsų daili
ninkai, jau pagarsėję ir Amerikoje: Vytautas K. Jonynas ir 
Viktoras Vizgirda. Tat dovanų, svarbių, vertingų ir įdomių, 
kurios praturtina šį reikalą, bus itin gausu.
Kituose NL numeriuose duosime platesnį atskirų faktų ap
rašymą kai jie galutinai paaiškės.

Vienybė naujam 
veiksmingumui

„PRADĖTI DIDELI LIETUVOS OKUPANTO 
„PUOLIMĄ“

lietuviai veikia visur OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Negalima nesidžiaugti lie
tuviškosios vienybės atstaty
mo faktu. Norėtųsi, kad vie
nybės atstatymas ne tiktai su 
silauktų visuotinio pripažini
mo, bet ir visuotinio džiaugs
mo bei entuziazmo.

Norėtųsi, kad spauda, ra
dio, draugijos ir visi sambū
riai ypatingu dėmesiu, susi
kaupimu ir nauju ūpo sutelki 
mu aiškintų vienybės atstaty 
mo svarbumą. Nes tai yra ne 
paprastas faktas, ne eilinis 
įvykis.

Vienybė tačiau neatneš rim 
tos naudos, jeigu mes ją pri
imsime kaip kasdieninį įvykį, 
neskirdami jai ypatingo dė
mesio; jeigu neiškelsime jos 
į jos svarbumo pjedestalą. 
Vienybė turi mus visus per
imti nauja dvasia, nauju ryž
tu, nauju susikaupimu esmin 
giems lietuvių tautos ir Lie
tuvos valstybės reikalams, ti
kslams ir uždaviniams.

Vienybę įgyvendinus, mu
ms visiems reikia naujai per
sitvarkyti, naujai persifor
muoti, naujai susiplanuoti 
veiklą, uždavinius ir ryžtą. 
Toliau neprasminga būtų tęs 
ti pasyvumą, kuris įsigalėjo 
vienybės pairimo laikotarpiu. 
Vienybėls įgyvendinimas bū
tų menkos formalios reikš
mės, jeigu pasiliktų būsena, 
kuri buvo ligi vienybės atsta
tymo.

Mums reikia „pradėti di
delį Lietuvos okupanto puoli
mą”, kaip pirmame reformuo 
jamojo VLIKo posėdyje pa
reiškė ėjęs pirmininko parei
gas Juozas Audėnas, kalbėda 
mas apie VLIKo ateities už
davinius ir darbus. Tai ir yra 
pagrindinis visų mūsų užda
vinys ir didysis tikslas. Šis 
tikslas buvo iškeltas ir aptar
tas antrame Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seime, ku 
ris priėmė ir tam tikslui rezo 
liuciją.

Būtent: pradėti didelį Lie 
tuvos okupanto puolimą, pa
naudojant Šiam tikslui visas 
jėgas, sutelkus jas su kaimy

nais ir panaudojus šiam tiks
lui visas palankias jėgas. Jų 
yra. Jos gausios. Reikia tik
tai veikti. Jos pačios ateis 
mums talkon, jeigu mes paro 
dysime gyvybingumą ir veik
lumą.

Siekiant visuotinio veiklu
mo ir dar didesnės vienybės, 
reikia susirūpinti bendruome
nišku visų lietuvių apsijungi- 
mu, be kurio tobulesnės dar 
nos praktiškai negalima at
siekti. Čia kalbama apie atei- 
vijos kartų vienybę ir bend
ruomenišką apsijungimą. Jis 
turėtų būtinai būti atsiek
tas. Kadangi PLB Valdybos 
pirmininkas, Juozas Bačiū- 
nas - Bachunas, yra vyresnio 
sios kartos ateivis, tuo jau pa 
čiu jis tos vienybės simbolis.

J. Bačiūno iniciatyva lau
kiama kaip tiktai dabar, ka
da atstatoma visų lietuvių po 
litinė darna. Tai geras metas 
ir ateiviška darna susirūpinti 
ir siekti jos visu energingu
mu ir tikrai lietuvišku broliš
ku susitarimu. Atrodo, kad 
šiai vienybei pagrindiniai 
punktai būtų: Amerikos Lie
tuvių Taryba ir du didieji su 
sivienijimai — SLA ir RKS.

Ateiviškųjų kartų vienybė 
ne mažiau svarbi, kaip ir po
litinė vienybė. Veiklusis PL 
B. pirmininkas, J. Bačiūnas, 
tikriausiai žino nuo kur ge
riau pradėti veikti. Bet yra 
būtina veikti. Yra būtina tos 
vienybės siekti dabar. Ir yra 
būtina ją atsiekti. Tiktai visų 
lietuvių sukeltomis ir sutelk
tomis jėgomis galėsime lai
mėti, kas galima laimėti.

Tegul politinės vienybės 
atsiekimas paskatina siekti ir 
emigrantinių kartų vienybės.

Palinkėkime visiems susi
rūpinti ties vienybės vykdy
mu, kad jis, nelyginant kokia 
cheminė reakcija, į savo re
akcijos grandinę apjungia vi
sus lietuvius ir juos sufor
muoja veiksmui „pradėti di
delį Lietuvos okupanto puo
limą. .

J. Kardelis.

Tragiškai žuvus
JUOZUI ORINTUI

Brocton, Mass.,
nuoširdi užuojauta jo šeimai

Pr. Paukštaičio šeima.

NIAGAROS PUSIAS ALIS
SKAUTŲ RĖMĖJŲ 

VEIKLA
Spalio 18 d., 11 v. (tuojau 

po pamaldų) įvyks St. Catha 
rinėje Pranciškonų vienuo
lyno patalpose Skautų rėmė
jų susirinkimas. Tarp kitų 
darbotvarkės punktų bus ir 
sekančiam terminui valdybos 
ir revizijos komisijos rinki
mai. Visus, kuriems tas rei
kalas prie širdies, maloniai 
prašome dalyvauti.

PADĖKOS.
Nuoširdus ačiū papildo

mai prisidėjusiems prie „Ro
muvos“ stovyklavietėje staty 
tą skautams namelių sekan
tiems asmenims. St. Catha
rines parapijos klebonui tė
vui Barnabui Mikalauskui už 
padovanojimą brangiai kaina 
vusių namelių pavadinimo 
lentų (Vilnius ir Klaipėda) ir 
pavaišinimą talkininkų prie 
statybos, menininkui Stepo
nui Šetkui už savo lėšomis 
meniškai padarytus skautų

Šveicarija.
SENA LIETUVIŲ 

KOLONIJA 
ŠVEICARIJOJE

Šveicarijoje netoli Schaf
fhausen yra likučiai vienos 
lietuvių kolonijos, įsikūrusios 
dar 1904 metais. Šios koloni
jos vadovė yra evangelikų te
ologė Mina Senkutė, 64 me
tų amžiaus. Ji savo žinioje te
beturi senų relginių knygų 
lietuvių kalba. Šioji kolonija 
atsirado, kai minėtais metais 
iš Tilžės kun. Endrikis Kal
vaitis pasitraukė į Šveicariją. 
Su juo persikėlė apie 300 jo 
parapijiečių, kuriems jis lai
kė lietuvių kalba pamaldas 
iki 1915 metų. Dabar tos ko
lonijos tėra tik likučiai.
Argentina.
Venecuela.
SUVAŽIAVIMAS — LIETU 
VIŲ DIENA MEDELLINE

Medelline įvyko Kolumbi
jos lietuvių suvažiavimas. Su 
važiavimo tikslai: palaikyti 
lietuvišką tautinę dvasią išei
vijoje, gyvą Lietuvos vardą 
ir jos bylą Kolumbijos visuo
menės tarpe.

Iškilmingame posėdyje bu 
vo paminėtas K. Donelaitis. 
Paskaitą „K. Donelaitis lietu 
vių istorijos perspektyvoje“ 
skaitė prof. J. Zaranka, o 
prof. Romas Šviedrys— „Šių 
dienų mokslo aktualijos“. 
Abu paskaitininkai profeso
riauja Kolumbijos Valstybi
niame Universitete Bogotoje. 
Toliau svarstyti einamieji Ko 
lumbijos lietuvių reikalai: lie 
tuvybės išlaikymas Kolumbi
jos lietuvių tarpe ir Koiumbi 
jos Lietuvių Bendruomenės 
perorganizavimas. Baigiant 
priimtos rezoliucijos Lietuvos 
laisvinimo bylos reikalu ir pa 
siųstos Šv. Sostui, Jungtinių 
Tautų sekretoriui bei Kolum 
bijos prezidentui. E.
Argentinai.

„SLA“ — 50 METŲ
Vinco Kudirkos patalpose 

SLA šventė savo auksinio ju
biliejaus sukaktį.

Šventę atidarė inž. Pr. 
Aleškevičius apibūdindamas 
SLA veiklą pirmojo 50 metų. 
Susivienijimiečius sveikino 
Mindaugo dr-jos vardu iš Be- 
risso Vincas Stundžia ir Ne
muno dr-jos vardu Dulkė, 
Lietuvių Centro vardu pirm. 
J. Ziberka, Šv. Cecilijos cho
ro ir Radio valandėlės vardu- 
-K. Misiūnas, „Lietuviai Iš- 

ženklus ir fundatorių lentas, 
kas pareikalavo nemažai pini 
go ir daug brangaus laiko. 
Nuvežusiems ir talkininkavu
siems prie statybos: V. Alon 
derini, P. Balsui, A. Panu- 
miui ir J. Žemaičiui; taikiniu 
kąvusiems prie statybos: A. 
Gverzdžiui, Aig. Gverzdžiui, 
J. Girevičiui, H. Gegieckui, 
S. Kuktai, A. Šetikui, Aig. 
Zubrickui ir S. Zubrickui.

Šia proga primename, kad 
namelių išlaidoms padengti 
vajus tebevykdomas ir toliau. 
Papildomas aukotojų sąrašas 
bus paskelbtas vėliau.

Skautų rėmėjų valdyba.

laisvinti Centro” vardu — 
Jurgis Gilvydis. Gauta svei
kinimo telegrama iš Lietuvos 
atstovo Urugvajuje A. Grišo- 
no, kuris savo laiku yra bu
vęs Susivienijimo vicepirmi
ninku. Pp. Kučinskai įteikė 
išpjaustytą Vytį, gauta eilė 
sveikinimų iš privačių asme
nų ir gėlių. Lietuvių parapi
jos ir „Laiko“ vardu sveiki
no kun. J. Margis. Lieutvių 
B-nės vardu A. Kevėža, AL- 
OST sveikino raštu. Meninė
je dalyje dalyvavo Šv. Cecili
jos choras.

Po to Susivienijimo teat
ro mėgėjų grupė suvaidino 1- 
no veiksmo Spalio komediją 
„Batą“, dalyvaujant: St. Ma 
jauskui, R. Paršeliui, G. Bar
šauskui, H. Levanavičiui, I. 
Simanauskienei - Veličkaitei, 
A. Kučinskaitei, J. Žvirbly
tei ir N. Hukaitei. Režisavo 
St. Majauskas. Po vaidinimo 
jaunimas linksminosi prie gra 
čics brolių Levanavičių stere 
ofoninės muzikos. J šią tik 
per pusę šimto metų pasikar
tojančią švente atsilankė di
delis skaičius susivienijimie- 
čių ir šiaip lietuvių. Šventė 
praėjo labai pakilioje nuotai
koje.

LIETUVIŲ CENTRO 
JAUNIMAS

Liet. Centro Jaunimas sa
vo rūmuose pademonstravo 
Urugvajaus lietuviams pa
ruoštą naują ir spalvingą pro 
gramą, kurią paruošė nenu
ilstami meno mėgėjai: Luis 
Le.mberis ir Ona Ožinskienė. 

Šį kartą programą pagyvino 
Vyt. Balčiūno atgaivintas or
kestrėlis — kvartetas.

Kvartetui grojant, atsida
rė scena, kurioje pasirodė jau 
nimas su šokiais: Kepurine, 
Kubilu, Audėjėle, Suktiniu ir 
kitais, paįvairinant solistės Z. 
Valatkaitės skambiom dainų 
melodijom.

Antroje dalyje jaunimas iš 
naujo pasirodė su dainomis: 
„Dainuok jaunyste”, vedant 
solistei Z. Valatkaitei, toliau 
solo padainavo R. Pileckas ir 
gale pasirodė jaunimas jūri
ninkų uniformoje, kvartetui 
grojant Vyt. Balčiūno sukur
tą „Palangos valsą“.

Užbaigai vėl pasirodė jau
nimas su stilizuotu „Malū
nu“, kuris buvo palydėtas 
karštais publikos plojimais.

Tuo pačiu buvo parodytas 
atsisveikinimo aktas su „Uru 
gvajaus lietuviais“, kuris bu
vo labai gražus. Programą, 
nors trumpa, bet buvo gerai 
paruošta.

Tą pačią programą Liet. 
Centro Jaunimas parodė jau 
Urugvajaus lietuviams rug
pjūčio 15 ir 16 dienomis Lie
tuvių Kultūros patalpose, 
per Juozo Vaštako vedamą 
radio valandėlę ir per televi
ziją.

Labai gražu, kad musų jau 
nimas pasikeičia savo menu: 
lietuviškomis dainomis ir šo
kiais ir su broliais urugvajie
čiais, kurie būdami nedidelė 
kolonija džiaugasi kiekvienu 
tokiu atsilankymu ir labai 
nuoširdžiai priima į svečius, 
vaišindami kuo beišmanyda
mi.

KARALIAUČIUS ŠIANDIEN
„Der europaeische Osten“, 

mėnesinis žurnalas Rytų Eu
ropos klausimams, rugsėjo 
mėn. sąsiuviny (114 nr.) 
spausdina išsamų Herberto 
Meinhardo Muhlpfordto stra 
ipsnį apie šiandieninį Kara
liaučių.

1945 m. kapituliacijos me
tu, rašo’ autorius, Karaliau
čiuje, šiandien vadinamas Ka 
liningradu, buvo 150,000 vo
kiečiu. Tų metu spalio mėn. 
jų telikę 60,000, kiti išmirė 
nuo bado ir ligų ar buvo išžu 
dyti. 1947 m. kovo mėn. Ka
raliaučiuje gyveno tik 25,000 
vokiečių. Nuo tada tam tik
rai daliai buvo leista išvykti 
Vokietijon. (Šiek tiek Kara
liaučiaus gyventojų persikėlė 
ir Lietuvon, kur juos ūkinin
kai, ypač kol dar nebuvo su
varyti į kolchozus, priglaudė, 
maitino, gelbėdami nuo bado 
mirties. E.). 1954 m. mieste 
buvo tik 24 jo senieji gyven
tojai. Šiandien — nė vieno. 
Tačiau šiek tiek vokiečių at
sikėlė iš Sov: Sąjungos (buv. 
belaisviai, ištremtieji ir kt.). 
Jie jau Sovietų piliečiai, ta
čiau jiems ir surusintas Kara 
liaučius, matyt yra arčiau šir 
dies nei tikroji Rusija. 1948 
m. Karaliaučiuje buvo 70,000 
gyventojų, 1956 m. — 212 
tūkstančių, dabar — 250,000.

RAKETŲ IR KARINĖS 
ADMINISTRACIJOS 

CENTRAS
Karaliaučius šiandien yra 

raketų bazių centras Baltijos 
juros erdvei ginti. Todėl vi
sas pajūris aplink miestą yra 
draudžiamoji zona (ir ru
sams). Tik mažas ruoželis pa 
jūrio prie Rauscheno (dabar 
Svetlogorsko), vad. „Šiaurės 
Soči“, yra naudojamas kaip 
pliažas, kuriame tačiau sute
mus negali pasirodyti jokia 
gyva dvasia. Piluva (Piliau,

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
‘sutrauki! hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią sut- 
traukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą. 
Visais tyrimų atvejais, švel- 
nėjant skausmams, įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą

(Bio Dyne), 
kuri greitai padeda užgyti 

pažeistoms celėms ir sužadina 
naujii audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gau- 
:i tepalo bei lazdelės formose 

„Preparation H“ vardu.
Prašykite visose vaistinėse.

Garantuota —- arba 
grąžinami pinigai.

dabar Baltiškas) yra adminis 
truojamas karinės valdžios, 
čia nėra jokios civilinės įstai
gos. Krante — daugybė ka
riuomenės. Karaliaučiuje yra 
ir povandeninių laivų bazė, iš 
kurios laivai nuplaukia iki 
Švedijos pakraščių ir nesivar
žydami visa stebi ir fotogra
fuoja.

Hermetiškai uždara siena į 
Lietuvą daugiau neegzistuo
ja. Per Nemuną dabar galima 
peržengti be jokių ypatingų 
formalumų. Galutinai visos 
Karaliaučiaus srities karinė 
administracija buvo panaikin 
ta 1962 m. Žurnalistas prime 
na ir tai, kad Karaliaučiaus 
sritis dabar yra ūkiškai su
bordinuota Liaudies ūkio ta
rybai Vilniuje.

Civiliniams reikalams pra
monės įmonių šiandieninia
me Karaliaučiuje maža: elekt 
rinė, vandietiekis, skerdyk
la, vagonų fabrikas, viena ge 
ležies liejykla, automobilių 
fabrikas, viena alaus darykla 
ir Irt. Uoste matyti moderniš 
kų žvejybos laivų, kurie pa
siekia ir ekvatorių. Jais atga
benami milžiniški kiekiai sil
kių, kurių visada galima nu
sipirkti. Per Karaliaučiaus 
uostą eksportuojama užsie
nin 10% visos Sov. Sąjungo
je sugautos žuvies. Mieste 
veikia žuvininkystės techni
kumas. Netrukus turi būti pa 
statytas žuvies konservų fab
rikas. Tokiu būdu Karaliau
čius yra tapęs svarbiausiu So 
vietų uostu po Leningrado. 
Klesti gintaro pramonė. 
Mieste yra didelis gintaro 
kombinatas, kurio gaminiai 
rodomi Briuselio; Londono, 
New Yorko, Ozakos parodo
se. Kombinate dirba apie 
1000 darbininkų. („Liaudies 
Ūkio” daviniais kombinate 
dirba 1600 darbininkų. E.). 
Miesto vidurys — griuvėsių 

krūva.
Čia vaizdas toks, kaip ir 

1944 metais. Pilies bažnyčia, 
kurioje kadaise buvo vaini
kuojami Prūsijos karaliai, be 
veik sulyginta su žeme. Griu 
vėsiuose iki 1950 m. šeiminiu 
kavo plėšikai, terorizavę gy
ventojus.

Pergalės aikštėje stovi Le 
nino paminklas. Visa, kas ga 
lėtų priminti vokiečius, rū
pestingai pašalinta. Gatvės pa 
vadintos daugiausiai žymių
jų rusų ar komunistų veikėjų 
vardais. Tepaliktas senasis 
Kanto gatvės vardas. Tebe
stovi ir paminklas Kantui ant 
jo kapo griuvėsiais virtusioje 
katedroje. Kapuose ganosi 
karvės, puikūs antkapiai nu
verčiami ir naudojami gat
vėms grįsti. Universitetas ir 
opera — griuvėsių krūva, ku 
rią greitai užgožės žolės ir 
krūmai, neliks nė griuvėsių... 
Neveikia nė viena bažnyčia 
— visos sugriautos.

Užsieniečiui patekti į Kara 
liaučių -— beveik neįmanoma. 
Niekas neturi sužinoti, kaip 
iš tikrųjų šiandien. atrodo bu 
vusi Rytprūsių širdis. Žinias 
apie miestą vokiečių žurnalis 
tas surinko daugiausia iš slap 
tai atgabentų pranešimų ar 
Vokietijon pasprukusių Ka 
raliaučiaus gyventojų. E.
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Vlikas persiorganizuoja
JUOZO AUDĖNO, VLIKO VICEPIRMININKO E. PI 
RMININKO P., INFORMA CINIO PRANEŠIMO, PAD 
ARYTO VLIKO TARYBOS POSĖDYJE 1964 M. SPAL

IO 3 D., SANTRAUKA.
Vlikas dabar

Geriau pažinkime Vyriau sįjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą — VLIKą, kai jis persiorganizuoja ir ryžtasi 
naujiems darbams. NL red.

VLIKO PERSITVARKY 
MAI 1955 IR 1964 M.

Originaliame VLIKe, 1943 
m. Lietuvos pogrindyje įsteig 
tame, buvo po vieną atstovą 
nuo kiekvienos VLIKą suda
rančios grupės. Pradžioje 
VLIKas turėjo trijų asmenų 
prezidiumą, o 1945 m. atsikū 
ręs tremtyje, tik vieną pirmi
ninką ir nuo 1946 m. pabai
gos — Vykdomą Tarybą. 
1955 į JAV atkeltas VLIKas 
buvo savo struktūroje gana 
radikaliai reformuotas. VLI
Ką sudarančių grupių buvo 
sutarta, kad kiekviena grupė 
į VLIKą skiria po 3 savo ats 
tovus ir po 3 antrininkus. 
VLIKo prezidiumą sudaro 
trys nariai, VLIKo plenumo 
sesijoje, kurių buvo bent vie 
na per metus, išrinkti tre
jiems metams. Skubiems ir 
svarbiems VLIKo klausima
ms svarstyti buvo VLIKo 
Praplėstas Prezidiumas, į ku 
rį įėjo po vieną atstovą nuo 
kiekvienos VLIKą sudaran
čios grupės. Jame buvo 10 
grupių. Dabar, t. y. šiais me
tais ręformuotame VLIKe 
yra 15 grupių. Savo organi
zacine struktūra jis gana arti 
mas į 1955 m. reformuotąjį 
VLIKą. Kiekviena grupė į 
VLIKą skiria po 3 atstovus, 
kurie dalyvaus VLIKo Sei
me, bent kartą per metus su
šauktame. VLIKo Tarybą su 
daro po vieną atstovą nuo 
kiekvienos grupės. Taryba tu 
rėš posėdžiauti bent kartą 
per du mėnesius. Jos teisės, 
palyginus su praplėstojo Pre 
zidiumo teisėmis, platesnės. 
Vieton buvusio prezidiumo, 
dabar bus VLIKo Valdyba. 
Užtat nebebus VLIKo Vyk
domosios Tarybos. Turėsime 
pagalvoti, ką nors duoti į jos 
vietą, nes yra pravartu Eu
ropoje turėti kolektyvinį or
ganą. Vyk. Tarybą sudaro J. 
Glemža — pirmininkas, dr. 
P. Karvelis ir J. Kairys. P. 
Glemža yra ir reikalų vedė
jas.

Kad būtų juridiškai sutvar 
kyta, nes Vyk. Taryba turi 
piniginių operacijų, yra įstei 
gta ELTA Eingetragenes Ve 
rein. Jos vardu ir patalpos 
samdtomos ir banke pinigai 
laikomi. Tautos Fondas vei
kia nuo VLIKo įsisteigimo 
dienos. Jo uždavinys yra pa
rūpinti lėšų Lietuvos laisvini 
mo darbams, VLIKo atlieka
miems. Tautos Fondo valdy
bą sudaro prel. J. Balkūnas, 
pirmininkas, adv. A. Ošlapas 
— vicepirmininkas ir reika
lų vedėjas dr. A. Škėrys — 
sekretorius, P. Minkūnas — 
iždininkas ir J. Vilgalys — 
narys. TF turi savo skyrius 
ar įgaliotinius daugelyje pa
saulio kraštų kur lietuviai gy 
vena. Jo kadencija šiemet bai 
giasi.

NUOLATINIAI VLIKO 
DARBAI

1. Informacijos. — VLIK- 
as manė ir mano, kad Lietu
vos laisvinimo kovoje viena 
iš pagrindinių priemonių yra 
gera visapusiška informacija : 
laisviesiems pasaulio lietuvia
ms, pavergtajai tautai ir vi
sam laisvajam pasauliui in
formuoti. Štai ir trumpos ži
nios kas, kaip ir kur informa 
ei jo s srityje daroma:

a) Eltos biuleteniai. —
Lietuvių kalba Eltos biule 

tenis buvo pradėtas leisti 
1945 m, Jis buvo mėnesinis. 
Jau keleri metai jis leidžia
mas savaitiniu. Redaguoja 
žurnalistas Vytautas Alseika. 
Išeina Reutlingene, Eltos būs 
tinėje.

Lietuvių kalba Eltos biule 
tenis B, leidžiamas ten pat, iš 
eina kas trys mėnesiai, skria 
mas pavergtesie.ms lietu
viams.

Vokiečių kalba Elta - Pres 
sedienst nuo 1952 m. leidžia 
mas kas mėnuo. Redaktorius 
dr. Natkus.

Italų kalba ELTA - Press 
nuo 1954 m. leidžiamas Ro
moje kas mėnuo, redaktorius 
prel. V. Mincevičius.

Anglų kalba Elta Informa 
tion Service — nuo 1956 m. 
kas mėnuo leidžiamas New 
Yorke.

Ispanų kalba Elta nuo 1961 
metų leidžama Buenos Aires. 
Ėjo kas mėnuo, nuo pernai 
metų du kartus per metus. 
Red. K. Čibiras.

Arabų kalba Elta pradėta 
kais mėnuo leisti nuo š. m, 
liepos mėn.

b) Radio tarnyba —
Vilniaus radio stoties- pro

gramos buvo sekamos ir užra 
šomos Vokietijoje įrengtoje 
stotyje nuo 1952 m. liv: 
1963 pabaigos. Madrido ra
dio stotyje yra VLIKo išlai
koma valandėlė nuo 1954 me 
tų. Vedėjas kun. K. Patala- 
vičius, redaktorius J. Luko
šius. Romos radio valandėlės 
vedėjas yra dr. J. Gailius, 
jam talkininkauja K. Lozorai 
tis. Vatikane savo radio va
landėlės nuo š. m. pradžios 
nebelaikome. Ją laiko Lietu
vių Kunigų Vienybė, o VLI- 
Kas talkininkauja medžiaga. 
Radio rašinių redaktorius yra 
S. Miglinas ir visa eilė pasam 
dytų bei savanorių bendra
darbių, gyv. Europoje ir 
Amerikoje. Paminėtinas J. 
Miklovas, kuris, Lietuvių Jau 
nimo Federacijos vardu, su
organizavo specialią valandė
lę .Jaunimas kalba jauni
mui’1. Jaunimas dirba be atly 
ginimo.

(c) Knygos.
1. Pirmoje vietoje paminėti

nas 1950 m. išleistas Di

dysis Memorandumas.
2. 1954 m. Tautinis auklėji

mas šeimoje, V. Čižiūno.
3. 1961 m. Sibire ištremtų lie 

tuvių poetų poezijos rinki
nėlis Rūda ir Rauda.

4. Lithuania Through the 
Ages, prof. A. Šapoka.

5. „Twenty Years“ Struggle 
for Freedom of Lithuania, 
1963 m., J. Audėnas.

SANTYKIAI SU 
ORGANIZACIJOMIS

Santykiai su Lietuvos dip
lomatais ir konsulais, akredi 
tuotais įvairiose pasaulio sos
tinėse, geri ir sklandus. Per 
visą dešimtmetį, VLIKui 
esant JAV, jokių nesklandu
mų nebuvo. Nuolat svarbiais 
valstybiniais reikalais pasikei 
čiama laiškais ir informacijo
mis.

Su Amerikos Lietuvių Ta
ryba bendradarbiaujama jau 
18 metų. Taryba rėmė ir re
mia VLIKo darbus materia
liai, kasmet skirdama per 10 
tūkstančių dolerių. Politinia
me darbe derinamės vieni 
prie kitų ir pasikeičiame in
formacijomis. Bendrai santy 
kiai yra glaudūs.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba gerokai 
padirbėjo-, kad šiandien VLI 
Ko posėdyje sėdime nebe de
šimt posėdžio dalyvių, bet 
penkiolika. Malonu konstatuo 
ti, kad ir šiame posėdyje tu
rime svečių iš P. L. B. Val
dybos. Mūsų visų grupių ap- 
sij tingimas yra labai svarbus 
ir reikšmingas šiuo metu, kai 
tarptautinės jėgos, kaip koks 
uraganas, ima naujas kryptis, 
kurios mums reikia įtemptai 
sekti ir sugebėti jose orien
tuotis Lietuvos labui.

Pagaliau noriu pabrėžti, 
kad per visus pastaruosius de 
vynerius metus VLIKas, vei
kdamas JAV, savo viduje ne 
turėjo jokių konfliktų, jokių 
tarpusaviu sukrėtimų. Buvo 
labai sklandus ir kūrybingas 
darbas, ką galima pastebėti 
iš visapusiškai išplėstos infor 
macijos tinklo. Nuoširdžiai 
linkiu, kad šiandien, atvertus 
naują VLIKo veiklos lapą, 
jo viduje žydėtų darna ir vie 
nybė.

NAUJI VLIKO DARBAI
Nors VLIKas savo veikla 

yra plačiai išsišakojęs, bet 
šiuo metu jau nebegalima 
tuo tenkintis. Prieš akis sto
vi du veiklos ir jai priemonių 
parinkimo bei pritaikymo lai 
kotarpiai. Viena tai, kad 
1965 metais sukanka. 25 me
tai nuo Lietuvos okupacijos 
ir antra, kad yra problemų, 
kurių nei VLIKas, nei kas ki 
tas ligi šiol nesprendė ir ne
gvildeno. Tenka ties tais 
klausimais ir sustoti.

1. 1965 metais reikia lais
vojo pasaulio lietuviams

pradėti didelį Lietuvos 
okupanto puolimą.

Išeiti visais keliais ir būdais 
ir pavartoti visokios, kokios 
tik įmanoma, kovos priemo

nės. Šiam darbui turėtų va
dovauti VLIKas, bendradar
biaudamas su visais kitais Lie 
tuvos laisvinimo veiksniais, 
su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene ir kitomis organiza
cijomis. Kovos būdai ir prie
monės turėtų būti :

1. 1965 metų pradžioje rei
kia sušaukti Lietuvos laisvi
nimo organizacijų konferen
ciją, kurioje būtų sutartas 
planas bendrai ir veiksmin
gai ofenzyvai prieš. Sovietų 
Sąjungą pravesti. Reikėtų ap 
tarti darbų pasidalinimas 
tarp VLIKo. Diplomatinės 
Tarnybos, Lietuvos Laisvės 
Komiteto, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomesės, Amerikos Lie 
tuvių Tarybos ir kt.

2. Ateinančių metų pirma
me pusmetyje reikia išleisti 
Lietuvos laisvinimo klausi
mu atitinkamas leidinėlis, at
spaustas visomis kalbomis, 
kuriomis dabar leidžiami El
tos biuleteniai (lietuvių, ang 
lų, vokiečių, italų, ispanų ir 
arabų).

3. Visuose kraštuose, kur 
tik gyvena lietuviai, gali bū
ti drauge su latviais ir estais, 
paruošti tų kraštų vyriausy
bės nariams, parlamentarams 
ir spaudai peticijas su daugy 
be parašų, surinktų iš to kraš 
to gyventojų.

4. 1965 metų Vasario Še
šioliktosios ir birželio įvykių 
minėjimai turėtų būti pa
grindinės dienos okupuoto
sios Lietuvos laisvės klausi
mui iškelti visame pasaulyje.

5. Išleisti juridinį Lietu
vos sienų žemėlapį.

II. VLIKas, savo įvairio
mis kalbomis leidžiamais El
tos biuleteniais, duoda daug 
informacinės medžiagos apie 
Lietuvą, bolševikų darbus 
Lietuvoje, tautos kovas dėl 
laisvės pačiame krašte ir lais
vajame pasaulyje. Kiek kito
kia forma ir tvarka panašios 
informacijos pateikia ir Lie
tuvos Laisvės Komitetas sa
vo ir Pavergtum Europos 
Tautų Seimo darbuose. Ta
čiau ligi šiolei nei VLIKas 
nei kas kitas neparuošė ir ne
išleido gilesnių studijų apie, 
atskiras okupuotosios Lietu
vos gyvenimo sritis. Todėl at 
eityje yra būtina, šalia duo
damosios bėgamaisiais klausi 
mais informacijos, organizuo 
ti -datesnis tinklas asmenų, 
kuris atsidėjęs sektų Lietu
vos gyvenimą ir kasmet para 
šytų po studiją iš vienos ku
rios gyvenimo srities. Tos 
studijos ir kita iš VLIKo vei 
klos medžiaga sudarytų VLI 
Ko veiklos metraščius.

III. Kad ką nors daugiau 
galėtume nuveikti,
tenka labai rimtai susirūpinti 

Lietuvos laisvinimo 
reikalams finansais.

Lėšų telkimas yra pirmaeilės 
reikšmės dalykas, nes be jų 
nieko svarbesnio negalėsime 
nuveikti.

Dabartinei VLIKo veiklai, 
neskaitant aukščiau I ir II da 
lyse išvardintų darbų, per me

ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

XIV-JU Š. AMERIKOS LI ETUVIŲ SPORTINIŲ ŽAI 
DYNIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENY

BIŲ PASEKMĖS
Bėgimai.
Vyrų klasė: 100 m Mali

nauskas 11.3, A. Žaliauskas 
11.8 (abu Aušros); 200 m A. 
Malinauskas 24.5, G. Strumi 
la 27.8 (abu Aušros); 110 
m klt. A. Žaliauskas 17.5, J. 
Kved'erys 20.0, G. Strumila 
21.0 (visi Aušros); 800 m 
Kolovičius (Žaibas) 2:6.3, 
Kinčinas (Neris) 2:30, Ma- 
lavikas (Lituanica) 2:49; 
150. m J. Kolovičius (Ž) 4: 
45.0, R. Kinčinas (N)4:47. 
01, R.Kudka (L) 5:28.0; 4X 
100 m Aušra 49.0.

Moterų klasė : 60 m T. Ta 
bulėnaitė (Aušra) 8.4, D. 
Čiurlionytė (Žaibas) 8.6, I. 
Malinauskaitė (Aušra) 8.7, 
A. Karaliūtė (Žaibas) 8.7; 
100 m T. Tabulėnaitė (A) 
13.6, Mockutė (Žaibas) 13.7, 
M. Jokubaitytė (Ž) 13.7, I. 
Malinauskaitė (A) 13.8; 80 
m kit. V. Mockutė (Ž) 8.4, 
D. Čiurlionytė (Ž) 8.6, I. 
Malinauskaitė (A) 8.7, A.
Karaliūtė (Ž) 8.7; 4X100 m 
Aušra 57.11 (Malinauskaitė, 
Janeliūnaitė, Romanovaitė, 
Tabulėnaitė), Žaibas 57.1;

Mergaičių A. klasė: 50 y 
kit. V. Mockutė (Ž) 7.7, D. 
Čiurlionytė (Ž) 8.1;

Jaunių A. klasė: 100 m S. 
Žutautas (A) 11.9, R. Kutka 
(L) -.9, R. Kinčinas (N) 12. 
3, A. Stirbys (A) 12.3; 200 
m K. Tamašauskas (A) 25. 
6, G. Strumila (A) 27.8; 400 
m K. Tamašauskas (A) 58.8, 
S. Žutautas (A) 1:01; 70 y 
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tus išleidžiama apie 30 tūks
tančių dolerių. O šių darbų 
siaurinti jokiu būdu negali
ma. Iš ALTo VLIKas per 
metus gauna apie 10 tūkstan 
čių dolerių. Kitas reikalingas 
lėšas Tautos Fondas renka iš 
įvairių kitų kraštų lietuvių. 
Ko trūksta, VLIKas prisidu
ria iš turimųjų santaupų, ku 
rios jau vsiškai baigia išsi
semti. Lėšos, klausimas labai 
svarbus. Nuo šių metų pra
džios. Tautos Fondo Valdyba 
pradėjo nauju ir platesniu 
mastu organizuoti lėšų telki
mo būrelius, jieškodama sa
vanorių pastoviam apsidėji- 
mui Lietuvos laisvės reika
lams. Pradžia padaryta, dar
bas vykdomas, rezultatai kol 
kas nėra patenkinami. Dabar, 
kai Vyriausiame Lietuvos Iš- 
lasvinimo Komitete apsijun
gė, visos grupės, reikia tikė
tis naujos dvasios ir naujo 
ryžto, ne tik planus siūlyti, 
bet ir jiems vykdyti lėšas 
kaupti. Manau, kad nebebus 
pagrindo žmonėms nuo auko 
jimo atsisakyti, dėl nevieny
bės.

Todėl VLIKo Tarybai ir 
Valdybai teks pasirūpinti iš
dirbti smulkesnius naujų dar 
bų ir lėšų telkimo planus ir 
juos pateikti dar šiais metais 
susirinksiančiam VLIKo Sei
mui priimti.

klt. J. Kvederys (A) 11.3, 
Petrauskas (A) 11.3, S. Žu
tautas (A) 11.4, G. Strumila 
(A) 11.8; 4X100 m Aušra 
50.5 (Žutautas, Stirbys, Ast
rauskas, Tamašauskas), Ne
ris 53.3;

Mergaičių B klasė: 60 m 
T. Tabulėnaitė (A) 8.6, Jo
kubaitytė (Ž) 8.9, I> Mali
nauskaitė (A) 9.0, R. Joku
baitytė (Ž) 9.2; 50 y. klt. R. 
Jokubaitytė (Ž) 8.7, I. Jane- 
liūnait.ė (A) 9.0, M. Gutaus 
kaitė (A) 9.3; 4x60 m Auš
ra 347 (Malinauskaitė, Jane 
liūnaitė, Romanovaitė, Tabu
lėnaitė).

Jaunių B. klasė: 60 m J. 
Stankevičius (Ž) 7.7, A. Stir 
bys (A) 7.8, J. Astrauskas 
(A) 7.9, J. Degutis (Ž) 8.1; 
100 m A. Stirbys (A) 12.7, 
A. Kryžanauskas (A) 11.2; 
4X100 m Aušra 52.6 (Pet
rauskas, Stirbys, Kryžanaus
kas, Astrauskas), Ateitis 56. 
8.

Jaunių C klasė: 60 m. J. 
Stankevičius (Ž) 7.9, M. Mi
sevičius (A) 8.9, S. Premanec 
kas (Ž) 9.0, Z. Tanginas (At
eitis) 9.0; 60 y klt. M. Micevi 
čius (A) 10.3, S. Kaknevičius 
(A) 10.3, J. Norkus (A) 11.5; 
4X60 m Žaibas 34.6, Aušra 
35.4 (Norkus, Micevičius, Ka 
knevičius, Čepukas) ;

Mergaičių C klasė: 50 m T. 
Tabulėnaitė (A) 7.1, I. Mali
nauskaitė (A) 7.3, R. Jokūbai 
tytė (Ž) 7.4, I. Janeliūnaitė 
(A) 7.4, 4X50 m. Aušra 29.9 
(Malinauskaitė, Urbonaitė, Ja 
neliūnaitė, Tabulėnaitė), Žai
bas 31.0.

Šokimai į aukštį.
Vyrų klasė :V. Laniauskas 

(ž) 5’6.5”, A. Žaliauskas 
(A) 5’6.”; Moterų: M. Ro
manovaitė (A) 4’8”, B. Star 
kutytė (A) 4’7.4”, D.
Čiurlionytė (Ž) 4’4”, V.
Mockutė (Ž) 4’4”; Merg. B.: 
M. Romanovaitė (A) 4’6“, B. 
Starkutytė (A) 4’5”, J. Simo 
naitytė (A) 4’3”, M. Gutaus 
kaitė (A)3’9”; Jaunių A: J. 
Astrauskas (A) 5’6.5”, S. 
Venslauskas (Ž) 5’5.5”, K. 
Tamašauskas (A) 5’24”> S. 
Žutautas (A) 4’9.5”; Jaun. 
B: J. Astrauskas (A) 5’3”, 
R. Petrauskas (A) 5’2”, A. 
Stirblys(A)5’0, A.Kryžanaus 
kas (A) 5’0; Jaun. C: A. Če 
pūkas (A) 4’5”, J. Stankevi
čius (Ž) 4’5”, J. Norkus (A) 
4’4”, E. Staškevičius (Ž) 4’ 
3”;

Šokiai į tolį.
Vyrų klasė: A. Žaliauskas 

(A) 20’9”, A. Motiejūnas 
(Ž) 20’5.4”, A. Malinauskas 
(A) 19’6”; Jaun. A.: S. Ve
nslauskas (Ž) 19’3”, S. Žu
tautas (A) 17’924”, G- Stru
mila (A) 15’10,6”, K. Tama
šauskas (A) 14’8”; Jaun. B: 
J. Astrauskas (A) 17’6.6”, 
J. Degutis (Ž) 16’9,6”, R. 
Petrauskas (A) 16’1.24“, K. 
Paulėnas (Ateitis) 15’9”;

Nukelta į 6-tą psl.

Šiluva ar Šiluva?
RAŠO PETRAS BŪTĖNAS

3.
b) „Prūsai irgi š, ž vietoje ištaria s, z 

(Taip pat ir jų bei lietuvių kaimynai sūdu
viai - jotvingai. P. B.). Šitokio ištarimo kal
tininkais galėtų būti irgi senovės somai, ku
riuos prūsų (la. po Kr. Tacito lot. A e s t i i 
„aisčiai", o II a. po Kr. Ptolemėjo gr. Galin
dai kai Soudynoi „galindai ir sūdynai, arba- 
sūdai, sūduviai = jotviai, jotvingai; dainu- 
viai irgi yra sūduviai - jotvingai, tik jų teri
torija yra mažesnė «ž bendrojo vardo Sūdu
vos - Jotvos teritoriją. P. B.) kaimynais va
dina tie Romos būtovininkai (istirininkai) : 
lot. F e n n n i, gr. F i n n o i „finai, arba liet, 
somai — suomiškoji giminė. P. B.”. Be to, 
čia galėjo prisidėti Slavėnai ir germanai, ku
rie senovėje irgi nėra turėję garsų š, ž“.

Somai ir iš indoeuropiečių giminės germa
nai bei slavai (Slavėnai), taigi, senųjų prie
balsių š, ž neturi, o jie visi nuo seno yra bal
tų kaimynai. Kovų ir įtakų rezultate didžiu
lio (!) baltų ploto pakraštinės kalbos, matė
me, savųjų š, ž taip pat nebeteko. O tai ypač 
atsitiko jau vėlai: jau pokristiniais laikais. 
Vien tik baltų kalbos priebalsių š, 2 likimą 
amžiuose peržvelgdami, privalome drąsiai 
konstatuoti, kad jau iš seniai, ilgai ir toly- 
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džio vyko baltų kova ypač su rytiniais bei va 
kariniais slavais ir su šiauriniais bei rytiniais 
germanais. Kaip liudija baltų priebalsių š, 
ž likimo istorija, tuo pat laikotarpiu smarkiai 
ėmė kisti senasis didžiulės baltų žemės že
mėlapis baltų nenaudai, nors baltai ir neda
lyvavo keistame Europos tautų kraustynių 
košmare ir jų „riteringose“ pjautynėse, pa
silikdami visiškame nuošalyje.

Lietuvių tauta tuos senuosius baltų kal
bos priebalsius š, ž sveikutėlius tebeturi, 
nes ji apsaugota gyveno baltų ploto veik vi
duryje, žinoma, per ilga ir ji labjausiai nu- 
kentėdama savo žemių rytinėje pusėje, kur 
grūste grūdosi atmigravę rytiniai slavai. Gi 
tame viduryje, tame lietuvių gyvenamajame 
plote dar priešmindauginiais laikais, VII— 
VIII amžių tarpe ir prasidėjo Lietuvos vals
tybės kūrimasis. Jis turėjo žūt-jbūt prasidė
ti, ir tik tuomet prasidėti, nes, jei dar vė
liau, — lengva suprasti, kad baltams jau nie
kada nebebūtų buvę pasisekę savosios valsty 
,bės susikurti. Kas šiandien pvz. periodiko
je pabrėžtinai rašo, kad Lietuvos valstybė 
įsikūrusi „prieš 713 metų“, arba „šiomis, 
1918. II. 16, iškilmėmis lietuviai pažymi 728 
-sias metines nuo Lietuvos valstybės įsikūri
mo karaliaus Mindaugo pastangomis“ (tuo 
pačiu laikraščių skelbiamu metu, žiūrėkite, 
daromas jau 15 metų skirtumas), tas visai 
ne tą reikalą skelbia šitokiomis suskaičiuoto
mis metų sumomis. Mat, prieš 713 metų bu

vusi yra 1251 metų data, kada buvo Min
daugo krikštas ir vainikavimas karaliumi. 
Tas tokio turinio, nors ir dvigubo veiksmo 
faktas, nieku būdu nerodo ir neliudija tada 
Lietuvos valstybės įsisteigimo ar kieno jos 
tada sukūrimo. 1251 metų data lietuvių tau
tą įgalina minėti 700 ir daugėjančių ateityje 
šimtų metų Lietuvos valstybės krikšto ir ka
raliaus Mindaugo karūnavimo datą, svarbią 
diatą, ir tiek. Gi šiemetis 728 metų jubilėjus 
rodo į 1236. IX. 22 datą, kada Vokiečių li- 
voniečių - kardininkų ordino kariuomenė Lie 
tuvos kariuomenės buvo sumušta ties Šiau
liais, ist. dok. Soule, o tas ordinas Dauguvos 
pačiame žemupyje jau buvo įsikūręs prieš 34 
metus, t. y. 1202 metais, prieš 10 metų, t. y. 
1226 metais, jau buvus įsikūrus ir vokiečių 
teitonų - kryžiuočių ordinui Vyslos žemupio 
Prūsų žemėje, jį lenkams mozūrams į politi
nę talką prieš baltus pasikvietus ir baltų že
mėmis (jau anksčiau atimtąja Kulmo sriti
mi) įsiperšant maloningai apdalinus. Šitie 
istoriniai faktai ir ypač Šiaulių labai nusise
kusio mūšio atvejąs tik jau akivaizdžiausiai 
paliudija, kad Lietuvos valstybės įsisteigta 
daug daug anksčiau, ir priešmindaugniais 
laikais. Ir Apuolės pilies gynimas nuo taip 
pat komersantinių bei kryžiuotinių danų (Ką 
Danijos ta pati karalystė dabar padarė, spir- 
dama Pabaltijo valstybėms ir jų nelaimin
goms tautoms, tai skaitėme laikraščiuose 

nuo š. m. kovo 1 dienos, — vadinasi, ir po 
1111 metų vienodai imperialistiškai) apsiaus 
ties ir puolimo gi buvo 853 metais Žemaiti
jos žiemvakariuose, apie Skuodą, ir Baltijos 
pajūryje, o> net nuo 1202 metų datos tos 
Apuolės pilies apsiausties būta jau prieš 350 
metų. Gi prieš apuolinę 853 metų datą lietu
viai (tada dar ne augštaičių - žemaičių var
du, nes tų kraštovardžių tada dar nebūta: 
tebuvo lietuv iai) jau buvo seniai pra
ėję Baltijos jūrą ir ten visa platos besikūrę. 
Ir, galop, vis ir vis pvz. iškilmėse, laikraš
čiuose ir net svetimiems tvirtinimas, kad 
tik „700 metų’” kovoję lietuviai už savo lais
vę ir nepriklausomybę, yra nuobodžiai pigus 
dalykas, skystas pamokslavimas ir net įky
riai neteisingas, nes neistorinio pagrindo. 
Istorija ryškiai liudija, kad šitokia kova pra
sidėjo su VI amžiumi po Kr. (mažiausiai, 
apie šitą datą čia anksčaiu buvo rašyta), ir 
ta nepriklausomybinė kova jau turi kone 
1500 metų amžiaus: daugiau kaip dukart il
gesnė už klaidingai skelbiamąją „700 metų“ 
sumą. Vien tik jau labai ryškią perryškią 
Apuolės pilies apsiausties 853 metų datą im
dami, ir tai turėsime 1111 ištisinių metų šian 
die, kai lietuvių tauta, žodžiu, gyvieji išli
kę lietuviai ir latviai (net kartu ir vakari
niai suomiai - ugrai), be atlydžio tebekovoja 
savo laisvės ir nepriklausomybės kovą.

Bus daugiau.
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L. Budreckas. „Hy- 
America“, mišriam ir 
chorui su vargonais.

Kristijonas Donelaitis
APŽVALGINĖ PASKAITA PER OTTAWOS LIETUVIŲ 
B-NĖS MINĖJIMĄ, ĮVYKUSĮ----------- ----------------

Turim vy.ą garbanuotą ----
Agronomą diplomuotą. 
Jis kolūky derlių kelia, 
Merkia ūsą j stiklelį.
Pamylėjo Jonas Stasę 
Kitą dieną susirašė. 
Būtų skanią košę virę, 
Bet iš ryto išsiskyrė. . .
Mergužėlė nulakuota 
Baidosi grėblelio koto 
Kartą raikė ji pyragą 
Ir nulaužė smiliaus nagą:
Išaugino mūsų Jonas
Vieną bulvę pusę tonos.
Žmonės lankėsi pas Joną, 
Kol suvalgė jo bekoną. . .
Daug kas žino, daug kas mfeitė — 
Jis mūriuką pasistatė.
Bet į miestą jo netraukia - 
Paskyrimo „Volgai“ laukia.
Ve.da didelis darbo frontas, 
Kai prasideda remontas. 
Ir jaunimas ir seneliai 
Jieško traktoriams varželių.
Ką ten traktoriams varželių, 
Mums siūt trūksta adatėlių. 
Noparcko gi šok kol gyvas, 
Nerasi juk — ar trai dyvas?
Darbo palydovas juokas 
Mūs kolūky ne naujokas. 
Mes neliūdim, o dainuojam 
Ir šiukšles iš grįčios šluojam. . .

Iš Vilniaus ..Šluotos”.

koncerte Pittsburg- 
USA.
VI. Budreckas „Trys 

į Mariją Lietuvos 
Liaudžiai, vie-

DIDELĖ „MUZIKOS ŽINIŲ” GAIDŲ LAIDA

Juozas Žilevičius „Pulkim 
ant kelių“ — fuga vargo
nams, kun. A. Strazdelio te
ma. Pirmą kart išpildyta 
1950. VI. 20. dr. M. Budwell 
Cornegie music hall tarptau
tiniame 
he, Pa.

Kun. 
giesmės 
šventovėse“, 
nam balsui su vargonais.

Casimirus Senkus, M. M. 
„Missa Verbum Caro“ ketu
riems balsams su vargonais.

Pranas Ambrazas: 
sams: „Giesmė Jėzui“, 
ledų Kristui“ ir „Šią 
šią ramią“.

Bronius Budriūnas.
Nemune“, chorui su fortepio 
nu.

Rev. 
mn for 
moterų

Česlovas Sasnauskas. „Ap 
saugok, Aukščiausias”, dran- 
žuota L. Budrecko mišriam 
ir moterų chorams angliškai.

„Muzikos Žinios” 1—172 
ir 3 ir 4 (170—171) nr. Pir
mame nr, J. Gruodžio dvi dai 
nos: „Eglelė aukštuolė“ ir 
„Alaus“. Šis nr. skirtas Ste
pui Sodeikai; 3—4-me A. Re 
kašiaus „Mėlyna“. Muzikos 
žinių metinė prenumerata 2 
dol„ atskiro nr. 80 et. Adre
sas: 1602 So. 48 et. Cicero 
50, Illinois, USA.

LERMONTOVO
150 METŲ GIMIMO

sukaktuvėms paminėti Lietu
voje išleista jo kūrinių verti
mo knyga: Bložės išverstas 
„Maskaradas“ ir „Mcyri“, J. 
Marcinkevičiaus 
„Demonas“, J
„Giesmė apie carą Ivaną Va- 
siljevičių, jaunąjį jo aprični- 
ką ir narsųjį pirklį Kalašniko 
vą“, Putino ir kitų poetų ver 
timai.

PRAPLĖSTAS 
POLITECHNIKOS 

INSTITUTAS
Kauno Politechnikos insti 

tūtas turi savo filialę Vilniu
je, kur iki šiol veikė du fakul 
tetai: prietaisų gamybos ir 
mechaninės technologijos. 
Nuo rudens įkurtas ir trečia
sis — statybos - ekonomikos 
fakultetas. Jis ruoš ..pramo
nės — civilinės statybos, 
miestų statybos, statybos 
ekonomikos ir mašinų gamy-

bos pramonės ekonomikos“ 
inžinierius.

J. MARCINKEVIČIŲ 
SIŪLO KANDIDATU 
LENINO PREMIJAI 

GAUTI
Ok. Lietuvos Rašytojų s- 

gos v-boš posėdy „vieningai 
nutarta“ J. Marcinkevičių pa 
siūlyti kandidatu „1965 me
tų Lenininei premijai gauti“. 
Posėdyje pirmasis Marcinke
vičiaus kandidatūrą iškėlęs 
poetas A. Baltakis, kuris 
ypač išgyrė kandidato premi
jai gauti poemą „Kraujas ir 
pelenai“ ir apysaką .Pušis, 
kuri juokėsi“.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. J/ Prunskis, „Mokslas 

ir religija“. Išleido „Lietuvių 
Dienų” leidykla, 4364 Sun
set Blvd., Los Angeles, Cali 
fornija. 1964. 142 psl. Kaina 
$2.00.

„Mokslas ir religija“ yra 
dvidešimt aštuntoji dr. kun. 
J. Prunskio knyga. Joje auto 
rius supažindina skaitytoją 
su žymiausių gydytojų, fizi
kų, chemikų, astronautų bei 
astronomų pasisakymais apie 
mokslo ir religijos santykį. 
Knygoje minimi mokslinin
kai nuo seniausių laikų iki 
pat šių dienų garsenybių, 
kaip Einšteinas, Werner von ” 
Braun ir k.

Dr. J. Prunskio knyga 
bus įdomi visiems tiems, ku
rie domisi Dievo, religijos ir 
mokslo klausimais bei tarpu- 
saviais jų santykiais. Pasako 
jimas lengvas, gyvas, patrau
kiantis.

Nerimą Narūne. „Relikvi
jos“. Poezija. Lyriniai na
tiurmortai. Išleido „Lietuvių 
Dienų“ leidykla, 1364 Sun
set Blvd., Los Angeles, Calif. 
90029, 1964 Donelaičio me
tais. 72 psl. Viršelio aplanką 
piešė Paulius Jurkus. Kaina 
$2.00.

N. Narutė (K. Bulsienė) 
iki šiol buvo žinoma iš kupi
nų tėvynės ilgesio eilėraščių, 
spausdintų Ateity, Aiduos, 
Lietuvių Dienose „Relikvi
jos“ yra jos pirmas, bet bran 
dus rinkinys, kuriame telpa 
54 lyriniai eilėraščiai, atausti 
gimtosios žemės grožiu. Tie 
eilėraščiai — tai mažytės mo 
zaikos, atspindinčios įvairius 
lietuviškos buities aspektus, 
kadaise autorės jautriai išgy
ventus tėvynėje. Autorė ori
ginaliu žodžiu apipavidalina 
vaizdus, nuo 
nešiotus savo sielos gelmėse. 
Relikvijos —

pat vaikystės

simbolinis žo-

dis, reiškiąs visa tai, kas Lie
tuvoje mums buvo gražu ir 
miela, brangu ir šventa, ir 
kas dabar liko tik atminimuo
se.

Knyga išleista dailiai, vir
šelis papuoštas dviejų spalvų 
aplanko piešiniu, kurį darė P. 
Jurkus.

„Technikos Žodis“ 1964 
m. Nr. 4. Turinyje dominuo
ja Kanados lietuviai inžinie
riai ir architektai: G. P. Mi
talas — Kanados šiaurės sta 
tybos bruožai; P. Daunius— 
Pastatų pamatai nuolatinia
me įšale; J. V. Danys—Prin
ce Shoal švyturio projektavi
mas ir statyba ir kt.

„Lietuvių Dienos” 1964 
rugsėjo numeris turi daug 
tualijų.

„Saautų Aidas“ 1964 
Nr. 9.

„Mūsų Vytis“ nr. 3 turi 
įdomių aktualijų.

„Pasaulio Lietuvis“ Nr. 9. 
aptaria bendruomenines aktu 
alijas.

m.
ak

m.

...uiuiiniuii'iHXHU'UIII

I kanu 
įmini
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VEDA D R. GUMBAS

GAULĖS KUPLETAI APIE LAIMINGĄ IR LINKSMĄ 
LIETUVOS KOLŪKIEČIO GYVENIMĄ

1964 M. RUGSĖJO 13 D.

Štai jau esame antroje 
1964 metų pusėje, metų, ku
rie mūsų išeivijos šeimoje pa 
vadinti K. Donelaičio—1964 
metais. Pustrečio šimtmečio 
skiria mus nuo anų laikų, ka
da išvydo pasauli šis mūsų 
garsusis poetas. K. D. gimė 
1714 metų sausio 1 dieną 
Prūsų Lietuvoje — Lazdyne 
lių kaime, netoli Gumbinės 
gausioje ūkininko šeimoje. 
Vos septynerių metų neten
ka tėvo. Nors likusiai šeimai 
gyvenimas ir pasidarė labai 
sunkus, bet rūpestingos moti 
nos ir tėvo bičiulio padeda
mas išėjo Karaliaučiaus ka
tedros mokyklą, o 1736 met. 
įstoja į Karaliaučiaus univer
sitetą.

Būdamas labai gabus, at
kreipia į save ypatingą profe 
šorių dėmesį: jis gauna kuni
gaikščio Albrechto lietuviams 
skirtą stipendiją. Studijuoja 
teologiją ir senąsias kalbas: 
lotynų, graikų, hebrajų, be 
to,

lanko lituanistinį seminarą.
Nukelta į 5-tą psl.

Šeimininkas nusiminęs ----
mat, išklibusios langinės! 
Ne plaktuką ---- plunksną ima
ir su.aito pareiškimą: 
„Jūs kalta, namų valdyba, 
kad kreivai langinė kybo! 
Sutaisykite greičiau!
Ne?! Tai skųsiuos dar aukščiau

Prancūzų astronomas Le- 
verjė iš anksto numatė Nep
tūno planetos egzistavimą. 
Remdamasis apskaičiavimais, 
jis net nurodė planetos vietą 
dangaus skliaute. Po' kelerių 
metų Neptūnas iš tikrųjų bu 
vo atrastas. Mokslininkas 
tuo metu sprendė kitus as
tronomijos klausimus. Pasiū
lius į Neptūną pasižiūrėti 
pro teleskopą, Leverjė atsa
kė :

— Manęs tai jau nebedo- 
mina.

— Šiandien aš tikrai į res
toraną neisiu, jeigu tau taip 
nepatinka, kad aš nueinu, — 
pažadėjo jis žmonai. — Gar
bės žodis! — dar patvirtino 
pažadą.

— Taip, taip, taip! — pa
tvirtino žmona. -------  Gerai ži

kad šį kartą tu žodį te- 
nes mačiau, kad tu ke- 

na-

Įh

nau, 
sėsi, 
lias 
mo. .

bonkas atsinešei

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
4.
Banditai, bijodami, kad šūviai neprišauktų arba pabė

gėlis neatvėstų milicijos, išsinešdino. Vidurnaktį grįžo su 
milicija Vincas. Jo rankos buvo apdraskytos stiklų.

Tą naktį Stasė ir Vincas nemiegojo. Jis bučiavo ją so
delyje po sena šakota kriauše, nors niekad anksčiau nekalbė 
jo apie meilę. Stasė pati neprisimena, ką šnabždėjo jam, at
metus sunkias juodas kasas, lūpomis liesdama įdrėskimus jo 
rankose. Tada pirmą kartą joje prabilo moteris. . .

„O juk netiesa, kad tavo siela pilka?..” — klausė tuo
met Vinco.

„Mes pilki. . . šiaip. . . tik pažiūrėjus, — atsakė Vincas. 
— Ir tu, ir aš. . .“

Kitą dieną Stasei atrodė geras ir mielas pats nemė- 
giamiausias mokytojas, viliojo sutartas pirmas jų pasimaty
mas. Vakare ji kažko laukė, tikėjosi iš Vinco, o ko — 
pati nebūtų galėjusi pasakyti. Vincas ėmė atsiprašinėti, kad 
ji nepyktų už vakarykščią, o ant savęs už tą laukimą, neri
mą.

Kai Stasė atvažiavo į Institutą, Vincas jau buvo tre
čiame kurse. Jis dažnai užeidavo pas ją, stengdavosi kuo 
nors padėti. Dar neseniai šeimininkė tik vos vos tepakurda- 
vo krosnį. Stasės kambarėlyje būdavo šalta. Vincas tai pa
stebėjo ir, nuėjęs pas šeimininkę, pasikalbėjo su ja. įKą jis 
sakė tai moteriškei, Stasė nežinojo, bet krosnis pasidarė šil
tesnė. Pirmomis dienomis Institute Vinco žodžiai Stasei bū
davo šventa tiesa. Jie kartu eidavo į teatrą, šokius. įšokiuo- 
se kiti sakydavo Stasei, kad ji panaši į madoną, kad graži 
jos suknelė ir kasos, kad jie. kažkur jau yra susitikę. Iš ke
lintų lūpų klausytis tų pačių žodžių būdavo koktu, bet vis 
vien giliai širdyje Stasė jausdavosi patenkinta. Ji šypsoda
vosi ir atrodydavo naivesnė, negu iš tikrųjų buvo, arba 
plepį nutraukdavo kandžiu žodeliu. Stasė būtų nustebusi, 
jeigu tokiais žodžiais į ją prabiltų ir Vincas. Ji jautė, kad jis 
neturi taip kalbėti.

Būdami draugais, jie vis dėlto nebuvo visiškai atviri. 
Po tos istorijos su knygomis Vincas dar nebuvo užėjęs pas 
ją. Stasė viską sužinojo iš Dzūko, kuris prisiekdinėjo sura
siąs Vinco skndiką. Vadinasi, Vincas ją laiko dar vaiku, 
kurį galima ir reikia ginti nuo šeimininkės, o savo bėdomis 

pasidalinti nenori. Stasėė jautė, kad sunku jam. Išsiruošė 
institutan į sesijos baigimo vakarą. Tikėjosi jį tenai sutikti.

Institutas stovėjo atokiau nuo gatvės. Į jį patekti rei
kėjo pro baroko stiliaus vartus - koridorių, kuris naujokus 
pirmomis dienomis savotiškai baugino.

Iškart sunku būdavo priprasti ir prie storomis sienomis 
suspaustų ilgų Instituto koridorių, niūrokų auditorijų - ce
lių.

Naujokas tik po pirmų paskaitų, seminarų, po sekma
dieninių iškylų pajusdavo studentišką gyvenimą. Visko bū
davo : nepasiruošus seminarui, tekdavo pratūnoti paskutinia
me suole už draugo nugaros, pastovėti ilgoje eilėje prie sti 
pendijos, karšto susirinkimo metu raudonuoti prieš audito
riją už pramiegotą paskaitą. Bet čia buvo jo Institutas, jų 
studentiškų metų džiaugsmas ir liūdesys. Instituto rūmai 
su koridoriais, išpuoštais daugybe stendų, prikabinėtais sien 
laikraščių ir skelbimo lentų, su ilgais auditorijųų suolais tap
davo nepakeičiamai brangūs, artimi, kaip ir naujieji draugai, 
jau iš pirmųjų dienų pradėję vadinti viens kitą vardais, ne 
vieną valandą praleidę prie primuso, beverdant kopūstus ar 
košę.

Palikusi rūbinėje paltą, Stasė įėjo į salę, nutviekstą pa
auksuoto sietyno, kuris lyg lengvas žaislelis kabojo palubė
je. Iš salės kampų į sietyną driekėsi nuo naujametinio mas
karado likusios girliandos.

Pro nešokančiuosius stumdamas: į priekį, Stasė jieškojo 
Vinco. Jo nesimatė. Netoliese su bendrakurse Maryte Kurai- 
te sukosi Antanas Pranaitis. Lyg rugius pjaudamas, jis net 
išprakaitavęs stengėsi šokti kuo grakščiau ir susikaupęs se
kė šokio ritmą. Pirmadienį Antanas tikriausiai skųsis kur
se: „Visos merginos — eksploatatoriai. įšok su jomis, pir
ma savęs pro duris išleisk, vietą suole užleisk, o mylėti ta
vęs nė viena nenori. Nuo Adomo laikų tokia politika ei
na. . .“

„Tu, Antanai, mane įsimylėk“, — kartą juokais pasa
kė jam Marytė Kuraitė.

„Reikės”, — sutiko Antanas.
Po to j>s dažniau ėmė lyginti kelnes ir šokdinti Mary

tę. Šios permainos beveik niekas nepastebėjo, o Marytė juo
kėsi: „Tu, Antanai, iš tikrųjų mane įsimylėsi. Žiūrėk, bus 
blogai. . .”

Pro Stasę praskriejo Dzūkas. Jis pastebėjo ją, linkte
lėjo ir vėl kažką linksmai pasakojo savo šokėjai, kuri kvato
damas: atmesdavo galvą ir tiesiog atsilošdavo ant jo rankos. 
Dzūkas šelmiškai šypsojosi.

Šokis baigėsi. Vinco niekur nesimatė. Stasė stovėjo

nuošaliai, lango nišoje. „Gal Vincas pavėluos į šokius. . -
ji ramino save, taisydamasi ant kaklo baltus nėrinius.

Radiolą pakeitus akordeonui, prie jos priėjo Dzūkas, 
nusilenkė. Stasė padavė jam ranką, ir jie įsiliejo į šokan
čiųjų ratą. Dzūkas pasakojo apie studentą, kuris prieš pat 
egzaminą užkalbinęs koridoriuje lūkuriuojantį jauną dėsty
toją ir pasiteiravęs: „Kaip, kolega, ar nesukirs mūsų tas 
krienas. Sako, — geras kirvis!..“

Stasė nesiklausė. Ir kas gi čia juokingo! Tai tik senas 
anekdotas apie nevykėli studentą. Jai atrodė, kad Dzūkas 
maivosi kalbėdamas su ja. Visi maivosi. Kiekvienas būtinai 
stengiasi ką nors juokingo pasakyti, kad tik nepasirodytų 
nuobodžiu, ginčytis net dėl to, kas jam visiškai nerūpi. To, 
kas jį iš tikrųjų jaudina, apie ką jis galvoja, — nepasakys, 
slėps, nors tuo' tik ir tegalėtų būti įdomus.

— Dzūkai, o kur Vincas?.. — paklalsė Stasė.
— Vincas šįryt išvažiavo namo, — visiškai ramiai atsa

ke Dzūkas. 'WW-
Abu tylėjo.
— Žinai, — tęsė toliau Dzūkas, — man kartais keista 

atrodo visa jūsų giminė. Skaitotės jautrios sielos, o kad nors 
nujaustumėte, kai draugui negera.

— Aš negalėjau į vyrų bendrabutį. . . — pasiteisino
Stasė.

— Vyrų bendrabutį?! — piktokai nusijuokė Dzūkas. 
— Tik nieko blogesnio nedarykite, o į vyrų bendrabutį nors 
ekskursijomis varsčiokite — nieko neatsitiks. — Dzūkas 
pajuto pasakęs per daug. — Ne tau taikau. Apskritai. Ne
supyk. . .

Pasibaigus šokiui, Dzūkas palydėjo Stasę ligi lango 
nišos, o pats nuniro į vyrų būrį.

Vėl sukosi, juokėsi poros. Stasė jautė, kad kiekvieną 
tų porų kažkas jungia ir tuo „kažkuo“ jos nenorėtų su nie
kuo kitu dalintis. Į jos širdį skverbėsi pavydas. Stovėdama 
lango nišoje, pasijuto labai vieniša toje didelėje salėje. Šo
kančiai, klegančiai salei buvo vienas »r tas pats — liūdi Sta
sė ar džiaugiasi. Salė šiandien šventė sesijos pabaigtu
ves. Ji nepakentė tų, kurie gyveno ne jos nuotaika — šim
tų studentų nuotaika. Jie čia pamiršta sanskritą, integralus 
ir perfektus, pamiršta, kad teturi vieną kostiumą, o ir tas 
jau blizga visomis siūlėmis, pamiršta kitas merginas ir ve
dasi savąją į koridorių, kad prieš atostogas dar geriau į ją 
įsižiūrėtų. Tamsu tuose skliautuotuose koridoriuose, ir ką 
jie ten mato savo išrinktosios akyse, tegalėtų pasakyti tik 
tas, kuris ne kartą pats ten stovinia(vo.

Bus daugiau.
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KRISTIJONAS DONELAITIS

Dievo 
karalystė

Atkelta iš 4-to psl.

AR SIUNČIATE 
KALĖDOMS

Skelbimas nr. 3.

Tęsinys.

Taigi čia turim aiškius aprašy
mus apie didįjį Dievo atpirkimo 
planą, reikalaujantį kad Jo vien- 
gimis Sūnus būtų padarytas kū
nu — tobulu žmogumi, kad to
kiu būdu jis pasidarytų tinka
mas numirti už prarastąjį per 
Adomą gyvenimą. Ir taip buvo ati 
darytas kelias išgelbėjimui iš mir 
ties Adomo ir visos jo ainijos; ki 
taip sakant, visos žmonijos. Aiš
ku tat, kad Jėzus mirė už visą 
žmoniją.

Visas pasaulis giria pasiauko
jimo dvasią kitų naudai ir pripa
žįsta vertybę tų, kurie apsiima 
būti žmonių valdovais. Visi žino 
kiek pikto gali padaryti valdo
vas, kurs įieško tik savos nau
dos, savo gerovės, savo pasiseki
mo ir savo galybės padidinimo, ne 
žiūrint kaip tai gali atsiliepti į ki 
tus. Labiausiai pagirtinas daly
kas tuose, kurie rūpinasi valdžios 
reikalais, gali būti noringumas 
tarnauti ir rūpintis ne savo, bet 
žmonių reikalais.

DOVANU 
UŽJŪRIN?

Bet visoje parašytoje istorijoje 
dar niekad nebuvo valdovo, vals
tybės atstovo, prezidento, kara
liaus arba diktatoriaus, kurs bū
tų buvęs panašus į Jėzų ir taip 
pasišventęs, kaip kad jis buvo — 
pirmiausiai Dievui ir paskui žmo 
nėms. Šventasis Raštas sako, 
kad Jėzus „ėjo aplinkui gera da
rydamas”. (Ap. Darbai 10:38). 
Jis naudojo savo stiprumą moki
nimui ir gydymui tų su kuriais 
jis susitikdavo kasdien vykinda
mas savo pasiaukojimą. Paga
liau jis pabaigė tokį pašvęstą sa
vo tarnavimo gyvenimą atiduo
damas save mirčiai ant žiauriau
sio kryžiaus.

Tokiu būdu žmogus Kristus Je 
žus padarė savo pasišventimą ir 
tarnavimą tiems, kuriems Dievo 
paskirtu laiku jis turės būti Vyk 
dytoju. Pasaulis galės pilnai pa
sitikėti tokiam meilingam Valdo
vui, kuomet jis pažins jį ir suži
nos, kad jo seniai pažadėtoji Ka 
ralystė bus įsteigta žemėje. Ta 
ilgai lauktoji Karalystė užims pa 
šaulio viešpatavimą visų žmonių 
palaiminimui.

PAKLAUSKITE 
SAVO PAŠTO 

PASKUTINĖS 
SIUNTIMO 

DATOS!

KARALIUS IR KUNIGAS

Jėzaus vardas reiškia Gelbėto
ją arba Išganytoją. Bet Dievo 
planas pasaulio žmonijos išgelbė
jimui iš nuodėmės yra taip reikš
mingas, kad Dievas, norėdamas 
gelbėti mums suprasti visas to 
plano dalis, per savo Žodį yra 
davęs Jėzui daugelį įvairių titulų, 
kurie vienas vienaip, kitas kitaip 
parodo kokiu būdu bus suteiktas 
išgelbėjimas jojo tarpininkavimu 
mirštančiai padermei. Vienas to
kių jam duotų titulų yra „Kuni-

Studijuodamas patiria daug 
vargo: maitinasi neturtingie
ms studentams skirtoje val
gykloj, o kartais iš bado, sa
koma, net apalpdavęs. Uni
versitetą baigia 1740 metais 
ir paskiriamas Stalupėnų pra
dinės mokyklos antruoju mo
kytoju ir choro vedėju.

1743 m. K. Donelaitis ski
riamas Tolminkiemio protes
tantų parapijos klebonu. 
Prieš tai liepos m. 1 d. vyks
ta į Karaliaučių kunigo egza
minams ruoštis, kuriuos spa
lio 17 d. išlaiko ir po kelių 
dienų, t. y. spalio 21 d. pra
deda eiti klebono pareigas.

Čia tenka priminti, kad 18 
šimtmečio pradžioj, toje Lie
tuvos dalyje, kur gyveno ir 
dirbo K. Donelaitis, įvyko di 
deli pasikeitimai gyventojų 
sudėties atžvilgiu. Po 30 me
tų karo, bado ir maro žuvo 
ar išmirė ketvirtadalis visų 
žmonių, kurie beveik ištisai 
buvo lietuviai ar prūsų pali
kuonys. Užsilikusiais duome 
nimis, dideliame plote anapus 
Nemuno, liko vos 50,000 gy
ventojų. Prūsijos valdžia 
ėmėsi dvigubo žygio, turėju
sio didelės reikšmės lietuviš
kam reikalui. Pirmasis žygis 
lietuviams bus neigiamas: 
valdžia atgabena į tuščias so
dybas kolonistų iš Vakarų 
Europos; daugiausia vokie
čių, kiek prancūzų ir šveica
rų;

Kitataučiai užplūdę mūsų 
Užnemunj, atsinešė su savim 
mums lietuviams svetimą kai 
bą ir papročius.

Kitas Prūsų valdžios žygis 
mums buvo naudingas: užra
šyti, kaip mokslui šaltinį, jų 
manymu

išnykimui pasmerktą 
seną lietuvių kalbą bei tauto
saką.

Prie Karaliaučiaus U-to 
įsteigtas Lituanistikos sky
rius išleido net pirmąją lietu 
vių kalbos gramatiką.

Tuo. metu Tolminkiemio 
parapija buvo pusiau lietuviš 
ka, pusiau vokiška su nedide
le prancūzų priemaiša. Lie
tuviai veik visi baudžiaunin
kai, o vokiečiai — ponai, dva 
rininkai.

K. Donelaitis pamokslus 
savo bažnyčioje sakydavęs 
dviem kalbom: lietuviškai ir 
vokiškai. Kaip pamokslinin
kas, turėjęs gerą iškalbą. Ofi 
cialaus bažnyčios vizitatoriaus 
liudijimu, ypač lietuviškuo
sius pamokslus sakydavęs su 
dideliu meistriškumu. Šis at

siliepimas patvirtina spėlioji
mą, kad kunigas K. Donelai
tis per tuos lietuviškus pa
mokslus

skaitydavęs savąją kūrybą.
Vargšai baudžiauninkai, 

kaip juos K. D. būrais vadi
na, dvarininkų buvo žiauriai 
išnaudojami. K. D. gerai pa
žinojo savųjų tautiečių, var
gus, todėl jų gailėjosi ir už
jautė, o ponų visa širdimi ne
kentė.

1744 metų spalio 11 dieną 
K. Donelaitis veda našlę Oną 
Reginą Ohlenfantaitę. Apie 
jų bendrą gyvenimą Tolmin
kiemy labai mažai tėra žino
ma. Žinoma tik tiek, kad jis 
būk savomis lėšomis atstatęs 
sugriautą bažnyčią, perstatęs 
kleboniją, remontavęs mokyk 
las, kurių jo parapijoj buvę 
penketas. Taip pat pastatęs 
našlėms prieglaudą, kurioje, 
jam mirus, pirmoji apsigyve
nusi jo našlė žmona. Mano
ma, kad visos tos išlaidos bu
vusios daromos iš josios lė
šų, nes

K. D. pajamos buvusios 
labai menkos.

K. Donelaitis laisvalaikiu 
mėgęs užsiiminėti sodininkys 
te, optika, mechanika ir mu
zika. Jo barometrai ir termo
metrai buvę garsūs visoje 
apylinkėje. Būk pasidaręs 
pats net pianiną. Pats rašy
davęs ir gaidas giesmėms ir 
himnanms.

Deja, gaidų iki šiol nesu
rasta, manoma, kad yra din
gusios.

K. Donelaičiui 1780 m. pa 
simirus, jo žmona visus jo 
rankraščius pavedusi velio- 
nies kaimynui ir bičiuliui Vai 
terkiemio klebonui Jordanui, 
kur jie išgulėję porą dešim
čių metų.
K. Donelaičio kūrybą sudaro 

vienuolika dalykų.
Pirmiausiai tai yra šešios pa
sakėčios, šių pavadinimų:
1. Lapės ir Gandro česnis,
2. Rudikis Jomarkininkas,
3. Šuo didgalvis,
4. Pasaka apie juodvabalj,
5. Vilkas provininkas ir
6. Ąžuolas girpelnis.

Originaliausia jo pasakė
čia laikoma Šuo didgalvis. Be 
to, šios pasakėčios laikomos 
pirmaisiais jo kūriniais.

Po jų seka eiliuota Prič- 
kaus pasaka apie Lietuvišką 
sodybą, ir pagaliau vertin
giausias K. Donelaičio kūri
nys — realistinė

4 dalių poema „Metai“.
„Metuose” autorius vieto-

MONT^REAL
SVARBŪS NUTARIMAI
STOVYKLOS REIKALU

Kas darytina.
Montrealio KLB Stavyk- 

los Valdyba paskutiniame po 
sėdyje padarė eilę svarbių nu 
tarimų: nedelsiant atnaujinti 
pavasarį pradėtą lėšų telki
mo vajų. Žiemos metu nu
matoma suruošti „Skautora- 
ma“ — didžiulę vakarienę, 
kurios metu prie laužo skau
tai išpildytų įdomią progra
mą ; ateinančiam pavasariui 
norima suorganizuoti loteri
ją. Taip pat bus dedamos vi
sos pastangos, kad stovyklą 
lėšomis paremtų skaitlingos 
Montrealio lietuvių organi
zacijos, profesionalai, preky
bininkai ir kiti pasiturį lietu
viai. Jų pavardės bus Įrašy
tos į stovyklos rėmėjų pamin 
klinę lentą būsimame centri
niame stovyklos pastate.

Valdybos pirm. P. Rudins 
kas pranešė, kad visi teisi
niai formalumai su miškų de
partamentu ir popierio kom
panija jau sutvarkyti ir nuo
ma už 10 metų sumokėta ($ 
25.00). Stovyklos įgyjimo 
pliažo ir kiti stovyklos aikš
tės sutvarkymo ir kiti darbai 
kainavo apie $2000. Viso tu
rėta $2,179.89 pajamų ir $ 
2,034.61 išlaidų. Kasoje bėra 
likę $ 145.28. Numatomiems 
kitos vasaros darbams numa
toma sukelti bent $5,000. In 
vestavus į pastatus tokią su
mą, visą stovyklos 25 akrų 
žemės plotą būtų galima per 
imti nuosavybėn už simboli
nę kainą. Taigi, su labai ma
ža investacija Montrealio lie
tuviai įsigytų puikią stovyk
lą vienoje iš gražiausių Lau- 
rentian kalnų vietovėje.

Totonto skautų stovyklai 
per dvejus metus buvo šukei 
ta per $20,000. Nejaugi mes 
montrealiečiai negalime to
kiam svarbiam reikalui sudė
ti nė $5,000? Pr. R.
mis gana rūsčiu realistiniu 
žodžiu, dažnai nevengdamas 
net vulgariškumų, kandžiai 
pašiepia būrų išnaudotojus, 
o neretai ir pačius būrus, 
juos pamokydamas ir pabar
damas. (Citata „Metų“ 168 
pusi.). Bus daugiau.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI 

68.8% Palūkanų
Jungtinė Senato ir Parla

mento komisija tyrinėja varto 
tojų kreditus Kanadoje. Kre
dito Unijų S-gos direktorius 
R. Ingram komisijai patiekė 
eilę fotografinių paskolų pasi
žadėjimų kopijų, iš kurių ma
tyti, kokias nežmoniškas pa
lūkanas ima privačios kompa
nijos už asmenines paskolas.

Traders Finance Corp, vie 
nam asmeniui paskolino $124. 
50 ir iš karto priskaitė patar
navimų išlaidas $ 25.00, taigi 
skola pasidarė $ 149.50. Mo 
kėdamas ją per 6 mėn. po $ 
25.00 tas asmuo sumokėjo už 
paskolą 68.8%.

Metinis palūkanų procen
tas vieno Bank of Nova Sco
tia išėjo 11.7%. General Mo
tors Acceptance Corp. 17.3 
%, Consolidated Finance Co. 
23.6%.

Beveik visais atvejais tie 
procentai paslėpti po viso
kiais „patarnavimais“, „biu
ro išlaidoms“ ir pn. ir nėra 
paskolos raštelyje nurodyti 
arba nurodyti daug žemesni, 
kaip tikrumoje išeina.

Kanadoje nėra įstatymo, 
kuris įpareigotų skolintoją 
nurodyti paskolos raštelyje, 
kokį procentą faktinų palū
kanų jis moka. To įstatymo 
projektas jau treti metai yra 
parlamente svarstomas, bet 
vis dar nepriimtas dėl įvairių 
intrygų.

Tik vienos Kredito Uni
jos ir Caisse Populaire paro
do iš karto tikrą palūkanų 
procentą. Užtat būkite atsar 
gūs skolindami pinigus iš 
kur nors kitur.
„Lito“ valdybos ir komisijų 
posėdis šaukiamas antradie
nį, spalio mėn. 6 d., 7 vai. va 
kare banko patalpose.

Kreditų Unijų Dienos mi
nėjimas - balius, įvyks Aero- 
port Hilton Hotel, Grand Sa 
Ion, 9:00 vakare, spalio m., 
16 d., penktadienį, įėjimas 
$2.50. Bilietai gaunami „Li
te“. Pr. R.

gas“. \
Bus daugiau.

Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogo. Neturtin
giems siunčiam veltui mažas kny

geles ir traktatus.
Pareikalavimus siųskite šiuo 

adresu:
L. B. S. A. 212 East 3rd Street 

Spring Valley, Illinois 61362

| M. MAČIUKAS
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

| . SIUVĖJAS ■ I

| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
I ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
X Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. v
& Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
8 79 ir 81 St. Zotique St. E.
f Tel. CR 7-0051. MONTREAL . J

1 BALTIC WOODWORK CO. |
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ. I 

I IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. 8

| K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. |
0 Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. »
| Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. |

„Rods“, tarė Lauras, „rods, taip reik gyvent gaspadoriams, 
Kad jie nor gyvent kytrai ir pilnavot ūkius.
Vokiečiai lietuvininką per drimelį laiko, 
O prancūzpalaikiai, į jį žiūrėdami, Šypsos. 
Šypsos, rodos, o tikt mūsų šaunią garbina duoną 
Ir dešras rūkintas su pasimėgimu valgo.
O štai, jau lašinių lietuviškų prisiėdę 
Ir mūs alų su gvoltu jau visą sugėrę, 
Viežlybus lietuvninkus išpeikt nesigėdi. 
Tu, prancūziškas žioply! Su šveisteriu storu ' 
Ir kas dar daugiaus susibastėt Lietuvą vargint, 
Kas jums liepė mus ir žmones mūsų paniekint. 
Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus nuperėjo 
Ir varles be rupuižes jus ėst pamokino”?

I
 JOE’S BUTCHERY & GROCERY |

J. LAURINAITIS |
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. X

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ | 
DEŠRŲ GAMYBOJE. g

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS, $ 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO A 

DALIS. X

1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. |

Tel. 525-8971

ZJo)ll) i to tiulio
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS 

JVAIRIOS PROGOS

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

SIUNTINIAI LIETUVON
IR KITUS USSR KRAŠTUS

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.

Janina Adomonienė
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940.

C—....... ir x--------------------------------------.......................X w........... x ■ x-

swsaEBnMBaBcaaHmKBaaaaamBaaBaRnaMraaBaaBaBBBBanMaBaBBHuaaHBBBaaaMBi

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

I. A. NOKKELIUNAS I
Commisioner of the Superior Court of Montreal X 

f MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

1 ME 7-6727 |

I DE LUXE CLEANERS I
| Sav. P. RUTKAUSKAS
t: 117—6th Avenue, Lachine. f

I BELLAZZI-LAMY, INC I
DO 6-6041 7682 Champlain Blvd. LaSalle |
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- % 

£ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieti*.
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BUKIME SVEIKI
LIMFMAZGIŲ 

TUBERKULIOZĖ
Ar ši liga pagydoma? Ar ji užkrečiama?

KULTŪRINĖ KRONIKA...

Atkelta iš 4-to psl.
JONAS BENDORIUS

Limfmazgių tuberkuliozė 
dažniausiai pasireiškia, pir
mą kartą apsikrėtus tuberku
lioze, tačiau ji gali atsirasti 
ir paaštrėjus senam tuberku
lioziniam procesui kituose or 
ganuose, esant nusilpusiam 
organizmui. Kadangi pirmi
nis apsikrėtimas tuberkulio
ze įvyksta vaikų amžiuje, tai 
limfmazgių tuberkulioze daž
niausiai serga vaikai ir jauno 
amžiaus žmonės.

Tuberkuliozė gali apimti vi 
sus limfmazgius, tačiau daž
niausiai ji apima atskiras 
limfmazgių grupes. Tuberku
liozės dažniausiai paliečia 
krūtinės ląstoje esančius bro 
nchų limfmazgius — tai tu
berkuliozinis bronchoadeni- 
tas. Jei paliečiami pilvo rui
mo limfmazgiai, sergama tu
berkulioziniu mezoadėnitu. 
Periferinių limfmazgių tu
berkuliozinis uždegimas vadi 
namas tuberkulioziniu limfo- 
adenitu.

Iš periferinių limfmazgių 
dažniausiai pakenkiami kak
lo limfmazgiai, tačiau gali tu 
berkuliozinis procesas palies
ti ir pasmakrės, pažasties ir 
kirkšnio limfmazgius.

Periferinių limfmazgių tu
berkuliozę nesunku nustaty
ti. Be bendrų organizmo ne
galavimų, kurie pasireiškia 
temperatūros pakilimu, bend 
ru silpnumu, teigiamais tu- 
berkulininiais mėginiais ir kt., 
atitinkamos limfmazgių gru
pės padidėja, apie jas pračiuo 
piami padidinti skausmingi 
limfmazgių sukietėjimai. Gy
dantis jie gali sumažėti ir vi

SPORTAS. ..
Atkelta iš 3-čio psl.

Jaun. C: J. Stankevičius (Ž) 
17’0, J. Norkus (A) 13’7,6”, 
A. Čepukas (A) 13’6”, S. Ka 
knevičius (A) 13’1”; Mote
rų: V. Mockutė (Ž) 15’34”, 
Jokubaitytė (Ž) 14’7-34> J- 
Simonaitytė (A) 10’8”, B.
Starkutytė (A) 10’1”; Merg. 
B: M. Jokubaitytė (Ž) 14’ 
10”, M. Romanovaitė (A) 
14’3.34”, I. Janeliūnaitė (A) 
13’11” B. Starkutytė (A) 13’ 
5.6”; Merg. C: I. Janeliūnai
tė (A) 14’4.34”, E. Giedrai
tytė (Ž) 13’0, G. Urbonaitė 
(A) 12’3,6”, L. Garlaitytė 
(Ž) 11’11.6”.

Rutulio stūmimas.
Vyrų klasė:
Moterų: J. Klimaitė (A) 

30’5.6” (N. R.), B. Starku
tytė (A) 29’5”, Jurgaitytė 
(Ž)28’3”, Mockutė (Ž) 26’ 
10”; Merg. B: B. Starkutytė 
(A) 28’2”, M. Romanovaitė 
(A) 25*4, T. Tabulėnaitė

nniniuii»«KMKMitnnttntn:m:m:u
Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET 

A SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

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

j TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„ PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus ,.Parama“ moka 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7 % %.

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

bet nedaugiau $ 2,002.30.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos :

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną 
išskyrus sekmadienius;

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

sai išnykti. Tačiau gali susir
gimas progresuoti. Limfmaz
gių viduje susidaro pūliai, ku 
rie prasiveržia į išorę ir atsi
randa fistulė, kuri gydantis 
per tam tikrą laiką užgyja. 
Uždegiminis tuberkuliozinis 
procesas apima vis naujus 
limfmazgius. Tuomet liga už
sitęsia. Limfoadentų eiga daž 
nai būna banguojanti. Viemuo 
se limfmazgiuose procesas ap 
rimsta, kituose prasideda. Su 
sirgimas trunka 5—10 ir dau 
giau metų.

Atsiradus fistulei, su ište
kančiais pūliais išsiskiria ir 
tuberkuliozės bacilos. Todėl, 
esant fistulei, limfmazgių tu
berkuliozė yra užkrečiama. 
Fistuliozine limfmazgių tu
berkulioze sergantiems asme
nims vaikų įstaigose, taip pat 
maisto įstaigose bei įmonėse 
dirbti draudžiama.

Gydant tuberkuliozinį lim 
foadenitą, taikomos bendros 
tuberkuliozės gydymo prie
monės, atitinkamas režimas 
ir dietinis maitinimas, ilga
laikis antibakterinis gydy
mas prieštuberkulioziniais 
preparatais — streptomicinu, 
ftivazidu, pask ir kitais, įvai
riai juos kombinuojant. Gy
dymas trunka metus ir dau
giau. Be to, naudojami vita
minai, dirginimo terapija, hor 
monai ir kt.

Kai periferiniai limfmaz
giai pūliuoja, daromos punk- 
cijos. Ištraukus pūlius, į limf 
mazgį suleidžiami vaistai. 
Esant fistulei, gydoma įvai
riais tepalais ir pavilgomis.

Gyd. J. Gulbinaitė.

(A) 24’1”, R. Jokubaitytė 
(Ž) 22’6,6; Merg. C: T. Ta
bulėnaitė (A) 27’9,6”, I. Ja
neliūnaitė (A) 25’2”, Ralytė 
(Ž) 23’6”, R. Jokubaitytė 
(Ž) 23’6”;

Jaun. A:
Jaun. B: R. Petrauskas 

(A) 38’1,6”, R. Paulėnas 
(Ateitis) 37’0, Tauginas (At 
eitis) 36’4”, A. Kryžanaus- 
kas (A) 32’0; Jaun. C: J.
Stankevičius (Ž) 33’7”, Pet
kus (Ž) 31’4”, Dauginis (At 
eitis) 30’1”, E. Staškevičius 
(Ž) 29’5’;

Disko metimas.
Vyrų: S. Venslauskas (Ž) 

122’06”, S. Žutautas (A) 
110’6 A. Motiejūnas (Ž) 
110’1”; Jaun. A.: S. Vens
lauskas (Ž) 123’10.6”, S. Žu 
tautas 110*7“, R. Petraus
kas (A) 84’9.6”, J. Kvede- 
rys (A) 82’1”; Jaun. B.: J. 
Astrauskas (A) 128’0, R. Pet 
rauskas (A) 115’5”, R. Pau
lėnas (Ateitis) 109’10”, R. 
Grybauskas (N) 95’7”; Jun.

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.

Peegy Neville pasirodo kaip dainininkė kiekvieną trečia
dienį programoje Red River Jamboree per CBC TV.

ŪKIŠKOJI KATASTROFA LATVIJOJE

Antrojoj savo įspūdžių da
ly iš sovietinės Latvijos 
„Neue Zuricher Zeitung“ ko 
respondentas peržvelgia kraš 
to ekonominius reikalus. Jis 
pakalbinęs Rygos kolchozi- 
ninkų turguj ūkininkes. Šios 
žemės ūkio kolektyvinimą 
laikė vagyste ir atvirai reiš
kė nepasitenkinimą sovietine 
santvarka, nes jos žinančios, 
kaip buvo seniau ir kaip ga
lėtų būti.

Šveicaras nustebo, dar iš 
lėktuvo pamatęs apleistus, 
kažin ar kada nors trąšų su
laukiančius, dirvonuojančius 
laukus. Kai buvo progos ap
lankyti vieną netoli Rygos 
esantį kolchozą, tuo įsitikino 
iš arti. Šis kolchozas žurnalis 
tui ryškiai parodė sovietinio 
ūkio iškrypimus. Jis matė ja
me visą eilę plastikinių na
mukų, kuriuose auginami pa 
midorai, melonai, vynuogės. 
Kodėl juos reikia auginti šil 
tadaržiuose šiaurėj? Be abejo 
todėl, kad Sov. Sąjungoj blo 
gai funkcionuoja paskirsty
mo aparatas.

Kolchozuose niekas rim
tai jam pavesto darbo nedir
bęs. Lankytame kolchoze, tu 
rinčiame 1500 gyventojų, te
dirba 340 žmonių. Kiekviena 
šeima paprastai deleguoja į 
darbus kolchoze vieną savo 
narį (kad neatimtų gabalė
lio privačiois žemės). Kiek jis 
uždirba — nesvarbu, nes vis- 
tiek’ niekas iš uždarbio kol
choze negalįs pragyventi. Li 
kusieji šeimos nariai uoliai 
triūsia savo pusėj hektaro, 
kuris sudaro pagrindą pragy 
venti. Viena ūūkininkė švei
carui atvirai pasakiusi: „Jau 
beveik 20 metų mes primity
viai pragyvename iš vienos 
karvės, vienos kiaulės, kelių 
avių ir vištų, ir šiek tiek pra- 
siaugindami daržovių. Paval 
gyti užtenka, tačiau mes ne
turime jokios vilties ko nors 
pasiekti daugiau”.

C: A. Čepukas (A) 85’0, A. 
Petkus (Ž) 82’8”, J. Norkus 
(A) 72’6, E. Staškevičius 
(Ž) 69’5”; Moterų: J. Kli
maitė (A) 85’5”, T. Tabulė
naitė (A) 81’4”, J. Simonai
tytė (A) 77’9”, D. Jurgaity
tė (Ž) 75’2”; Merg. B: B. 
Starkutytė (A) 85’5”, T. Ta 
bulėnaitė (A) 74’6”, J. Simo 
naitytė (A) 74’3”, J. Ralytė 
(Ž) 64’10; Merg. C: T. Ta
bulėnaitė (A) 76’4”, G. Ur- 
gonaitė (A) 62’11”, J. Raly
tė (Ž) 55’3”, I. Janeliūnaitė' 
(A) 51’3”;

Bus daugiau.

FETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472 
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

Maskvoj sviesto galima 
gauti dar sunkiau nei Rygoj. 
Jį tačiau galima pamatyti nie 
kad sostinėj nesibaigiančio
se žemės ūkio produktų paro 
dose. . .

Šveicaras turėjo progos pa 
įsikalbėti dėl tokios katastro- 
falios žemės ūkio padėties su 
latvių komunistais. Jie ne
prieštaravę jo nuomanei, kad 
Latvijos ūkis vėl žydėtų kaip 
anksčiau, jei ūkininkams bū 
tų leista turėti nuosavos že
mės bent 2 ha ir sudaryta 
rinka privatiems produktams 
parduoti. Tik buvo jaučia
ma, kad žurnalisto pakalbin
ti komunistai netiki, jog ši
tai Maskva kada nors leistų.

Kremlius galėtų, mano 
žurnalistas, Pabaltijos res
publikas paversti ekonomiš
kai klestinčiais kraštais, ku
rie eksportuodami javus, jo 
kasą pripildytų taip trokšta
mais milijonais svetimos va
liutos. Užuot to siekęs, jis 
primetė latviams ūkinę siste
mą, kuri iš esmės priešinga 
jų mentalitetui ir kuri juos
padaro fatalistiniais minima
listais, darbe terodančiais pa
stangų tiek, kiek jų reikia, 
kad pramistom. Tas pat tin
ka ir pramonės bei amatų 
sektoriui. NEPas ir čia išvys 
tytų ne tik latvių kūrybingu
mą, bet išeitų į naudą ir So
vietų Sąjungai.

Esą daugybė latvių komu
nistų būtų už šitokią išimti
nę ūkio padėtį savo krašte. 
Nuo 1957 m., sudarius Latvi 
jos liaudies ūkio tarybą, lat
viai pasistengę ūkinį poten
cialą labjau išnaudoti savo 
reikalams. Bandyta ūkinį pla 
navimą taip pakreipti, kad ne 
būtų reikalą įsigabenti darbo 
jėgos iš Sov. Sąjungos. To
kiu būdu laikinai buvęs už
kirstas kelias rusinimui.

Žumalistns susidarėiįspū-' 
dį, kad Pabaltijo respublikos 
daug labjau saugojamos nuo 
„Nacionalistinių nukrypimų” 
nei, pavz., Gruzija. Vis dėl 
to tarp latvių komunistų pa
stebima grupė, kuri tikisi, 
kad ilgainiui Maskva įžvelg
sianti, jog Pabaltijy neįma
noma taip ūkininkauti, kaip 
iki šiol. Gal būt, vieną kartą 
bus prieita prie to, kad sovie
tai grynai dėl ekonominių 
priežasčių Pabaltijo respub
likoms sudarys išimtinę pa
dėtį ; ji būtų naudinga abiem 
pusėm. Be abejo, tam šiuo 
tarpu nematyti jokių ženklų 
— konstatuoja šveicarų žur
nalistas, — bet ateity ūkiniai 
reikalavimai galį nugalėti so 
vietines dogmas. E.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams :

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

žinomas muzikos pedago
gas, kompozitorius, profeso
rius Jonas Bendorius gimė 
prieš 75 metus — 1889 m. 
rugp. 15 d. Mariampolės ap., 
Liubavo valse., Skaisčių kai
me.

1912 m., baigęs Varšuvos 
konservatoriją, J. Bendorius 
apsigyveno Marijampolėje, 
kurioje iki 1920 m. dirbo var 
gonininku, choro diregentu, 
pedagogu. Įsisteigus kultūri
nei „Gabijos“ draugijai, J. 
Bendorius suorganizavo nuo 
latinį chorą. 1910 m. vasarą 
jis pastatė Marijampolėje M. 
Petrausko operą „Birutė“. 
Vėliau dėstydamas pedago
giniuose kursuose, -subūrė di 
delį vyrų chorą, vienu laiko
tarpiu jis vadovavo net pen
kiems mėgėjų chorams.

Tuo metu J. Bendorius 
taip pat rinko ir harmoniza
vo chorams lietuvių liaudies 
dainas. Jo dainų rinkinys 
„Aušrelei beauštant“ sušilau 
kė didelio pasisekimo.

1920 m. J. Bendorius iš
vyko pagilinti muzikos žinių 
į Leipcigo konservatoriją. 
Grįžęs apsigyveno Kaune, 
kur buvo pakviestas dėstyti 
teorinius muzikos dalykus ir 
vadovauti vargonų klasei ko 
nservatorijoj. Be to, jis dėstė 
harmoniją ir Liaudies kon
servatorijoje.

Drauge J. Bendorius daug 
dirbo ir- kitose organizacijose 
— vadovavo „Dainos” ir Lie 
tuvos kanklininkų draugijo
ms, padėjo surengti dainų 
šventes, ruošė chorvedžius, 
bendradarbiavo spaudoje.

Ketverius metus J. Bendo 
rius vadovavo Vilniaus kon
servatorijai, kurioje, dėstyda 
mas specialiąsias teorines dis 
ciplinas, dirbo iki mirties— 
1954 m. birželio 27 d.

„NEAPRĖPIAMOS 
MŪSŲ ŠALIES” 

sostinėje — Maskvoje rugsė
jo gale įvyko „Lietuvių kul
tūros diena”, kurioje pasiro
dė Lietuvos solistai, liaudies 
ansamblis, dailininkai, rašy
tojai — rašo L. ir M. Įdomu,

JEI TURITE

REUMATINIUS
SKAUSMUS

Niujorko valstijoje, Syracuse 
mieste, išrastas naujas prepa
ratas naudotis namuose, ir 
tūkstančiai, ku.ie kenčia nuo 
reumatizmo Kanadoje, Jung
tinėse Amerikos valstybėse ir 
kituose kraštuose, sako, kad 
jis yra labai naudingas. Dau
gelis pranešė, kad pajuto pa
lengvėjimą panaudojus šį pre 

paratą tik kelias dienas.
Mr. Delano rašo: „Padėti 
kenčiantiems, jei dar nesate 
išmėginę mano metodo, mie
lu noru atsiųsime jums pilno 
dydžio 90 centų vertės dėžutę 
už žemą kainą. Jokių kitų įsi
pareigojimų. Šis mėginimas 

turėtų padėti jums“.
Jei jums nepadėtų, kaip dau
guma yra tvirtinę, kad jiems 
padėjo, vistiek būsite tikrai 
patenkinti. IškLpkite šį skel
bimą ir kartu su savo pavar
de bei adresu, pridėję 25 cen
tus už bandomąją siuntą, pa

siųskite šiuo adresu: 
THE DELANO CO. LTD. 
417 St. Peter St. Room 28.

Montreal, Que.
DELANO JAU YRA DAUG 
ATSIEKĘS REUMATIZMO 
SKAUSMŲ SUMAŽINIMO 

SRITYJE
Pastaba: Tai atviras ir sąžiningas 

pasiūlymas, kuriuo turėtų su
sidomėti visi turį reumatiz
mo skausmus. 

kad paskutiniu laiku Lietu
vos vardas pradedamas nuty
lėti. Kalbama tiktai apie lie
tuvius, nacionalinę (ne tauti 
nę) lietuvių muziką. Taigi, ir 
Maskvoje vyko ne Lietuvos, 
bet lietuvių kultūros diena. 
Tat naujas bandymas visiš
kai Lietuvą išnaikinant ir su 
jos vardu. Liks „jedinaja i 
nedielimaja Rossija” ir „jos” 
tautos — lietuviai, latviai, es 
tai, gruzinai, rusai, bieloru- 
sai, imer.etinai ir tt.
MOKSLINIS FENOMENAS

Berniukas 10 metų priim
tas į universitetą iš East Lan 
sing, Michigan. Berniukas 
Michael Grost nuo ketvirta
dienio, kaip frechman pradė
jo lankyti Michigan State 
University. Jojo tėvas irgi 
lanko tą patį universitetą ir 
ruošia master degree, būda
mas 41 metų.

Vaikas genijus, kaip spau
da vadina, mokosi 38 vai. į 
savaitę istoriją, humanitari
nius dalykus, gamtos moks
lus bei matematiką, viską bai 
gdamas labai gerai.

Dabar įstojęs į universite
tą, jis paprašė 10 comics kny 
gelių, jei išlaikys labai gerai.

Apie pradžios mokyklą jis 
atsiliepė gerai, tik jam gaila, 
jis neturėjęs draugų padisku
tuoti matematikos dalykų.
@ Antanas Vilkutaitis - Ke
turakis, parašęs vieną popu
liariųjų scenos veikalų „Ame 
rika pirtyje“, iš sovietininkų 
susilaukė išimties, nes jie 
„Literatūra ir Menas” laikraš 
tyje paminėjo 100 metų jo gi 
mimo sukaktuves. Keturakis 
buvo dipukas ir mirė Vokieti 
joje. Tai gal pirmas dipukas, 
kurį sovietininkai mini.
@ Rugsėjo 22 d. Leningrade 
suruošta Lietuviškos knygos 
diena „pademonstruoti lietu
vių tautos laimėjimus litera
tūros ir meno' srityse“.
© Neseniai Vilniuje viešėjo 
lenkų estradinis kolektyvas, 
kuris publikai palikęs gerą 
įspūdį.
© Italijon pasižvalgyti po 
muziejus išleistas dailininkų 
s-gos pirm. prof. J. Kuzmins 
kis, kuris Lietuvon grįš tik
tai po trijų savaičių. Ne vie
nas, — su „vyresniaisias bro 
liais“.

Vokietija.
LIETUVIAI VEIKIA VI...

Atkelta iš 2-ro puslapio.

LIUTERONŲ BAŽNYČIŲ 
IŠEIVIJOJE KUNIGŲ IR 

BENDRADARBIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

įvyko Pietų Vokietijoje rug
sėjo 14—18 d. Alexandersba- 
de, netoli Čekoslovakijos sie
nos.

Suvažiavimo bendra tema 
buvo: „Tikiu vieną Dievą Tė 
vą Visagalį dangaus ir že
mės Sutvėrėją“. Suvažiavime 
dalyvavo apie 50 kunigų ir 
bendradarbių estų, latvių, lie 
tuvių, lenkų ir vengrų Liūte 
ronų bažnyčių. Iš lietuvių da 
lyva vo kunigai: senj. A. Ke- 
leris, J. Urdzė, J. Stanaitis, 
Lietuvoje Ev. Liuteronų Kon 
sistorijos vicepirm. ir lietu
vių Sinodo pirm. Adomas Ge 
ležinius, bažnyčios bendra
darbiai: M. Kilienė, Fr. Slen 
teris, Pareigis ir Fr. Skėrys.

Kasdien įvykdavo biblijos 
darbai. Popiečiais būdavo dis 
kusijos ar atskirų tautybių ku 
nigai bei bažnyčių bendračiai- 
biai susirinkdavo posėdžių.

Vakarai būdavo skirti lais 
vesniems pasikalbėjimams. 
Senj. kun. Keleris papasako
jo apie evangelikų lietuvių 
liuteronų gyvenimą Vakarų 
Vokietijoje, mokyt. Pr. Skė
rys davė platų pranešimą 
apie Vasario 16 Gimnaziją 
Huttenfeld, kun. A. Geleži
nius papasakojo įspūdžius iš 
kelionės po JAV ir Kanadą, 
o p. Kilienė parodė šviesos 
paveikslus apie „Vasario 16“ 
Gimnaziją ir Pabaltiečių Kri
kščionių Studentų Bendrabu
tį Annaberge, Bad Godcs- 
berg ir jų veiklą. Kun. G. 
Klapper papasakojo kelionės 
įspūdžius po Pietų Afriką ir 
iškėlė tų gyventojų proble
mas. Fr. Sk.
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A. B. N. tautų vėliavos prie Garbės Paminklo Edmontonerugsėjo' 20 d. lietuvių vėliava 
5 iš kairės. Vėliavnešis Algirdas Karosas, palydovės Elenutė ir Virginija Augytės.

A. B. N. Presidentas, kun. Semen Izyk padėjęs vainiką žuvusiųjų už laisvę garbei Edmon
tone rugsėjo 20 d.

UAMlftlTOM
JUNGTINIS LN NARIŲ IR V-BOS POSĖDI?

EDMONTON. Alta.
A. B. N. 20 METŲ SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS 

EDMONTONE

įvyko spalio 3 d. A. Naruše
vičiaus viešbutyje. Jame da
lyvavo 43 asmens. Posėdį 
atidarė LN V-bos p-kas St. 
Bakšys, pabrėždamas, kad L. 
N. nariai pakviesti į posėdį 
su tikslu patirti jų nuomo
nes, sąryšyje su pasikeitusio
mis mūsų kolonijoje LN dar
bui aplinkybėmis.

Ilgesnę LN apžvalgą pada 
rė v-bos iždininkas Pov. Sa
vickas. Pradžioje davęs LN 
turto apžvalgą pagal buhalte 
rines knygas rugs. 1 d., jis 
kiek ilgiau sustojo prie ki
no, pažymėdamas, kad pir
mais po Deltos pirkimo me
tais, kinas davė $10,500 pel
no, antrais $9,200, trečiais $ 
4,300 ir dabar $4,200.

Peržvelgęs leidimo gavimo 
kinui perdirbti į sales sunku
mus, Pov. Savickas perėjo į 
dabar susidariusią kolonijoje 
padėtį, kada prie mūsų para
pijos pradėtas statyti Jauni
mo Centras. Šis klausimas 
šiuo metu yra labai jautrus. 
P. Savickas labai kultūringai 
ir objektyviai pavaizdavo L. 
N. V-bos pastangas, kad iš
vengus lietuviškame darbe 
paralelizmo ir skaldymosi.

Š. m. kovo mėn. visuot. s- 
mas pasisakė už kino perdir
bimą į sales. Pirmiausia rei
kėjo gauti leidimus. Burmist 
ras buvo pasikeitęs, bet tu
rint mintyje ankstesnę patir
tį ir kitas aplinkybes, mes 
neturėjom daug vilties leidi
mus gauti. Mus atstovavo 
energingas advokatas p. Kos- 
tyk. Mūsų prašymas buvo 
svarstytas šį pavasarį ir ati
dėtas kitam posėdžiui. Po ki
to miesto v-bos posėdžio mū
sų advokatas mums pasakė, 
kad mes leidimą gausim.

Šiuo momentu pradėtos 
kelti lėšos salės statybai prie 
parapijos. Čia aš įžiūrėjau 
puikią galimybę pastatyti L. 
Namus bendrom jėgom ir dėl 
visos kolonijos. Svarbiausia, 
kad ilgai abejojus įsitikino, 
kad Hamiltono lietuviams sa 
lė tikrai reikalinga. Reikėjo 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokantis ervvvbės 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

SĖJA
g Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas

(
Redaguoja E. BOREIŠA.

Eina dešimti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

į;' 1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

tiktai tęsti bendrą kalbą. Per 
2 LN v-bos posėdžius mes 
d'iskutavom šitą problemą. 
Aš įtikinėjau v-bos narius, 
kad mes galime kooptuoti i 
v-bą svarbesnėms pareigoms 
pasiūlytus kelius asmenis. 
Mes sudarėme 3-jų v-bos na
rių k-ją pasitarimams vesti. 
Buvo svarbu veikti greitai, 
kol parapija nepadarė staty
bos išlaidų. Pasekmės žino
mos.

Su LN sklypo pardavimu 
reiktų eiti atsargiai, nes mies 
to augimas į laukus yra ap
stojęs, o augimas į aukštį yra 
aiškiai matomas, todėl mies
to žemė turės tiktai brangti.

Mūsų kinas užima pusę vi 
sos žemės ir turim į jį inves
tavę apie pusę visų pinigų, o 
pajamų dabar gaunam tik $ 
4,200, per metus, palyginus 
su $15,000 iš butų ir $5,000 
iš krautuvių, (kurie užima 
antrą pusę Delta pastato. Sk. 
St.). Įruošus 1 didesnę ir 2 
mažesnes sales kaip užpla
nuota statybos k-jos, mes tu
rime gauti nemažiau $500 per 
savaitę, kas sudaro $ 26,U00 
per metus iš kino patalpų, pa 
lyginus su $ 4200, kuriuos 
gaunam dabar, neskaitant ba- 
fo, kuris yra galimybių ribo
se.

. . .„Bendro darbo silpno
ji pusė yra ta, kad čia reika
linga daugumos pritarimas 
kiekvienu svarbesniu klausi
mu. Daugumas narių turi įsi
tikinti. Tada turi susirinkti di 
delis skaičius žomnių padary 
ti reikalingam sprendimui. 
Tas visada atima labai daug 
laiko.

Mums daug darbo sudaro 
ir mes sugaištam labai daug 
laiko' su LN šėrų perpardavi
mu. Dažnai pasitaiko, kad 
žmogus biskutį pykteli ir tuo 
jau — atiduok mano šėrą!

Kad žūtų mūsų pinigai L. 
Namuose, šiandien jokio pa
vojaus nėra. Priešingai, apie 
pusė visų pinigų, kuriuos 
gautumėm pardavę savo skly

Canadian Vickers Ltd.

Machine Shop pasiūlymai

® Milling Machine Operators
@ Turret Lathe Operators
@ Radial Drill Operators
@ Toolmakers
@ Ingersoll Operators
® Planer Operators
@ Lathe Operators
@ Tool Designers
@ Vertical and Horizontal

Boring Mill Operators
Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

pą, galėtų būti išdalinti na
riams kaip pelnas.

Mūsų pagrindinis tikslas 
— lietuvybės išlaikymas. 
Tam mes turime turėti patal
pas, kur galėsime sutikti dra 
ugus ir tarp savęs bendrauti.

Mūsų taktika— toleranci
ja visiems lietuviams; malo
nus, mandagus priėmimas kie 
k vieno, nežiūrint tikybos par 
tijos nei mišrių vedybų.

Mes galim didžiuotis, kad 
mes esame vienintelė o-ja, 
kuri turime narių ir iš anks
čiau atvažiavusių brolių lietu 
vių tarpo.

Pov. Savickas savo prane
šimą baigė pasaulinio masto 
istorijos prof. Toynbee tvirti 
nimu, kad komunizmas jau 
truputį pasikeitęs ir ateityje 
keisis į gerąją pusę. Ir čia P. 
Savickas pabrėžia, kad kol 
Lietuva išsivaduos iš Mask
vos replių, praeis dar eilė me 
tų. Lietuva bus labai sunai
kinta ir jai tada pasiųstas 
kiekvienas doleris nušluostys 
skausmo ašarą. •

„Tada Lietuvai kiekvienas 
lietuvis bus nepaprastai reika 
lingas ir brangus. Mūsų visų 
pareiga yra dirbti, kad 
kuo daugiau lietuvių išliktų 
lietuviais ir kuo mažiau pa
skęstų anglų jūroje“, — bai
gė savo pranešimą LN v-bos 
iždininkas P. Savickas.

Bus daugiau.
Sk. St.

EDMONTON. . .

Atkelta iš 6-tos skilties.

Jungtinėms Amerikos Valsty 
bėms. Jeigu ką įtikinsime, 
mūsų susirinkimas atliko sa
vo paskirtį. Nežiūrint visų 
nesklandumų, aš tikiu ir pa
laikau viltį ir optimizmą, išsi 
vysčiusį iš demokratiškų jau 
nystės prisiminimų, kad Ka
nada su savo įvairiom ir nau 
jom etninėm grupėm ir su 
savo integracijos politika, pa 
sidarys švyturiu, rodančiu ke 
lią pasauliui, suardytam kar
čių ginčų ir nepasitenkini
mų ; parodys kelią į geresnį 
sugyvenimą, ir ką reiškia da
vimas įvairioms etninėms gru 
pėms teisingo traktavimo, 
kuris padės atsiekti tikrą tai
ką ir išlaikyti amžiną vieny
bę. Kor.

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškomas Jeronimas 

Jakelaitis. Prašoma atsiliepti 
adresu: K. Bartulis, 2477 Ho 
chelaga, Montreal, P. Q., te
lefonas: 525-1526.

— Aš turiu labai svarbų 
reikalą ir noriu susirasti ir su 
sirašyti bent su vienu lietu
viu, gyvenančiu Buffalo mies 
te N. Y. Mano adresas:

Petras Pleskevičius, 
261 Silver Street,

So. Boston 27, Mass, U.S.A.

Organizacija ir jos tikslai.
Prieš dvidešimt metų, Eu

ropoj siaučiant karui, kada 
rusų bolševikų gaujos veržė
si į vakarus, pavergtų tautų 
pogrindžiai, susirinkę Ukrai
nos miškuose, sukūrė A. B. 
N. organizaciją (Anti Bolshe 
vik Block of Nations). Šios 
organizacijos tikslas yra nuo 
latinė kova prieš Sovietų oku 
pantą, pavergtose tėvynėse, 
Taip pat šio pasipriešinimo 
idėjos skleidimas visame lais
vame pasaulyje.

Šį tautų bloką sudarė 24 
nariai: AJbanija, Armėnija, 
Azerbidžanas, Bielorusija, 
Bulgarija, Kazakija, Kroati
ja, Čekija, Estija, Georgija, 
Ictel—Uralija, Latvija, Lietu
va, Lenkija, Rumunija, Serbi 
ja, Sibiras, Slovakija, Sloveni 
ja, Suomija, Turkestanas, Uk 
raina, Kaukazo Kalniečių 
Unija ir Vengrija.

Iš šių prieš sovietinį impe
rializmą ir kolonializmą kovo 
jančių tautų bendruomenės, 
laisvame pasaulyje, išsivystė 
galinga unija, susidedanti iš 
įvairių tautinių organizacijų. 
A. B. N. sąjungininkais yra 
tapę „Azijos žmonių prieš ko 
munizmą sąjunga“, „Centri
nės ir Pietų Amerikos apgy
nimui kontinento sąjunga“ ir 
kitos organizacijos.

A. B. N. laimėjo daug 
draugų įvairių valstybių par
lamentuose ir įvairiuose val
džios sluogsniuose. Kanadoje 
ši organizacija yra viena iš 
svarbių veiksnių, darant žy
gius prieš išnaudojimą naivių 
žmonių, po priedanga komu
nistų agentų sukurtos vadina 
mos ko-egzistencijos, kurie 
reikalauja nemalonių temų, 
kaip rytinės Europos išiaisvi 
nimas, nejudinti. Kiek atro
do, šis bendradarbiavimas yra 
pasiekęs vietinėj Kanados po 
litikoj aukštą laipsnį. 1939 
metų istorija gali vėl pasikar 
toti. Žodžiai „Taika bet ku
ria kaina“ yra palikę dauge
liui tautų ir žmonių neužgy
jančias žaizdas.

Kanadoje gyvenantiems 
mažiems tautiniams viene
tams, išsklaidytiems po šį 
milžinišką plotą, kurių vienas 
troškimas yra vienodas—lais 
vė savo kraštui ir savo gimi
nėms, atėjo laikas sudaryti 
trečią tvirtą bloką, vieningą, 
gerai organizuotą kovoje 
prieš Maskvos apgaulingą 
propagandą. Pagaliau, gal 
jau ir atėjo laikas palikti gin
čus tarpusavyje.

Didžiausia parama yra duo 
dama Sovietų agentams lais
vame pasaulyje, kada mažos 
grupės, susiskaldyme nieko 
neveikdamos, pavieniui ne
įstengia paveikti atsakingų 
valdžios atstovų. Tuo tarpu 
balsų jieškančiam parlamen
to atstovui vieningu protestu 
būtų galima greičiau pakeisti 
nuomonę apie Raudonosios 
Kinijos įsileidimą į Jungtinių 
Tautų tarpą, patiekus petici
ją su geru skaičium parašų. 
Eisena ir apeigos prie nežino 

mojo Kareivio paminklo.
Edmontone A. B. N. orga

nizacija surado pakankamai 
bendraminčių 6 tautinių gru
pių tarpe. A. B. N. organiza
ciją atstovavo: Kroatai, Es
tai, Vengrai, Latviai, Ukrai
niečiai ir Lietuviai. Yra tiki
masi, kad netolimoj ateity A.

B. N. organizacija gaus dau
giau narių.

Rugsėjo 20 dieną kiekvie
na tautybė, savo' bažnyčioje, 
išklausė tam pritaikintas mi
šias. Pirmą valandą po pietų, 
susirinko visi vėliavnešiai, pa 
lydovėš, apsirengusios tauti
niais rūbais, jaunimo organi
zacijos, jaunieji ukrainiečiai, 
vengrų skautai, karo vetera
nai ir kiti šiai idėjai pritariau 
tieji žmonės. 1 vai. 15 min. 
susirikiavę Norwood Legion 
veteranų vedami, sekė dide
lio raudonų rožių vainiko ne
šėjos, tautiniais rūbais apsi
rengusios dvi mažos mergai
tės, o jas sekė pagal alfabetą 
išsirikiavusios po tris, vėliav
nešys ir dvi palydovės — 6 
tautų vėliavos. Toliau ėjo tau 
tybių reprezentantai ir žmo
nės.

Saulėtą dieną ši spalvinga 
ir gerai organizouta eisena 
pritraukė gerą būrį žiūrovų, 
per 500 asmenų. Priešais gar 
bės paminklą, pačiame vidu
ryje išsirikiavo vėliavos, iš 
dešinės stovėjo uniformuoti 
ukrainiečių jaunuoliai, iš kai
rės vengrų skautai.

Tai progai pritaikytą žodį 
tarė fed. parlamento narys 
Michael Lushkowich. Po to 
sekė vainiko padėjimas, ką at 
liko gerb. kun. S. Izyk, da
bartinis A. B. N. prezidentas 
Manitoboje. Suskambėjus tri 
mito garsams, visos vėliavos 
buvo nuleistos ir sekė dviejų 
minučių tyla. Po to trimitui 
davus ženklą, visos vėliavos 
buvo pakeltos ir eisena tvar
kingoje rikiuotėje sugrįžo į 
išsiskirstymo vietą. Ši įspū
dinga eisena ir apeigos buvo 
filmuojamos televizijos ir fo
tografuojamos vietinės spau
dos. Atsiliepimai vienintelio 
dieninio koegzistencija per
sunkto laikraščio numeryje 
buvo nors ir nedidelis, bet vi
suomenę painformuojantis 
straipsnis.

Michael Lushkowich be ko 
kita pasakė:

Kalbant apie prieš bolševiz 
mą nusistačiusių tautų (A. 
B. N.), kroatų, vengrų, estų, 
latvių, lietuvių ir ugrainiečių 
vardu, aš norėčiau pasakyti, 
kad mes susirinkome čia pa
dėti vainiką ant garbės kapo 
pagerbimui drąsių Kanados 
kareivių, kurie atidavė savo 
gyvybes daugely mūšio lau
kų, tam kad tie, kurie čia su
sirinko galėtų gyventi toliau. 
Paskiau išeitavo poeto Loveli 
poemą apie kovą už laisvę.

Pavergtosios tautos jaučia, 
kad čia yra dvasinis ryšys 
tarp kanadiečių ir jų pačių, 
nes laisvė, kuri nėra padalina 
ma, reikalauja laisvės Ukrai
nai, Estijai, Vengrijai, Latvi 
jai, Kroatijai ir Lietuvai, pa
laikymui pasaulio taikos, 
kaip ji lygiai yra reikalinga 
Kanadai ir Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms ir visam pa 
šauliui.

Likimas nukreipė laisvą pa 
šaulį į naujas taikai palaikyti 
formas. Naudokimės tuo ge
riausiai pagal mūsų sugebėji
mus, tam kad mūsų stipru
mas pasiektų tolimiausius že 
mės kampus, ypatingai pa
vergtas tautas. Nes negali bū 
ti taikos be laisvės. Taika pa 
vergtų tautų yra taip pat sva 
rbi, kaip taika Kanadai arba 

Nukelta į ketvirtą skiltį.
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Lietuvos Prezidento Antano Smetonos Minėjimas Montrealyje
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS MIRTIES DVIDEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS 

įvyks š. m. spalio mėn. 18 d. (sekmadienyje) 5 vai. po pietų.
Minėjimui numatytu sekanti programa: 

Pamaldos Aušros Vartų parapijos bažnyčioje.
Šv. Mišias laiko ir pamokslą sako Tėvas J. Vaišnys S. J. 

Tuoj po pamaldų parapijos salėje minėjimas - akademija. 
Paskaitą apie Antaną Smetoną skaito poetas St. Santvaras

Meninėje dalyje dalyvauja:
Liet. Valst. Operos solistė E. Kardelienė, 
pianistas K. Smilgevičius ir Dr. H. Nagys.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami dalyvauti.

Minėjimui ruošti Montrealio 
lietuviškų organizacijų 

Komitetas.

MOKT^REAL
A. SMETONOS 
MONOGRAFIJA

Tik ką išėjo iš spaudos 
Aleksandro Merkelio parašy 
ta (740 puslapiuq Preziden
to Antano Smetonos mono
grafija. Montrealyje ją bus 
galima įsigyti š. m. spalio 18 
d', (sekmadienį) 5 vai. p. p. 
Aušros Vartų parapijos salė
je ruošiamo Lietuvos Prezi
dento A. Smetonos minėjimo 
metu.

N. P. MARIJOS SESERŲ
rėmėjų būrelio valdyba turė
jo pasitarimą bazaro, įvyks
tančio lapkričio mėn. 15 d., 
reikalais. Valdyba dar buvo 
papildyta ir ją sudaro: V. Bu 
zienė, B. Buzas, J. Dalman- 
tas, G. Čapkauskienė, J. La- 
dyga, G. Montvilienė, I. Rim 
kevičienė, V. Ottienė, A. 
Ūsienė, G. Zabieliauskienė, 
A. Zubienė, V. Zubas. Būre
lio valdybos pirm. A. Zubie
nė. Bazarui energingai ren
giamasi ir jis žada būti tur
tingas ir gražus.

A. STEMPUŽIENĖS 
KONCERTAS

MONTREALYJE
Solistė Aldona Stempužie- 

nė' pirmą kartą dainuos Mont 
realyje šio mėn. 24 d., šešta
dienį, Aušros Vartų parapi
jos salėje. Ji yra dainavusi 
daugelyje operų ir koncerta
vusi įvairiuose Šiaurės ir Pie 
tų Amerikos miestuose, vi
sur susilaukdama labai šiltų 
įvertinimų. Užsieninė spauda 
ypač iškeldavo jos balse gro
žį, muzikinį subrendimą ir su 
btilų skonį.

Worcesterio ,,The Evening 
Gazette“ jos švelniame ir tur 
tingame alto balse įžiūri taip 
pat soprano dramatiškumą. 
Po jos koncerto Kolumbijoje 
vietinis laikraštis „Colombia- 
no“ taip rašė: „Balsas, tech
nika, gilus jausmas ir apsoliu 
tus muzikinis apvaldymas 
reiškėsi visuose veikaluose. 
Tai geriausias kontraltas, 
girdėtas šiame mieste pasku
tiniųjų metų laikotarpyje“. 
Gražiai solistę įvertina ir lie
tuviška spauda.

Tad montrealiečiams bus 
tikrai reta ir graži proga pa
sigėrėti neeiliniu koncertu. 
Šiuo pasirodymu A. Stempu- 
žienė užbaigia savo šių metų 
koncertų seriją Amerikos že
myne, nes netrukus išskren
da į Vokietiją koncertuoti ir 
įdainuoti lietuviškos plokšte
lės.

DR. J. ŠE MODAS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir 
ketvirtadieni P ™-

antradienį ir | 
penktadienį ! 2—4 p. m.

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051 

wmwwwg
Pr. E. ANDRUKAITIS

956 SHERBROOKE E.
Tel.: LA 2-7236

MONTREALIO ŠEŠTADIE 
NINIŲ MOKYKLŲ 

komitetas praneša, kad mo
kykloms remti rudens balius- 
- koncertas įvyks lapkr. 14 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Ta pačia proga nori padė
koti visiems mūsų rėmėjams, 
kurie suaukojo turtingą lote
riją mūsų praeitos vasaros 
gegužinės proga. Tad’ visie
ms širdingas ačiū ir už aukas, 
ir už atsilankymą. Šio ba
liaus proga mes ir vėl krei
piamės į jus, su maloniu pra
šymu paremti šio baliaus lo
teriją, kas kuo' galite: daik
tais ar pinigais.

Žinote: gerai, kad visuo
met geriau duoti negu prašy
ti. Tad supraskime tų pasi
šventusių asmenų padėtį nes 
jie atlieka nemalonų darbą, 
tad duokime visi, kas ką gale 
darni.

Mums atrodo, kad visi su
pranta tų mokyklų padėtį ir 
gerai žino, kad tik šis mūsų 
parengimas ir sudaro visiems 
metams mūsų pajamas. Visi 
kiti mūsų parengimai, kaip 
Kalėdų eglutė, mokyklos už
baigimas ir visi kiti daromi 
minėjimai sudaro gana dide
les išlaidas.

Tėvų komitetas maloniai 
prašo visus tėvelius ir visuo
menę ta proga paremti mū
sų pastangas ir dalyvauti ko 
ncerte - baliuje, kuris tikrai 
bus įdomus ir jaukus. Kitą vi 
sa paskelbsime vėliau.

Tėvų Komitetas..
KAT. MOTERŲ DR-JOS 

SUSIRINKIMAS
aptarti koncerto reikalams 
įvyks sekmadienį spalio 18 d. 
Aušros Vartų parapijos salė
je tuoj po sumos. Kas gali 
prašomi atsinešti fantus lote
rijai.

Valdyba.
AUKSINIS JUBILIEJUS
Šeštadienį J. ir O. Motu

zai švenčia savo vedybinio gy 
venimo auksinį jubiliejų. Va
kare 7.30 v. bus padėkos mi
šios, paskui pagerbimas salė
je. Sveikiname pavyzdingus 
parapijiečius jų jubiliejaus 
proga!

DR. V. GIRIŪNIENĖ 
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 737-9681

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

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Sekmadienį prezidento 
A. Smetonos 20 m. mirties su 
kakties paminėjimas: 5 vai. 
vakaro bus mišios mūsų para 
pijos bažnyčioje, o po to pa
rapijos salėje bus iškilminga 
akademija - minėjimas. Meni 
nę programą atliks op. sol. E. 
Kardelienė ir pianistas K. 
Smilgevičius. Paskaitą skai
tys St. Santvaras. Ištraukas 
iš A. Smetonos raštų paskai
tys H. Nagys. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti ir pagerb 
ti mūsų buvusį ilgametį pre 
zidentą.

— Marijos Sambūrio susi
rinkimas ateinantį sekmadie
nį po 10 vai. mišių pas sese
les.

— Šią savaitę T. K. Peč- 
kys lankysis Longueuil, Jac
ques Cartier ir kitas už upės 
esančias vietas. T. S. Kulbis 
Verduno lietuvius nuo Craw
ford Park, Alard, Bannanty- 
ne ir Beurling gatvių. T. J. 
Vaišnys La Salle lietuvius 
nuo 90 Avė. iki La Salle, gol 
fo aikštės.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Lankymo kalendorius: 
spalio 14: Louis Hebert, Gas 
con ir Berey, spalio 15: 
Rsmt. 6 th Ave., ir Hogan; 
16: Rsmt. 3rd, 4th, 5th, Ave., 
Hochelaga, Ontario, St. Cat
harine; 17: Rsmt. 3rd, 7th 
Ave, Montgomery, Wurtel- 
le, 19 d.: Rsmt. 10th, 11, 12 
Ave., Mount Royal, Rachel 
E, St. Andre, De Laundiere, 
20 d.: Rsmt. 12th Ave, Sher
brooke, Parthenais, Rouen, 
Lafontaine, Lalonde, Kent. 
Jeigu pažymėtą dieną bus 
lietingas oras, tai tos dienos 
lankymas nukeliamas į sekan 
čią savaitę.

— Visi parapijiečiai yra 
prašomi pranešti savo naujus 
adresus parapijos kuni
gams, kada išsikeliama į nau 
ją vietą.

LIETUVIŠKOS 
RADIO VALANDĖLĖS 

vienerių metų sukaktuvės pa 
minėtos Molsono alaus da
ryklos priėmimu, kuriame da 
lyvavo apie 70 asmenų. Vyks 
tant gražioms vaišėms, vaka
rą vedant valandėlės „komen 
tatoriui” — dr. H. Nagiui, 
sveikinimus pareiškė radio 
stoties atstovai, AV klebonas 
T. Pečkys, T. J. Vaišnys ir ei 
lė dar kitų asmenų žodžiu ir 
raštu. Valandėlės vedėjas, 
Liudas Stankevičius, padėko
jo visiems, kas valandėlę pa
rėmė, remia ir kas pareiškė 
sveikinimus ir linkėjimus, 
kad lietuviškoji valandėlė gy 
vuotų.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R č I N A S 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 
BANGA 1410, 10 V AL. VAKARO, 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi <Sf A
SAVO KREDITO KOOPERATYVE IL I
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 

Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių.
Mirties atveju pagal turimą draudimo polisą santaupos 

iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. :,i Už asmenines paskolas imama

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
Sv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.45 iki 12.30 vai 

3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak 
ir penktadieniais nuo 1 iki G vai. ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Parapijos choro bend
ra repeticija — šį ketvirtadie 
nį, 7.30 v. v. mz. studijoje. 
Labai džiaugiamės, kad šiais 
metais choro eiles papildė vi
sa eilė naujų gerų choristų 
ir kad visos repeticijos pavyz 
dingai lankomos. Choras išsi 
rinko naują seniūniją: vyr. 
seniūnas K. Žulys, jo pav. L. 
Baziliauskts; sopranų seniū
nė O. Krasauskienė, altų A. 
Vilimienė; tenorų V. Janule- 
vičius, bosų J. Danaitis.

— Parapijos jaunimo cho
ro repeticija bus šį penkta
dienį, 6.30 v. v. muzikos stu
dijoje. Chore yra virš 100 
berniukų ir mergaičių. Jauni
mo choro pasirodymas — 
kartu su suaugusių choru — 
bus lapkr. 22 d. Dėmesio nau 
jų choristų mamytėms: Lap
kričio 22 dienos parengimui- 
-koncertui bus reikalingos 
uniformos. Kurie neturi, pra
šom įsigyti. Tuo reikalu pra
šom kreiptis Į G. Dubinskie- 
nę, LE 2-9235.

— Lietuvių vaikų namų 
naudai bazaras 'įvyks spalio 
mėn. 31 d. per Katalikių Mo
terų dr-jos parengimą. Kvie
čiame visus šį bazarą parem
ti fantais ir aukomis. Fantai 
priimami pas seseles ir mūsų 
klebonijoje. Fantų lietus bus 
Liet. V. Namuose spalio 28 
d., sekmadienį po 10 vai. mi
šių.

— Katalikių Moterų dr- 
jos ruošiama madų paroda 
bus sekmadienį, spalio 18 d., 
5 vai. vak. mūsų par. salėje.

STUDENTŲ RĖMĖJŲ 
BŪRELIO

narių visuotinas susirinkimas 
įvyks spalio mėn. 25 d., sek
madienį, Prisikėlimo parapi
jos muzikos studijoje po 11 
vai. pamaldų. Dienotvarkėje 
valdomųjų organų rinkimai ir 
kt. einamieji reikalai. Prašo
mi nariai aktyviai dalyvauti.

SRB valdyba.

• Juozas Harison lankėsi N. 
L. redakcijoje, apsimokėjo 
prenumeratą ir apžiūrėjo sp
austuvę, nes Lietuvoje yra 
dirbęs spaustuvininko darbą. 
P. Harison ir jo šeima yra su 
sipratę lietuviai, abu sūnūs 
studijuoja aukštąjį mokslą.

ALLIANCE
REALTIES INC.
Montreal! Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844 
P. Rudinskas . . HU 1-2957 
Ji. Skučas ......... RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai, 

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

SPECIALUS „PARAMOS” 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kredito Koopera 
tyvo „Paramos” valdyba šau 
kia specialų visuotinį narių 
susirinkimą š. m. lapkričio m. 
1 dieną, 3 vai. po pietų Uk
rainiečių Kultūrinio Centro 
salėje, 83 Christie Street 
(ten pat, kur buvo praeitas 
susirinkimas), sekančia die
notvarke :
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Pranešimai:

a) Valdybos Pirmininko,
b) Valdybos Iždininko,
c) Revizoriaus,
d) Priežiūros Komiteto 

Pirmininko,
3. Diskusijos dėl pranešimų,
4. Įstatų papildymas,
5. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba.
TORONTO PUTVIO 

ŠAULIŲ KUOPA 
šaukia šaulių susirinkimą 
spalio 18 d., 4.30 po pietų 
Tėviškės Žiburių salėje.

Prašomi šauliai dalyvauti.
Kuopos Valdyba.

„VARPO” CHORO 
DIRIGENTAS

St. Gailevičius bus pagerbtas 
jo 35 metų muzikinės veiklos 
ir 60 metų gimtadienio proga.

Pagerbimas įvyks lapkričio 
mėn. 14 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Kviečiami atsilanky 
ti visi, kurie gali, ir paremti 
darbuotoją, kuris jau keliolika 
metų šiame kontinente garsi
na Lietuvos vardą, per tautos 
dvasinius turtus — dainas.

Kvietimai gaunami abiejų 
parapijų spaudos kioskuose, 
„Dainos“ krautuvėje (HI Ron 
cesvalles Av.) ir pas platinto

jus „Varpo“ choristus.
Rengimo Komitetas.

District Estate
Brokers inc. I
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos ! 

A. Gražys — 739-9328 j 
P- Jasutis — LA 2-7879 .

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS 
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tek: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

— ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas. 
Sąskaitos Lite No. D-752

I Dr. P. MORKIS |
I DANTŲ GYDYTOJAS |

§ Vakarais ir šeštadieniais 
A pagal susitarimą.

y (1082 Bloor W., Toronto)^ 
\ (į rytus nuo Dufferin Str 
y Raštinė: LE 4-4451. A.

PRANEŠIMAS — 
PAKVIETIMAS

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje — SLA 236 To
ronto kuopa kviečia visus at
silankyti į jos rengiamą 30- 
ties metų kuopos įsteigimo 
Jubiliejaus paminėjimo kon
certą balių, kuris įvyks šešta 
die.nį, spalio 24 d., 7 v. v., 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College St., Toronte.

Koncerto programą atliks: 
sol. N. Braziulienė ir žavin
gos baleto šokėjos R. ir M. 
Jokubaitytės iš Klevelando. 
Akomponuos muzikė D. Skri 
nskaitė. Baliaus metu šo
kiams gros V, Babecko lietu
viškas orkestras iš Hamilto
no. Turtingas gėrimais ir vai 
giais bufetas, įdomi ir vertin
ga fantais loterija. 100 ponių 
ir panelių bus apdovanotos 
gėlėmis. Nepaprastai vertin
ga įėjimo dovana. Tai pats di 
džiausiąs šio rudens Šokių ati 
darymo parengimas Toron
te, nes yra žinoma, kad da
lyvaus svečių net iš Niujorko, 
Klevelando, Detroito, Buffa
lo, Rochesterio ir kitų vieto 
vių. Laukiame Jūsų atsilan
kymo.

SLA 236 Toronto kuopa.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-C644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7 - 6183.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresate: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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