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Vilko pirmininkas dr. J.K. Valiūnas pas Urugvajaus prezidentą-tarėją Alejand
ro Zonilla de San Martin /iš kairės/: Lietuvos atstovas Pietų Amerikos valsty
bėms Anatolijus Grišonas, VLlKo pirmininkas dr. K. J. Valiūnas ir Urugvajaus 
prezidentas draugiškame susitikime.

VLlKo pirmininko kelionė
Generalinis Kanados Guber
natorius Generolas George 
P. Vanier sekmadienį kovo 
5 dieną mirė ir iškilmingai

I hr nhlest iiml Inf’i'fKt Lithuanian 
neh spaper in Cmnula.

Le plus p,ms rt plus rieux pair— 
mil Lttuanien an Canada-

Seniausias tautinės deninkrulinės 
minties sarai trust! s K miiui'‘f

LITUANIE INDEPENDANTE * INDEPENDENT LITHUANIA ’ Postoge po.d ot Loch<ne. P C

Trys įvykiu telkiniai - Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresas, 
Vliko pirm. dr. J. K. Valiūno 
lankymasis keliuose Pietų Ame 
rikos kraštuose ir Pietų Ameri
kos Lietuvos Nepriklausomybes 
Dienos iškilmės - buvo sėkmin
gai panaudotu progų eile dar 
karta itin garsiai ir plačiai at
kreipti Pietų Amerikos dėmesj 
i I ietuvių pastangas gražinti Lie 
tuvai laisve bei nepriklausomy
be.

Vliko pirmininką Bogotoj, Ko
lumbijos sostinėj, pasitiko Vliko 
atst. inž. V. Didžiulis, Lietuy 
konsulas St. Sirutis ir Kolumbi 
jos lietuviai; matėsi su eile Ko
lumbijos politiku. Ekvadoro sos
tinėj Quito, matėsi suužs.r.min. 
ir turėjo platu pasikalbėjimo su 
užs.r. m-jos protokolo šefu; Gu- 
adaquil lankėsi pas įtakingo 
dienraščio ElUniverso leidėja

Ismael Perez Castro. Ten puoš 
nioje rytinio miesto pakraščio 
rezidencijoje buvo surengta pie 
tūs, kur dalyvavo eilė įtakingų 
asmenų ir prov. gubernatorius. 
Santiago, CiIės sostinėj matėsi 
su eile valdančiosios krikščio
niu demokratu partijos vadu.

Buenos Aires, Argentinoje, 
Pietų Amerikos Lietuviu Kon
grese pasakė pagrindine kalba 
apie Vliko užsibrėžtuosius už
simojimus Lietuvos laisvės rei
kalu. Du kartus kalbėjo per ra
di jg. Montevideo, Urugvajuj, ap
lankė dienraščių redakcijas ir 
išsamiai supažindino redakto
rius su Lietuvos byla, VIiko po
būdžiu, jo tikslu ir darbu; buvo 
sukviesta spaudo s konferenci ja, 
i kuria atsilankė ne tik Urugva 
jaus, bet ir eilė kitu kraštu spau 
dos atstovu. Po konferencijos 
kelias dienas Montevideo ir net

Lietuvių gyvenimo faktai
ZALAKEVIČIAUS INCIDENTAS PARYŽIUJE
Paryžius. Prieš kiek 

laiko LKDS Spaudos ir In
formacijos Komisija gavo 
iš savo bendradarbio Bū

viams. Spektaklyje daly
vavo visa Prancūzijos 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba (kun. J .

Buenos Aires laikraščiuose bu 
vo iliustruotu straipsnių. Vliko 
pirm, buvo priimtas Urugvajaus 
užs. reik.min. LLuis Vidai Zagilo 
o kitę diena ir prez. Alejandro 
Z ari II a de San Martin.

Sao Paulo, Brazi I i joj, matėsi 
su Vliko atst. J. Valavičium, 
prel. P. Ragažinsku, A. B.agas 
lausku, lankėsi 0 Estrado ir Dia 
rio redakcijose. Rio de Janeire 
matėsi su admirolu A.J.deSchue 
ler, itin įtakingu dabartinėje Bra 
zilijos vyriausybėje, buvo pa
kviestas pietų ir turėjo progos 
išsamiai pasikalbėti.

Apskritai, ši Vliko pirminin
ko kelionė paliko daug regimu 
Lietuvos reikalui teigiamu pėd
saku Pietų Amerikoj, o taip pat 
jam pačiam suteikė daug padra> 
sinimu, galiojančių ir visiems 
dalyvaujantiems veikime Lietu 
vos laisvės labu:.

• Dailininko Ed. Valaičio 
dailės darbų paroda atida
ryta kovo 5 d. Balzeko mu
ziejaus Galerijoje, 4012 
Archer Avenue, Chicago, 
ir tęsis iki balandžio 6 d. 
Paroda bus atidaryta kas
dien nuo 1 iki 4.30 vai.

laidojamas. _____________

PflflfJUSI SflVRITt
ŽINIOS

• Italų automobilių staty - 
bos firma Fiat apsiėmė 
Maskvoje pastatyti auto
mobilių statybos fabriką, 
bet ji pati tam tikslui 
trūksta lėšų, kurių prašė 
paskolinti Ameriką.
• JAV senato užsienio 
reikalų komisija užgyrė 
konsuliarinj susitarimą 
Su SSSR. Rusijos okupuo
ti} kraštų žmonės rūpina 
si, kad šis susitarimas 
nebūtų priimtas, nes jis 
pavojingas pačiai Ameri
kai: rusai bolševikai per 
konsulatus padidins Ame
rikos šnipinėjimą,nes vi
sos rusų įstaigos be šni 
pinėjimo neišsiverčia ir 
tam tikslui savo įstaigose 
laiko didelius kadrus 
žmonių.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Antans J. Rudis vasario 16 d. lankėsi Washingtone, kur 
dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo paminėjime ir liudijo Senato Užsienio Komitete 
prieš konsularinės sutarties patvirtinimą tarp JAV ir Sovietų Sąjungos. Nepriklausomybės minėjimai 
jau eilė metų yra surengiami Senate ir Atstovų Rūmuose Amerikos Lietuvių Tarybos pastangomis.

Ta proga aplankė JAV Viceprezidentą Hubert H. Humphrey, įteikdamas savo liudijimo kopiją, as
meniškai paaiškindamas sutarties neigiamas puses JAV ir pakalbėjo kitais Lietuvą liečiančiais rei
kalais.

Nuotraukoje yra iš kairės: Msgr. J. Kučingis, Los Angeles Sv. Kazimiero lietuvių parapijos klebo
nas, kalbėjęs maldą Atstovų Rūmuose, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas A.J. Rudis ir svečiai 
visuomenės veikėjai nuvykę paklausyti istorinio liudijimo Senate dėl konsularinės sutarties — dr, L. 
Kriaučeliūnas, dr. K. Bobelis ir Edw. McElroy, radijo stoties WJJD direktorius iš Chicagos.
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• JAV senatas patvirtino 
dabartinę Amerikos poli
tiką,radęs ją tikslinga ir 
gera,nors Amerikoje ne
trūksta žmonių ir prie
šingos nuomonės.
• Švedijos sostinėje Stock 
holme vyko Europos lais
vosios prekybos valstybių 
organizacijos suvažiavi
mas.
• Sumanus ir iniciatyvin- 
gas Time ir Life žurnalų-, 
steigėjas,pasukęs spaudą’ 
tikroviška kryptimi,Hen
ry Luce mirė. Spauda jo 
asmenyj neteko labai žy
maus spaudos novato
riaus.
• Anglijos darbiečių vy
riausybė paruošė įstaty
mą,kuriuo anglai pasiry-

Nukelta į ° psl.
ropoję tokią informaciją.

Gruodžio mėnesio pra
džioje į Paryžių oficia
laus vizito buvo atvykęs 
Sovietų Sąjungos premje
ras Kosyginas,kuris savo 
delegacijoje atsivežė so
vietinės pavergtosios 
Latvijos ministerį pir
mininką Rubens ir lietuvį 
propagandistą filraininką 
VZalakevičių,norėdamas 
įrodyti,kad Baltijos kraš
tai yra neatskiriama So- 
vietijos dalis ir kad tas 
faktas turi būti pripažin
tas visų laisvi} kraštų.

V.Zalakevičius atsive
žė filmą,kuriame rodoma 
kaip pačių lietuvių ranko
mis krašte buvo sunai
kintas partizanų - miško 
brolių sąjūdis ir jų kova 
su raudonuoju okupantu. 
Mūsų partizanai jame pa
rodomi kaip tikri banditai 
kenkiantys lietuvių tautai 
ir ją skriaudžiantys. Šis 
filmas buvo rodomas fil- 
mologijos muziejuje pla
čiai prancūzų visuome
nei.

Atvykęs į Paryžių, V. 
Zalakevičius tuojau ieš
kojo ryšių su lietuviais . 
Jam tas pavyko ir jo ini
ciatyva ir pageidavimu 
filmas gruodžio 2 d. buvo 
rodomas Paryžiaus iietu-

Petrošius.PKlimas ir A. 
Moneys) ir kai kurie 
Prancūzijos LB Tarybos 
nariai.

Negana to,gruodžio 6d. • 
Pulk. J. Lanskoronskis 
(buv. Lietuvos karo atta
che, dabartinis PET lie
tuvių delegacijos narys ir 
Pr. LB Krašto Tarybos 
narys) suruošė sovietų 
pareigūnui VZalakevičiui 
priėmimą. Jame vėl daly
vavo Pr. LB Krašto Val
dyba ir kai kurie Tarybos 
nariai.

Kaip į šį faktą žiūri PLB 
Valdyba?Kodėl jau du mė
nesiai tyli PET lietuvių 
delegacija? Kodėl tyla 
gaubia lietuvišką spaudą? 
Ar veiksnių deklaracija 
bendradarbiavimo ir pi
lietinės drausmės klausi
mais galioja vienam atve
jui, bet ne kitam ?

( KDI)
• Indija išrinko naują par
lamentą. Rinkimus ir šio 
parlamento laimėjonaclon. 
alinio kongreso parti ja,kuri 
irligšiol buvo valdžioje , 
tačiau ji pralaimėjo per 
šimtą vietų ir parlamente 
turės tiktai apie 50 balsų 
daugumą. Prezidentas ir 
vėl paprašė Indirą Gandhi 
sudaryti naują ministerių 
kabinetą.

Montrealio lietuvių Seminaro ir Aukštesniųjų kursų mokiniai šoka tautinius 
šokius Vasario 16 dienos proga. Nuotrauka Gazette PhotoService

KANADOS MOKESČIU SISTE 

MA BUS PAKEISTA
D iefenbakerio vyriausybė 

sudarė komisija ištirti mo
kesčiu klausima. Komisija, ku 
riai vadovavo K. Carter, dirbo 
kelis metus ir Pearsono vyriau 
sybei pristatė pranešimą,kuri s 
sudaro 6 tomus ir su visais dar 
bais valstybes iždui kaštavo 3 
su puse milijonu doleriu. 
Federaliniame parlamente apie 
raportą kalbėjo finansų ministe 
ris Sharp. Jis apibudino prane
šimo pobūdi ir komisijos pasiiJ 
tymus.

Pagrindinis pakeitimas liečia 
mokesčių principus. Ikišiol mo
kėtoju buvo asmuo, o komisija 
siūlo padaryti mokėtoju šeimą, 
kaip vienetą. Ir siūlo mokesčius 
sumažinti visiems mokėtojams, 
kurie uždirba mažiau kaip 10 
tūkstančių dolerių per metus, o 
kas uždirba daugiau kaip 10,000 
dol., tiems siūloma mokesčius 
pakelti. Nepasak/ta, ar tai bus 
proporcingi mokesčiai, bet atro 
do, kad prie to einama, bent ar 
tinamasi.

Kadangi mokėtojo pagrindu i- 
mama šeima, tai savaime ai l»ku, 
kad turtingosios šeimos turės 
daugiau mokėti mokesčiu Mini s 
teris Shorp pareiškė,kad vyriau 
sybe pasiūlymus peržiūrėjusi ir 
nusistatanti siūlymus priimti. 
Jeigu tikrai taip Įvyks, tai gali 
ma tikėtis, kad masiniai mokėto 
jai, neuždirbą daugiau, kaip 10, 
000 dol., gali laukti mokesčiu 
sumažėjimo.
ŽYDAI TIRIA HITLERININKUS

Kanados žydu kongreso vice
pirmininkas Saul Heyes federa
linio parlamento imigracijos rei 
kalu komisijai pareiškė, kad jo 
organizacija turinti žinių apie 
šešis hitlerininkus, veikusius 
Latvijoje, kurie apgaulingu bū
du atvyko i Kanadą ir čia trys 
ju jau gavo Kanados pilietybę. 
Pavardžių tų asmenų jis nesu
minėjo.

PAKELTOS VALDININKAMS 
ALGOS

KVEBEKAS RUOŠIA 

ATSISKYRIMĄ?
Quebeco min. pirm. D. Jjhnso- 

nas įnešė i Quebeco parlamen 
tą įstatymo projektą, kuriuo Que- 
bece įsteigiama tarptautinių 
reikalų ministerija. Ji tvarkys 
visus reikalus su kitomis val
džiomis. Johnsonas taip gi pa
reiškė, kad ji s parlamentan įneš 
įstatymo, kuriuo Quebece eson 
tiems konsulatams bus suteik
tas diplomatinis statusas ir jo 
nei iečiamybė.

Teigiama, kad šiai s potvarky 
mais Qucbecas tampo savoran 
kiška, tiktai sufederuota su Ka
nados vai stybe.

Premier Johnson

Valstybiniu pajamų ministeris 
J. Benson paskelbė, kad 30-čioi 
tūkstančiu valstybės tarnautojų 
4 procentais pakelti atlyginimai 
už darbą, kas valstybei atseis 
apie 9,600,000 dol. per metus.

• Edmontono Flying Club lėk
tuvų angaruose kilo gaisras, ku 
rio metu sudegė 35 lėktuvai.
• 11 ledlaužių visą laiką dirbo 
šv. Lauryno upėje, kad laivai 
galėtu plaukti iki Montrealio 
uosto.

PADIDĖS TABAKO 
EXP0RTAS?
Tabako augintojų organizacija 

išsiuntė į Anglijos šeštine, Lon 
doną, delegaciją, tartis dėl Ka
nados tabako eksporto. Tokia 
galimybė atsirado dėl to, kad 
Anglija atsisakė pirkti tabaką 
iš Rorlezijos, kuriai taikomos 
ekonominės sankcijos. Tat Ka
nados tabako augintojai gali ti
kėtis gausesnio pardavimo taba 
ko.
ONTARIO PROVINCIJOS 
valdžia iš 2,000 studentų atrin 
ko 24 studentus ir 26 studentes, 
kurie bus Ontario provincijos 
pavilijono pasaulinėje parodoje 
šeimininkais. Visi jie dabar lan 
ko specialius kursus, kuriuos
baigė važiuos i-Montreali utim 
ti pareigų. Visi jie moka anglų 
ir prancūzu kalbas ir, be to, dar 
kitu kalbų, viso 14 kalbų, o vie
na studentė moka kurčianebylių 
abėcėle ir galės susikalbėti su 
kurčianebyliais.
• Austrijos prezidentas 
Franz Jonas iškilmingai 
atidarė pačiūžininkų var
žybas Vienoje.Jas laimė“ 
rusų ir amerikiečių pa- 
čiūžininkai.
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Valstybingumo sąvokai 
įprasminti

RAŠO VLIKO VICEPIRMININKAS JUOZAS AUDĖNAS

ŽEMDIRBYSTĖ GYVULININKYSTĖJ DARŽININKYSTĖJ

ŠILTNAMI U 0 S E VAISIŲ, DARŽOVIŲ

Vilkas, savo visiems 
lietuviams žodyje, Vasa
rio Šešioliktosios dienos 
proga, skirtame, pasakė: 
"Ryžtasi įprasminti Lie
tuvos valstybingumo są
voką visose lietuvių tau
tos kartose, kad ir atei
tyje nestokotų laisvės ko- 
votoję,kurie gintų Lietu
vos tautinius ir valstybi
nius interesus".

Šis Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
pasisakymas vertas di
desnio mūsų visų dėme
sio,kad prabėgomis per
skaičius jo mintis ir 
reikšmė neišblėstų. Prie 
jo tenka kiekvienam sus
toti ir pagalvoti, kuo ir 
kaip tenka prisidėti Lie
tuvos valstybingumo są
vokai sustiprinti ten, kur 
ji nyksta ir ją įskiepyti , 
kur tos sąvokos dar nėra .

Man atrodo,kad šis pa
reiškimas, Vasario 16 d. 
proga pateiktas labai tin
kamu metu tiek istorine , 
tiek ir ateities perspek
tyvine prasme. Viena dėl 
to, kad 1918 m. vasario 16 
d. Vilniuje Lietuvos Ta
ryba tautos vardu paskel
bė "atstatanti nepriklau
somą,demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietu
vos valstybę"ir antra, dėl 
to, 1944 m.vasario 16 d. 
Vilniuje Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komi
tetas,taip pat tautos var
du,pasiskelbė kovosiąs ir 
pakvietė visą tautą kovo
ti. "Lietuvos valstybės 
suvereninių organų vei
kimui atstatyti demokra
tinei santvarkai atkurti'.'.

Abu šie aktai buvo pa
skelbti pogrindyje,vokie
čių okupacijos metu 1918 
ir 1944 m. Tie pareiški
mai greitai pasiekė visą 
tautą ir visą pasaulį. Jie 
yra pagrindiniai mūsų 
politiniai dokumentai vi
sus įpareigoją kovai, kad 
būtų atstatytas Lietuvos 
valstybės veiksmingumas 
(suvereninių organų funk
cionavimas). Tai tvirti 
principiniai reikalavimai, 
pareikšti Lietuvos tautos 
vardu, visoms kartoms 
kovoti, kol bus pasiektas 
tikslas: atstatyta laisva, 
nepriklausoma .demokra
tinė Lietuva.

Ir šiandien tas pats 
Vilkas, tik deja, nebe iš 
savo sostinės Vilniaus , 
bet iš pasaulio sostinės 
NewYorko,Vasario 16 d. 
išvakarėse ragina visas 
mūsų kartas įsiprasminti 
Lietuvos valstybingumo 
sąvoką. Visi šie aktai ir 
pareiškimai .tiek kiekvie
nas atskirai, tiek juos vi

sus jungiant drauge, yra 
labai svarbūs, nors kiek
vienas iš jų, palaipsniui 
yra ir labai skirtingi: 
valstybės atstatymas,su
vereninių valstybės orga
nų veikimo atstatymas ir 
Lietuvos valstybingumo 
sąvokos įprasminimas.

Aš kviečiu visuomeni
ninkus, poli tikus ir plunks 
nos žmones plačiau pasi
sakyt spaudoje taip svar
biomis problemomis, vi
sapusiškai išryškinant 
laisvos ir nepriklauso
mos valstybės ir jos vals
tybingumo sąvokas.

Lietuvos valstybingu
mas buvo pradėtas dar 
prieš karaliaus Mindau
go laikus. Jis buvo mūsų 
krašte gyvas visuomet. 
Jis neturi Išnykti ir da
bar nei krašte, nei išei
vijoje,kai tauta neša sun
kią okupacijos naštą ir 
kai Lietuvos vardas pra
deda išnykti iš pasaulyje 
leidžiamųjų žemėlapių, 
mokyklos vadovėlių ir kt. 
leidinių. Jei kartais ku
riame žemėlapyje Lietu
vos vardas yra,tai jos te
ritorija būna įvairiais 
taškais apvesta. Gal šiuo 
metu ir prasminga, nes 
sovietai Lietuvą aptvėrė 
ne tik spigliuotų, bet ir 
elektrifikotų vielų tvora. 
Pasaulis tai žino ir taip 
žymi. Deja, jau daug kur 
Lietuva beparodoma tik 
mažu Sovietų Rusijos te
ritorijos kampeliu. Betgi 
Lietuva tai nėra tik že
mės plotas, kad ir labai 
gražioje vietoje esąs su 
visomis ten esančiomis 
gėrybėmis ir žmonėmis. 
Lietuva ne vien dainų, rū
tų darželių ar artojų 
kraštas. Lietuva ir ne taip 
sau kieno nors teritori
jos dalis .Lietuva tai vals
tybė, lygiateisė su kito
mis pasaulio valstybėmis. 
Tik šiandien jai trūksta 
vieno elemento: krašte 
veikiančios pačios tautos 
pastatytos valdžios. Ta- 
čiaunetik mes patys,bet 
ir daugelio valstybių val
džios pripažįsta Lietuvą 
esant valstybe,kooperuo
ja su mūsų diplomatiniais 
ir konsuliariniais atsto
vais, priima ir tariasi 
Lietuvos valstybės rei
kalais ne tik Vliko, bet ir 
savo kraštuose esančių 
lietuvių organizacijų ats
tovus ir su jais taip pat 
kalbasi Lietuvos valsty
bės klausimais,o Vasario 
16 d.proga skelbiamos net 
viešos proklamacijos 
Lietuvos valstybingumui 
stiprinti.

Tai dar vertingas pa-

IR GELIŲ AUGINTOJŲ

DARBDAVIAI DARBININKAI

] S ĮGYKITE brošiūras jeigu jus 
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Visų pirma, mes dar 
nežinome, ar tie vėžiai, 
kuriuos mes iššaukiame 
laboratorijos gyvuliuose 
yra tokie pat, kaip spon
taniški žmogaus vėžiai, 
nors yra labai daug pana
šumo. Antra,dar neaišku, 
ar yra viena vėžio liga, 
kuri įvairiai pasireiškia 
pagal audinius ir orga
nus, kuriuos užpuola. Gal 
yra daug vėžių, kas be 
abejo pasunkintų studi- 
jas.Trečia,įvairių pasau
lio laboratorijų eksperi- 
mentaliniai duomenys la
bai nesutinka, nors tary
tum dirbi tokiomis pat 
sąlygomis ir tokias pat 
problemas studijuoji. Iš 
to spėjame,kad vėžys nė
ra vieningas procesas , 
viena liga. Pav. mes dar 
n e žinom e, kokią įtaką turi 
dieta į vėžį. Vieni ekspe
rimentai rodo, kad ligonį 
reikia gerai maitinti, kiti 
- ligonį reikia maitinti 
santūriai. Dėl choleste
rolio maiste daviniai la
bai skiriasi ; vieniems 
-cholesterolis neturi jo
kios reikšmės,© kitiems 
taip.Vieniems tomatai at
rodo,kad sukelia vėžį, ki
tiems-ne. Yra kancerolo- 
gų, kurie nekaltina jokio 
maistaSutikau vieną spe
cialistą, kuris yra įsiti
kinęs, kad arbata sukelia 
vėžį, kiti^tlk juokiasi iš 
to. Labai didelis įvairu
mas daviniuose yra ir dėl 
vaistų. Skaičiau labai 
mokslišką straipsnį,kad 
vandens peroxydas(H2O2) 
labai gydąs,ir jis vartoja 
savo ligoniams ir net į
kraują leidžia.Kiti visiš-

dalykų. Sveikas normalus 
kraujas labai sulaiko vė
žio augimą ir plėtojimąsi, 
jeigu įvyksta transfuzija. 
Tokio imuniteto,kuris yra 
žinomas kitose ligose, 
kaip Polio, vėžio ligoje 
nematome.
VĖŽIO DIAGNOSTIKA

Dabar yra atliekamos 
didelės studijos,kad gali
ma būtų ankstybinį "Test" 
atrasti.Tuo jau būtų daug 
kas pasiekta. Su Fluores
cencijos mikroskopu dau
giausiai pasiekiama. Vė- 
ląstelės kitaip šviečia mi
kroskope.Iš plaučių skrep 
lių.iš moters ginekologi
nių kanalų galima pasiek
ti tokias atipiškas ląste
les, kurios nurodo,kad vi
duje eina neoplaziškas 
procesas. Tai yra pakan
kamai lengva įrodyti. Ku
rie turi vėžį,kalcio ir fos
foro kiekis yra padidėjęs. 
AR VĖŽYS YRA MIKRO
ORGANIZMU SUKELIA
MAS?

Tikrai yra tokių vėžių , 
kurie yra viruso sukelia
mi.Bet tie vėžiai yra pa
prastai pas gyvulius. Ar 
žmogaus vėžiai yra viru
so sukeliami, neturime 
tikrų įrodymų, bet labai 
spėjama ir labai įtaria
ma. Kaip tik dabar eina 
šitoje srityje gilios stu
dijos. Vėžio priežastis 
tikrai nėra viena, bet ke
lios. 1. Tam tikra dispo
zicija,gal ir genetiška, 2 . 
viruso ar kitokio, gal al
koholio, poveikio, 3. koks 
nors karcinogenas, pav. 
nikotinas.Vėžiui dirvą ga
li paruošti, kaip atrodo , 

gri
po, kad ir užs i šaldymo.

AR VĖŽYS YRA IŠGYDO
MAS?

Be abejo,yra vėžių, ku
rių dabartinėmis priemo
nėmis dar negalima išgy
dyti JBet yra žmonių, kurie 
po vėžio operacijos išgy
vena 10-15 metų.Taigi vė
žys nebūtinai yra mirties 
sprendimas. Yra vėžių, 
kurie galima išgydyti Jei
gu ir nevisados išgydo,bet 
dažnai prailgina ligonio 
gyvenimą. Be to, žymiai 
sušvelnina ligos eigą-su- 
mažina skausmus. Jeigu 
vėžio ląstelės kraujo ar 
limfos takais yra nuneš
tos į kitas kūno vietas, ta
da jau vėžį nebegalima 
chirurginiu būdu sukon
troliuoti, tada belieka che
moterapija, t. y. atrasti 
kokius vaistus,kurie su
naikintų vėžio ląsteles. 
Įdomu yra tas ,kad kartais 
kraujuje atrandi vėžio 
ląsteles ir vistik ligonis 
neserga vėžio liga.Matyti 
organizmas apsigina,jei
gu tų ląstelių nėra per
daug.

betkoks virus,kad ir
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skatas lietuviams išei
viams prisiminti, kad jų 
tikroji Tėvynė Motina yra 
Lietuva, nors jie kitur ir 
labai gerai gyventų.

Vliko siekimas įpras
minti Lietuvos valstybin
gumo sąvoką liečia visas 
mūsų kartas: vyresnio
sioms kartoms, kad jų 
valstybingumas neišblės
tų, nes atsiranda skepti
kų ,numojančių ranka,kad 
"iš to nieko nebus", kurie 
nebesiteikia atvykti nei į 
Vasario 16 dienos minė
jimus ir nebeatiduoda sa
vo "dešimtinės" Lietuvos 
laisvinimui ir, priaugan
čioms kartoms, kad jos 
suprastų Lietuvos valsty
bės reikšmę, kaip savo 
kilmės tėvynę, nors jie 
būtų ir kitur gimę.Tik at
kreipkime dėmesį į žy
dus,kaip jie supranta sa
vo Izraelį,į Kanadoje gy
venančius prancūzus,kaip 
jie supranta Prancūziją, 
į airius, gyvenančius A- 
merikoje, kaip jie gerai 
vertina savo Airiją.

Tiesa,tai nelengva pa
reiga būti ištikimu dviem 
valstybėm.Bet kas tą pa
reigą supranta ir ją įver
tinasis moraliai yra dvi
gubai kilnesnis ir turtin
gesnis už kitus.

Priaugančioms kar
toms, kituose kraštuose 
augančioms, pakankamai 
gerai tų kraštų patriotiz
mo įkvepia mokyklos,kul
tūra ir visa gyvenamoji 
aplinka. Mums gi lietu
viams tenka didelė už-
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Pietų Amerikos lietuvių 
Kongresas

RAŠO ALBINAS GUMBARAGIS

SESIJOS
Vasario 3 dien. puikia

me miesto centriniame 
hotelio Crillon salone 
prasidėjo sesijos: refe
ratai, debatai.

Pirmuoju referentu bu
vo kun.A. Steigvila. Tema 
"Lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje" Daugiausia jis 
pasisakė už lietuvybės 
palaikymą šeimoje. Tai 
buvo plati ir išsami stu
dija, kurią papildė kiti 
kalbėtojai.

Daug dėmesio buvo 
skirta jaunajai kartai. 
Pasisakyta, kad ją reikia 
greičiau įjungti į lietuvių 
visuomeninę veiklą.

Trečdalis dalyvių buvo 
jaunosios kartos atsto
vai, daugumoje akademi
kai - ateities lietuvybės 
išlaikymo šulai.

Iš jų pasireiškimų bu

riuotis ir pareiga savo 
šeimose, lituanistinėse 
mokyklose,organizacijo
se, bažnyčiose ir visur 
kitur į jaunimo širdis di
delėmis raidėmis rašyti 
ir rašyti, kad "Lietuva 
buvo ir turi būti l£iSva ir 
nepriklausoma. Visos 
mūsų jėgos ir visi mūsų 
darbai skiriami jos lais
vei atkovotu "

vo sulaukta rimtos kriti
kos,kad senimas perma- 
žai kreipia dėmesio ir 
mažai paremia materia
liai juos darbuose bei už
daviniuose. Senimas pri
valėtų perduoti veikimo 
vadeles jaunajai kartai 
evoliuciniu keliu. Esą ki
taip gali susidaryti padė
tis,kad jaunimas turėsiąs 
griebtis revoliucinio bū
do. Tas iššaukė debatus , 
kurie baigėsi tuo, kad vi
sas lietuviškas veikimas 
būtų pagrįstas demokra
tiniais pagrindais.
DĖL JAUNIMO BEN - 
DRADARBIAVIMO

Pietų Amerikos jauni
mas skundėsi ,kad trūksta 
tinkamo bendradarbiavi
mo su Šiaurės Amerikos 
jaunimu ir kaltino Šiau
rės Amerikos lietuvius 
dėl mažo susirūpinimo 
tuo reikalu. Esą daug kal
bama ir rašoma spaudo
je,bet mažai kas daroma 
praktiškaLRyšių palaiky
mas Amerikos kontinen
tuose yra būtinas išlaiky
ti lietuvybės gyvybingu- 
inąir Lietuvos bylos gai
vinimas visad būtų gyvas 
ir aktualus.

Kaipo pavyzdys buvo 
prisimintas Šiaurės Ame 
rikos krepšininkų vizitas

kai tam priešingi.
Bendrai kalbant, vėžys 

yra labai komplikuotas 
biologinis reiškinys.Į vė
žio studijas subėga visos 
gamtos šakos: biologija , 
chemija, bakteriologija, 
fizika, genetika, histolo
gija,patologija, fiziologi
ja. Kol vėžio klausimas 
nebus gilumoje išaiškim- 
tas, nieko geresnio ir ti
kresnio žmogui negalima 
patarti: Ateik laiku pas 
gydytoją, kol vėžys nėra 
pažengęs.
IMUNITETAS

Visi žino, kad kai ku
riomis ligomis persirgę 
kitą kartą nebesuserga 
pav. raupais, poliomyeli
tis. Sakoma, kad įsigijo 
imunitetą. Yra dviejų rū
šių imunitetas .Vėžio imu
nitetas jeigu yra, vadina
mas celiularinis imuni - 
tetas.Kraujuje yra ir su
sidaro tam tikros ląste
lės, kurios kovoja prieš 
vėžį,pav.Thymus (skydi
nė) liauka gamina tokias 
celes.Čia atsiveria visiš 
kai nauja sritis, iš ko ti
kimasi labai daug naujų

Tragiškai žuvus
LEONUI KARBŪNUI, 

jo žmoną ir p.p.Augėnus nuošir
džiai užjaučia

O.S.Pranckūnai.

1959 metais Pietų Ame
rikos lietuvių kolonijose. 
Lietuviai buvo pažadinti 
tiek plačiai,kad jaunimas 
grįžo prie lietuvių ir ry
žosi dirbti lietuviškuose 
baruose ir ryžosi atgai
vinti Lietuvos bylą sve
timtaučių sluoksniuose. 
ANTRAS SKUNDAS 
buvo pareikštas, kad tė
vai neduoda gero pavyz

džio vaikams'.
Debatai baigėsi išlai

kant lygsvarą. Be daug 
pareikštų minčių, svarbu 
suminėti vienas jaunimo 
pageidavimas,tai kad is
panų kalba leidžiamas 
"Eltos" informacijų biu
letenis, išeinąs Argenti
noje, nėra kompetetingas 
ir jam skiriamos lėšos 
yra bergždžiai.Daug.bus.
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Kanados kariuomenės jėgų pertvarkymas
Kanados parlamente bės geografinėse ribose. Šitai rolei išpildyti nau- bendrą karo organą, karo

antrą kartą patiektas ka
ro jėgų pertvarkymo ak
tas po trumpų diskusijų 
buvo principe priimtas. 
Toliau seka detalinis 
svarstymas apsaugos ko
miteto žinioje. Yra tiki
ma, kad pagrindiniai šio 
akto punktai bus priimti 
be didesnių pakeitimų.

Pagrindinis šios reor
ganizacijos uždavinys 
yra sujungimas,evoliuci
niu būdu,lauko.oro, ir jū
ros jėgų į vieną organą. 
Jaul964-tais metais,esa
mų trijų šakų vyriausiojo 
štabų viršininkų vietos 
buvo panaikintos ir vie
nintelis štabo viršininkas 
(Chief of Defence Staff) 
perėmė visų karo jėgų 
kontrolę. Šituo būdu, pla
navimo, vedimo, adminis
tracijos, apmokymo, ir 
aptarnavimo atsakomybė 
perėjo į vieno centrinio 
organo rankas, panaiki
nant trijų lygiagrečių or
ganų sistemą. Dabartinis 
integruotas štabas vykdo 
įsakymus visiems gyni
mo elementams per funk
cines komandas (com
mands).

Funkcinės komandos 
susideda iš buvusių ap
saugos elementų, kurie 
dabar yra sugrupuoti pa
gal pagrindinius Kanados 
karo jėgų uždavinius. Se
nosiom kariuomenės ko
mandoms priklausė visi 
kariuomenės elementai 
kurie radosi atsakomy- 

Fotomontažas iš trečiojo Lietuvos prezidento, Dr.Kazio Griniaus 
minėjimo Čikagoje /iš kairės/: prof.M.Mackevičius, agr.J.Berta- 
šiųs, agr. J. Daugėla /eina po paskaitos/, Margučio radio vedėjas 
H. Žemelis, giliai matomas LVLSjairm. Čikagoje J. Breivė, Dr, F. 
Kaunas, gen.konsulas dr. P.Dauzvardis, G.Galva, skaito A.Rūko 
poemą akt. L.Barauskas, dainuoja sol. J.Krištolaitytė-Dąugėlienė, 
akompanuoja A. Vasaitis. Nuotraukos E.Sulaičlo.

Oro ir jūrų jėgos turėjo 
savo atskiras komandas. 
Senųjų komandų buvo vie
nuolika jnaujųjų funkcinių 
komandų yra šešios.

"Mobile Command "pa
grindinis uždavinys yra 
kariuomenės ir taktiškų 
oro jėgų paruošimas ir 
išlaikymas lauko kovos 
stovyje. Iššaukimas šitų 
jėgų į kovą gali priklau
syti nuo NATO, Jungtinių 
Tautų, ar Kanados apsi- 
ginimo pareikalavimų. 
Šios komandos vienetai 
yra išsiskirstę po visą 
Kanadą. Kai kurie yra 
šiuo tarpu užsieny. Vie
netai yra sudaromi iš e- 
sančių elementų, pagal 
kokybės ir kiekybės pa
reikalavimus . Pavyzdžiui 
Kanados vienetas Vokie
tijoj yra brigadajelemen- 
tai sudaranti šį vienetą 
yra pėstininkų batalionai, 
tankininkų ir artilerijos 
regimental, inžinierių ir 
ryšininkų skvadronai ir 
1.1.

"Maritime Command" 
pagrindinis uždavinys 
yra prieš - povandeninių 
laivų apsauga abiejose 
kontinento pusėje. Šitai 
komandai priklauso dau
guma jūrų ir keli oro jė
gų elementai, susiję su 
šia role.

"Air Defence Com
mand" uždavinys, kartu 
su Jungtinių Valstybių 
oro jėgomis, yra apsauga 
Šiaurės Amerikos konti
nento nuo oro užpuolimo 

dojami sprausminiai lėk
tuvai ,'' Bomarc' 'priešlėk
tuvinės raketos, ir anks
tyvam pranešimui radaro 
sistemos.

"Training Command" 
uždavinys yra individua
linis apmokymas reika
lingų techniškų ir kariškų 
amatų ir specialybių. To
limesnis praktiškas ap
mokymas tęsiamas funk
cinių komandų ir kariškų 
vienetų žinioje.

"Air Transport Com
mand" pagrindinis užda
vinys yra strateginis ka
ro jėgų perkėlimas lėktu
vais į veiksmo vietovę. 
Pavyzdžiui,kareivių ir jų 
šeimų judėjimas tarp Ka
nados ir Vokietijos yra 
įvykdomas šios koman
dos.

"Materiel Command" 
pagrindinis uždavinys 
yra suteikimas kitoms 
komandoms ir vienetams 
reikalingų karo medžia
gų ir techniško aptarna
vimo.

Be šių komandų, dar 
yra kai kurie funkciniai 
vienetai tiesiogiai atsa
kingi vyriausiam štabo 
viršininkui.Karo jėgųne- 
judoma komunikacijos 
sistema išvysto ir išlaiko 
strateginio susisiekimo 
tinklą visoj Kanadoj. Re
zervų skyrius įvykdo vi
sokeriopas atsargos da
linių funkcijas.

Nors galutinis sieki
mas yra sudaryti vieną 

elementų skirtingumas 
pasiliks kaip esąs. Pėsti
ninkai , pavyzd žiui ,nepr a-*< 
dės taisyti radio aparatų; 
tankininkai neskraidys 
lėktuvais; pilotai neko
manduos laivų. Kiekvie
nas kareivis turės parei
gai savo amatą ir spe
cialybę. Karininkų vado
vybės šakos atitiks pana
šias kareivių ir specialy
bių grupes. Tam tikras 
specialybes bus galima 
įsigyt kareiviams iš Skir
tingų amatų grupių.

Bendras uniformų klau 
simas yra maždaug toks: 
išeiginės uniformos bus 
tos pačios visiems, su 
skirtingais vienetų ir su
grupavimo ženklais ;karo 
lauko ir darbo uniformos 
skirsis pagal užduoties 
rūšį ir sąlygas. Lakūnai 
ir toliau dėvės specialius 
skraidymo treningus ;ka- 
reiviai lauko vienetuose 
dėvės uniformas tinka
mas lauko veiksmams.

Be spėliojimo apie po
litinius interesus,susiju
sius su integracija, kai 
kurie motyvai yra aiškūs. 
Modernūs karo metodai 
reikalauja sudėtingų ir 
brangių technologinių 
įrankių,ne tik pačiam ka
ro lauke, bet kariuome
nės paruošime ir admi
nistracijoj. Subendrini - 
mas metodų visokeriopoj 
veikloj leidžia centrali
zuoti jėgas. Centriniuose 
administracijos organuo
se galima panaudoti tech-
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nologinius įrankius, pa
naikinant daugumą lėtų 
žmogaus procesų ir su
mažinant i šlaidas JPavyz - 
džiui, komputeriai daug 
patobulina procesą ap
mokėjimo ir medžiagų 
pristatymo srityse. Tu
rint ne vieną, bet tris ka
ro šakas su savotiškomis 
procedūromis reikėtų 
trijų atskirų įstaigų su 
savais komputerių įrašy
mais ir specialistais. Dėl 
kainos šitokia prabanga 
būtų neįmanoma 100, 000 
žmonių kariuomenėj.

Karo lauke modernūs 
laikai pakeitė strategi
nius ir taktinius būdus. 
Atominių ginklų naudoji
mas reikalauja staigių ir 
greitų veiksmų .naudoj ant 
oro, jūrų ir lauko jėgų 
elementus įvairiose kom
binacijose. Skirtumai 
procedūroj negali būti to- 
leruojami.Viršininko ko
mandos turi būti aiškios 
ir tą pačią reikšmę turėt 
visiems jo vadovybėj su- 
grupuotiem elementams. 
Laikai praėjo kada jūrų 
jėgos kovojo prieš jūrų 
jėgas, oro, prieš oro;ir 
lauko,prieš lauko.

Suvienijimas karo jėgų 
turi reikšmių, kurias bus 
galima tik su laiku pilnai 
įvertinti.Vykdant šią ra
dikalią sistemąproblemų 
reikia tikėtis. Mažumos 
pasipriešinimas seks ir 
toliau,daugiausiai iš jaus
minių ar politinių intere
su. Parlamento aiškus 
sutikimas su integracijos

K. BARONAS ®

MEX1KOJE
Iš Acapulco vėl grįžau 

į sostinę. Buvo likę dar 
nelankytų vietų netik pa
čiame mieste, bet ir to
liau. Su trim amerikie
čiais ir turizmo biero va-

Emilius Knystautas, 
Montrealyje baigęs univer
sitetą ir gavęs stipendiją, 
mokslus tęsia Connectikut 
universitete. Šiomis dieno 
mis jis jau įsigijo Master 
Degree iš atominės fizi
kos ir nenutraukdamas st
udijų tęsia specializavimą- 
si ir pradėjo ruoštis Dakt- 
rarato laipsniui gauti. Lin
kėtina sėkmė.

principu atspindi bendrą 
karo srities žinovų įsiti
kinimą, kad integracija 
atitinka šių dienų Kana
dos kariškus uždavinius 
ir taksų mokėtojų piniginį 
pajėgumą. P. P. 

dovo lengva mašina va
žiavom į universiteto ra
joną (vadinamas ciudad- 
miestas), kuris susideda 
iš moderniškų 80 pastatų 
ir sudaro tikrai įspūdingą 
vaizdą.

Šalia universiteto yra 
ir rezidencinis kvartalas, 
kur vilų kainos svyruoja 
tarp 50-80 tūkstančių JAV 
dol. Tai aukštosios kla
sės, daugumoj advokatų, 
inžinierių,įvairių biznie
rių namai. Jų išlaikymas 
į mėnesį kainuoja apie 300 
-350 dol. ,nes tokio namo 
savininkas turi kelias 
tarnaites, daržininką, vi
rėją, šoferį, sargą. Kai 
kurių vilų daržai atrodė 
kaip botanikos sodai.su 
gražiausiais gėlynais, į- 
vairių pietų kraštų me
džiais..........Prisiminiau
vargšų indėnų gyvenimą 
ir jų "namus" kelionėj į 
pi ramydes. D avęs
šeimininkei 5 pesas j pa
prašiau leidimo nufoto
grafuoti. Ir vėl su pen
kiom pesom gavau leidi
mą įeiti į vidų. "Namas" 
be grindų. Išsikalbu su 
šeimininke.Jų šeima su
sideda iš devynių asme
nų-jos pačios,vyro ir sep
tynių vaikų. Nežinau, kur 
jie miega, nes tik vienam 
kambaryje stovėjo dvi 
"lovos", nežinau kur jie 
valgo ir iš ko jie valgo, 
nes jokių indų nemačiau. 
Užklausiu šeimininkės -

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
64 atkarpa.

GYVENIMAS IS NAUJO
VIII

— Manau, tu nieko prieš, jeigu mudu truputį apsidžio- 
vinsime? — paklausė su geliančia ironija.

— Girtas ar ką? — piktai atsakė Goda.— Galėjome užsi
mušti.

— Galėjome. Bet šį kartą pasisekė. Eik į vidų. Atnešiu 
malkų — užkursime ugnį.

— Bet ir kvailas esi, Martynai. Aš visa šlapia, kaip viš
čiukas. Asilas!

Martynas mostu parodė duris. Ji įėjo į vidų, gūžčiodama 
nuo nemalonaus jausmo, kurį sukelia šlapi drabužiai. Mar
tynas įstūmė priemenėn motociklą. Priemenėje buvo prigrioz- 
dinta visokio nereikalingo šlamšto, tarp kurio mėtėsi keli 
lentgaliai, sugriuvusios rėčkos šulai ir daugybė kitokio lau
žo, tinkamo kurui. Pasišviesdamas kišeniniu žibintuvėliu, 
Martynas pritaisė gerą glėbį malkų, priskaldė šakalių, atnešė 
iš griovio butelį vandens. Kol jis ruošėsi, Goda sėdėjo susi
traukusi ant lovos ir nepratarė nė žodžio. Net tada, kai židi
nyje linksmai sutraškėjo ugnis, pripildydama apmirusią tro
belę jaukaus šešėlių žaismo, Goda nepajudėjo iš vietos.

Martynas, Jsigerdamas į burną iš butelio vandens, čia pat 
viduraslyje nusiplovė rankas, apsiprausė.

— Eikš, užpilsiu ant rankų.
— Asilas! — burbtelėjo ji, tačiau pakilo nuo lovos ir 

pasilenkusi atkišo rieškutes.
Po valandėlės abudu sėdėjo prieš ugnį. Nuo džiūstančių 

drabužių kilo garas. Pergyventas nuotykis abiem atrodė ne
įtikinamai kvailas ir nereikalingas.

— Jeigu ne aš, dabar šoktum su tuo grietinės bidonu,— 
tarė Martynas,— o po kokios valandos abudu būtumėte at
žygiavę čia. Vargšas Benius. . .

— Nieko. Kas žmogui skirta, niekur nedings,— pašaipiai 
atrėžė Goda.

„Kam aš tai pasakiau? Juk netiesa. . — piktai pagalvojo 
Martynas.

— Buvau Viešvilėje, pas Jurėną, todėl pavėlavau.
— Tokie dalykai man visai neįdomu.— Ji nusimovė ba

telį ir atkišo prieš ugnį; kita ranka, paspiaudydama nosinę, 
įniko valytis aptaškytas blauzdas.

Neįdomu. . . Taip, ji visą laiką numoja ranka į tai, kas 
jam, Martynui, labiausiai rūpi. Tas absurdas su kukurūzais. . . 
Ne, jis nekaltina jos, būtų nesąmonė vienai suversti kaltę, 
tačiau kas žino, gal būtų kitaip išėję, jei ne jos abejingumas? 
Jam pritrūko tvirtumo, pasitikėjimo savimi. Jo lynas, kurio 
laikėsi įsikibęs, buvo nepakankamai stiprus, ir jeigu ji būtų 
įvijusi į jį nors menką pluoštelį savojo „aš“, jis nebūtų trū
kęs. Ne! Bet jai buvo neįdomu. . . Jai niekas neįdomu, išsky
rus save pačią. . .

— Gerai,— su pagieža pratarė jis.— Galiu pasakyti, kas 
tave tikrai sudomins; buvau ligoninėje pas Toleikį. („Po 
velnių, kam meluoju?“) Greitai grįš. Atvirai nepasakė, bet, 
matyt, nusivylęs, kad kai kurie žmonės jo neaplanko. . .

Goda pasilenkė ir ilgiau, negu reikia, krapštėsi apie ant
rą batelį, kol jį nusimovė.

— Toliau? — paklausė, apsimesdama abejinga.
— Toliau? — Martynas dusliai nusijuokė. — Tau labai 

karšta, mergele, pasitrauk nuo ugnies — ausys ištirps. . .
— Menkniekis. Toleikis toks vyras, dėl kurio verta pa

aukoti ausis,— atrėžė Goda, atgavusi pusiausvyrą.
— Taip, jis stebuklingas! — Martyną vėl suėmė siutas, 

kuris prieš gerą valandą nešiojo kaip pamišusį šimto kilo
metrų greičiu po laukus.— Įsivaizduoji, žinojo, kad Šileika 
praskėlė pakaušį, o tylėjo. Nenorėjo žmogaus skandinti. Ne
išpasakytas taurumas! Milžinas! Martynas nevertas jo kojos 
pirštelio. Martynas. . . Ech, ar verta kalbėti apie tokį nieką, 
kaip Martynas? Subankrutavęs pirmininko pavaduotojas. 
Kandidatas į MMS vamzdelių kloti. Ne ryt, tai poryt pasiųs jį 
po velnių — Toleikis jau pasistengs. . . Teisingai galvoji, 
mergužėle. Kokia tau nauda iš tokio vyro? Gėda, negarbė, 
gyvenimas be perspektyvų. Ko glaudosi tas apspardytas šu
nelis apie kojas?! Paspirk ir tu. Lauk, perkoręs dvėsna iš 
mano akių! — Martynas pašoko ir vėl susmuko ant taburetės. 
Kietai suspausti kumščiai konvulsiškai trūkčiojo ant kelių.

Goda žiūrėjo sumišusi į linksmai traškančią ugnį. Nukritę 
bateliai voliojosi po basomis kojomis.

— Gali nepavydėti Toleikiui,— pagaliau pratarė.— Tuo 
labiau man. Gyvenime ne viskas taip susiklosto, kaip norė
tume.

— Tu manęs niekada tikrai nemylėjai,— išduso jis, su
dėdamas į tuos žodžius visą neviltį, kurios buvo sklidina jo 
širdis.— Tau buvo svarbu nuotykis.

— Tada aš tave tikrai mylėjau.

— Tada?
— O dabar. . . maniau mylinti.
— Kaip visus tuos, pradedant mokytoju? — Jis geliamai 

nusijuokė.
— Gal ne. ..— Ji truputį patylėjo. Ugnies atšvaistai dar

kė jos veidą, ir ji atrodė negraži, sena ir pavargusi.— Būki
me atviri, Martynai. Nors kartą gyvenime reikia būti atvi
riems. Taip, gal ir tavo tiesa, aš tik įsivaizdavau tave mylinti, 
stengiausi prikelti aną, seniai mirusią meilę. . . tikrąją, o 
iš tiesų. . .— Nutilo, pasilenkusi įmetė į plytą porą pagaliukų. 
Ugnis prislopo, ir trobelėje pasidarė tamsiau. Pro išryškėju
sius langų kvadratus žvelgė žvaigždėtas artėjančios vasaros 
dangus.

— O iš tiesų? — paklausė jis pašnibždomis, nesulaukda
mas atsakymo.

— Nežinau. . . Tur būt, įpuoliau tau į glėbį, bėgdama 
nuo kito. Kalta prieš tave, Martynai, bet ką mes čia galime 
padaryti?

— Toleikis! . .—šūktelėjo Martynas.— Negi tu tikiesi? . .
— Ne, nieko nesitikiu. Vienintelis iš visų pažįstamų vyrų, 

iš kurio nieko nesitikiu. Jei būčiau tikėjusis, šiandien mud- 
dviem nereikėtų aiškintis.

— Ir vis dėlto tu jį myli, Goda! — sudejavo Martynas.— 
Juk tai beprasmiška, kvaila. Kodėl mudu negalime būti lai
mingi? Ko tau trūksta iš manęs? Pamokyk, nurodyk, koks 
turiu būti. Viską padarysiu dėl tavęs.

— Žmogus negali padaryti daugiau, negu gali, Martynai.
— Ak, nekalbėk! Žinau, kad galėjau būti kitoks, visai 

kitoks, negu esu. Bet dar yra laiko, Goda. . .
— Ir aš galėjau būti kitokia, Martynai. Deja. . . Mudu 

per silpni padaryti stebuklą: atgaivinti, kas seniai mirę. Ro
manuose rašoma apie panašius dalykus; žmonės mylėjosi, 
gyvenimas išskyrė, paskui vėl suvedė, ir jiedu laimingai 
gyveno. Gal ir laimingai, bet tikros meilės nebuvo. O jeigu 
ir pasitaikė viena kita išimtis iš tūkstančio, tai tik todėl, kad 
tie žmonės turėjo ypatybę atgimti iš naujo. Meilė nemėgsta 
senių. O mudu kasdien daromės senesni, Martynai.— Goda 
atsistojo ir pasisuko nugara į įsiliepsnojusią ugnį — suknelės 
priešakys ir kojos buvo apdžiūvę.

Martynas pažvelgė į ją nusiminęs. Ji buvo taip arti, kad 
tereikėjo ranką ištiesti, ir būtų galėjęs apglėbti liemenį. Juk 
kiek kartų taip buvo. . . Bet daugiau taip nebebus. Godos ne
bėra — čia tik jos šmėkla. Ji pasisuka prieš ugnį šonu, tai
sosi suknelę, pasilenkia, vėl atsitiesia. Nuo džiūstančių dra
bužių kyla garas — šiltas, dvelkiantis svaigiu jos kūno kva
pu. Bet visa tai apgaulė, iliuzija, kaip tas nesugaunamas jos 
šešėlis, judantis ant sienos. Jos nebėra, jos nebėra. . .

Daugiau bus.

i

kur yra cocina-virtuvė. Ji 
nusišypso ir parodo pir
mam" kambaryje" paka
bintą katilą. Jokios kros
nies, tik likę pelenai aiš
kiai pasako,kad ugnis kū
renama tiesiog ant moli
nių grindų...

Graudu pasidarė. Vie
nur yra visko perteklius, 
kitur trūksta kasdieninių, 
būtiniausių,namų apyvo
kos, daiktų.

Sukinėjamės Coysacan 
-pirmųjų ispanų kolonis
tų gyventoj vietovėj slau - 
rose suktose gatvėse, kur 
namai neturėjo numarių, 
o tik savininkų vardus ir 
pavardes,kur buvo įkurta 
pirma vi^oj Amerikoj 
miesto savivaldybė, sena 
šv.Jono bažnyčia.Čia, jau 
tikrai viskas "kvepia" 
matyta Ispanijai

Žinojau, kad netoliese 
yra buv. L. Trockio gy
venti namai ,tad paprašiau 
vadovo,prie jų sustoti.Iš- 
lipęs iš mašinos stebiu 
aukšto mūro tvorą su sar
gybinių bokšteliais kam
puose, didelius namus.

Sunku buvo prie Troc
kio prieiti.Tačiau Stalino 
ranka jį pasiekė zklastos 
keliu 1940 m. L. Trockis 
buvo nužudytas.

Daugiau bus.

sodai.su
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pasibaisėtina klaida, kuri 
nuvertina visą veikalą.

LITUANUS 1966 metų. 
Nr. 3. Šis nr. iliustruotas 
Australijoje gyvenančio dai
lininko Leono Urbono kūri
nių fotografijomis. Žurana- 
las gaunamas adresu:P.O. 
Bokė 9318. Chicago, Illi
nois 60690, U.S.A. Turi
nyje Kosto Ostrausko kū
riniai ir kt. Numeris įdo
mus. Šis žuranalas leid
žiamas angliškai kalban
tiems.

NAUJI 
D r. Jack J.Stukas."A- 
wakening Lithuania'.'A 
Study on Rise of Mode
rn Lithuanian Nationa
lism.

Tai yra anglų kalba lei
dinys, parašytas Profes. 
Jack J. Stuko, Ph.D.,ku
ris pasirašo Director In
stitute of International Bu
siness Seton Hall Univer
sity.

Leidinys labai gražiai 
išleistas, originaliai i- 
liustruotas, palydimas 
Lietuvos atstovo Vašing
tone, Juozo Kajecko įža
nginiu žodžiu. 18s pusla
piai. Kaina 5 doleriai. 
Leidinys gaunamas adre
su: Dr. Jack J.Stukas, 
1016 Schleifer Road, Hil- 
Išide, N.J. 07205,USA. 
Kongreso bibliotekoje jo 
Nr. 66-28716.
Vienas, deja, labai stam

bus trūkumas ir didelė klai-kad A,Rūkas negarbina so
da: ant Mažosios Lietuvos 
užrašyta GERMANY. Ra
šant istorinio pobūdžio vei
kalus tokios klaidos yra tie
siog nusikaltimas ne tiktai 
prieš istoriją, bet ir prieš 
visą tautą. Puslapis su že
mėlapiu parduodant reikia 
išplėšti. Jis ne tiktai pra
eičiai neatatinka, bet jis 
neatatinka ir dabarčiai. Tai

JULIUS BUTĖNAS -PRIEŠ 
ANTANĄ RŪKĄ

Gimtojo Krašto 3-me n-ry 
Julius Būtėnas, jausdam
asis esąs Antano Rūko dr
augu, aptaria jo paskutinę 
poemą"Mano tautos istori 
ją", prisimindamas jo ir 
ankstyvesnę kūrybą. J. Bū
tėnui nepatinka, žinoma ,

vietinės okupacijos, bet 
pats primena fašistinius 
laikus, feodalizmą, baudž 
lamas stovyklas ir, žino
ma, "užmiršta" sovietinės 
okupacijos"perlus" suSibt 
ru pačioje viršūnėje...

Jeigu J. Būtėnas drįsta
pasisakyti esąs A.Rūkodr- cijos.Gaila tokių žmonių, 
augas.tai jau verčiau būtų 
patylėjęs. Kaip gi negraž-

|4rljos Z)VVY/VM>\OsĮ

— Kai tu pasveiksi, ar pats 
baigsi remontuoti stogą, ar 
kviesti meistrą!

sisako apie save. Tačiau Bronius Kviklys, 
apie Rapolą Skipitį yra ga- tik ką išleidęs trečiąjį to
lima ir kitiems pasisakyti, mą "Mūsų Lietuvos". Tai 
nes tai yra palčios ir dau

Rapolui Skipičiui sukako 
80 metų. Sukaktuvinink
as rašo atsiminimus,ku
rių pirmosios knygos jau
išleistos. Jose jis pats pa-giapusiškos veiklos asme- 

------------------------------------- — nvbė.
us toks žiaurus veidmainia R. Skipitis visuomeninki— 
vimas'. Reikia tiktai steb- kas, valstybininkas-minis- 
ėtis,kaip,anot Tarsio, so- teris, teisininkas-advoka- 
vietinis fašizmas, vadina- tas, menininkas-teatralas, 
mas komunizmu, taip žiau- vienas iš garsaus savo me 
rial sužaloja silpnesnius 
smegenis ir nejautrią są
žinę, kad tokie silpnaval
iai žmonės visiškai lieka 
be minimališkos orienta-

tu satyros teatro "Vilko
lakis" kūrėjas, veiklus da
lyvis, ir tt.

Sukaktuvininkui palinkėsi 
sime geros svaikatos ir il
giausių metų'

GYVI MIRUSIOS KALBOS PAMINKLAI

kapitalinis darbas, parei
kalavęs iš organizatoriaus 
medžiagos rinkėjo ir reda 
ktoriaus daug darbo ir did 
elių pastangų, ypač surin
kti daugybę žinių ir daugy 
bę fotografijų, kurios gy
vai pavaizduoja aptariam
uosius dalykus.
Bronius Kviklys kaip tiktai 
ir yra pasižymėjęs tokių 
darbų sumanytojas ir or
ganizatorius.

— Kaip naujas direktorius!
— Beviltiška! Turi labai kietus 

kelius.

Naujo leidinio aplankas

pirmąjį pasaulinį karą Pe-
Viešoji biblioteka saugojo

ODISĖJO KLAJONIŲ MARŠRUTAS

Nemirtingoji Homero epopėja apie Odisėjo klajones 
ir nuotykius nėra tik legendinė sakmė. Joje atsispindi 
senovės graikų gyvenimas bei papročiai. Dabar išaiškin
tas kelias, kuriuo Odisėjas klajojo Viduržemio jūroje.

Vieta lotosų ir datulių šalyje, aprašyta kaip pirmasis 
sustojimo punktas, apleidus Troją (1), yra Džerbos sala 
Tuniso pakrantėje (2). Kiklopų sala (3) yra Italijos pa
krantėje, netoli Posilipo kalno, Vėjų sala, dievo Eolo 
buveinė, — tai Strombolio sala Tirėnų jūroje (4), o vai
šingosios Kirkės namai — Monte Circeo sala (5). Sire
nos gyveno Gali saloje (6) Sorento įlankoje. Scilė ir Cha
ribdė buvo dabartinio Mesinos sąsiaurio (7) saugotojos. 
Kalipsės sala — dabartinė Malta (8). Paskutinis sustojimo 
punktas -grįžtant namo buvo Kortu sala Graikijos pa
krantėje (9). Gimtojoje Itakės salelėje (Jonijos jūra) Odi
sėjas į krantą išlipo rytinėje Neritono kalno papėdėje 
prie Forkio įlankos (10).

Prieš 
terburgo 
mažutį nuo laiko pageltusiais lapais 
prūsišką katekizmą, kurio tituliniame 
lape iki šiol niekam nežinoma ran
ka buvo įrašyta: „Šita senoji prūsų 
kalba yra visiškai išnykusi. 1677 me
tais vienintelis šią kalbą mokėjęs 
senelis mirė, gyvendamas Kuršių 
Neringoje..." įrašo autorius, gal 
būt, ir neklydo: senosiose prūsų že
mėse kalbančių prūsiškai tikriausiai 
jau nebuvo, šiandien, praėjus be
veik trims šimtmečiams nuo to „pas-

kalbos 
>amink- 
lai

kutinio prūso" mirties, mokančių 
prūsų kalbą žmonių rasti visai ne
sunku. Galima jų rasti Vilniuje, ga
lima sutikti Maskvoje, Berlyne, Pa
ryžiuje, Filadelfijoje ir daug kur ki
tur. Deja, šie žmonės ne senųjų 
prūsų palikuonys, o dažniausiai uni
versitetų profesoriai, su didžiausiu 
atsidėjimu išstudijavę kiekvieną mū
sų dienas pasiekusį prūsišką žodį. 
Žymus baltų kalbų tyrinėtojas lenkų 
kalbininkas Janas Otrembskis prūsų 
kalbą taikliai pavadino indoeuro
peistų „mylimuoju kūdikiu".

Mirė šis „kūdikis" labai anksti, 
savo gyvavimo liudininkais palikda
mas tik du žodynėlius (802 ir 100 žo
džių), tris katekizmus, (dviejuose yra 
po 6 ir viename 54 prūsiško teksto 
puslapiai), vieną kitą trumputį teks
to fragmentą ir keletu šimtų vieto
vardžių bei asmenvardžių.

Prūsų kalbos paminklai parašyti 
labai prastai. Mat, patiems prūsams 
savo gimtosios kalbos knygų rašyti 
nebūvo lemta: per daug laiko jiems 
teko kariauti, o jų priešai buvo per 
daug stiprūs. Mūsų minėti paminklai 
kilę jau iš tų laikų, kai prūsų tauta 
buvo pavergta, jų kalba nyko, o 
prūsiškus raštus dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių rašė patys prūsų 
nukariautojai.

Iš visų prūsų kalbos paminklų, be 
abejo, svarbiausias yra vadinamasis 
trečiasis katekizmas — didžiausias 
jis savo apimtimi, o, be to, jame 
pažymėti kirčiuotų skiemenų ilgu-

mai, kas nepaprastai reikšminga ak
centologijos tyrinėtojams, šį katekiz
mą iš vokiečių kalbos vertė Pabečių 
klebonas Abelis Vilis, o jam talki
ninkavo prūsas baudžiauninkas Pau
lius Mėgotas. Yra netgi išlikęs 
1554 m. liepos 26 d. raštas, kuriame 
A. Vilis skundžiasi vienam savo bi
čiuliui, kad jo talkininkas taip ap
krautas baudžiavos darbais, jog ne
gali visai jam padėti versti. A. Vi
lis už katekizmo vertimą iš valdžios, 
gavęs 10 talerių. į senatvę apakęs, 
jis gyveno prie vienos Karaliaučiaus 
ligoninės. Tai beveik ir viskas, ką 
mes žinome apie anuos prūsų „lite
ratus".

Prūsų kalbos paminklai mokslo 
reikalams leidžiami ne pirmą kartą 
(antai praėjusiais metais nemaža da
lis jų kaip mokymo priemonė buvo 
išleista net JAV Pensilvanijos uni
versitete). Tačiau tokio puošnaus ir 
taip kruopščiai paruošto prūsų kal
bos paminklų leidimo, kaip dabar 
išėję iš spaudos „Prūsų kalbos pa
minklai", dar niekas nėra matęs. 
Knygoje yra vertinga šio leidinio 
sudarytojo doc. V. Mažiulio studija 
apie prūsus, jų kalbos paminklus, 
prūsų tekstų rašybos problemas.

Knygą išleido LTSR Mokslų Aka
demijos Centrinė biblioteka, ats. 
redaktorius —

Leidinys, be 
domėjimo net ir toli už mūsų res- -Vailioniui, išrinktas tos 
publikos ribų. — -

■

biblioteka, 
A. Ivaškevičius, 
abejo, sulauks susi-

Prof.dr. J, Dagiui sukako 
60 metų. Gimęs 1906.10 
11 d., Biržų gimnaziją pa- 1906.12.14 d., mokėsi Pas 
baigė 1925 m. .Vytauto Di- valio gimnazijoje, Dotnuv 
džiojo univ. Matematikos - 
Gamtos fakulteto Botani
kos ciklą 1930 m., specia
lizavosi Graz'o universit
ete augalų fiziologijos spe
cialybėje. Mirus fiziologi
jos katedros ved. prof. L.

a. Sabaliauskas Nukelta į paskutinę skiltį 
_______________ po Vasinausku.______ ___

Prof. agr. P. Vasinauskui 
sukako 60 metų. Gimęs

os Žemės Ūkio Akademiją 
baigė 1930 m. Buvo agro
nomu įvairiose apskrityse, 
Žemės ūkio rūmų direkto
rium. Po 2 pas.karo Že
mės Ūkio Akademijos žem 
dirbystės katedros vedė - 
jas, nuo 1956 m. Žemdir
bystės mokslinio instituto 
direktorius. Vasinauskas

O, DUOKIT, DUOKITE MAN LAISVE!

. - Čia geriau negu laisvėje,-kalbėjo 
Semion Saveljevič Samdelov.

Visi tylėjo ir klausėsi Samdelovo.
- Ne, negera kalbate, - atsiliepė Va

lentin Almazov. - Kapituliuoti? Jokiu 
būdu'. Ir jeigu pasislėpsi nuo gyveni
mo, tai kas gi iš to gausis ?Merdėjl- 
mas'. Kokiu tikslu tada gyventi? Ka
lėjime gyvenimo nėra.
- Taip, visuotinis kalėjimas, - mįs

lingai pasakė Tolia Žukov.- Jokios 
vilties būti paleistam į laisvę.. .Tik
tai gal...
- Aš jau ne kartą sakiau tau, Tolia,- 

pakėlė balsą Nikolai Vasiljevič Mor- 
ionyj,- kad ne save, bet juos reikia 
galabyti.
- Taip lengva pasakyti, - atsiliepė 

Pavel Nikolaievič Zagogulin, - bet 
nelengva kovoti su tokia kreiva gal
ia. Kaltini galvos nenupiausi. Ir jau 
daugybė visokios biaurybės priviso,- 
kaip mano žmona. Prakeiktoji palai
ko režimą. O valdininkai'. Čekistai'. 
Gydytojai'. Tokių, kaip mūsų Ilzą^ 
Koch /taip praminė Kiziak/,- dešim
tys tūkstančių, o kaip mes,-vienetai, 
dešimtys.
- O jūs, Pavel Nikolaievič, nemato

te, kad gausėja ir mūsų eilės? Ne, 
ne vienetai, ne dešimtys mūsų, o tū
kstančiai, ir greit bus miltjonaLJie 
tiktai garsiai apie save nekalba, jie
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yra, reikia tiktai sugebėti sutelkti, 
uždegti, ir mes tokį pasaulinį gais
rą sukelsime, kurio neužgesys jokie 
policininkai visoje žemėje, - pasakė 
Antonovas.
- Volodia, taip garsiai nekalbėk. Iš

girs šnipai ir visus mus sušaudys,- 
baimingai žvalgydamasis kalbėjo Že- 
nia Diamant.
- Ech tu, profsąjunginė menkystė, o 

dar muzikas'. - nusivylęs pasakėVo- 
lodia Antonov. - Čia nieko bijoti ne
reikia, juk mes bepročiai, mūsų net 
ir teisti negalima. O mūsų reikalas 
teisėtas, ir mes nugalėsime.
- Teisingai kalbi, Volodia, - pasakė 

Valentinas Almazovas. - Mūsų nelai
me yra tame, kad mes savo silpnu
mą perdedame. Mes tiktai užveržia
me tuo kilpą ant mūsų kaklo. Ir tas 
sumažina mūsų veiksmingumo valią. 
- Valia ir valdžia’.-kaip pasakė didy
sis Nitše, - sušuko Volodia Antonov.
- Nuostabus dalykas, - tęsė Almazo

vas,- mūsų žmonės taip priprato prie 
pikto pergalės, kad tiesos nešėjai jau
čiasi pasmerkti kapituliuoti, o kai ku
rie perdaug greit jau kapituliuoja. Aš 
suprantu nihilistus. Jie aiškiai visų 
pirma. Ir tas yra baisu. Žmonija ne
privalo, ji negali žūti. Ar gi galima 
be sudrebėjimo įsivaizduoti, kad ne
bus kam skaityti "Brolių Karamazo- 

vų", kad neskambės "Appasionata" a 
kad dings "Dovydas" ir "Paskutinė 
Vakarienė". Bet jeigu nebus sunai - 
kintas rusiškai-kiniškas fašizmas, 
tai žmonija žus- šita man taip pat y- 
ra aišku.
- Visiems tas aišku, - pasakė Golin, 

-Bet mes nepasiduosime.

Rytą Valentiną Almazovą pakvietė 
pas profesorių Šteiną.

Ilgame ir siaurame kambaryje sė
dėjo visi civiliai gydytojai ir vis i pri
komandiruotieji specializuotis- as - 
menų apie keturiasdešimt. Profeso
rius sėdėjo plišinėje kėdėje, atvert
ęs galvą ir žiūrėjo į Almazovą taip, 
kaip zoologijos sodo lankytojas žiū
ri į reta Indijos dramblio ezemplio- 
rių. Ir visų gydytojų akys buvo nuk
reiptos į Almazovą.
- Na ką gi, pasipažinkime, Valen - 

tin Ivanovič,-dirbtiniu laisvymu pra
dėjo Šteinas. - Mane vadina Abram 
Grigorjevič. Papasakokite, kaip jūs 
čia patekote, kaip susirgote.

Almazovas į Šteiną pažiūrėjo to - 
kiu triuškinančiu žvilgsniu, kad tas 
nervingai sukrutėjo savo sėdynėje.
- Susipažinti su jumis aš jokio no

ro neturiu, bet esu priverstas. O 
atvežė čia mane policininkai. Mano 
sveikata puiki, o jūsų uždavinys-ją 
man suardyti. Įspėju jus, tas jums 
nepavyks.
- Nesvarbu, kaip jūs čia patekote. 

Bet supraskite, kad sveiki čia nepa
tenka.
- Lygiai taip pat čekistai kalbėjo ta

rdymo metu. "Nekalti negali patekti
į sovietinį kalėjimą','- jie kalbėjo. O 
tie, kurte šita tvirtina, - antisovieti- 
niai žmonės. Reiškia, jiems vietaka
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Įėjime... O dabar Stalino kalėjimai 
pakeisti bepročių namais.
- Taip... Jūs kažkas nepanašus į 

normalų asmenį.
- Ir draugai man sakė, kad su tokia 

baisia kamarilja, kokia yra sovieti
nė pabaisa, gali kovoti tiktai bepro
čiai.
- Teisingai'. Jūs beprotis'. Jus rei - 

kia gydyti'.
- Neerzinkite'. Aš su jumis nesigin

čysiu, - tai būtų žemiau mano garbės 
ginčytis su tokiais...

Šteinas paraudo, bet greit paskubo
mis nusijuokė, kraipydamas lūpas, 
ir pasakė:
- Mes ant ligonių nepykstame.
- Aš ant policininkų taip pat nepyks

tu taip gi, kaip ant pastumdėlių.
- O mes kas, jūsų nuomone- polici

ninkai ar pastumdėliai?
- Ir vieni ir kiti.
- Ir nieko daugiau nėra sovietinėje 

visuomenėje?
- Sovietinė visuomenė - tai žmoni

jos šiukšlynas, visą žmoniją nuodi
jąs smarve; pro ją aš jau seniai pra
einu užsikimšęs nosį, bet, prisipaž
insiu, vis sunkiau darosi kvėpuoti.
- Kaip jūs galite kalbėti tokius bai

sius dalykus, - normaliam žmogui ir 
liežuvis taip nepasisuktų...
- Pašllaužiniai ir bailiai visada bi

jo teisybės, ypač kai susitinka veid
as į veidą.
- Taip, jūs tikrai esate ligonis.. .Ir 

aš jums siūlau taiką, - imkime ir pa- 
sigydykime, ir viskas bus gerai.-Ir 
jis ištiesė Almazovui ranką.

Almazovas nudavė, kad nepamatė 
ištiestos rankos, pasisuko į jį nuga
ra ir nuėjo durų link.

Daugiau bus.

Petras pagarsėjo susikir
timu su Chruščiovu dėl ku
kurūzų, nes jis pasisakė, 
kad Lietuvai tinka žalie
nos, ne kukurūzai. Ir tą 
kovą laimėjo. Tat jį ten
ka laikyti čempionu... ir 
nepaprastu,bet drįsusiu 
pasisakyti prieš patį dik
tatorių.

Jonas Dagys 
/atkelta iš priešpaskuti
nės skilties/.

katedros vedėju. J. Dagys 
yra Mokslų Akademijos na
rys. Jonas Dagys nuo 1944 
metų profesorius, daugel 
io mokslo darbų autorius. 
J. Dagys Lietuvos neprik
lausomybės laikų moksli
ninkas.
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P.Kaufmano prekybos vedėja p. Veltmanienė,biznio 
savininkas p. Kaufmanas ir pardavėja p. Kleinman.
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WHOLESALE & RETAIL 

FROM THE BEST ENGLISH WORSTED SUITINGS & COATINGS 

COTTONS, SILKS, LININGS, ALL KINDS OF YARD GOODS 

ALSO 100% WOOL CASHMERE KERCHIEFS 

REAL, QUE.

J.Kardelis sveikina Ch.Kaufmaną, žymia-i praplėtusį savo biznį, esantį 
4115 St. Lawrence Blvrd, Montrealyje.

II

MAŽAMEČIAMS 

PROGOS

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

Ch.Kaufmano parduotuvėje, kuri labai praplėsta ir perpildyta visokiomis 
medžiagomis. Iš kairės: savininkas Ch.Kaufmanas, jo brolis J.Kaufmanas, 
Ch.Kaufmano duktė, J.Kailelis, J.Kaufmano žmona, krautuvės vedėja p. 
Veltmanienė, L. Stankevičius, Pr. Paukšta it is ir pardavėja p. Kleinman.

Tel. 769-2941

,1920 Frontenac St, Montreal , P.Q.

Lachint.

KLUBO SUKAKTIS
1901 - 1967

expo67

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS /VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

UŽ indėlius mokame 8% dividendo. _____

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117—6th Avenue,

Vaizdelis p. Ch.Kaufmano bizniui veikiant ir 
jo klautuvės bendras vaizdas.

1092 Clark Street /prie Dorchester/, Montreal, P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Llnive'iAal Cleaned & THa/lotA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.
239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS

(of Wellington Si.)

LuSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau >• dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

Visada yra malonu, gera ir naudinga, jeigu su bet 
kuriuo profesionalu gali reikalus gerai išsiaiškinti, 
o dar geriau, kai iš profesionalo gali gauti ir gerų 
patarimų. Toks profesionalas prekybininkas yra 
buvęs kaunietis, didelę praktiką turįs savo specia
lybėje p. Kaufmanas, kurio biznis yra Montrealio 
centre- 4115 St.Lawrence Blvrd. Lietuviai su juo 
.laisviausiai gali išsiaiškinti lietuvių kalba.Būdams 
didelis savo srities specialistas ir žinovas, p.Kau
fmanas sugeba parinkti pačias geriausias manufak
tūros medžiagas, įskaitant ir pačias naujausias bei 
moderniškiausias.

Ch. Kaufmanas laisvai sugeba sekti pasaulinę rin
ką, nes turi 4O-ties metų patyrimą savo specialybė
je ir yra ne tiktai didelis specialistas, bet ir labai 
gabus biznierius, kuris deda visas pastangas, kad 
geriausiai aptarnautų visus savo klientus ir stengia
si, kad visi būtų patenkinti.

Svarbiausis gi sugebėjimas ir jo prekybos princi
pas - viską parduoti žemiausiomis kainomis. 
Jo principas: parduoti žemiausiomis kai
nomis, bet parduoti daug. Ir besilaikyda
mas šio principo, p. Kaufmanas taip išvystė savo 
įmonę, kad ją turėjo praplėsti ir žymiai padidinti. 
Šio savo biznio praplėtimo proga, p. Ch.Kaufman
as pasikvietė svečių, kuriems parodė savo naujai 
praplėstą krautuvę. To įvykio vaizdus čia ir mato
me.

P.Ch. Kaufmano manufaktūros krautuvė dabar at
rodo, kaip savo metu gerosios tos rūšies krautuvės 
Kauno Laisvės alėjoje bei Vilniaus gatvėje.

Ch. Kaufmano krautuvėje jūs gausite GERIAUSIŲ 
ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠ
KIEMS DRABUŽIAMS: KOSTIUMAMS IR PALTAMS. 
Medžiagų pasirinkimas didžiulis, nes jo krautuvė 
tiesiog užversta gausybe visokių rūšių medžiagų.

Didžiausias pasirinkimas NAUJAUSIO STILIAUS 
MEDŽIAGŲ BROCA TS , DANTELIS, META- 
LICS, LlUENO IR COTTON. D idelis pas i— 
rinkimas medžiagų užuolaidoms ir impilams, kas 
ypač svarbu siunčiant į Lietuvą ir kitus kraštus. *

Didelis pasirinkimas moteriškų1 ir vyriškų MFG- 
STUKŲ- svederių. Gausybė medžiagų paklodėms ir 
impilams.

Labai didelis pasirinkimas TIKRO ITALIŠKO ŠIL
KO SKARELIŲ , NYLONINIŲ MEDŽIAGŲ ir MARŠ
KINIŲ. Ponas Kaufmanas praneša, kad dėl vietos 
praplėtimo didesniems ir svarbesniems dalykams, 
jis LIKVIDUOJA VYRIŠKŲ KELNIŲ ir MARŠKINIŲ 
DEPARTAMENTĄ, taip pat ir VAIKIŠKŲ KELNIŲ ir 
MARŠKINIŲ departamentą, todėl dabar ypač gera 
proga pigiausia kaina įsigyti šių dalykų.

Dėl ko patartina užeiti į p.Kaufmano krautuvę- 
4115 St. Lawrence Blvrd?- Štai dėl ko: 

79 ir 81 St. Zotique Street E., 
Montreal. Tel.CR 7-0051.

Tel. 525-8971

ony J
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES
ĮVAIRIOS

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2159-61 St. Catherine Street E. Montreal

Išnuomuojuma SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

Kainos žemos, klubiečiams ir jaunimui nuolaida.

Peikalui esant so pįlnu patarnavimu: - virtuve ir indais, 
personalu ir gėrimais. ,

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petruli, 
tel: 522-2353 arba 721- '656.

I867UI967
CANADA CONHDERATION

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. IjiSalle
{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai: i

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

1/ P.Kaufmanas parduoda PAČIAS GERIAUSIAS ME
DŽIAGAS, KOKIOS TIKTAI YRA PASAULINĖJE RIN 
KOJE;
2/ P.Kaufmano krautuvėje PIGIAUSIOS KAINOS VI
SAME MONTREALYJE, 3O%-4O%-5O% PIGIAU 
RINKOS KAINOS;
3/ P.Kaufmanas padeda PRIRINKTI, KAS KAM TIN
KA, nes turi 4O-ties metu patyrimą;
4/ Pas p. Kaufmaną SUSIKALBĖSITE LAISVAI LIE
TUVIŠKAI ir viską laisvai išsiaiškinsite.
5/ PER P.KAUFMANO ĮMONŲ PIGIAUSIAI IŠSIUSI
TE SIUNTINIUS Į LIETUVĄ ir kitus kraštus, SU PI
LNA GARANTIJA, nes p. Kaufmano įstaiga turi jau 
didelį patyrimą ir siuntinių siuntime.
6/ Galite užsisakyti kostiumą MADE TO MEASURE 
iš geriausių angliškų medžiagų TIKTAI UŽ $ 50. oo, 
ekstra kelnės $ 12, oo.
7/ Siuntinių išsiuntimo proga iš p.Kaufmano gausi
te PAKVITAVIMĄ DĖL INCOME-TAK.
VISI ATEIKITE Į CH.KAUFMANO WOOLLENS & 
TEXTILES 4115 St. Lawrence, Telefonas VI 2-5319.

■ ...... Il I'" ■■-■y..

GABI LIETUVAITE
Tai Brock universiteto 

studentė Birutė Bogušytė 
studijuojanti anglų,vokie
čių ir rusų kalbas Ji mėgs 
ta muziką, gerai groja a- 
kordeonu. Dalyvaudama 
muzikos festivaliuose,iš
kyla į pirmaujančias vie
tas. Ji aktingai dalyvauja 
ir lietuvių kultūrinė je veik 
loję. Ją matome St. Catha
rines ir Well and o Lietu
vių Bendruomenės tauti
nių švenčių programos 
dalyve. Ji yra koncertavu
si ir Hamiltono lietuvių 
kolonijai.

Kaip pažangi moksle, 
Birutė vienintelė iš St. 
Catharines pateko į Kana
dos valdžios siunčiamų 
atostogų metų į užsienį 
studentų sąrašą.

Praeitą vasarą iš Ka
nados į Vokietijąbuvo iš
vykę 400 studentų. Jų tar - 
pe buvo ir Birutė.

Studentai turėjo progos 
aplankyti Austriją, Švei
cariją,Prancūziją ir Ber- 
Ivna.

Birutė išvykę patenkin
ta, nes ir savo gimtąjį 
miestą Augs burgą, aplan
kė. J. š.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO67’me 
tu (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
,arba žemiau nurodytu adresu : 

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbout. LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.

i  .......... ....................... ,  ■—4
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Mirus mylimam Vyrui ir Tėveliui, 
A.A. JUOZUI ŽAKEVIČIUI, 

gilią padėką reiškiame giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, kurie 
velionį ligoje lankė, išreiškė pa - 
garbą gėlėmis, už jo sielą užpra
šė šv.Mišias, mums išreiškė u- 
žuojautą žodžiu ir raštu bei spau
doje, dalyvavo laidotuvių pamaldo
se ir palydėjo į amžiną poilsio vie
tą.

Gilią padėką reiškiame Gerb. 
Klebonui Tėv.K. Pečkiui, SJ. ir 
Gerb. Tėv. G.Kijauskui.SJ,, kurie 
atlaikė gedulingas giedotines pa
maldas už jo sielą.

Nuoširdžiai dėkojame Tėv.G.Ki- 
jauskui,SJ. už ligonio lankymą jo 
sunkios ligos metu ir parodytą di
delį nuoširdumą ir moralinę para
mą mūsų skausmo valandoje.

Už Jūsų visų nuoširdumą mes 
pasiliekame amžinai dėkingi.

J. Žakevičienė 
su šeima.

6 PS L.

TORONTO ■■■ VILNIUS
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME U A D Ą M Ą
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE Ifllirilf III

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 
MOKAME. DUODAME:

4%% ui depositus Morgicius ii 6'/ŽZ
5'/^> numatyta už serus Asm. paskolos iš 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą norm^, 66% įkainuoto turto.
Visų nariy gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. '
Kasos valandos: Kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p.p., liepos ir ragpiūelo men. šeštadieniais uždaryta).

3ustine ; Lietuviu Namai • 1129 Dundas St. West,' 
Toronto 3, Ont, o Telefonas LE 2- 8723.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji Judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

—— S 657.50 įskaitant lėktuvą, 
VIEŠBUTĮ, MAISTĄ IR P ER V E ŽI M US . Vykstan - 
tiems iš M o n t r e a I i o tik $611.50.

—---------- *" 16 dienų,
2 dienos Maskvoje ir 14 dienų VILNIUJE.

------------- Registruotis iki kovo 17 d.

------------- Rašyti ar skambinti

V. B AČĖNUL
Telefonai: 278-7261 dienos metu 

536 - 4681 vakare

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. E., Port Credit, Ont,

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

apie Vasario 16 šventę,
Du lietuviai kalbasi 

apie praėjusį Nepriklau
somybės šventės minėji
mą. Pusamžis, gerai ap
sirengęs vyras sako, kad 
toji šventė jam buvusi 
tarsi atgaiva įsibodėju- 
sioj kasdieninėj rutinoj . 
Jis buvęs baliuje, šešta
dienį dalyvavęs vėliavos 
pakėlime, o gėrėdamasis 
jaunųjų pasirodymais 
sekmadienį, jis prisimi
nęs savo jaunystės dienas 
tėvynė j. Tuo metu jį apė
musi nostalgija, jis taip 
įsijautęs į kalbėtojų min
tis, kad iš to viso jis iš
sinešęs pakilusią dvasią.

Jaunesnis, vienplaukis 
vyras klauso savo bendro 
reiškiamą pasitenkinimą 
ir jam pritaria. Jis tik 
stebisi, kad atsiranda 
žmonių, kurie dirba ir 
viską neša ant savo pe
čių. O juk neretai skun
džiamasi,kad nėra norin
čių dirbti visuomeninį 
darbą. Nors vienplaukiui 
irgi patikusi minėjimo 
tvarka,bet jis nenorįs su
tikti su girdėtu priekaiš
tu,kad mes perdaug nau
doją užsieninius svaiga- 
lus.Tuo labiau,kad tai bu
vę paminėta tokia proga 
ir po ketvirtadienio ba
liaus. Jaunasis vyras ne
sąs išgėrimo entuziastas, 
bet vieno,luto stiklelio jis 
neatsisakąs. Ypač dabar 
žiemą įsigavus slogai ar 
suskaudėjus gerklei. O 
nuėjus į svečius, ar pas 
save ką nors pasikvietus , 
kuo kitu tinkamiau pavai
šinsi. Pas mus tai esanti 
neapeinama taisyklė .Jei
gu tokį išsireiškimą, jau
nas keleivis, būtų girdė
jęs iš kieno nors kito lū
pų. Jeigu tai būtų pasaky
ta eilinio kalbėtojo, jis 
nebūtų atkreipęs dėme
sio. Bet tas mintis pabė
ręs sklandaus žodžio 
žmogus,kuris savo iškal
ba ir puoselėjamomis 
idėjomis visuomet žavi 
klausytoją. Jis visuomet 
gėrėjęsis tą kaltinimą iš- 
kėlusio asmens nuosaiku
mu ir jo puikiais išsi - 
reiškimais. Jo kalbą, jo 
mintis, jo vaiskiuosius, 
gan vykusiai įpintus tie
siog iš gyvenimo imtus 
pavyzdžius,jis laikęs pa
sigėrėjimo vertais dei
mančiukais, kurie savo 
spindėjimu giliai įstrigo 
į klausytojo atmintį. Bet 
šiuo atveju jis suabejojęs,

gėrimus ir jais smaližiavimą

NOTARAS
ANTANAS LIG D ŽIUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

Namų, farmu ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgičiai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ., 

TORONTO.
Margio vaistinės U aukštas.
Tel: Įstaigos LE 7 - 1708, 

Namų CR9- 6166.

kiek tame pasakyme būta 
tiesos.

Vienplaukis vyras to
liau sako, kad užsieninį 
gėrimą, kaipo tokį, daug 
kas net vaistu laikąs .Vie
nas jo pažįstamas, nega
luojąs širdimi, gydytojo 
patartas, dažnai trukteli 
prancūziško konjako. Sa
ko tas palengvina kraujo 
apytaką.Jis ir pats turė
jęs veiną atvejį, kuris ro
dąs,kaip reikia prilaiky
ti užsieninę markę.

Neperseniai pas jį ap
silankęs netikėtas, seniai 
bematytas svečias. Nors 
jis daug negeriąs, bet to
kiems atvejams prilaikąs 
įvairiarūšių skystymė- 
lių. Vaišindamas svečią 
jis paėmęs iš spintos A- 
merikoj pirktą, stipresnį 
burboną. Kadangi bonka 
buvusi prie pabaigos, to
dėl jie greitai ją ir ištuš
tinę.

Žmonai kviečiant prie 
užkandžių,jis paėmęs ki
tą, neblogos, kanadiškos 
gamybos bonką. Bet jam 
rengiantis palildyti stik
liukus jo svečias paste
bėjęs etiketę ir pasakęs , 
kad tokios jis negeriąs.

Vyresnysis bendrake
leivis netikėdamas dirs
teli į savąjį bendrą ir pa
siklausia aiegi jo svečias 
galėjęs tiesiogtaipir pa
sakyti?

Vienplaukis prisipa
žįsta, kad tuo momentu 
jis tikrai nežinojęs, kas 
daryti su rankoj e laikyta 
bonka. Jis jautęsis tarsi 
vykdąs kokią apgavystę. 
Jam buvę taip nepatogu . 
Bet tuo metu į pagelbą 
atėjusi žmona. Ji pasa
kiusi,kad rūsyje ant len
tynos, tarp konservuotų 
vaisių stiklų esanti kon
jako bonka, apie kurią jis 
buvęs visai pamiršęs .Tas 
prancūziškas importas ir 
išsprendęs opiąjąnetikė- 
tai iškilusią problemą. 
Kitaip šviesiaplaukis vy
ras negalįs net įsivaiz

duoti, kad nebūtų galėjęs 
kuo tinkamiau pavaišinti 
ilgai nematytą, netikėtai 
užklydusį svečią.

S. Pranckūnas.
AUKOS TAUTOS FONDUI 
TORONTE

Vasario 16-tos proga 
Toronto lietuviai aukojo: 
$50: A. Kantvydas, dr. J . 
Sungaila;$30:kun.P. Ažu
balis; $20:J. Gustainis, I. 
Prisas;$15:kun .A. Žilins
kas ;$10 :J J3. Aukštaitis, A.
D.,V.Bačėnas,A. Banelis , 
M.A.Basalykas, E.K. Bi
čiūnas , L. Bilkštys ,O. Gai- 
liūnaitė, J. Gedvilą, kun . 
Pr. Gaida, V. Gavelis, E . 
J.Jurkus,Aug. Kuolas, P. 
Liačas, V. Liačas, A. V. 
Lukas, A. Masionis, Ma- 
tulioniai, J. Pikelis, Pran
ciškonai, dr. S. Pacevi- 
čius,dr.A.Pacevičius,B. 
Pabedinskienė.S. Pranc
kūnas, J. H. Pliopliai, B. 
Rukštelis, Br.Saulėnas, 
V Rimkevičius, A. Saulis , 
T.A.Sekonis.S. Stonis, A. 
Štatuievičius, A. L. Šeš
kus, P. Vilutis, Dr.J.Y- 
čas, prof. A. Zubrys.
$6: J. Danilevičius, P. A . 
Misevičius, $5: V. Abra- 
mavičius.S.Ambrozaitis, 
dr. Anysas, K. Aperavi- 
čius, B. A. Arūnas, Balta - 
kys, F. Barzdžius, P. Ba
rauskas, J. Balsys ,P. Bas - 
tys,J.Bakšys,J.Budreika, 
A.M.Bumbuliai,E. A. Bu- 
belis,B.B. Čepauskas, P. 
Čiurlys, E. Davidonis, P .
O. Dabkus, V. Anskis, J . 
Dąbrowski,J. V. Dagiliai,
A. Dragūnas, Z. Dobilas , 
Daunys, J. Dandienė.M. 
Dikčius,A. Daukantas, A . 
Firavičius, J. S. Girdzi
jauskas, P. Gaidelis, Br. 
Girčys, V. Giedrikas, A . 
Giniotis.A. J. Jankaičiai, 
J.V.JasinavičiaijA.Jucys, 
S.Kairys.P.Kirstukas, S. 
V. Kneitas, V.A.Kryža- 
nauskai.Al.Kuolas.J.Kun 
drotienė,H. Lapas, V. Li- 
nima J*. Lapinskas, JJVIor- 
kūnas,A.Mazleveckas,V. 
Montvilas, D. K. Mangli- 
cas, V. Matulaitis, J. Ma
ziliauskas, R. Matukaitė , 
V.Marcinkevičius ,A .Plė
nys, V. Pyragius, Puido
kas, D. T. Renkauskai, R . 
Z. ,A .Rinktinas, J. Rinke
vičius ,O.V.Rušas, E.Smil- 
gis,T. Stanulis, A.Sakus , 
Š.J.Sinkevičius,B.Z.Sce- 
panavičius,S. B. Sakalas,
P. Skabliauskas, V. Šarū
nas, E.Šileikis, E. Šlekys ,_ 
Treigys,S.Treigys,J.Ton 
kūnas, J, Tamulionis, L. 
Tamošauskas, T. J. Va- 
dauskas, S. Vaitiekūnas,
B. Vaidila.E.L.Vaštokas , 

V.Vaičiūnas,dr.A. Valat
ka, V. Vaitkus, St. Žaldo- 
kas, J. Žmuidzinas;$4:J. 
Kasakaitis, K. Kaknevi
čius, J. Pilipavičius, S. 
Stravinskas, Č. Senkevi
čius, J. V.Skrebutėnas ;$3: 
J. Astrauskas, K. Čepai
tis, J.Dambaras,K. Gapu- 
tis, S. Gineitis, O. J. Kir
vaičiai, L. V. Kolyčiai, J. 
Poška,A.Peleckis,V. Pe
traitis, C. Sinkevičius, J. 
Šveėgžda, A. J. Užupis.

Po $2 ir mažiau aukavo 
133 tautiečiai.

Minėjimo salėje suau
kota......... $1,101.00

Prie trijų lietuviškų 
bažnyčių........ $ 379.28

Išviso: $1,480.28
Tautos Fondo Toronto 

skyriaus valdyba dėkoja 
tautiečiams už aukas ir 
visiems talkininkams da
rant šią sėkmingą rink
liavą. Šios mūsų padidė
jusios aukos rodo masiš
ką mūsų tautiečių prita
rimą Vliko laisvinimo 
darbams. Tegul mūsų 
bendros aukos ir Tautos 
Fondo pastangos būna ir 
toliau švyturiu visai Ka
nados lietuvių išeivijai, 
siekiant tautos laisvės.

Valdyba.
DR.ALBERTAS SCHWEI- 
TZERIS-MŪSU EPOCHOS 
PERSPEKTYVOJE

Nei siaučianti pūga, nei 
įprasti penktadieniniai 
apsipirkimai bei namų 
ruošos darbai nesutrukdė 
entuziastams ateiti į Alf
redo Pusarausko paskai
tą apie dr. Schweitzerj, 
surengtą akademikų d-jos 
vasario 17 d. Atėjo tiek 
daug, kad beveik visos 
sėdimos vietos buvo už
pildytos, ypač daug atėjo 
ponių.

A. Schweitzeris gimė 
1875 m.sausiol5 d.Karls- 
berge.Elzase,protestan
tų kunigo šeimoje. Studi
javo muziką, filosofiją ir 
teologiją ir abiejose sri
tyse atsiekė doktoratus . 
Tapo kunigu. Iki 30-ties 
savo gyvenimo metų gal
vojo atsiduoti mokslui ir 
muzikai,© po to pasišvęs
ti žmonijos labui. Dėl sa
votiškų pažiūrų į gyveni
mą ir religinių dogmų 
aiškinimą, negalėjo iš
vykti misijų darbams.30- 
ties metų būdamas įstoja 
į medicinos fakultetą,įsi
gijo medicinos daktaro 
laipsnį ir 1912 m. išvyko į 
Afriką ir ekvatoriaus 
juostoje įsteigia ligoninę 
vietiniams gyvento i ams 
gydyti.

Nepaprastai gabus Ba
cho interpretatorius,kon-

Prof.Šveiceris ir A.Pusa-
rauskas.

certavęs visur, I-jo pas . 
karo metu, kaip vokiečių 
pilietis,buvo prancūzų in
ternuotas, mėtomas po 
stovyklas. Tai davė pro
gos sukurti savo filoso
fijos pagrindus.Tiesa ne
kintama, žmogus priklau
so žmogui, pagarba uni
versalinei ir individuali
nei gyvybei. Jo sukurtai 
filosofijai turėjo įtakos 
šv. Raštas, Kanto filoso
fija, Zaratrustos bei indų 
galvojimai ir išvedžioji
mai.

Prelegentas paskaitos 
pabaigoje papasakojo apie 
savo susitikimą su dr . 
Schweitzeriu Afrikoj, pa
sikalbėjimų įspūdžius, 
apie jo ligoninę,altruisti
nius darbus.

Dr. Schweitzeris afri
kiečių vadinamas šven
tuoju. 1956 m. jam buvo 
suteikta taikos Nobelio 
premija už nuopelnus 
žmonijai. Jis bandė kovo
ti prieš atominius gink
lus. 1965 m. Schweitzeris 
mirė ir buvo palaidotas 
netoli ligoninės šalia sa
vo anksčiau mirusios 
žmonos ir sūnaus.

A. Pusarauskas yra 
jaunas, gyvas ir judrus 
intelektualas,laisvai val
dąs anglų, prancūzų,vo
kiečių, gal dar ir kitas 
kalbas. Yra dviejų fakul- 
tetų(statybos inžinierijos 
ir ekonominių mokslų)ab
solventas.

Jo energija,mokslo sta 
žas, kalbų žinojimas ir 
patirtis gyvenime,neabe
jotinai, užtikrino jam tą 
aukštą ir atsakingą pozi
ciją Pasauliniame Banke 
Vašingtone (International 
Bank for Development and 
Reconstruction). Jo tar
nybos funkciją sudaro iš
tirti valstybės prašomų 
paskolų tikslingumą vie
toje, atseit, ar projektas 
kuriam paskola prašoma, 
yra racionalus ir ekono
miškai apsimokąs, ir, ar 
toji paskola padės tai tau
tai ekonomiškai ir kultū
riškai sustiprėt.Į jo funk
ciją taip pat įeina ir su
teiktos paskolos priežiū

ra ir kontrolė, t. y., kad 
suteiktoji paskola būtų 
sunaudota prašomam rei
kalui, one kam kitam. 
Sėkmės jam. Besidomįs .

SAULT ST. MARIE
KOLONIJOS NAUJIENOS 
Jų nedaug tesusidaro per 
savaitę.

Musų kolonijos narys,ke- tui A. Kebliui, giedoju- 
lių laikraščių bendradarb • siemsbažnyčioje ir atli-
is^J.Skardis buvo išvykęs 
į Torontą, kur mirė jo ko
lega, vienos laidos su juo 
karininkas Leonas Karbū- 
nas.Tai gražus draugo ge
stas.

Pasklido žinia, kad ge
ras kolonijos lietuvis, Vi
ktoras Staškūnas Kanados 
Lietuvių Fondui paaukojo 
500 dolerių. Garbė jam J

Iš Kanados Lietuvių F on- kių paruošimą ir šokė- 
do narių girdėti, kad dau- jams už šokiusjšauliams
gumas jų užakiniu būdu ir savanoriams už talki - 
balsavo už paruoštąjį sta- ninkavimą.
tūtą. Pripuolamas. Montrealio Seimelio

University ir LaGauchetiere kampe išaugo Bonaventure 
įmonė, kurios Concordia salėse įvyko laivų paroda.

Place Bonaventure Inc.Montrealyje yra didžiausia 
Kanadoje ir antra savo dydžiu visame pasaulyje tos 
rūšies įmonė, kurios statyba kaštavo 75 milijonus 
dolerių, - pareiškė atidarant laivų parodą generali
nis tos įmonės vadovas J.Rųy Gauvreau, prakalbė
jęs į gausią publiką dviem kalboms iškart prancūzi
škai ir angliškai. Po to kalbėjo Montrealio meras 
Jean Drapeau, kuris buvo šio subuvimo garbės da
lyvis. Jis ir turėjo paskambinti šiai iškilmei paru
oštu varpu. Merginos už jų nugarų- išpieštos sien
oje, bet atrodo lyg būtų iškilmes dalyvės.. .

PADĖKA
Prie Vasario 16 dienos 

minėjimo pasisekimo 
Montrealyje savo darbu 
ir pastangomis prisidėjo 
pavieni asmenys ir orga
nizacijos,už ką jiems no
rime pareikšti nuošir
džią padėką-.abiejų para
pijų klebonams už prie
lankumą, Aušros Vartų 
parapijos chorui ir jų va*+ 
dovams p.M.Rockir solis 

kusiems programą Pla
teau salėje, A.Paškevi- 
čienei, kuri giedojo Šv. 
Kazimiero parap. bažny
čioje,dr.H. Nagiui už pa
skaitą, Br. Lukoševičie
nei už Lituanistinių kursų 
ir seminaro šokėjų gru
pės suorganizavimą, B. 
Nagienei, Gedvilaitei, 
Ptašinskui už tautinių šo-

Ps.D.R.M.N.Pt
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taupyk ir skolinkis
KOOPER ATYV I N I AME BANKELYJE

„TALK A"
21 Main Street East, Room 203 -- Telefonas JA 8* 0511.

Išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgičių paskolos iš 714% iki 66% turto vertės.

UŽ serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos:

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vak., šeštadieniais 9 val.ryto- 
12 vai.

BANKELIS "TALKA" HAMILTONE
vasario 25 dieną turėjo 
savo metinį narių susi
rinkimą parapijos salėje. 
Susirnkimas dalyvavusių 
skaičiumi nors nebuvo 
gausus, bet praėjo dar
bingoj ir pozityvioj nuo
taikoje.

Susirinkimą atidarė ir 
jį vedė v-bos pirm. E. Su
diltas, pažymėdamas jog 
praeitais metais mirė 8 
nariai, kurių atminimas 
pagerbtas atsistojimu ir 
susikaupimo minute. Iš
rinkus balsų skaičiavimo 
komisiją buvo susirinki
mui paskelbti šia proga 
atsiųsti sveikinimai.

Susirinkime dalyvavo 
bankelio advokatas Dod
son ir viešasis auditorius 
Nolan, kuris trumpuose 
savo pareiškimuose nu
rodė susirinkusiems na
riams, kad bankelis gerai 
vedamas, paskolos ir jų 
dokumentai yra pilnai su
tvarkyti, taip kad einant į 
teismus nebūna jokių sun
kumų laimėti bylas, nors 
tokių bylų retai pasitaiko. 
Neturėjimas nuostolių 
per 12 bankelio veikimo 
metų,rodo,kad susirinki
mas parenka tinkamus 
asmenis bankeliui vado
vauti. Jie abu pabrėžė,kad 
yra malonu bendradar
biauti su tokia įstaiga,ku
ri yra tvarkingai vedama. 
Linkėjo "Talkai" sėkmės 
ir ateityje.

Po to sekė valdybos 
pirmininko, iždininko ir 
visų komisijų praneši
mai, iš kurių paaiškėjo, 
kad bankelis turėjo per 
metus gryno pelno $47 , 
698.10 kuris valdybos bu
vo pasiūlytas paskirstyti 
sekančiai:$9,539.62 į ga
rantijos fondą; $600.00 į 
Švietimo fondą; išmokėti 
dividendo šėrininkams 
5%,kas sudaro $36,268.00 
Vasario 16 d. gimnazijai 
Vokietijoje skirti $350.00 
ir Hamiltono Liet. Šeštd . 
mokyklai-$450.00ir me
tinio susirinkimo išlai
doms padengti-$350. 00, 
gi likutį - palikti nepa
skirstytame pelne sekan
tiems metams. Be to, 
svarstant 1967 sąmatą 
yra numatyta $1,500.00 
nenumatytoms išlaidoms 
jų tarpe ir aukoms lietu
viškiems reikalams. Vi
sus tuos valdybos pasiū
lymus susirinkimas pa
tvirtino.Tuo būdu, banke
lis išmokės už 1966 me
tus $ 36, 268. 00 dividen
do, neskaitant procentų 
$6,524.80 sumoje jau iš
mokėtų už depozitus. Ki
taip tariant, bankelis už
dirbo ir užmokėjo savo 
nariams už 1966 metus 
$ 42, 792. 80. Lietuvių pi
nigas grįžo gražiu uždar
biu lietuviams. Kaip iš 
apyskaitų matyti praei
tais metais lietuviškiems 
reikalams bankelis išmo 
kėjo $1,230.06,gi 1967 me
tams numatoma išleisti 
$ 2, 300, 00. Žinoma, jei 

bankelio reikalai eis taip 
gerai, kaip jie ėjo praė
jusiais metais. Yra gauta 
visa eilė organizacijų 
prašymų paremti jų veik
lą ir tie prašymai artimoj 
ateity bus valdybos svars 
tomi.

Pasibaigus 3-jų metų 
terminui kai kuriems 
valdomųjų organų na
riams, teko juos perrinkti 
arba išrinkti naujus .Taip, 
į valdybą tapo perrinktas 
A. Vainauskas ir naujai 
išrinktas J. Bulionis ; į 
kredito komitetą perrink 
tas J. Mikšys ir į revizi
jos komisijąnaujai išrink 
tas jaunosios kartos ats
tovas,čionai baigęs aukš
tuosius mokslus, Rober
tas Kontenis. Tuo būdu, 
kiekvienais metais į val
domuosius organus išren 
kami jaunieji žmonės,ku
rie įgiję patyrimo banke
lio reikaluose, pavaduos 
ir ateityje perims banke
lio vadovavimą, nes se
nesnieji, metams einant, 
pasitrauks. Nuo pat ban
kelio įsisteigimo buvęs 
iždininkas E. Lengnikas 
pasitraukė iš valdybos 
iždininko pareigų, pasilik 
damas tik bankelio vedė
ju. Jam susirinkimas iš
reiškė padėką, už gražų 
bankelio vedimą,ką pažy
mėjo savo žodyje ir au
ditorius Nolan.

Diskusijose buvo prisi
mintos kai kurios pozi
cijos,skiriamos švietimo 
reikalams jiškelta kai ku
rių sumanymų; kalbėtasi 
dėl pajamų mokesčių ir 
dėl kai kurių finansinių 
bendrovių bankrotų, in- 
f ormuoj ant narius ,kad jie 
būtų atsargūs su viešo
mis finansinėmis bendro 
vėmis.Geriausia ir pati^- 
kimiausia vieta lietuvių 
pinigams yra jų pačių 
bankeliai.

Išsisėmus dienotvar
kės punktams, pirminin
kas E.Sudikas gražiu žo
džiu padėkojo atvykusiem 
į susirinkimą ir dėl kurių 
nors priežasčių negalė
jusiems atvykti nariams 
už paramą "Talkai", gra
žų svarstymą reikalų ir 
parodytą bankeliui ir jo 
valdomiesiems orga
nams pasitikėjimą. Susi
rinkimą uždarė kviesda
mas dar gausiau jungtis 
į bankelio narių eiles. Su
sirinkimas tęsėsi arti 3- 
jų valandų. E. S .
ŠV. KAZIMIERO

Jaunimo Globėjo,minė
jimas įvyks kovo 12 d. , 
sekmadienį, šia tvarka:11 
vai. iškilmingos pamal
dos,kuriose ateitininkiš- 
kasis jaunimas dalyvauja 
organizuotai su vėliava. 
Šv.Mišios yra užprašytos 
ateitininkų jaunimo inten
cija. Taip pat šv. mišių 
metu visi kviečiami pri
imti bendrai šv. komuni
ją. 4 vai. p. p. Jaunimo 
Centre šv.Kazlmlero mi
nėjimo akademija. Pro

gramoje: K. Pleinio pa - 
skaita ir meninė dalis , 
kurioje dalyvauja Vytauto 
Babecko muzikos studijos 
orkestras, dramos tea
tras "Aukuras" vad. akto- 
rės-režisorės E. Daugu
vietytės -Kudabienės, p. 
Mildos Pusdešrytės ba
letas, jaunesniųjų moks
leivių ateitininkų tauti
niai šokiai, moksleivių 
ateitininkų chorelis, de
klamacijos. Rengėjai 
kviečia visus dalyvauti 
šioje akademijoje. Savo 
atsilankymu pagerbsime 
jaunimo globėją-Šventąjį 
Kazimierą.

Hamiltono ateitininkai.
ŽŪKLAUTO  JŲ IR MEDŽIO 

TOJŲ KLUBAS
kovo mėn.12 d. ruošia šau
dymo varžybas, registruo
tą šaudymą iš medžioklin
ių šautuvų.

Kovo 19 d.bus "kumpių" 
šaudymas. Kiekvienas tu
rės progą laimėti;,.kumpį 
Velykoms. Taip gi bus ša
udoma į skraid. lėkšteles.

Šaudymas įvyks klubo 
šaudykloje prie Caledonia 
miestelio ir tęsis iki sute
mų. Valdyba kviečia šau
dymo sporto mėgėjus da
lyvauti varžybose. V-ba.

VANCOUVER, B.
SUSIORGANIZAVO VANC. 
LIETUVIAI SKAUTAI

Kun. J.Vaišnio iniciaty
va vasario 11 d. buvo su
šauktas pas pp. Smitus 
tėvų ir vaikų susirinki
mas šeštadieninės mo
kyklos ir skautų suorga
nizavimo tikslui. Apta
riant mokyklos klausimą 
susidurta su patalpų ga
vimo sunkumais ir su pa
stovaus mokytojo suradi
mu. Buv. mokyto j a Z.Kau- 
lienėnuotų pareigų atsi
sakė, nes vieton padėkos 
už įdėtą darbą, susirinki
mo metu ji buvo iškriti
kuota.

Skautų klausimu susi
tvarkyta geriau:į jų orga
nizavimą įsijungė pats jo 
steigėjas kun. Vaišnys S. 
J.,A.Kaulius, p. Baronie
nė, p. Šmitienė ir p. Dun
di enė.
SUNKUMAI PARAPIJOJ

Atvykęs į Vancouver! 
dar prieš N.Metus,kun. 
J. Vaišnys S. J. tuojau 
griebėsi kurti čia lietu
višką parapiją ir sudary
ti komitetą liet, namams 
įsigyti, kur būtų galima 
laikyti ir lietuviškas pa
maldas.Tačiau susidurta 
su visokiais sunkumais . 
Sudarytas komitetas jokia 
dar darbo neatliko.Girdi , 
žmonės nerodo entuzias- 
mo.

Lietuviškos pamaldos 
jau trečioje vietoje per 1 
mėnesį ir jau numatyta 
ketvirta. Bažnyčios mai
nomos dėl noro patenkin
ti kai kurių asmenų pa
geidavimus. Tėvui Vaiš- 
niui tenka būti jau ne vien 
kunigu, bet ir Salamonu, 
kad pataikius visiems 
įtikti .Dabar teko sužino
ti, kad pamaldos perke
liamos į šv. Augustino 
bažnyčią pas vienuolius.

Kor.

OAKVILLE, Ont 
VASARIO 16 - TOJI 
©AKVILĖJE

Oakvilės lietuviai va
sario 16-tąjai skiria ypa
tingą dėmesį ir veik šlm- 
taprocentiškai dalyvauja 
šios Laisvės šventės mi- 
nėjime.Jis įvyko vasario 
18 - tą dieną medžiotojų 
klube.

Šiais metais šio minė
jimo oficialioji dalis bu-

CANADA

Apsimoka įsigyti pilietybę 
ir tapti Kanados piliečiu

Kanados pilietybė gali būti jums raktu, atidarančiu duris į pa
sisekimą. Daugelyje darbų pirmenybė teikiama . Kanados pilie
čiams, gi kai kurioms tarnyboms gauti Kanados pilietybė yra 
būtina sąlyga.

Tiems, kurie atatinka nustatytoms sąlygoms, įsigyti Kanados pi
lietybę yra labai lengva. Teismai pasiruošę jums patarnauti Hali - 
faxe, Monctone, Montrealyje, Ottavoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, 
St. Catharines,Kitcheneryje, Londone, Windsore, Vinnipege,Regi - 
noj, Saskatoone, Calgary, Edmontone if Vancouveryje. Kodėl nesi
kreipti šiandieną i vieną iš jums artimiausiųjų?

Jeigu pageidautumėte, galite rašyti tiesiog į Ottawą,The Regist 
rar of Canadian Citizenship.

Apsimoka tapti Kanados Piliečiu

Secretary of State

vo atidaryta.vėliavų įne- laisvei atstatyti.
Šimu. Viena iš jų buvo Oakvilės lietuvių ben- 
Lletuvos, antroji mūsų druomenė labai dėkinga
naujosios tėvynės-Kana- 
dos. Jas įhešė čia gimę 
jaunieji lietuviai - Daina 
Grabauskaitė ir Petras 
Žemeckas.

Šio minėjimo oficialios 
dalies pagrinde buvo ku
nigo vienuolio T. Pauliaus 
kalba. Jis labai ryškiai ir 
realiai apibūdino paverg
tosios tėvynės šiandieni
nę būtį. Jo žodžiais ^Pa
saulinės politikos eigos 
išdavoje ir geltonosios 
rasės pavojaus grėsmėje, 
- mūsų didieji užtarėjai 
ir mūsų tėvynės okupan
tai (U.S.A.ir Rusija) eina 
vis prie artimesnių, ge
resnių santykių. Tad rei
kia ruoštis ilgai dvasinei 
kovai ir būti tvirtiems , 
kad mūsų tėvynės meilė 
neišblėkštų ir kad visuo
met būtų kas už Lietuvos 
ribų dėtų pastangas jos

MWV^PORTAS'
VEDA KAZYS

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŽAIDYNĖS

Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio žai
dynių proga Toronte ba
landžio 1-2 d. d. nutarta 
sudaryti ir garbės komi
tetą,pakviečiant į jį šiuos 
asmenis:šv. Jono Krikš
tytojo parapijos kleboną 
kun. P. Ažubalį, Prisikėli - 
mo parapijos kleboną 

T. Pauliui už sutikimą 
dalyvauti šiame kukliame 
minėjime;

Po oficialios dalies se
kė šeimyninio pobūdžio 
vaišės,kurių metu yra la
bai gera proga visiems 
Oakvilės lietuviams susi
tikti ir sudaryti artimes
nius tampresnius tarpu
savio santykius, kas yra 
vienas iš svarbiausių 
darnios vieningos ben
druomenės išlaikymo pa
grindų.

Šio minėjimo eigoje 
taipogi buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui. Ne
norint reikia pažymėti, 
kad nežiūrint to, jog kiek
vienais metais mūsų tau
tiečiai vis daugiau prasi
gyvena, bet tuo pačiu da
rosi vis šykštesni šio taip 
svarbaus fondo rėmimui.

Koresp.

BARONAS
kun. Placidą Barių OFM , 
T.Ž.red.kun.dr.P. Gaidą, 
kun.K. Žilinską, Lietuvos 
generalinį konsulą Kana
dai dr. J. Žmuidziną, PLB 
pirm. J. J. Bachuną.KLB 
pirm.A.Rinkūną, Toronto 
LBap.pirm.A.Kuolą, NL. 
red. J. Kardelį, ŠALFASS 
centro valdybos pirm. S. 
Krašauską. Tuo būdu, 
šioms žaidynėms presuo
dama dar daugiau orumo , 
laukiant taip pat iš daly
vių sportinio drausmin
gumo. Ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas į jauni
mą, tam tikslui sudarant 
priežiūros komitetą, ku
rio pirm, pakviestas Al. 
Kuolas.Nesportiškos elg
senos žaidynių dalyvis ar 
tai šeštadienio pobūvio 
metu salėje ar už jos ri-

ADRIA TRAVEL SERVICE
3968 ST. LAWRENCE BLVD 

MONTREAL 18 P.O. - CANADA

• Padedu tvarkyti dokumentus lankytojams 
atvykimui iš Lietuvos į EXPO 67.

• Turiu kelias laisvas vietas lėktuve grupi
nės kelionės Į V i I n i ų, šių metų 
birželio mėnesį.

Prašau skambinti: MICHEL KARGER, 
844 - 5292, 844 - 5662.

bų, galės būti diskvalifi
kuotas iš tolimesnių rung 
tynių.Tačiau organizaci
nis ir varžybinis komite
tas tiki, kad visi sporti
ninkai supras šių varžybų 
reikšmę ir žaidynėse da
lyvaus pakilioj Jaunatviš
koj dvasioj.

Kartu primenam, kad 
vykdant 1966 m. lapkričio 
19-20d.d. sąjungos suva
žiavimo nutarimą Detroi
te dėl mūsų krepšinio 
rinktinės išvykos Lietu
vos Nepriklausomybės 
atkūrimo jubiliejaus pro
ga 1968 m. .numatoma To
ronte atrinkti kandidatus 
Š. Amerikos lietuvių krep 
šinio rinktinei. Tad kvie
čiame visus klubus ruoš
tis balandžio 1-2 d. d. žai
dynėms Toronte prisime
nant,kad jos stovės išvy
kos ženkle į Europą, pietų 
Am'erįką ar Australiją.

Žaidynių inform. 
PAVERGTOJI LIETUVA 
Ketvirtas Lietuvos prof

sąjungų žiemos žaidynes 
pirmoj grupėj laimėjo 
Vilnius prieš Kauną ir 
Nemuno d-ją.Antroj gru
pėj pirmi buvo Šiauliai. 
Būdinga, kad ledo rutulį 
laimėjo Kaunas prieš Ne
muno d-ją ir Vilnių. 
-Lietuvis futbolininkas V. 
Žitkus,žaidžiąs Maskvos 
Spartake, gavo "TSRS 

sporto meistro vardą". 
-Maskvoj prasidėjusiam 
tarptautiniam stalo teni
so turnyre L. Balaišytė 
nugalėjo žinomą melste - 
rę vengrę Kocian 2:0 ir 
šiemetinę Sov. Sąjungos 
meisterę Rudnovą 2:0. 
IŠ VISUR

Iš pasaulinių ledo rutu
lio pirmenybių Vienoje 
pasitraukė Anglijos, Bel
gijos ir š.Korėjos rinkti
nės.Tokiu būdu, galutinis 
dalyvių skaičius liko kor
tų "akutė"- 21 valstybė. 
Kanada yra laikoma rim
tu pirmos vietos favoritu. 
Vilniškis Sportas dažnai 
cituoja katalikų kun. Bau
er žodžius (kodėl jį vadi
na pastorium?),kaip rim
to Kanados rinktinės pa
tarėjo.
-Krepšinio rungtynėse 
Oslo mieste norvegų 
krepšininkai įveikė Dani
ją 76:38.
-Futbolo rungtynėse Ang
lijoj vasario 25 d. žaibas 
trenkė į futbolo aikštę , 
užmušdamas 22 metų žai
dėją ir tris sunkiai su
žeisdamas.
-Vilniaus Sportas apie iš
leistą knygą "Krepšinio 
išvyka Australijon"rašo, 
kad joje nuotraukomis ir 
aprašymais labai išgirtas 
Š. Amerikos krepšininkų 
pasirodymas.



8 PS L NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
mokinių tėvų susirinkimas 
įvyko A.V-tų parap.salėje 
vasario 26 dieną.

Išklausius mokytojų 
ir Komiteto narių prane
šimus, buvo išrinktas 
naujas Komitetas:?. Sty
ra, J. Šeidys, G. Montvi
lienė,p.Jaugelis (už akių) 
ir p. Baradinskas.

Susirinkimas nutarė 
apdėti po 3 dolerius nuo 
šeimos prožektoriaus 
įsigijimui. Šita mokslo 
priemonė labai reikalinga 
dėstant Lietuvos geogra
fiją ir istoriją. Peožekto- 
riaus kaina yra 333 dole
riai. Tam reikalui lėšos 
pradėtos rinkti jau senai. 
L. Balsaras išvykimo 
proga į Čikagą tam rei
kalui paaukojo 70 dol. , K . 
Rimkevičius 10 dol. Šiais 
mokslo metais Šv. Kazi
miero parapija-50 dol. , 
Aušros Vartų parapija 50 
dol. Viso jau turima 155 
doleriai. Dar trūksta 178 
dolerių.Tikime,kad tėvai 
bei lietuviška mokykla 
susirūpinę asmenys pa
dės šią sumą surinkti.

Šita mokslo priemonė 
reikalinga visoms mo
kykloms. Paskutiniame 
pradžios mokyklų moky
tojų susirinkime,mokyto- 
jai įgaliojo Tėvą G.Ki- 
j aus ką rūpintis prožekto
riaus įsigijimu.

Kursų mokytojai ir Tė
vu Komitetas.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadieni ir n A o 
. • 2 -4; 7-v pm

ketvirtadieni

antradieni ir A
• z - 4 r m 

penkiadienį

trečiadienį 7 -9 p. m.
šeštadienį 11- Ip.m. 

767- 3175; namu 366- 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambary s-

Tel. 932-6662: namų 737-968?

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

PASKUTINIS 

MEDŽIAGŲ 

IŠPARDAVIMAS

Importuota grynos vilnos audinių medžiaga 

parduodama po $3 75 yardas . Užeikite ir isiti c
kinkite į Lombardis parduotuvę — 1095 St Gregoire

Street, Montreal (prie Laurier IT ark L

LOM BARDI'S 
DISTINCTION

II II Ilf A\ 4$ zz// 1465 [)u 5cve 20, PQ
At d/ It I1 I1 2^ TEL 766 5827

EXPO 67 P ASP 0 RT Ų AGENTŪRA

P ar duo darni visų rūšių Expo 67 pasportai su nuolaida. 
Informacija siunčiama nemokamai.

M l) K A už: I M A už: >
Depozitus 4.4% ii Nekiln.turto paskolas 7%
Numatyta už serus 5%% II Asmenines paskolas 7.6% 
Nemokamas gyvybės drauchr as Į In vestacines paskolas 8.4 % 
iki $2.000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas iki 
sumos II $10.000.

1465 DE SEVE: 
Sekmadieniais 10 30 

(jfirht/ dn-nomu. I 0 00 
kasdier., /.'.k i riant pirmad. 

Vakare trečiadieniais ir
• įpenk tadieniais 7 00 9.00 vai.

KAZIUKO MUGĖ 
jau čia pat. Tai metinis , 
visam pasauly mūsų skau 
tų tradicija virtęs .paren
gimas. Visi skautukai- 
skautukės nuo mažiausio 
iki didžiausio dirba ir 
ruošiasi, kad mugė būtų 
turtinga,įvairi ir įdomi.

Tik prieš porą savaičių 
išrinktas Tėvų-Rėmėjų 
komitetas,kurį sudaro:pp. 
Šeidys, Gedvilienė, Za- 
bieliauskienė,Murauskas 
ir Žukauskas, sparčiai 
talkina visokiais ūkiškais 
darbais. Šeimininkėms 
tebus šis sekmadienis 
atostogų diena - ateikim 
visi skaniai papietauti 
"balandėlių be sparnų"!

Išmėginkim laimę ar 
įsigykim tai,ką mūsų vai
kai sukūrė ar pagamino! 
Tai vis mūsų kuklios 
priemonės jaunimą su
vesti ir išlaikyti savam 
būry.Sutarkim šį savait
galį vi s i-dideli ir maži, 
jauni ir vyresni, paskirti 
pasimatymą Kaziuko Mu
gėj!

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS
paskelbimo 49-to minėji
mo, ruošto 1967 Expo ir 
Kanados Šimtmečio me
tais vasario 19 d. Plateau 
salėje, Montrealy apys
kaita;

Surinkta pagal aukų la
pus $356.00;už parduotas 
prog.$17.50;viso:$373.50.

Salės nuoma-$175. 00; 
Scenos dekoracijos 8.75; 
Tautiniai ženklink. 12. 62; 
Liet, radio pusld. 50. 00; 
Skelbimas "TŽ" 10. 00;
Skelbimas "NL" 10. 00;
Programų spausd. 11. 77; 
Tautinių šokių išl. 14. 00; 
Pamaldos, aukos 
Pianistei
Honor, dirigentei 
Honor, solistui

Viso:
Likutis. ..
Pasirašo:
kasininkas kun. J. Gau- 

dzė, prezid. pirm. R. Ver- 
byla.

10. 00;
10. 00;
20. 00;
20. 00;

$372. 14.
$ 1.36

ADVOKATAS

JOSERH P. MILLED
B. A„ B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 200 1.

Tel.: UN 6-4364

KASOS VALANDOS:

į2 ROSEMOUNTO SKYRIŲ^

3 00 vai. 3907 Rosemount Blvd , tel. 722- 3545 
ir <e<tad Dienę. penktad. 1.00 -6 00 vol.

IVakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
j ir penktadieniais 7 00 - 9.00 vai.

KAZIUKO MUGE
ŠEŠTADIENĮ - SEKMADIENĮ - KOVO 11 - 12 DIENOMIS 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ
JŪSŲ LAUKIA DAUG NETIKĖTUMŲ !

Šeštadienį 4 valandą po pietų - IŠKILMINGAS MUGĖS IR JAUNŲJŲ 

MENININKŲ KŪRINIŲ PARODOS ATIDARYMAS.
Sekmadienį - UŽ MAŽĄ DOLERĮ - DIDELI PIETŪS*

Balandėliai be sparnų!
BINGO - ĖOTERIA - LAIMĖS ŠULINYS 

ir daug kitų įvairumų'.
Montrealio "Neringos" Skaučių 

ir
"Geležinio Vilko"Skautų Tuntai.

VASARIO 16 KUDIRKOS 
MOKYKLOJE

Šeštadienį, vasario 18 
d. šv. Kazimiero parapi
jos salėj .Rosemonto D-ro 
Vinco Kudirkos šeštadie
ninės mokyklos mokiniai 
susirinko pamokų,o po jų 
Vasario 16 dienos minė
jimo.

Iš tėvų dalyvavo tiktai 
tie.kuriebuvo atvykę sa
vo vaikų parsivežti.

Minėjimą pradėjo mo
kyklos vedėja J. Blauz- 
džiūnienė. Trumpai ir 
vaikams labai vaizdžiai 
apibūdino šventės pras
mę. Už žuvusius ginant 
Tėvynės laisvę buvo su
giedota giesmė "Marija , 
Marija".

Meninę dalį pradėjo Vi
da Kudžmaitė gražiai pa-
skaitydamasavo rašinėlį , šaltis šį savaitgalį viešėjo 
"Vasario 16-toji".

Toliau deklamavo Jur
giukas Žukauskas su Eri
ku Šimonėliu, Adamonytė 
Janytė .Adamonytė Irutė , 
Kuzaitytė Rūtelė ir Stan
kevičiūtė Rūtelė, Bagata- 
vičius Paulius, Piečaitis 
Linas,Mališka Danielius 
ir Janušauskas Paulius 
bei Adamonytė Julytė.

Visi tie mažieji moki
nukai pašoko ir padaina
vo "Atskrenda paukšte
lis'.Toliau deklamacijos:

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIIJV’J IR PARDUODU 

Taisau ir Remodel iuoj u 
Vasaros laike saugoj imas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS. 

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos kateles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, nirti.es atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiauptegu kitos spaus, 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

uxuisdinius gedime priimti paštu ir [Kištu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P.Q. 
C a n a d o.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd.
TEL. OFF. 722-3545 RES. 256-5355

S - tos “Lit e“ No. 752 D

Rimo Piečaičio, Julytės 
Adamonytės, Rimo Žit
kaus buvo perpintas skai
tymu Vasario 16-tosios 
tema, savo rašinėlių, ku
riuos skaitė Kudžmaitė 
Audrutė, Blauzdžiūnaitė 
Danutė,Maleiutė Vilija ir 
Markauskaitė Irena.

Be to, skaitė savo gra
žiai parašytus laiškus 
"Pupučiui" Gečius Anta
nėlis ir Murauskas Gedi
minas.

Užbaigai visi mokiniai 
padainavo kelias daine
les ir minėjimas buvo už
baigtas Himnu.

P. Adamonis Tėvų Ko
miteto vardu padėkojo 
vaikučiams už gražų mi
nėjimą ir pavaišino šoko
ladu. Viešnia.

• Dailininkas Antanas Tame

Montrealyje, nes jo kūrin
iu Kazimierinių proga buvo 
apdovanotas Kazimeras 
Smilgevičius puikiame su
buvime, kuriame dalyvavp 
ir p. A. Tamošaitis.
"LITE" DAR GALIMA 
įsigyti senomis kainomis 
sezoninių pasų jaunimui 
ir vaikams. Taip pat kas 
nori,gali be nuostolio sa
vo turimus dieninius ar 
savaitinius pasus išmai
nyti į sezoninius.

ŠAUNIOS KAZIMIERINĖS 
šeštadienį įvyko Montrea
lyje abiejose parapijų sa
lėse ir šaunus priėmimas 
pp. Smilgevičių rezidenci
joje. Šv. Kazimiero parap. 
dalyvavo 4OO, A.V.parap. 
per 200. Buvo ir daugiau 
paruošimų, bet niekas a- 
pie juos dar nepranešė.

P A ? D A V I Ai A S 

Parduodami gražūs ir geram 
stovyje gyvenami namai (dun- 
lex & tbriplex). Vieta LaSalle, 

latėralaus akmens fireplace, 
avigubo stiliaus tualetais ir 
garažais,Su įrengtais skiepais.

Kainos: S28fl!)0 iki S42JM0 
Teirautis: tel. 366-6237-

1967 m. kovo 8 d. Nr. 10/1034/

ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOJE

Kazimierinių 60-j i vakariene 
pavyko labai gerai: atsilankė a- 
pie 400 žmonių; idomi buvo pro 
grama; R. Skučas skambino gi 
tara; pavieniai šoko A. Tuiai- 
tė ir V. Gabrusevičiutė; žavin
gai baleta išpildė R. Skučaitė, 
V. Zitkutė, D. Blauzdžiūnaitė 
ir V. Malcaitė. Labai pavyko 
parap. jaunųjų išpildytos dai
nos, vadovaujamos E. Navike-- 
nienės; jaunieji choristai susi
laukė daug plojimu. Programai 
vadovavo notaras J. Bernotas. 
Buvo atsilankė ir sveikino kun. 
J. Bobinas ir T.S. Kulbis. Va
kariene ruošė Mrs. Russell. Va 
karienė davėpelno 1043.65 dol. 

-- Parapijos rekolekcijos prasi 
deda kovo 15d. ir baigiasi kovo 
19 d. Rekolekcijas ves T. Ter- 
cisijus Garbukas, OFM.

Bažnyčiai aukojo Kalinaus
ku šeima $100, P. Šukys ir V. 

Lažauslienė po $50, CH. Ambra 
sas $25, B. Klemka $26, P.Jur
gutis, E. Gingras ir J. Macevi
čius pc $20 ir K. Ambrasas $15. 
-- Margučiu koncertas ivyks ba 
landžia 1 d. Programa išpildys 
Toronto studenčių choras, 

AUSROS VARTŲ PARAPIJA
$10 vajus, reikia apie $30, 

000, šiais metais pries Velykas 
reikia pradėti $10 vaju bažny
čios naudai ir, kad šis vajus bu 
tu sėkmingesnis, mes ši pava
sari bazaro nedarysime. Iš anks 
to visiems dėkojame.

Sveikiname visus Kazimie
rus ju Šventės proga. A.V. Kle 
bonas dėkoja visiems už sveiki
nimus vardiniu proga.
-- Parapijos misijos prasideda 
kovo 13d., pirmadieni, 7,30 vai. 
vak., uždarymas bus kovo 19 d., 
5 vai.po pietų. Rytais-9 vai.pa 
maldos ir pamokslas; vakarais- 
7;30 vai. pamaldos irpamokslas. 
Šeštadienį vakare pamaldos 7 vai 
misijas veda T.Donatas Slap- 
šys, S.J.
-- Rinkliava pereita sekmadienį 
- $227.
• Mirė Jonas Puodžiūnas, vi I a- 
salietės L. Palubinskienės 
broli s.

• Mirė ir palaidotas Bron
ius Juraitis, 60 metų amž,
• Serga:P. Skirka, p. Tama- 
sonienė, F.Šuplevičius.
• Mirė Ona Zubienė,5O m. 

SĖST ADIE N IS PER

LIET r VISKAS PI S V Al. ANDIS GIRDI AS KAS

FORD
BANGA 1410, 5.30 VALANDA VAKARO.

Programos vedėjas L. Stankevičius 
Tel- 669- 8834.

STASIUI JUOZAPAVIČIUI 
linksmam ir judriam vi
suomenininkui, bičiuliai ir 
draugai, vasario 25 d. , 
Prisikėlimo didžiojoje 
salėje, suruošė puošnias 
išleistuves.

S.Juozapavičius, agro
nomas,atsargos karinin
kas, j au Anglį j o j e, o vėliau 
St. Catharines, Hamilto
ne ir Toronte aktyviai ir 
entuziastiškai dalyvavo 
lietuvių veikloj. Būdamas 
linksmas ir nuoširdus , 
įsigijo daug draugų ir pa
žįstamų. Prieš kelis mė
nesius vedė Čikagos lie
tuvaitę, pažįstamą dar iš 
Anglijos laikų. Laukia do
kumentų išvykti į Čikagą. 
Sėkmės,sveikatos ir lai
mės Stasiui ir jo žmonai 
Bronei.

PRA Ė JUSI SAVA ITĖ 
/atkelta iš l psl./

žę pereiti prie tobulesnės 
skaičiavimo ir matavimo 
sistemos, vadinamos de
šimtaine.
• SSSR sutiko su JAV pre 
zidento siūlymu tartis dėl 
ginklavimosi lenktynių 
sulaikymo.Mao Tse-tun - 
go valdžia tame į žiūri ru
sų pasidavimą Amerikai 
ir rusus kaltina paskuti
niu komunizmo išdavimo 
žingsniu.
• Amerika paskyrė ketu- 
rius miliardus dolerių 
karo reikalams Vietname 
ir ekonominei bei kultū
rinei Vietnamo pagalbai.
KINIJOJE VYKSTA 
ŽIAURI REVOLIUCIJA

Mao Tęs - tango ir kom
panijos kova su opozicija 
buvo pavadinta kultūrine 
revoliucija.Betiš tikrųjų 
ji įgavo visai kitą pobūdį 
ir faktinai tapo kruvina 
revoliucija, kurioje jėgų 
grumtynės vyksta žiau
riai ir permainingai. Ne
pastovumas yra toks, kad 
kol kas sunku i r nustatyti , 
kas išeis nugalėtoju. At
rodo,kad Mao Tse-tungas 
greičiausia pralaimės. 
Jau dabar yra žinių, ku
rios rodo, kad greičiau
sia įsigalės Ču En-lai, 
jeigu jis sugebės išsilai
kyti tose pozicijose, ku-

NAMU 
PARDAVIMAS.

Parduodami gražūs ir geram 
stovyje gyvenamieji 2-jų seimu 
(Duplex) namai. Garažai, ireng 
ti skiepai ir natūralaus akmens 
fireplace. Imokėjimas mažas.

V_i_eJ_a j-_o S_a I I ė į e

Skambinti : 366- 6237 
(galima kalbėti ir lietuviškai)

A. NORKŲ LIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

4415 Bannantyne Avė., 
V c r d u n .

FALCON- FAIR LANK
GALAXIE—THUNPERBIRI'

MUSTANG— TRUCKS

USED CABS
1 year guarantee.

Kreipkites į
L E O G UK E C KAS 

Sab's Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis tilsit 

709- 8831.

LEONO KARBŪNO, 
53 metų amžiaus, vairuo
jama automašina,vasario 
22 d.apie 9 vai. vak. , King 
ir Atlantic gatvių sankry
žoje,atsitrenkė į geležin
kelio tilto gelžbetoninį 
stulpą ir mirtinai užmu
šė vairuotoją.

L. Karbūnas Lietuvoje 
buvo aktyvios tarnybos 
karininku. Toronte per 
dešimt metų,iki pat mir
ties buvo lietuvių įsteig
tos ir sėkmingai augan
čios šaudmenų ir sporto 
įrankių didmenų preky- 
bos"North Sylva Co. Ltd'.' 
direktoriumi. Paliko di
deliam liūdesy žmoną. 
Užuojauta jai, giminėms 
ir draugams.

riose dabar įsitvirtina.
Bet iš viso dar klausi

mas, kas Kinijoj e laimės . 
Yra provincijų, kuriose 
pirmauja opozicija. Ka
dangi jos apsijungia, tai 
susidaro jėga, su kuria 
reikia jau rimtai ir žiau
riai kovoti.

Tačiau bendra padėtis 
dabar apibūdintina taip: 
vyksta kova ir jos galo 
dar nematyti.
SPAUDŽIA KARO BAIGI
MĄ VIETNAME

Jungtinių Tautų gen.se
kretorius U Thant lankosi 
tėviškės, Burmos sosti
nėje Rangūne, neva nuvy
kęs ten atostogų. Tačiau 
atrodo, kad jo nuvykimas 
ten turi kitus tikslus.Ran
gūne tuo metu kaip tiktai 
lankosi šiaurinio Vietna
mo delegaciją,o į pietinio 
Vietnamo sostinę yra nu
vykęs JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Gold- 
bergas.

Nors ir U Thant ir Gold- 
bergas yra pareiškę, kad 
jie specialių uždavinių 
neturį ir važinėjasi tai 
atostogų, tai malonumų 
tikslu, bet toks faktų su
tapimas aiškinamas vis 
dėlto,kaip specialios pa
stangos rasti kelius į tai
ką Vietname, anot prezi
dento, kad ir slaptomis 
derybomis.Kai visos de
rybos nesiseka, galimas 
dalykas, kad bandomos 
slaptosios derybos.

: A

• Etiopijos imperatorius 
Haile Sallasie iš Ameri
kos nuvyko į Turkiją ir 
jos sostinėje, Ankaroje, 
pasisakė, kad Rodezijoje 
reikia panaudoti karines 
jėgas, norint priversti 
Smitho vyriausybę pasi
duoti daugumos valiai.

- 2548

i
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