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PRELATAS MYKOLAS KRUPAVIČIUS

Naujienos iš pasaulio sostinės
JUBILĖ.IINIS SPORTAS NEW YORKE PALIKO 

LABAI GERŲ ĮSPŪDŽIŲ

praėjusį sekmadienį Čikagoje 
kalbėjęs apie Steigiamąjį Sei 
mą. o sekantį sekmadienį, ge 
gūžės 29 dieną, dalyvaus pir 
mųjų Kanadoje lietuvišku ka 
pinių atidaryme Toronte.

Prelatas M. Krupavičius, ži 
noma, ne tiktai šventins lietu 
vi^kąsSau kapines (žiūrėkite 
plačiau apie tai Toronto kro 
nikoje), bet ir pasakys kalbą 
po šventinimo įvykstančiame 
subuvime.

Pirmosios lietuviškos kapi 
nės įsteigtos Šv. Jono parapi 
jos klebono kun. Petro Ažuba 
lio pastangomis ir rūpesčiu.

Politiniu įvykiu savaitėC C J C

SOVIETINĖ DIKTATŪRA SUKURSTĖ IR SUŽLUGDĖ 
VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJĄ

Chruščiovas išplūdo Eisenhower} ir JAV, suniekino Pietų 
Ameriką, išjuokė ir apdergė Prancūziją, spjaudė i Vakarti 
Vokietiją ir gyrėsi be saiko meluodamas apie Rusiją ir jos 
pavergtų bei kolonizuojamųjų valstybių ir tautų gyvenimą.

Nuo senų laikų Rusija „gar 
si" deržimordomis, samodu 
rais, prochodimcais, golovotia 
pais ir kitaip pačių rusų kvali 
fikuojamais, bendrai kalbant, 
blogais žmonėmis. Tokių tipų 
pilna didžiųjų rusų rašytojų Ii 
teratūra. Jie viešpatavo cari 
niais laikais ligi pat Nikalojaus 
antrojo su Griška Rasputinu 
pryšakyje. Bet šių kvalifikaci 
jų prasme Rusija apogėjaus su 
silaukė sovietiniais - komunis 
tintais laikais. Tai rusų rašyto 
jo Merežkovskio išpranašau 
tas

„GRIADUŠČIJ CHAM",
— ateinantis chamas. Tas 
„cham" rusų tautos neišgyve 
namas, nežiūrint didžiulių ru 
sų tautos kultūrininkų pastan 
gų. Jis, tas rusų „cham", kaip 
koks vėžys, ėda rusų tautos 
kultūros ir gerbūvio pamatus. 
Deja, ne vien rusų. Jis yra ne 
laimių, skurdo, vargo ir šamo 
durstvos siautėjimo ir visų pa 
vergtųjų ir kolonizuojamųjų 
tautų priežastis.

Taip ir
CHRUŠČIOVAS SIAUTĖJO 

PARYŽIUJE, 
peržengęs elementarinio pado 
rūmo ir kultūringumo ribas. 
Įsisiautėjęs, jis neteko bet ko 
kios logikos ir kumštimis tran 
kydamas burnojo prieš Eisen 
howeri, niekino kitas tautas. 
Įžeidinėjo net de Gaulle ir Mac 
millaną, nors šie jam parode 
visą savo žmoniškumą ir ge 
riausias pastangas. Samodurst 
vos priepuolyje,
CHRUŠČIOVAS NUTRAU 

KĖ VIRŠŪNIŲ POSĖDŽIUS 
ir spaudos konferencijoje iško 
neveikęs, gali sakyti, visas tau 
tas ir visas valstybes, išvažia 
vo...

Nors Chruščiovas pats neat 
ėjo į paskutini sutartą ir pa 
skirtą posėdi, bet spaudos kon 
ferencijojc jis tvirtino — „ne 
mes kalti, kad viršūnių konfe 
rencija iširo“...
CHRUŠČIOVAS GRASINO: 
......mes mušime lėktuvus, 
mes suduosime truškinančius 
smūgius bazėms, iš kur jie iš

Naujas Popiežiaus atstovas Kanadai Msgr. Sabastiano 
Baggi.o Paveiksle matome jį pasitinkamą Kardinolo 

Leger, Mnotrealio Arkivyskupo.

skrenda, ir tiems, kas tas ba 
zes sukūrė..." Grasinimams ne 
buvo ribų. Vakarų Vokietijai 
Chruščiovas pasakė: ... mes

taip juos „uchnem“, kad jie sa 
vo kaulų nesurinks...” Ir po 
to teigė : mes taikūs žmonės, so 
cializmo statytojai...

Baigdamas spaudos konfe 
rencija, Chruščiovas gyrėsi da 
lykais, kurie tėra tiktai projek 
te, kurių dar nėra ir greičiau 
šia nebus, kaip ir kitų kasdie 
niniu pasigyrimų, kurie niekad 
nerealizuojami, arba tokie, ku 
rie yra fikcija, kaip mokesčiai, 
bet jis nieko nepasakė, kad ko 
monistinė Rusijos diktatūra, 
nuvertindama rublio vertę,

JAU TRETI KARTA 
APIPLĖŠIA DARBININKUS, 
nes niekais paverčia jų santau 
pas. Dėl to Rusijos clarbinin 
kija kenčia skurdą ir jau dėl 
to pradeda kelti maištus.

Bendrai, po to, kai Chruščio 
vas sužlugdė viršūnių konfe 
rencija, sužlugdytos tapo žmo 
nijos viltys, kad galima atei 
tyje bus išlaikyti taiką. Ypač, 
kad spaudos konferencijoje, 
kurioje dalyvavo iš viso pašau 
lio suvažiavę laikraščių, teleg 
ramų agentūrų, televizijos ats 
tovai, apie 2000 asmenų, 
Chruščiovas visiems pareiškė, 
kad

RUSIJA NESUTINKA 
NUSIGINKLUOTI, 

nes jai nusiginklavimo kont 
rolė nepriimtina, o vakarai be 
kontrolės nesutiks patikėti tuš 
čiu Maskvos diktatorių žo 
džiu. Chruščiovas, kaip rašo 
„Pravda“ 140 15264) nr., pa 
reiškė apie Vakarų siūlomą nu 
siginklavimo kontrole:

„NA ETO MY 
NEPOJDIOM”,

(Atseit — su kontrole mes ne 
sutiksime). Tat ir kalbos apie 
nusiginklavimą yra tuščios kai 
bos.

Daug rašoma ir dar daug 
bus rašoma apie šią nepasise 
kusią viršūnių konferenciją. 
Bet išvada jau dabar aiški,. IŠ 
viršūnių konferencijų, jau dvie 
jų, nieko neišėjo ir ateityje iš 
jų nieko gera neišeis, jeigu jos

New Yorkas savo Įvairumais 
labai margas miestas. Čia pa 
šaulio politinis centras, čia lie 
tuvių egzilų politinis centras, 
didysis komercijos centras, čia 
tautybių mišinio centras, čia ir 
augštai prasikišančių kultūrų. 
centrajSi, Lietuviu kultūrinia 
me gyvenime NY irgi didelį 
vaidmenį vaidin a.

Balandžio — gegužės mėn. 
sąvartoje N Y buvo visos Šiau 
rėš Amerikos lietuvių sporti 
ninku sąskrydis. Aktyvusis mū 
sų jaunimas buvo sulėkęs at 
švęsti savo dešimtąsias susi 
tiktuves. Buvo miela matyti 
sveiki jaunųjų sportininkų vei 
dai, grakštūs kūno judesiai, 
pastangos savo varžovus nuga 
lėti ir kt. Didelėse Franklin K. 
Lane gimnazijos šalėse teko 
džiaugtis ne tik įtemptomis 
varžybomis, bet tuo labjau 
skaityti komandas tokiais gra 
žiais vardais, kaip Gintaras, 
Aušra, Neris, Vytis, Dainava, 
Sakalas, Žaibas, Kovas ir kt. 
pasivadinusiais.

NY lietuvių visuomene ne 
tik gausiai atsilankydavo į žai 
dynes, bet negailėjo rungty 
nių laimėtojams ir vertingų do 
vanų parūpinti. Įvairių taurių 
buvo tiek pripirkta, kad jų da 
liai nebuvo laimėtojų ir teko 
palikti kitai progai. Šios de 
šimtmečio jubilėjinės sporto 
varžybos, buvo graži prošvais 
tė mūsų augančioje jaunimo 
pasirodymuose, kad jis buvo ir 
yra susispietęs į tautinius spoi 
to vienetus ir aktyviai gaivi 
na tautinę ugnį, kad ji neiš 
blėstų.
LABAI GRAŽI TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Gegužės 15 d. NY džiaugė 

si kitu dideliu kultūriniu lai 
mėjimo dešimtmečiu. Didžiu 
Įėję Švabų salėje Bruklyne sa 
vo laimėjimus parodė apie 
150 tautinių šokių šokėjų. Ju 
bilėjinei šventei pagerbti bu 
vo gausiai susirinkusi ir lietu 
viškoji visuomenė. Šventės ini 
ciatorė per ųO metų tautinius 
šokius ugdžiusi buvo Jadvyga 
Matulaitienė. Tai nepaprasto 
šiam reikalui atsidavimo, dide 
lės jaunimui ir tautiniams šo 
kiams meilės moteris. Jos va 
dovybėje auklėjasi ne ttrys tau 
tinių šokių grupės: reprezen 

ir bus bandoma kartoti. Bend 
įai,
VIRŠŪNIŲ KONFERENCI 

JOS YRA NETEISĖTAS 
POLITINIS REIŠKINYS.

nių konferencija, pasiliko Va 
karų bloke. Kanados valdžia 
palaiko vakariečių, o jų tarpe 
ir TAV, pozicijas.

Tai yra diktatūrinis pada 
rinys — mažumos sąmokslas 
prieš daugumą. Tai yra sovie 
tinės diktatūros padarinys. 
Yra diktatūrinis surogatas ir 
aiškiai neteisėtas dalykas.

KITOS NAUJIENOS.
— Atsiliepdamas i Chruščio 

vo pareiškimus dėl JAV lėktų 
vų užskridimų ant Rusijos. Pa 
kistano prezidentas pareiškė, 
kad Rusijos lėktuvai dažnai už 
skrenda ant Pakistano.

— TA V lankantis Chruščio 
vui, buvo pagauti Rusijos 
šnipai iš atstovybės, bet „dėl 
šventos ramybės“ nebuvo pa 
skelbti. Tiktai dabar šis fak 
tas paaiškėjo.

— Kanada, ryšium sc viršū 

tacinė NY lietuvių tautinė gru 
pė, šeštadieninės Maironio vai 
do mokyklos, keliomis klasė 
mis suskirstyta grupė, ir New 
Jersey Rūtos ansambio tauti 
nių šokių grupė. Prie jų visų 
buvo prijungta ir New Jersey 
Vyčių 41 kuopos tautinių šo 
kių grupė. P. Matulaitienei 
pasisekė tuos visus vienetus 
bai gerai nuteikė.

Šokiams grojo akordeonis 
tai: V. Strolia, O. Gutauskai 
tė ir N. Dzvonar ir pianu skani 
bino D. Audėnaitė. Šventę pri 
taikytu žodžiu atidarė ALB 
Tarybos pirmininkas J- Šlepe 
tys, vadovavo aktorius V. Žu 
kauskas. Matulaitienė užpel 
nytai gavo daug sveikinimų ir 
gėlių. Kor.
PABALTIJO VALSTYBIŲ

LAISVĖS TARYBA, 
įsteigta New Yorke. Pirminin 
ku išrinktas V. Sidzikauskas. 
Paskelbtas atsišaukimas į visų 
šalių lietuvių visuomenę ry 
šium su sovietine agresija 
prieš Pabaltijo kraštus, įvyk 
dyta prieš 20 metų. Atsišauki 
me raginama tąją sukaktį mi 
nėti kiek galint bendromis tri 
jų Pabaltijo tautų žmonių pa 
stangoniis. Sukaktuvinės da 

tos yra šios:
1940 m. birželio 15 d. sovie 

tų karinės pajėgos okupavo 
Lietuvą, birželio 17 d. Latviją 
•r Estiją.

1940 m. liepos 14—15 die 
nomis buvo įvykdomi tariami 
„rinkimai“ i „liaudies seimą”.

1940 m. liepos 21—22 die 
.nomis „liaudies scimau“ pri 
tjmė Maskvoje suredaguotas 
rezoliucijas, prašančias Lietu 
vą, Latviją ir Estiją įjungti į 
Sovietų Sąungą.

1940 m. rugpūcio 3 d. Sovie 
tų Sąjungos Augšč. taryba nu 
tarė įjungti Lietuvą, rugp. 5 
d. Latviją, rugp. 6 d. Estiją į 
Sovietų Sąjungą.

LIETUVOS KARIUOME 
NĖS KŪRĖJŲ - SAVANO 

RIŲ SĄJUNGOS CENTRO 
VALDYBOS PASISAKY 
MAS DĖL KELIONIŲ I

LIETUVĄ
Paskutiniu laiku lietuvių 

spaudoje ir per radią iškilus 
klausimams dėl kelionių į oku 
puotą Lietuvą ir dėl atskirų as 
menu bendravimo su Lietuvos

— Kanados užsienių reikalų 
ministeris p. Green lankosi Pie 
tų Amerikos valstybėse.

— Amerikos valstybių kon 
ferencijojc Čili prezidentas pa 
siūlė Amerikos valstybėms nu 
siginkluoti. Kubos atstovas ko 
munistas Raul Castro siūlymą 
atmetė. Komunistų vadovau 
jama Kuba nusiginkluoti nesu 
tinka.

— Spaudos konferencijoje 
Paryžiuje Chruščiovas pareiš 
kė, kad Rusija sudarys separa 
tinę taiką su jos okupuota r y 
tine Vokietija. Bet... kad ir be 
sutarties ten viskas sutarta...

— Maskva iškėlė skundą J 
TO Saugumo taryboje.

— Genevoje 42 valstybių 
atstovai tariasi dėl muitų pa 
naikinimo.

— Cyrus Eatoną Chruščio 
vas siūlo į JAV prezidentus. C. 
Eatoną jis neseniai apdovano 
io Lenino premija, o dar anks 
čiau — troika.

— Turkijoje demonstrasijos 
prieš premjerą Menderes ne 
nurimsta.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS š U L AIT I S 

STEIGIAMOJO SEIMO SUSIRINKIMO 40 M.
MINĖJIMAS

Prel. M. Krupavičius, buvęs 
Steigiamojo Seimo narys pa 
darė pagrindinį pranešimą 
Steigiamojo Seimo susirinkimi 
40 metų sukakties minėjime, 
kurį surengė Čikagos demokra 
tinės grupės.

Gegužės 14 d. Jaunimo cent 
ran susirinko apie 200 žmo 
nių, kurie išklausė įvairių kai 
bėtojų žodžių. Prel. M. Krupa 
vičius iškėlė, jog Steigiamasis 
Seimas buvo visos Lietuvos gy 
ventojų valios apreiška, todėl 
jo atlikti darbai turi būti pri 
skiriami ne kuriam nors asine 
niui, bet visam seimui.

Dr. P. Grigaitis, ALT’o sek 
retorius, nupasakojo Amerikos 
lietuvių nuotaikas, kurios vy 
ravo šiame krašte susirinkus 
Steigiamajam seimui. Jis taip 
pat nušvietė šių dienų Lietu 
vos laisvinimo darbus.

Gražią sveikiifimo kalbą pa 
sakė Lietuvts konsulas Čika

MASINU FONDO VAJUS
Labai yra svarbu, kai tautie 

čiai atsiliepia į labai skubų Ne 
priklausomos Lietuvos spaus 
tuvės pertvarkymo planą.
Daugelavičiue Alfonsas,

Montreal, P. Q.........$10.00
A. Daugelavičius, mokėda 

mas metinę N L prenumeratą, 
NL Mašinų Fondui paskyrė 
10 dol.
Gražys Juozas,

Montreal, PT Q.........$ 10.00
Susitikęs sekmadienį prie 

bažnyčios, J. Gražys, žymusis 
mūsų kailių specialistas, žino 
damas, kad NL ruošiasi per 

jubilėjinei šventei sujungti, įs 
pūdingoje formoje išvesti į see 
ną ir parodyti savo darbo vai 
sius, kaip pavienėse grupėse, 
taip junginiuose bei visoje šo 
kėjų masėje. Įvairiais pasikei 
timais buvo pašokti 24 tauti 
niai šokiai. Jie visi buvo pašok 

■ ti sklandžiai, įspūdingai, kal
tais net jaudinančiai, ypač kai 
pasirodė 7—9 metų pipirai tau 
tintuose drabužėliuose. Šventė 
praėjo sklandžiai ir visus la 
okupantu ir vietiniais komunis 
tais, Lietuvos kariuomenės Kū 
rėjų - Savanorių sąjungos cent 
ro valdyba — visų savanorių 
vardu reiškia pasipiktinimą ir, 
smerkdama tų asmenų elgesį, 
yra įsitikinusi, kad tai kenkia 
Lietuvos išvadavimo pastari 
goms. Centro Vaidyba.
PRANCIŠKONŲ GIMNAZi 
JOJE KENNEBUNKPORT, 
Maine, jau vyktsa registracija 
ateinantiems mokslo metams. 
Mokiniai, baigę pradžios mo 
kyklą arba atitinkamą žemes 
niąją klasę, priimami į visas ke 
turias klases. Gimnazijoje iš 
einamas kolegijoms bei univer 
sitetams paruošiamasis kursas 
su sustiprinta lituanistika. Mo 
kykla šiemet jau išleidžia pir 
mąja abiturientų laidą. Infor 
macijoms ir įstojimo reikalais 
rašyti: Rev. Father Rector, 
St. Anthony's High School, 
Kennebunkport, Maine, USA. 

goję dr. P. Daužvardis. Jis pa 
reiškė, jog tik po Steigiamojo 
Seimo nepriklausomybės dek 
liaracijos kiftcįs valstybės pri 
pažino Lietuvą „de jure“. M. 
Mackevičius klausytojus supa 
žindino su seimo priimtąja Lie 
tuvts konstitucija.

Minėjimą atidarė dr. VI. Ši 
maitis, kuris garbės prezidiu 
man pakvietė Steigiamojo Sei 
mo ir kitų seimų buvusius na 
rius: prel. Krupavičių, Bildu 
ša, Pronskų, Skipitį, Sugintą, 
Šmulkštį ir konsulą dr. P. 
Daužvardį.

Baigiant oficialiąją dalį, bu 
vo primia rezoliucija, kurio 
je tarp kitko sakoma.

„Lietuvos nepriklaustmybės 
atstatymui! reikalinga vieniu 
ga, ryžtinga ir suderinta visų 
lietuvių kova“.

Koncertinėje dalyje pasirodė 
sol. Iz. Motekaitienė ir Lioren 
tas, kuriems akomponavo Man 
girdas Motekaitis.

tvarkyti spaustuvę, įdavė Ma 
šinų Fondui 10 dol. „Kitą 
kartą daugiau duosiu“, — pa 
reiškė p. Gražys.
Baltrukonis Domas,

Montreal, P. Q............$5.00
D. Baltrukonis, kaip rodo jo 

skelbimas, atidraė naują par 
davimų bei investavimų firmą 
ir ta proga pradžiai NL Maši 
nu Fondui paskyrė amžą au 
ką.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
mc atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

PRANCŪZAI KVIEČIA 
LIETUVIUS DALYVAUTI 

JONINĖSE
Praėjusią savaitę, kaip kas 

met, prancūzų šv. Jono drau 
gija savo būstinėje suruošė pri 
ėmimą mažumų atstovams, ku 
riti prisirinko iš viso pasaulio 
kampų, kelių rasių ir kelių spal 
vų. vadinamųjų naujakanadie 
čių.

Visus susirinkusius pasvei 
kino organizacijos pirminin 
kas.

Kaip visada, į susirinkusius 
simpatingu žodžiu prabilo Ka 
talikų mokyklų komisijos di 
rektorius p. Gothier.

Prancūzai, reikia pabrėžti, 
naujiems ateiviams, jų etninė 
ms grupėms visada yra palan 
kūs, vertina jų tautines savy 
bes ir visada su visais bendra 
darbiauja ir visus, kiek yra są 
lygų, remia.

Ir šį kartą visos etninės gru 
nės buvo pakviestos dalyvauti 
metinėje tradicinėje Šv. Jono 
šventės proga eisenoje, kuri 
yra viena didžiausių ir šauniau 
siu Montrealyje. Ir lietuviai 
pakviesti dalyvauti ir tam tiks 
lui nežadėta platforma ir jos 
ipavidalinimui medžiagų.

Šis draugijos priėmimas bu 
vo televizuotas ir perduotas 
per radiją'. .

— Irakas grįžta į Arabų ly 
gą-
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Baudžiava Lietuvoje
PALAIKOMA POLICIJOS PAGALBA 

duoti jiems laisvę ir žemę, ir 
nubloškė baudžiavą.

Dabar sovietinėje arba ko 
monistinėje Rusijoje, kuri iš 
naujo okupavo Lietuvą, rusai 
okupantai atnaujino baudžiavą 
— krepostnoje pravo. Dabar 
baudžiava yra daug didesnė. 
Anuomet baudžiava ir prikrep 
lenije k zemlie buvo taikoma 
tiktai valstiečiams - ūkininką 
ms, o dabar krepostnoje pravo 
pritaikyta ir kitų profesijų žmo 
nėms. Apie tai rašo okupanto 
oficiozas, Vilniaus „Tiesa“. 
Štai ką rašo „Tiesa“:

„Tuščiažiedžiai“. „Tokio pa 
vadinimo feljetone, išspausdin 
tame „Tiesos“ Nr. 69 (4896), 
buvo rašoma, kad kai kurie ab 
solventai, pernai baigę Vj’ 
niaus Valstybinio V. Kapsuke 
vardo universiteto medicinos 
fakultetą, neišvyko dirbti į ra 
jonus pagal specialybę, o pasi 
liko Vilniuje.

Šis felfetonas buvo apsvars 
tytas Medicinos fakulteto par 
tiniame biure ir nutarta page 
rinti auklėjamąjį ir aiškinamą 
jį darbą absolventų tarpe. Ana 
logiškų priemonių imtasi ir ki 
tuose fakultetuose.

WINNIPEG, Man.
WINNIPEGIETIS LENKIJOJE SUSIMETRIKAVO 

SU LIETUVAITE
JONAS BEZIS MATĖ IR LIETUVĄ

Varšuvoje išlipęs perėjau 
pasų kontrolę, o po to mus pa 
tikrino muitinės pareigūnai. 
Mano daiktų nieko daug netik 
rino, tik patikrino dovaną, ku 
rią aš vežiau savo mergaitei L 
ji buvo atitinkamai atžymėta 
dokumentuose. Man eilėje be 
stovint, prie manęs priėjo gra 
kšti bliondinė lietuvaitė Moni 
ka Januškevičiūtė, kuri mane 
apkabinusi pabučiavo. Tai bu 
vo 9 vai. vakaro. Žinoma, aš 
susijaudinau, bet toliau vėl vis 
kas gerai. Iš čia sėdome į taxi 
ir pasileidome į vakarų Varšu 
vos geležinkelio stotį. Stotyje 
išlaukėme apie 3 vai. sėdome 
traukinį ir išvykome į Olsztyn 

(Allenstein), kuris anksčiau 
priklausė Rytprūsiams.

Iš Olsztyn arkliais vykome 
kaimą Sadvilkai (Suvalkų 

kraštas), kuris nuo Punsko tik 
6 km. Čia išbuvau 10 dienų, 
gražiai buvau primtas. Mano 
mergaitės tėvų šeima: 5-ki ber 
niukai ir 3-rys mergaitės. Ma 
no mergaitė Monika yra bai 
gusi 7-nių metų mokyklą ir 
dirba krautuvėje. Laisvai kai 
ba lietuviškai, lenkiškai ir vo 
kiškai. Punske buvę įsteigti ir 
anglų kalbos kursai, į kuriuos 
buvo susirašę apie 30 mokinių, 
bet ant galo belikę tik trys. Ma 
no mergaitės sesutė Izabelė 10 
metų kai dirba prekybos biuie 
ir brolis Antanas studijuoja. 
Sekmadieniais arkliais vykome 

Punską pamaldų. Buvome 
bažnyčioje. Bažnyčios klebo 
nu yra lietuvis kunigas sene 
lis, kuris pamokslą sakė lietu 
viškai. Bendrai paėmus, Puns 
ke daugiausiai kalba lietuviš 
kai. čia esančios kelios lietu 
viškos organizacijos ir didelė 
lietuviška biblioteka. Bažny 
čioje labai gražiai giedojo lie 
tuvių choras. Pasakojama, kad 
pačiame Punske yra apie 5000 
lietuvių, aplenkėjusių tik apie 
1000. Į miestą žmonės šuva 
žiuoja arkliais.

Parvykus iš Punsko, aš no 
rėjau eiti prie Lietuvos pasie 
nio, nes norėjau pamatyti Lie 
tuvą, bet pasirodė, kad čia 
draudžiama zona, reikalingi 
specialūs leidimai. Tačiau aš 
užsispyriau, kad turiu prieiti 
nors prie Lietuvos sienos. Čia 
savo naujų giminių padeda 
mas išsirūpinau leidimą už 30 
zlotų. Su savaisiais nuvykau i 
pasienį, iš kur aiškiai buvo ma 
tomas mano gimtasis kraštas, 
Lietuva.
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Mūsų winnipegietj J. Bezį 
ištiko lyg kokie legendariniai 
nuotykiai.

J. Bezis jau eilė metų, 
gyvena Winnigege, nors 
singiau pasakius visą savo
nadoje gyvenimo laikotarpį 
praledo sunkiai dirbdamas miš 
kuose. Winnipege jis turi iš 
tekėjusią sesutę ir motiną. Bū 
damas jaunas ir stiprus vyras, 
miškuose bedirbdamas, susitau

Canada ............................. $ 5.0C pė pinigų ir padėjo savo gimt
America & S. America . .$ 5.5C nėms neblogai įsikurti. Jis pa 
Other Countries ...........$6.00 dėjo ne tik giminėms, bet ir

pašaliečiams savo tautiečiams 
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) paskolindamas dalį savo už

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. darbio.

Tautos Fondo vajus
Kaip kiekvienais metas, 

taip ir šiemet yra vykdomas 
Tautos Fondui aukų Vajus vi 
soje Kanadoje. Vajaus tikslas 
yra telkti lėšas pavergtos Tė 
vynės laisvinimo reikalams. 
Dėl ypatnigai šalto pavasario, 
T. F-dui aukų vajus nukelia 
mas į gegužės ir birželio mene 
sius. Per tuos du mėn. visi 
Kanadoje esantieji T. F-do 
Skyriai, Įgaliotiniai, o kur jų 
nėra, Apylinkės valdybos, or 
ganizuoja savo apylinkėje vi 
suotinę aukų rinkliavą, at,šilan 
kant į kiekvieno lietuvio na 
mus su aukų lapais ir ta proga 
platina liet, pasus ir ženklus, 
duodant juos už gautą auką.

T. F-do Atstovybė Kanado 
je prašo visų T. F-do skyrius 
ir įgaliotinius aukų rinkliavas 
tvarkingai pravesti, o visus ge 
ros valios lietuvius prašo gau 
šiai ją paremti, aukojant kiek 
kas išgali. Aukokite visi, nes 
Lietuvos laisvinimas yra augs 
čiausias mūsų visų tikslas.

Šiandieną mes neturime kitų 
ginklų ar kelių Ją 
kaip tik laisvas 
Lietuvon

laisvinti, 
tiesos žodis 

ir visam pasauliui

tos 
lais

per radiją ir spaudą, nes 
dvi galybės formuoja viešą 
vojo pasaulio opiniją, atsklei 
džia priešo propagandą ir me 
lūs, o tas okupantui yra baisės 
nis ginklas, nei jo tankai. Tą 
sunkų darbą atlieka T. F-das, 
tad spieskimės apie T. F-dą ir 
jį remkime.

Lietuvos laisvė yra mūsų vi 
su rankose. Kiek dirbsime, au 
kosime, tiek bus atsiekta. Ne 
nuleiskime rankų, nežiūrint 
kaip sunkus ir nemalonus bū 
tų tas darbas ir kaip ilgai užsi 
tęstų kova. Mūsų bočiai 120 
metų išbuvo rusų carų pavergi 
me, bet niekad nenustojo kovo 
ti ir laimėjo prieš milžiną, lai 
mesime ir mes. T. F-do vajaus 
proga visos liet, organiz., biz 
nieriai, prekybininkai ir kiti 
verslininkai prašomi aukoti sa 
vo organiz. if firmų vardu. Va 
jui paibaigus, pavardės visų 
aukavusių 2 dol. ir daugiau, 
bus skelbiamos Kanados liet, 
spaudoje. Tad prašome, kad 
Tavo vardas, ar vardas Tavo 
firmos ten nebūtų praleistas.

T. F-do Atst. Kanadoje.

10.
Praeitą

nome su vienu iš būdų, pagal 
kurį mes galime su atskiru, pa 
lyginti gan mažu, įsipareigoji 
mu plačiau pasinaudoti turi 
muoju gyvybės draudimu.

Kaip prisimename, mūsų 30 
m. amžiaus bičiulis tik už pa 
pildomus 20 dol. metams galėjo 
užsitikrinti sau net 100 dol. 
mėnesinę pašalpą, jeigu jis tap 
tų invalidu.

Visi gerai žinome, jog visos 
gėrybės turi savo kainą. Ir 
taip jau yra, jog niekas nieko 
mums veltui neduoda. Tačiau 
draudime ir ypač gyvybės drau 
dime reikia turėti nemažai 
nuovokos, kad pasinaudojus 
juo iki maksimumo.

Taigi grįžkime prie to mū 
sų 30 m. amžiaus bičiulio, tu 
rinčio mažą šeimą. Jis turi 
kažkokį grupinį draudimą dar 
be ir nori galimai pilniau save 
apdrausti. Tam reikalui jis yra 
pasiryžęs paaukoti net 5 dol. 
’ savaitę. Tai yra net 260 dol. 
metams. Nemaža suma. Bet ka 
dangi (be grupinio) jis neturi nefit). 
kitokio gyvybės draudimo pla 
no, jis jaučiasi galįs sau tiek 
leisti.

Jo jauniausias įpėdinis yra 
dar gan mažas ir mūsų bičių 
lis nori užtikrinti, jog mirties 
atveju žmona gautų po 100 do 
lerių mėnesiui iki jauniausia 
jam sueis 21 metai.

Vėliau jis nori palikti žmo 
nai dar 10,000 dolerių, kad ji 
drąsiau galėtų laukti senatvės.

Draudimo bendrovė 
dintų toki 
mažėjančiu 
plius 10,000 
draudimo.

Taigi už 5 dol.
nori net 34,000 dol. draudimo.

Vėliau — jei jis pats taptų 
invalidu ir negalėtų daugten ranką ar koją ar vieną akį, jis

kartą mes susipaži

planą 
ribotu 

dol.

jis 
už 
bū

Gyvenimiški reikalai
RAŠO VACLOVAS H. Ž1ŽYS

dirbti, jis pats norėtų gauti po 
100 dol. mėnesiui. O tačiau, 
tokio nedarbingumo metu, 
nenorėtų daugiau mokėti 
draudimą, bet vistik norėtų 
ti apdraustu.

Kadangi daugiau ar mažiau 
mes patys „iš piršto išlaužė 
me“ šį atvejį, tai nenusikalski 
me daleidę jog po vienerių me 
tų mūsų vargšas herojus tam 
pa pakirstas ligos, sirguliuoja 
10 metų ir pagaliau miršta.

10 metų jis būtų pats gavęs 
po 100 dol. į mėnesį arba 12, 
000 dol. Po to draudimo bend 
rovė tęstų šį mokėjimą (po 
100 dol. mėnesiui) jo šeimai 
dar 10-čiai metų ir pagaliau 
jo žmona dar gautų 10,000 
dol. čekį.

Taigi jis būtų jau parūpinęs 
net 34,000 dol. O būtų įmokė 
jęs tik pirmą 260 dol. sumą.

Kadangi draudimo atstovas 
buvo perspėjęs jį, jog daugu 
ma mirštančių tarp 20 ir 40 
metų amžiaus žūva tragiška 
mirtimi, jis nori ir dvigubą ap 
drauda. (Accidental Death Be

Jis yra gimęs Žemaitijoj, 
Kretingos ap., Veviržėnų vai. 
Pas jį matome įvariausių lietu 
viškų knygų, laikaščiu ir kito 
kios lietuviškos spaudos. Pas 
jį nuėjęs visuomet gali pasi 
klausyti įvairiausių lietuviškų 
plokštelių ir kitokios muzikos. 
Vienu žodžiu, kas lietuviška, 
niekuomet jis nepamiršo. Visą 
laiką drbdamas Kanados toli 
mosios šiaurės miškuose, netu 
rėjo progos susitikti su lietu 
vaitėmis, todėl iki šio laiko bu 
vo viengurtgis. Svetimtautės 
jam ne prie širdies, todėl jis 
vis jieškojo progų, kad šeimy 
ninį gyvenimą galėtų sukurti 
tik su lietuvaite.

Jis netikėtai spaudoje 
atranda skelbimą, kur viena 
Punsko lietuvaitė įieško gyve 
nimo draugo. Pradeda su ja su 
sirašinėti. Viskas tvarkoje. 
Bet „katino maiše nepirksi“. 
Todėl ir mūsų Jonas, gerai ap 
sigalvojęs, nutaria pats apsi 
lankyti pas savo mergaitę ir 
savo akimis pamatyti ją. Nusi 
perka lėktuvu biletą į Varšu 
vą, ir laišką parašo mergaitei, 
kad tokią ir tokią dieną jo lauk 
tų aerodrome.

Jonas sako, kad iš karto tru 
pūtį drebėjęs. Drebėjau ne dėl 
to, kad skrendu lėktuvu. 196C 
m. balandžio 5 d. lėktuvu iŠ 
skridau į Montreal}. Čia išlau 
kęs 14 valandų persėdau į 
Olandijos lėktuvą, kuris skri 
do tiesiai į Amsterdamą. Ams 
terdame išlaukęs 1 vai., perse 
dau į lenkų dvimotorinį kelei 
vinį lėktuvą, kuris skrido per 
rytų Vokietiją ir nutūpė Rytų 
Berlyne Schonfelld aerodro 
me. Išlipęs iš lėktuvo užėjau į 
laukiamą kambarį, kur išbu 
vau pusę valandos. Tiesa, dar 
bufete išgėriau bokalą alaus, 
už kurį sumokėjau kanadiškus 
23 centus. Pašaliečių žmonių 
neteko matyti. Pasibaigus lai 
kui, vėl sėdau į tą patį lenkiš 
ką lėktuvą, kuris skrido tiesiai

Varšuvą.

po tokio praradimo 
išlaikyti draudimą

jis nori užsitikrin 
pats, nei

pava 
24,000 dol. 

draudimu, 
normalaus

savaitei jis

Tas priedas, tragiškos mir 
ties atveju, išmokėtų žmonai 
20,000 dol. vietoje 10,000 dol. 
Tas pats priedas užtikrina, jog 
jei tragiška mirtis ištiktų nau 
dojantis viena susisiekimo prie 
mone: lėktuvu, traukiniu, au 
tobusu, taksiu ar pan., tai jo 
žmona gautų 30,000 dol. plius 
beabejo 100 dol. mėnesiui iki 
vaikui sueitų 21 metai.

Taigi mes jau turime net 
54,000 dol. draudimą. Bet 
mes galime šią pasaką padary 
ti dar įdomesnę.

Sakykime mūsų herojus la 
bai vertina savo rankas, kojas, 
bei regėjimą. Ir jis nori taip 
vadinamą Dismemberment 
priedą. Jei jis prarastų vieną

norėtų pats gauti 5,000 dol. Ir 
jei jis prarastų porą (bet ko 
kiame derinyje) virš minėtų 
vertybių, jis norėtų gauti 10, 
000 dol. Ir 
jis norėtų 
nepakitusį.

Pagaliau
ti, jog, jeigu nei jis
jo šeima tuo draudimu nepasi 
naudotų — atgauti visus įmo 
kėtus pinigus pats. Kitaip sa 
kant, jis nori visą šitą draudi 
mą turėti veltui.

Šis jaunas žmogus gali užsi 
tikrinti sau taupymo planą, su 
teikiant jam apie 10,000 dol. 
senatvei, bei begales visokių 
draudimų tų 35-kių metų bė 
gyje ir visa tai tik už 5 dole 
rius savaitei.

Taigi sekantį kartą besišne 
kant su savo draudimo atsto 
vu, prisiminkite ir tuos prie 
dus. Nustebsite, kaip mažai jie 
kaštuoja ir kokią naudą jie ga 
Ii nelaimėje atnešti.

Nors dar liko daug atvejų, 
kuriuos vertėtų aptarti, tačiau 
tematikos paįvairinimo dėliai 
padarykime gal vieno ar dvie 
jų mėnesių pertrauką ir šnek 
telkime apie testamentus bei 
vedybines sutartis.

Tikiuosi, jog radote šiek tiek 
vertingų ir naudingų minčių!

Rusijoje, kuri laikė okupuo 
tą Lietuvą, iki 1861 metų va 
sario 19 dienos veikė baudžia 
va, rusiškai — krepostnoje pra 
vo, baudžiavos teisė, pagal ku 
rią valstiečiai priklausė nuo 
dvarininkų, buvo dvarininkų 
vergai ir todėl turėjo gyventi 
ir dirbti ten, kur ponai juos ap 
gyvendindavo, pririšdavo, nuo 
ko ir kilo posakis — prikreple 
nije k zemle — pririšimas prie 
žemės. Valstietis neturėdavo 
teisės iš tos vietos pasitraukti. 
Taip buvo ligi 1861 metų, kai 
sukilę valstiečiai privertė carą

Apsistojant viešbučiuose tas 
nereiktlinga, nes patys viešbu 
čiai tai automatiškai atlieka, 
išvykstant iš Lenkijos taip pat 
reikalinga išsiregistruoti Kana 
dos atstovybėje arba tai gali 
padaryti kitas asmuo nurody
damas savo pavardę ir vyžos 
numerį. Užsiregistruoti ir už 
simelduoti Lenkijoje esą du 
skirtingi dalykai. Užsiregis 
truoti privaloma laike 3-jų die 
nų savo atstovybėje, o užsimei 
duoti privalai laike 24 vai. kiek 
vienoje naujoje vietovėje.

Man visa kelionė kainavo 
761.20 dol. su maistu ir lėktų 
vo biletu ten ir atga. Pinigus 
iš anksto įmokėau Kanados ke 
lionių biure. Atvykus į Varšu 
vą, iš tų pačių pinigų, kelionių 
biuras man tuojau išdavė 1800 
zlotų. Žinoma, man tų pinigų 
neužteko, todėl teko išsikeisti 
banke daugiau. Pirmiausiai iš 
sikeičiau banke 50 dol. Bankas 
man išmokėjo už vieną doleri 
po 24 zlotus ir 85 grošus, t. y. 
banko kursu. Amerikoniški pi 
nigai pigesni. Juodoje biržoje 
už 1 dol. galima gauti 75—85 
zlotų ir tai žiūrint, koks jų 
reikalavimas.

Man pasienyje bebūnant, 
pranešė, kad lenkų pareigūnai 
nori mane pamatyti. Mes nu 
vykome į paskirtą vietą, kur 
atvyko du lenkų karininkai. Jie 
su manim kalbėjosi mandagiai, 
tačiau atrodė, kad jie politika 
visai nesidomi. Mačiau vieną 
kitą rusų kareivį Varšuvoje.

Varšuvos miestas gerokai 
apgriautas, bet atsistato.

Greit baigėsi ir mano atosto 
gos, todėl balandžio 30 d. vy 
kau į Olsztyn susimetrikuoti. 
Čia turėjau truputį rūpesčių. 
Pirmiausiai turėjau vėl vykti į 
Varšuvą į Kanados atstovybę. 
Čia turėjau prisiekti, kad esu 
nevedęs. Turėjau išsivertęs sa 
vo lietuvišką metriką į 
kalbą, bet buvo įvykusi 
klaida. Mat, Lietuvos 
kuose aš rašiaus Bežys, 
nadoje pradėjau rašytis 
pąjį i, dėl to gavau vėl daryti 
iš naujo metrikų vertimą. Su 
suieškojau Varšuvoje verti 
mų biurą, kurio vedėju pasiro 
dė esąs lietuvis Gabrys. Jis 
man išvertė metriką j anglų 
kalbą, už ką sumokėjau 100 
zlotų.

Kanados atstovybėje taip 
pat užtikau lietuvaitę, kuri pui 
kiai kalbėjo lietuviškai. Ji 
man paaiškino, kad aš pada 
ręs klaidą. Kuomet atvykau į 
Varšuvą aš privalėjau laike 
trijų dienų įsirgeistruoti Kana 
dos atstovybėje, o vėliau priva 
Įėjau registruotis kas 24 vai. 
kiekvienoje naujoje vietovėje.
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Viską atlikęs Varšuvoje, 
dau į Olandijos lėktuvą, 
ris pasuko į šiaurę ant Baltijos 
jūros. Skridome per Berhol 
mo salas 4-rių km augštyje į 
Šiaurės jūrą ir iš čia į Olandi 
ją ir vėl nutūpėme Amsterda 
mo aerodrome. Grįždami at 
gal, nebekliudėme rytų Vokie 
tijos. Savo kelione esu labai 
patenkintas, nes susiradau sau 
žmoną lietuvaitę iš Punsko. Da 
bar sudariau dokumentus ir 
laukiu jau jos atvykstant. Te 
ko nugirsti, kad viskas užtru 
ks apie 6-ius mėnesius laiko. 
Dabar išvykstu vėl į Kanados 
tolimosios šiaurės miškus do 
lerių kalti, nes jau reiks prade 
ti kurti rimtą šeimyninį gyve 
nimą. Atvykus mano mergai 
tei į Kanadą — Winnipegą, 
grįšiu iš miškų ir eisime pas 
lietuvių parapijos kleboną ku 
nigą J. Bertašių, kur atliksime 
vedybų bažnytines apeigas.

Iš savo pusės linkiu kiekvie 
nam lietuviui viengungiui ii 
gai nesnausti, bet irgi parsiga 
benti lietuvaitę iš Punsko ir su 
kurti gražią lietuvišką šeimą, 
kaip kiekvienam padoriam lie 
tuviui turėtų būti privaloma. 
Nors aš padariau daug išlaidų, 
bet. turiu lietuvaitę.

Savo reporteriui K. Strikai 
čiui siūlau daug neliesti politi 
kos, kad nesutrukdytų man at 
sigabenimas savo žmonos. 
Šiais žodžiais baigė savo kelio 
nės įspūdžius winnipegietis J. 
Bezis. K. Strikaitis.
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Visi feljetone paminėti as 
menys yra komjaunuoliai. To 
dėl universitetas kreipėsi į 
Vilniaus m. komjaunimo ko 
mitetą, prašydamas imtis prie 
monių, kad jie išvyktų paga 
paskyrimą. Be to, universite 
tas imasi priemonių, kad jmo 
nių ir įstaigų vadovai būtų įpa 
reigoti griežtai vykdyti 1948 
m. birželio mėn. 10 d. TSRS 
Ministrų Tarybos nutarimą 
Nr. 834 ir nepriimtų į darbą 
jaunų specialistų, neturinčių 
nukreipimų, o taip pat, kad V 
RM milicijos organai būtų įpa 
reigoti išregistruoti iš Vii 
niaus visus absolventus, nepa 
liktus dirbti Vilniuje.“

Taigi iš šio .Tiesos“ pasisa 
kymo matome, kad ne tiktai 
Lietuvos kolūkiečiai yra pri 
rišti prie žemės — prikreple 
ny k zemlie, bet ir gydytojai. 
Jie turi dirbti ten, kur jie gau. 
na įsakymą dirbti. Įstaigos tu 
ri žiūrėti, kad gydytojas turė 
tų valdžios įsakymą, kuriame 
būtų nurodyta, kad gydytojas 
turi ten, o ne kitur dirbti. Įs 
taigoms įsakyta kitų gydytojų 
nepriimti. Ir šita žiūrėti įpa 
reigojama policija... Gydytojas, 
pats neturi teisės pasirinkti, 
darbo vietos. Jis yra valdžios 
ir kompartijos baudžiauninkas,, 
jis pririšamas prie vietos.

Kiek ta baudžiava yra nepa 
kenčiama, matyti, jau vien iš. 
to, kad net komunistinis parti
nis jaunimas priešinasi tai bau 
džiavai.

Šie faktai rodo, kad ir nau 
joji baudžiava, kaip ir senoj 
susilauks galą ir grius vsu triu 
kšmu, kaip griuvo ir pirmoji, 
rusų baudžiava. Baudžiava jo, 
kiu būdu neatsilaikys!

8 DVIRATININKAI 
KLAIPĖDOS Į 

VLADIVOSTOKĄ
Gegužės 1 dieną aštuoni dvi 

ratininkai išsileido kelionėn. 
Klaipėda — Vladivostokas. 
Kelionę dviračiais numato at 
likti per 170 dienų. Turistų 
grupę sudaro šeši lietuviai ir 
du estai. E.

IŠ
i

Ai

” SPAUSTUVE99
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams B1LE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės j „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta Žt ivP A U 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti
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Idealą prarandant?
RAŠO JUOZAS AUDĖNAS

P. V. Rastenio kalba, paša 
kyta Montrealy minint Vasa 
rio Šešioliktąją, buvo ištisai 
įdėta š. m. NL Nr. 9. Skaityda 
mas nuo pradžios iki galo ir 
pasibraukdamas, randi ją esant 
įdomią, tik gaila, tokiai progai, 
kaip Vasario Šeaioliktoji, nesi 
derinančia.

Vasario šešioliktoji yra per 
123 metus (nuo paskutiniojo 
Lietuvos padalinimo 1795) lie 
tuvių patriotų siekimų atkurti 
nepriklausomą Lietuvą ir dėl 
šio idealo kovojusių įkūniji 
mas. Šitą ilgą kovą vedė Lietu 
vos bajorai, o tautiniam atbu 
dimui prasidėjus, ir valstiečių 
vaikai.

Nei vieni, nei kiti jų, kaip pa 
prastai žmonės, nebuvo aiškia 

fgiai, kurie tolimesnėje ir ne 
žinomoje perspektyvoje būtų 
gerai įmatę būsimos nepriklau 
somos Lietuvos idealios sant 
varkos formą. Jie visi tik vieno 
tesiekė: savo tautai liasvės ir 
Lietuvos valstybei nepriklauso 
orybės.

Mes žinome gerai, kad ir 
1918 m., kuomet. Lietuvos Ta 
ryboje rodos tebuvo tik trys 
bajorai (M. Biržiška. D. Mali 
nauskas ir Narutavičius) visgi 
pirmajame bandyme atkursi 
moji Lietuvos valstybė, V. Ta 
rybos daugumos nutarimu, bu 
vo monarchija. O tai ir buvo 
jieškota saito su senovės M in 
’augo, Gedimino ir Vytauto 
Didžiojo monarchinėmis impe 
rijomis. Jeigu Vokietija būtų 
laimėjusi Pirmąjį pasaulini ka 
rą, tai Lietuva tikriausiai pa 
gal V. Tarybos nutarimą ir 
jos 1918. VI. 4. priimtąją lai 
kinąją konstituciją, taip ir bū 
tų likusi monarchija, bet ne 
žiūrint to, kad keturi V. Ta 
rybos nariai ją, V. Tarybą, bu 
vo apleidę. Bet kai pokarinės 
revoliucijos nušlavė didžiąsias 
monarchijas, tuomet vasario 16 
dienos aktu Lietuva buvo at 
kurta kaip nepriklausoma de 
mokratinė respublika, kurioje 
ir bajorai ir valstiečiai galėjo 
laisvai gyventi, nes jie visi bu 
vo lygūs Lietuvos piliečiai.

Sutinku su p. Rasteniu, kad 
anų laikų Lietuvos bajorai per 
daugelį kartų (1831, 1863 ir 
kt.) mėginę sukilti ir atkurti 
nepriklausomą Lietuvą, bet 
nepasisekus, emigravę kitur, 
sužlugo ir išnyko. Tai jau to 
kia emigrantų dalia. Taip gali 
atsitikti ir su mumis. Tačiau 
anų emigrantų darbai, o lygiai 
ir mūsų darbai nežus, nors Ii 
kimas lemtų, kad toji karta, 
kuri dėl bolševikų antplūdžio 
turėjo iš krašto pasitraukti, 
svetimuose kraštuose ir išnyk 
tų.

Tauta tebegyvena krašte. 
Jos politinis ir kultūrinis su 
brendimas yra žymiai augštes 

is negu buvo 1918 m. Argi 
bolševikų triukšmas, rusini 
mas ir vartojamas teroras gali 
išmušti laisvės ir neprikaluso 
mos Lietuvos idealą tautai, ku 
rios valstybingumo ir savaran 

Mokslinė ekspedicija tyrinėja ritnis krateris visame pasauly smogė į kietąjį šiaurės Quote Montreal) — visa sala, ant ku
šį New Quebec kraterį, esantį je. Krateris bus atsiradęs co granitą. Duobės didumą ga rios miestas stovi, butų pavir
Ungava apylinkėse. Manoma, prieš 200.000 metų, kai didžiu Įima būtų įsivaizduoti paiygi tusi į kraterį. (CS).
kad tai yra didžiausias meteo lis tarpplanetinis meteoritas nūs, kad jei tai būtų pataikyta

kiškumo šaknys glūdi 700 — 
1000 metų istorinėje gilumo 
je Negi gali būti iš galvos, 
o tuo labjau iš širdies, iš tauti 
nio pajutimo ir savigarbos iš 
mušti tautos himno žodžiai. 
„1H praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia!“ Bet ir be šios 
stiprybės, vargu bau rastume 
lietuvį, tarkim net indokrinuo 
tą, kuriam nebūtų mieliau ma 
tyti Lietuvą lygiateisiu tarp 
tautinės bendruomenės nariu, 
o ne paprastą, Rusijos tramply 
na ir svetimųjų niokojamą ko 
Joniją. Net ir Maskvos įgalio 
tinis Lietuvoje Sniečkus pri 
klausomybėje mato didelį pavo 
jų net nacionalistiniuose ko 
munistuose. Kilus Vengrijos 
sukilimui jame daugiausia pa 
sidarbavo tie patys nacionalis 
tiniai komunistai su Irmi Na 
gy priešakyje kaip tik dėl 
Vengrijos nepriklausomybės.

Priklausinys palieka priklau 
siniu. Ir tenka nemasoniai nu 
stebti skaitant p. Rastenio abe 
jingus žodžius: „O kas, jeigu 
tas neprikausomumas, tas sava 
raukus tvarkymasis mūsų dvie 
ms ar trims milionams lietu 
vių mažiau duos naudos, ma 
žiau atneš gerovės, mažiau su 
kurs sąlygų pakilti ir suklestė 
ti kūryboje, negu viso to gale 
tų duoti arba gal net duoda 
priklausomybė?“ Tegul tai bū 
na perefrazuotos ir svetimos 
mintys, bet argi jos vertos dis 
kutuoti, o tuo labjau ne disku 
sijai skirtoje kalboje, minint 
Vasario šeišoliktąją?

Sekdamas Lietuvos komu 
nistų daugybę pasisakymų, aš 
randu visai priešingas mintis. 
Jie be atvangos lietuvių tau 
tai tvirtina, kad tik dabar Lie 
tuva esanti nepriklausoma ir 
kad toji nepriklausomybė bu 
vusi Vinco Kapsuko vyriausy 
bės paskelbta 1918 m. gruo 
džio 22 d. Tik to nepriklauso 
mybės išvystymo procesas 
1919 — 1940 m. buvęs sveti 
mų imperialistų sutrukdytas. 
Tada buržuazinė Lietuva buvu 
si svetimiems kapitalistams ir 
imperialistams priklausoma.

Reiškia. nepriklausomybes 
idealą ir bolševikai puoselėja, 
bet tas jų idealas, jau 20 me 
tų laiko Lietuvą pavergęs, jis 
jų ir kitaip suprantamas.

P. Rastenis mano, kad pati 
tauta galinti būti skeptike dėl 
savo neprikausomybės ir taria: 
„Bet yra pavojaus, kad visa 
tauta, tautos didžiuma, gali at 
šalti tam siekimui“. Nejaugi ga 
Įima prileisti ir net dėstyti min 
tis, kad tauta ar jos dauguma 
pamestų augščiausiąjį savo ide 
alą - nepriklausomybę? Jeigu 
jau okupantas, kitaip suprasda 
mas nepriklausomybę, aiškina 
pavergtai tautai, kad ji didžio 
sios Rusijos tautos prieglobs 
tyje esanti ir laisva ir neprik 
lausoma, tai ar gali laisvas žmo 
gus, laisvas lietuvis pradėti 
abejoti ir net sakyti, kad tauta 
galinti atšalti nepriklausomy 
bės siekimui? Ko ne ko, bet

mums, buvusiems laisvos Lie 
tuvos auklėtinams, darytis nu 
sivylusiais skeptikais, dėl tau 
tos idealo ir dėl tautos noro 
ir ryžto to idealo, taigi valsty 
bės nepriklausomybės, sieki 
mo, nereikėtų.

Manau, kad ir dabar, dėl bū 
simos Lietuvos 'santvarkos, ne 
visų mūsų nuomonės sutampa. 
Bet mes negalime ir neturi bū 
ti skeptikais dėl paties nepri 
klausomybės idealo.

Jeigu Lietuva taptų Gomul 
kos Lenkijos, Tito Jugoslav! 
jos ar ir kiek kitokio savankes 
nio, bet nors nominaliai nepri 
klausoma valstybė, kaip tarp 
tautinės bendruomenės narys, 
man atrodo, kad pusė idealo, 
jau būtų atsiekta. Jei tik Lie 
tuva būtų atsipalaidavusi iš Ru 
sijos kolonializmo, būtų kur 
kas artimesnis kelias ir i pilną 
ją laisvę ir nepriklausomybę. 
Todėl neturime tenkintis, kaip 
p. Rastenis savo kalbos išvado 
je rekomenduoja, vien tik ste 
bėjimu, kas Lietuvoje darosi, 
o būti aktyviais „ambasado 
riais“ pavergtosios ir viešai 
negalinčios prabilti tautos var 
du kalbėti plačiajame pašau 
lyje be atvangos iki tautos ide 
alas bus atsiektas. Tas idealas 
būvi, yra ir bus laisva ir nepri 
klausoma Lietuva. Tam sieki 
mui, tai vedamą jai kovai rei 
kia ir susirinkimų, ir posėdžių, 
ir minėjimų, ir memorandumų, 
ir rezoliucijų ir piniginių au 
kų.

Laužykite stiebus, pieškite 
bures, kartą p. Rastenis tarė 
savo atstovui Vlike. Musų, Kad 
ir nevisai vieninags darbas, ge 
rai juntamas ir pavergtoje tau 
toje ir paties okupanto. O kad 
taip yra, pasiskaitykime, Mask 
vos atstovo Lietuvoje Antano 
Sniečkaus dėl mūsų veiklos žo 
džius:

„Dabar katalikų bažnyčia ne 
kovoja prieš nacionalinės bur 
žuazijos ideologus, jų tarpe ir 
prieš laisvamanius. Todėl už 
sienyje vienodai tarnauja ir im 
perialistams kovoje prieš Tary 
bų valdžią ir klierikalai, ir so 
cialuemokratai, ir liaudininkai. 
Jie vieningu frontu varo ardo 
mąjį darbą prieš Tarybų Lie 
tuva, prieš lietuvių tautą“, 
(m. p.).

Šitaip tarė Sniečkus š. m. 
kovo 5 d. Vilniuje komunistų 
partijos suvažiavime. Todėl, 
juo daugiau trukdysime sovie 
tinti ir rusinti Lietuvą, juo 
mažiau Lietuva bus Rusijos 
priklausiniu.

Todėl ir toliau laužykime 
stiebus, plėšykime bures, tik 
ne Vliko ar kitų mūsų veiksnių 
vairuojamuose laisvinimo lai 
vuose, bet bolševikų flotilijos.

J. Audėnas.

Respublikinė biblioteka įsi 
gijo pulk. Vytauto Steponai
čio asmeninę biblioteką, kurio 
je šalia knygų rastos lietuvių 
dailės draugijos programos, 
išliestos 1914 metais 
Kaune įvykusios dailės paro 
dos proga. Tuo pačiu metu 
buv. ir 8-ji metinė liet, dailės 
paroda. Jose dalyvavo ir Vy 
tautas Putna. E.

Mosklo - Technikos naujienos
AR TAI BALTU POMPĖJA?

Nemažai buvo rašyta ir Ti 
me apžvelgia nuostabų ir ver 
tingiausią Europoje archeolo 
gini radinį — pustrečio tūks 
tančio metų senumo tvirtovinį 
kaimą, atrastą po Biskupino 
ežeru, apie 50 mylių į šiaurės 
rytus nuo Poznaniaus, Lenki 
joje. Buvo taip. Toj vietovėj 
pagilinus Gasawkos upės va 
gą, Biskupino ežero vanduo nu 
krito apie 10 — 15 pėdų; ogi 
vieną dieną, tai 1933 metais, 
vietos mokytojas išsivedė sa 
vo klasę pasivaikščioti ir, jiems 
beeinant pusiasaliu, įsikišusiu 

tą ežerą, mokytojas žiūri — 
kyšo iš dumblo gausybė kažko 
kių rąstų vienodais kampais su 
ręstų. Jam apie tai pranešus, 
ciaA'i.ėtiiiis Poznaniaus muzė 
jaus direktorius Josef Kostrze 
wski atėjo pažiūrėti, kas tai 
būtų.

Pirmieji kasinėjimai parodė, 
kad tas pusiasalis anksčiau bu 
vo sala, ištisai siena apjuosto 
kaimo trobomis užstatyta. Iš 
tolimesnių kasmetinių kasinė 
jimų paaiškėjo, jog trys eilės 
rąstų rentinių, akmenų ir že 
mių pripiltų, sudaro sieną, ku 
ri apsupusi saugo apie 6 akrų 
plotą, perdėm užstatytą rąstų 
trobomis, savo sienomis sujung 
tomis ir išrikiuotomis į 13 tie 
siu lygiagrečių eilių. Tai vie 
nodų gatvių ir tolygių 100 na 
mų kaimas tvirtovė, nes kaip 
minėta stipria siena aptvertas, 
o be to dar kaip sala tarp van 
denų.

Prof. Z. Rajewskis, Varšu 
vos Archeologinio muzėjaus dr 
rektorius, spėja, kad tas kai 
mas pastatytas dar tada, kai 
šiaurės Lenkija turėjo gana šil 
tą ir sausą klimatą. Bet apie 
500 m. pr. Kr. klimatas pasi 
darė šaltesnis ir drėgnesnis — 
tad ežero lygis pakilo. Iš pra 
džių Biskupino gyventoai ko 
vojo prieš kylantį vandenį, kel 
darni augštyn savo namus ir 
gatves, tačiau ilgainiui neišsi 
laikė prieš vis didėjantį vande 
nį ir apleido savo namus, ir 
vanduo galutinai kaimą užlie 
jo.

Viršutinės kaimo dalys iš 
nyko, tačiau vandens ir dumb, 
padengtosios kartu su invento 
rium puikiausiai išliko iki šių 
dienų; apie 5 milionai iškasc 
nu vienetų bei dalių liudija 
apie Biskupino kultūrą 550 m. 
prieš Kr. Kaime galėjo gyven 
ti apie 1200 žmonių. Visas šim 
tas namų pastatytas pagal vie
ną ir tą patį planą; gyvenamą 
ją patalpą sudaro vienatinių 
keturkampis kambarys, kurio 
vienoj pusėj bekamininis židi 
nys, o kitoj kiek pakelta mie 
gamoji vieta; atskira patalpa
galvijams, kiaulėms, avims, šu 
nims ir arkliams. Iš viso, šie 
ejtcheoVrtginiai duomenys lei 
džia beveik pilnai atstatyti 
ano laiko gyvenimą: ką tie bis 
kupinai valgė, kuriuos dievus 
garbino, kuo jie rengėsi; ir ži 
noma, jie vertėsi kviečių, rugių 
ir kitų javų sėjomis; moterys 

audė vilnones ir linines me 
džiagas ir siuvo bronzinėmis 
adatomis. Taip pat nustatyta 
pagal radinius, jog Egipto pre 
kės pasiekdavo Biskupiną ir, 
Persijos ir Etrurijos civilizaci 
galimas dalykai, Graikijois, 
jų įtakos truputis galėjo taip 
pat prekybos keliais pasiekti 
biskupinus.

Tačiau, kas mums įdomiau 
šia, tai ar tas kaimas priklausė 
Baltų giminei? Ar tai mūsų sen 
tėvių statyba?

Dr. M. Gombutienė savo ra 
šinyje Lithuania in Prehisto 
ric Times, 700 Years, 1953, 
pabrėžia, kad Biskupino kai 
mas turi tiek reikšmės Pietry 
čių Baltų srities proistorei, 
kaip Pompėja Romėnų istori 
jai. Gaila, kad mūsų mokslinin 
kė tepasitenkina, grynu tvir 
tinimu, moksliškai neparemda 
ma šios savo tezės bei prielai 
dos: „...the Biskupin village... 
in that period passibly belon 
ged to one of the West Baltic 
tribes“.

J. Žmuidzinas.

NIEKO NEREIKALAUJAN 
TIS ŠVIESTUVAS

Viena Anglijos firma prade 
jo gaminti šviestuvus, pripil 
dytus/ radioaktyviomis dVijo 
mis — kriptonu. Šiems šviestu 
vams nereikia nei bakterijų, 
nei kolbų, nei laidų.

RADIOELEKTRONIKA 
VIRTUVĖJE

Iškepti pyragą šaltoje orkai 
tėję per kelias minutes — pa 
sakysite neįtikėtina. Neįtikėti 
na, bet, pasirodo, galima. JAV 
pradėtos gaminti elektroninės 
krosnelės, kuriose, pavyzdžiui, 
mėsa iškepa per 2 — 6 min. 
Štai viščiukas tokioje krosne 
Įėję kepa 4 min., o tortui iškep 
ti užtenka tik 2 min.

Kas tai per krosnelės? Jos 
aprūpintos augšto dažnumo 
radioelekttoniniais įrengimais. 
Augšto dažnumo srovės stikli 
niuose arba porcelianiniu 'se 
induose maistą iškepa nepa 
prastai greitai ir vienodai. Įdo 
oriausia tai, kad indas, kuriame 
kepamas maistas, būna šaltas, 
maistui iškepti nereikia nei 
vandens, nei riebalų. Be to, 
taip ruošiant maistą, jame ne 
žūsta vitaminai, išlieka drus 
kos.

OBUOLIO DYDŽIO 
ATOMINIS REAKTORIUS

JAV atominės energijos ko 
misija pranešė, kad suprojek

RODNEY, Ont.
GRAŽIAI PAMINĖTA MOTINOS DIENA

Gegužės mėn. pirmą dieną 
KLB Rodney apylinkės valdy 
ba suruošė Motinos Dienos nri 
nėjimą - koncertą. Valdybos 
pirmininkui, Jonui Statkevi 
čiui atidarius minėjimą, sekė 
kun. Dr. Gutausko įdomi pas 
kaita.

Meninėje dalyje sol. J. Liūs 
tikaitė, akomponuojant muz. 
St. Gailevičiui išpildė Tallat- 
Kelpšos Rūpinosi motinėlė, Sim 
kaus Lopšinę, Kačanausko 
Kad aš našlaitėlė ir Budriūno 
Šauksmas. Rodney - West 
Lome apylinkės šeštadieninės 
mokyklos mokiniai Motinos 
dienos ir mokslo metų užbaigi 
mo proga, vadovaujami mok. 
V. Ignaičio ir jo padėjėjos p. 
Mockienės, gražiai pasirodė, 
atlikdami deklamavimo, savos 
kūrybos, muzikos, gimnasti 
kos ir kt. Visiems mokyklą lan 
kantiems vaikams už jų stro 
pumą ir pasiryžimo mokintis 
savo tėvų kalbos, KLB Rod 
ney apylinkės valdyba įteikė 
kiekvienam mokiniui po tauti 
ne lietuvių vėliavėlę, kuri pri 
mins jiems, kad jie yra lietu 
viai ir lietuviais turi ir likti.

Abiems mokytojams, idėjų 
siems daug darbo vaikučių mo 
kymui, buvo įteikta po dova 
nėlę.

Antroje dalyje sol. J. Liūsti 
kaitė, akomponuojant muz. St. 
Gailevičiui, padainavo: Šim

KUR atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos 

metų bėgyje išsenka ir joms 
atgauti reikalingas ramus poil 
sis, malonios atostogos. Mūsų 
vasarvietėje — Osterville Ma 
nor — Jūs rasite ramų malonu 
poilsį ir tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metus iseikvo 
tas, jėgas.

Osterville Manor yra gražia 
me pušynais apaugusiame Ca 
pe Codo pusiasalyje prie At 
lanto, kur šiltosios srovės van 
dens temperatūra 70—80 laips 
nių. Visi mūsų vasarvietės sve 
čiai naudojasi uždaru (priva 
tišku) paplūdimiu, kurio šva 
rus smėlis dar po kelis kartus 
valomas ir sijojamas, "odėl į šį 
paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos 
parūpiname visiems svečiams. 
Prie paplūdimio yra automobi 
liams saugoti vieta, už kurią 
atskirai mokėti nereikia. Mū 
su vasarvietės kainos yra labai 
žemos, jas lyginant su Kito 
mis panašiomis vasarvietėmis, 
todėl tikime, kad Jūs apsisprę 
site savo atostogas praleisti 
pas mus — Cape Code Oster 
ville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, 
jei apsisprendę atostogauti su 
sisieksite su mumis ir praneši 
te kuriuo metu žadate atvyk 
ti, kad galėtume Jums rezer 
vuoti kambarius, kad atvykę 
nebeturėtumėte jokio rūpesčio 
ir galėtumėte visą atostogų 
metą skirti poilsiui ir malonu 
mams.

Laukiame Tamstų praneši 
mų ir prašome klausti, jei 
dar kiltų kokių nors neaišku 
mų. Mus galite pasiekti šiais 
adresais:

Osterville Manor, Inc. 
Osterville — Cape Cod, Mass.

Telefonas: GArden 8-6991 
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius.

tuota maža atominė elektrinė. 
Jos matmenys: augštys — 5,5 
colio, skersmuo—4,5 iolio. Mo 
delis neturi judomų detalių ii 
tesveria 5 svarus. Kurui nau 
dojami polonio izotopai. Ato 
minio generatoriaus galingu 
mas — 5 vatai. Apskaičiuota, 
kad masiškai gaminant, kiekvie 
nas atominis generatorius atsi 
eis 200 dolerių. Manoma, kad 
toks generatorius galės tiekti 
elektros energiją daugiau kaip 
šimtą metų.

kaus Kur bakūžė samanota, 
Bertulio — Baltija ir Oi grei 
čiau, greičiau.

Paskutinėje dalyje publiką 
sužavėjusi solistė padainavo: 
Tallat-Kelpšos Dainą apie se 
sytę, Mozarto Barki, barki, 
Tallat-Kelpšos Mano sieloj 
šiandien šventė, Verdi op. Tra 
viata ariją ir Puccini ariją iš 
op. Madam Butterfly. Sužavėta 
publika ilgu plojimu prašė pa 
kartoti, ką solistė ir padarė. Pa 
baigoje solistė buvo apdovano 
ta gėlėmis. Minėjimas užbaig 
tas Tautos Himnu ir bendro 
mis vaišėmis.

Tai buvo pirmas toks didės 
nis Rodney parengimas, kuris 
pasiliks atmintyje ilgam Jai 
kui. Į Motinos dieną atsilankė 
svečių net iš Mt. Bridges, Lon 
don, Tillsonburg, Delhi ir Sim 
coe. J. Statkus.

CHRUŠČIOVAS ATSILYGI
NO MILIONIERIUI 

EATON
Šių metų Lenino taikos pre 

mija paskirta Amerikos milto 
nieriui, gimusiam Kanadoje— 
Cyrus Katonui. Už milionie 
riaus palankumą Sov. Sąjun 
gai, už jo propagandą už tai 
kų sugyvenimą su sovietais ir 
už prekybos išplėtimą, savo 
metu jau anksčiau jis gavo iš 
Kremliaus dovaną — trijų bal 
tų žirgų troiką. E. *
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Apleidžiamuoju reikalu
arba

LIETUVIŲ DIENA BE DAILĖS PARODOS

KULTŪWWK£CWIKA
„Nepriklausomoje Lietuvo 

je" neseniai tilpo žinutė apie 
ateinančios Kanados Lietuvių 
dienos Toronte parengiamuo 
sius darbus. Smagu, kad numa 
tomą įvesti naujiena — tauti 
nių šokių festivalį, jeigu tam 
bus tinkamai pasiruošta ir su 
trauktos visos Kanadoje ir 
bent artimose JAV vietovėse 
gyvuojančios tautinių šokių 
grupės. Deja, visai neužsime 
narna apie vieną ankstyvesnė 
se dienose jau įprastą progra 
mos punktą — dailės parodą. 
Atrodo, lyg pernykštis jos iš 
leidimas Hamiltone ir iškeiti 
mas į krepšinio rungtynes bū 
tų priimtinas tiek ateinančios 
dienos rengėjams, tiek ir mū 
sų kultūrinį gyvenimą vairuo 
jantiems, kadangi prieš dailės 
parodos pašalinimą nebuvo pa 
sisakyta nei spaudoje nei pri 
vačiai visuomenei vadovaujan 
čių sluogsniuose.

Nepaslaptis, kad dailės paro 
dos ankstyvesnėse Dienose ne 
sulaukė plataus žmonių susido 
mejimo ir, buvo koresponden 
tų pasisakymų, nesuprantamos 
— „per modernios". Tačiau 
dėl to neturėtų būti atsisakyta 
tolimesnių parodų rengimo. 
Viena iš atsakomybių mūsų 
kultūrinį gyvenimą tvarkan 
tiems yra palaikymas ir keli 
mas savų tautiečių kultūrinio 
lygmens, lygiai kaip ir kūrėjų, 
Šiuo atveju dailininkų, globos, 
įvertinimo ir pagalbos jiems 
įeiti į platesnius vandenis. 
Vien prisitaikymu publikos 
skoniui nebuvo sukurtos jo 
kios kultūrinės vertybės. Va 
dovų pareiga yra vesti, bet ne 
sekti.

Iki šiol surengtos Dienų dai 
lės parodos buvo rimtos ir tin 
kamame meniniame augštyje. 
Jas tenka laikyti pačiais reikš 
mingiausiais kultūriniais įvy 
kais ne tik Kanados, bet ir JA 
V lietuvių gyvenime, išskyrus 
P LB Seimo metu vykusią vi 
suotinę lietuvių dailės parodą. 
Gaila, kad jų tęsnys, matyti, 
sąmoningai nutraukiamas. Bū 
tų liūdna, jeigu tai reikštų iš 
eivijos kultūrinį sumenkėjimą 
ir dar liūdniau, jeigu tai rei 
ketų laikyti mums vadovaujan 
čiųjų kapituliaciją prieš kultu 
rinę apatiją.

iRyktis, pagieža, išmėtinėji 
mai neturėtų pateisinimo, jei 
nepastatytume prieš pasiūly 
mų. Parodos nesurengimas bū 
tų kultūrinis kriminalas. Laiko 
dar yra, nors ir jau nelabai 
daug. Atsakingų žmonių —• 
parodos technikinių organiza 
torių yra. Tad ko laukiama?

Torontas vis labjau tampa 

svarbiu centru visos Kanados 
kultūriniame, taipgi ir dailės 
gyvenime. Toronte ir būtų gi 
svarbu tinkamai pasirodyti. To 
kio lygio, kur nebijotume per 
daug griežtos ir meninės tie 
sos be rezervų reikalaujančios 
kritikos, parodos suruošimas 
visiškai įmanomas. Ydant paro 
dutume lietuvių ateiviui įnašą į 
Kanados kultūrinį gyvenmą, 
paroda turėtų apsiriboti vien 
Kanadoje gyvenančiais daili 
ninkais. Jų yra: Račkus, Re 
meika, Tamošaičiai, Bakis, Do 
cienė, Akstinas, Bukauskas, 
vienas kitas priaugančių. Be 
to, būtų ypatingai gera proga 
pagerbti mūsuose ir jau vieti 
niuose dailės sluogsniuose gerai 
žinomą dailininką Telesforą 
Valių, suruošiant jo darbų ap 
žvalginę - retrospektinę paro 
dą. Gražiausių norų ir pastan 
gų imantis, darbas neatneštų 
tinkamų vašių, jei nebus suda 
rytos prideramos sąlygos. Ne 
būtų tikslu čia kalbamos paro 
dos ruošti tik tautiečiams ski 
riamuose užkampiuose, savose 
salėse. Reikia geros galerijos, 
kur iii Toronte yra. Gal ir ne 
būtų vėlu, kontaktų, kuriais 
daug kas pasididžiuoja, pagel 
ba gauti net ir miesto galeriją, 
centrinės skaityklos naujai at 
remontuotas patalpas ar Hart 
House ar provincinį muzėjų.

Kad ir vieno, bet pajėgaus 
ir kūrybiago dailininko tinka 
Imas (prisiStaitymąs kolektyvi 
nėmis - bendruomeninėmis pa 
stangomis atpildo laukian 
tiems atneštų gal daugiau at 
garsio lietuviams, nei sakysim 
folklorinis pasiradymas, kuris, 
žinoma, irgi yra laukiamas, 
naudingas ir pagirtinas.

Gerbiamieji Dienos rengė 
jai, lietuviškos kultūros sar 
gai ir kėlėjai — laukiame jū 
sų ryžto!

A. Povilainis.
• Balfo rinkiava Cicero įvyks 
gegužės 14 d. Šį rudenį Čika 
goję bus Balfo X seimas ir 15 
metų sukakties paminėiimas. 
Balfo reikalams garsinti yra 
sudaryta Balfo Čikagos apskri 
ties komisija: I. Antanaitis, A. 
Baronas, St. Daunys, A. Gint 
nens, V. Kasniimas ir Ed. Šu 
laitis.
• Čikagos Lituanikos ir Auš 
ros Vartų skautų - skaučių tun 
tų stovykla prasidės birželio 
27 d. ir tęsis iki liepos 16 d., 
Rako stovyklavietėje. Tėvai 
jau dabar yra prašomi regis 
truoti vaikus.

— Turkijos studentai de 
monstravo prieš premjerą Men 
deres.

Kanados metiniai muzikos festivaliai
ANTANAS KEBLYS UŽ LIETUVIŠKAS DAINAS 

FINALINĖSE VARŽYBOSE OTTAWOJE LAIMĖJO 
PIRMĄJĄ VIETĄ

Kadangi apie Kanados muzikos festivalius lietu 
viai mažai teturi žinių, o apie juis JAV lietuvių spau 
doje buvo paskleista fantastiškų žinių, bandant vie 
nūs asmenis iškelti į įsivaizduojamas augštybes, o ki 
tus visai nutylint, lyg jie nebūtų nei dalyvavę varžy 
bose, — tat informacijos ir objektyvumo sumetimais 
NL redakcija paprašė montrealietį sol. A. Kebli, ku 
ris dalyvavo trijų ratų festivaliuose, parašyti apie vi 
sus lietuvius ir lietuves, dalyvavusius tuose festivaliuo 
se. Žemiau yra dedamas A. Keblio festivalių aprašy 
mas. N L red.

Sol. A. Keblys
Beveik kiekvienas Kanados 

didmiestis ruošia muzikos fes 
tivalius; Juos organizuoja ar 
ba tam specialiai susidarę ko 
mitetai, arba labdaros organi 
zacijos, kaip pav. Kiwanis To 
ronte. Kai kurie jų jau turi ga 
na ilgą patirtį, ir laikrodžio 
tikslumu viskas yra sutvarky 
ta. Kurie jaunesni, kaip pav. 
Montrealio (tik antri metai) 
tai dar daug netikslumo klasių 
sutvarkyme, ir varžybose daly 
vaujantiems sudaro daug keb 
lumo.

Festivalių tikslas — ugdyti 
jaunas muzikines menines jė 
gas, kaip instrumentalistines, 
taip ir vokalistines. Festivaliai 
duoda progos įgyti scenines 
patirties ir tuom pačiu šutei 
kiama proga pasivaržyti ir iš 
girsti savo trūkumų kritiką.

Vertintojais bei autoritetin 
gaiš sprendėjais šiuose festiva 
liuose organizatoriai surenka 
geriausius sričių specialistus. 
Nepasitenkina vien Kanados 
bei Amerikos muzikos profeso 
riais, bet taipgi atsikviečia iš 
Anglijos konservatorijų bei 
universitetų profesorių. Ir šie 
muzikos žinovai kiekvieną vai 
žovą perleidžia, nelyginant 
per rėtį, „iškedena" visas ge 
rąsias ir blogąsias puses ir pri 

stato publikai visam muzika 
liniam nuogume, t. y. padary 
tas klaidas interpretacijoje, įsi 
jautime dalyką išpildant, ko 
kiam augšty muzikalumas, te 
chnika, dikcija, ritmas, frazavi 
mas, balso tonas ir tikslumas 
ir sceninis apsiėjimas. Teisėjas 
visa tai fiksuoja specialiuose 
blankuose kiekvienam varžo 
vui atskirai, prisilaiKydamas 
standartinės skalės.

Ta standartinė punktų skalė 
yra suskirstyta į dvi dalis: 50 
punktų technikai ir 50 punktų 
interpretacijai. Gautieji punk 
tai gale yra sudedami. 75 punk 
tai reiškia vidurkį, 80 p. — 
gerai, 85 p. —labai gerai ir 90
— distinction, iškiliai, išskiria 
mai.

Toronto ir Montrealio fcsti 
valiuose laimėtojam tose kla 
sese yra išduodami pažymėji 
mai pirmos, antros ar trečios 
vietos. Ottawos festivalyje yra 
tik duodami du pažymėjimai
— pirmos arba antros.

Čia liesiu tik tuos festiva 
liūs, kuriuose pasirodė lietu 
viai solistai-ės, ir tik dainavi 
mo klasės, Toronto Kiwanis 
music festival, 17 metinį f esti 
valį, Montrealio L’Association 
du Festival National de Muši 
que, antrąjį festiv. ir Ottawa 
Music Festival Association ii 
lia the British Federation of 
Music Festivals, kurio patro 
nas yra karalienė Elzbieta II, 
11 metinį festivalį.

Toronto festivalis.
Vidiniai įstatymai ir sutvar 

kymas visuose yra maždaug 
tas pat.

Balsų suskirstymas seniorų 
klasėse moterų — koloratūra, 
lyriniai sopranai, dramatiniai 
sopranai, mezzo-sopranai ir 
kontra - altai; vyrų — lyriniai 
tenorai ir dramatiniai tenorai, 
baritonai ir bosai.

Čia yra dvi klasės: profesio 
nalų ir mėgėjų. Profesionalai 
dainuoja originalinėse kalbo 
se, o mėgėjai viską atlieka ang 
lų kalba. Neliesiu mėgėjų kla 

Nukelta į 5-tą psl.

VYSKUPAS
Romoje gegužės 6 d. staiga 

mirė vyskupas prof. dr. Vin 
centas Padolskis. Pirmadienį 
gegužės 9 d. įvyko laidotuvės, 
kuriose be augštųjų bažnyti 
nių pareigūnų dalyvavo ir šiaip 
daug lietuvių bei nelietuvių.

Vysk. Padolskis buvo įžy 
mus dvasiškis, plataus masto 
mokslininkas - kultūrininkas 
ir savo tautos nuoširdus veikė 
jas. Be kitų savo pareigų ir 
darbų, 1956-59 metais buvo 
Lietuvių K. Mokslo Akademi 
jos Romoje pirmininkas. Nors 
ir toli nuo tėvynės būdamas, 
visą laiką sielojosi jos reika 
lais. Nekartą yra ir pats pra 
biles radio bangomis į tautie 
čius Lietuvoje.

A. a. vyskupas Padolskis 
nuoširdus Lietuvos laisvinimo 
veiksnių rėmėjas. VLIKo ins 
titucijoms rūpinantis plėsti ra 
dio ryšių su Lietuva tinklą, 
vysk. Padolskis sėkmingai pri 
sidėjo prie pastangų Ispanijos 
sostinėje Madride įsteigti Lie 
tuvišką radio valandėlę Lietu 
vai, per kurią kasdien du kai 
tus perduodamas lietuviškas žo 
dis tautiečiams tėvynėje. Ir 
šiaip vysk. Padolskis, be savo 
bažnytinių pareigų, uoliai da 
lyvavo lietuviškoje veikloje.

(Elta).

DAILĖS KERAMIKA 
Į NORVEGIJĄ

„Dailės“ kombinatas išsiun 
tė į Norvegijoje organizuoja 
mą mugę dailiosios keramikos 
gaminių pavyzdžius. Parodoje 
bus eksponuojami dailininkų 
Geninenės, Vencevičienės, Kri 
vaičio, Striogos ir kt. dirbiniai,

LIETUVIŠKOS DRAUGI 
JOS VARŠUVOJE SKYRIUS

Gegužės 1 d. „Tiesoje” pra 
neša Varšuvos „Žycie Varša 
vy” žinią, kad Varšuvoje pra 
dėjo veikti „Lenkijos lietuvių 
visuomenės kultūrinės draugi 
jos" Varšuvos skyrius, ku 
riam vadovauja M. Kmita.

7 IŠTIKIMI PARTIEČIAI 
IŠVYKO JAPONIJON

Gegužės 9 d. septyni lietu 
viai išvyko turistinėn kelio 
nėn. Japonijoj jie bus trylika 
dienų ir 9 dienas komunistnė 
je Kinijoje. Turistų tarpe yra 
Gudaitis - Guzevičius, dail. 
Trečiokienė, muz. Krasauskai 
tė ir kiti. E.

LIETUVIŠKOS GRAFIKOS 
PARODA BULGARIJOJE

Gegužės 7 d. Sofijoje atida 
ryta Lietuvos grafikos paro 
da, kuri sukėlė didelį Bulgari 
jos visuomenės susidomėjimą. 
Parodoje patiekta 36 autorių

PADOLSKIS
119 darbų?. Bulgarijofc spau 
da sveikina lietuviškos grafi 
kos parodos atidarymą ir spau 
sdina atskirų kūrinių repro 
dukcijas. E.

ŠVEDŲ PROFESORIUS 
SU STUDENTAIS 

SUVALKIJOJE
Švedijos Lund universiteto 

filologijos prof. Knut - Olof 
Falk su keliais studentais 
vyksta Suvalkijon. Čia jis stu 
dijuos vietovardžius. Darbo 
metu jis turės daug pasikalbė 
imu su vietos gyventojais, 
ypač ūkininkais. Jauniems stu 
dentams šie pasikalbėjimai pa 
dės geriau susipažinti su lie 
tuviškąją kalbotyra. E.

JA UN H 14 KUNIGŲ 
LIETUVOJE

Balandžio 13 d. Kaune 
įšventinti 14 kunigų.

Kauno kunigų seminarijos 
rektorius kun. Alfonsas Lapė 
paskirtas kanclerio pareigoms 
prie arkivyskupijos valdytojo 
vysk. Stankevičiaus. E.

KALBOTYRININKAI 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Gegužės 5 d. į Klaipėdos, 
Šilutės ir Pagėgių rajonus at 
vyko lietuvių kalbos ir litera 
tūros instituto mokslinė ekspe 
dicija. Joje dalyvauja kalbos 
istorijos ir dialektologijos sek 
torių bendradarbiai. Prisijungs 
ir tautosakininkų grupė. Bus 
užrašomos dainos, pasakos ir 
kita lietuvių kalbos medžiaga. 
Ekspedicija paminėtuose rajo 
nuošė dirbs iki gegužės pabai 
gos. E.

• Iš Vilniaus į Kijevą išvyko 
Lietuvos mokslo akademijos 
istorijos instituto vyresnieji 
moksliniai bendradarbiai: Viš 
nickaitė, Kaitavičius ir Radvi 
lovaitė. Čia jie dalyvaus visasą 
linginiame archeologų ir etno 
grafų pasitarime. E.

• 1960 m. Lietuvoje kiekvie 
nam tūkstančiui gyventojų te 
ko vidutiniškai 692 egz. sau 
šio men., o balandžio mėn. — 
708 egz., laikraščių ir žurnalų. 
Pagal gyventojų aprūpinimą 
periodine spauda, Lietuva vi 
soj Sov. Sąjungoje užima tre 
čia vietą. E.

■*> Ukmergės vid. mok. mok. J. 
Kvėsulaitis liuoslaikį skiria me 
džio drožiniams. Jo žanrinius 
paveikslus medyje įsigijo Tret 
jakovskio galerija. E.

• Gastrolių į Vilnių atvyko J. 
A. V. smuikininkas įsakas 
Sternas. Vilniuje jis duos du 
koncertus. E.

Paskutinė vakarienė
3.
—- Be pietų, — atsiduso Algis, — nebuvo laiko.
Kambaryje juos pasitiko Šeputienė, jau suspėjusi šiek 

tiek priploti savo kuodą ir užsimesti išeiginę suknelę. Ji šyp 
sojosi visu putlių lūpų dosnumu ir minkštomis rankomis tem 
pė svečius tiesiog prie stalo, apdengto gėlėta klijuote.

Šeimininkas vėl subruzdo, pasirausė spintoje, kažką pa 
slapčiomis įsibruko į kišenę, pasispaudę po pažastimi port 
feliuką — tokį pat nušiurusį ir mažą, kaip ir jis — ir atsipra 
šinėdamas, atbulas išsprūdo pro duris.

Dabar svečius pradėjo užiminėti Liucija Šeputienė.
Štai jau ir Šeputis sugrįžo, iš savo portfeliuko ištraukė 

du puslitrius „Sostinės“ ir ketvertą bonkų žigulinio alaus.
— Na, ir norisi valgyti, — neiškentė Algis Trinkūnas.
Visas jo veidas persikreipė skausminga grimasa.
Dabar Šeputis susiprato. Smulkiais žingsneliais jis nu 

bėgo į virtuvę ir po kelių minučių grįžo drauge su senyva 
moterimi, matyti, uošve, kuri nešė didelį dubenį kiaušinie 
nės. Paskui ją šeimininkas vilko kepalą naminės duonos, 
kitoje rankoje mosikuodamas pusmetriniu duonriekiu peiliu. 
Tingiais judesiais Liucija Šeputienė išdėliojo ant stalo lėks 
tęs, šakutes, peilius. Pagaliau prasidėjo pietūs.

Jonas Bildžius iš padilbių nužvelgė stalą. Taip, ištikrų 
jų, be kiaušinienės, Šeputis, matyti, nieko neduos... O kiau 
šinienė riebi, riebi... Didžiuliai storų, aptirpusių lašinių ga 
balai plūduriuoja dubenyje, tarsi specialiai įmesti apetitui 
gadinti. Irgi, mat, direktorius... Irgi, mat, vaišingas šeimi 
ninkas... Viršininką priima...

Degtinę gėrė, galima sakyti, trise: viršininkas, šoferis 
ir Liucija Šeputienė. Direktorius Šeputis tik lūpas teprikiš 
davo prie stikliuko ir tai labai atsargiai, žvilgčiodamas Į sa 
vo žmoną, kurios žvairas žvilgsnis buvo smeigte įsmeigtas į 
vyro taurelę.

— Ai, mes ir užmrišome degtinę... — susigriebė Šepu 

tienė.
Vėl buvo pripilti stikleliai. Bet nuotaika nekito, virši 

ninko veide vis rūsčiau ir rūsčiau telkėsi pilki rudeniniai de 
besys, o Algio lūpose vis kreiviau ir kreiviau klostėsi šyp 
senelė.

Pietūs tebesitęsė, bet kalbos teko jieškoti taip sėkmin 
gai, kaip pasnigus jieškoma grybų. Direktorius jau buvo 
bekyląs, beeinąs kažko graibstytis po savo spintą, bejieškąs 
savo portfeliuko, bet Jonas Bildžius griežtai atsisakė. Jis 
esąs sotus, o be to, ir skubąs į Kauną. Dar šį vakarą truks- 
pliš jis ti^rįs būti kitame, prie pat Kauno esančiame ūkyje. 
Ten taip pat nesą jokios tvarkos. Žodžius „taip pat” virši 
ninkas pabrėžė taip aiškiai ir taip primygtinai, kad Pijui Še 
pučiui pradėjo virpėti keliai. Bet jokie jo kvietimai, malda 
vimai ir prašymai nepadėjo. Viršininkas žvilgsniu dar kartą 
patikrino, ar ištirkųjų ir antrasis puslitris visiškai tuščias, 
siurbtelėjo dar vieną gurkšnį alaus ir valdingai pakilo. Su 
Liucija Šeputiene buvo atsisveikinta itin oficialiai, o gabie 
ji jos įpėdiniai aplamai nebesusilaukė jokio dėmesio. Virši 
ninkas neturėjo laiko. Jis važinėjo rimtais reikalais.

Laiptuose direktorius dar buvo beužsimenąs apie virši 
ninko prieš pietus pareikštą norą kontoroje susipažinti su 
derliaus valymo eiga, bet Bildžius tik ranka numojo:

— Aišku, viskas aišku.
Kieme jis dar šiek tiek stabtelėjo, apžvelgė viską aplin 

kui ir pasidygėdamas pridėjo:
— O, koks šiukšlynas... Ar seniai direktoriauji?
— Treji metai, — atsakė Šeputis, jausdamas, kaip dre 

bulys iš kojų persimeta į rankas.
— Prisidirektoriavai, — nutęsė Bildžius. — Ruoškis 

kolegijai.
Trumpas, priverstinis rankos spustelėjimas. Pijus Še 

pūtis vėl išskėtė savo rankas:
— —Atvažiuokite, draugas viršininke, atvažiuokite ki 

tą kartą... Mes kitaip pasitvarkysime...
Dabar jo balse buvo daugiau gailumo, negu saldumo. 

Algiui Trinkūnui, matyti, pagailo šio išsikryžiavusio žino 

gelio. Viršininkui lipant į mašiną, jis nematomis stuktei 
jo Šeputį alkūne:

— Tu nebijok! Rytoj jis viską užmirš...
Bet Šeputis nesuprato šių raminančių žodžių prasmės. 

Nuvažiuodami svečiai tebematė jį stovintį išskėstomis ran 
komis, tarsi prikaltą prie senos, apgriuvusios dvaro tvoros.

PERNYKŠČIO TVIRTOVĖ
— Ko tu man ten mirksėjai prie stalo? — rūsčiai krei 

pėsi viršininkas į savo šoferį, kai mašina iš keliuko pasuko 
į Vilniaus — Kauno plentą.

— Kad mus gražiai vaišino, — atsakė Algis nusikva 
todamas.

— Vaišino, vaišino, — niršo Bildžius, nenustygdamas 
sėdynėje. — Tau tai tik pripusti, prisilakti! Niekas tau dau 
giau ir neberūpi. Ko mes čia — puotauti važinėjam, ką?

— Aš nesakau, kad puotauti, — nusileido Algis. — Aš 
gi žinau, kad su reikalais...

— Apskritai, tu per daug paleidai liežuvį. Tu mani 
prikąsk... Nespės atvažiuoti, — jau tuoj valgyti... Ką 
žmonės pagalvos, Manys, kad aš tau tokius nurodymus 
duodu.

— Tai, kad aš, draugas viršininkas, iš tikrųjų baisiai 
norėjau valgyti. Reikėjo leisti namie...

— Leisti, leisti... Kaip mažas vaikas. Fronte, vaikine, 
nebuvai... Žinotum, ką reiškia „leisti“... Tokius geltonsna 
pius reikėtų gerai pamokyti. Štai aš fronte pirmąją žiemą...

Jonas Bildžius užėjo, kaip sakant, ant savo bėgių. Jis 
pradėjo, tur būt, šimtąjį kartą pasakoti savo šoferiui fron 
to prisiminimus. Jo pyktis vis labjau slūgo, balse atsirado 
lyrinių intonacijų ir net linksmų gaidelių. Vis dėlto tos 
kelios pas Šeputį išgertos taurelės ėjo į sveikatą. Pasakoji 
mas plaukė ramiai, liūliuojančiai. Tik retkarčiais į tą pa. 
sakojimą — malonų ir švelnų — audringai įsiverždavo:

— Spausk, važiuok greičiau !..
Bent kiek siurbtelėjęs, Jonas Bildžius mėgdavo grei 

tai važiuoti. O ir skubėti reikėjo. Buvo jau po devynių.
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Atkelta iš 4-to pusi.

sės, nes iš lietuviu niekas joje 
nedalyvavo. Moterų balsai ga 
Ii dalyvauti koncertinėj grupėj 
su dviem dainom anglų kalba, 
koncertinėj grupėj su 2 dai 
nom originalia kalba. Operos 
arijų klasėje arijos parenka 
mos festivalio vadovybės. Orą 
torijos taipgi yra duotos. Kana 
diečių kompozitorių klasėj yra 
dvi atskiros klasės — anglų ir 
prancūzų kompozitorių kuri 

nių, ir dainų klasė (vokiečių 
klasikai), bet čia reikia turėti 
savas pianistas, kuris lygiagre 
čiai gauna taškus. Kitom kla 
sėm yra oficialus akomponia 
torius, duotas festivalio vadovy 
bės. Čia daroma išimtis: kurie 
nori su savu akomponatoriu 
dalyvauti, tie gali dalyvauti.

Iš moterų Toronte dalyva 
yo G. Čapkauskienė ir V. Že 

-inelytė.
Šiose visose klasėse, išsky 

rus kolaratūros arijų klasę, ku 
rios surenka daugiausia taškų 
ir išeina pirmąja — savaime 
patenka i finalą varžytis dė. 
taurės.

Kolaratūros arijų klasėje at 
renkamos trys geriausios val

tis A. Keblys baritonų klasėje.

Vyrų klasės yra panašiai su 
tvarkytos, kaip ir moterų tik 
mažesniam balsų išskirstyme, 
nes lyriniai ir dramatinai te 
norai sujungiami kartu. Bari 
tonai ir bosai turi savo balsų 
atskiras klases. Bosai su bari 
tonais susijungia koncertinėj 
dainų kasėje, ir kanadiečių 
kompozitorių klasėje susijun 
gia visi balsai vyrų ir moterų, 
dėl mažo dalyvių skaičiaus.

Jis dalyvavo šiose klasėse, 
oratorijos, kanadiečių komp. 
operos arijų, koncertinėj gru 
pėj dviejose klasėse, anglų 
komp. ir originalinės kalb. kla 
sėj ir Lieder klasėj, kur akom 
poniatore buvo V. Judzentavi 
čiūtė.

Koncertinėj klasėje (origi 

nale kalba) išvaržė II vietą ii 
operos arijų III vietą. Teisė 
ju buvo G. Whitehead—iš Va 
karinės Kanados, labai gabi 
oratorė ir pedagogė, kuri daug 
klaidų atrasdavo pas kiekvie 
na, bet kartu tarp tų išžiūrėda 
ma ir visas gerąsias savybes.

Ši moteris yra vienintelė tarp 22-jų CBC vyrų, kuri jau 
4-rius metus dirba piešėjos darbą. Tai Viera Kochanska.

(U
mokt|real

GRAŽUS EKONOMINIS PRASIKŪRIMAS

H " FH POntiac 8-3651 W. Theraux H

II LASALLE HARDWARE!
r. ĮRANKIAI — CIL DAŽAI — NAMŲ REIKMENYS. |

7688 Edward St. LaSalle. g

ATSIŲSTA PAMINĖTI
METMENYS 2 nr., 1960.

Jaunosios kartos kultūros žur
nalas. Leidžia „Metmenų bend 
rovė“. Redaktorius Vytautas 
Kavolis. Šio nr. kaina 1.50, 4- 
turių nr. — 4 dol. Garbės pre 
numerata 10 dol.

Šis Metmenų nr. atrodo kul 
turingai, skoningai išleistas, 
gražiai sutvarkytas. Labai bū 
tų malonu ir gera; jeigu šis 
jaunimo žurnalas, einąs meniš

L. rašo apie sovietinę koncen 
tracijos stovyklą Komi krašte 
— Pečioros pragare. Be to, 
kronika ir kt.

EGLUTĖ balandžio mėn. 
Nr. 4. Laikraštis gražiai ilius 
truotas, spausdinamas keliom 
spalvom, gražiai atrodo. Jame 
yra skyriai visai mažiems vai 
kams ir paaugesniems.

UŽKASTAS LOBIS

žovės, kurios tos pat dienos va 
kare dar kartą turi varžytis — 
dainuoti tas pačias arijas, bet 
jau prie dviejų ar trijų teisėjų. 
Kuri surenka daugiausia tas 
kų taškai sudedami su anks 
čiau gautais už tą pačią ariją), 
ta patenka i finalą su kitų kla 
siu pirmųjų vietų laimėtojom.

Montrealietė G. Čapkaus 
kienė dalyvavo kolaratūros ope 
ros arijų klasėje, koncertinių 
dainų klasėj ir oratorijos klasė 
je, kur kolaratūros operos ari 
jų klasėje buvo semi-finaliste 
ir išėjo antrąja.

Kontra altų klasėje V. Že 
melytė iš Toronto varžėsi vo 
kiečių klasikų arba lieder kla 
sėje, koncertinėj grupėj, ope 
ros arijų kontra-altų klasėje.

Atrodo, kad V. Žemelytė 
varžybas apvainikavo laimėji 
mu, nes jai buvo paskirta R. 
S. Finley Memorial piniginė 
premija — stipendija 150 dol.

Iš vyrų dalyvavo montrealie

ŽEMA KAINA
; Laurentidėje, 

prie Val-David,
parduodami žemės sklypai; 

yra privatus ežeras su pliažu;
medžioklė, žūklė, ski, — 

veikia visus metus. 
Mažas įmokėjimas.

Daugiau žinių suteiks
St. Morkūnas, tel. PO 8-0890.

Montrealio festivalis.
Varžėsi G. Čapkauskiene ir 

A. Keblys. G. Čapkauskienė 
dalyvavo šiose klasėse: kola 
rat. sopr. arijų klasėje, koncer 
tinėj klasėje su dviem dainom, 
Oratorijos klasėje, Religinių 
giesmių klasėje ir kolorat. sop 
ranų koncertinių dainų klasė 
je-

A. Keblys varžėsi šiose kla 
sese: operos arijų, koncertinių 
dainų, oratorijos, religinių gies 
mių, liaudies dainų.

Montrealyje dėl patekimo i 
finalą reikėjo surinkti mažiau 
šia 87 punktus. Gaila — nepa 
sisekė mums tiek punktų su 
rinkti.

Montrealy teisėjavo Ernesto 
Vinci, Toronto Royal Conser 
vatry profesorius.

Ottawos festivalyje 
tedalyvavo tik vienas iš lietu 
vių A. Keblys. Varžėsi šiose 
klasėse: Kanados kompozįto 
rių, dvejose klasinių dainų kla 
sese, operos arijų, religinių 
giesmių, general bartitono ir 
liaudies dainų klasėje.

General baritono klasėje už 
dainas „Come live with me — 
G. F. Handel ir Tom der Rei 
mer — C. Loewe, laimėjo pir 
mą vietą ir tuom pačiu dalyva 
vo finalinėse taurės varžybo 
se, kur laimėjo antrą vietą už 
lietuvių liaudies dainas: St. 
Šimkaus Oi kas?, Pamylėjau

Montrealiečiams gerai žino 
mas Juozas Skinkis įsigijo vci 
tingą ir gražų hotelį St. Jovi 
te, prie ežero, netoli nuo St. 
Agathe.

Ištiesų, lietuviams nemen 
kas moralinis pasitenkinimas, 
ypač vasaros išvykų metu, ka 
da važiuodami 11 keliu ir ma 
tydami reklamuojamą ,,Sandy 
Beach", jausime, kad rasime 
Laurynijos kalnyno augštumo 
je maloniai jaukią vietovę, ku 
ri aptarnaujama mūsų tautie 
čių pp. Skinkių šeimos.

Šitas Sandy Beach Hotel'is
AZ z^£v£zz^£v^z Z'Z^V^^ Z-ZSZ'ZS/-ZsZZ''>Z'ZsZ‘Z-ZsZsZ' 
vakar ir Oi kas sodai do sode 
liai.

Teisėjavo danas baritonas 
Aksel Schiotz, Toronto Kara 
liškasios konservatorijos pro 
fesorius.

Montrealio ir Torontp festi 
valiuose geriausiom ir daug ža 
dantiem ateity, instrumentalis

yra pilnai velkantis, su nakvy 
nių kambarais ir visokių rūšių 
— lengvai ir stipriai gaivinau 
čiais gėrimais. Pr. P-
• Aukų AV bažnyčios reika 
lams 8. V. suaukota 204.35 ir 
bažnyčios vargonų fondui 134 
dol.

DR. JONAS MALIŠKA 
ATIDARO NAUJĄ OFISĄ

Be ofiso, kuriame dabar 
dirba (5441 Bannantyne, Ver 
dun, telefonas PO 8-4547), 
atidaro naują ofisą: 1396 St. 
Catherine St. West (prie Bi 
shop), suite 419, telefonas LIN 
5-8235. Naujoje vietoje Dr. J. 
Mališka priiminės antradie 
niais, trečiadieniais ir ketvir 
tadieniais, o kitom dienom — 
Verduno ofise. Bet šeštadienį 
gali priiminėti ir viename ir 
kitame ofise. Tat kiekvienu at 
veju reikia pirma susitarti čia 
nurodytais telefonais dėl vie 
tos ir laiko.

kais tomais, pramuštų sau ke 
liūs į lietuvių gyvenimą. Labai 
svarbu, kad jaunimas, kurio vy 
resnieji labai laukia, kad išeitų 
į gyvenimą plačiomis padairo 
mis, jaunatvišku ryžtu, energi 
ja ir entuziazmu.

Ligšiol atrodo, darbas eina 
gana sunkiai. Jam stinga dai 
gaivališkumo, jaunatviško ryž 
to. Bet visuomenė turėtų pa 
laikyti jaunimą, nes be jo teks 
visiems kapituliuoti. Tat Met 
menys verti visokeriopos pa 
ramos.

Metmenų adresai: Redakci 
jos — V. Kavolis, 5635 W. 22 
nd Place, Cicero 50, Ill., US 
A; Administracijos — R. Vai 
tys, 926 Hinman Ave., Evan 
ton, Ill., USA.

Juozas Švaistas. JO SUŽA 
DĖTINĖ. Premijuotas romą 
nas. Išleido Lietuviškos kny 
gos klubas. Aplankas dail. Pili 
pausko. 396 pusi. Kaina 4 dol. 
Adresas: 4545 W. 63rd St., 
Chicako 29, III. USA.

Vytautas Alantas. TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ. Ro 
manas. Išleido Lietuviškos 
knyios klubas. Aplankas dail. 
A. Korsakaitės. 462 pusi. Kai 
na 4.50. Abi knygos — Drau 
go leidybos. Abi gražiai išleis 
tos, dekoratyviais viršeliais.

Šiaulių rajone Čibirų apylin 
kėje, Laukaičių kaime buvo 
kalbama, kad kaimo gale 
esąs užkastas lobis. Pinigus 
esą užkasęs kaimo gyventojo 
Jurgio Kazakausko, šiuo metu 
80 metų senelio tėvas. Pinigus 
jis užkasęs, kad išsipirktų iš 
baudžiavos. Daug kas bandė 
surasti lobį, bet vis veltui. Ir 
tik šiom dienom du kolūkio 
traktorininkai akdami lauką, 
iškasė molini puodą su mone 
tomis. Rasta virš 400 Lietu 
vos, Lenkijos ir kitų kraštų mo 
netos. Daugumas monetų nu 
kaltos 17-jo amžiaus antroje 
pusėje. Monetos perduotos 
Šiaulių „Alkos" istorijos ir et 
nografijos muzėjui. E.

• Vilniaus ATK Nr. 7 vyr. in 
žinierius A. Majauskas sako: 
Pradedame gyventojams nuo 
moti lengvąsias mašinas. Nuo 
mos kaina 29 rubliai už parą; 
mėnesiui — 440 rb.

® P. Ratomskis sako, kad per 
nai Lietuvą aplankė apie 50 
užsienio lietuvių. Jo turimorn 
žiniom. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse jau užsiregistravo 
daugiau kaip 200 lietuvių, no 
rinčių aplankyti Lietuvą. E.

® Australijoje, Adelaidės mies 
te, pirmą kartą televizijos pro

tam ir vokalistam yra duoda 
ma nors ir simbolinė stipendi 
ja, nesvarbu iš kokios provin 
cijos varžovai būtų.

Ottawa pasitenkina tik savo 
miesto ribom ir artimom apy 
linkėm ir dar reikalaujama ša
lutinė 
mas.

klasė gaidų skaity

- MUZIKOS STUDIJOS
vedamos op. sol. E. Kardelie 
nės, metinis mokinių koncer
tas įvyks birželio 25 dieną, 
šeštadienį, 5 vai. po pietų, Auš 
ros Vartų salėje. Maloniai pra 
šoma šią datą rezervuoti jau

„KARYS”. Išėjo iš spaudos 
naujas gegužės mėn. „Kario“ 
5 nr. šiame numeryje rašo: E. 
Čckienė — Motinos rankose 
mūsų tautos ateitis, P. Genys 
— Apie karininką A. Juozapa 
vičių, Alytaus kautynes ir ne

gramoje buvo pademonstruoti 
lietuviški šokiai. Pasirodė B. 
Lapšienės vadovaujama lietu 
vių šokėjų grupė.

LIETUVIAI, KURKITE 
TIKTAI LIETUVIŠKAS 

ŠEIMAS!

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS į 

| D- E. BELANGER A SONS j 

;! 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
GARANTUOTAS DARBAS.

; į 259——3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 |

i susipratimą su lenkais 1919 
; m. Birkinėlių dvare; Dalyvis 

— Apie 1943 m. balandžio 5 
d. konferenciją Kaune, Karo 

į Muziejuje, dėl Lietuvos S. S. 
| korpo steigimo; A. Žimantas 
I— Žalvariniai ginklai; J. Rū 
| tenis — Žalgiris eilėmis, tęsi 
| nys) ; K. Tautkus — Žalgirio 
J mūšio sukaktis; V. Šventorai 
j tis — Apie estų partizanus (tę 
; sinys) ; T. Skardis — Ar amen 

kiečiu bombonešiai SLlstabdytu 
sovietusK M Šarūnas — 

SMhDE LUXE DRY
117—6th AVENUE, LACHINE S mas; Buv. kalinys lietuvis R.

A. Keblys.

nimo koncertui, kuriame da 
lyvaus dainininkės ir pianis 
tai.

BELLAZZI - LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

I M E 7“ G 12 7 Sav. P. RUTKAUSKAS

Daugelis lietuvių, sukūrę 
mišrias šeimas, dažnai su kitos 
tautos nariais nesugyvena ir 
turi skirtis. Taip apgriauna 
mas žmonių gyvenimas.

Dvi Lenkijon patekusios lie 
tuvaitės, 20 ir 24 metų, turin 
čios geras, praktiškas specialy
bes, kurios labai tinka Kana 
dos sąlygoms, norėtų ištekėti 
už Kanados lietuvių. Apie jas 
galima duoti daugiau žinių, 
gauti jų adresus. Paslaptis, pa 
dorumas ir rimtis garantuoja 
ma. Vyrai rašykite adresu: G. 
Žilvitis, 7722 George St., La 
Salle, Montreal 32, Canada.

I SIUNTINIAI | 
| LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 1 

Iper ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis V

per Janiną ADOMONIENĘ!. v
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, K

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, v 
akordeonus, dviračius, maistą ir lt. % >1 > « '

< j Užsakymai iš kitur primami pastų. J ;
į Į Siuntiniai pilnai apdrausti. Į [
; ; Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, ] Į 
9 Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. j;

I A. NORKEL1ŪNAS |
£ Commissioner of the Superior Court of Montreal c 
$ MONTREAL ENTERPRISES REG'D. |

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

$

KOKYBES
DARBAS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

AUGŠTOS
RANKŲ

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

C s*

*4

į

a

SIUNTINIAI NAMIŠKIAM
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija.

Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675 
991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

&

s'

I Dr. Roman Pniewski I
Ė Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 8

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus.
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

Ižd. E. Griganavičiūtė RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

Į LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE I

3

8 Al TIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV K K I A U < A S ir J. š I A U Č I U L 1 S 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
l letuvok* Voki. »>i Of., Anglijoje ir Kanadoje.

1 i r't u v i a m i nuolaida.
Adresas 547 1 afleur Str., Ville LaSalle,

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

J8
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WINDSOR, Ont
WINDSORO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI DEŠIMT 

METŲ 
Windsoro miestas

Nuo rugs. 21 d. V. Barisui iš 
v-bos psaitraukus, įeina v-bon 
vicep. pareigoms Pr. Dumčius.

1953 m. v-ba išrinkta 1952 
m. gr. 14 d.: pirm. P. Januška, 
vicep. E. Zatorskis, sekr. J. Sin 
kevičius, ižd. J. Razauskas ir 
reik. ved. Alb. Tautkevičius.

1954 m. v-ba išrinkta 1954 
m. sausio 10 d.: pirm. P. Ja 
nuška, vicep. Pr. Dumčius ir 
V. Barisas, sekr. E. Butavi 
čius, ižd. S. Pakauskas. Nuo 
rugpj. 10 d. pasitraukus iš v- 
bos V. Barisui, įeina vicep. pa 
reigoms I. Statkevičius.

1955 m. v-ba išrinkta 1954 
m. gr. 19 d., v-bos narių skai 
čių sumažinant iki 3-jų, pirm. 
V. Kačinskas, sekr. J. Urbo 
nas ir ižd. Ig. Statkevičius.

1956 m. v-ba išrinkta 1955 
m. gr. 18 d.: pirm. V. Barisas, 
vicepirm. V. Kačinskas, sekr. 
J. Urbonas, ižd. P. Januška, 
narys E. Pakauskienė. Nuo 
birž. 17 d. pirm, pareigas per 
ima V. Kačinskas, o nuo birž. 
24 d. vicepirm. pareigas per 
ima J. Sodaitis, sekr. P.- Pet 
ruitis, pasiliekant ir toliau iž 
dininku P. Januškai ir nariu 
E. Pakauskienei.

1957 m. v-ba išrinkta 1957 
m. sausio 13 d.: pirm. P. Ja 
nuška, vicep. Pr Dumčius ir A. 
Juškauskas, sekr. B. Balaisis 
ižd. J. Žemaitis. Išsikėlus iš 
W*indsoro 
Juškauskas 
pareigas.

1958 m.
m. gr. 14 d.: pirm. P. Januš 
ka, vicep. B. Markevičius ir 
J. Giedriūnas, sekr. R. Dum 
čius, ižd. L. Leparskas. Nuo 
1958 m. kovo 15 d. Br. Morke 
vičiui emigruojant į J. A. V., 
vic. pirm, apreigas perima V. 
Dumčius.

1959 m. v-ba išrinkta 1958 
m. gr. 14 d.: pirm. V. Kačins 
kas, vicep. Pr. Dumčius, sekr. 
P. Januška, ižd. V. 
kas ir vald. narys 
džius.

1960 m. daabrtinė 
išrinkta 1959 m. gr. 6 d.: pir 
mininkė E. Butavičienė, vicep. 
J. Sodaitis, sekr. P. Januška, 
ižd. Vyt. Čiuprinskas ir narys 
R. Puida.

Visos v-bos nuoširdžiai dir 
bo ir rūpinosi apylinkės lietu 
vių kultūrine ir socialine veik 
la, organizavo jaunimo švieti 
mą, rėmė lietuvius nelaimės at 
vėjais, kėlė Lietuvos ir lietu 
vių vardą kanadiečių tarpe. 

PAMALDOS LIETUVIAMS
Susiorganizavus, atsirado 

reikalas turėti lietuviškas pa 
maldas ir savo kunigą. Valdy 
bos pastangomis^ ir Londono 
'vyskupo leidimu pirmos pįa 
maldos lietuviams atlaikytos 
kun. B. Dagilio, 1951 m. vasa 
rio 16 d. Nuo to laiko kas ant 
rą, o vėliau kas sekmadienį, 
Windsori lietuviams buvo lai 
komos pamaldos Čekų St. Cy 
rilo ir Metodijaus R. C. baž 
nyčioje, Seminole g-vėje, prie 
Alexis. 1952 m. iš kaimyninio 
Woodsley miestelio čia persike 

> lė ir pastoviai apsigyveno kun. 
, Juozas Danielius. Patogumo 

dėliai pakeista ir pamaldoms 
vieta kuria ir dabar naudojasi 
tai kroatų Šv. Pranciškaus 
bažnyčia, esanti 1479 Albert 
Rd. Kun. J. Danieliui persike 
lūs į Londoną, nuo 1953 m. 
Windsoro lietuvių katalikų 
dvasiniais reikalais rūpinasi 
kun. V. Rudzinskas. Pamaldos 
būna kiekvieną sekmadienį 12

Toliausiai j pietus išsikišusi 
Kanados vietovė yra Windso 
ras, skaitomas ketvirtu di 
džiausiu miestu Ontario pro 
vincijoje ir aštuntu visoje Ka 
nadoje, turinčiu netoli 200,000 
gyventojų, didžiausiu automo 
bilių gamybos centru visoje 
Britų imperijoje, tampriai su 
rištu su J. A. Valstybėmis, o 
ypatingai su kitoje upės pusė 
je esančiu Detroito miestu. 
Tarp Windsoro ir Detroito su 
sisiekimui yra naudojama „Am 
basador“, vienas iš ilgiausių 
pasaulyje kabančių tiltų, turin 
tis beveik 3 kilometrus (1,75 
mylios) ilgio ir tunelis 5,130 
pėdų ilgio.

WINDSORO LIETUVIAI
Kada Windsore apsigyveno 

pirmieji lietuviai tikrų žinių nė 
ra. Dabar gyvenančių tarpe 
yra čia apsigyvenusių 1904 me 
tais. Pirmieji lietuviai j Wind 
sorų atsikėlė ne tiesiog iš Lie 
tuvos, per per Angliją. Kiek 
daugiau lietuvių atsirado 1926 
-30 m. Šie atvyko jau su lietu 
viškais pasais iš Nepriklauso 
mos Lietuvos. Didesnė dalis 
čia atvažiavo tik laikinai, užsi 
dirbti pinigų ir vėl grįžti at 
gal į Lietuvą. Vėliau, užėjęs 
didelis nedarbas, daugumos vii 
tis sugrįžti atgal į Lietuvą su 
trukdė. Taip ir užsiliko didės 
nis skaičius lietuvių Windsore.

Pasibaigus antrajam pašau 
liniam karui, 1947 m. pasirodė 
nauja lietuvių emigrantų ban 
ga vad. D. P. Šių sudėtyje ran 
dame jau įvairių profesijų, už 
siėmimo ir išsilavinimo žmo 
nių. Iki naujųjų emigrantų 
antplūdžio lietuvių vardas vie 
tinių gyventojų tarpe menkai 
buvo žinomas, bet vaizdas tuo 
jau pasikeitė, kada čia buvo su 
organizuota

LIETUVIŲ BENDRUOME 
NĖS APYLINKĖ

Prieš dešimt metų, 1950 m. 
bal. 23 d. iniciatoriai E. Zators 
kis, J. Mockus ir Pr. Dumčius 
sušaukė lietuvių susirinkimą. 
Dalyvavo 35 asmenys, kurie iš 
rinko Laikinąjį Org. K-tą. 
pirm. Edv. Zatorskis, sekr. J. 
Stanevičiūtė ir iždin. J. Moc 
kus. 1950 m. spalio 29 d. visuo 
tinis sus-mas v-bą padidina ir 
ii atrodo taip: pirm. E. Zators 
kis, vicep. E. Narušis, sekr. B. 
Balaišis ir iždin. J. Mockus. 
Vėliau, kiekvienais metais vi 
suotiniai susirinkimai B-nės 
apyl. vadovauti rinko valdy 
bas, kurios atrodė taip:

1951 m. v-ba išrinkta 1951 
m. geguž. 9 d. pirm. T. Bart 
kus, vicp. P. Januška, sekr. V. 
Kožukauskaiitė, ižd. J. Moc 
kus, reik. ved. B. Badikonis. 
Išsikėlus į Torontą ižd. J. Moc 
kui, nuo rugs. 9 d. ižd. parei 
gas perėmė Vyt. Leparskas, o 
nuo lapkr. 25 d. pirm. T. Bart 
kui išsikėlus į Sarnią, pirm-ko 
pareigas perėmė P. Januška, o 
vicep. Pr. Dumčius.

1952 m. v-ba išrinkta 1952 
m. bal. 27 d. pirm. P. Januška, 
vicep. Vyt. Barisas, sekr. J. 
iSj^kevičius, ižd. V. Lepers 
kas, reik. ved. S. Pakauskas.

vai. Kun. V. Rudzinskas, dirb 
damas tokioje mažoje lietuvių 
kolonijoje, niekuomet nesiskun 
džia trūkumais, nereikalauja 
didinimo aukų, bet visuomet 
padeda lietuviams.

BENDRA VEIKLA.
Bendruomenės veikla 

gausi kultūrine programa 
žyminčiais pobūviais — šven 
temis. Rengiami koncertai, Ii 
teratūros vakarai, lietuviškos 
dainos vakarai, dramos spėk 
atkliai. Be šių yra dažni pasi 
linksminimų vakarai, išvykos 
į gamtą - gegužinės. Pabrėžti 
na 1956 m. IV-sios Kanados 
Lietuvių dienos suorganizavi 
mas ir jos puikus pasisekimas. 
Iškilmingai ir įspūdingai pra 
vedama Vasario 16-sios šven 
tės minėjiami. Minėjimų me 
tu su paskaitomis Windsore 
lankėsi žinomi lietuvių veikė 

prof. dr. Pr. Padalis 
V. Sidzikauskas 
Dr. P. Grigaitis

yra 
pasi

J. Žemaičiui, A. 
laikinai eina iždin.

v-ba išrinkta 1957

Čiuprins 
V. Pun

valdyba

jai:
(1951 m.), 
(1952 m.), 
(1953 m.), adv. A. Olis (1954 
m.), L. Šimutis (1955 m.), 
pik. K. Škirpa (1956 m.), adv. 
J. Skorubskas (1957), adv. A. 
Lapinskas (1958), prof. dr. K. 
Pakštas (1959), prof. dr. J. 
Pajaujis (I960).

Su nemažesniu pasiruošimu 
paminima Motinos Diena. 
Motinų pagerbimui Windsore 
skaitė paskaitas: J. Kriščiūnas 
(1951), J. Gliaudą (1952), 
Alė Rūta Nakaitė - Arbačiaus 
kienė (1953), Z. Buknytė 
(1954), Dr. J. Majauskas 
(1955), A. Astašaitis (1956), 
O. Krikščiūnienė (1957), V. 
Alantas (1958), K. Kodaitie 
nė (1959).

Kitomis progomis Windsore 
lankėsi vysk. V. Brizgys, prel. 
dr. J. Končius, E. Simonaitis, 
kun. dr. J. Montvila, prof. J. 
Pikūnas, dr. K. Karvelis, dr. 
V. Misiulis ir kiti.

Be vietiniu pajėgų rengtų 
pobūvių, programose dalyva 
vo: Toronto meno mėgėjų gru 
pė, Toronto choras „Varpas“, 
orekstras „Trimitas“, Jūros 
skautų tautinių šokių grupė, 
Hamiltono liet. ork. „Aidas“, 
teatras „Aukuras“, Detroito 
liet, meno mėgėjų sambūris 
„Alka“, dramos mėgėjų gru 
pė, choras, tautinių šokių gru 
pė, šakių grupė „Šilainė“, Cle 
velando taut, šokių grupė 
„Grandinėlė“, Br. Budriūno 
vyrų kvartetas, sol. Br.Marijo 
šius, A. Ščepavičienė, P. Ra 
dzevičiūtė, V. Verikaitis, J. 
Krištolaitytė, V. Žemelytė, I. 
Variakojytė ir kt.

Rengiami Liūdnojo birželio 
įvykių paminėjimai, kariuome 
nės šventės ir kita.

Nuo pat KLB suorganizavi 
mo, apylinkė atstovaujama 
įvairiuose suvažiavimuose. Pa 
šaulio lietuvių bendruomenės 
seimo New Yorke dalyvavo P. 
Januška. Kanados Kr. Tary 
bos suvažiavimuose dalyvavo 
P. Januška, V. Barisa ir V. Ka 
činskas, o apylinkių pirminin 
kų ir atstovų suvažiavimuose 
P. Januška ir B. Balaišis.

INFORMACIJA
Windsoro lietuviai gali 

džiuotis puikiai tvarkoma
dio informacija. 1953 metais 
pavyko užmegzti ryšius su vie 
tos C. B. E. radio stotimi. Nuo 
to laiko beveik kiekvieną šeš 
tadienį, „Traditional Echoes' 
programos metu, galima iš 
girsti šiltų atsiliepimų apie 
Lietuąa, lietuvių tautą, jos 
kančias, siekius paįvairinant 
rinktine lietuviškų plokštelių 
muzika ir dainomis. Vasario 
16-sios ir Liūdnųjų birželio 

. įvykių paminėjmui skiriama vi 
i sas pusvalandis. Jau ketverius 
! metus iŠ eilės „Traditional

Echoes’’ pusvalandžio progra 
mos yra pertransliuojamos per 
visą Kanadą. Tokiu būdu ge 
rai paruošta informacija apie 
Lietuvą, paįvairinta muzika ir 
dainomis girdi visi kanadie 
čiai ir plačiai J. A. Valstybių 
pakraščiais. Ryšį ir informaci 
ją su C. B. E. radio stotimi už 
mezgė ir palaikė O. Ražaus 
kienė, P. Petruitis ir P. Januš 
ka, o nuo 1956 m. palaiko P. 
Januška.

Vietos dienraščio „Daily 
Star“ puslapiuose dažnai mini 
mas Lietuvos vardas, prisime 
nant okupaciją, Nepriklauso 
mybės laikotarpį, lietuvių 
šventes, atitinkamomis progo 
mis paskiriant ištisus pusią 
pius aprašymams ir iliustraci 
joms.

ŠVIETIMAS.
Priaugančiam jaunimui mo 

kyklos organizavimu susirū 
pinta jau 1951 m., bet tik 1952 
m. rudenį P. Januškos ir I. 
Statkevičiaus pastangomis pa 
sisekė atidaryti šeštadieninė 
mokykla. Turėta sunkumų su 
gavimu patalpų mokyklai, mo 
kytojais ir net mokiniais. Pir 
mosios pamokos buvo 1952 m. 
gr. 13 d. Pirmoji mokytoja 
Bronė Statkevičienė. 1954-55 
m. mokytojauja Marija Čiup

Dainų dienoje Čikagoje. Cho 
ro vadovui Juozui Sinkui išsi 
kėlus į JAV, choro vadovavi 
mą perėmė Juozas Sodaitis. 
Dabartiniu metu choras vei 
kia savarankiškai, B-nės valdy 
bai nepriklauso.

FONDAI
Kultūros Fondo įgaliotiniu 

pradžioje buvo Br. Statkevi 
čienė, vėliau I. Statkevičius, o 
nuo 1958 m. kovo 15 d. Jonas 
Giedriūnas. Kultūros Fondo 
įgaliotinio ir apylinkės valdy 
bos didysis uždavinys yra rū 
pinimasis šeštadieninės mokyk 
los išlaikymu, stovyklų jauni 
mui organizavimu.

Šalpos Fondo reikalus iki 
1959 m. tvarkė Apyl. v-ba, o 
nuo 1959 m. kovo 22 d. Šalpos 
Fondo įgaliotinis Pr. Dum 
čius. Rinkliavomis ir aukomis 
iš apylinkės kasos paremta Va 
sario 16-sios gimnazija, pasili 
kę Vokietijoje lietuviai, Šuval 
kų trikampio lietuviai ir nelai 
mės atveju vietoje gyveną lie 
tuviai ir jų šeimos. Aktyviai 
dalyvaujama Detroito BALF' 
o skyriaus rinkiavoje dėžutė 
Imis Detroito miesto gatvėse 
ir Windsore prie lietuvių baž 
nyčios. Šalpai kiekvienais me 
tais išleidžiama iš apyl. kasos 
sumos siekiančios 300 dol. per

VASARIO 16-SIOS 
GIMNAZIJOS RĖMIMAS.

1952 m. rugs. m. P. Januš 
kos s^brgan|zuotas Gimnazi 
jos rėmėjų būrelis, kuris kiek 
vieną mėnesį pasiuntė po 20 
dol. gimnazijai vieno mokinio 
išlaikymui. Pasiųsta 1,140 dol. 
Būreliui vadovavo P. Januška 
ir J. Ražauskas. Gimn. rėmė 
jai buvo: E. Zatorskis, V. Ko 
Žukauskaitė, M. Juškauskienė, 
J. Kuncaitis, J. Sinkus, S. Si 
manavičienė, S. Pakauskas, P. 
Januška, J. Rastenis, P. Pet 
ruitis, S. Petravičienė, J.' Šva 
baitis, J. Černauskas, H. But 
kevičius, A. Jakštaitė, J. Mi 
liauskas, J. Jokubauskas, V. 
Baltrušiūnas, V. Janušas, J. 
/Mikėlskas', jL. Baltukauskas, 
M. Leparskienė, Z. Mištautas, 
V. Kačinskas, A. Sasnauskas, 
A. Gesius, S. Račiukaitis, A. 
Patašius, J. Bliūdžiūtė, O. Ra 
žauskienė, Pr. Kairys, V. Dum 
čius, R. Dumčius, S. Naikaus 
kas, V. Pundžius, L Statkevi 
čius, L. Leparskas ir kiti. 14 
šių rėmėjų šiandieną yra per 
sikėlę į JAV, kiti išvažinėjo ki 
tur. Šiuo metu gimnazijos re 
mėjų būrelis neveikia, bet ats 
kiromis progomis aukomis gim 
naziją remia ir dabar.

* *
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I Lietuvio Advokato {staiga 
r Victor D. ALKSNIS

Advokatas — Notaras
62 Richmond St. West 

. (Kamp. Bay ir Richmond) 
( Room 901,

XX M

Toronto, OnL 
Telefonas EM 2-2585

|a.E. McKAGlIE į 
j [ Barrister and Solicitor i

I
 Advokatas ir Notaras r
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 j;

1008 North Ontario Bldg. į Į
330 Bay Street, L 

TORONTO 1, Ontario. į'

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitora, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

rinskaitė (dabar Dumčienė).
1955- 56 m. Em. Barisienė.
1956- 57 m. Petr. Petrauskaitė, 
o nuo 1957 m. sausio 27 d. 
Br. Markevičius. 1957-58 M. 
Dumčienė. 1958-59 m. Br. Ba 
dikonytė. 1959-60 m. Eug. Bu 
tavičienė. Tikybą dėstė kun. 
J. Danielius, vėliau kun. V. 
Rudzinskas.

Mokykloje vaikų skaičius 
svyruoja nuo 10 iki 14. Stebint 
lankančius mokyklą vaikus, 
aiškiai matoma lietuviškosios 
mokyklos įtaka. Pradedant
1957- 58 mokslo metais moki 
nių tėvai yra atpalaiduoti nuo 
bet kokio mokesčio. Mokyto 
jos dirba iš pasiaukojimo be 
jokio atlyginimo. Visas mo 
kyklos išlaidas padengia apy 
linkės valdyba iš savo kasos, 
priedu surengiant Kalėdų Eg 
lutę su programa, išpildoma 
mokinių ir dovanomis, parų 
pintomis Apyl. Valdybos.

Pirmoji mokytoja Br. Stat 
kevičienė (Gineitytė) yra mi 
rusi 1956 m. rugp. 7 d.

Nuo 1953 m. kovo 15 d. v- 
bos įsteigta biblioteka, turtin 
ga įvairiomis knygomis suau 
gusiems ir jaunimui. Knygos 
nupirktos iš leidyklų arba pa 
dovanotos geraširdžių lietu 
vių. Apyl. v-ba yra narys kele 
tos knygų leidimo klubų. Kny 
gos duodamos skaityti nemo 
karnai.

LIETUVIŲ CHORAS.

metus.

Tautos Fondui nuo apylin 
kės suorganizavimo yra pasiųs 
ta per 1,000 dol. Greta Tautos 
Fondo minėjimų metu Wind 
soro lietuviai dar aukoja Ame 
rikos Lietuvių Tarybai. T. Fon 
do reikalus pirmaisias veiklos 
metais tvarkė apyl. valdyba, o 
nuo 1952 m. T. F. Įgaliotinis 
P. Januška.

Tautos gyvybinius reikalus 
windsorieciai remia finansiš 
kai pilnu nuoširdumu, pašto 
viai.

Dešimties metų darbas neil 
gas laiko tarpas, bet. darbo vai 
šiai aiškiai matomi ir yra ver 
ti pasigėrėjimo. Windsoro lie 
tuvių Bendruomenės veikla 
remiama šviesia viltimi, jog įdė 
tas triūsas nenueis veltui, o 
tik praskaidrins dienas be tė 
vynės, belaukiant laisvės pa 
vergtai tėvynei Lietuvai.

• Fed. Vokietijos vyriausybė 
numato įsteigti specialų fondą 
svetimšaliams be tėvynės (hei 
mariose Auslander) šelpti.

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Vladas Šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO
(premijuota) ....................................................................... $ 0.50

Fr. Mauiiac. GIMDYTOJA, romanas ................................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................ 2.00
H. Senkevičius. KRYŽIUOČIAI, romanas I ir II

tomai po 3.50 .......................................................................7.00
1960 metų KALENDORIUS ..............................................0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS 1.00
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas ................................1.75
Levinskas - Banišauskan, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ............................................................................... 3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas ..................................................................... 1.25
Dr. K. Gudaitis. LIETUVIAI EVANGELIKAI .......... 5.00

di 
ra

1952 m. gale tuometinės vai 
dybos rūpesčiu (P. Januškos 
ir Alb. Tautkevičiaus pastango 
mis) suorganizuotas Windso 
ro lietuvių choras vadovaujant 
Juozui Sinkui. Pirmas viešas 
choro pasirodymas buvo 1953 
m. vasario 15 d. Nepriklauso 
mybėįį šventės minėjime. Vė 
liau choras dalyvavo įvairiuo 
se minėjimuose, tarptautiniuo 
se pasirodymuose ir 1956 m.

1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi........................... 1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ...................... 3.00
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai ....................5.50
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ..................6.0,
Žurnalas LIETUVA ........................................................... 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
A. Baronas. MĖNESIENA, rom...................................... $ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS...............................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE..................................................... 1.50

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

„STUDENTŲ VARPAS” ............................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAK1AI3.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS......................... $4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ.........2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE .......................... 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ...................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................ ■ •............ 1.0C
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................ 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ........................... 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat L
„PARAMA” - t

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— j;
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^ r

Darbo valandos: L
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. i’, 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, r 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, v

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. r 
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ............  $ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ................ $ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............$ 1.50
P. Ori n tai tė, MARTI IŠ MIESTO ..............................$ 0,75
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ............................. $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.......................................... $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75

Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25
Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 

Montreal 32, P. Q., Canada.
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HAMILTON St. CATHARINES, Ont.
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGOS ST. 

CATHARINES SKYRIAUS VALDYBOS PRAŠYMO
ŽODIS VISUOMENEI

WELLAND, Ont.

HAMILTONO CENTRINĖ 
BIBLIOTEKA

Main g-vėje turi lietuviškų 
knygų skyrių. Reikia džiaug 
tis, kad tarpe kitų tautybių, 
mūsų skyrius gan gražiai re 
prezentuoja lietuvišką spaus 
dintą žodį, o pačių knygų pa 
reikalavimas taip pat yra labai 
didelis. Centrinė biblioteka 
gauna po du egz. LE, Litua 
nūs ir Lietuviu Dienų žurna 
lūs. Lietuviškų knygų skyrius 
įvestas 1953 m. tuometinės L 
B valdybos, daugiausia buv. 
sekret. St. Daliaus pastango 
mis.

NAUJA ROTUŠĖ
„zainuos Hamiltonui 9 mil. 400 
tūkst. dol. Tai suma, kurią tu 
rėš sumokėti namų savininkai. 
Negana to. Apskaičiuojama, 
kad po trejų metų, ją vėl teks 
didinti ir vėl bus pakelti mo 
kesčiai namams. Daug gyven 
tojų yra pasipiktinę, kad ar 
chitektai padarė blogą išplana 
vimą, visiškai nekreipdami dė 
mesio j ateitį. Tuo tarpu, po 
25 metų, Hamiltone bus be 
veik 500 tūkst. gyventojų, tai 
gi jų skaičius, beveik padvigu 
bės. K. B.

S A. L I O D 2 I U S, B. L.,
8 Viešasis Notaras
K (Notary Public)
X Advokatas iš Lietuvos.
« Namų, žemės ar bet kurio 
w biznio pirkimo-pardavimo 
S dokumentų sudarymas ir 
X visi kiti notariniai reikalai. 
X Teisiniai patarnavimai.
v Morgičiai.
v įstaiga: JA 7-5575;
X Namų: FU 3-8928.
$ 20 King Street East,
X Hamilton.

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. | 
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš •; 

7% iki 50% turto vertės. H
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta. g 

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. :: 
vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.

vak., Minden Building, z0 King St. E., notaro A. Liudžiaus :Į 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 jį

LONDON, Ont.
IŠSPRĘSKIME SVARBIAUSI KLAUSIMĄ

Visi renkamės gegužės 28 
d., šešt., 7 vai. vak. į šeštadie 
ninės mokyklos patalpas (rūsy 
je, Ruchmond ir Maple Gatvių 
kampas, gretimas pastatas į 
šiaurę nuo Šv. Petro katedros) 

t gyvybiniams mūsų reikalams 
aptarti, kurių svarbiausias — 
lietuvių namų įsigijimas. Mū 
su salė, kurią ligi šiol nuomo 
davom, birželio mėn. bus nu 
griauta. Ne vienas sako: Lon 
done daug salių, gausim kitą! 
Tiesa, yra ir daugiau salių, bet 
jos yra arba permažos ar ne 
gražios, arba jose neleidžiami 
visų rūšių gėrimai. Tuo tarpu 
tos, kurios neturi čia paminė 
tų trūkumų, nėra įmanoma 
gauti: šeštadieniams jos yra 
kai kurių organizacijų išnuo 
motos ištisais metais, arba jų 
nuoma yra tiek augšta, kad 
apie jų nuomavimą netenka 
nė galvoti. Taigi liūdnas vaiz 
das: suaugusiems nebėra ge 
ros salės šokių vakarams reng 
ti; vaikams — nėra tinkamos 
scenos vaidinimams; jauni 
mui — nėra patalpų, kuriose 
jie galėtų turėti choro ar tau 
tinių šokių repeticijas ar šešta 
dieniais savo būrelyje tinka 
mai praleisti vakarą, su šokiu 
ir lietuviška daina. Nuomoja 
mos patalpos, ir vis kitoje vie 
toje, yra tik varginga našta 
organizatoriams: tenka su pia 
ninais ir kitu turtu kraustytis 
iš vienos salės į kitą, sunku 
gauti norimas datas parengi 
mams ir pan. Daug vargo ir 
maži didelio darbo vaisiai, —

MIRĖ ALDONA 
KAČINSKAITĖ

Iš Okupuotos Lietuvos yra 
gauta žinia, kad Priekulės ligo 
ninėje, Klaipėdos krašte, mirė 
jauna ir energinga lietuvaitė 
Aldona Kačinskaitė - Kritiko 
vienė, kuri laike antrojo pašau 
linio karo, bėgdama nuo komu 
nistų, buvo paimta apkasus 
kasti ir karo eigoje vėl pa 
kliuvo raudonarmiečiams ir 
galų gale nežinia kokiais ke 
bais vėl atsdiūrė savo tėvy 
nės laukuose, t. y. iš naujo 
pavergtame krašte. Velionės 
kelias buvo sunkus ir žiaurus. 
Ji pergyveno ypatinkai sun 
kias sąlygas, kol šiaip taip ap 
tvarkė savo likimą.

Ši gera lietuvaitė po visų 
klajonių ir klaikių pergyveni 
mų, apsirgo džiova. Visa tai 
bolševikų siautėjimo pasek 
mės. Ji ilgesnį laiką sirgusi m i 
rė 1959 m. gruodžio 2 7 d. Ii 
goninėje ir gruodžio 30 d. pa 
laidota. Liko jaunutė dukrelė 
Nijole 10 metų ir vyras Jonas.

Mirusios broliai: inž. Hen 
rikas Kačinskas gyvena netoli 
Čikagos; brolis Vytautas Win 
dsoro mieste ir yra plačiai ži 
nomas visuomeniniame gyveni 
me. Jauniausias Stasys gyvena 
kartu su motina Hamiltone. 

$ Vienintelė sesuo Emilija Ka 
činskaitė - Kybartienė taipgi 
gyvena Hamiltone.

Mirusios motina Ona Ka 
činskienė yra labai veikli Liet. 
Kat. Moterų S-gos skyriuje 
Hamiltone dalyvė. Ji kaip la 
bai gabi visuomenininke yra 
daug padėjusi labdaros darbe, 
siunčiant pakietus Vokietijon, 
Lenkijon ir kitur vargstantie 
ms broliams ir sesėms.

K. Girdvainis.

tai visas tokios veiklos rezul 
tatas! Todėl nenuostabu, kad 
dabar lietuviško visuomeninio 
darbo visi bijosi net iš tolo.

Be to, didelė pinigų suma 
perpilama iš lietuviškos į sve 
tinstančių 'kišenę. Lietuviškų 
namų įsigijimas visus tuos 
trūkumus prašalintų. Patai 
pos, lietuviškoje dvasioje de 
koruotos, būtu maloni ir jau 
ki vieta viens kitą susitikti, at 
sigaivinti ir pasidalyti įspū 
džiais. Akcininkams tai būtų 
ir pelningiausia taupymo vieta, 
nes praktika parodė, kad akci 
ninko doleris lietuvių rankose 
daug greičiau užauga, negu 
svetimtaučių bendrovėse, mo 
kančiose augštus atlyginimus 
savo direktoriams ir tarnauto 
jams. Lietuvio prakaitu uždirb 
tą dolerį laikykime lietuvių 
rankose, savo asmeniškam ger 
būviui pakelti ir lietuviškiems 
reikalams paremti!

Visi Londono, Rodney, 
Mount Brydges, IngersoU'o, 
Woodstocko, Aylmerio ir kitų 
apylinkių lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Tikima 
si, kad liet, namų reikalu pra 
nešimą sutiks padaryti vienas 

iš svarbiausiųjų organizato 
rių, padėjusių įkurti liet, na 
mus mūsų kaimyninėje didžio 
joje apylinkėje. D. E.
• Mariampolės lėlių teatras pa 
statė J. Štoko „Velnių tiltą“. 
Spektaklį režisavo St. Ratkevi 
čius.

Nors ir mažas dalinėlis, bet 
esame viena lietuvių tautos ju 
danti gyva ląstelė. Todėl jau 
čiame pareigą kartkartėmis pri 
sistatyti plačiąjai visuomenei 
su savos gyvybės tikslais ir 
siekimais.

Pats pavadinimas —- Vii 
niaus Krašto Lietuvių Sąjun 
ga — nebūtų atsiradęs, jei pra 
eityje nebūtų atsiradusi Vii 
niaus ir bendrai Lietuvos ryti 
nių ir petinių žemių problema. 
Ši sąjunga ir dabar neegzis 
tuotų, jei nebūtų pavojaus ate; 
tyje tai pačiai problemai pasi 
kartoti.

Seaknt Lietuvos nedraugin 
gų kaimynų, praeityje užgro 
busiu trečdalį Lietuvos žemių 
su sostine Vilniumi, ateities šie 
kimus, aiškiai matosi, kad jie 
savo praeities politikos keisti 
visai negalvoja. Atvirkščiai, 
jų apetitas į mūsų teritoriją 
kas kart vis didėja. Vis daž 
niau pasirodo angliškai kai 

bančio pasaulio spaudoje įrodi 
nėjimų, kad Vilnius ir visos 
jo sritys nuo amžių priklausė 
Lenkijai ir prie Lenkijos turės 
sugrįžti. Taigi pasisakymas 
aiškus. Jie tam intensyviai ruo 
šia diplomatinę dirvą leisdami 
įvairiomis kalbomis informaci 
ją.

Lietuviai toje srityje visiš 
kai pasyvūs ir neretu atveju 
net priešingi tų problemų kėli 
mui. Todėl VKL S-gos kelias 
dar pasunkėja. Vietoj ėjus prie 
tiesioginio darbo, pirma reikia 
įtikinti savąją visuomenę, kad 
tas darbas reikalingas ir būti 
nas. VKL S-ga, kad ir su kliu 
timis, prie to tikslo eina. VKL 
S-gos St. Catharines skyrius, 
įsisteigęs 1955 m., tam pačiam 
tikslui įsijungė į bendrus s- 
gos rėmus. Mažas skyrelis 
daug nuveikti negali, bet bend 
ratne darbe vis vien grūdeliu 
daugiau.

Nuo skyriaus įsikūrimo me 
tų pradėjome ruošti Jonines, 
kurios kiekvieni metai vis dau 
giau išpopuliarėja ir duoda dau 
giau dvasinės bei medžiaginės 
naudos. Jų tikslas ne vien sma 
gus pasilinksminimas ar kele 
to dolerių surinkimas, bet atei 
ties problemų gyvomis palai 
kymas, kad nusikratę vienos 
okupacijos, nepatektumėm ki 
ton. Tačiau ir keistas sutapi 
mas. Kuo daugiau priešas ke 
lia pretenzijas į Lietuvos že 
mes, tuo daugiau prieš VKL 
S-gą, ypač prieš St. Cathari 
nes skyrių opozicija didėja. 
Net sunku suprasti — trumpa 
regystė, ar bloga valia, ar prie 
šo Įtaka? Jau antri metai deda 
mos pastangos panaikinti St. 
Cathraines vilniečių ruošia 
mas Jonines. Griebdamiesi net 
nešvarių būdų. Praeitais me 

•' Kanadiškos tulpės pradės žydėti tik gegužės 
mėnesį, bet olandišką 1pių laukai jau balandžio 
mėnesį yra spalvomis nusėti. Olandiškų tulpių 
prižiūrėtojai turi prisiden?..’.i tamsiomis užuolai 
domis — skėčiais, ka, spin 'i nuo laukų rys 
ki spalva negadintų akų. K mada perka kasmet 
olandiškų tulpių - svogūnų už du milionu dol..

tais opozicionieriai vilniečių 
valdybos vardu telefonu atsa 
kė salę, Čiurlionio ansambliui 
rašinėjo laiškus atkalbinėdami 
nevykti į vilniečių ruošiamas 
Jonines, nes esą vilniečiai Jo 
ninių niekuomet neruošė ir tik 
kitiems pakenkti Čiurlionį kvie 
čia, taipgi tą pačią dieną m 
scenizavo kitų Joninių ruoši 
mą.

Šiais metais irgi nenurimsta 
opozicija šiek tiek kitokiu bū 
du stengdamiesi Jonines apsta 
tyti kitais parengimais slopi 
nant jų reikšme. Yra net sklei 
džiami gandai, kad visas Joni 
nių pelnas sunaudojama asme 
niškai naudai arba privačių as 
menų pasidalinamas. Įtarinėja 
mas net VKL S-gos Kanados 
Krašto V-bos pirmininkas, būk 
ir jis tam nešvariam biznyje da 
lyvaująs. Aišku šie gandai sk 
leidžiami visuomenės kiršini 
mui prieš VKL S-gą.

Pas mumis jokių nesąžinin 
gumų nėra. Visuomenės infor 
macijai skelbiame 5 metų apyš 
kaitą. Skyriaus pajamos tik 
iš parengimų. Per penkerius 
metus jų gauta: $ 1531.37.

Išleista:
Suvalkų trikampio šalpos 

reikalu 328.27
Leidžiamai „Vilnius Liet.

gyvenime“ knygai 210.09
Spolio 9-sios minėjimo

išlaidoms padengti 100.—
Dviejų asmenų kelionė į

VLIKo posėdį 50.18
Lietuvių spaudai paremti 48.— 
Sportininkams paremti

(taurė) 33.38
Prof. M. Biržiškai „N. L.”

prenumerata 33.00
Pašalpa kun. V. Šarkai 21.80 
Niagraos pus. skautams 30.— 
Liet, šeštadieninei mok.

ir Kalėdų egutei 20.— 
VKL S-gols Krašto V-bai 10.- 
Rašomąjai mašinėlei 115.— 
Susirašinėjimui ir raštinės

išlaidoms 10.67
Dabar skyriaus kasoje 520.98

Viso $ 1531.37

Pastaba: Susirašinėjimo ir raš 
tinės išlaidos yra nedidelės 

todėl, kad per trejus metus bu 
vo apmokama privačiai, ne 
naudojant kasos pinigų.
Šiais metais Joninės įvyks 

birželio 25 d. Merritton Com 
munity Centre Hall, Merrit 
ton, Ont. prie St. Catharines. 
Programą išpildys iš Clevelan 
do šokių ir muzikos ansamb 
lis „Grandinėlė“.

Tikimės, kad plačioji visuo 
menė ir šiais metais mus neap 
vils ir taip pat gausiai atsilan 
kys, kaip ir pereitais metais.

Mes už tai buvome ir esame 
visuomenei labai dėkingi už su 
pratimą ir melo nuo tiesos at 
skyrimą. Vaidyba.

Š. m. birželio mėn. 4 d., šeštadieni,
H
H Wellando Medžiotojų - Meškeriotojų

H Klubas „L i t u a n i c a”

ruošia dideli

Į kartūno balių 
kuris įvyks gerai žinomoje St. Stephen's salėje, 

♦♦
;t Wellande, Ont. (kampas Main E. ir Port Robinson Rd.)

Programą išpildys

•t Muz. St. Gailevičiaus vedamas vyrų kvartetas.

Gros p. Babecko lietuviškas orkestras.

Trims gražiausioms kartūno suknelėms 

bus skiriamos vertingos dovanos.

Veiks turtingas bufetas, loterija ir kiti įvairumai.

Pradžia 4 vai. po pietų.

t: Kviečiame visus atsilankyti į ši įdomų Kartūno Balių. ;• 
§ KLUBO VALDYBA,

Brazilija dabar
RAŠO PETRAS BABICKAS

Visų pirma naujos sostines 
vardas, (jis buvo pasiūlytas 
jau daugiau kaip šimtą metų) 
mūsų kalba skamba veik vie 
nodai, kaip ir valstybės. Tuo 
tarpu portugalų ar anglų kai 
ba — valstybė Brasil, sostine 
— Brasilia“ — jau duodasi 
lengviau atskirti. (Reikia skai 
tyti Brazil ir Brazilija: brazi 
lai raukosi jei jų valstybės ir 
sostinė rašoma su z).
OFICIALUS VALSTYBĖS 

VARDAS
yra jungtinės Brazilijos vals 
tybės, kurias sudaro 21 atski 
ra valstybė ir 5 teritorijos. Vi 
sų valst. plotas — 8.513.844 
ketvirt. km. Gyventoji) dabar 
yra per 62 mil., iš kurių 37, 
500,000 yra baltieji, 6,350,000 
juodieji, o likusieji mišrūs, jų 
tarpe apie 200,000 grynų inde 
nu. (čia yra būtina pabrėžti, 
kad Brazilijoje nėra jokios ra 
sinės neapykantos). Gyvento 
jai yra labai nereguliariai pasi 
skirstė šiame milžiniškame 
krašte — veik visi gyvena 
1000 km uostoj prie Atlanto 
vandenyno, kurio kranto Bra 
zilijos valdžioje yra daugiau 
kaip 7,000 km.

Dėl tokio nelygaus gyvento 
jų pasiskirstymo labai kenčia 
krašto ekonominiai reikalai. 
Visi pažangesni Brazilijos vals 
tybės vyrai seniai galvojo ir 
buvo nusprendę

PERKELTI SOSTINE 
Į KRAŠTO VIDURĮ, 

tačiau niekas nedrįso imtis to 
darbo, kuris daugumos nuomo 
ne, nebuvo įmanomas brazi 
lams įvykdyti. Tačiau kai pas 
liūtiniuose rinkimuose buvo iš 
rinktas prezidentu Juscelino 
Kubitschek, iš čekų emigran 
tų kilęs, jis įvykdė sostinės 
perkėlimą;, savo priešrinkimi 
nėj propagandoj pažadėtą. 
Dar prieš 10 metų Juscelino bu 
vo Brazilijoj mažai žinomas 
Tiesa, jau kaip Minas Gerais 
(sk. Minas Žerais, atseit — 
Bendros Kasyklos) valstybės 
gubernatorius jis daug prisidė 
jo prie tos valstybės sostines 
Belo - Horizonte pažangos, pa 
traukęs į tą valstybę daug fab 
rikų iš užsienio ir pastatęs Pa 
mpttlha — moderniškos archi 
tektūros poilsio parką su dirb 
tiniu ežeru ir revoliucinio sti 
liaus bažnytėle, dėl kurios vi 
daus dekoracijų, Portinari 
įvydytų, dvasinė vyriausybė 
bažnyčią pašventino tik prieš 
porą metų...

Kadangi dabar naujos sosti 
nės vardas jau visam pašau 
liui žinomas ir 
................... . ... tilt.

BRASILIA JAU YRA
TURI ZMO O E ., !Z K TA 3, 

tai čia pat iškarto paskelbsiu,a 

kad naujoj sostinėj nebėr g v 
vačių ir tigrai nesišvaisto ji.> 
gatvėmis, kaip kažkur kariai 
se buvo paskelbta. Toje vieto 
je, kur prieš ketvertą metų bu 
vo visiška dykuma, kur sosti 
nės statytojai pirmomis dieno 
mis ne tik cementą, žvyrių, 
plytas, bet ir vandenį turėjo 
gabenti lėktuvais, šiandie, dė 
ka nepaprasto entuziazmo, pa 
siaukojimo ir užsispyrimo sto 
vi didžiulis miestas, specialiai 
skirtas sostinei, kraštu atečiai, 
— moderniškiausiai išplanuo 
tas — rekordiniu, neįtikėtinu 
greitumu įvykdytas.

Pabrėžtina: Brasilia tai nė 
ra rūmų rinkinys. Brasilia bu 
vo planuota 500,000 gyvento 
jų, kaip administracijos cent 
įas, ir aišku tiekai gyventojų 
buvo numatyta ir įvykdyta gy 
venimas su visais civilizacijos 
ir kultūros patogumais.

JAU NUMATYTA ĮKURTI 
IR UNIVERSITETĄ.

Vien tik išvardijimas pasta 
tytų rūmų skaitytoją gali į ei 
kinti, kiek daug yra per treje 
tą metų padaryta: Prezidentu 
ra, prie jos ūkio pastatai ir 
koplyčia, Palace Hotel viešbu 
tis, Aeroportas, Vyriausybės 
rūmai, Vyriausias Tribunolas, 
Tautinio Kongreso rūmai,' Vie
nuolika rūmų įvairioms minis 
tėvijoms, didžulis aeroporto 
angaras Vaikų ligoninė, ka 
reivinės, Vandens stotis, Don 
Bosio gimnazija, Zoo sodo rū 
mai, Vyr pašto rūmai, Vienuo 
lika ligoninių, Centrinė ligoni 
nė, daugybė pradžios mokyk 
lų (po viena kas 15,000 gyv.), 
įvairių institutų dangoraižiai 
(po 22 augštus), kur įrengti 
tarnautojų butai ir tt. ir tt., k. 
a. parduotuvės, prekyvietės, 
kino teatrai...

Ten, kur prieš ketvertą me 
tų negalima buvo kojos įkelti, 
šiandie yra sujungtos su Bra 
silia plačiais keliais. Cristalina, 
Belo-Horizonte bei Belem-Bra 
silia. Pastarasis kelias jungia 
Belem, esantį prie Amazonės 
intako, su Brasilia ir yra dau 
giau kaip 2,000 km ilgio.

DIDŽIULIAI ŽEMĖS 
LYGINIMO DARBAI 

atlikti sostinės teritorijoj: as 
faltuotos gatvės, tiltai, viadu 
tai, požeminiai privažiavimai, 
kanalizacija, vandentiekis ir di 
džiulis dirbtinis ežeras, 34 km 
ilgio, dviem sparnais apjuo 
sias naują sostinę... Tai taip 
šiandien atrodo Brasilia; Čia 
buvo paminėti pastatai ir dar 
bai atlikti pagal valdžios pla 
na, o kur dar..privati inciatyva? 
Kol 50,000 darbininkų diena 
naktį statė sostinę, jie turėjo 
prieš tai sau gyventi p-'mus pa

Nukelta į 8-tą psl.
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DRAMOS TEATRAS
geg. 21d. AV salėje gražiai ir 

omiai paminėjo savo deš
— mečio sukaktuves. Salė buvo 

išpuošta (dail. J. Akstino) pa 
sakiškai. Programą atliko vi 
sas aktyvusis kolektyvas, va 
dovaujant akt. ir dail. J Aksti 
nui. Žodžio tekstai eilėmis pa 
rašyti Pūkelevičiūtės. Dar 
bas didelis — ir žodžiui, ir pa 
vidalinimui, ir vykdymui. Sve 
riant suminėtus elementus, at 
rodė, kad žodžio, nors jis ge 
rai paruoštas, buvo daugiau, 
negu veiksmo, ypač vaizduo 
jant dramos pastatytus veika 
lūs. Iš to pavaizdavimo sėk 
mingas ir vaizdus buvo dešimt 
mečio, p. Akstino sūnaus, tarp 
dešimties žvakių, ceremonia 
las ir tiktai Pinčiukas, o kiti 
veikalai — sunku buvo iš vaiz 
davimo atpažinti. Sėkmingas 
buvo „marsiečių” pasirody 
mas. Programos užbaigai pa 
rodyta operetė — taip pat sėk 
mingai ir net efektingai. Muzi 
ka Z. Lapino perdėm skolinta, 
bet gerai pritaikyta ir išpildy 
ta. Kadangi Dramos kolekty 
vo nariai visi balsingi, tai dai 
navimo momentai buvo malo 
nūs ausiai, o kostiumavimas— 
akiai. Visa programa išlaikyta 
humoristinėje plotmėje — 
kingai, 
spalviu.

Visas 
baigtas 
tus jų nuleidus iš palubių, ’ 
jie visą vakarą laukė savo 
mo.

Baliuje dalyvavo daug 
nimo. Buvo atvykusių ir 
apylinkių—Lanoraie, St. Jeano 
ir net iš Toronto. Tokios pro 
gramos balius gali paruošti tik 
tai mūsų Drama.
K. L. KAT. MOT. DR-JOS 

visuotinis narių susirinkimas 
įvyks gegužės 29 d. tuoj po 11 
vai. pamaldų, A. V. parapijos 
salėje. Kviečiamos visos narės 
skaitlingai dalyvauti.
• Matulienė Ona grįžo iš Phi 
ladelphijos, kur nuo Velykų 
viešėjo savo dukters Genės šei 
moję.
• Ponų Pakulių pora iš Lano 
raie, kur jie turi tabako ūkį, lan 
kėši Mont. Let. Dramos teat 
ro baliuje.
• G. J. Stuginskiai susilaukė 
dukrelės.

Dr. V. PAVILANIS 
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

or 
pa 
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KETURI NAUJI AUGŠTOJO 
MOKSLO LIETUVIAI

Šiemet augštuosius mokslus 
Montrealyje pabaigė šie tautie 
čiai: Aleksandras Vičas
komercinius mokslus, su aukso 
medaliu; Vitalija Giriūnienė 
— odontologiją; Romualdas 
Knystautas — mechanikos inži 
neriją ir Silvija Pakulytė — 
chemiją. Sveikiname augštojo 
mokslo tautiečius ir linkime 
jiems sėkmės savo darbų specia 
lybėje.

LIETUVIŲ INICIATYVA 
PABĖGĖLIŲ METAIS 

Minint pabėgėlių metus, 
ganizatorių — JTO — yra 
siūlytą ruošti subuvimus,
rių dalyviai aukotų po 1 dol.

Ponia Šemogienė suorganiza 
vo tokį subuvimą, į kurį pa 
kvietė įvairių tautų moteris. 
Buvo pasiinformuota ir suau 
kotą pinigų. Tą pavyzdį pase 
kė kitos moterys.

Gegužės 19 d. Tremtinių 
metų naudai subuvimą suruošė 
ponia A. Senecal. Į labai gra 
žius jos namus susirinko kvies 
tos moterys, apie 30 asmenų. 
Jų tarpe buvo ir lietuvaičių — 
p. Šemogoenė, p. Kardelienė, 
p. Naubonis ir dar kelios. Vi 
sas viešnias p. A. Senecal sko 
ningai pavaišino. P. Senecal pa 
prašius, visos moterys sudėjo 
po 1 dol., kurie yra perduoti 
lietuvių organizacijai, kad ši 
visus surinktus pinigus Trem 
tinių meti; tikslui įneštų Trem 
tinių metų vedimo komitetui.

ATVYKSTA MUZIKAS 
KUN K. SENKUS 

šiomis dienomis iš Vokietijos. 
Apsistos porai savaičių A. V. 
klebonijoje. Vėliau aplankys 
ir JAV, ir grįš atgal i Vokieti 
ją. (AV).

TAURO JAUNIEJI
... KREPŠININKAI 

smarkiai treniruojasi ir ruošia 
si vykti rungtynių į Torontą 
birželio mėn. pradžioje. Jau 
nųjų komandą sudaro jau 12 
sporto mylėtojų. Komandos 
kapitonas — R. Navikėnas, 
treneris B. Constantin ir trene 
rio pavaduotojas A. Keturka.
• Ketvirtadienį
Dangun Žengimo šventė. Šią 
dieną kiekvienas katalikas yra 
įpareigotas išklausyti šv. mi 
šių. Mūsų bažnyčioje šv. mi 
šios bus laikomos sekmadienio 
tvarka. Be to, mišios bus dar 
ir vakare 8 vai. Po vakarinių 
pamaldų bus suteikiama Gene 
ralinė Absoliucija Trečiojo Or 
deno nariams. (AV).

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

estetiškai, lyriniu

vakaras - balius 
„balionų kruša",

Kristaus

7—9 p. m.

m.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. M A L I S K A 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.

Tel. PO 8-4547 ir 
1396 St. Catherine St. W. 

(prie Bishop).
Siute 419, tel. UN 6-8235

X Nosie#, gerklė# ir ausų 
s specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W. 

VI 2-9958

sai
at

už 
šim 
kur 
liki

jau 
iš

LABAI IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Gegužės 14 d. Hamiltono 

Aušros Vartų parapijos bažny 
čioje buvo sutuokti J. Plei 
nys su R. Vyšniauskaite. Per 
sutuoktuvių apeigas giedojo 
solistas V. Verikaitis. Vestu 
vių vaišės vyko Kniht of Co 
lumbus salėje, kur dalyvavo 
per 200 svečių. Tokio masto ir 
taip gražiai praėjusios vestu 
vinės vaišės pirmos tokios Ha 
tnilttpne. Jaunieji ,buvo nusi nuoširdžiai 
pelnę tokio pagerbimo. J. Plei siems laimės naujame gyveni 
nys per eilę metų žinomas kaip mo kelyje ir taip pat ištvermės 
pareigingas visuomenininkas lietuviškame darbe.

ir veikėjas jaunimo tarpe, va 
dovaująs ateitininkų kuopai. 
Taipgi keletą metų išdirbęs 
bendruomenės Apylinkės Vai 
dyboje bei Revizjos komisijo 
je, ilgametis lietuviško spau 
dos kiosko vedėjas. Todėl ir 
šios vestuvės turėjo visuome 
nišką atspalvį dalyvaujant or 
ganizacijų veikėjams, drau 
gams iš Hamiltono, Toronto, 
Čikagos ir kt. Visi dalyviai 

linkėjo jaunie

ŠĮ SEKMADIENĮ LIETUVIŲ KAPINIŲ 
ŠVENTINIMAS

VERSLININKAI NAUJAME 
VERSLE

Bendruomenės veikėjas Kęs 
tutis ir Stasė Grigaičiai šiomis 
dienomis įsigijo rūkalų, rastme 
nų ir kitų smulkių prekių pre 
kybą. Krautuvė yra Danforth 
gatvėj. K. Grigaitis anksčiau 
dalyvavo radio importo preky 
boję ir dar anksčiau turėjo lie 
tuvišką valgyklą.

Tautinių kapinių įsigijimas 
Toronte jau yra įvykęs faktas. 
Šį sekmadienį, gegužės 29 d., 
3 vai. įvyksta iškilmingas lie 
tuviškųjų kapinių pašventini 
mas. Apeigas atlieka prelatas 
Mykolas Krupavičius. Po kapi 
nių pašventinimo bendrai at 
giedamos Gegužinės pamal 
dos, tariamas iškilmėms taiko 
mas žodis ir sugiedama Lietu 
vos himnas. Po oficialiosios da 
lies šv. Katarinos par. salėje 
įvyksta visiems dalyviams 
bendros vaišės. Neturintiems 
savo susisiekimo priemnoių, 
geflim& pasinaudoti specialiu 
autobusu, kuris išeis 2 vai. 
nuo šv. Jono Kr. par. bažny 
čios (kaina asmeniui 50 et.). 
Automobiliais važiuojant: vyk 
ti Queen Elisabeth keliu iki 10 
kelio; panaudoti 10 kelią tik 
jo pervažiavimui į Queen Elisa 
bet šiauriniu service road, ku 
ris vadinasi „Premium way“

___ir vykti pirmyn į vakarus Ha 
miltono link. Vykstantiems iš 
Hamiltono Queen Elisabeth ke 
liu, privažiavus 10 kelią prie 
Port Credit, pervažiuoti tiltą 
ir įsukti į tą patį service Rd., 
lyg grįžtant atgal į Hamiltono 
pusę. (Prie 10 kelio tautinė 
mis vėlevėilėmis bus nurody 
tas tiksliai kelias). Vaišių salė 
St. Catharines of Seana R. kat. 
par. salė, yra prie 10 kelio link 
Cooksviles No. 2340, kairėje 
pusėje. (Ir čia specialiai bus 
nurodyta vieta).

Maloniai kviečiami visi lietu 
viai iš Toronto ir artimesnių 
bei tolimesnių apylinkių istori 
nėję Kanados lietuvių 
pašventinime pirmųjų 
je tautinių kapinių. 
Šv. Jono lietuviškųjų

Taryba.
IŠKILMINGOS KULTŪRI 
NINKU SUTUOKTUVĖS 
Toronte ir už jo ribų plačiai 

žinomas kultūrininkas - publi 
cistas ir veiklus jaunosios kar 
tos veikėjas architektas Algi 
mantas Banelis šeštadienį, ge 
gūžės 21 d., susituokė su žino 
ma visuomenininko,
Bersėno, iš Welando, dulkia 
Nijole Bersėnaite, taip pat bai 
gusia augštuosius mokslus.

Vestuvės įvyko Prisikėlimo 
bažnyčioje, o vaišės — Lietu 
vių namuose. Jaunavedžiai ar 
timųjų, bičiulių buvo pasvei 
kinti, apdovanoti ir palinkėti 
laimingo gyvenimo bei ilgiau 
siu metų. NL red. jungiasi prie 
tų gražiausių sveikinimų, 
kūrusiems lietuvišką šeimos 
dinį.

LIETUVIŲ DIENOS 
TORONTE ŠŪKIAI

Toronto apylinkės valdyba 
rengiasi neeilinei šių metų Lie 
tuvių Dienai. Didysis Dienos 
šūkis — paminėti 550 metų 
nuo Žalgirio mūšio ir 20 m. 
Lietuvos okupacijos sukaktu 
ves.

Ta pačia proga bus tautinių 
šokių šventė ir Kanados cho 
rų sąskrydis. Užgiregistravu 
siu ir žadančių atvažiuoti šo 
kėjų nuostabiai gražus skai 
čius.

Montrealyje. D. Gruo 
aplankė NL red. Nau 
kanadiečiams linkime 
naujose sąlygose.

ATSIKĖLĖ IŠ 
ARGENTINOS

prof. Domas Gruodis su žmo 
na, atkviesti vaikų, sūnaus ir 
dukters, kurie Kanadon iš Ar 
gentinos persikėlė anksčiau. 
D. Gruodis Kaune buvo preky 
bos ir pramonės rūmų direkto 
rius, vokiečių okupacijos metu 
buvo universiteto Vilniuje fi 
nansinės teisės dėstytojas. Po 
nų Gruodžių šeima kol kas ap 
sistojo 
dis jau 
jiems 
sėkmės
• Augštesneji Lituanistikos 
kursai gegužės mėn. 21 d. už 
baigė mokslo metus. Paskuti 
nis kursas sėkmingai baigė eg 
zaminus. Egzaminų stebėti bu 
vo atvykę K. F. Įgaliotinė L 
Rimkevičienė ir KLB Montre 
alio Lietuvių Seimelio Prezi 
diumo pirmininkas Jonas Ado 
maitis. Kursų išleistuvių aktas 
ir iškilmingas subuvimas bus 
birželio 4 d.
• Ponų Šutų šeima, savo maši 
na, buvo atvykusi į Montreal; 
— pasižiūrėti, paviešėti ir ap 
šliaukyti Montrealio Liet. Dra 
mos baliuje.

PRADĖJO SAVARANKIŠ 
KĄ BIZNĮ

Jau bus du mėnesiai kai eg 
zistuoja nauja lietuviška nekil 
nojamojo turto pardavimų ir 
Ihveltavimų firma Bcįlt-ResĮ 
ties Regd., kurios savininkas 
D. N. Baltrukonis. Adresas: 
7240 Querbes Ave, tel.: CR 
6-5075. Visi seni,ir nauji khen 
tai D. Baltrukonio maloniai 
kviečiami į jį kreiptis ir pasi 
teirauti.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

$

|)r. E. An (lenkaitis
956 SHERBROOKE E. I 

Tel.: LA 2-7236

I
 ADVOKATAS

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

Suite 901 ]UN 1-8933

ADVOKATAS i
JOSEPH P. MILLER, j

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

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. UNiver»ity 6-7026

Res.: 40 Lafleur, 
: LaSalle, tel. DO 6-1570

UŽSISAKYK BUNGALOW
Šiandien galima užsisakyti 
5% kambarių Bungalow 
su $ 500.00 įmokėjimu.

Vieta: Town of Chateauguy, 
1 blokas nuo upės, 

6 mylios nuo Mercier tilto. 
Kaina: $ 12.000.00.

Morgičius (N.H.A.) 10,600.-. 
Įmokėjimas: $ 500.00. 
Mėnesinis mokėjimas su 

nuošimčiais $ 69.00.
1,400.00 balanso jmokėjimas

mokamas pagal susitarimą su 
pirkėju.

Sąygos: Jei pirkėjui nepatiktų 
pastatytas bungalow, sutarty 
įrašoma, kad gali atsisakyti 
ir pirkėjui grąžinama $500.00. 
Quebeco Provincija skiria 3 
procentus „rebate“ tai yra mo 
ka 3 nuošimčius nuo pirmi] 
$ 7,000.00 dol. morgičių pir 
kėjui, pirkėjai sutaupo kasmet 

$ 210.00 nuošimčiu.
DO 6-3865.

BRAZILIJA DABAR...
Atkelta iš 7 psl. 

sistatyti. Taip susikūrė aplink 
sostinę pora miestelių.

Tiesa, buvo viena ir simbo 
liška auka, kaip savu laiku 
spauda pabrėžė: milžiniškas 
medis mirtinai užgriuvo inž. 
Bernarda Saiao, vieną iš di 
džiausiu Juscelino padėjėjų, 
Belem - Brasilia kelią vedant. 
Šiandien jau valdžios yra nu 
spręsta, kad tie miesteliai bus 
nugriauti: 300 prekybininkų 
jau gavo leidimą atidaryti par 
duotuves sostinės, o darbiniu 
kams paskirta žemė naujoj vie 
toj netoli Brasilia.

RAMIAUSIAS BRASILIA 
KAMPELIS YRA 

užsienio valstybių atstovy 
bėms skirta Tautų Alėja, ku 
rios ilgis yra 12 km. Ten dar 
nematyti rūmų... Tik prie pu 
sės šimto sklypų mirga didžiu 
liai parašai su atitinkamos vals 
tybės vardu. Prie sklypo 23 
stambiai įrašyta Lituania... 
Prie Jungtinių Amerikos Vals 
tybių sklypo gan gyvas judė 
jimas. Būsimų ambasados rū 
mų kertinį akmenį iškilmingai 
padėjo prezid. Eisenhower sa 
vo viešnagės metu. Dabar čia 
stovi keletas namelių ant ra 
tų... kur veikia laikinoji USA 
pasiuntinybės raštinė. Iranas 
(Persija) pastatė taip pat ne 
didelį medinį laikiną namelį, 
nors yra užsimoję greit statyti 
rūmus už 80 mil. kruzeirų. 
Prancūzija žada išleisti ambasa 
dos rūmams pusę miliardo kru 
zeirų... O Lietuva?

Baigdamas noriu pažymėti, 
kad Brazilija, statydama naują 
sostinę Brasilia, pasiekė kele 
tą pasaulinių rekordų: ilgiau 
sias kelias trumpiausiu laiku 
(Belem - Brasilia), didžiau 
sias architektūrinis užsimoji 
mas, moderniškiausias pašau 
ly miestas, ir paradoksiškas re 
kordas: darbo apsimokėjimas. 
Nors jau išleista sostinę sta 
tant keliolika rniliardų kr., ta 
čiau už išparduotus skypus bus 
'surinkta ’keliasdešimt milįar 
dų. Petras Babickas.

dienoje, 
Kanado

kapinių

Prano

Tikimasi taip pat, kad ir iš 
negausių Kanados chorų daly 
vaus visi, kas tik galės.

Tautiniais šokiais rūpinasi 
V. Taruta ir G. Breichmanie 
nė (p. Šadeikienė išsikelia į J. 
Valstybes). Chorų sąskrydžiu 
vadovaus „Varpo“ vadovas mu 
zikas St. Gailevičius ir Prisikė 
limo parap. choro vadovas sol. 
V. Verikaitis.

Šiuo metu valdyba įieško pa 
talpų, kur galima būtų sutalpin 
ti visą Lietuvių Dienų progra 
mą.

Jau gera pradžia padaryta. 
Atrodo Lietuvių Dienos pro 
ga įvyks meno paroda.

Apylinkės v-ba sveikina Ba. 
tų Federaciją už organizavimą 
automobilių vilkstinės birželio 
18 d. į Ottawą ir ragina, kas 
tik gali, važiuoti. Dėl planingų 
demonstracijų prašoma užsire 
gistruoti pas T. Lietuvių Na 
mų administratorių 235 Ossing 
ton Avė, Toronto, Ont.

Valdyba iš savo kasos Šeš 
tadieninei Maironio vardo mo 
kyklai paskyrė 250 dol.

A. V-ba.
BAIGĖ ARCHITEKTŪROS 

STUDIJAS
Dienraščiams pradėjus skelb 

to universiteto egzaminų re 
zultatus, randame, kad stud 
jas architektūros mokykloje 
arch, bakalauro laipsniu baigė 
Satalija Šalkauskaitė. Mūsų 
tautietės atsiekimas svarbus ir 
tai, kad ji buvusi viena iš la 
bai nedaugelio merginų prade 
usių ir dar mažiau baigusių 
architektūros studijas. N. Šal 
kauskaitei baigus, architektu 
ros mokykloje pirmą kartą per 
dešimt metų nebeliko lietuvių 
studentų. Ši mokykla išleido 
penkius absolventus ietuvius, 
iš kurių trys jau yra architek 
tai, t. y. turi praktikos teises.

— Tarptautinis spaudos ins 
titutas pasmerkė Kubos dikta 
turą ir Pietų Amerikos vai 
džią už spaudos varžymą.

— Čilėje didelis žemės drėbė 
jimas — žuvo daug žmonių.

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko

su 
ži

Parduodame lotus
St. Leonarde, 

prie Rosemounto.
J. Skučas, RA 2-6152.

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L.
215 St. James West, 

7 augitas.
A V 8-3115.

3 VASARNAMIAI
Vai David.

Mažas jmokėjimas. 
Galima pirkti visus kartu 

ar atskirai.
RA 7-3120.

IŠNUOMOJAMA
3 kambariai Rosemount Blvd, 

netoli Pie IX $ 55.00.
P. Adamonis RA 2-2472.

j TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve f

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

Tel.:
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
F. Jasutis............... LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793 
P. Adamonis ........ RA 2-2472

P. Baltuonis.............LA 6-2084
Pr. Rndinskas . HU 1-2957 

Santaupos pilnai apdraustos. Augšto# palūkanos. 8 S. Kuliavas, sekr. RA 5-4247 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. « Sekite mūsų skelbimus apie 

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120$ paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.^ Star, La Press.

ČESNAKAS 
YRA JUMS SVEIKA

PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ką dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir stiprinančia ga 
lia. Česnakas yra natūralus 

antiseptinis vaistas, 
kuris apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį v 
tindavo kaipo lengvinantį ai. 
ričio reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų paleng 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruo 
toje formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
kas) yra be kvapo ir be skonio 

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
lį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės padė 

ti. Jūs ištiktųjų būsite 
patenkinti taip padarę.

mm

MASSON FURS
:: J. Gražys ir K. Gudžiūnas

: Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai

so senus
kailinius paltus.

i Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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