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Perankstyva JAV politika
• JAV PREZIDENTO MEDITACIJOS IR TIKROVĖ
• KINŲ KOMUNISTAI VISIŠKAI SUNIEKINO 

CHRUŠČIOVĄ
• KOMUNISTŲ PASIDALIJIMAS J STOVYKLAS
• BRAZILIJOJE KOVA UŽ DEMOKRATIJOS 

IŠLAIKYMĄ
JAV prezidento rankos tie

simo priešams politika, kurią 
jis apgalvojęs medituodamas 
bažnyčioje, graži, tačiau per
ankstyva. Butų tikrai gerai, 
jeigu taip galima būtų pada
ryti, kad vieton aštrumų, ve
dančių į karus, visi nesusipra
timai natų išaiškinami susitm 
kant ir nesiveliant į karus, ku 
ne, prezidento manymu, da
bar negalimi. Tai yra

PERANKSTYVAS IR 
KLAIDINGAS JAV PRE- 

ztDr.Nio samprotavi
mas.

Nes karai vyKsta visą lai
ką, nesibaigdami po antrojo 
pasaulinio karo, ir jie dar il
gai nesibaigs. Karus galima 
būtų baigti, jeigu Jungtinių 
Tautų organizacija būtų tik
ra ir pajėgi, bet ji tokia nėra 
ir dar nematyti, kad ji tokia 
galės būti.

Logika iš to seka: Jeigu J 
AV, kaip sako prezidentas 
Johnson, yra galingiausia pa 
šaulio valstybė, kas yra tikra, 
tai
PROTINGA ir RYŽTINGA 
JAV POLITIKA TIKRAI 

galėtų pasitarnauti 
TAIKAI,

ir demokratijos sustiprinimui, 
bet JAV politika ir nepajėgi 
ir neryžtinga, todėl ir tie ka
rai, ka.p Indokinijoje, kurie 
galėtų būti likviduoti vienu 
smūgiu, vyksta ir jie eina tai
kos nenaudai ir nueis dar blo 
gyn, jeigu JAV taip bestubu- 
nškai laikysis.

Ekonominė JAV pagalba, 
teik.ama humaniškais tiKslais 
kitų tautų išsivystymui, 80% 
eina mekais, nes tiekėjas ne
sugeba jos panaudoti tikslin
gai tautų išsivystymui ir de
mokratijos stiprinimo tiksla
ms.

Johnsonas nemato, kad 
JAV PAŠONĖJE SUSUKA. 
MI LIZDAI GRIAUTI AME 
RIKOJE DEMOKRATIJĄ.

Vos vos nenuversta Brazi
lijos demokratinė santvarka. 
„Pravdoje” Chruščiovas jau 
buvo pradėjęs triumfalines 
bolševikų kalbas, kai proko- 
munistas Goulart, remiamas 
bolševikinės grupės, buvo pa
siryžęs įvesti vadinamąją „ka 
reivių ir darbininkų” valdžią. 
Tas neįvyko, bet jeigu taip ir 
toliau politika bus vedama, 
kaip ligšiol,

JEIGU NEBUS IMTASI 
SVARBIŲ REFORRMŲ, 

TAI PAVOJUS DEMOKRA 
TIJAI PASILIKS 

ir ateityje, ir po pusės metų 
pasikartos tas pat.

Chruščiov nemiega. Sunai
kinęs ir nuvertinęs savo prie 
šus — Molotovą, Malenkovą 
ir Kaganovičių, — jis dabar 
juos išmeta ir iš kompartijos. 
Tas rodo, kad apsidirbo ir jau 
čiasi tvirtai Stalino soste, ku 
rio kultas jo paveldėtas su vi 
som detalėm.

Kinijos komunistų nusista
tymo pagriežtinimas paskuti
niais laikais

NIKITOS CHRUŠČIO
VO POLITIKAI IŠEINA Į 

NAUDĄ.
Akivaizdoje to fakto, kad 

Kinijos komunistai sustiprino 
rusų diktatoriaus puolimą, iš 
vadindami jį trockininku, re- 
vizionistu, imperialistu, ir ko 
munizmo duobkasiu, sukruto 
visi Maskvos satelitai— ir tie 
siogiai ir idėjiniai — ir da
bar ruošiamas „paskutinis ir 
lemiamas mūšis”, kaip gieda
ma internacionalo himne, dra 
ugų komunistų tarpe. Atrodo, 
kad Nikita pasaulio komunis
tų suvažiavime (kokio pasau
lio demokratai ir nesvajoja) 
turės didelę daugumą.

Skilimas komunistų vis dėl 
to yra aiškus. Bet šito fakto 
akivaizdoje, 

chkušciovas įspėjo 
JOHNSONĄ, KAD DIDY
SIS PRIEŠAS YRA JAV, 

ne Kinijos komunistai, nors 
juos ir palaiko visos eilės vals 
tybių komunistai Nikita šitą 
pasakė ir išryškino kalbėda
mas Vengrijoje, kur Amerikai 
atsisakius paremti prašiusius 
Amerikos pagalbos vengrų 
demokratus, Chruščiovas tan 
kais juos sutrypė Vengrijoj, 
jau išsikovojusius laisvę. Sis 
baisus JAV neprotingumas, 
kai johnsonas medituoja baž 
nyčioje, kelia pesimistines 
mintis.

KITOS NAUJIENOS
— Brazilijoje po tūlų ko

vų, kurių metu komunistai 
jau ėjo prie laimėjimų, teisė
tu būdu išlaikyta demokrati
nė santvarka. Prezidentas 
Goulart išvyko į Argentiną ir 
prezidento pareigas perėmė 
parlamento pirmininkas Ra
nieri Mazzilli.

— Chruščiovas išmetė iš 
kompartijos Molotovą, Malen 
kovą ir Kaganovičių.

— Bulgarijos komunistai 
pareiškė pretenzijas į Jugosla 
vijos Makedoniją. Tito susi
jaudino ir kaltina bulgarus 
santykių ardymu.

— Gvinėjos prezidentas 
Seku Ture sugrįžo iš Tuniso, 
kur buvo viešnagėje.

— JAV susitarė su Pana
ma atnaujinti diplomatinius 
santykius ir tartis dėl kanalo 
sutartis.

— Kadaras Chruščiovui pa 
dovanojo iš Esterhazi arkli
džių 5 žirgus. Nors rusų patar 
lė sako, kad „dovanotiems ar 
kliams į dantis nežiūrima”, 
bet Nikita pasakė — vis dėl
to dantis apžiūrėsiąs, atseit— 
Kadaras ir toliau Chruščiovo 
bus prižiūrimas. . .

— Mirė JAV karvedys ge 
nerolas MacArthuras, didžių
jų karų dalyvis, žymus vadas, 
Trumano atleistas iš Korėjos 
karo vado pareigų už tai, kad 
buvo pasiryžęs užimti visą Ko 
rėją ir ją sujungti.

— Kipro prezidentas Ma
karios, laužydamas susitari
mus, provokuoja nesantaikas, 
kurios, atvykus JTO dalinia
ms, jau pradėjo aprimti.

KAS NAUJA
NEDARBO FONDAS 

TUŠČIAS
Federalinis parlamentas lei 

do vyriausybei paskolinti Ne
darbo fondui, kurio kasa ko
vo 31 dienai rodė $ 4,500,000 
deficito.

Nedarbo fondas 1958 - 59 
metais rodė 265,000,000 dol. 
deficito, 1952-63—14,000,000 
ir dabar — 4,500,000 dol. de
ficito.

MIRTIES BAUSMĘ 
REIKIA PANAIKINTI
Kanadoje dar veikia įsta

tymas, pagal kurį už didelius 
nusikaltimus teismai taiko 
mirties bausmę.

Tačiau federaliniame Kana 
dos parlamente gyva mintis, 
kad mirties bausmė būtų pa
naikinta. Prieš kelius metus 
mirties bausmės panaikinimo 
siūlymą buvo įnešęs F. McGe 
e, bet siūlymas buvo atmes
tas. Dabar pasiūlymą buvo 
įnešęs R. Scott, bet ir dabar 
pasiūlymas atmestas. O vis 
dėlto mirties bausmę reikia 
panaikinti, kad ir už sunkius 
nusikaltimus. Jau vien dėl to, 
kad vis dėlto pasitaiko klaidų, 
bet ir humaniškumas to reika 
lauja.

NEPAPRASTAS ŠIŲ METŲ 
EKSPORTAS

Kanados javų eksportas 
šiemet pasiekė dar niekad ne
pasiektą kiekį. Kviečių ir kvie 
tinių miltų išvežta 290.7 mi
lijonų bušelių, kas yra 73% 
daugiau, negu praėjusiais tuo 
pat laiku metais.

Į Rusiją išvežta 105.1 mili
jonų bušelių, į Kiniją komu
nistinę 17.6 mil. bušelių ir tt.

— General Motors Co. JA 
V Kanadai paskyrė 120 mil. 
dol. fabrikų statybai Ošhawo 
je, Windsore ir Montrealyje.

. H9U0 KAPIT0ILI2WS
JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTO SPAUDOS 

KONFERENCIJOJE,
kuri įvyks balandžio 20 ir 21 
dienomis JAV spaudos ir ra
dio ir televizijos koresponden 
tams apie JAV užsienio politr 
ką, pakvietimą dalyvauti ga
vo ir „Nepriklausomos Lietu
vos” bendradarbė Valšingto- 
ne p. G. Krivickienė.

MIRĖ DR. A. TARULIS
Ekonomijos dr. Albertas 

Tarulis, gabus publicistas ir 
kelių darbų autorius, vos 58 
metus amžiaus sulaukęs, mi-

BANKO "LITAS" REIKALAI
Nebetoli milijonas. Per pra 

eitą mėnesį „Litas“ paaugo 
rekordine $98,000 suma ir pa 
siekė $980,000 balansą. Tatai 
rodo, kad Montrealio lietu
viai turi daug pinigų, tik rei
kia rasti būdus jiems į „Litą’ ’ 
pritraukti.

Kovo mėnesį gauta $69,000 
indėlių ir $75,000 depozitų. 
Nariams išmokėta $47,000 sa 
ntaupų ir išduota $ 58,000 
paskolų.
Depozitai padidėjo nuo $60, 
000 iki $118,000, paskolos — 
nuo $758,000 iki $802,000, in 
vestacijos — nuo $33,000 iki 
$53,000. Išeinant iš pirmojo 
ketvirčio apyvartos galima ti
kėtis ne tik įvykdyti, bet ir 
perviršyti šių metų sąmatą.

Labjausiai džiuginantis reiš 
kinys tas, kad daugumą nau
jų „Lito“ narių sudaro seno-

KANADOJE
KANADA PERTVARKYS 

KARINES JĖGAS
Kanados krašto apsaugos 

ministerija išleido „Baltąją 
knygą“, kurioje išdėstytas Ka 
nados karo jėgų pertvarky
mas ir perginklavimas, prisi
laikant taupumo, praktišku
mo ir moderniškumo.

Pagal „Baltąją knygą“ ka
ro jėgų pertvarkymas truks 
keletą metų ir palies visas gin 
klų rūšis. Vyriausis štabas 
taip pat bus pertvarkytas ir 
kitaip suorganizuotas.

Be to, planas numato, kad 
pakeitimai pertvarkymo metu 
gali būti keičiami, žiūrint iš
kylančių klausimų.
FEDERALINĖ 1R PROVIN 

CIJŲ KONFERENCIJA 
Pasibaigė Quebeco mieste 

vykusi federalinės ir provin
cijų valdžių konferencija, skir 
ta svarstyti svarbiausia „Ka
nados pensijų planui“. Tai 
svarbi konferencija, nes joje 
dalyvavo ministerial pirminin 
kai su finansų ir kitais minis- 
teriais priešakyje.

Pensijų planas buvo numa 
tęs visą Kanadą, bet J. Lesa
ge pareiškė, kad Quebecas 
įves savo pensijų planą.

Konferencijoje gal dar sv 
arbesnis klausimas buvo mo
kesčių, dėl kuria daugiausir 
ginčijamasi ir niekaip galuti
nai nesusitariama.

SUSIRŪPINO KANADOS 
INDĖNAI IR ESKIMAI 
Jų sąjunga yra pasiryžusi 

iškovoti lygias teises ekonomi 
niame Kanados gyvenime. Jų 
programa, pavadinta „Wicina 
thewahomew”, kas reiškia 
„medžiojame drauge”, sako, 
kad be mokslo nieko negalima 
atsiekti, todėl jie tariasi su 
Kanados valdžia dėl mokslini 
mosi.

rė balandžio 3 d. Vašingtone.
Gimęs 1906. II. 6. Daugai 

liuose, Utenos ap., ekonomi
jos mokslus baigė Kauno uni 
versitete, gilino Frankfurto, 
Vienos ir Berlyno universite
tuose.

Buvo įvairių ekonominių or 
ganizacijų vedėju. Amerikoje 
buvo Carnegie technologijos 
instituto Pitsburge profeso
rium, o paskutiniu laiku dir
bo Kongreso bibliotekoje Va
šingtone.

sios kaptos lietuviai, kurių vis 
dar didelė dalis ligi šiol „Li
tui” nepriklauso. Jų skaitlin- 
gesnis prisidėjimas labai grei 
tai „Lito“ valdomą kapitalą 
gali padvigubinti.

Montrealio lietuviams, dar 
nesantiems „Lito” nariais, 
jau pradėtas išsiuntinėjimas 
„Lito“ 1963 m. apyskaitinio 
leidinėlio su kvietimu įsijung 
ti į „Litą“ ir vėliausia infor
macija.

Santaupų pervedimą iš ki
tų bankų į „Litą“ balandžio 
mėnesį galima padaryti nenu
stojant nė vienos dienos palu 
kanų. „Litas’’ per visą šį mė 
nesį priiminės čekius, išrašy
tus gegužės mėnesio 1 d. da
ta. Tatai taikoma kaip esa
miems taip ir naujiems na
riams.

Trumpalaikes santaupas ge 
riausia dėti į depozitus, kadan

MARIJA ARLAUSKAITĖ
mokytoja sukaktuvininkė, gražiai įvertinta ir atžymėta 

(Žiūrėkite straipsnį 2-me puslapyje).

Kanados Lietuvių Fondas
ŠAUKIAMAS KANADOS LIETUVIŲ FONDO 

NARIŲ SUVAŽIAVIMAS
Pranešame, kad balandžio 

mėn. 18 d., 2 vai. p. p. Prisi
kėlimo parapijos Muzikos sa
lėje — 32 Rusholme Park 
Cres, Toronto, Ont. yra šau
kiamas Kanados Lietuvių 
Fondo narių — iniciatorių su 
sirinkimas.

Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas,

2. Prezidiumo sudarymas.
3. KLF Organizacinio K-to 

Valdybos narių pranešimai:
a) pirmininko,
b) iždininko,
c) sekretoriaus.

4. Dikusijos dėl pranešimų.
5. Kanados Lietuvių Fondo 

statuto priėmimas.
6. K. L. F. Tarybos rinkimas.
7. K. L. F. Kontrolės Komisi

jos rinkimas.
8. Sumanymai bei pastabos.
9. Susirinkimo uždarymas.

Narių susirinkimui pasibai 
gus, remiantis statutu, bus su 
daryta K. L. F. Valdyba.

gi palūkanos skaičiuojamos 
kas mėnesį. Daugelis „Lito” 
narių, pardavę nuosavybes, pi 
nigų nededa į „Litą”, kadan
gi tikisi juos tuoj pat ir vėl in 
vestuoti. Tatai didelė klaida, 
tačiau ne visi ją daro, pav., šį 
mėnesį įdėjo A. J. per $15, 
000, A. B. $7,200, Leonas Gri 
gelis per $10,000, nors visi jie 
numato greitas investacijas.

Naujais „Lito“ nariais įsto 
jo: Mary Lenketis, Vincas 
Markauskas, Leona Jurij mas 
Eugenijus Dainius, Laima 
Dainius, Gražina Daukšienė, 
Julia Adams, Algirdas Ge- 
čius, Michael Budinsky, Jo
seph Adams, Romualdas Du- 
nauskas, Peter Waskes, Phi- 
lles Šmitas, Donna Stropus, 
Magdelena Daniliauskas ir

V. Ignaitis, pirmininkas.
P. Januška, sekretorius.
Į LIETUVIŲ FONDU 

DaRbą fIlnAI ĮaljUN 
GIA MONTREAlIS

Dr. J. Mališka dėl profesi
nių sąlygų atsisakė iš Lietu
vių Fondo įgaliotinio iviont- 
realy pareigų. Jo vieton yra 
susitarta, sKiriamas Juozas 
Lukoševičius. Reikia įvertin
ti tai, kad trumpu laiku yra 
sudarytas Montrealy gausus 
ir pajėgus vajaus komitetas. 
Jo sąstatas:

Kun. F. Jucevičius,
Tėvas K. Pečkys,
P. Adomonis, 
Pr. Rudinskas.
J. Šiaučiulis.
Komitetui vadovauja įga

liotinis J. Lukoševičius.
Darbui suprastinti yra ati

daryta K. Lietuvių Fondo ei
namoji sąskaita banke „Li
tas”, 1465 De Seve St. Mont
real 20, P. Q., sąsk. nr. 889.

Sėkmės.
Kanados Lietuvių Fondo 

Org. Komitetas.

Tomas Murauskas.
„Lito“ Valdybos ir komisi

jų mėnesinis posėdis įvyks ba 
landžio mėn. 12 d., sekmadie
nį, 8 vai. 30 min. ryto banko 
patalpose.

Šv. Kazimiero parap. salė
je „Lito“ operacijos atlieka
mos sekmadieniais po 10-tos 
vai. pamaldų iki 12 vai. 30 m.

Kredito Unijos ir Caisse Po 
pulaire Kanadoje metų pabai
goje buvo išdavę 660 mil. dol. 
asmeninių paskolų. Bendras 
jų valdomas kapitalas — 1,8 
bilijono dol., bendra paskolų 
suma — 1,2 mil. dol., narių 
skaičius — 3 milijonai, taigi 
kas šeštas Kanados gyvento
jas jau priklauso kredito ko
operatyvams, kaip mūsų „Li

tas”. Pr. R.
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Ar mums svarbi ateitis? 
-4
RIMČIAUSIAI SUSIRŪPINKIME JAUNIMO

PROBLEMA

Jaunimo klausimas—mums 
didelė problema. Kaskart ji 
darosi aktualesnė ir opesnė. 
Tampa beveik grėsminga. Lie 
tuvybės prasme. Ir Lietuvoje 
ir čia — išeivijoje.

Lietuvoje — nes Lietuvos 
okupantas naudoja visas prie 
mones lietuvių tautą sunaikin 
ti. Ypač jis puola jaunimą: 
nutautina per mokyklas, vai
kų darželius specialiai tam ti
kslui steigiamus mokinių na 
mus; per prievartinį kariuo
menės atlikimą rusų daliniuo
se, išvežant jaunimą į Rusijos 
ir jo užgrobtų sričių gilumą, 
kur kitaip negalima susikal
bėti, kaip tiktai rusiškai; są
moningai palaikant ir prote
guojant lenkų ir gudų mokyk 
las Lietuvoje net ir ten, kur 
lenkų nėra ir visai jų anks
čiau nebuvo. Slavinimo akcija 
vedama rusams kooperuojant 
su lenkais, gudriai spaudžiant 
Lietuvos „valdžią“ per Mask 
vą. Lietuvos gi vadinamoji 
valdžia — lepšiškai ir patai
kūniškai laikosi ir nieku lie
tuvių slavinimui nepasiprieši
na. Atvirkščiai — pučia ton 
pačion lietuvių naikinimo dar 
bui, dūdon: Lietuvos žemes 
parceliuoja (Paleckio laikotar

MONTREALIEČIAI, PAREMKIME JAUNIMĄ

Organizuotas Montrealio 
jaunimas antrą kartą apeliuo
ja į mus paremti jų pastan
gas. Pirmasis bandymas — 
meninis jaunimo pasirodymas 
Šv. Kazimiero parapijoje — 
praėjo nesusipratimo ženkle. 
Rezultatas: tuščia salė, ruo
šėjų nusivylimas, jaunųjų vie 
šas laiškas.

Būtų tikrai apgailėtina, 
jeigu ir šis antras jaunimo 
bandymas — skautų ir skau
čių ruošiamas „Jurginių Ker
mošius“ — pasibaigtų nepasi
sekimu. Jaunimas į jį deda 
daug darbo, sielos ir, svarb.au 
šia, daug gerų vilčių.

Koks gi tų Jurginių tiks
las? Tikslas labai paprastas ir 
konkretus: sukelti pinigų pa
lapinėms nusipirkti. Atrodo 
neįtikėtina, kad per penkioli
ka stovyklavimo metų Mont
realio skautai ir skautės netu
ri ne tik stovyklos, bet net ir 
palapinių. Lig šiol jos būda
vo nuomojamos iš KanadosAr 
mijos, bet, matyt, tas žaidi
mas jiems nusibodo ir nuo šių 
metų kariuomenė atsisakė jas 
benuomoti. Nieko kita nebe
lieka, kaip palapines įsigyti 
patiems. Tačiau tam reikia 
apie vieną tūkstantį dolerių. 
Tai sumai sukelti ir ruošia
mas „Jurginių Kermošius“. 
Jis įvyks Aušros Vartų para
pijos salėje balandžio mėn. 18 
ir 19 dieną.

Skautai ir skautės kermo
šiui ruošiasi jau visa pusė me 
tų: daro medžio drožinėjimus, 
koplytėles, įrėmina paveiks
lus, Vyčio ženklus, Gedimino 
stulpus, daro lėles, žaislus, iš 
siuvinėjimus ir tt. Į tą darbą 
yra įsijungę visi, pradedant 
nuo vilkiukų ir paukštyčių, 
baigiant skautais vyčiais ir. 
vyr. skautėmis. Būtų tikrai ne

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

pio „valdžia“ Lietuvos istori
jon įeis kaip Lietuvos parce- 
liuotojų valdžia).

Šios grėsmės akivaizdoje, 
mes, esą laisvame pasaulyje, 
ypač turime susirūpinti lietu
vybės išlaikymo, puoselėjimo 
ir gerinimo reikalu. Bendrai 
veikdami su kitais, kitomis ko 
lonijomis, galime prisidėti ir 
reikalui padėti. Iš tikrųjų esą 
me ne vieni. Už mus anksčiau 
sukruto Toronto ir Hamilto
no kolonijos. Ir jos veda va
jus, stato jaunimui stovyklas. 
Montrealis dabar taip pat sto
vi gerame kelyje, gal net ge
resniame, negu anos suminė
tosios kolonijos. Tat, reikia at 
sižvelgti į visus šioje srityje 
reiškinius ir jų detales.

Kai priešakyje Kanados lie 
tuvių Jaunimo Dienos, kurios 
užplanuotos vasaros gale Ha
miltone, joms pasiruošimas 
yra labai svarbus. Tačiau ne- 
apleistini ir vietiniai reikalai. 
Nes ir Dienos bus sėkminges
nės tada, kai visos kolonijos 
vietose bus geriau apsitvarkiu 
sios, patenkinusios vietinius 
reikalus. Tat visu rimtumu at 
kreipkime dėmesį į čia pat de 
damą straipsnį.

NL red.

padoru, nenueiti į kermošių ir 
nuėjęs nenupirkti nors vieno 
jų rankdarbio, kad ir visai ne 
reikalingo. Jau vien pagarba 
jų entuziazmui ir pastangoms 
to reikalauja iš mūsų visų.

Kas be ko, kad tame ker
mošiuje bus ir visa eilė kitų 
įprastų bazarams dalykų: lo
terijų, lošimų, įvairių dalykų 
pardavimui ir pn. Šitam sky
riui padidinti skautukai ir 
skautukės jau bus Tamstas at 
lankę namuose ir tikriausiai 
neišėję tuščiomis. O jeigu kas 
buvo aplenktas, dar nevėlu 
tą klaidą atitaisyti, paauko
jant savo fantą per vieną iš 
skautų.

Kad nuėjus į kermošių ne 
reikėtų sėdėti prie tuščių sta
lų, dosniosios Montrealio po
nios prašomos paaukoti pyra
gų, tortų ir kitokių gėrybių. 
Kermošiaus tikslas toks ge
ras ir aiškus, o jo ruošėjai to
ki mums visiems mieli, kad no 
rint atsisakyti jau tikrai reik 
tų turėti labai kietą širdį.

Kermošiaus pasisekimas tu 
ri būti garantuotas mūsų da
lyvavimu.

Tatai nebus veltui sugaiš
tas laikas ir niekais išleistas 
pinigas. Jeigu jau mes negali
me paremti šitokių jaunimo 
pastangų, tai veltui statome 
lietuvių namus, steigiame šim 
tus organizacijų, atkuriame vi 
sus laikraščius, šaukiame apie 
kovą už laisvę ir t. t., nes be 
jaunųjų pavaduotojų visa tai 
likviduosią su mumis pačiais, 
ir tai labai neužilgo. Užtat, 
nors žodis „kermošius“ ir ne
atrodo labai rimtas, bet pats 
reikalas, ypač jaunimo akyse, 
yra labai rimtas ir būtų gera, 
kad mes jų nepaliktume.

Pr. Rudinskas.

Visiems Kanados lietu
viams gerai žinoma visuome
nininke, T. Fondo Kanado
je įsteigėja, ilgametė „Nepri
klausomos Lietuvos” adminis 
tratorė bei redaktorė, Šv. Ka
zimiero parapijos Šv. Onos 
dr-jos sekretorė, aktyvi choro 
ir dramatinės grupės ilgame
tė dalyvė ir veikėja — moky
toja p-lė Marija Arlauskaitė, 
šiemet švenčia 35-rių mokyto 
jaVimo metų sukaktį.

P-lė M. Arlauskaitė moky
tojavimo darbą pradėjo lietu
viškoje mokykloje mokydama 
trimis kalbomis: lietuvių, ang 
lų ir prancūzų. Montrealio 
Mokyklų Komisija 1929 m. 
spalio mėn. atidarė St. Marc 
mokykloje, Rosemounte, mo
kyklą, skirtą vien lietuviams. 
Pirmąją jos mokytoja ir buvo 
p-lė Arlauskaitė. 7-rius metus 
ji sėkmingai šią 7-rių skyrių 
mokyklą vedė, kol pagaliau 
buvo priskirta prie grynai 
prancūzų mokytojų, nes su
mažėjo lietuvių vaikučių skai 
čius.

Kvebeko Švietimo Ministe
rija, pastebėjusi p-lės M. Ar
lauskaitės nuopelnus ir pasi
šventimą savajai profesijai, 
1962 m. gegužės 23 d. jai pa
skyrė pasižymėjimo garbės or 
diną „Ordre du Merite Scolai 
re”. Ta proga ji buvo atsi
klausta, ar norėtų šį ordeną ir 
specialų diplomą priimti iš 
Nepriklausomos Lietuvos am 
basadoriaus ar konsulato ran
kų. Žinant esamą padėtį ir ne 
norint susikompromituoti, pa
ti Kvebeko Švietimo Ministe
rija atliko šį aktą.

1962 m. lapkričio 26 d., Pi 
jaus IX-to gimnazijos patal
pose, dalyvaujant vyriausiam 
Kvebeko Šv. Ministerijos ins
pektoriui, p-lei M. Arlauskai
tei įteikiamas ordinas ir diplo 
mas. Reikia paminėti, kad iš 
25 dekoruotų tebuvo tik 2 mo 
kytojos, visi kiti komisijonie- 
riai ar mokyklų direktoriai. 
P-lė M. Arlauskaitė tebėra

Laiškai i
Madridas, 1964 m. kovo 22 d.

Sveikinu su Velykų šventė 
mis — linkiu linksmaus Ale
liuja ir gražaus bei sveiko pa
vasario.

Tikiuosi, kad ir Hamiltone 
pavasaris ryškiai jaučiamas 
— jei ne gamtoje, tai bent šir 
dyje... O su pavasariu, tur 
būt, ir sportas pagyvės. Todėl 
tikiuosi puikių reportažų, už 
kuriuos nuoširdžiai dėkoju sa 
vo ir visų klausytojų vardu.

Madride pavasaris dar nė
ra kaip reikiant įsibėgėjęs. 
Vasario mėnesį buvo gražiai 
sušilę: jautresnieji medžiai ir 
krūmeliai jau buvo ūgius iš
leidę, bet greitai užėjo nakti
nės šalnos ir tuos smarkuo
lius nušaldė. Tačiau pietuose 
šilta. Ten termometras daž-

VISIEMS UŽ LIETUVOS 
VIAMS ŽINOTINA.

Vyskupas Vincentas Briz- 
gys gavo 31 d. kovo iš Ro
mos sekančio turinio raštą. 
(Seka vertimas iš lotynų kal
bos).
Šventosios Liturgijos Konsis

torijos vykinimui Taryba. 
Prot. 286-64 23 kovo 1964.

Excellentissime Domine.
Laišku iš 4 d. kovo prašei, 

kad „Laikinai“ būtų patvirtin 
tas už Lietuvos gyvenantiems 
lietuviams viešam vartojimui 
sekmadieniais ir kitomis šven 
tomis dienomis lietuviškas te 
kstas, kuris yra knygoje Būk 
mums malonus, paruoštoje 
Garbingo Prelato Felikso Bar 
tkaus.

Šventosios Liturgijos Kon 
stitucijai Vykinti Taryba, sa
vo sesijoje 20 d. kovo, prašy 
mą patvirtino, ta prasme, kad 
laikinai, kol bus paruoštas ofi 
cijalus tekstas, patvirtintas 
kompetetingo Bažnytinio Au
toriteto, pagal Konstitucijos 
36-jį skyrių, kas liečia vieti
nių kalbų vartojimą ribose 
nuostatų Vyskupų Tarybos 
atskirų kraštų, kuriuose tas 
tekstas bus vartojamas. 

pirmutinė lietuvaitė, ne tik 
prancūzų, bet ir anglų moky
tojų tarpe apdovanota tokiu 
ordinu.

1964 m. kovo 4 d. CKAC 
radijo stotis, „La Semaine de 
l’Education“ proga, sveikino 
St. Marc mokyklą kaip vieną 
iš pavyzdingiausių ir specia
liai minėjo p-lės Marijos, kaip 
jubiliatės, vardą.

Kovo 7 d. „Mont - Royal” 
hotelyje, dalyvaujant miesto 
majorui, Drapeau, M CSC pre 
zidentui Jarry su komisijonie 
riais, daugeliui švietimo minis 
terijos svečių ir 800 mokyto
jų buvo pagerbti 35 metus iš- 
mokytojavę 72 mokytojai, jų 
tarpe p-lė M.Arlauskaitė, šia 
proga jai buvo įteikta auksi
nę plunksna - parkeris, kaip 
garbės dovana.

Balandžio 16 d. St. Marc 
mokyklos vadovybė su 45 mo 
kytojais ruošia specialų, vien 
p-lės M. Arlauskaitės garbei 
skirtą, pagerbimo vakarą - 
bankietą. Ta proga jai bus 
įteiktos vertingos dovanos.

Balandžio 23 d. MCSC 
(Montrealio Katalikų Mokyk 
lų Komisija) vadovybė pager 
bs 35 metus išdirbusius moky 
tojus ir mokytojas. Ta proga 
p-lei Marijai bus įteiktas ver
tingas „Longine“ moteriškas 
auksinis laikrodėlis.

Be to, už geriausį mokyto
javimą, p-lė M. Arlauskaitė 
yra du kartu laimėjusi Švieti
mo Ministerijos premijas.

Pastebėtina, kad ji yra ypa 
tingai mėgiama mokinių tėvų 
ir nekartą gavusi brangių do 
vanų, kokias kitos mokytojos 
tikrai nesvajoja gauti. Ji jau 
yra praleidusi 1378 mokinius.

Linkime p-lei Marijai daug 
sveikatos, laimės ir sėkmingai 
garsinti lietuvių vardą svetim 
taučių tarpe. Gaila, kad jos 
brangi mamytė nesulaukė šių 
metų, nes jai tenka ypatinga 
garbė išauginus čia gimusią 
lietuvaitę — tikrą Lietuvos 
ambasadorę.

ledakcijai
nai iki 251C įkopia. Anksty
vieji vaismedžiai jau peržydė
ję ir neužilgo pasirodys pir
mosios braškės, aprikosai, 
vyšnios ir kiti vaisiai.

Ant mano balkono gėlės 
jau gerokai paūgėjusios ir kai 
kurios greitai pradės žydėti. 
Turiu jų 20 puodų.

Bet Ispanijoje praeitą sek
madienį truputį nemalonesniu 
reiškinių pasirodė. Pirmą kar
tą pergyvenau silpną žemės 
drebėjimą. Man, kaip dabar, 
rašant mašinėle 23,30 vai. pa 
stebėjau, kad bufetas susvyra 
vo ir stiklai jame suskambė
jo. Žvilgterėjau į gėlę, apie 1 
m žemyn nukritusią — ji la
bai smarkiai suposi. Pašau
kiau iš virtuvės tarnaitę ir pa 
klausiau ar ji nieko nepaste-

GYVENANTIEMS LIETU-

pasirašęs: A. Būgnini, CM, 
sekretorius.

Vyskupo V. Brizgio 
paaiškinimas.

1. Šis raštas liečia kalbos 
vartojimą šv. mišiose, kada 
mišių dalis kalba dalyvaujan
tieji garsiai visi kartu.

2. Lietuviai gali vartoti 
švent. mišiose savo kalbą ar
ba savo bažnyčiose, arija jie
ms skirtose šv. mišiose sveti
moje bažnyčioje, kur savos 
nėra.

3. Lietuvių kalba šv. mišio 
se galima vartoti tik ten, kur 
vietos Vyskupų Tarybos jau 
leista vartoti vietinė kalba, ar 
ba tada, kai bus leista. Kol ir 
kur Vyskupų Tarybos nėra 
leista vartoti vietos kalba, 
vad. vernakular), tol negali
ma šia privilegija naudotis nė 
lietuviams.

4. Kiek kuriame krašte lie 
tuvių kalbos šv. mišiose ir ki
tose liturginėse apeigose bus 
galima naudoti, reikia laiky
tis to krašto vyskupų Tary
bos paskelbtų taisyklių liečia 
nčių vietos kalbos naudojimą.

MAIRONIS
Senovės daina

Eina garsas nuo pat Vilniaus: žirgą reiks balnoti; 
Daug kryžeivių nuo Malburgo rengias mus teriotii. 
Pasilik, sesute, sveika! Nuramink ši.dėlę!
Gal pargrįšiu, nepražuvęs, į tėvų šalelę!
Daugel turto pas kryžeivius nuo senos gadynės; 
Auksu žiba miesto bonės, šilko pilnos skrynios. 
Aš parnešiu sau iš Prūsų plieno kardą kietą, 
Tau, sesytę, šilko skarą, diržą auksu lietą.
Jau pavasaris išaušo, gieda vieversėlis!
Nebegrįžta nuo Malburgo mielas bernužėlis: 
Saulė leidos, buvo kova, kraujo daug tekėjo: 
Mylimasis už tėvynę galvą ten padėjo.
Mano draugės gieda linksmos ir šilkais dabinas; 
Man gi ašaros tik žiba L kapai vaidinas! 
Nekalbėsi, bernužėli, man meilių žodelių, 
Neužmausi aukso žiedo ant baltų rankelių.

Ilgamečiu! buv. Šv. Kazimiero parapijos vargonininkui
KAZIMIERUI ŽIŽIŪNUI 

mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą 
KAZIMIERAI ŽIŽIŪNIENEI 

SU VAIKAIS IR ARTIMAISIAIS.
K. Milašiai
J. Kuprevičiai
K. Jasučiai 
J. Gataučiai 
J. Leknickai

PASAKOJA APIE LIETUVĄ IR LENKIJĄ
Iš atvykusiųjų iš Lietuvos 

daug kam kaip naujiena teko 
sužinoti, kad po karo kelius 
metus okupuotoje Lietuvoje 
buvo „lietuvių batalijonos“, 
kur dalis karininkų buvo lie
tuviai. Dabar jo nėra, likvi
duotas. Lietuvių jaunimas ka 
rišką prievolę privalo atlikti 
rusiškuose pulkuose ne Lie
tuvoje, o už jos ribų, negir
dint nė žodžio lietuviškai. 
Taip jaunimas rusinamas.

Su atėjūnais rusais lietu
viai perdaug nesibičiuhauja, 
net partiniai lietuviai jiems 
perdaug nesimpatizuoja, jei 
ką daro, tai prisitaikydami gy 
venimo sąlygoms ar spiriami 
darbo. Okupantas tą jaučia ir 
dažnai nepasitikėdamas lietu
viais, neskiria jų į atsakomin- 
gesnes vietas.

Repatriacijos metu norint j 
Lenkiją emigruoti Vilniaus 
krašto gyventojams reikėjo 
įrodyti, kad prieš 1939 metus 
buvai Lenkijos pilietis, tačiau 
buvusiems laisvosios Lietu
vos gyventojams reikėjo įro-

^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^

bėjo. Sako stovėjo atsirėmusi 
į židinį ir juto, kai jis sudre
bėjo. Keistas jausmas. Ryto
jaus dieną visi laikraščiai ra
šė apie įskilusius mūrus ir nu 
griuvusius kaminus. Gyvenan 
tieji pirmuose aukštuose nie
ko nejuto. Mano dantų gydy
tojas pasakojo, kad jis tuo lai
ku žiūrėjo televiziją. Staiga 
televizorius priartėjo prie pat 
nosies ir po to vėl į savo vie
tą nuvažiavo (aparatas buvo 
ant ratukų). Pietų Ispanijoje 
drebėjimas buvo žymiai stip
resnis. Bet ir Madride nervin 
gesni žmonės jau buvo pani
kos pagauti.

Galiu pasigirti, kad lietu
vių „bendruomenė” padidėjo. 
Prieš porą mėnesių Madride 
apsigyveno iš Paryžiaus at
vykęs Ričardas Bačkis su jau 
na žmona. Jie apsivedė lapkri 
čio mėnesį Maspethe, N. Y. 
Čia jis atsiųstas prancūzų fir
mos. Jau spėjome atšvęsti jų 
įkurtuves.

Nuo šiandien jau prasideda 
garsiosios Didž. Savaitės pro 
cesijos. Atrodo, kad šiemet 
jos bus dar iškilmingesnės ne 
gu anksčiau. Jau plūsta būriai 
turistų iš užsienio. Traukinio 
bilietų į Seviliją ir į Malagą 
jau nebegalima gauti. Jei an
ksčiau tos procesijos buvo 
ruošiamos savo reikalams, tai 
dabar didelis dėmesys kreipia 
mas į turistus. Bus procesijų 
ir Madride, bet jos čia nėra 
taip populiarios ir tokios šau
nios, kaip Sevilijoj, Malagoj, 
Valladolide. Tik kažin koks 
bus oras. Dabar labai nepasto 
vus, stiprūs vėjai siaučia.

Kur ir kaip praleisiu Vely
kas, dar nežinau. Iš tikrųjų 
čia Velykos yra tik poilsio 
diena po Didž. Savaitės triu
kšmo.

Nuoširdžiai spaudžiu deši
nę ir dar kartą linkiu links
maus Aleliuja.

dyti lenkų giminystės ryšys. 
Okupuotos .Lietuvos adminis
tracija į emigruojančius žiūrė 
jo nepalankiai, pasitaikydavo 
atkalbinėjimų ir net trukdy
mų. Žmonės dažniausia perve 
žami prekiniais traukiniais. 
Vienas toks pakrautas ešalo- 
nas, kuriuo važiavo ir J. S., 
sulaikytas prie pasienio, turė
jo be jokios globos ir aprūpini 
mo išstovėti 5 dienas kol jį 
praleido į Lenkiją. Žinoma, ke 
liaujant tokiomis sąlygomis 
daugumas Lenkiją pasiekė 
sirgdami. Kiekvienas atvynęs 
asmuo iš lenkų valdžios gau
davo vienkartinę paramą 300 
zlotų, o vykstantieji į buvu
sias vokiečių sritis (Ziemie 
odzyskane) gaudavo 3,000 
zlotų. Į atvykusius vietiniai 
lenkai žiūrėjo napalankiai, pa 
šnairomis, iš aukšto.

Tas pats yra ir dabar. Emi
grantas — antraeilis pilietis.

Lenkijoje pragyvemmas pa 
lyginus su okupuotos Lietu
vos pragyvenimu, yra geres
nis. Bet jei nori ką nors gėrės 
nio nusipirkti, turi turėti ne
paprastą laimę. Buvo protar
pių, kad miestų gyventojai iš 
tisus mėnesius nei sviesto, nei 
kitų riebalų negavo.

Naujai atvykusiems lietu
viams įsikurti Lenkijoje kaip 
ir nėra galimybės. Daugumas 
gyvena tik ta diena. Yra ma
žakalbiai, užsidarę, kas išro
do, kad kiekvienas gyvena tik 
savo rūpesčiais bei likimu. Da 
lis lietuvių nepameta vilties 
patekti į užsienį, ypač mergų 
želės pasišovusios susilaukti 
užjūrio bernužėlių. Net pačio 
je Varšuvoje gyventi nėra lin 
ksma. Vienintelis atsigaivini
mo ramesnis punktas tai Var 
šuvos Lietuvių Draugija, kur 
su nuoširdumu nesivaržyda- 

Nukelta į 7-tą psl.

Ar žinoma«)kad
„NEPRIKLAUSOMOS

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

Spausdinius galime priimti paš 
tu ir paštu pasiųsti.

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

svarb.au
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Kinų-Rusų 
nesutarimas

RUSŲ — KINŲ TER1TORI NIS GINČAS

MŪSLĮ^SPOPJAS'
VEDA KAZYS BARONAS

Pereitą vasarą laikraščiai 
rašė, kad kinai reikalavę rusi? 
sugrįžti prie istorinių sienų. 
Maskva dėl to užsirūstinusi ir 
perspėjusi kinus, kad liutųsi 
niekus plepėję.

Kokiu pagrindu ir į kokias 
žemes kinai reiškia pretenzi
jų, galima matyti iš pačių ru
sų išleistų Rusijos istorijos va 
dovėlių. Čia pacituosiu ištrau
kas, aprašančias Sibiro užka
riavimą, iš B. T. Kiriušino, 
Russkaja Istorija knygos, iš
leistos 1946 m. „Posevo”, Vo 
kietijoje.

„1552 m. caras Ivanas Žia 
urusis nukariavo Kazanės to
torių chanatą ir atidarė kelią 
į Sibirą. Rusų pirkliai ir pra- 
moninikai pamažu slinko į 
Uralo kalnus. Ypač pirkliai 
Stroganovai pasižymėjo rū
dos Kasyklų plėtimu Uralo 
kalnuose. Tuoj už Uralo bu
vo totorių chanatas su sosti
ne Sibiru. Šie totoriai, vado
vaujami jų chano Kučum’o, 
puldinėjo Straganovų pramo
nės taškus. Jų puldinėjimams 
atremti ir nuo jų apsiginti, 
Straganovai pakvietė kazokų 
atamaną Jermaką Timofejevi 
čių nuo Volgos.

Jermakas, atvykęs su 840 
vyrų būriu, perėjo Uralo kal
nus, nuėjo iki Irtišo upės, su
mušė Kučum’ą, paėmė jo sos
tinę Sibirą ir pavergė visą jo 
valstybę.

Totoriai išsislapstė miškuo
se ir sunku buvo su jais ka
riauti. Jermak’as siuntė savo 
draugą atamaną Ivaną Kolco 
pas carą Ivaną Žiaurųjį prašy 
ti pagalbos. Caras priėmė pa
siuntinį maloniai ir pasiuntė 
savo kariuomenę į Sibirą. 
Tuo pat laiku, per staigų to
torių naktinį užpuolimą, Jer
makas prigėrė Irtiše. Bet jo 
pradėtas darbas nežuvo — 
nuo šio laiko rusai veržėsi vis 
gilyn į Sibirą ir per sekantį 
šimtą metų rusų žemės per
ėjūnai pasiekė Kiniją ir Ra
mųjį vandenyną”.

Rusų veržimasis į Sibirą 
prasidėjo nuo 1580 metų, Sibi 
ras užimtas 1581 metais.

Nuo 1682 m. iki 1689 m. 
Rusiją valdė regentė Sofija 
už savo mažamečius brolius 
Ivaną ir Petrą. Jai valdant bu 
vo pasirašyta pirmoji sutartis 
su Kinija. Tą įvykį Rusijos is 
torija aprašo šitaip :

„Tarp kitų įvykių Sofijos 
valdyme tenka pažymėti nu
statymą rusų - kinų sienos To 
limuose Rytuose.

Nuo to laiko, keli Jermakas 
užkariavo Sibiro valstybę, 
praėjo vos 100 metų, bet ru
sai perėjo visą Sibirą ir pasie

kė Ramiojo vandenyno kran
tus. Didžiuliai žemės plotai 
buvo prijungti prie Rusijos 
pavienių nuotykių jieškotojų 
pastangomis, beveik be vals
tybės paramos. Iš tiesų, čia 
neteko susidurti su stipresnė
mis tautomis, bet milžiniška 
erdvė ir gamtos laukinišku
mas sudarė labai sunkias kliū 
tis. Rusų avantiūristai turėjo 
parodyti didelę drąsą, ištver
mę, išradingumą ir buklumą, 
kad nedingtų begaliniame 
krašte. Taip Semion Dešniov 
su savo būriu, perėjęs rytinį 
Sibirą, mažais laiveliais api
plaukė patį Azijos žiemių - 
■ ryt»J galą ir užėmė Kamčat- 
ką.

Bet kas kita buvo, kai rusai 
susidūrė Amūro krantuose su 
Kinija. Kinai pasipriešino ir 
rusai turėjo nusileisti. Su ki
nais teko sudaryti Nerčinsko 
sutartį 1689 m.

Nors rusams reikėjo atsisa 
kyti Amūro paupio, bet už tai 
buvo nustatyta tiksli siena su 
Kinija ir patvirtinti rusų už
imti plotai Tolimuose Rytuo
se.”

Kiekviename istoriniame at 
lase galima matyti, kur tos 
sienos buvo išvestos. Dabar
tinė siena, pasiekusi Amūro 
upę, išvesta šia upe iki Ussu
ri upės intako, tada Ussuri 
upe. 1689 metų siena kertą 
Amūro upę ir eina maždaug 
Stanovaj kalnų grandine, ne
priėjusi Ochotsko jūros, su
ka į pietus apriečia Ūdos upės 
baseiną (pastarasis lieka rusų 
pusėje), pasiekdama Ochots
ko jurą pusiaukelyje tarp Ni- 
koaijevsko ir Udsko (esančio 
Ūdos upės žiotyse) miestų.

169 metus rusų - kinų sie
na išliko nepažeista. 19-to ši 
mtmečio viduryje Kinija bu
vo jau tiek silpna, kad kas tik 
norėjo, tas ją skriaudė. Rusija 
irgi atnaujino veržimąsi į Ki
niją. Rusų caru tuo metu bu
vo Aleksandras II.

Toliau Russkaja istorija ra 
šo:

„Tikslu sustiprinti ir page
rinti esamas sienas buvo suda 
ryta eilė naudingų diplomati
nių sutarčių Tolimuose Ry
tuose. Amūro sritis, pripažin
ta 1689 m. sutartimi Kinijai, 
buvo grąžinta Rusijai 1858 
m. Aiguno sutartimi, vado
vaujant grafui Muravjovui. 
1860 m. Pekino sutartim, va-' 
dovaujant grafui Ignatijevui, 
prijungtas Ussuri kraštas, 
1867 m. Aliaskos pardavimas 
JAV buvo klaida — nenau
dingas Rusijai. 1875 m. Rusi
ja iškeitė Kurilų salas už pie
tinę Sachalino salos dalį su

V. MYKOLAITIS - PUTINAS

4. BALANDIS
Tavo vardas nuo seno — balandis, 
O šiandien — taika.
Šiandien nori balandį padangėn skraidinti 
Ir seno, ir jauno ranka.
Balandžio pražysta gražiausia svaja.
Sugauti ir sudraskyti.
Gražu pažiūrėti, kai, priešo išvengdamas, 
Jis saulėje nardo ir švyti.
Kai pašelmenėj ar ant stogo
Burkuoja balandžių pora susig’laudus, 
Ir seno, ir jauno krūtinę
Užplūsta jausmai
Svajingi, ir džiugūs, ir graudūs.
Pavasario saulėj su sprogstančiu pumpuru 
Balandy pražysta gražiausia svaja.
Teklesti pasaulyje
Meilė ir džiaugsmas 
Taikos globoje.

MIRTYS DĖL KARVELIŲ
Čikagos laikraščiai atkrei

pia dėmesį, kad Čikagos mies 
te yra apie 2 mil. karvelių. O 
tuo gi tarpu New Yorko mies 
to sveikatos pareigūnai pa
skelbė, kad ten paskutinių tri 
jų mėnesių laikotarpy įvyko 
net dvi mirtys dėl smegenų 
uždegimo, atsiradusio nuo 
grybelių (fungus), esančiu 
karvelių mėšle. Tų grybelių 
sukeliamą ligą mokslininkai 
vadina „crypococal meningi
tis”. Be to, susekta, kad oras, 
suterštas karvelių mėšlo dul-

^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^r.

Japonija“.
Buvusios kinų žerrl’s suda

ro: Prįmarskij krai (centras 
Vladivostok), didelę dalį Cha 
barovskij krai, (centras Cha- 
barovsk) ir Amūro oblast 
(centras Blagoveščensk).

B. R. 

Sekmadieniais CBC TV 6-tu kanalu prof. J. P. Vinay (vi
dury) duoda prancūzų kalbos pamokas. Atvaizde be pro
fesoriaus matome CBC pranešėją J. Zouvi ir prancūzų kal

bos mokinę - padėjėję Reną Berzin.

kėmis gali būti priežastami 
plaučių ligos, kuri klaidingai 
palaikoma tuberkulioze.

Karveliai balandėliai gra
žūs gamtos sutvėrimėliai, ir 
kur jų nėra, jų yra Europoj, 
Amerikoj, Kanadoj ir kituose 
kraštuose. Bet, kad jie žmo
nių gyvybei yra pavojingi, tai 
iki šiol dar nebuvo žinoma.

Taip pat mokslininkai yra 
ištyrę, kad ir kanarėlių mėš
las akims labai kenkia. Va
lant narvelius reikia būti la
bai atsargiems, kad jų mėšlo 
nė mažutė kruopelė nepatek
tų į akis, nes nuo to galima 
nustoti šviesybės — apakti.

J. Kapsas.

Red. turi pastebėti, kad žm 
onių apsikrėtimas ligomis pa
reina nuo žmonių kultūros, hi 
gieniškumo.

SVEIKINIMAS
Šv. Velykų proga, per Mad 

rido radiją į Lietuvą, buvo 
perduotas toks sveikinimas: 
„Šv. Velykų proga, išeivijos 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas, JAV, Kanados, 
Australijos ir Vokietijos spor 
to klubai, siunčia savo bro
liams pavergtoje Lietuvoje 
nuoširdžiausius sveikinimus, 
linkėdami gražių sportinių at 
siekimų ir ištvermės tauti
niam darbe. Mūsų darbas, mū 
sų jėgos, Tau Tėvyne Lietu
va“.

PADĖKIME AMERIKOS 
LIETUVIAMS IŠGARSIN

TI LIETUVOS VARDA 
AUSTRALIJOJE

Australijos lietuviai rūpina 
si Š. Amerikos lietuvių rink
tinės atvykimu. Čia talpina
me jų atsišaukimą į Australi
jos lietuvius. Red.

1964 metai Australijos lie
tuviams yra istoriniai — į šį 
žemyną ruošiasi atvykti Ame 
rikos lietuvių krepšinio rink
tinė eilei rungtynių su lietu
vių ir australų komandomis. 
Jų viešnagė pas mus turės ne 
paprastai svarbios reikšmės 
mūsų priaugančiai kartai, o 
taip pat sudarys progą lietu
vių vardui plačiai nuskambė
ti visoje Australijoje.

Šis žygis kaštuos nemažą 
sumą pinigų, kurią Amerikos 
lietuvių sporto vadovybė, pa
sitikėdama tautiečių dosnu
mu, yra pasiryžusi sutelkti. 
Būtų tačiau netikslu, jei Aust 
ralijos lietuviai niekuo nepri
sidėtų prie mūsų brolių iš ana 
pus Pacifiko vizito, palikdami 
visą šios kelionės išlaidų naš
tą Amerikos lietuviams. Ne
skaitant Šiaurės Amerikos 
lietuvių, mes esame medžiagi 
niai viena iš stipriausių bend
ruomenių išeivijoje ir todėl 
neturime teisės priimti šį vi
zitą kaip dovaną iš Amerikos 
lietuvių, kurie jau ir taip me
tų metais aukoja didžiausias 
sumas Lietuvos ir lietuvybės 
reikalams.

ALFAS Valdyba yra iš
siuntinėjus! aukų lapus lietu
vių sporto klubams, o kur jų 
nėra — specialiai sudarytie
ms svečių priėmimo komite
tams ir kviečia visus Austra
lijos lietuvius prisidėti pinigi
ne auka paremiant Amerikos 
lietuvių sportuojančio jauni
mo kelionę į Australiją.

Tenelieka nei vieno tautie
čio, kuris neparemtų šio svar
baus ir mūsų sportuojančio 
jaunimo bei visų Australijos 
lietuvių taip nekantriai ir su 
džiaugsmu laukiamo Ameri-

| LIETUVA
kos lietuvių sportininkų atsi
lankymo šiame žemyne.

Australijos Lietuvių 
Fizinio auklėjimo ir 

Sporto Valdyba.
LAIMI OMAHA

Vidurinių Vakarų Sporto 
Apygardos stalo teniso pirme 
nybės Čikagoje baigėsi brolių 
— Jono, Juozo ir Kimo Ka
valiauskų laimėjimu, išskyrus 
vyrų vienetą, kur V. Kleiza 
susigrąžino meisterio vardą į 
pasaulio lietuvių sostinę. Tuo 
tarpu komandiniai, trys bro
liai Kavaliauskai, nugalėjo Či 
kagos Lituanicą 5 :4, o jaunių 
grupėje pasidalindami p.rma- 
-antra vieta (Juozas, Rimas). 
Jau prieš kelis metus jie nu
stebino daugelį stalo temsin.n 
kų savo geru žaidimu, dar 
kartą įrodydami aukštą klasę 
apygardos pirmenybėse. Gai
la, kad jose nesimatė „senų 
vilkų” iš Čikagos, Detroito ir 
Cleveland©.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Komandinę Pabaltijo 

rankinio taurę Rygoje iškovo 
jo Vilniaus vyrai ir moterys.

— Vilniaus Dinamo tinxii- 
ninkai iškovojo Lietuvos meis 
teno vardą. Štai komandos su 
dėtis: Juozaitis, Koukovskis, 
Novikov’as, Čiuroškin’as, Ko- 
novalenka, Mačialov as, Anta 
nyn’as, Artamanov’as, Chuda 
sov’as. Komentarai nereika
lingi.

— Lietuvos ledo rutulio 
meisterio vardą visiškai neti
kėtai iškovojo Plungė. Atkak 
lūs žemaičiai lemiamose rung 
tynėse įveikė Kauno Inkarą 
3:0. Tolimesnės vietos: 3) 
Vilnius, 4) Panevėžys, 5) Ma 
rijampolė, 6) Kauno Studen
tas. Pirmenybėse dalyvavo 14 
-ka komandų.

— Lietuvos Žalgirio spor
to draugija atšventė savo gy
vavimo dvidešimtmetį. Kaip 
skelbia pavergtos Lietuvos, 
spauda, ji buvo įsteigta „Tė
vynės karo metais” (suprask 
SS-gos) Rusijoj.

— Pasibaigė SS-gos krep
šinio pirmenybės. Pirmą vie
tą laimėjo Maskvos CASK ko 
manda prieš Rygos ASK. Ka 
uno Žalgiris užėmė dešimtą 
vietą, o Vilniaus Plastikas bu 
vo devynioliktas.

— Pabaltijo jaunių plauky 
mo pirmenybes laimėjo Lietu 
vos atstovai prieš estus ir lat 
vius.

— Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai treniruojasi piet.nėje 
Sov. S-gos dalyje. Jie spėjo 
sužaisti ir draugiškas rungty
nes prieš Strojitelio koman
dą, pralaimėdami jai 0:2.

Nukelta į 6-tą psl.

Pažinkime save ir kitus.

Padauguvio Lietuva
Petras Būtėnas

5.
Beje, skaitome, Blaž-i š k-iai, Kalink-i š k-ė. 

Jei pasiimtumėm smulkiuosius štabinius senuo
sius Vokietijos ir Rusijos (tik ne naujuosius — 
hitlerinės Vokietijos, toje Vokietijoje, ar žinot, 
ir dabar tebevartojamus, bolševikinės Rusijos 
ir pilsudskinės ar dabartinės Lanki jos) žemėla
pius, tai Braslavo apskrityje ir nuo jos kiaurai į 
rytus ar ir dar kur, net ir Latgaloje, prisirankio- 
tumėm tiek ir tiek lietuviškų vietovardžių, o po 
to rankiotojui tuoj kristų į akis tos - i š k - prie
sagos dažnas buvimas vietovardžiuose. Jau 
vien šita vietovardinė priesaga paliudija, kad 
čia visur nuo seno lietuvių gyvenama. Užtat ta 
priesaga tiek baisiai nemėgstama nei rusų — 
velikorosų, nei lenkų, nei net vokiečių. Tai aiš
kiausia plebiscitinė priesaga už Lietuvos valsty
bę. Ir daugiau turime savų priesagų, tam tikrų 
priešdėlių, saviškų šaknų, vietovardinės struk
tūros, į vietovardžius įeinančių visą eilę žodžių 
(pvz., akmuo, j aura, juodas, jūra, kaimas, kal
nas, kalva, kiemas, klevas, lašis - lašiša, n e m- 
(įvairūs Nemunai), šaknis, nar - nėr - n i r - 
nor - nur - (Nara, Neris. . .), pelkė, raistas, 
upė ir daug kitų), parodančių baltiškuosius, lie
tuviškuosius, vandenvardžius ir gyvenviečių var 
dus. Tai, rodos pravartu nusimanyti ir ypač 
mūsų žemės ir politinių sienų nusbatinėtojams, 
iškilmingiesiems gražiakalbiams veikėjams, net 
be jokiausio „stono” skirtumo, kad nebebūtų 
kartojamos senosios senesnės ir labai nesenos 
klaidos.

Iš baltų kalbų (prūsų, kuršių, lietuvių, lat
vių, žiemgalių, sėlių) šitą - i š k - priesagą vie
tovardžiams mėgsta tik prūsai ir ypač lietuviai 

(K. Būga, Liet. k. žod. CXXV. §177). Ją turi 
ir sūduviai - jotvingiai, ir tą aplinkybę turime 
visi neistorikai ir istorikai, nepolitikai ir politi
kai įsidėmėti, kad tos prūsiškos lietuviškos gen
ties daugiau nebepavertinėtumėm kokiais „pa
slaptingaisiais sūduviais“. Taigi, vien ši priesa
ga -isk - ar - išk - (ir istoriniuose šaltiniuose 
arba ir dabartiniuose svetimųjų žemėlapiuose 
šiaip ar taip parašoma) arčiausiai ir be kom
promiso jungia prūsus, sūduvius - jotvingus ir 
lietuvius, taigi ir jų kalbas. O ta mūsų genčių 
šeima, matome, nuo seno yra užėmusi plačiau
sią plotą baltų žemėje, kuriame sutartinai ir bu
vo kuriama Lietuvos valstybė kur kas dar prieš 
mindauginius laikus.

Šia dar prijunkime ir abejus galindus, gyve
nančius to ploto priešinguose pakraščiuose: va
karinius galindus Prūsų žemėje, nuo Prūsų eže
ryno į vakarus ir, be to sūduvių - jotvingų tie
sioginius kaimynus, ir rytinius galindus įį rytus 
nuo Dniepro augštupio, tiesioginius lietuvių -|- 
latgalių----latvių kaimynus. Geografinė situaci
ja ir baltų genčių išsirikiavimas liudija tą patį, 
kas čia anksčiau buvo paskelbta. Be to, abejų 
gal-in-dų tautovardis turi dvibalsį -in-. O miš
riuosius dvibalsius an, e n, in u n, turėję visi 
baltai, yra sveikus išlaikę prūsai, lietuviai, tai
gi ir sūduviai - jotvingiai, kuršiai, sėliai ir žino
ma, iš čia neišjungtini ir abeji galindai. Tuo 
būdu gauname dar didesnį baltų plotą ir dar di
desnę glaudžiąją baltų šeimą, kūrusią priešmin- 
dauginę Lietuvą. Į tą tarpą būtinai įeina ir 
Padauguvio Lietuva, kurioje, kaip ir pvz. ir 
visoje Vilnijoje, kaikas bergždžiai įieško Gudi
jos arba Bielorusijos.

Iš šitos visos baltiškosios šeimos mes jokio 
pagrindo ir teisės neturime dėl to išjungti lat
vių (latgalių - latvių) ir žiemgalių. Tos abi 
kalbos taip pat turėjo dvibalsius an, e n, in, 
u n sveikus. Ir pvz. latgaliai - latviai kada kė
lėsi, kaip čia jau buvo rašyta, per Dauguvą, 

tuos dvibalsius dar tebeturėjo sveikus, kaip ir 
žiemgaliai, gyvenę Mūšos - Lielupės baseine. 
Latviai ir žiemgaliai jų nustojo vien todėl, kad 
tolimojoje praeityje jie pateko į naujas įvairias 
gyvenimo, šeimų santykiavimo ir pačios šnekė- 
senos sąlygas.

A priori kalbant, jei kažkur kažkas būtų bal
tų pasaulyje ir jo periferijose, net ir už to baltų 
pasaulio laimingesnio politiškai atsilikę, grei
čiausia per 50—70 metų anksčiau, tai ir visa 
Latvijos valstybė su savo Latgala ir savo Žiem
gala tų dvibalsių nebūtų netekusi, ir t. t.

* * *
Galop, žodis dėl Braslavo gyvenvietės 

ir vardo. Braslavo aps. mst. stovi prie Drivė- 
tai, slav. Dryviaty, didelio ežero, tik koks ge
ras kilometras vakariau 1920 metų Lietuvos 
valstybės ir Sov. Rusijos sienos, nors į rytus Šar 
kauščinos ir Merų miestelių link, kaip jau pa
tyrėme, lietuvių irgi gyvenama; 52 km į rytus 
nuo Zarasų aps. mst., 50 km į vakarus nuo 
Lituania Propria rytinės ribos, 42 km į pietry
čius nuo Daugpilio aps. mst. O jo įdomią isto
riją, nors ir nevisai pilną, galima Liet. Enciklo
pedijoj pasiskaityti.

J. Andriaus Lietuvos žemėlapio vardyne iš 
eilės šitaip yra įrašyta: Brėslauja 1 ir 
Braslavas 1, lenk. Braslaw, gud. Braslau 
ir Braslauje. Taigi, lietuviškai teikiamos dvi 
vietovardinės lytys, ir aš esu pasirinkęs antrąją, 
taigi Bras-sav-as, ne Brė-sl-auj-a, 
vietovardžio lytį štai kodėl. Senieji žemėlapiai, 
man prieinami, terašo Braslaw. Toliau, prie 
saga - a v - vietovardžiuose plačiai yra žinoma 
Latvijoje, ten kaimynystėje Latgaloje, Prūsų že 
mėje, o Lietuvoje (taip pat ir Lietuvos bei Lat
vijos Žiemgaloje) ir M. Lietuvoje ta priesava
- a v - irgi gana gyva, bet ir labai dažnai nuo 
seno ji kaitaliojasi, taigi pasivaduoja su prie
saga - u v - a - arba - u v č (Žiemgaloje labjau
- u v - ė). Pvz. M. Lietuvos - Karaliaučiaus sri

ties baltų statytoji pilis prie Priegliaus upės ties 
Alnos žiotimis Vėluva aps. mst. yra rašoma 
iš istorinių šaltinių ir gyvosios kalbos J. And
riaus Lietuvos žemėlapio vardyne: Vėl-uv-a 1, 
Vėl-iav-a 1, Vėl^av-a 1, vok. Vehlau iš baltų 
kamieno *V ė 1 - a v -, bolševikų neprasmingai 
surusinta Žnamensk „vėliavinis“; betgi tas 
miestovardis Vėluva jokios vėliavos, 
rus. z n a m i a, anglų flag, standard, banner, 
neskelbia, o skelbia vien gyvai baltišką reikalą 
— žr. K. Būga, Rinkt, raštai. I. 168, 425 p. ir 
III. 105, 136 p.

Kur baltų žemėje vietovardžiuose yra prie
saga - u v - arba ir istoriniuose šaltiniuose kur 
ją aiškią ar kartais tik apyaiškią užčiumpame, 
tai ten geografiškai ir etniškai ji skelbia platų 
plotą, lietuvių ir jų artimųjų dominuojamą.

Padauguvio Lietuvos kaimyninė Latgala pil
na vietovardžių su priesaga - a v - a, ir žr. K. 
Būga, Liet. k. žod. CXXXVI § 197, kaip, svar
bu, tą priesagą turi dar Latvijos Žiemgala, Kur
šas bei Vidžemė, iš kur kamieno B r a - s 1-a V- 
ir ypač šaknies Bra(?)-, ne Brė(?)-, vieto- 
vardinių pavyzdžių galima pakankamai pasi
skaityti knygoje: Akademikis J. Endzelins, Lat 
vijas PSR vietvardi. 1 d. 1 sėj. Riga. 1956 m. 
125 p. Todėl gal gi neapsiriksiu pasakydamas, 
kad lytis Bra-slav-as bus mūsiškai tin
kamiausia. Gi patį kamieną B r a - s 1 - paremia 
ir šaknies reikšmę paaiškina latvių kalbos bend
rinis žodis b r a s 1 s iš tiesioginės lyties *b ra
si - a s, o tai lietuviškai yra brasta, bra-st-a. 
Tiek latvių ir tiek lietuvių kalboje tiems žo
džiams yra bendra šaknis brad-, plg. liet, 
bradas, bradumas ---- brasta; bridimas, o prie
sagos yra jau dvi: latvių - s I - ir lietuvių -st-. 
Vienoję ir kitoje kalboje, susitikus dantiniams 
priebalsiams d s, yra išnykęs šakninis priebalsis 
d; todėl tikrinis žodis ir yra analizuotinas: 
B r a ( ?)-s 1 - a v - a s iš *B ra d - si - a v- as.

Bus daugiau.
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KU LT Ū WIKA
VYTAUTO DID. UNIVER

SITETO BIBLIOTEKAI 
40 METŲ

Bibliotekos steigėjas buvo 
Profesorius Vaclovas Biržiš
ka, pirmąsias 40 knygų į ka
talogą įrašęs savo ranka. 
Nuo 1923 iki 1944 metų bi
blioteka ubvo išaugusi iki 
300,000 tomų ir buvo Didžių
jų universiteto rūmų rūsyje. 
Biblioteka turėjo turtingiausį 
pasaulyje lituanistikos rinki
nį. Turėjo apie 30 unikumų.

Abu okupantai biblioteką 
„valė”: rusai pradėjo iš bib
liotekos traukti „tremas” kny 
gas, bet surinktas karui užė
jus nespėjo išsivežti; užėję vo 
kiečiai taip pat, kaip ir komu 
nistai, pareikalavo išimti ir 
jiems atiduoti leidinius nepa
lankius naciams... Kadangi 
rusai buvo spėję bibliotekon 
atgabenti apie 30,000 bolše
vikinių leidinių, tai jie na
ciams ir buvo atiduoti, — taip 
biblioteka ir buvo likusi švari 
nuo fanatinio šlamšto. Biblio
teka jau buvo užpirkusi skly
pą žemės atskiram pastatui 
bibliotekai statyti, bet okupa
cija sutrukdė. Bibliotekoje 
paskutiniu laiku dirbo 30 tar
nautojų.
* LIETUVOJE 

MIRĖ ŽILIONIS
Kovo 20 d. Kaune mirė mo 

kytojas ir rašytojas Vincas Ži 
lionis.

V. Žilionis buvo gimęs 
1905 m. lapkričio 28 dieną. 
1926 metais jis baigė Mari
jampolės gimnaziją. Baigęs 
pedagoginius kursus, 1927 m. 
pradėjo mokytojo darbą.

V. Žilionis bemokytojauda 
mas pradėjo ir rašytojo dar
bą. Jis Bendradarbiavo „Lie
tuvos Žiniose”, ką dabar Lie
tuvos okupantas nutyli, nors 
ir neįrašo į „Šlovingosios“ 
partijos „palaimintųjų“ gre
tas. Atseit, V. Žilionis kom
partijoje nebuvo.

V. Žilionis 1938 metais iš
leido romaną „Būdviečių mo
kykla“, kuriame vaizdavo pra 
džios mokyklos ir jos aplinkų 
mos gyvenimą. 1940 m. buvo 
išleistas apsakymų rinkinys 
„Svetima moteris“, 1959 m., 
jau rusų okupacijos metais — 
romaną „Atsisakom nuo seno 
jo svieto”, kuriame vaizduoja 
1905-7 metų revoliucijos lai
kotarpį Lietuvoje, kada vyko 
Didysis Vilniaus seimas ir vy 
ko kovos už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Taigi, ne 
už rusų bolševikų - komunis 
tų okupaciją. . .

APIE RŪTĄ LEE-KILMO- 
NYTĘ RAŠO „LITERATŪ

RA IR MENAS”
Retas įvykis, kad sovietinė 

spauda parašytų apie ne bol
ševikus lietuvius, gyvenan
čius kituose kraštuose. „Lite 
ratūra ir Menas“ ne tiktai pa 
rašė, bet ir įdėjo nuotrauką, 
kurioje R. Kilmonytė mato
ma apsupta žmonių. Po atvaiz 
du parašyta:

„Tėvų žemėje — Tarybų 
Lietuvoje viešėjo Amerikos 
kino artistė Rūta Li-Kilmony 
tė. Daugelis kino mėgėjų jau 
anksčiau ją matė pas mus ėjų 
šiame filme „Septynios nuo
takos septyniems broliams*, 
bet vargu, ar kas žinojo, kad 
viena iš nuotakij buvo lietu
vaitė Rūta.

Aktorė vaidino eilėje Holi
vudo filmų, sukūrė 500 su vir 
šum vaidmenų Amerikos tele
vizijos pastatymuose, ji daly 
vauja ir JAV lietuvių kultū
rinėje veikloje.

Atvykusi į Lietuvą kartu 
su savo tėvais, R. Kilmonytė 
viešėjo jų gimtosiose vietose 
Dzūkijoje, lankėsi Kaune, 
kur susitiko su Politechnikos 
instituto liaudies ansamblio 
„Nemunas” dalyviais, apžiū
rėjo M. K. Čiurlionio v. dailės 
muziejų, IX fortą, svečiavosi 
vaikų darželyje ir kt. Apsilan 
kiusi Kauno teatruose, artistė 
Muzikiniame teatre žiūrėjo 
„Sevastopolio valsą“, po spėk 
taklio pasidalino įspūdžiais su 
jo atlikėjais (iš to pasimaty
mo įdėta ir nuotrauka). Vieš 
nia iš JAV svečiavosi taip pat 
Vilniuje, susitiko ir kalbėjosi 
su Lietuvos TSR Užsienio 
reikalų ministerijos darbuoto 
jais T. Černiausku ir R. Vai- 
gausku, susipažino su Lietu
vos sostine, susitiko su kino, 
teatro, televizijos kūrybiniais 
darbuotojais.“

Taip rašė „Literatūra ir 
Menas“, pabijojęs plačiau pa 
rašyti.

Be to, „Kauno Tiesa” įdė
jo M. Macijauskienės repor
tažą, kuris yra gana platus, 
bet, žinoma, pradedamas nuo 
okupantui įprasto Lietuvos ir 
jos žmonių niekinimo. Repor
tažas pasakoja tą pat, tiktai 
plačiau, kas suglaustai para
šyta „Literatūros ir Meno” 
laikraštyje.

VENGRŲ CHORO 
KONCERTAS

įvyks balandžio 12 d. sekma
dienį, 5 vai. po pietų, parapi
jos salėje 90 Guizot St. W.; 
be choro dalyvaus dar smui
kininkas, pianistas ir gitaris
tas.

FILMŲ AKTORĖ RŪTA LEE - KILMONYTĖ, 
buvusi montrealietė, dabar gyvenanti ties Los Angeles, lan
kėsi su tėvais Lietuvoje, kur sunkiai serga-jos senelė, p. Ka- 
mandulienė. R. Kilmonytė, teigiama, gavusi teisę senelę atsi 
vežti į Ameriką, bet tiktai vasaros metu. Rusams, mat, persun 
ku buvo senelę išleisti drauge su atvykusiais ir grįžtančiais į 
Ameriką pp. Kilmoniais. Tur būt pažadas ir liks pažadu.

ŽYMIOSIOS LIETUVĖS MOTERYS 
mitologijoje, padavimuose ir istorijoje

Surinko ir parašė: Dr. jur. 
Martynas Anysas.

Turiny: Žemaitė, žemaičių 
karalienė; Jūratė ir Kastytis, 
Baltijos jūros gintaro karalie
nė ; Neringa, Kurtenos - Kur
šių - pamario milžinė; Aldo
na Gediminaitė, lenkų kara
lienė ; Birutė, Vaidilutė ir ku 
nigaikštienė; Mirga, Vytauto 
išlaisvintoja; Agluona. Mir
tis iš meilės; Ona, Didžioji 
Lietuvos kunigaikštienė; Gra 
žiną, Mirtis už tėvynę; Bar
bora Radvilaitė, kančios dėl 
karūnos; Klara - Skaistutė, 
kerštas už garbės išniekini
mą; Emilija Platerytė, 1831 
m. sukilimo herojė.

Šie motyvai yra paimti iš 
įvairių pasaulinių veikalų, ku
riuose rašytojai kalba apie žy 
mes lietuves moteris. Veika
las yra skiriamas supažindin
ti dabartinių laikų lietuves 
moteris su savo tautos hero- 
jėmis praeityje ir kartu kelti 
jų savijautą, ypatingai mote
riško jaunimo tarpe.

Be lietuvių karžygių vyrų, 
senais laikais be abejo buvo 
ir lietuvių moterų, kurios pa
sižymėjo karuose arba kitu 
būdu. Apie jas beveik neturi
me jokių užrašų 1. kalba. Dvi 
dešimt metų šį bei tą ren

kant, susidarė pilnas vaizdas 
apie pasižymėjusias lietuves 
moteris. Neįdėtos liko Sofija 
Vytautaitė ir Sofija Alšėnai- 
tė, nes pirmoji surusėjo, o ant 
roji sulenkėjo.

Viekalas bus atspausdintas 
dar šiais metais. Jis apims 
250 puslapių ir kainuos apie 
4 dol. Asmens, norį jį įsigyti, 
prašomi parašyti savo antra
šą ir egzempliorių skaičių. Są 
skaita bus pristatoma knygą 
prisiunčiant. Rašyti adresu: 
Dr. M. Anysas, 37 Delaware 
Ave., Toronto 4, Ont.

Autorius.
DAIL. VYTAUTAS 

VIRKAU
yra sukūręs įdomias simbolis
tines dekoracijas „Atžalyno“ 
statomoms K. Ostrausko dra
moms „Pypkė” ir „Žaliojoj 
Lankelėj“. Premjera įvyksta 
balandžio 11 d. 8 v. v., o ant
rasis spektaklis balandžio 12 
d. 4 vai. p. p. Jaunimo Cent
re.

Kosto Ostrausko, vieno 
stipriausių lietuvių dramatur
gų, dviejų vienaveiksmių dra 
mų „Pypkė” ir „Žaliojoj Lan 
kelėj“ premjera įvyksta .Jau
nimo Centre, balandžio 11 d. 
8 v. v., o antras spektaklis ba

^Trljos Z)VVY//V4)\0&
VEDA D R. GUMBAS

ŠIAM KARTUI „JUMORAS” Iš RUSŲ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Humoras iš „šluotos” dvisavaitinio
Daktaras Gumbas, perskai

tęs „Šluotos” 4-tą numerį, 
sunkiai susirgo ir atsigulė gy 
dytis ligoninėn. Malonūs skai 
tytojau, humoro mėgėjai ir 
jūs atsargiai skaitykite, kad 
nesusirgtumėt. Jeigu susirgo 
pats Daktaras Gumbas, netik 
ra, kad nesusirgs ir jo pava
duotojas. O jeigu taip atsi
tiks, tai skaitytojai liks be 
Daktaro Gumbo paslaugų... ir 
nebus kam susirgusius skaity 
tojus pagydyti ir palinksmin
ti. . .
Senatorius balsų medžioklėje.

„Šluota“ rašo:
Busimojo kandidato į JAV 

prezidentus Goldšmoterio rin 
kimine platforma, nors ir ra
mstoma dolerių maišais, vis 
dar nebuvo pakankamai stip
ri. Atominis karas ir jo prana 
šas Goldšmoteris kažkodėl ne 
labai žavėjo paprastus ameri
kiečius. Senatorius apsvarstė 
naują veiksmingą programą

landžio 12 d. 4 vai. p. p. Bilie 
tai iš anksto gaunami „Margi 
niuose“ ir Karvelio Prekybos 
Namuose.

SOVIETINIŲ BALETO 
ARTISČIŲ MAIŠTAS

Dėl įtempto darbo, fizinio 
nuovargio ir dažnų susižeidi- 
mų nepatenkinti Maskvos Di 
džiojo Baleto artistai su skun 
du kreipėsi į sovietinį medici
nos žurnalą. Tarp pasirašiu
sių buvo ilgametės primabale 
rinos Galinos Uljanovos ir jos 
įpėdinės Majos Pliseckaja pa 
vardės. Tik 1963 m. dėl įvai
rių susižeidimų buvo surašy
ti 43 protokolai, gi per pir
muosius du šių metų mėne
sius jų skaičius pasiekė 15. 
Baleto artistai jau skundėsi 
sovietų sveikatos ministerijo
je ir įvairiuose medicinos in
stitutuose. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
KNYGŲ LENTYNA už 

1963 metus, numeriai 3 ir 4. 
Didelis numeris — 58 pusla
piai.

Knygų Lentynos redakto
rius bei lietuviškosios biblio
grafinės tarnybos vadovas, 
Aleksandras Ružaniec - Ru- 
žancovas šiame numery pra-

Nukęlta į 6-tą psl.
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rinkėjų medžioklei.
— Šiandien mes turėsime 

nekaltų kūdikėlių — bebi die 
ną, — pareiškė senatorius sa
vo rinkiminei komandai.

Fotokorespondentai paklus 
niai išsitempė ir pasitaisė fo
toaparatus.

Po valandos Goldšmoterio 
limuzinas sustojo priemiesty
je. Dulkėse žaidė murzini vai 
kai.

— Helo, bebi, — pamojo 
pirštu vienas fotokorespon
dentų. — Nori uždirbti dole
rį? Eikš čia. . .

Senatorius pirštinėta ranka 
atsargiai paglostė susivėlusio 
karapūzo galvą.

Rytojaus dieną laikraščiuo
se per visą puslapį šypsojosi 
Goldšmoteris jį apspritusių 
vaikų būryje.

„Senatorius myli bebi!” 
šaukė antraštė. „Visi tėvai ir 
motinos, kurie nori, kad jų be 
bi užaugę taptų milijonieriais, 
— balsuoja už Goldšmoterį“.

Ko pirmininkas pabėgo?
„Šluota“ rašo:
Pareigūnas mėlyna unifor

ma žvilgtelėjo į sunkvežimio 
kėbulą. Jo visa matanti akis 
pastebėjo ne tik „Tarybų Lie 
tu vos“ kolūkio sandėlininką 
S. Rakauską, bet ir maišus, 
ant kurių jis susigūžęs sėdė
jo-

— Ką maišuose vežate? — 
susidomėjo pareigūnas.

Sandėlininkas dar labjau 
įtraukė į pečius galvą. Tada 
pareigūnas maloniai kreipėsi 
į minėto kolūkio pirmininką 
J. Dijoką, kuris, irgi nei gy
vas, nei miręs, kėpsojo kabino 
je sale šoferio J. Apanavi
čiaus. Tačiau ir Dijokas už
kalbintas tylėjo it vandens į 
burną paėmęs.

— Su nebyliais prasta kai 
ba, — pyktelėjo pareigūnas ir 
nutarė pats patikrinti, kas tuo 
se maišuose vežama. Tuo pa
sinaudojęs, pirmininkas išlin
do iš kabinos ir neatsigręžda
mas nukulniavo gatve.

Maišuose, pasirodo, buvo 
grūdai. Viso labo 850 kg ru
gių, paimtų iš kolūkio sandė
lio ir vežamų parduoti. Atro
dytų nieko nuostabaus, kad 
ūkis pardavinėja grūdų per
teklių. Tačiau, kaip vėliau pa 
aiškėjo, šis perteklius buvo ne 
kolūkio, o sandėlininko Ra
kausko sukombinuotas...

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
23.

TREČIOJI DALIS
Bolero — nacionalinis palaipsniui greitėjančio tempo 
ispanų šokis su charakteringa muzikine-ritmine figūra.

Iš teatro programos.
1.

Tik įpusėjus paskutinei dieninio spektaklio pertraukai, 
Aldona prisiminė, kad šiandien Edvardo Marčiukonio gimta
dienis. Spektaklyje jis nedalyvavo. Choze — mėgiamiausią 
Edvardo partiją — dainavo Leonas Skabulis.

„O visgi reiktų pasveikinti. Gal drauge su Rūta nuėjus?” 
Norkutė žvilgterėjo į gretimą grimo kambarį. Perėjo už

kulisius. Visur sruvo įprastinis gyvenimas. Budintis ugniage
sys su chormeisteriu žaidė šachmatais. Apspitę smėlio dėžę, 
šnekučiuodamiesi rūkė kareiviai, kontrabandininkai ir orkest
rantai. Teodoras kalbėjo telefonu (matyt, su žmona) ir jo 
galingas baritonas šį kartą buvo nuolankus, aidėjo vos ne 
maldaujamai.

Skambutis priminė apie artėjančią paskutinio veiksmo 
pradžią.

Jieškojimus teko atidėti.
Kylant uždangai, kaip ir kiekvieną kartą, iš aklinos žiū

rovų salės tamsos per rampą nusirito šilta oro banga. Palietu
si Aldonos veidą, ji tarsi plaute nuplovė visas pašalines min
tis. Ir dekoracijos iš karto atgijo, viskas tapo medžiagiška, 
tikra. Dargi spiginantys prožektoriai susiliejo į vientisą, karš
tą Ispanijos saulę. Ji visa ---  kiekvienu savo širdies tvinksniu
buvo dabar tik Karmen. Net dirigento mostą, žymintį įstoji
mus, sugaudavo daugiau nuojauta, negu akimis. Ji matė 
Choze kančią, įsiliepsnojantį pavydą, beribę meilę ir tulžingą 
neapykantą. Ir nieko negalėjo jam padėti. Ji nepriklausė pa
ti sau. Akla, gaivalinga meilė Teodorui užtemdė viską. . . 
Vienintelę akimirką Aldonai teko sutvardyti šypseną, kai part
neris, paskutinio dueto metu turįs atsistoti visiškai arti, ėmė 
stiebtis ant pirštų galų. Atrodė, kad dar sekundė, ir jis su 
visais savo paaukštintais batais iškils į orą.

Levukas — taip jie visi paprastai vadindavo Leoną Ska- 
bulį---- jau konservatorijoje iš savo balso išgavo viską, ką tik
buvo galima išgauti: malonų tembrą, tikslumą, aiškią tarseną. 

, Tačiau niekad, nors jau dešimt metų dainavo teatre, nešikopė 
jis iš antro sąstato.' Balsui trūko jėgos, o jo ūgiui — dar nors 

penkiolikos centimentrų, kad galėtų su pasisekimu vaidinti 
herojinius vaidmenis.

„Dievaži, kaip visa tai, žiūrint iš šalies, juokinga, — ne
jučiom pagalvojo ji. — Ir kvaila. . .“

Tarsi suvokęs partnerės mintį, Skabulis dar labjau pasi
stiebė ir, išsitraukęs durklą, tragišku balsu sušuko:

— Tai mirk!
Paskutinė arija. Dar keliolika muzikos taktų. Uždanga. 
Grįžtančią į grimo kambarį. Norkutę pasitiko budėtojas 

su mažyčiu popieriaus lapeliu, kuriame buvo užrašytas Lauri- 
tėno darbovietės telefono numeris.

„Jeigu jis laukia skambučio įstaigoje dabar, sekmadienį, 
---  vadinasi, laisvas ir nori susitikti”.

Vatos gniutulėliu šluostydama nuo veido grimą. Aldo
na galvojo, ką ji šiandien toliau darys. Pas Edvardą užeis bū
tinai, ---  tai jau nuspręsta. Gal tik labjau į vakarą. Paulius?
Nebent papietaus su juo kur nors mieste. Pas Marčiukonįį 
vargu ar turės noro jis užsukti. Nors kodėl, galėtų: Aldona 
pati juos ne per seniausiai supažindino. Būtų dar smagiau, 
nuėjus dviese. Tik kad jis, Paulius, aktorių draugijos atkak
liai vengia. Gal ir iš tiesų jam nelengva pritapti. . .

Ir tai, kad Lauritėnas prašė paskambinti, ir galimas jo 
nenoras drauge pasisvečiuoti Aldonos širdy dabar nebepaliko 
gilesnių pėdsakų. Lapukas su jo telefono numeriu, mintis, jog 
jis laukia ir, aišku, tikisi susitikti — neberausvino jos skruos
tų kaip pirma, nebevertė širdies suplakti stipriau ir greičiau. 
Laikas daug ką pakeitė.

Laikas? Taip, gal būt, ir laikas, bet ne dienų, savaičių, mė
nesių aritmetinė suma.

Laikas ---  o tai buvo dar Pajūryje ---  sudaužė jos pirmą
ją iliuziją. Ji susitaikė. Mylėjo Lauritėną tokį, koks liko jis 
be šventinio rūbo. Nebent retkarčiais širdyje nusišypsodavo 
iš ortodoksiškų jo samprotavimų. Pagaliau argi Paulius kal
tas, kad ji svajojo apie vieną žmogų, o sutiko kitą? Net ir 
saulėta rudens pradžia, tarsi pareigingas sąvadautojas, jiems 
gelbėjo pratęsti vasarą. Trakai. Žalieji ežerai. . . Krintant 
variniams beržų lapams, jie suartėjo, kiek iš viso gali suartėti 
vyras ir moteris. Laikas. O paskui. . . Ji dar nebuvo tikra, 
bet ilgiau abejoti viena nebeturėjo jėgų.

„Pauliau, man rodos. . . — Aldona, tirštai nuraudusi, 
susilaikė. — Pagaliau, kaip ten bebūtų, mums reikia vieną 
kartą apie tai pakalbėti. Manęs sąžinė negraužia, aš jau sa
kiau. Bet jeigu atsitiktų, aš. . . Tu suprask, Pauliau. . .”

Jis, nustebęs ir, matyt, nieko nesuvokdamas, pakėlė nu
stebusias akis.

„Primesti Augustinui svetimą kūdikį. . . Ne, šito aš pati 
sau negalėčiau atleisti“.

Dabar suprato ir Lauritėnas.
„Tu ką, įtari?“ — sušnibždėjo staiga pabalusiomis lū

pomis.
„Taip. — Ji akimirkai nulenkė galvą, bet ir vėl pakėlė, 

staigiu judesiu atmesdama ant kaktos krintančius plaukus. — 
Tuomet belieka viena išeitis. . .”

Jis tulėjo.
„Ar tu ryšies palikti šeimą ir gyventi su manim?“
Paulius vietoj atsako paėmė jos rankas ir ėmė bučiuoti. 

Ji laukė.
„Dekretinės atostogos pakenktų tavo repertuarui. Pati 

sakei. . . ---  Jis buvo visiškai pasimetęs, suglumęs. ---- Ne, tai
neįmanoma. . . Tu, matyt, neapgalvojai visko iki galo. . .“

„Dėl mudviejų kūdikio aš su viskuo linkusi susitaikyti, 
Pauliau“.

Jis pats paleido jos rankas.
„Ne, tai vis tiek neįmanoma, — susikrimtęs tebetvirtino 

Lauritėnas. ---  Aš apie tai daug galvojau, Aldona. Šito mud
viem niekas neatleistų.”

„Kas neatleistų? Karuža? Lauritėnienė?“
„Ne, ne vien jie. Visi, kas tik nori. Tarbyų rūmų pro

jekto autorius ir. . . Ne, tai nerealu, neįmanoma!”
Ji nebesiklausė. Ir žodžio nepratarė, kad išreikštų savo 

nusivylimą, sukilusį pasipiktinimą. Giliai įžeista jo bailumo, 
nusisuko ir nuėjo.

Dvi savaites Aldona neatsakinėjo į Lauritėno skambu
čius. Neskaičiusi suplėšė laišką. Ilr tik kažkoks atsitiktinu
mas vėl suvedė juos. O gal ir neatsitiktinumas. Paulius at
kakliai j ieškojo progos susitikti, išsiaiškinti. . Kentėjo skau
džiai, pergyveno visą savo šeimyninių santykių painiavą. Ir į 
darbą buvo benumojąs atgalia ranka. Tik prieraišumas, mei
lė Aldonai nemažėjo. Jis jautėsi laimingas, kai galėdavo jai 
padaryti kokį nors malonumą, džiaugsmą. Pagaliau Norkutė 
atlyžo. Ne, ne viskas buvo ir joje perdegę. Ji dar matė Pau
liuje architektą, menininką, kuriam širdyje linkėjo sėkmės.

Ir vėl laikas nustatė, apibrėžė jų santykius.
„Kas mes tokie vienas antram”? ---- kartą paklausė jos

Lauritėnas.
„Draugai“.
„Draugai? ---- Pauliaus aiškiai nepatenkino jos atsaky

mas. — Prisimeni Čechovo „Dėdę Vanią?” Vyro ir moters 
draugystė. . . Iš pradžių draugai paskui bičiuliai, o dar pas
kiau ---  meilužiai. .

Ji pagalvojo ir nusijuokė.
„O pas mus tebūna atvirkščiai. .
Dabar ji Lauritėnui paskambino iš pirmojo pasitaikiusio 

automato.
Bus daugiau.
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Kovoj dėl ilgo gyvenimo
NIAGAROS PUSIASALIS

KAIP IŠTIKRŲJŲ YRA SU DEMOKRATIJA MŪSŲ 
PUSIASALYJE

8.
MITYBA.

Tinkama mityba yra vienas 
iš svaroiausių dalykų paiai- 
paduotas maistas germa apeti 
sulaukti gilios senatvės.

Medžiagos, iš kurių sudary 
tas musų Kūnas, nuolatos kei 
čiasi, virsdamos paprastes
nėm savo chenune struktūra. 
Dėka šio proceso atsipaia.do- 
ja energija reikalinga raume
nų darom ir — kitiems orga
nams, palaikyti kūno tempera 
turą, išeikvotos kūno energi
jos papildymui mes naudoja
me maistą.

Maistas apskaičiuojamas 
kalorijomis. Kalorija tai vie
netas matuoti kūno energijai.

Jei maisto kaloringumas 
mažesnis negu išeikvota ener
gija, organizmas pradeda gy
venti savo atsargų sąsaaiton 
ir kūno svoris krinta. Jei mais 
to kaloringumas pastoviai vir 
Sija energijos išeikvojimą, pra 
deda augti svoris. Maistas pri 
valo turėti ne tik pakankamai 
kalorijų, bet ir savo sąstatu 
atatikti žmogaus kūno reika
lavimams. Žmogaus maistas 
turi turėti atatinkamą kiekį 
baltyminių medžiagų, anglia
vandenių, riebalų, vitaminų ir 
mineralinių druskų.

Mūsų mityboj turėtume va 
dovautis ne pagal laikrodį, 
bet valgyti, kada esame tikrai 
išalkę, kai duona, vanduo ir 
druska mums vaizduojasi ska 
nėstu. Toks alkis rodo, jog or 
ganizmas yra atlikęs pavestą 
jam uždavinį — suvirškinęs 
patiektą jam maistą, o krau
jas maisto daleles išnešiojęs 
po kūną, per alkį prašo dau
giau.

Gražus yra romėnų pasaky 
mas: gyvename ne dėl valgio, 
o valgome, kad gyvybę palai
kytume.

Tobulesnei mašinai reika
linga tobulesnė degamoji me
džiaga, tobulesnis tepalas ir 
priežiūra. Smegenys yra tobu 
liausią dalis žmogaus organiz 
mo, todėl ir jų jėgų palaiky
mui mityba reikalinga ypa
tingo dėmesio.

Geriausis smegenų — ner
vų maistas — maišytas, bet ja 
me turi viršyti daržovės, vai
siai. Žinoma, turi reikšmės 
amžius, sveikatos stovis, pa
linkimai. Valgyti ramioj aplin 
koj, nekalbant apie rimtus da 
lykus, neskaityti, valgyti išlė

I M. MAČIUKAS |
S VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

I ' SIUVĖJAS 1
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |
| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
$ Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. a

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. X
\ 79 ir 81 St. Zotique St. E. $
| Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją 
ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per 

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940

to, gerai maistą sukramtyti. 
Skaniai parengtas ir gražiai 
paduoda maistas gerina apeti 
tą.

Senatvėn reikia apriboti 
naudojimą produktų turtingų 
cholesterinu: kiaušinio try
nių, riebios mėsos ir žuvies, 
šokolado, kavos vartojimą, pa 
tiekalus iš inkstų, širdies.

VITAMINAI
Vitaminai turi labai didelės 

reikšmės maisto apykaitoj. 
Daugelis iš jų įeina į rermen- 
tų sąstatą. Trukumas kurio 
nors vitamino pablogina nor
malią maisto apykaitą, suma
žėja infekcijom atsparumas, 
pas vaikus sulėtėja augimas, 
atsiranda įvairių negalavimų. 
Žymus kurio nors vitamino 
trūkumas iššaukia tam tikrą 
susirgimą. Pav., C vitamino 
trūkumas yra skorbuto prie
žastis. A vitamino, trūkumas 
iššaukia akių, odos, gleivinių 
susirgimą. D vitamino trūku
mas veda prie rachito. Mais
tas turįs pakankamai vitami
nų, teigiamai veikia organiz
mo funkcijas, pagerina mais
to apykaitą, sustiprina sveika 
tą.

Ypač didelės reikšmės or
ganizmui turi C vitaminas. C 
vitaminas padidina atsparu
mą prieš infekcijas, saugoja 
nuo arterijų sklerozės, pade
da sunaudoti baltymines me
džiagas ir t. t.

Daug C vitamino yra dar
žovėse, uogose, vaisiuose — 
žemuogėse, braškėse, apelsi
nuose, citrinose, pamidoruo- 
se, kopūstuose, krapuose, svo 
gūnuose, petruškose, krienuo 
se, mažiau bulvėse.

Daugiausia C vitamino er
škėtrožėse, juodųjų serbentų 
uogose.

Iš erškėtrožių vaisių gami
namas nuovaras, kurį galima 
gerti karštą arba šaltą. Ima
ma 10—15 gr erškėtrožių uo
gų, perplaunama šaltu vande 
niu, užpilama stikline karšto 
vandens ir verdama 10 min., 
puodą sandariai uždengus. 
Vėliau nuovirui leidžiama nu 
sistovėti, uždarame inde 3—4 
vai. Nuovaras gaminamas ne 
ilgiau 2 dienom. Pagerinti 
nuovaro skoniui pridedama 
cukraus, medaus, vaisių - uo
gų sunkos.

Bus daugiau.

WellandiSkis J. P. jau kelin 
tą kartą spaudoje skundžiasi, 
kad čia mums trūksta demo
kratijos, kad mes tos demo
kratijos nesuprantam ir ei
nam prieš ją. Paskutinėje ko
respondencijoje J. P. jau nu
rodo, kad mes einame prieš tą 
demokratiją „fanatiškai '. To 
.apkaltinimo priežastis tai, 
kad permažai žmonių atėjo į 
Wellande suruoštus 16 Vasa
rio proga šokius. J. P. tuoj nu 
rodo to viso kaltininkus, ku
rie štai tokiu būdu kerta tie
siai į mūšy pusiasalio demok
ratijos šaknis.

Beveik nebebūtų ko prie ši 
to viso reikalo ką bepridėti ar 
ką beatimti, tačiau reikia šį tą 
paiškinti, nes atrodo J. P. 
tikrai apeina demokratijos li
kimas šiame krašte.

Norėtųsi J. P. patikinti, 
kad baiminasi jis be jokio pa 
grindo: niekas demokratijos 
nebesugriaus tiek kiek ji su
griuvusi visame pasaulyje. Ru 
sai turi savo demokratiją, ki
nai savo, arabai savo, o vaka
rai irgi visiškai savo. Kodėl 
tad mums lietuviams laužyti, 
galia spėjant, kuri tų demok
ratijų yra „tikroji“, labiau
siai reikalinga, juo labjau, 
kad ir pats J. P. nenurodo, už 
kurią jis galvą dėtų.

Taigi mūsų pusiasalyje 
maišytis su demokratija kaip 
su kokiu kuolu oponentams 
gązdinti jokios naudos pasiek 
ta tur būt nebus. Lygiai, kaip 
nebus gaudant laukuose vėją 
kiauru maišu.

J. P. tvirtina labai apkartu
siu tonu, kad blogus įpročius 
liečiančius demokratiją, mes 
atsivežėme iš. . . Lietuvos. Gi 
mes manėme, kad viską, ką iš 
Lietuvos atsivežėme yra tik 
kilnu ir gražu, nes kitaip mes 
nebūtume iš jos nė kojos kėlę.

J. P. aiškus laisvos minties 
ir laisvo žodžio šalininkas, 
bet tai tiek, kiek tai liečia jį 
patį. Kitiems lietuviams jis 
tos laisvės nenori duoti ir py
ksta ir pravardžiuojasi jei ir 
kiti naudojasi tos palaimintos 
demokratijos atributais.

Kai kuris lietuvis ne visai 
sutinka su kurios valdybos ar 
tik jos nario veikla ir kalba— 
tada jau J. P. nuomone eina
ma prieš demokratiją, griau
nama valdyba. Kai kitas lie
tuvis reikalauja žodžio ir jį 
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ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

pasako netokį, kokį išgirsti 
norėtų J. P., tada tas lietuvis 
jau „pučia šiaurius vėjus“, 
jau jis fanatikas. Kas nenori 
šokti per 16 vasario — irgi 
blogas žmogus.

Anglai tokią kalbą, kaip J. 
P. vadina „Big talk”, o lietu
viai dar blogiau. Būtų gerai, 
kad J. P. bent kartą nusileis
tų nuo demokratijos debesų į 
lietuviškų susirinkimų salę ir 
pamatytų, kad ten tikrai yra 
demokratija. Kad žmonės 
skaitosi vieni su kitų nuomo
ne, kad supranta ir kito žmo
gaus medalio pusę, kad tole
ruoja ir kitų nuomonę, kad 
pravestų savo mintį siekia 
daugumos ir jei jos nėra — 
demokratijos pagrindais — 
prisijungia prie visų, bet jo
kiu būdu neštampuoja jų, 
kaip kokius daiktus, abejoti
nos vertės štampu.

Kaimynas.
N L red. prie gerb. Kaimy

no pastabų turi pasakyti, kad 
demokratija toli gražu nėra 
demokratija visokis jos tyčio 
mis, klastojant ir prievartau
jant jos vardo panaudojimas, 
koks dabar yra Rusijoje ar Ki 
nijoje. Nesusipratimas būtų 
kalbėti apie Rusijos arba Ki
nijos komunistų vadinamąją 
demokratiją, kurią ir jie pa
tys vadina „rytų“ arba „ko
munistine demokratija“. De
mokratija žmonių santykiuo
se yra tokia forma, kurioje 
žiūrima daugumos valios, ta
čiau remiantis tiksliais prin
cipais: laisvės, lygybės ir bro 
liškumo. Nei rusų, nei kinų 
komunistai šitų principų ne
boja, todėl pas juos demokra 
tijos ir nėra. Tat ir mes demo 
kratijos termino nenaudoki
me kreivai, bet žiūrėkime, 
kad būtų laikomasi demokra
tijos principų, kurie yra pa
grįsti morale.

Kaimynas klysta sakyda
mas, kad visa, ką atsivežėme 
iš Lietuvos yra gera. Ne. Iš 
Lietuvos esame atsivežę ir ne 
tikusių, blogų dalykų, kurie 
mums čia trukdo vienybę ir 
bendradarbiavimą.

Tat, teisingai supraskime 
demokratiją, venkime atsivež 
tinių ir čia įgyjamų negerovių 
ir pasinaudokime ir tomis ge
rovėmis, kurių ir čia gyve
nant galima rasti.

FILMO MENAS
FILMAS PRIEŠ SEN. MCCARTHY 

KOMUNISTŲ AGITACIJA
Point of Order

Los Angeles, Calif, užda
ruose seansuose spaudos ats
tovai 1964 m. kovo mėn. du
kart kviesti pasižiūrėti 97 mi 
nučių ilgumo filmo „Point of 
Order’’. (Tvarkosi) Skelbia
ma, esą dokumentinis filmas 
iš senatoriaus McCarthy klau 
sinėjimų apie komunistų infilt 
raciją, įtaką JAV-ėms.

Vienoje tokioje uždaroje 
spaudos atstovų sueigoje bu
vau kovo 21 d., filmą mačiau.

Naudojama tikros nuotrau 
kos iš vykusių JAV-ių Karino 
menės (Armijos) iš vienos pu 
sės, ir sen. McCarthy iš kitos 
pusės vadinamų ginčų. Filmo 
gamintojai Emile de Antonio 
ir Daniel Talbot, filrj-o redak
torius - direktorius Emile de 
Antonio, idėja Daniel Talbot, 
redaktorius Robert Duncan, 
redaktoriaus padėjėjai David 
T. Bazelon ir Richard Reve
re, gamintojo talkininkas El
iot Pratt, pagamino Point Fil 
ms. Veiksmas vyksta 1954 m. 
balandžio 22 — birželio 16 Se 
nato Apklausinėjimo kamba
ryje, Washington, D. C.

Praėjus dešimčiai metų 
nuo įvykio, kruvinąjį komuniz 
mą praktiškai pergyvenusiam 
aišku, kad tikrai teisingas bu 
vo senatorius Mc Carthy, ir 
kaip naiviai kvaili, vaikiškai 
suklaidinti jo priešininkai, at
seit JAV Kariuomenė (Armi
ja) ir jų talkininkai. Ypatin
gai naivėliškų pasisakymų pa 
reiškia Specialus kariuomenės 
(Army) patarėjas Joseph 
Welch ir sen. Stuart Syming
ton. Jų bei kitų provokuojan
čiai naiviais klausimais, išsisu 
kinėjimais naudodamiesi „do
kumentinio’ ’ filmo gaminto
jai parengė ir turbūt Ameri
koje viešumon paleis minėtąjį 
ekrane krutantį lipdinį.

Lietuviui „dypukui’’ labai 
aiškiai pastebimas filmo ga
mintojų noras sen. McCarthy 
sujuokinti, nužeminti, paro
dyti žmonijos, Amerikos prie
šu. „Reikalingose” vietose 
įkišta plojimų, šypsnių. Tik 
naivėliai gali nesuprasti filmo 
tikrojo tikslo: gudraus komu
nistinių idėjų tolimesnio skel
bimo JAV-se.

Tikrai gaila, kad gausūs 
spaudos atstovai net filmo me 
tu (juokas, plojimas) palaikė 
sen. MacCarthy priešų pusę. 
Tai rodo, kiek naivi, neišma
nėliški yra amerikiečiai ar sve 
timų valstybių žurnalistai, 
praktiškai nepergyvenę komu 
nizmo, nepažįstantieji piktai 
klastingų komunistiškų pink
lių. Juo labjau filmas, išėjęs į 
plačiuosius JAV žiūrovų šiuo 
gsnius, paplaus smegenis dau 

geliui amerikonų, nustatys 
juos prieš komunistų pr.ešus 
būk tai laisvės, demokratijos, 
amerikomzmo vardan.

Minėti apk.aus.nėj.mai tru 
ko 188 valandas. Čia raudo
nųjų parengėjų noru tiesiogi
niai filmuoto apklausinėjimo 
panaudota vienai valandai ir 
37 minutėms duomenų.

Neabejotinai komunistinė 
propaganda skleidžiama ir at- 
silamciusiems nemokamai da
linamoje brošiūrėlėje.

Mūsų politinės organ.zaci- 
jos turėtų ir privalėtų atitin- 
Kamuose JAV valdžios siuogs 
niuose atkreipti reikiamą dė
mesį dėl „Point or Order" la
bai gudriai užmaskuotos ko
munistinės propagandos.

Senatorius McCarthy dėka 
pravesti ir kai kurių lietuvių 
apklausinėjimai dėl rusų - ko
munistų okupacijos Lietuvo
je. Labai gaila, jais lietuviš
kiems reikalams nepasitarnau 
ta mums norima prasme. Se$. 
McCarthy netikėtai mirė 
1957 gegužės 2 d. (ne gegu
žės pirmą...) netrukus po to, 
kai sveikatos patikrinimui ar 
gydymui buvo paguldytas į J 
AV Armijos ligoninę. Šias ei
lutes rašantis gerai atsimena, 
kad vos tik sen. McCarthy at 
sigulus Armijos ligoninėje, 
plačiau galvojantieji amerikie 
čiai sakė, kad jis iš ligoninės 
jau neišeis. . . Taip ir buvo.

Vytautas Rimkus.

KURIŲ KRAŠTŲ PINIGAI 
NEŠVARIAUSI

Viena prancūzų bakteriolo 
ginė laboratorija tyrė įvairių 
kraštų pinigus - banknotus ir 
monetas — ir rado, kad ne
švariausi pinigai yra Graiki
jos, Ispanijos ir Argentinos. 
Nerasta nė vieno banknoto, 
ant kurio nebūtų džiovos ank 
ričių, niežų ir kitų žalingų 
mikrobų.

Kaip matos reikia būti at
sargiems ir pinigų vartojime, 
kad ne užsikrėtus augščiau 
minėtom ir kitom užkrečia
mom ligom.

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

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

t::::::::::?::::::::::::::::::::::::I A. NOK KELI UNAS I
& Commisioner of the Superior Court of Montreal
| MONTREAL ENTERPRISES REG’D 1
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

>; BALTIC WOODWORK CO. I
| DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI, :i 
I IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

SLIDINĖKIME MĖLYNAJAME SLĖNYJE 
— Vallee Blue Ski Centre — 

VAL DAVID, PRIE 11 KELIO.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

I
 ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine. f

1 BELLAZZI-LAMY, INC j:
j DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle į
t {vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai L

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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Veda sktn. inž. J. Bulota.

SKAUTAI AKADEMIKAI

SAULT ST. MARIE, ONTARIO VANCOUVER, B.C.
ŠALTOS VELYKOS NAUJA KLB BRITŲ KOLUMBIJOS VALDYBA

jau kelinti metai pateikia raši 
nius apie savo veiklą, o VLI 
Ko išlaikomosios radijo sto
tys Madride, Romoje ir Vati
kane juos perskaitydavo ir pa 
vergtosios tėvynės jaunimą su 
pažindina su skautų akademi 
kų gyvenimu ir veikla.

VLIKas kalbino ir kitas 
jaunimo organizacijas duoti 
rašinių apie savo veiklą, bet 
jų ilgokai nesusilaukė.

Pagaliau atėjo naujos jėgos 
su gana plačiai organizuotu 
jaunimo tinklu. Į šiuos dar
bus nuo Naujųjų Metų įsijun 
gė apie 20 jaunų žmonių gru
pė ir sudarė pagrindą vieną 
dieną per savaitę, turėti spe
cialią jaunimo valandėlę, kuri 
pavadinta „Jaunimas kalba 
jaunimui“. O kaip praverstų, 
kad visos jaunimo organizaci 
jos duotų rašinius apie savo 
veiklą. Ir ne tik jaunimo orga 
nizacijos, bet ir kitos, kad ko
respondentams nereikėtų nau 
dotis laikraščių aprašymais.
L. S. S. APDOVANOJIMAI

Vasario 16 d. šventės pro
ga LSS Tarybos Pirmija ap
dovanojo „Padėkos” ordinu 
su rėmėjo kaspinu: arch. dr. 
Alfredą Kulpavičių Kanado-

KULTORINĖ
Atkelta iš 4 

neša, kad ligšiolinis Knygų 
Lentynos leidėjas, Vytautas 
Saulius, leidęs Knygų Lenty
ną 1960 — 1963 metais, to
liau nebus šio leidinio mece
natu ir Knygų Lentynos lei
dimą perims Lituanistikos 
Institutas, kuriam dabar va
dovauja dr. J. Balys. Taip gi 
iš redaktoriaus pareigų pasi
traukia ir Br. Kviklys, ligšiol 
talkinęs Knygų Lentynai, ap
rašinėdamas leidyklos negau
tus leidinius.
„NAUJIENŲ” DIENRAŠ

ČIUI 50 M. AMŽIAUS
Čikagoje, JAV leidžiamam 

dienraščiui „Naujienos” va
sario 19 d. sukako 50 metų. 
Šis demokratinės krypties 
laikraštis pradžioje buvo lei
džiamas kartą per savaitę, o 
nuo 1914 m. rugp. 1 d. pasiro 
do kasdien. Tai pirmas liet, 
dienraštis JAV-se. Nuo leidi
mo pradžios „Naujienų“ vyr. 
redaktorium yra dr. Pijus 
Grigaitis. Nuo 1916 m. su per 
traukomis, o nuo 1921 m. be 
pertraukos redakcijoje dirba 
Kostas M. Augustas, vyr. re
daktoriaus pavaduotojas. Il
gesnį laiką „Naujienų” redak 
cijoje dirbo Antan. Lalis, Ka 
zys Baronas, Vincas Poška, 
Juozas Laukys, A. Dvylis, P.

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and Solictor

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

Už paskolas ir — morgičius — 6%%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais rr penktadieniais.

je, už didelius nuopelnus pa
statant Toronto skautų-čių, 
stovyklavietę.

Dr. Aleksandrą Margerj, 
Australijoje, už didelius nuo
pelnus pastatant rajono sto
vyklavietę ir nuolatinę para
mą liet, skautams-ėms.

„Lelijos” ordinu apdovano 
jo:
V. s. Sofiją Statkienę, Chica 
goję, JAV, už didelius nuo
pelnus ir darbą Seserijoje.

S. Tautvydą Gailių, Vokie
tijoje, už LSB reprezentaci
jos suorganizavimą ir paruoši 
mą Pasaulinėje Jamboree 
Graikijoje.

LSB vadija sveikina apdo
vanotus ir linki nepailstamai 
toliau darbuotis lietuviškos 
skautijos labui.

LSB Informacija.
NAUJAS SKYRIUS 

SPAUDOJE
LSS vadovybės pastango

mis, nuo š. m. vasario mėn. 
„Naujienų“ dienraštyje pra
dėtas skautų skyrius, „Mūsų 
Skautija“ vardu. Skyrius iš
eina kiekvieną trečiadienį ir jį 
redaguoja ps. Balys Vosylius, 
7120 So. Rockwell St., Chica
go 29, Ill. Telef. 434-3462.

LSB Informacija.

KRONIKA. ..
to puslapio.
Adomaitis, V. Radzevičius, 
Stp. Strazdas, Antanas Vaiva 
da, Martynas Gudelis, dr. Pet 
ras Jonikas, J. Balčiūnas - 
- Švaistas ir kt. Šiuo metu 
dienraščio polit. žinių tvarky
toju yra St. Vainoras ir bend 
rosios kronikos vedėju Juozas 
Pronskus (Aklasmatė). Dien 
raščio ūkio reikalus tvarko 
M. Gudelis. E.

PROF. DR. Z. IVINSKIO 
PASKAITA BONNOS 

UNIVERSITETE
Vokietijoje, Bonnos Fried- 

richo - Wilhelmo universitete 
prof. Zenonas Ivinskis vas. 
22 d. skaitė įžengiamąją pa
skaitą tema „Reformacijos 
raida Lietuvoje prieš jėzui
tams atsirandant”. Paskaitos 
išklausyti filosofijos fakulte
to dekanas buvo pakvietęs re 
ktorių, senatą, visus univ. pro 
fesorius bei universiteto bičių 
liūs. E.
LITUANISTAI PRIVERS

TI RŪPINTIS BALTŲ-SLA 
VŲ KALBINIAIS 

SANTYKIAIS
Apie Lietuvos Mokslų aka 

demijos Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto veiklą

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE. 3-0978
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Didžiausias prieš Velykas 
įvykis mūsų nedidelėje lietu
vių kolonijoje buvo 3 dienų 
rekolekcijos, kurias vedė „sk 
rajojantis Kanados kapelio
nas“ — kun. St. Kulbis iš 
Montrealio ir kurios sutraukė 
rekordinį tautiečių skaičių.

Velykas šiemet turėjome 
šaltas, baltas ir visai skirtin
gas nuo tų, kurias, jei prisi
mename, matydavome Lietu
voje. Tik užmerkite akis ir pa 
galvokite apie Velykų rytą 
Lietuvoje, tai ir nenoromis jū 
sų vaizduotėje atsiras pavasa 
riškas atbundančios gamtos 
oras, beskubančios į bažnyčią 
merginos, raiti vyrai, iškilmin 
gas bažnyčių varpų gaudimas 
ir didžiausias žmonių susigrū 
dimas bažnyčioje ir laike pro 
cesijos apie bažnyčią iškilmin 
gas Aleliuja.

Nei norėdamas trumpa ko 
respondencija neaprašysi visų 
mūsų senų Velykų tradicinių 
papročių bei malonumų, ku
rių, gaila, Š. Amerikoje nėra 
ir pačios Velykos čia yra ne- 

„Tiesos“ (nr. 51, vas. 29) il
gesniame rašiny pažymėta, 
kad minėto instituto bibliote
kos fonduose esama 63,000 
knygų ir daugiau kaip 3,000 
pavadinimų periodinių leidi
nių komplektų.

Tautosakos skyriuje pasta
ruoju metu esą susisteminta 
daugiau kaip 230 tūkst. dai
nų ir apie 40 tūkst. melodijų. 
Iš Institute dirbančių filolo
gų nurodytos pavardės: lite
ratūros mokslininkų ir kriti
kų — K. Doveikos, L. Ginei
čio, J. Lankučio, V. Galinio, 
V. Kubiliaus, J. Kaminsko, 
folkloristų — A. Jonyno, K. 
Grigo, L. Saukos, V. Baraus
kienės, kalbininkų — J. Kruo 
po, K. Ulvydo, Z. Jonikaitės, 
A. Lyberio, J. Paulausko, A. 
Valeckienės, V. Vaitkevičiū
tės.

Vis labjau stiprinami Insti 
tuto ryšiai su kitomis Sovie
tų S-gos ir užsienio įstaigo
mis. K. Korsakui vadovau
jant toliau koordinuojama bal 
tų-slavų kalbinių santykių ty 
rinėjimas — tai Maskvos pri 
mestas lietuviams uždavinys 
(buvo nutarta 1961 m. įvyku
siame slavistų pasitarime). 
Tad ir lituanistams, kaip pri
pažįstama „Tiesoje”, tenka 
„formuoti komunistinės epo
chos žmogų, dirbti ideologi
jos fronte“ ir. . . aišku, nu
kreipti nuo tiesioginių litua
nistikos uždavinių. E. 

The Telegram. Toronto
Iš mokyklos motorizuotomis rogėmis yra didelis džiaugsmas 
mažiesiems, gyvenantiems Georgian Bay saloje arba izoliuo
tose vietovėse. Viešosios ir privačios mokyklos nuomoja 
motorizuotas roges ir samdo jų savininkus greit pervežti 
jųjų vaikus per ledą ir sniegą judant 30 mylių į valandą.

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

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

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai.
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in.
Visais automobilių reikalais kreiptis:

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

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

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

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

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

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

tokia didelė šventė, kaip kad 
būdavo Lietuvoje.

KITOS NAUJIENOS
Mūsų naujoji ap. valdyba 

gegužės mėn. ruoš Motinos 
dienos minėjimą, kuris bus 
skirtingas nuo visos eilės pra 
ėjusių įvairių minėjimų. Šio 
Motinos dienos minėjimo pro 
gramai paruošti yra pakvies
ta tautietė Jadvyga Staškū- 
nienė.
• Vietos plieno fabrikas „AL 
GO MA“ šiais metais numato 
išleisti 40 milijonų dolerių to 
limesniam fabriko išplėtimui 
bei patobulinimui, o nuo 1951 
-mų metų panašiems reika
lams šis fabrikas yra išleidęs 
314 milijonų dolerių.
• Mūsų miesto prog. konser
vatorių atstovas į Ontario pro 
vincijos parlamentą Arthur 
A. Wishart yra paskirtas On 
tario prokuroru.
• Nauji „Nepriklausomos 
Lietuvos“ prenumeratoriai: 
Kazys Sližys ir Kaz. Baraus
kas. Sveikiname!

Korespondentas.

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

A. Namsons: Rusificacion 
de los estados balticos. (Pa
baltijo kraštų rusifikacija). 
Žurnale: Oriente Europeo. 
Revista trimestrai del Cent
ro de Estudios Orientalies. 
Redaccion y administracion: 
Claudio Coello, 129. — Mad
rid — 6. Director: Santiago 
Morillo S. J. Secretorio: Ger 
man Buceta. 1963 Nr. 49, 17 
—31 psl.

Statistikos duomenimis au
torius įrodo, kad nuo 1939 iki 
1959 metų rusų skaičius Pa
kaityje užaugo bent 3 kartus. 
Latvijoje rusų dabar yra per 
646.000, Estijoje 287.000, 
Lietuvoje 279.000, taigi iš vi 
so 1.212.000, o tai sudaro 22 
% visų Pabaltijo valstybių 
gyventojų.

Briefmarken — Spezial - 
- Netto - Katalog 1964 Euro
pa — UNO. 158 p. Leidėjo 
adresas: Enno Kuhlow, 51 
Aachen, Postfach 874. Kai
na: DM 2,50.

Specialus pašto ženklų ka
talogas su Europos sąjungos, 
UNO, NATO, egzilų, europi
nių regionų laidomis bei mo
tyvais. Pateikta pilna infor
macija apie „Laisvojo Pabal
tijo” naujuosius ženklus (p. 
135). Europos krepšinio pir
menybių 1939. V. 20 Kaune 
3-jų verčių ženklai Vokietijo 
ie šiandien kaštuoja nuo 70 
iki 190 DM.

Kovo 8 d. įvyko visuotinis 
KLB apylinkės susirinkimas. 
Apie apylinkės veiklą praneši 
mą padarė apylinkės pirm, in
žinierius K. Vanagas, suminė 
jęs ruoštus parengimus ir 
naujas pastangas įsigyti lietu 
vių namus ir sudaryti para
piją, kurios iniciatorium bu
vęs kun. Celiešius, tačiau iš
keltas į Putnamą, pažadėjus, 
kad čia atvyks kun. Kulbis iš 
Montrealio.

Pirm. K. Vanagas sumi
nėjo eilę pavardžių asmenų, 
kurie kokiu nors darbu prisi 
dėjo prie apylinkės parengi
mų bei veiklos, ir visiems jie
ms padėkojo.

Naujon valdybon išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė: 
Balys Vileita, pirm. RE3-7789 
Jonas Maciejauskas, vicepir.

WH 2-7913
Leonarda Vilenčikienė, sekr.

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

— Sov. S-gos irklavimo 
rinktinei Tokijo olimpinėse 
žaidynėse, laivus gamins lat
viai, o irklus — lietuviai

IŠ VISUR
Pietų Vietnamo futboli

ninkai, pralaimėję pirmas run 
gtynes Izraeliui 0:1, atsigne- 
bimo rungtynėse pelnė du 
įvarčius ir tuo pačiu susitiks 
su pietų Korėjos rinktine dėl 
dalyvavimo Tokijo olimpiadė 
je.

— Suomijos krepšininkai 
savo sostinėje nugalėjo Šve
diją 81:54.

— Vokietijoj dvi moterys 
eina futbolo teisėjų pareigas.

— 1 milij. dol. pasiūlė At
letico Madrid futbolo koman
da už Lisabonos žaidėją Euse 
bio!

— Prieš du metus, belan
kant Ispanijos sostinę, teko 
stebėti rungtynes su Real 
Madrid futbolo komandos ai
kštėje, talpinančioj 123 tūkst. 
žiūrovų. Dabar, kaip praneša 
ispanų spauda, šis stadionas 
bus nugriautas, apstatant ai
kštę gyvenamais namais, ka
dangi augant miestui, jis atsi
rado rezidenciniam kvartale. 
Real Madrid fubolo klubas ti
kisi gauti iš miesto savivaldy 
bės apie 1 milj. dol. Jau yra 
planuojamas naujas stadio
nas. žymiai mažesnis žiūrovų 
skaičiumi už senąjį, nes tal
pins tarp 70—80 tūksta. žiū
rovų.

— Kai kurie JAV universi 
tetai yra futbolo tvirtovės, 
kur į gero futbolininko moks
lą žiūrima „per pirštus“, ka
dangi su sportu, išgarsinamas 
tos mokslo institucijos var
das. Visokių anekdotų kursuo 
ja, kurių vieną čia ir paduosi
me: egzaminų metu, profeso
rius klausia studentą futboli
ninką.

— Kas atrado Ameriką? U 
ga tyla.

— Nežinote — klausia vėl 
profesorius.

— Ne, atsako studentas - 
- futbolininkas.

— Kiek yra 8 kart septyni?
— Penkiasdešimt — atsa

ko studentas. Kadangi studen 
tą lydėjo komandos treneris, 

Nukelta į 7-tą psl.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, On t.

TR 4-3715
Albinas Smilgys, kas.

TR 4-1558
Edvardas, Gumbelevičius. pa

rengimų vado. HE 3-4936.
Į revizijos komisiją išrink

ti: Kazimieras Skrinskas, Al
dona Baronienė, Pranciškus 
Dainius.

Naujoji valdyba dėkoja už 
atliktus darbus buvusiems v- 
bos nariams: K. Vanagui, A. 
Baronienei, L. VilęnčiRienei, 
A. Staliomui ir J. Naujokui.
• Skrinskas Feliksas, dirbąs 
kaip vaistininkas, anglų 
„Sun” klubo meno paroaoje 
susilaukė gero profesionalų 
įvertinimo už gamtovaizužais.
• Biuletenį „Britų Kolumbi
jos Lietuvis” vardu pradėjo 
leisti susidaręs būrelis, red. 
yra F. Valys.
• Opozicija kilusi prieš lietu 
vių namų, parapijos ir biulete 
nio leidimą, kai vis tie suma
nymai yra svarbūs ir reikalin 
gi, — rašo B. K. Lietuvis.

TAUTOS FONDUI
Vasario 16 minėjime aukojo: 
$15 P. Vilenčikas; $ 1U: J. 
Kartis, P. A. Baronai, J. Sa
kalauskas; $5: J. Mac.jąus- 
kas, K. Miniotas, V. F-umys, 
P. Stalionis, A. Stalionis, T. 
Kratauskienė, A. Smilgis, A. 
Vaalitis, A. Wiley to, K. Skr
inskas ; $3: O. Gulbinienė, B. 
Radzevičius, J. Gulbinas, B. 
Vileita; $2: J. Diečkus, S. De 
veikis, K. Vanagas, F. Skrins 
kas, E. Bareišienė, R. Prieš- 
kaitis, M. Artimavičius, E. 
Maciulaitis, Fr. Yukna, E. 
Tuklis, J. Smitas, O. Kazlaus 
kienė, E. Gumbel, W. Asmo- 
nas; $1: B. Herman, S. Va
lys, B. Meškauskas, A. Goeth 
enger.

Viso suaukota $139, kurie 
pasiųsti V. Vaidoto vardu T. 
Fondo atstovybei Kanadoje.

Ta proga reiškiame didelę 
padėką geros valios aukoto
jams.

K. Skrinskas.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
JIEŠKO:

Engelmanienė Agota, Janu
šauskas Jonas, Kazakevičius 
Jonas ir Adelė, Liutkevičienė 
Jadvyga, gim. Jankus, Mit
chel or Macienskas, Joseph 
Patrick, Mordokaitė Monika, 
Naokasa (Nayokasa ar Nau
jokas) Jonas, Paulauskas An
tanas, Pašilienė Elena, Dr. 
med. (or Paszylis- Pašilienė), 
Pilibaytes (Pilebabechus) An 
tanas, Rimkus Jonas, Saikaus 
kas Jokimas, Slakattis ar Sla- 
kaitsi Raimondas, Steponkiavi 
čienė Maria Marijona, Videi- 
ka Juozas, Zelinsku (Gelins- 
ky) Pranas ir Isac Prano, Ma 
rie Prano.

Atsiliepti adresu: The Ca
nadian Red Cross Society 95 
Welleseley St. E., Toronto 5, 
Ont. Canada.

PADĖKA
Visiems, kurie, mūsų bran

giam vyrui ir tėvui a. a. Dr. 
Antanui Trimakui mirus, su
teikė jam paskutinį patarnavi 
mą, meldėsi už jo sielą, pareiš 
kė jam pagarbą ir mus užjau
tė, nuoširdžiai dėkojame.
Jadvyga Trimakienė ir sūnūs.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas.
Eina dešimti metai.

Administracijc? adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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hamiAltomviU
VAJUS LIETUVIŠKAI VIETOVEI.

KANADOS SOSTINE OTTAWA
BENDRAS PABALT1EČ1Ų POBŪVIS — ŠOKIAI

Besibaigiant žiemos sezo
nui, su atbundančiu pavasa
riu, pats laikas atbusti iš po 
žiemos snaudulio ir kiekvie
nam Hamiltono lietuviui. Su 
kasdien skaidriau prašvintan- 
čia linksma pavasario saulu
te, stenkimės ir mes pabusti 
su nauja ir skaidria šypsena. 
Nusikratykime žiemos suram 
bėjimo žymes, kad kartu su 
saulutės ir mūsų švintančiais 
veidais, derintųsi ir tautinis ir 
kultūrinis gyvenimas. Nors 
dar tik ankstyvas pavasaris, 
bet laikas bėga nepaprastu 
tempu ir nepamatysime, kaip 
kartaus prakaito nugraužtą 
kūną, skubėsim pašalinti iš 
dulkėto miesto į paplūdimius, 
gražius nuosavus vasarna
mius ir pan.

Deja, tas ne visiems priei
nama, ar tai dėl darbo, ar dėl 
neturėjimo savo priemonių ii 
gesnei kelionei, neretai ir dėl 
stokos lėšų, be kurių joks ma 
lonumas šiam kontinente ne
įmanomas. Tiesa, yra asme
nų, kurie su Dievo apdovano
ta gera sveikata ir geru dar
bu, nekartą pasigiria: geras 
gyvenimą čia Kanadoj. Ta
čiau, kiek dar yra ir tokių, 
kuriems likimas nelėmė tuo 
pasigirti. O jų širdys taip pat 
trokšta gyvenimo džiaugsmo, 
malonumo, bei poilsio, Kaip ir 
kiekvieno mirtingojo.

Sudaryti prieinamas sąly
gas gamtos malonumui, ypač 
jaunąja! kartai, pirmas dide
lis žingsnis ta kryptimi jau 
padarytas 1963 metais, įsigy
jant nuosavos žemės sklypelį 
vasaros stovyklai. Didžiausia 
pagarba šio uždavinio išspren 
dimui, atitenka mūsų kaimy
ninei kolonijai—Torontui. Ke 
liolikai pasišventusių idealis
tų veikiant, buvo sutelkta 
tiek kapitalo ir darbo jėgos, 
kad „Mažoji Lietuva“ jau eg
zistavo praeitą vasarą. Kas 
matė „Romuvos” stovyklą, 
kiekvienas pripažino, kad tai 
didelis ir be galo naudingas 
tikslas, ypač tautiniu atžvil
giu. jis yra dalinai atsiektas, 
nors pareikalavęs daug lėšų ir 
rankų darbo.

Ne paslaptis ,kad ir suva
žiavę mažieji stovyklautojai, 
dar pridėjo savo šėrą, gyveni
mo sąlygų pagerinimui. Dvi 
savaites gražioji „Romuvos“ 
vietovė, buvo tikra Tautos 
Tvirtovė, palikusi gražiausią 
įspūdį mažiesiems „tvirtovės 
gynėjams“ iki šiai dienai. Su 
nekantrumu jie laukia ir šiais 
metais tos dienos, kada galės 
su jaunatvišku klegesiu palik 
ti dulkiną miestą ir vėl susi
būrę jaunoj lietuviškoj aplin
kumoj, praleisti saugų ir nau
dingą vasaros laiką.

Mieli Hamiltono lietuviai, 
kiek mes prisidėjom prie šios 
Letuviškos tvirtovės įkūrimo? 
Aukų vajaus 1963m. stovykla 
vietės įrengimui metu, maža 
dalis atkreipė nuoširdų dėme
sį. Didesnė dalis, kad greičiau 
atsikratytų aukų rinkėjo, iš
metė vieną ar du dolerius. 
Ačiū ir už tai. Juk doleris 
prie dolerio sudaro dešimtis, 
o dešimtys —šimtus. Bet kur 
likusioji mūsų dalis? Laukia
me jūsų visų ir ne su šimtinė
mis, bet kad ir su pavieniais 
doleriukais, kad sukaupus 
bendras jėgas ir išteklius, 
šiais metais galutinai įgyven
dintume mūsų jaunimo džiau 
gsmo ir tautinio išlikimo tvir 
tovę, kur jie pasisemia ne tik 
fizinio, bet svarbiausia tauti
nio supratimo jėgų ateities 
egzistencijos išlaikymui.

Kaip žinoma, viso projekto 
įgyvendinimas atseis apie 20 
tūkstančių dol. Tas paliks mū 
sų nuosavu kampeliu netik 
Kanadai, bet ir visam šiam 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

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

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0611

kontinentui. Čia suskridęs jau 
nimas vėl prisimins per žiemą 
pamirštus lietuvišKus žodžius, 
aainas bei žaidimus.

Kas dar gali papildyti išse
kusią stovyklavietės įrengimų 
kasą, kur dar reikia keleto 
tūkst. dol. būtiniausiems rei
kalams, prašome Hamiltone 
įteikti V. Pašiliui: 50 Fair- 
holt Rd. S., arba susitarti te
lefonu: LI 4-4708. Taip pat 
sekmadieniais prie bažnyčios, 
po 11 vai. pamaldų. Iš anksto 
visiems nuoširdžiausias ačiū.

V. F.
GRĮŽTAME VĖL Į INTEN 

SYVŲ LN ĮSIG1J1MO 
DARtJA

Praėjusį rudenį Liet. Na
mų įsigijimo darbui atsiradus 
akligatvyje, lėšų telkimas pu
sę metų visiškai sustojo. iNe- 
tik kad sustojo, bet ir iš anks 
čiau surinktų buvo grąžinta, 
nariams prašant, apie 20,000 
dol. Tuo pat metu buvo jieš- 
koma išeičių, ką toliau daryti, 
kad visdėlto LN Hamiltone tu 
rėtumėm. Visuotinis narių su 
sirinkimas, kovo 15 d. surado 
puikų ir visuotinio pritarimo 
susilaukusį sprendimą — turi 
mą Deltą kiną perdirbti į di
delę auditoriją, kuri tiktų net 
ir krepšiniui žaisti, o pusrūsy 
ję įrengti klubą ir kitas lietu 
viškas patalpas.

LN valdyba kovo 26 d. po 
sėdyje nutarė dėti visas pas
tangas, kad gavus iš val
džios įstaigų reikalingus lei
dimus. Tuo pat laiku statybos 
k-ja, kurios p-ku v-ba išrinko 
Alf. Patamsį, sudarys apytik 
rį kino perdirbimo planą ir są 
matą.

Beabejo, šis kapitalinis re
montas pareikalaus lėšų, ku
rias sudėti reikės visiems lie
tuviams. Dėl to aš vėl lanky- 
siuosi pas tautiečius, prašyda
mas Liet. Namams paramos.

Labai maloniai prašau 
Tamstas nestabdyti LN įsigi 
jimo ir kas kiek galime juos 
finansiškai paremkime. Vieną 
kartą pagaliau gi reikia mu
ms šį darbą užbaigti! Tad šį 
kartą visi vieningai įsijunki
me į Liet. Namų darbą ir juos 
išbaikime!

St. Bakšys, 
LN v-bos p-kas.

LN V-BOS POSĖDYJE
kovo 26 d. v-bos nariai pasi
skirstė pareigomis. V-bos p- 
ku, kaip žinome, devintiems 
metams iš eilės, visuot. susi
rinkamas perrinko Stasį Bak
šį. Vicepirmininku v-ba slap
tu balsavimu perrinko Jurgį 
Palmer. Sekretoriaus parei
goms išrinktas O. Stasiulis, 
iždininku - buhalteriu P. Sa
vickas, reik, vedėju F. Rim
kus, metraščio vedėju J. Ša- 
rapnickas, kultūros ir paren
gimų vadovu K. Mikšys, sta
tybos k-jos p-ku Alf. Patam
sis ir jos nariais V. Navickas, 
J. Rakauskas ir F. Rimkus. 
V-bos narys — Pr. Dauginas.

V-bos svarbiausi artimos 
ateities darbai — gauti Delta 
kino perdirbimui į salę ir klu 
bą leidimus ir atnaujinti lėšų 
telkimo vajų.

Ant čekių pasirašinėti v-ba 
nutarė įgalioti p-ką St. Bakšį, 
vicep-ką J. Palmer ir iždinin
ką Pov. Savicką. Čekiai galio
ja tik su šių 3-jų asmenų pa
rašais.

V-ba nutarė kreiptis raštu 
į tuos 69 LN narius, kurie 
yra padavę pareiškimus jų šė 
rus parduoti, sumoje $13,300 
ir jiems pinigus grąžinti, su 
nuoširdžiu prašymu, kad jie 
ir toliau liktų LN nariais. 
Kas šio prašymo nepriimtų, 
turi paduoti iki 1964 m. geg. 
15 d. pakartotiną pareiški-

| STOVYKLAVIMO | 

PARODA
f LA SALLE CIVIC CENTRE
| TENISAS — LAIVAI — PRIEKABOS £

MAŠINOS — MADOS — SPORTAS
8681 CHAMPLAIN — KAMPAS CENTRAL |

BALANDŽIO 15 — 20

? • Įėjimo premija „Messager” palapinė

• įvairūs pasirodymai kas vakarą

t • Siurpryziniai traukimai vakarais X

X • Madų parodos V

• Gyvulių parkas vaikams. g

SISTER IEDIEA |
Spėjėja ir Patarėja

: Ji gali jums pagelbėti visose problemose, meilėje, gyveni- :: 
: me, biznyje, sveikatos, šeimos, širdies reikaluose, nelaimė- : 
: se ir nesėkmėse. Ji tūkstančiams padėjo. Jūs ją matėte te- 

levizijoje ir girdėjote per radijo.
Pirmiausia susisiekite su ja, nes ji pranašesnė už kitus 

spėjėjus. 1719 St. Denis St., Montreal, P. Q.
Nereikia iš anksto susitarti dėl laiko.

; Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro, įskaitant ir 
sekmadienius.

NEW YORKO NAUJIENOS
PAMINĖTAS INŽ. ALEKSANDRAS 

MAČIŪNAS
Š. m. kovo mėn. 6 dieną In 

žinierių ir Architektų Sąjun
gos New Yorko Skyrius, vi
suotiniame narių susirinkime, 
paminėjo Sąjungos steigėją ir 
savo buvusį pirmininką, dipl. 
elektros inž. Aleksandrą Ma
čiūną, jo mirties dešimties me 
tą proga. Į minėjimą, kuriam 
vadovavo skyriaus pirminin
kas Algis Jasaitis, atsilankė 
velionies žmona Leokadija 
Mačiūnienė, buv. Lietuvos 
Valstybės Teatro balerina, 
brolis inž. Visvaldas ir kiti ve 
lionies artimieji. Prisimini
mus apie velionį paskaitė inž. 
A. Novickis ir inž. V. Birutis. 
Velionis A. Mačiūnas mirė tu 
rėdamas 52 metus; jis paliko

ST. CATHARINES, ONTARIO
AŠTUNTOSIOS JONINĖS

Jau aštuoneri metai kai 
šiam pusiasalyje vilniečiai, 
puoselėdami savo tradicijas, 
rengia Joninių iškilmes, duo
dant šiai padangei pasigrožė
ti geriausiomis programomis. 
Šiais metais, kaip jau buvo mi 
nėta šios iškilmės įvyks birže 
lio 23 d., toje pačioje vietoje: 
Merritton Community Center 
Hall, Merritton, Ont.

Gal kas nors pagalvos, kad 
birželis dar toli nėra kas apie 
tai galvoja. Tačiau tikrumoje 
yra priešingai. Norint ką nors 
nepaprasto bei didelį dalyką 
padirbti reikia ištisus metus 
tam ruoštis. Tą pilnai numa
to vilniečiai ir bemaž per me
tus laiko prie šios šventės ruo 
šiasi. Tenka sužinoti, kad pro 
gramai jau yra iškviesta vie
nas iš svarbiausių lietuvių me 
ninių pajėgų, duodant šiai Ka 
nados sričiai progą pamatyti 
tai, ko kai kurios didelės kolo 
nijos nemato.

mą ir v-ba pasistengs jo šėrus 
parduoti.

Pirmasis naujos LN v-bos 
posėdis buvo labai darbingas 
ir vieningos nuomonės ir da
bar nuo mūsų visų solidaru
mo priklauso ar mes greit lė
šas sudėsime, ar vėl svarbų 
LN įsigijimo reikalą tęsime iš 
metų į metus. Sk. St.

SPORTAS.. .
Atkelta iš 6 psl. 

profesorius ir kreipiasi į jį sa
kydamas, kad studentui bus 
nutraukta stipendija, nes fut
bolininkas nieko nežino. Tuo
met treneris sako profesoriui: 
pone profesoriau, suteikite 
jam dar vieną .progą laikyti 
egzaminus, juk jis apsiriko 
tik dviem. .. 

sūnų architektą Jurgį Mačiū
ną ir dukrą Nijolę Valaitienę. 
A. Mačiūnas buvo gabus elek 
tros specialistas. Patrauklus 
žmogus — sportiškos išvaiz
dos, eruditas, geras organiza
torius. Jis turėjo daug drau
gų visuose visuomenės sluo- 
gsniuose. Domėjosi menu, vi
somis jo apraiškomis, bet 
ypač buvo pamėgęs mūsų teat 
rą. Mirtis 1954 m. kovo 25 
d. buvo skaudus smūgis New 
Yorko lietuviams. Todėl jo ar 
timieji ir draugai dabar gyvai 
tebeprisimena jį, kaip šviesų 
žmogų, pavyzdingą šeimos na 
rį, gerą savo srities specialis
tą, gerą lietuvį patriotą.

A. N.

NIAGAROS PUSIASALYJE
Patenkinti ir senimą ir jau 

rūmą ateinančioms Joninėms 
yra susitarta su Vyt. Babec- 
ku iš Hamiltono, kad šioms iš 
kilmėms gros jo orkestras pa 
didinto sąstato. Tai yra vie
nas iš geriausių apylinkės lie
tuviškų orkestrų, prisitaikan
tis seniesiems ir šių dienų jau 
nimo mėgiamiems šokiams.

Jau yra sudaryta premijų 
(jury) komisija ruošiamam 
mokyklinio amžiaus jaunimo 
rašinių (Vilnių geriau pažin
ti) konkursui, kuris bus irgi 
per Jonines.

Tai tikra senimo ir jaunimo 
bendra šventė. Praėjusiais me 
tais šiose iškilmėse dalyvavo 
apie 60% jaunimo. Iš pasiruo 
Šimo matyti kad ir šiemet da 
lyvaus ne mažiau. Kor.

PADĖKOS
Širdingai dėkoju visiems, 

kurie mane lankė ligoninėje 
išreikšdami man užuojautą gė 
lėmis, dovanomis ir atvirutė
mis ir linkėjimus greit pa
sveikti.

Nuoširdžiai ačiū mano vy
rui Juozui, Kun. Kleb. Dr. F. 
Jucevičiui, P. P. C. Ambra
sams, K. Ambrasams, J. Bar- 
sauskams, L. J. Bohemier, R. 
P. Bohemier, P. Botyriams,
J. Gargasienei, A. Greibiams, 
P. Greibiams, A. Yuškienei, 
P. Januškams, P. Jociams,
K. Krisčiūnienei, P. Krūpaus 
karna, J. Kvietinskui, P. Kvie 
tinskui, P. Laimikiams, P. 
Niaurienei, P. Paunksniams, 
P. Rakčiams, P. Rimšiams, 
P-lei Rugienytei, P. Sakevi- 
čiui, P. Senikams, P. Seniū
nams, P. Spaičiams, M. Vaikš 
noriams, P. Vilimams, O. Vii 
kaitienei.

K. Ambrasienė.

Baltų Federacijos Ottawos 
skyriaus ruošiamas bendras 
pobūvis - šokiai įvyksta šeš
tadienį, balandžio mėn. 11 die 
ną, 8 vai. vak. Vieta: Assem 
bly Hali — Lausdowne Park. 
(Nuolatinių metinių Parodų 
aikštėj).

Rengėjai norėtų matyti 
kuo daugiausia moterų, dėvin 
čių tautinius rūbus pobūvio 
metu. Įeiti kaina $1.50 asme
niui. Bilietai - pakvietimai 
gaunami pas Apylinkės V-os 
narius. Lietuviai yra kviečia
mi kuo skaitlingiausiai daly
vauti.

LIETUVIŠKOS 
PAMALDOS

Balandžio mėn. lietuviškos 
pamaldos įvyks kitą sekma
dienį, balandžio 19 dieną 12 
vai. Arkivyskupijos Rūmų 
koplyčioje.

Tuoj po pamaldų, tų rūmų 
susirinkimų salėje įvyksta mū 
sų kapeliono kun. Dr. Vikto
ro Skilandžiūno pagerbimas - 
— pobūvis — suneštinės vai
šės.

Šiais metais Jam sukanka 
20 metų kai tapo įšventintas 
kunigu ir taip pat 10 metų 
kai atvyko į Ottawą pastora
ciniam darbui į vieną angliš
kai kalbančią parapiją vikaro 
pareigoms. Per visą dešimt
metį išbuvo taip pat ir Otta
wos Lietuvių B-nės kapelio
nu. Šiuo metu nors ir iškeltas 
iš Ottawos į Fitzroy Harbour 
parapiją klebono pareigoms, 
tačiau visu gedimu rūpestin
gumu ir toliau tebėra Otta
wos lietuvių katalikų dvasios 
vadovu.

Jo dvigubam jubiliejui atžy 
mėti Apyl. V-bos pastango
mis yra sudarytas Jungtinis 7 
asmenų komitetas.

KNYGOS ‘ KNYGOS
GERIAUSIA DOVANA

J.
v.
P.

Ig. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI......................................,...................
P. Galaunė. SKULPTŪRA, iš serijos lietuvių liaudies menas .... 
Liet. Mokslų Akad. KALBOTYRA V t. ...

Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS.................
Krūminas. ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas. 
Biržiška. ALEKSANDRYNAS I ir II t. pc 
Andriušis. ROJAUS VARTAI.....................

J. Ignatonis. LŪŽYS. Romanas..........................
P. Andriušis. DYKADUONIO PASAKOJIMAI.
A. Šapoka. SENASIS VILNIUS...........
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖS, 
J.Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Romanas. 
M. Vaitkus. BALTIJOS GRAŽUOLĖ. ...
J. Gliaudo. IKARO SONATA. Romanas.
P. Pleskevičius. MES NEŠĖME LAISVĘ. 
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ...............
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI. .
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ 
VARPAS 1963 METŲ ..........................
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI..............................
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS.
-IETUVOS ŽEMĖLAPIS ..................
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas. 
Alė Rūta. LIKIMO KELIU...............
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.
A- Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS..........................
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS 
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ. . 
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS.................
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA.
K. Pažėraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ......................
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE. ... 
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS. 
B- Babrauskas. LIETUVOS KELIU. ... 
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS. ... 
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS. 
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID. ...
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS H D 
A. Giedrius. MURKLYS...................................
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA, 
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS. ... 
St. Zobarskas. PER ŠALTI IR VĖJĄ. 
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS.............
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS.
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS............
B. Pūkelevičiūtė. METŪGES. ... 
P. Orintaitė. MARTI Iš MIESTO. 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ. .. 
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE. .. 
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS 
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ. . 
Šv. Istorija. NAUJASIS IR SENASIS, ĮSTATYMAI.
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS. ..
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS.
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ...........
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS. ..
S. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEL 
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS. .. 
St. Būdavas. RŪSTI SIENA.......................
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS.
K. Barėnas. GIEDRA GRĮŽTA................
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS.
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po 
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY. .
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS. ...
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai. 
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS. 
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMIŲ ...

Visi artimų ir tolimų vie
tovių lietuviai kviečiami yra 
dalyvauti lietuviškose pamal
dose ir mūsų gerbiamo kape
liono kun. Dr. V. Skilandžiū
no pagerbime.

Sveikinimus galima siųsti 
Apyl. v-bos adresu: Mr. A. 
Paškevičius, 659 Alesther 
Str. Ottawa 7, Ont.

Rep.
PASAKOJA APIE LIET...

Atkelta iš 2-ro pusi.

mas vienas su kitu gali pasi
kalbėti ir linksmiau praleisti 
laiką. Paskutiniuoju laiku 
Draugija turėjo apie 100 na
rių, turi nuolatinę buveinę, ir 
kartkartėmis rengia lietuviš
kus vakarėlius. Turi ir vieno
je Krakuvos priemiesčio len
kų bažnyčioje išsirūpinę sau 
pamaldas. Kas sekmadienį pa 
maldose giedamos lietuviškos 
giesmės. Kad Varšuvos lietu
viai iš užjūrio gautų siuntinių, 
neteko girdėti, nors jie ir var 
šuviečiams yra reikalingi, 
ypatingai lietuvių studentai 
verti paramos.

Yra sumanymas Varšuvos 
lietuviams studentams pa
siųsti drabužių. J. Stundžie
nė pasiėmė patarpininkauti 
persiuntimui. Jei kas apylin
kėje turi atliekamų, perdaug 
neapnešiotų vyriškų drabužių 
ar avalynės prašomi pranešti 
skyriaus pirmininkui J. Lele- 
vičiui. J. K.

INFORMACIJA
LIETUVOS KONSULATAS

Nuo balandžio 15 dienos ad 
resas ir telefonas bus: Consu 
late General of Lithuania, 1 
Trillium Terrace, Toronto 
18, Ontario, telefonas: 251: 
9090.

5.00 
8.00
2.50 
7.00
3.50 
7.00
1.50 
3.00
1.50 
5.00
1.50
2.50
1.50
1.50 
2.00 

25.00 
4,75 
0.75 
0.75 
2.00
2.50 
4.00 
2.00
3.50 
1.75 
140 
140
1.50
1.50 
140 
140 
0.25 
2.00 
0.50 
1.00 
1.00 
3.00
1.50
1.50 
5.00 
1.80 
5.00
1.50 
0.75 
1.10 
340 
3.00 
1.00 
0.75 
2.00 
2.00
1.50 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00
2.50
2.50 
140
2.50 
2.00 
1.40 
3.00
3.50 
3.00 
240 
440 
5.00

10-00 
2.00 
140

Pinigus siųskite adresu: 7722 George Sb, LaSalle, P. Q-
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MOW t|rE AL
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS CHORAS
ved. muziko Al. Ambrozaičio, 
balandžio 25 dieną, 7 v. v., 
ruošia metinį koncertą - vaka 
rą.

Programoje dalyvauja Liet. 
Valst. operos solistė E. Kar
delienė ir pianistas - virtuo
zas K. Smilgevičius. Solistai 
ir choras pasirodys su nauju 
repertuaru ir graužiom iš ope 
rų ištraukom.

Be to, veiks turtingas bu
fetas, loterija ir šokiams gros 
vokiečių bavarų orkestras.

Mieli tautiečiai, paremkite 
savo atsilankymu šį gražų cho 
ro įvykį, ir jeigu kas galite, 
prašom paaukoti loterijai fan 
tų.

Leiskite jums padėkoti lie
tuvišku ačiū, ir iki pasimaty
mo mūsų koncerte - vakare.

A. V. P. Choro Valdyba. 
ROSEMOUNTO VILKIU

KŲ DĖMESIUI
Šį sekmadienį (balandžio 

12 d.) po 11 vai. mišių Šv. Ka 
zimiero salėje, bus vilkiukų 
sueiga.

JURGINIŲ KERMOŠIUS
Šio mėnesio 18 ir 19 d. 

skautai ir skautės AV parapi
jos salėje ruošia Jurginiių ker 
mošių. Visi kviečiami atsilan
kyti ir paremti mūsų jaunimą. 
Bus tikrai įdomu.

L. K. MINDAUGO 
ŠAULIŲ KUOPA 

steigia kuopos ribose taiklaus 
šaudymo sporto mėgėjų gru
pę. Šiam tikslui kuopos val
dyba yra nutarusi nupirkti 
puikią pereinamąją taurę. No
rintieji dėl šios naujosios tau
rės pasivaržyti ir drauge įsi
jungti į šią sporto grupę, dėl 
smulkesnių informacijų prašo 
mi kreiptis pas I. Petrauską: 
1154 Argyle Ave., Verdun. 
Telef. PO: 7-6976. Bus šau
doma iš 22 kalibro šautuvų.

B. B.
TAUTIEČIAI!

Stodami nariais į Kanados 
Lietuvių Fondą savo įnašais 
padėsite sutelkti kapitalą, iš 
kurio investavimo pajamų su
darysite galimybes išlikti gy
vai lietuvybei ir bus padėta at 
sikursimai Lietuvai.

Įnašus galima įmokėti „Li 
te“ į Fondo s-tą 889, arba Ina 
šų Telkimo Komiteto na
riams. Įgaliotinis.
SVEČIAI Iš NEW YORKO

Mielas NL prenumerato
rius, Antanas Patamsis, atvy
kęs pasitikti brolio su šeima, 
atvykusių iš Lietuvos, per 
Lenkiją, — lydimas p. Alber
to Jonelio, atsilankė NL lei
dykloje, kurią domėjosi ir ap
žiūrėjo, pratęsė NL prenume 
ratą iki 1966 metų ir NL pa
remti paukojo 10 dolerių. 
Nuoširdžiai A. Patamsiui esa
me dėkingi.

A. Patamsis Montrealyje 
viešėjo pusbrolio Alberto Jo
nelio šeimoje, kuri, susitikus 
artimiesiems ir broliams, nesi 
mačiusiems daug metų, turė
jo didelę iškilmę.

SVEIKINIMAI Iš 
KALIFORNIJOS

P. K. Gricius, siųsdamas iš 
Kalifornijos NL prenumera
tą, atsiuntė Montrealio lietu
viams sveikinimus.
• Radio valandėlė, lietuviškai 
vedama L. Stankevičiaus, vė
liau bus kas sekmadienis.

DR. J. Š E M O G A S
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir _ , _ - 
ketvirtadienį i ; 7”9 P' ~ 
antradienį ir I _. .. . 2—4 p. m.penktadienį |

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

SOLISTAS ANTANAS 
KEBLYS

šį šeštadienį balandžio 11 die 
ną Aušros Vartų salėje ruo
šia pirmąjį savo solo koncer
tą - rečitalį. Ateikime visi jo 
pasiklausyti ir tuo jį morališ 
kai paremti, nes Montrealy
je solistų turime labai nedaug, 
ypač profesionalinių solistų. 
A. Keblys šv. Kazimiero par. 
choro koncerte pasirodė labai 
gerai.

KULTŪRINIAI FILMAI,
liečią mokyklinio amžiaus vai 
ką ir vaikystės emocinio vys
tymosi reikšmę bus rodomi šį 
ketvirtadienį, balandžio 9 d., 
8 vai. vakaro N. M. Prasidė
jimo Seselių namuose.

K. L. K. Mot. dr-jos Mont 
realio skyriaus valdyba kartu 
su N. Pr. Seselėm yra numa
čiusi balandžio mėnesį paro
dyti keletą kultūrinių filmų, 
nagrinėjančių vaiko ir jaunuo 
lio vystymosi problemas.

Po filmų seks diskusijos.
Visi šiais klausimais besi

domintys kviečiami dalyvau
ti. Filmai įkalbėti anglų kal
ba.
LIETUVOJE MIRĖ SIBIRO 

TREMTINYS
Montrealiečio Petro Vile- 

niškio patriotinė šeima labai 
nukentėjo nuo okupanto, ku
ris, ją persekiodamas, visą šei 
mą išvežęs j Sibirą. Tėvui bu
vo jau 75 metai, kai išvežė. 
Dukterys kirto miškus ir se
nam tėvui padėjo grumtis su 
gyvenimo sunkumais. Paga
liau po 10 metų jie buvo grą
žinti į Lietuvą, bet jau be 
sveikatos. Dabar gauta žinia, 
kad tėvas jau miręs. Užuojau 
ta p. Vileniškiui ir jo artimie
siems.
• Dail. R. Bukausko dailės 
darbų paroda vyksta CNR ge 
ležinkelio stotyje, ir truks vi
są mėnesį.
• K. Jakubauskienė, atosto
gas praleidusi Miami ir kitur 
pietuose, sugrįžo parsivežda- 
ma pilną odą pietų saulės.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Solisto A. Keblio rečitalis 
balandžio 11d. Aušros Var
tų salėj.

Balandžio 18—19 d. Jurgi
nių kermošius A. V. salėje. 
Ruošia skautai.

Balandžio 18 d, Liet, karių 
veteranų „Ramovės” vakaras 
Šv. Kazimiero salėje.

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

Gegužės 2 d. A. V. salėje 
NPM seserų 10-čio minėjimas 
ir sol. P. Bičkienės koncertas.

1965 m. Spaudos balius va 
sario 6 d.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS
JOSERH R. MILLER

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

168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

SOLISTO ANTANO KEBLIO 
pirmasis

REČITALIS
šį šeštadienį, balandžio 11d. 
Aušros Vartų parap. salėje.

Programoje :
• Lietuvių liaudies dainos.
• Kitų tautų solo dainos.
• Arijos iš operų.
Akomponuoja U. Clutterbuch

Pradžia 7.30 v. vakaro.

. . Įėjimas: $1.00..............
Moksleiviams pusė kainos.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ S-GOS „RAMOVĖ” 
MONTREALIO SKYRIUS

balandžio rr.ėn. 18 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje ruošia

VAKARĄ
Programoje: 2-ju veiksmų linksma komedija 

„PASIUNTINYS JONAS” 
Vadovauja: R. Simaniukštis.

Vaidina: D. Barteškaitė. R. Barteškaitė, B. Bagdžiūnas, 
A. Piešina, R. Simaniukštis. Apšvietimas Z. Lapino.

• LOTERIJA • BUFETAS • ŠOKIAI
Pradžia 7 v. v. įėjimas $1.50. Moksleiviams $ 1.00

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Jeiu nutarta, kad vaikučių 
Pirmoji Komunija bus Sekmi 
nių dieną (gegužės 17). Sese
lės papildomai pradeda ruošti 
vaikučius.

Šeštadienį 7.30 vai. vak. pa 
rapijos salėje solistas A. Keb 
lys ruošia savo rečitalį. Kvie
čiame atsilankyti visus muzi
kos ir dainos mėgėjus. Įėji
mas tik 1 doleris, o mokslei
viams pusė kainos.

Šio mėn. 26 d. po sumos pa 
rapijos salėje. Įvyks parapijie 
čių susirinkimas. Visi kviečia 
mi dalyvauti.

Šv. Onos dr-jos susirinki
mas ateinantį sekmadienį po 
sumos.

J. M. Andrulionytė ir F. 
V. C. Galagher sukūrė šeimą.

Savaitgalį, bal. 11 ir 12 d. 
klebono nebus namie.

Bažnyčios fondui aukojo: 
75 dol: dr. V. Pavilanis; $50: 
J. Gorys; $ 34: D. Baltruko- 
nis; $29: P. Montvila; $ 28: 
P. Vizbaras; $25: J. Jurėnas 
ir V. E. Gruodis; $20: A. Nic 
kle; $12: W. F. Gurklys; 5 
dol.: K. Krasowski; $ 4: B. 
Šotkauskas; $7 : J. Rimkus.

Velykų rinkliava bažnyčio
je — 418 dol.

DAINUOJAM SU 
LIONE JUODYTE

Esant dideliam pareikalavi
mui lietuviškų dainų čia no
riu pranešti, jog dabar leng
vai galima įsigyti Lionės Juo
dytės plokšteles Kanadoje.

Lionės Juodytės yra išleis
tos šios plokštelės:
1. Mano Lietuvos prisimini

mai — 14 lietuviškų dainų.
2. Lionė Jodis at Town Hall

— 14 songs in 5 languages.
3. Dainuojame su Lione *— 16 

lietuviškų dainų.
Visos plokštelės yra „High 

Fidelity, Long Play, (33 
RPM)“ greitas pristatymas 
bile kur Kanadoje. Kaina $6 
viena. Užsakymus prašoma 
siųsti kartu su čekiu šiuo ad
resu: F. R. Kušleika: 1837 
Emard Ave., Montreal 20, 

telef. 769-6107 (vak).

1.G.ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČIN Aš 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; 

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

3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečiadlen. nuo 7 iki 9 v. vak. 
ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pirmoji komunija įvyks ge
gužės 10 d. 10 vai. ryto.

Mirė Marija Bulokienė, 53 
m. palaidota balandžio 2 d.

Madų parodą rengia parapi 
jos moterų lyga balandžio 26 
d., sekmadienį.

Aukojo bažnyčiai J. Bar
šauskas, Ch. Ambrasas, K. 
Klemka, P. Tamulis ir Marke 
vičių šeima po 100 dol., P. 
Mališauskas 50 dol., J. Jurgu 
tis 40, V. Kleiza 30, J. Jasiū- 
nas 25, J. Gabrusevičius, A. 
Šmitas, M. Petrauskas, J. Tu 
bis po 20, J. Kvietinskas 17, 
J. Rastauskas 15, M. Dailidė, 
V. Stropus ir J. Oscila po 10 
dol.

SĖKMINGAS ŠV. KAZI
MIERO PARAPIPJOS IR 
CHORO KONCERTAS -

- VAKARAS
Šeštadienį Šv. Kazimiero 

parapijos choro koncertas ir 
parapijos tradicinė margučių 
vakarienė buvo labai sekmin 
ga: žmonių susirinko apie 
500, trūko vietų ir nemaža 
žmonių grįžo dėl to namo.

Naujai kuriamojo parapijos 
choro vedamo p. Skirio, kon
certas, dalyvaujant solistams 
— A. Paškevičienei ir A. Keb 
liui ir sesučių Paužėnaičių du 
etui, buvo rimtas ir gražus.

Choras tuo tarpu dar tiktai 
vyrų. Koncertui įžangą pada
ręs Ch. Ambrasas nusiskun
dė, kad labai esą sunku pri
kalbinti moteris stoti į chorą, 
o juk mišrus choras taip pat

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

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

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

TORONTO
TAUTINIŲ GRUPIŲ FESTIVALIS

„Laisvės festivalis“ — jau 
trečias iš eilės, šiemet įvyks 
gegužės mėn. 7—10 dd. O'Ke 
eie Centre. Festivalio garbės 
globėjais pakviesti — Toron
to miesto burmistras P. G. Gi 
vens ,fed. finansų min. W. L. 
Gordon, Ontario prov. sekr. 
ir pilietybės fin. J. Yaremko 
ir eilė kitų parlamentarų, o 
taip pat O’Keefe Co. preziden 
tas D. Whittaker. Paskutinę 
dieną pagrindinę kalbą pasa
kys Kanados prem. L. B. Pe- 
arsonas.

Iki šiol programoje jau už 
sirašė dalyvauti 30 taut, šo
kių grupių ir 12 chorų. Bus 
ir Miss Fredom rinkimai. Ti 

labai tiktų. Vyrų choras su
darytas iš gerų balsų ir ge
rai skambėjo, gražiai padaina 
vo kelias dainas, kurių vieną 
turėjo kartoti ir vieną „Lietu 
va brangi“ dainavo deklamuo 
jant R. Verbylai.

Abu solistai, A. Paškevičie 
nė ir A. Keblys, padarė labai 
gerą įspūdį solo dainavimu, 
akomponuojant U. Clutterbu
ch. A. Paškevičienė gražiai 
padainavo sunkią Rossini ari 
ją iš op. „Sevilijos kirpėjas“ 
ir buvo iššaukta biso. Ji gavo 
gėlių ir daug dovanų. A. Keb 
lys pirmam savo rečitaliui, ku 
ris bus šį šeštadienį, padarė 
gerą įžangą, padainavęs dai
nų ir Mozarto ariją iš op. 
„Figaro Vestuvės“. Gerai ska 
mbėjo balsas.

Sesutės su gitara gražiai 
padainavo duetus ir turėjo 
gražų pasisekimą.

Visi programos dalyviai ga 
vo dovanų, visi buvo šaukia
mi kartoti. Programą vedė 
„NL” spaudos baliaus karatai 
tė d. Sakala’itė.

Klebonas, baigiantis koncer 
tui, padėkojo visiems: chorui, 
solistams, šeimininkėms ir ga 
usiai atsilankiusiems į šį vaka 
rą.

Po to vyko vakarienė, šo
kiai, loterija ir margučių pre
mijavimas. Vakaras buvo la
bai sėkmingas.
• New Yorko vyrų okteto 
plokštelių galima gauti NL 
redakcijoje. Kaina 4.30 dol.
• Kontraktorius J. Petrulis, 
plačiai išplėtęs statybos biznį, 
pavasarį dar daugiau plėsis. 
Pasinaudodamas Velykų šven
temis, jis su sūnumi lankėsi 
Bostone ir šventes praleido 
pas gimines.
• Oscilienė Genė susirgusi, 
Royal Victoria ligoninėje tu
rėjo operaciją.

>$$$$$$$$$$$$$©$©$$©$©©$« 
PARDUODAMAS

DUPLEX LaSALLE 
Moderniškas 5—5. Pirmame 
aukšte 3-jų miegamųjų butas.

Visur padengta kilimais. 
Rūsys įrengtas, didelis padė
jimui kambarys. Durys j ap

šildomą garažą ir verandą.
Gražus daržas, aptvertas. 

Viršus neapšildomas, nuomo
jamas $85 mėn. Nuosavybės 
perėmimas pagal susitarimą. 
Kaina $24,900. Geros sąlygos. 
Skambinti: Mr. S. Nevardaus 

kis 366-3992.

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI 
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472 
Namai, žemė, paskolos-

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

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

kimasi, kad šiemet išrinktąja! 
bus dovanotas automobilis. 
Atsimenant, kad jau dveji me 
tai iš eilės tą titulą turi lietu
vaitės, verta ir šiemet susido 
mėti. Blankai gaunami iš Ca
nadian Folks Dancing Asso
ciation 7741-2 Yonge St., To 
ronto, Ont. Tautinių šokių 
grupėms jau paskirta keturios 
premijos nuo $500 iki $100; 
individualiniams šokiams dvi 
premijos—$300, $200 ir $50; 
tautnuų dainų ispildytojams 
dvi premijos — $ZL0 ir ipiUO.

Jei šis lestivalis praeis ne 
mažiau didingai kaip au ouvu 
šieji, tikimasi, kad prie lorno 
to miesto savivalayoes veikiąs 
Canadian Folks Art Cauncil 
jį pratęs ilgesniam laikui — 
organizuos pasirodymus To
ronto saloje visą liepos mėne
sį.

Iš lietuvių festivalyje jau 
užžsirašė dalyvauti Toronto 
ir Hamiltono taut, šokių gru
pės. Rengėjų komitete lietu
viams atstovauja: K. Poskus, 
J. Karasiejus ir J. Juozaitytė 
— Miss f reedom iyoo. (-lAj
• Šv. Jono parapijas susirūpi 
no sustiprinti jaunimo cnorą, 
-kuriuo tikslu buvo pasitari
mas.
• Didelis šv. Jono parapijos 
gerauaiiams p^gciun
mas numatytas geg. Z d. ura 
uge bus paminėtas ir parapi
jos įsikūrimas.
• Jūrų skautai 19 d. 3 vai. po 
pietų Prisikėlimo muzikos stu 
dijoje šaukia tunto sueigą. V. 
Milavickui pagerbti paskelb
tas iki bal. 12 a. gedulas.
• Prisikėnmo pa.apijOje tė
vų, kurių vaikai ruos.auu pir
mos komunijos, susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, bal. 
12 d. po pamaldų LV namuo
se.

dlk Vytauto neprikl.
KLUBO ŽINIOS

Ruošiamasi statybai, deri
nami paruošiamieji planai 
Montrealio miesto valdžioje. 
Tikimasi greitu laiku surasti 
jų apytikrumą ir patiekti sėri 
ninku susirinkimui svarstyti 
ir priimti.

Sergantieji ir šiuo laikotar
piu pasveikę šie kluoo nariai: 
Žilinskaitė Ona, Adomaitis 
Matas, Mrkulienė Anelė, Te- 
lenienė Katarma, Skrupskis 
A., Dainius E., Kiela ±s.az. 
Daukša St., Vieraitis J. Maku 
šiene Jva, Jasinskis St. Ver- 
byla, Kaz. ivarpavičius, J. Mo 
zūraitis Sim., Skripka Jurg., 
Vizbaras P., Bilskis J., ivia- 
cijauskienė, E., Mackevičien- 
ė, Mik., Rutelionis J., Skikas 
Ig., Dailidė Myk., Šmitienė 
Teof., Stankevičienė, Elz. ir 
yra mirę, žižiūnas Kązimie- 
ras ir Adomaitis J.

Įstojo naujais nariais: Lat- 
vaitis Ant., Latvaitienė Lid., 
Kirstukas Br., Eiliotas Vik., 
Urbanavičius Jul., Gyvis Vyt., 
Celtorius H., Lukoševičius 
D., Silic'kas D., žižiūnas A., 
Pukteris V., Brilvicas J,, Ado 
maitis Edw.

Klubo Valdyba.

INCOME TAX 
PRANAS TAUTKUS, 

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

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

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

Restorane Kaunas. 
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

PARDUODU PIANINĄ 
geram stovyje. 

Telefonas 767-7507. 
Pašaukti po 6 vai. vakaro.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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