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SSSR balistinės į Europ. Vakarus Kanados Lietuvių Fondas
PIRMIEJI LIETUVIŲ FONDO NARIAI 

MONTREALYJE• ATIDENGTI MAC ARTURO DULLESO 
SUTRUKDYTIEJI PLANAI

• MAKARIOS MAIŠTĄ REMIA CHRUŠČIOVAS
• MASKVA PRIEŠ PEIPINGĄ, PEIPINGAS PRIEŠ 

MASKVĄ — ABU TROCKININKAI
• BRAZILIJOJE ĮVESTA KARINĖ DIKTATŪRA
• MANILOJE SUSIRINKO AZIJOS PIETRYČIŲ 

SAUGUMO BLOKAS
• PAKISTANĄ NUSIAUBĖ URAGANAS
• BELGIJOS GYDYTOJAI TE B E STREIKUOJA
• KIPRE ATSINAUJINO KOVOS

Daugybė savaitės įvykių, 
bet be aiškios orientacijos, ku 
ri rodytų bent vieną politinę 
kryptį, ryškią gyvenamam 
metui. Aiškumas kol kas ma
tomas tiktai

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
GYVENIME:

Lietuviai aiškiai skaidosi. 
Kad Amerikos kontinente bu
vo ir yra komunistų organiza 
cija ir jų spauda, tai seniai ži 
nomi faktai. Bet kad atsiras
tų laikraštis ir keltų srovę, 
kuri ardytų lietuvių, ypač pa
sitraukusiųjų nuo sovietinės 
okupacijos ir komunistų tero
ro vienybę, tai yra naujas rei 
škinys. Ir įdomus tuo, kad 
„Vienybė”, kuri atlieka šį už 
davinį, skelbia pavardes žmo
nių, bendradarbių ir rėmėjų, 
kurie „kudašių nešė“ nuo bol 
ševikų. . . Tai yra savotiškas 
laiko fenomenas. . .

Keisčiausia, kad vis tai da
rosi kaip tiktai tuo metu,

KAI KOMUNISTAI 
RIMČIAU SKYLA.

Tiktai šiomis dienomis Ki
nijos komunistai Chruščiovą 
išvadino revizionistu, komu
nizmo duobkasiu ir... trocki- 
ninku. Ir po kelių dienų, jie 
ms atsikirsdamas, Cfiruščio- 
vas kinus vadina... trockinin- 
kais... Atrodo, „trockininko” 
terminas pas bolševikus tapo 
keiksmažodžiu, kuriuo bolše
vikai gali daugiausia užgauti 
savo priešus.

Bet pasikoliojimas tai vis 
dėlto ne esmė. Svarbiau yra 
Maskvos skundai, kad

KINIJOS KOMUNISTAI 
PROVOKUOJA PASIENIO 

SUSIDŪRIMUS,
dėl kurių nenori tartis. Be to, 
Kinijos komunistai užmiršę 
pretenzijas į Formozą, jas nu
kreipė Maskvos kryptimi, nes 
Maskva laiko pasigrobusi ki
nų žemės plotus.

MacArthuro mirtis, kal- 
pant apie Tolimuosius Rytus, 
dėl kurių vyksta kinų - rusų 
ginčai, atidengė įdomias pa
slaptis. Kaip žinoma, garsusis 
JAV karvedys ir rimtas poli
tikas gen. Mac Arthuras Ei- 
senhoweriui buvo įteikęs rim
tą planą baigti šaltąjį karą ir 
baigti karus kurie ligšiol 
kankina rytinę Aziją, komu
nistams puolant Taivaną, Ko
rėją, Indokinijos valstybes,— 
MACARTHURAS ĮTAIGO
JO EISENHOWERI BAIG

TI ŠITUOS KARUS
ir kinus atskirti nuo rusų nauja 

„kinų siena“: sutriuškinti 
Kinijos komunistus, panaudo 
jant net ir atominę jėgą, o po 
to tarp Kinijos ir Rusijos pa
berti radioaktyvaus kobalto 
juostą, per kurią niekas nega 
lėtų pereiti... Dulles tuos pla 
nūs sutrukdęs.

Kipre prezidentas Maka- 
rijos tebekursto kruvinas ko
vas, kurios vėl atnaujintos. 
Chruščiovas Makarios palai
ko ir jo autoritetui sustiprinti 
artimiausiu laiku lankysis 
Kipre. . .

Indokinijoje karas tebevy
ksta. Todėl vėl

MANILOJE SUSIRENKA 
AZIJOS PIETRYČIŲ 

ORGANIZACIJA 
tartis, kaip išsaugoti jos ne
priklausomybę nuo agresijos.

Gal įdomiausia, ką JAV se
kretorius Rusk dabar pasakė: 
Rusijos balistinės rakietos nu 
kreiptos ne į Ameriką, bet 
svarbiausia į Europos Vaka
rus, iš kur rusai daugiausia 
bijo pavojaus. . .

Brazilijos revoliucija dar 
nepasibaigė. Pasitraukęs pre
zidentas Goulart į Uragvajų 
pareiškė, kad jis neatsisako 
prezidento pareigų, o naujo
ji valdžia esanti reakcinė. . .
NAUJOJI GI BRAZILIJOS 
VALDŽIA — DIKTATŪRI

NIS TRIUMVIRATAS.
Trys ministerial: krašto ap 

saugos, karo aviacijos ir laivy 
no sudaro triumviratą, kuris 
dabar šeimininkauja, likviduo 
damas komunistų agentus ir 
prokomunistus. lodei yra su 
imtų.

Generolų valdžia tačiau da
žniausia nesti rimta ir tvirta, 
nes generolus dažniausia ver
čia kiti generolai, 't odėl trum 
viratas protingai padarytų ei 
damas prie naujų parlamento 
rinkimų ir nužymėtų būtinas 
socialines ir ūkines reformas, 
kurios Brazilijoje pribrendu
sios ir yra būtinos.

KITOS NAUJIENOS
— Chruščiovas Vengrijoje 

prisipažino, kad buvęs suKiai- 
dintas dėl JAV ir SSSR ūkin 
kų pažangos: Ne rusai, bet 
Amerikos ūkininkai yra pa
žangesni, — pripažino Chruš 
čiovas.

— Belgijos gydytojai strei 
kuoja toael, kad valdžia su
manė kontroliuoti jų uždar
bius. Dėl to yra mirčių ir dėl 
to kyla protestų. Valdžia dėl 
to paskelbė gydytojų mobili
zaciją.

— Kinijos komunistai už
protestavo tą faktą, kad Rusi 
ja naudojasi 3 balsais tarptau 
tiniais klausimais, ir tai yra 
teisingas protestas.

— J 1 O Saugumo taryboje 
pasmerkta Anglijos lėktuvų 
agresija Jamene.

— JAV geležinkeliečių st
reikas atidėtas iki gegužės 15 
dienos.

— JAV finansų sekr. Di- 
lon pareiškė, kad JAV susita
rimas su SSSR dėl kviečių 
yra naudingas abiems šalims, 
bet prekybos sutartis nereika 
linga, nes JAV neturi ko pir 
kti iš Rusijos.

— Pakistaną nusiaubė dide 
lė audra, nuo kurios žuvo 
apie 100 asmenų.

— Nušautas Butano min. 
pirm, ties Indijos siena.

— Amerikos žydai kreipėsi 
į JAV prezidentą su prašymu 
užstoti komunistų persekioja 
mus Rusijoje žydus.

— Izraelio teismas nutei
sė įvairiomis bausmėmis tuos 
žydus fanatikus, kurie buvo 
užpuolę kataliku mokyklas, 
atvyko į kalėjimą čo.irtai.c 
Nubaustieji demonstratyviai 
bausmės atlikti atvyko į kalė
jimą organizuotai ir lydimi ki 
tų fanatikų.

KAS NAUJA
IŠAUGO PAJAMOS IŠ 

TURIZMO
1963 m. Kanada iš turizmo 

gavo 602 milijonus dolerių pa 
jamų, arba 7% negu metai 
prie štai. Tuo pat metu Kana 
dos turistų išleidos užsienia
ms sumažėjo ir tuo būdu Ka
nada laimėjo 13 milijonų do
lerių skirtumo.

JAV turistai Kanadoje pali 
ko 549 mil. dol., o Kanados 
turistai Amerikoje paliko 329 
mil. dol.

Tuo tarpu turizmas su Eu
ropa buvo Kanadai nuostolin
gas: kanadiečiai Europoje pa 
liko 197 mil. dol., o europie
čiai Kanadoje tiktai 144 mil. 
dol., atseit Kanados nedatek- 
lius 53 mil. dol.

NEW YORKO NAUJIENOS
BALFO CENTRO ŽINIOS

Šių metų sausio - kovo mė 
nesiais Balto Centras bendra 
jai šalpai gavo 25,242 dol. pi
nigų. Vasario 16 gimnazijai 
per Balfą buvo nusiųsta 
8,043 doleriai, Saleziečių gim 
nazijai 1,300 dol.

Sausio — kovo mėn. Bal- 
fas išsiuntė į okupuotą Lietu
vą 58 siuntinius 3,653 dol. 
vertės. Lenkijos, Vokietijos 
bei kitų kraštų lietuviams bu 
vo išsiųsta per 200 vartotų rū 
bų siuntinių, sumokant arti 
dviejų tūkstančių dolerių 
vien pašto išlaidų.

Banas sausio — kovo mė
nesiais sušelpė daugelį gry
nais pinigais, pasiųsdamas 
Vokietijoje esantiems tremti
niams 1,355 dolerius, Austri- 
jon 550 dolerių, Australijon 
150 dol., į kitus kraštus 465 
dol. Viso per tris mėnesius iš 
leista tiesioginei šalpai 16,971 
dol.

Balfo šeima 1963 metais
Balfo rėmėjai ir nariai

1963 m. į Centro kasą suauko 
jo 77,652 dolerius (1962 — 
78,421). Balfo Centras 1963 
m. gavo per 25,190 svarų var 
totų rūbų, kuriuos supakavo 
į 1,000 siuntinių ir išsiuntė į 
užjūrius, daugiausia į Lenki
ją. Pirmoje eilėje ir 1963 m. 
šelpiami buvo Vokietijoj likę 
tremtiniai.

Balfas šelpė Vasario 16 
gimnaziją, vargo mokyklas, 
prieglaudas, sanatoriją ir pan. 
Tose institucijose buvo 283 
vaikai, 36 ligoniai bei 57 senu 
kai - invalidai.
Balfo šalpa Lietuvon ir Sibi
ran teko trims šimtams šei
mų, išleidžiant tam reikalui 
beveik 16,000 dolerių (1962 
m. — $13,214). Buvo siunčia 
mos tik naujos medžiagos. 
Vaistų į Lietuvą okupantai 
vis dar neįsileidžia.

Balfas šelpė lietuvius ir ki
tuose kraštuose, tam reikalui 
išleisdamas arti 3,000 dole
rių. JAV lietuvių šalpai išleis 
ta 1,131 doleris. Ši šalpa, tu
rint lėšų, galėtų ir turėtų bū 
ti žymiai stipresnė.

Apie 300 šeimų jieškojo 
Balfo pagalbos atvykti į JAV.
1964 m. sausio 1 d. Balfas tu

INŽ. PROF. STEPONUI KOLUPAILAI 
mirus, gilią užuojautą jo

ŽMONAI, DUKROMS IR BROLIUI 
reiškia 
PLIAS Montrealio skyrius.

KANADOJE
KOMISIJA TIRS 

MOKESČIŲ KLAUSIMĄ
Quebeco mieste vykusi 

provincijų min. pirmininkų 
konferencija su federalinės 
vyriausybės atstovais negalė 
jo susitarti iškeltais moKes- 
čių, pensijų plano ir kitais 
klausimais ir nutarė sudaryti 
spec, komisiją, kuri 1965 me 
tams paruoš projektus ir pla
nus jiems vykdyti.

— Kai kurie Montrealio 
lietuviai siūlo vysk. V. Briz
giu! sumanymą baigti diskusi 
jas dėl Vašingtone statomos 
koplyčios: per lietuvių parapi 
jas paleisti anketą, pagal ku
rią klebonai surinktų žinias, 
už kurią Madoną dauguma 
žmonių pasisakytų, tos vardu 
ir ruošti koplyčią.

rėjo 245 neužbaigtas lietuvių 
imigracines bylas.

STOVYKLAVIMO PARO
DA LASALĖJE

Balandžio 15 dieną, trečia
dienį, 6 vai. vakaro LaSalle 
Civic Centre atidaroma Sto
vyklavimo paroda, kuri tęsis 
iki balandžio 20 d. Paroda 
bus atidaryta ketvirtadienį, 
penktadienį ir pirmadienį 
nuo 1 iki 10 vai. vakaro, šeš
tadienį nuo 9 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro, ir sekmadienį 
nuo 11 vai. ryto iki 10 vai. va 
karo.

Parodoje daug naujenybių 
ir įdomybių. Bus dovanų ir 
staigmenų. Pločiau žiūrėkite 
skelbime šiame NL numery
je. 7 puslapyje.

AUŠROS VARTŲ
Parapijos choro koncertas 

š. m. 25 d. 7 vai. vak. Progra 
ma bus labai įvairi ir įdomi. 
Programoje dalyvauja ir op. 
sol. E .Kardelienė ir pianis
tas K. Smilgevičius. Taip pat 
bus turtingas bufetas ir lote
rija. Šokiams gros geras or
kestras. Visi labai nuoširdžiai 
kviečiami koncerte dalyvauti 
ir, kas gali, paaukoti loterijai 
fantų. Atsilankę į koncertą, 
tikrai nesigailėsite.

ŽUVO LIETUVIS
Užsienio spauda praneša, 

kad auto nelaimėje Rio de Ja
neiro mieste žuvo vienas pajė 
giausių pasaulio meisterio 
Brazilijos rniktinės krepšinin 
kų, lietuvių kilmės žaidėjas 
Valdemaras Blatkauskas. Su
žinoję daugiau apie šią nelai
mę, pranešime mūsų skaityto 
jams.

SENSACIJA APIE 
CHRUŠČIOVĄ

CKVL radio stotis pakarto 
tinai bal. 13 d. 4.45 v. pp. pra 
nešė, kad prieš dvi valandas 
mirė Nikita Chruščiov, tiktai 
nežinoma kokia mirtim.

Vėliausiomis žiniomis Tašo 
agentūra praneša, kad Nikina 
Chruščiovas yra gyvas ir jau 
čiasi gerai.

Sudarius Kanados Lietu
vių Fondo telkimo komitetą 
Montrealyje, per pirmas dvi 
savaites įstojo nariais įmokė
dami po 100 dol. sekantys:

1. Dr. Jonas Mališka.
2. Dr. Jonas Šemogas.
3. Inž. Iz. ir Aldona Mališ- 

kai.
4. KLB Montrealio Seime

lio Prezidiumas.
5. Domimnkas Norkeliūnas.
6. Dr. Petras Lukoševičius.
7. Inž. St. Jaugelis.
8. Ignas Petrauskas.
9. Pranas Rudinskas. 

lū. Dr. Henrikas Nagys.
Be to pasižadėjo artimiau

TO© KWOUAUS
VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS PAKARTOTI 

NAI UŽTIKRINA LIETUVOS INKORPORACIJOS
NEPRIPAŽINIMĄ

Ryšium su Chruščiovo pa
siūlymu, spręsti teritorinius 
ginčus nenaudojant jėgos, 
Lietuvos Pasiuntinybės Wa
shingtone įteiktoje Valstybės 
Departamentui notoje buvo 
nurodyta, kad Lietuva ir ki
tos Pabaltijo valstybės buvo 
jėga Sovietų inkorporuotos ir 
kad Sovietų pasiūlymas nesąs 
nuoširdus, nes Sovietai šių 
principų netaiko Pabaltijo va 
Istybių atžvilgiu, Valstybės 
Departamentas kovo mėn. 20 
dieną atsiuntė Lietuvos Pasiu 
ntinybei raštą, kuriame tarp 
kitko rašo: ,

„Atsakydamas į jūsų notą, 
esu įgaliotas dar kartą užtik
rinti JAV vyriausybės nusi
statymą nepripažinti Lietu
vos ir kitų Pabaltijo valsty
bių jėga įvykdytos inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą, o 
taip pat ir toliau remti Pabal 
tijo valstybių siekimus į lais
vę ir jų tautinę nepriklauso
mybę“. G. G. K.
ŠAUKIAMAS AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBOS 
KONGRESAS

Amerikos Lietuvių Taryba 
birželio 26, 27 ir 28 oienomis 
Shoreham viešbutyje Washin 
gton D. C. šaukia visuotinį

CHKAG0S NAUJIENOS
ŽUKINALISTAI VĖL 1SKr. iuA vei^izaVĄ!

Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Centro valdomieji orga
nai buvo išrinkti, korespon- 
denciniu būdu, visame pasau
lyje gyvenančių lietuvių. Į C 
V pateko: kun. V. Bagdana- 
vičius, MIC, A. Gintnens, 
Vyt. Kasniūnas, V. Mingėla 
ir Pr. Šulas. Kandidatai — 
Z. Juškevičienė ir Jz. Bertu
lis. Jų buveinė — Chicagoje, 
adr.: 3221 W. 61 St., Chica
go 29, Ill. Kontrolės komisi- 
jon išrinkti: Alf, Nakas, Vyt. 
Katkus ir M. Sims, kand. — 
V. Pauža ir St. Garliauskas. 
Jų buveinė — Detroit, Mich. 
Į garbės teismą: R. Raulinai- 
tis, A. Sirius ir Jz. Tininis; 
kand. — Ign. Medžiukas ir 
St. J. Paltus. Jų buveinė — 
Los Angeles. Minėtieji asme 
ns išrinkti dvejų metų termi
nui, kaip sako įstatai. Rinki
mų komisija: pirm. Alg. Pu
žauskas, nariai — K. Petraus 
kas ir Jz. Venclova, jau vie
šai paskelbė rinkimų davi
nius. Jokių skundų nebūta.

Pirmsais L. Ž. S-gos CV 
posėdis įvyko Chicagoje ba
landžio m. 4 d. Jaunimo Cent 
re. Apkalbėję esamą padėtį ir 
ateities darbus, susitarta pa
reigomis pasiskirstyti sekan
čiai: kun. Vytautas Bagdana 
vičius — pirm., Antanas Gint 

siu laiku įstoti dar šie asme
nys: Petras Adomonis, B. Ig
natavičius, Leonas Girinis, In 
žinierius Rimša ir Albertas 
Norkeliūnas. Pasigėrėtinas 
reiškinys, kad Montrealio lie 
tuviai taip gerai supranta ši
tą svarbų reikalą ir neivienas 
paprašytas neatsakė, kad jis 
to Fondo neparems. Reikia ti 
kėtis, kad ir ateityje susilauk 
sime daugiau šio pirmo desim 
tuko pasekėjų.

Lietuvių Fondo s-ta Lite 
Nr. 889 visuomet laukia Ta
mstų įnašų ir ne būtinai po 
100 dol.
KLF įgaliotinis Montrealiui.

Amerikos Lietuvių Kongre
są. Tuo reikalu Tarybos pir
mininkas L. Šimutis buvo at
vykęs į Washmgtoną ir balan 
džio mėn. 2 dieną su hetuviš 
kų organizacijų bei dr-jų pir- 
mininxais ir kitais lietuvių vi- 
suomeiės atstovais tarėsi ko
ngreso ruošimo reikalais, 
kviesdamas juos talkimnaau- 
ti šiame darbe. Į pasitarimą 
atsilankė : K. Jurgėia, E. Jur- 
gėlienė, J. LaučKa, I. Lauckie 
nė, D. Krivickas, G. Krivic- 
kienė, B. Darlys, B. Tautvi- 
lienė, G. Griniuvienė^ tėv. G. 
Sabataitis, O. Backienė, L. 
Jurkienė, A. Barzdukas, A. 
Vasaitis, B. Paramskas ir P. 
Labanauskas.

Washington© lietuviai mie
lai sutinka talkininKauti ir 
jau sudarytos 3 pagrindinės 
komisijos, į kurias buvo jtrau 
kta ir daugiau narių, būtent:

1) Banketo komisija: B. 
Darlys, B. Tautvilienė, G. 
Gnmuvienė ir E. Jurgelienė,

2) Spaudos komisija: B. 
Paramskas ir G. Knvickienė.

3) Registracijos komisija: 
L. Jurkienė ir I. Laučikienė.

Komisijų darbams koordi
nuoti ir palaikyti ryšius su A 
Lt’o centru išrinktas D. Kri
vickas. G. G. K.

neris — I vicepirm. ir egzeku 
tyvas, VI. Mingėla — 11 vice 
pirm., Vyt. Kasniūnas — sek 
retorius ir Pr. Šulas — ižd.

CV nori išleisti savo infor
macinį biuletenį, plačiau ap
jungti spaudos bendradar
bius, įsteigiant daugiau sky
rių JAV ir kitur, aktyviau pa 
sireikšti kituose darbuose, to
dėl nutarė: prie C V būstinės 
įsteigti centrinį skyrių, ku
riam galėtų priklausyti atski
rai ar toliau gyvenantieji žur 
nalistai, kurie neturi galimy
bės įsijungti į esamus skyrius 
ar dėl kitų priežasčių negalin 
čių dalyvauti, išrūpinti sąjun
gai čarterį veikimui Illinois 
valstybėje, pritarė naujų na
rių organizavimui Amerikoje, 
Kanadoje ir kitur.

BUS MINIMAS 
DONELAITIS

Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas 1964. 5. 9. Čikago
je minės Kristijono Donelai
čio 250 m. gimimo sukaktį. 
Šiame minėjime, šalia meni
nės programos, bus jo raštų 
paroda. Prie šios parodos ryž 
tamasi įrnegti skyrių ir mūsų 
periodikos, kurioje buvo ra
šoma apie šį didįjį mūsų dai
liosios literatūros pradininką.

A- G.
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Nepriklausoma Lietuva 
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

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

Prenumerata metams:

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

MONTREAL — HAVANA MATČAS

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

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

Kapitalas tėvynei
Procentai lietuvybei

KANADOS LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMO 
PROGA

STEPAS JAKUBICKAS

Apie Fondo paskirtį, Jo rei 
kalingumą ir svarbą, Kana
dos lietuviai yra per spaudą 
informuoti. Fondo kapitalas 
neliečiamas. Jis yra skiriamas 
Lietuvos ateičiai. Fondo pro 
centais — padėti užsienyje 
gyvenantiems lietuviams iš
likti gyvais lietuviais, išlaiky
ti lietuvių kalbą, lietuviškas 
tradicijas, lietuvišką tautinę 
kultūrą ir remti mūsų tautos 
išsilaisvinimo pastangas.

Mes žinome, kad mūsų tau 
tos dalis, kuri neša priverčia 
mųjų darbų vergiją Rusijos 
gilumoje, šito darbo atlikti ne 
gali. Mes taipogi žinome, kad 
pavergtoje Lietuvoje lietu
viai yra apiplėšti, nualinti ir 
ubagiškais kolchozininkais pa 
versti. Jie yra fiziškai ir dva
siškai pavergti. Jų visos vil
tys dėl Lietuvos ateities yra 
sudėtos į užsienyje laisvai gy 
venančių lietuvių širdis.

Todėl mes, kuriems Dievo 
yra skirta geresnio gyvenimo 
dalia, neapvilkime mūsų tau
tos lūkesčių, neapvilkime Lie 
tuvos. Atsiminkime, kad karo 
audrose ir baisiuose bombar
davimuose likimas mus išsau
gojo ir atidavė į šį laisvą ir 
turtingą kraštą ne dėl to, kad 
mes čia gyventume tik sau, ne 
jausdami jdkio ryšio, nei pa
reigos savo tautai, savo pro
tėvių žemei Lietuvai. Mūsų 
paskirtis ir mūsų didžioji pa
reiga yra uždegti tą amžiną
ją lietuvišką ugnį — savo įna 
šais įgalinti Lietuvių Fondą, 
kad jis lyg toji amžinoji ug
nis amžinai degtų, gaivintų ir 
stiprintų lietuvį visuose mū
sų tautos laisvės ir tautinės 
kultūros darbuose.

Šiame darbe, dabartinis 
Kanados Lietuvių Fondo Or
ganizacinis Komitetas, Vinco 
Ignaičio, Stepo Jakubicko ir 
Petro Januškos sudėtyje, yra

Po sunkių ir skaudžių mūsų šeimoje sukrėtimų sugrį
žusi, noriu padėkoti mūsų draugams, pažįstamiems ir 
visiems geros širdies montrealiečiams, prieš metus mū
sų didelio skausmo laiku parodžiusiems daug užjau
timo ir pagalbos. Nepamirštamas liks mano brangaus 
vyro, DOMO GRUODŽIO, toks gausus paskutinis pa
gerbimas ir išlydėjimas amžinybėn. Metinių proga šio 
balandžio 26 d., sekmadienį, Aušros Vartų bažnyčioje 

10 vai. ryto bus laikomos šventos mišios.
Dėkinga visiems už viską!

Emilija Gruodienė.

VAIKŲ AUKLĖJIMO KURSAMS PASIBAIGUS

Įdomiu ir tikru pedagogiš
ku gabumu p-lė D. Petrutytė 
vedė vaikų auklėjimo kursus 
Montrealyje. Septynias die
nas užsitęsęs paskaitų ciklas 
palietė vaikus nuo gimimo 
dienos iki 6 m. amžiaus. Ši 
amžiaus riba daugumą kursų 
lankytojų nustebino, tačiau 
paskaitininke įdomiais išve
džiojimais ir pavyzdžiais įro
dė, kad vaiko auklėjimas turi 
būti pradedamas tuojau po gi 
mimo ir sistemingai tęsiamas 
iki vaiko subrendimo. Šito
kiam vaikų auklėjimui tėvai 
visų pirma turi pakeisti savo 
galvoseną ir nusistatymą vai

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

atlikęs visus tam reikalui pa
ruošiamuosius ir pradinius 
darbus. Suorganizuotos Fon
do atstovybės vietovėse ir pir 
mieji Fondo iniciatoriai, ku
rie savo pirmaisiais įnašais 
yra davę Fondui pradžią. Čia 
yra džiugu pastebėti, kad tų 
pirmųjų Fondo iniciatorių 
tarpe yra ir po 500 ir po 1000 
dolerių įnešusių. Kiti yra įne
šę po 100 dolerių, bet pasiža 
dėję, pagal galimybes iki 
1000 įnešti.

Siekiant Fondo darbų bei 
veiklos veiksmingumo balan
džio mėn., 18 d., 2 v. p. p. 
Totonte, 1021 College Str., 
Prisikėlimo parapijos muzi
kos studijoje, yra kviečiamas 
pirmasis visuotinis Kanados 
Lietuvių Fondo, įnešusių sa
vo įnašus, narių suvažiavi
mas tikslu išrinkti Fondo vai 
domuosius ir priežiūros orga 
nūs ir nustatyti ateities veik
los planus.

Šia proga yra prašomi visi 
lietuviai, kuriems rūpi Lietu 
vos ateitis ir lietuvybės išlai
kymas, dar prieš suvažiavimą 
įnešti savo įnašus į Kanados 
Lietuvių Fondo sąskaitą No. 
2193. Toronto Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas „Parama-* 
arba suvažiavimo dieną, prie 
narių registracijos staliuko, 
registravimą vykdančiam Fo
ndo pareigūnui, kad galėtų 
dalyvauti Fondo reikalų svar
styme ir jo organų rinkime.

Laukiami su savo įnašais: 
lietuviai daktarai, inžinieriai, 
kunigai, kunigai klebonai, 
Lietuvos konsulai, prekybi
ninkai, verslininkai, tarnauto 
jai, advokatai, ūkininkai, dar
bininkai ir visi, visi lietuviai 
pareikšti savo meilę ir parei
gą lietuvių tautos ateičiai ir 
mūsų kenčiančiai Tėvynei 
Lietuvai.

ko atžvilgiu. Kaip? Tėvai tu
rėtų prisipažinti, kad vistik 
vaiko auklėjimo srityje jiems 
trūksta žinių. Visi tėvai nori 
savo vaikams gero, bet neno
ri įdėti darbo — laiko. Jie at
meta tikrai idealius vaikų auk 
Įėjimo principus kaip jau pa
senusius net nepastudijąvę ir 
nepasigilinę į juos, o patys tę 
šia jau nuo amžių šeimose ir 
mokyklose įsisenėjusias ir tik 
rai pasenusias tradicijas. Pa
keisti laikyseną yra pakeisti 
pažiūras į vaiką, nes dabar 
yra vaikas laikomas „mažu 
žmogiuku“. Jame neįžvelgia
ma nei ekonominio, nei sočia-

Balandžio 4 dieną į Mont- 
realį atvyko penki šachmatų 
meisteriai iš Kubos: Jimenez, 
Garcia, Cobo, Ortega ir Cale
ro.

Kuboje šachmatus labai iš 
populiarino Raoul Jose Capa- 
blanca, kuris buvo Kubos am 
basadorius Petrapilyj ir Pary 
žiuje ir taip pat pasaulio čem 
pionas 1921 — 1927 metais. 
Nors jau praėjo beveik 22 me 
tai nuo Capablancos mirties, 
jo vardas ne tik Kuboje, bet 
ir visame šachmatų pasauly
je, tebėra garsus.

Kubos šachmatų pirmeny
bes nuo 1958 metų kasmet lai 
mėjo Jimenez, kuris turi in
ternacionalinio meisterio titu 
lą.

Garcia yra pagarsėjęs savo 
laimėjimu prieš sovietų did- 
meisterį Gellerį.

1962 metų Capablancos 
prisiminimo turnyre aukščiau 
šią vietą iš Kubos meisterių 
užėmė meisteris Eldis Cobo. 
Taip pat jis laimėjo JA,V-bių 
„atvirą” turnyrą prieš porą 
metų nugalėdan/is didmeiste 
rius Larry Evansą ir Arthur 
Bisguierį.

Ortega ir Calero taip pat 
yra dalyvavę daugelyje turny 
rų, pasiekdami pusėtinų rezul 
tatų.

Reikia manyti, kad Kana
dos rinktinė būtų galėjusi pa 
sėkmingai kovoti prieš šią 
Kubos komandą. Tačiau Mon 
trealio šachmatininkams ta 
kova buvo gana sunki.

Pirmą lošimo dieną Mont
real} pirmoje lentoje atstova
vo Laszlo Witt, kuris labai at 
kakliai koVojo prieš Kubos 
čempioną Jimenez. Nors ku
bietis įgavo mažą pozicinę pe 
rsvarą, partija baigėsi lygio
mis.

Antroje lentoje Alex Sik- 
los spaudė Garcią. Atrodė, 
kad lošimo baigmėje Siklos 
turėjo gerus laimėjimo šan
sus. Ši partija tęsėsi apie 7 
valandas ir pagaliau pasibai
gė lygiomis.

Trečioje lentoje lošęs Ig
nas Žalys išėjo iš debiuto ga
na gerai, tačiau vėliau pate
ko į sunkumus ir po 5 valan

linio vertingumo. Jis laikomas 
neprotingu visuomenės na
riu. Vaikas yra ne būsimas 
žmogus, bet esamas. Tėvų 
prievolė yra prasmingai pra
leisti kiek galima daugiau lai
ko su vaikais, kartu bendrau
jant, dirbant, žaidžiant. Ne
abejotina, iš tėvų tai pareika
lauja daug kantrybės ir pasi
šventimo. Tačiau vaikų auklė 
jimas kaip ir kiekvienas dar
bas duoda gerus rezultatus 
tik tada, jei darbui yra gerai 
pasiruošta.

P-lė D. Petrutytė labai vai 
zdžiai apibūdino kūdikio san 
tykius su motina, ir tiesiog 
užakcentavo kad, „formuojan 
tis kūdikio fizinis ir dvasinis 
gyvenimas turi labai didelės 
įtakos žmogaus vėlesniame 
brendime. Vaikas jau per pir 
muosius 2 metus padeda pa
čius svarbiausius savo gyveni 
mo pamatus. Ir todėl tėvai ir 
auklėtojai turėtų skirti ypa
tingą dėmesį vaikui kol jis 
pradeda savarankiškai pro
tauti“.

Gražiai ir įspūdingai buvo 
apibūdinti vaiko judesiai ir 
jų reikšmė charakterio ugdy
mui. Judesių koordinavimas 
ir jų apvaldymas turi didelės 
įtakos vaiko smegenų sufor
mavimui. Užtai vaikui reikia 
sudaryti reikalingas sąlygas 
ką nors prasmingai, pagal jo 
galimybes, veikti - dirbti. Čia 
buvo duodama daugybė vadi
namų „receptų“ kuo ir kaip 
vaikai turėtų būti užimami, 
kaip prižiūrėti ir t. t.

Įdomu, kad vaikui nereikia 
jokių ypatingų žaislų. Vis
kas, kas naudojama namų 
ruošos darbams, galima leng
vai pritaikyti ir vaikui. Žino
ma, daiktai turi būti atatinka 
mai sumažinti, suprastinti. 
Vaikas šluodamas kambarį, 
valydamas batus ir skalbda
mas daug daugiau susikon
centruoja, negu spaudyda
mas plastikinio šautuvo gaidų 

dų lošimo buvo priverstas ka 
pituliuoti.

Ketvirtoje lentoje už Mont 
realį lošė M. Fox, buvęs 9 ka 
rtus Kanados čempionas. Ne
žiūrint savo amžiaus (66 m.), 
jis visą laiką turėjo iniciaty
vą prieš savo priešininką Or
tegą. Pagaliau Ortega pralo
šė, kai jo priešininkas pervir 
šijo nustatytą galvojimo lai
ką (40 ėjimų per 2!4 vai.).

Penktoje lentoje Dr. Rau
ch išvystė gerą padėtį, bet ne 
pajėgė jos išlaikyti. Pralošęs 
kokybę, dar tęsė lošimą kol 
pagaliau kapituliavo po 6 va
landų lošimo.

Antrą lošimo dieną Witt 
pralošė pėsčią tuojau po de-, 
biuto. Greitai partija pasiekė 
bokštų ir žirgų baigmę, kur 
Witt neturėjo didelio pasi
priešinimo ir greitai kapitu
liavo.

Antroje lentoje lošė Allan, 
kuris pralaimėjo prieš Garcią 
be didesnio pasipriešinimo.

Trečioje lentoje Žalys tu
rėjo lygią padėtį beveik visą 
partiją, kol pagaliau padarė 
klaidą prieš savo pranašesnį 
priešininką Cobo ir pasidavė 
po 4!6 valandų lošimo.

Ketvirtoje lentoje lošęs ve 
teranas Fox suremizavo savo 
partiją su Ortega.

Penktoje lentoje R. Hir- 
sch, įgavęs izoliuotą pėsčią 
debiute ir perėjęs į baigmę su 
tuo izoliuotu silpnu pėsčiu, 
vis dėlto sugebėjo pasiekti re 
mizą prieš meisterį Calero.

Bendras rezultatas: Hava
na 7, Montreal 3.

Problema Nr. 50
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Matas per 3 ėjimus.

ką ir šaukdamas „pau-pau“.

Viena iš aktualiausių šių 
dienų problemų tai tautos sa 
vigarba ir tėvynės meilė. Pa
triotizmo tikslas būtų daug 
lengviau atsiekiamas jei vis
kas būtų laiku ir tinkamai vai 
kui paduota. Kalbėdama šia 
tema p-lė D. Petrutytė primi
nė, kad vaikui patiekiami da
lykai turėtų būti taip patrauk 
lūs, kad jo nereikėtų stumti. 
Paimkime kalbą.

Kodėl čia augęs jaunimas 
daugumoje kalbasi angliškai? 
Visai suprantama, jiems trū
ksta lietuviškų žodžių. Ir trū 
ksta tų žodžių, kuriuos tėvai, 
neturėdami laiko ar noro, ne
spėjo juos išmokinti. Patys 
nesistengė teisingai kalbėti, 
arba per daug įgriso vaikams 
savo pamokslais.

Kalbant apie laisvę ir baus 
mę buvo pastebėta kad dau
gelis tėvų turėjo susidarę klai 
dingas nuomones apie Monte 
sorinės sistemos propaguoja
mą vaiko laisvės principą. 
Kaip paaškėjo, kad vaikas ga 
Ii būti paliktas laisvai veikti 
tiktai, ir tiktai, jam specialiai 
paruoštoje aplinkoje, kur yra 
jam pritaikytos darbo prie
monės ir pats kambarys yra 
paskirtas tik tam. Tačiau ir 
tokioje aplinkoje vaikas netu 
ri būti paliktas Dievo valiai, 
o su juo kartu turi būti ir su
augęs žmogus. Kitaip sakant, 
Montesoriniame auklėjime vai 
kas turi ir privalo turėti apsi
sprendimo laisvę, ką ir su 
kuo jis nori užsiimti, bet kaip 
padaryti, reikia jam labai tiks 
liai parodyti. Kas link baus
mės, tai su diržu vaiko neiš- 
auklėsi. Tėvų kantrybė ir ge 
ri pavyzdžiai turės daug dau
giau įtakos negu diržas, šū
kavimas ar nuolatinis tėvų 
bumbėjimas, kuris tikrai ne
prisidės tėvų autoritetui padi 
dinti. Jį dar labjau sumažins 
— tai netvirtas nusistatymas 
tarp taip ir ne. Vieną kartą 
pasakytas „ne” turėtų ir lik-

Jaunimui skaityti
MAIRONIS

Jaunoji Lietuva

Įžanga

Kur šiandieną Jinai? 
Miega jos milžinai, 
Po žemių jų ilsis krūtinė! 
Kaip po audrų didžių, 
Kad ant marių plačių 
Užmiega vilnis paskutinė.

Kur garsioji šalis, 
Varius savo vilnis 
Lig Dono ir marių Juodųjų? . . . 
Vienas garsas tiktai, 
Vien apžėlę kapai 
Beliko iš amžių senųjų!

Miega bočių šalis!
Apsiniaukus naktis
Tiek amžių kaip jau nebešvinta! .. 
Veltui meldi aušros, 
Miršta balsas maldos,
Vien gailios tau ašaros krinta!

Gedimino laikus 
Vaidelutis garsus 
Prikeltų! .. Bet kur vaidelutis? 
Aukso kanklių balsai 
Nebeskamba visai;
Ir dainių giesmynas menkutis.

O tačiau Lietuva 
Tik atbus gi kada: 
Ne veltui ji tiek iškentėjo! 
Kanklių balsą išgirs, 
Meigąs kraujas užvirs;
Nes Kryžius gyvatą žadėjo.

Skausmuos jėgos išaugs, 
Atgimimo sulauks:
Jau blaivosi orai aptemę. 
Tik į darbą greičiau! 
Tik mylėkim karščiau!
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!

MIRĖ PROFESORIUS STEPONAS KOLUPAILA

1964 balandžio 9 d. pava- 
kariom po sunkios 8 savaičių 
ligos užgęso, darbais nema
rus, mums visiems brangus 
profesorius Steponas.

Pašarvotas Notre - Dame 
South - Bend universiteto ko 
plyčioje. Laidotuvės pirma
dienyje 13 balandžio, Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse Chi 
cagoje, USA.

Prof, gimė 14. IX. 1892 
Tuminiškėse Latgaloje ir 
1911 m. baigė Mintaujos gim 
naziją . Vėliau prof, gyveni- 
nas, mokslas ir darbai pynėsi 
Rusijoje, laisvoje ir okupuo
toje Lietuvoje, užsienyje ir 
pagaliau Amerikoje N. D. uni 
versitete.

Visuomet gyvas, pilnas 
energijos, nesididžiuojantis, 
pasirengęs padėti, nesiskun- 
džiąs, reto taurumo asmeny
bė. Man, kaip ir tūkstančiams 
buvusių jo mokinių, brolių 
skautų, Jo organizuotų ir va
dovautų pirmųjų Lietuvos 
upėmis kelionių baidarėmis, 
daugybės jo parašytų straips
nių ir knygų, vadovėlių skai
tytojui, šiandien yra perskau 
di žinia, kad ja plačiau pasida 
linus su artimais.

Nebuvo to laikraščio ar lais 
vo lietuvių spaudos žodžio, 
kur prof, būtų nedalyvavęs - 
- nerašęs, nesidalinęs praei
ties, dabarties ar ateities pro
blemomis. Užtenka atsiversti 
Lietuvių Enciklopedijos XII- 
to tomo 255-6 puslapius, kad 
pamačius Jo nuveiktus milži
niškus darbus.

Užgęso, užsitarnautam po
ilsiui. taurus lietuvis, patrio
tas, skautininkas, tūkstančių 
draugas ir mokytojas, nenuils 
stamas kovotojas už tėvynės 
Lietuvos laisvę, puikios šei
mos tėvas — mūsų visų pro
fesorius. Tiesa, užgęso tik Jo 
kūnas, o ne milžiniški nuveik 
ti darbai — mums palikti kel
rodžiai, kurie gi paliks ne
mirštami. v
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ti „ne“, arba jei kas nors pa
žadama, tai turėtų būti, be jo 
kių padailinimų išpildoma. Ki 
tu atveju, tėvai liktų mela
giais vaikų akyse. Tad neno
rėkime iš vaikų daugiau, ne
gu jam duodame. Pradėkime 
darbą iš pačios pradžios — 
persiauklėkime patys.

Dar kartą ačiū p-lei D. Pet 
rutytei už tokias nuoširdžias 
ir įdomias paskaitas, patari
mus, ir paaiškinimus. Be jo
kios abejonės ne vienas iš 
montrealiečių tuo pasinaudos.

Juozas Piečaitis.

Nors neišsipildė ir Tavo 
šventas noras dar išvysti lais
vą tėvynę, tad lai būna Tau, 
mielas kolega, lengva Šv. Ka 
zimiero Chicagos kapinių že
melė, o paliktai šeimai, gimi
nėms, artimiems, giliausia 
mūsų užuojauta.

V. s. Inž. J. Bulota.

PASAKIŠKA

TAMA KWA
VASARVIETĖS: 

elektrinis šildymas, 2 miega
mieji, moderniški įrengimai, 
laivai, vandens slidės, saugu, 

smėlio pliažas.
Lake Nipissing, Box 219, 

Callander, Ontario.

SVARBUS DARBAS...

Atkelta iš 7 puslapio.

mus grąžinti Lietuvai lietu
vių apgyventas sritis:

Kęstučio ir Algirdo, Vy
tauto did. Lietuvos hetmono 
kunigaikščio Radvilos ir Ma
žosios Lietuvos Tarybos 1919 
m. reikalavimą grąžinti Lie
tuvai visą Mažąją Lietuvą, 
tarybai tuomet pirmininkavo 
a. a. Martynas Jankus

Iš viso dariau išvadą: Sen 
ti padėką mano žmonai, ku- 
henorum gentes, - apie kurias 
plačiai rašo Ordino kronini- 
nkas, susidarė iš lietuvių 
giminių rytuose ir prūtėnų va 
karuose. Lietuvių giminių or 
bitas tuomet buvo daug pla
tesnis negu vėlesnė Mažoji 
Lietuva, jis apėmė be Skalavi 
jos, Nadravijos ir Sūdaviją, 
Bartą, rytinę Natangą ir 
Sambiją.

Ta proga norėčiau išreikš
ti padėką mono žmonai, ku
ri visą laiką parodė tiek kant 
rūmo ir susiinteresavimo ma 
no darbu ir buvo mano mora
linė parama.

Perskaitęs knygą apie Chu 
rchilli žmoną „My dear Cle
mentine“, cituoju šituos Chu 
rchillio žodžius: Be mano 
žmonos aš nebūčiau padaręs 
tai, ką padariau.

Dr. M. Anysas.

— Lenkijos kardinolas Wy 
szynski Varšuvos katedroje 
Velykų dieną pasakė pamoks
lą, kuriame neigiamai įvertino 
komunistų pastangas kenkti 
tikintiems.
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Svarbus darbas apie 
SENPRUSIUS

DR. M. ANYSO DARBO APTARIMAS

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

Akstinas mano darbui bu
vo Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio 1955 m. lie
pos m. 2-3 d. raginimas užsi
imti istoriniais darbais, kurie 
atskleistų buvusios Rytų Prū 
sijos rsp. Mažosios Lietuvos 
praeitį. Tuomet pertraukiau 
ruošiamą Vytauto - Aleksand 
ro monografiją ir tvėriausi 
šio darbo. Raginimo rezulta
tas yra premijuotas veikalas: 
Senprūsių giminių kovos su 
Vokiečių Riterių Ordinu nuo 
1230 — 1283 metų. Išeida
mas iš ankstybiausių laikų 
stengiausi surinkti ir paduoti 
visas istorinėje literatūroje 
randamas žinias apie senprū
sių gimines — anas Prutheno 
rum gentes — kurios gyveno 
iš ankstybiausių laikų kalba
muose kraštuose.

Šis veikalas yra paminkli
nis darbas, nes būnant kraš
tui ilgesnį laiką svetimųjų 
okupacijoje, daug dalykų bus 
pamiršta arba ant tiek pakeis 
ta, jog vėliau vargu bus gali
ma viską rekonstruoti. Įvai
rių dar gaunamų žemėlapių 
pagalba veikale yra sužymė
tos visos žymesnės senprūsiš
kos vietovės, pilys, ramovės, 
šventieji miškai, nustatant 
kiek galimai tiksliai jų vietas 
ir senuosius pavadinimus, 
kiek jų dar šiandien randama. 
Pirmoje eilėje yra panaudoti 
senieji pavadinimai, pažy
mint būgiškius kableliuose, 
jog tokiu būdu kiekvienas su 
interesuotas asmuo galės ras
ti reikalingų žinių be ypatin
go sunkumo.

Toliau norėjau pastatyti 
savo rūšies istorinį paminklą 
lietuvių kalba anoms lietu
viams taip artimoms gimi
nėms, kurios pajėgė kovoti 
50 metų su viršum už savo 
laisvę bei įsitikinimus su Or
dinais, avangardais Švento
sios Romos vokiečių tautybės 
imperijos ir beveik visą Eu
ropą apimančios Romos baž
nyčios. Nesutikdamos su jo
ms uždedama vergove, jos 
kovojo 53 metus iki beveik 
visiško savo giminių sunaiki
nimo. Šią kovą taip ilgai ves
damos, jos netiesiogiai padė
jo lietuviams valstybiniu mas 

tu susiorganizuoti. Lietu
viams po to su tuo pačiu 
priešu teko kovoti dar 130 
metų, kol Vokiečių Riterių 
Ordinas 1910 m. sujungtų he 
tuvių ir lenkų kariuomenių 
buvo sumuštas prie Žalgirio 
ir tuo bent dalinai buvo su
stabdytas germanų veržima
sis į rytus.

Veikale šias gimines vadi
nu senprūsiais, vok. Altpreus 
sen, Urpreussen, kad jas ge
riau atskirtų nuo vėlesnių vo 
kiečių kolonistų, kurie apsi
gyvenę kalbamame krašte, pa 
vogė anų — Pruthenorum 
gentes vardą ir patys pasiva
dino Prussen, Preussen, prū
sais.

Veikalo pradžioje duodu ži 
nių apie aisčių gimines, sen
prūsių kilmę, gimines, jų ti
kybą bei papročius, pasirem
damas seniausiais šaltiniais. 
Toliau aprašau senprūsių 
kraštus, sužymiu senuosius 
veikalus apie jas ir pirmuo
sius bandymus jas privesti 
prie krikščionybės, būtent: 
lenkų kunigaikščių pakartoti
nus nesėkmingus karinius žy 
gius ir vyskupų Vaitiekaus - 
- Adalberto, vienuolio Bonifa 
cijaus bei vyskupo Brunono 
taikingus žygius, kuriuos ban 
dymus šie asmens apmokėjo 
savo gyvybe.

Trečioje dalyje yra paduo
dama Vokiečių Riterių Ordi
no kilmė ir jo išsiplėtimas, jo 
pašaukimas kariauti su pago
nimis ir visos jo sudarytos su 
tartys, kad užkariautas kraš
tams jiems neišslystų iš ran
kų.

1230 m. ėjo magistras Her 
mann von Balk su 8 riteriais 
ir skaičiumi kryžeivių per 
Vyslą į Kulmiją, kurią jie 
dvejų metų bėgyje užkaria
vo, kolonizavo ir įsitvirtino. 
Per kitus devynerius metus 
buvo užkariauta Pomezana, 
Pogezana, Varmija ir dalis 
Natangos. 1241 m. minėti 
kraštai pasidavė Ordinui. Pa
tyrusios Ordino kietąją ran
ką, kalbamos giminės po po
rą metų sukilo ir, remiamos 
Pamarėlių kunigaikščio Svan 
tepolko, kovojo įvairiu pasi
sekimu iki priversto Svante-

Kauno rotušė, vadinama ,,Baltoji Gulbė”.

polko atsitraukimo nuo jų ko 
vos 1248 m.

Popiežiaus legatui skati
nant, 1249 m. buvo sudaryta 
taip vadinamoji Christburgo 
taikos sutartis, kurioje kalba
mos giminės sutiko priimti 
krikštą, atsisakė nuo pagonis 
kų laidotuvių, daugpatystės, 
įsipareigojo savo kūdikius 
krikštyti, statyti bažnyčias ir 
aprūpinti dvasiškius, daly
vauti asmeniškai Ordino toli
mesnėse kovose ir nekonspi
ruoti prieš jį. Buvo įkurtos 
trys vyskupijos.

Po šios sutarties sudary
mo, Ordinas vedė toliau ko
vas rytinėje Natangoje, Bar
toje ir kaimyniniuose pieti
niuose kraštuose. 1255 nj. bu 
vo nesėkmingai puolama Sam 
biją, kur žuvo didelė dalis kry 
žeivių. Dvejetą metų vėliau 
atvyko Ordinui pagalbon Bo
hemijos (čekų) karalius Otto 
karas su sakoma 50,000 kry
žeivių ir 1257 m. žiemą vie
no mėnesio laikotarpyje jie 
sunaikino visą sambiečių pasi 
priešinimą, sunaikino didžią
ją Nadravijos ramovę, ten už 

mušė visus pagoniškus dvasi
ninkus ir patį krivių - krivaitį 
sukapojo kardais į gabalus. 
Dar t. p. m. buvot pastatoma 
Konningsbergo, Karaliau
čiaus pilis. Tais pačiais ir se
kančiais metais Įvyko Sambi- 
jos gyventojų pavergimas.

Šeštoji veikalo dalis kalba 
apie Livonijos Ordino karus 
su latvių ir lietuvių giminė
mis, prasidedant mūšiu prie 
Saulės 1236 m., apie abiejų 
Ordinų susijungimą 1237 m., 
apie Mindaugo laikyseną Že
maitijos atžvilgiu, apie žemai 

čių Klaipėdos pilies sunaikini 
mą ir Muemmelburgo pasta
tymą ir jos sunaikinimą su
jungtų žemaičių ir sambiečių 
jėgomis. Toliau eina kovos 
Muemmelburgą paimti 1257 
m., Georgenburgo (Jurbar
ko) pilies pastatymas ir že
maičių 1259 m. įvykdytas mū 
šis ties Skuodu ir abiem Or
dinam mūšis prie Durbės 
1260 m.

Pragaištingas Durbės mū
šis Ordinams, Ordino riterių 
žiaurus elgimasis su jau pa- 

Nukelta Į 7-tą psl.

MEISTERIS —
Dvi dienos kietų kovų, 

džiaugsmo ir nusivylimo (kai 
kuriems klubams!), dvi die
nos lietuviško sporto propa
gandos ir lietuvybės demons 
tracijos! Taip reiktų nupiešti 
(tik trumpą metus žvilgsnį) 
Š. Amerikos lietuvių krepši
nio žaidynes, įvykusias perei
tą savaitgalį Toronte.

Bet. . . jos nebuvo vien tik 
tradicinėm žaidynėm. Ne. Už 
jų „pečių“ slėpėsi penktas 
kontinentas — gastrolės Aus 
tralijoj š .m. liepos ir rugpjū
čio mėn. rungtynės pries lie
tuvių ir Australijos olimpinę 
rinktinę. Nenuostabu, kad sa 
vo lygiu ir aukštos klasės žai 
dėjais, jos buvo pačios stip
riausios, peršokusios šio kraš 
to olimpinės rinktinės lygį, 
davusios krepšinio mėgėjams 
(sekmadienio rungtynes ste
bėjo apie septyni šimtai žiū
rovų) neužmirštamų akimir
kų, darnių metimų.

Be abejo, šie visi žaidynių 
pliusai, pridedami prie vyrų 
ir jaunių komandų, kurioms 
dideliu kontrastu buvo mūsų 
moterys ir jaunės, gerokai 
smukusios savo žaidimu. Ta
čiau gražus prieauglis teikia 
vilčių, kad ir šioje grupėje su 
silauksime po (kelių metų nau 
jų ir stiprių žaidėjų.

Ką gi, užsiminus apie Aust 
raliją, kiekvienas skaitytojas 
norės pamatyti kandidatų są
rašą, kuris buvo sudarytas 
krepšinio komiteto, talkinin
kaujant šios sporto šakos spe 
cialistams. Ir kaip reikėjo ti
kėtis, jis sudarytas yra ne 
vien tik žiūrint į kandidatą iš 
sportinės kertės matymo, bet 
taip pat ir tautinio.

ŠTAI 16 KANDIDATŲ 
SĄRAŠAS,

kurių penki, po treniruočių 
birželio mėn. Tabor Farmoj, 
turės pasilikti šiame kontinen 
te, nes rinktinė bus sudaryta 
iš 11 žaidėjų: V. Sedlickas, 
P. Skilnykas, A. Jankauskas 
(Toronto Aušra), Modestavi- 
čius, Šilingas, Motiejūnas 
(Clevelando Žaibas), Slom- 
činskas, Adrimas, V. Bažė- 
nas, J. Jasinskas (Waterbury 
Gintaras), F. Čekauskas, M. 
Butka (Detroito Kovas), Ja-

GINTARAS.
sevičius, Kamarauskas, Var
nas (Čikagos Lituamca), A. 
Klimas (Toronto Vytis).

Lygiagrečiai buvo sudary
tos

JAUNIŲ IR MOTERŲ 
RINKTINĖS PABALĮ IE

ČIŲ PIRMENYBĖMS 
Clevelande.

Į jaunių rinktinę pateko: 
Kedzys (Žaibas), Buncaus- 
kas, Grigaitis (Čikagos Ar
as), Jankauskas, Šeputavi- 
čius, Vaišnora, Miknaitis, Yl- 
eikis (visi Čikagos Lituani- 
ca), Meškauskas, Vmerskis 
(Homiltono Kovas). Į mote
rų rinktinę pakviestos: Kal
vaitytė, Sapijonytė, Grigaitė, 
Romanoyąitė, Klimaitė, uata 
veckaitė (Toronto Aušra), 
Prunskytė, Supronaitė, Žolpy 
tė, Kalvaitytė A. (Toronto 
Vytis), Čiurlionytė, Bilkytė 
(Clevelando Žaibast Jonušai 
tės Laima ir Danutė (Ročes- 
terio Sakalas).
ŽAIDYNIŲ TECHNIŠKOS 

PASEKMĖS:
Vyrų grupėje.

Detroito Kovas — Č. Aras 
118:90, Lituamca — Toronto 
Vytis 105:63, Toronto Auš
ra — D. Kovas 96:94, Ginta
ras — Lituanica 99 :92. Baig 
mė tarp Gintaro ir Aušros 
nuo pat rungtynių pradžios 
nekėlė jokios abejonės dėl lai 
mėtojo, nors Gintaras pirmą 
puslaikį užbaigė tik 41:36 ir 
33 min. pirmavo 55 :47 ir pa
čias rungtynes laimėdamas 
bendra pasekme 89:73. Tad 
jau trečią kartą, čia pat meis 
terio slenksčio, buvo suklup 
dyta Aušros komanda, kuriai 
trūko greičio, tikslesnių me
timų, kovos dvasios. Žaidė ir 
taškų pelnė Gintarui: Adzi- 
mas 14, Cirila 18, Jasinskas 
18, Švelnys 166, Bažėnas 19, 
Slomčinskas 4. Aušrai — Se 
rafinas 8, Jankauskas 16, Sėd 
liekas 23, Skilnykas 20, Bun- 
tinas 2.

Trečią vietą užėmė Detroi
to Kovas, nugalėdamas Čika
gos Lituanicą 114:106.

Tačiau, jeigu reiktų klasi
fikuoti komandas, daugelis 
specialistų nustatė tokius lai

Nukelta į 6-tą psl.

Pažinkime save ir kitus.

Padauguvio Lietuva
Petras Būtėnas

fl.
Bet LE. III. 243 p. rašo: „Polocko kng. 

Brečislavas prieš 1044 metus įsteigęs 
Brėslauj os pilį ir pavadinęs ją savo var
du“. Tik tiek. Kaip gi atsirastų kamienai 
B r a s 1 .ar net ir B r ė s 1 - iš dvišaknio slavų 
asmenvardžio Breč-i + s 1 a v - ? Be to, 
baltų Braslavo pilis tegalėjo būti rytinių slavų 
tik laikinai užimta, nes „1065 metais Lietuvos 
kunigaikštis Kernius su Gimbutu pirmą kartą 
užpuolę B. A. (LE. III. 243 p.)“. Vadinasi, 
Braslavo pilis ir apskritis buvusios buvo Lie
tuvos valstybės senuose ir tiesioginiuose inte
resuose. Breslav o pilies įsteigimas, kaip jau 
buvo anksčiau aiškinta, priklauso baltams, o 
vardas tėra kamieno B r a s 1 -, kaip liudija vi
si čia anksčiau minėtieji vietovardiniai pa
vyzdžiai. Pagaliau, yra XII a. po Kr. slaviš
kas metraštinis dokumentas, kuriuo didžiuojasi 
visi rusai: „Poviest’ vremennyh liet“. Tat met
raštis, išvardydamas daug slavų naujokynų bal
tų žemėje, labjausiai padniepriu, jokio daugu- 
vinio Braslavo nemini. Padauguvyje jis te
mini Polocką, pirmąjį čia slavų naujokyną. 
O Polockas nuo Braslavo gi net labai toli į ry
tus. Apie Braslavo pilies strateginę situaciją 
žr. žemiau, kur kalbama apie Drują.

O šiame straipsnyje anksčiau buvo minėta, 
kad nuo tos braslavinės pusės kitados 
latgalių - latvių protėviai per Dauguvą į šiaurę 
kėlėsi apsigyventi, kur už tos upės ir yra latga
lių - latvių tėvynė Latgala. Todėl turėjo ir 
praeities pėdsakų, čia kalbinių - vietovardinių 
pėdsakų, likti. Kur paukštis skrenda, ten ir 
plnuksną metą, anot to priežodžio. O Brasla- 
vas*) iš tikrųjų stovi didelio ežero brastoje.

*) Lietuviai, arti ir toli gyveną, miestą vadina Brės- 
lauja, ne Braslavas. Braslavu Brėslaują vadina gu
dai ir rusai. Braslavas ir skamba slaviškai, kai Brės- 
lauja — lietuviškai. Gerb. Būtėno įrodymai atrodo 
labai patempti. NL. red.

* * *
Dabar žodis kitas reikia tarti apie Padaugu

vio Lietuvos Drują.
Skaitome: „Vysk. Sipovič yra gimęs 

1914 m. gruodžio 8 d. netoli Drujos, Gu
dijoje, Lenkijos dalyje (Draugas, 

156 nr. Ir63 m.)”. Ten Druja parašyta sla
viškai: Druja.

Čia yra virtinėlė mūsų žemei skaudžių ne
tikslumų.

„Drujoje, Gudijoje, Lenkijos dalyje“, arba 
„Lenkijos dalyje Gudijoje (Gudijos) Drujo
je“, — ir daugiau nėra reikalo čia bekalbėti, 
nes aišku, kaip korespondencija žiūri į lietuvių 
ir Lietuvos reikalus.

Dėl .atgyvento ir visiškai neteisingo pasaky
mo „Lenkijos dalyje“ gal nepagalvota, ar kaip, 
greit rašant. Kur Lenkija, kur Lietuva! O jei 
ne tiek seniai Lenkija turėjo prasilaužusi vad. 
Daugpilio karidorių per lietuvių ir Lietuvos že
mę, ---- tas karidorius „buvėlis nebuvėlis“ dar
nėra Lenkija ir visaip jis ne Lenkijos.

Beje, kai užsiminta karidorius, nelyginant 
koks kare karinis prietiltis. .. Neapsiriksiu 
tvirtindamas, kad vienintelė „karidoringiausia” 
pasaulyje šalis tėra Lenkija ir tai nuo amžių: 
ji karidorių turėjo ir tebeturi ir Lietuvos Sūdu
voje - Jotvoje, ir Prūsų žemėje, ir vad. Su-val- 
kų trikampį, ir Vižainio karidorioką, ir tt. ; ir 
net iš kitų Lenkijos pusių. Gera būtų tema di
sertacijai kam parašyti ir gauti rimtą daktaro 
laipsnį bei titulą.

Kad Druja ne Gudijos, tai išaiškina 
šis visas straipsnis. Toks toliau analoginis prie- 
dėliokas kai lietuvis Lietuvą parceliuoja. Šie
met buvo laikraščiuose rašyta, kad G u d i j o- 
j e prie Svisločiaus yra gimęs 1863 metų 
Lietuvos prieš Rusiją sukilimo vadas ir narsus 
lietuvių patriotas Kostas Kalinauskas. O jis gi
mė kaip tik Lietuvoje ir kaip tik prie nemuni- 
nis Svisločiaus upės, bet ne prie gudi
nęs - berezininės Svisločiaus upės. Gudija Len
kijoje, Druja Gudijoje, nemuninė Svisločiaus 
upė Gudijoje, Trakai Gudijoje (taip buvo ra
šyta). . .;.........Leningrado, Novgorodo, Psko
vo ir Kaliningrado (b u v. Karaliaučiaus) sriti
mis (Draugas. 160 nr. 1963 m.; Eltos žinia)“. 
Viskas netikslu ir neteisinga. Pagaliau, bent 
mano dar nežinota, kad Mažosios Lietuvos ne
bėra, ir nebėra net kai kuriems šlovingiesiems 
lietuviams. Kas yra Mažoji Lietuva, Karaliau
čiaus sritis ir Prūsų ežerynas ir kas tas rusiškas 
beplatformią įvardas „Kaliningradskaja ob- 
lats”, paaiškina kad ir straipsnis „Klaipėods 
link“. Nepriklausoma Lietuva. 26 ir 27 nr. 
1963 m.

D r ū j a 4, mstl., slav. Druja ir ten upė lenk. 
Drujka (kirtis ant a), 46 km ilgio upė. 
Drujka (Anž.) taigi, lietuviškai tik 
Drujos miestelis stovi Lietuvos valstybės ir

Sov. Rusijos 1920 metų sienoje, perskeltas, 
Dauguvos kairiajame - pietiniame krante, o 
ties miesteliu į Dauguvą įteka Druja, ištekanti 
iš Drivėto ežero ties Braslavo mst. ir esanti 
1920 metų siena tarp Lietuvos valstybės ir Sov. 
Rusijos; nuo tos upės į vakarus prasideda Bras 
lavo apskritis. Drujos miestelis stovi 20 km į 
vakarus nuo Lithuania Propria ribos, pietryčiau 
Lat. Latgalos Piedrujos „padrūjės” pasieninės 
geležinkelio stoties, o ties Druja prie Dauguvos 
keliais kilometrais prieina Lietuvos valstybė. 
Nuo Drujos 8 km į rytus teka slav. Viata — 
Dauguvos kairys - pietinis įtakas, o nuo Viatos 
į rytus Dauguvon teka jau minėtoji Meros upė. 
Upėvardis slav. Viata yra kilę iš baltų 
Venta, o „Ventų” vandenvardžių turi
me Žemaitijoje, kitur Lietuvoje, Latvijoje, M. 
Lietuvoje — Karaliaučiaus srityje, Gudijoje 
apie Minsko mst. (Ir čia dabar tik Gudijoje, 
prieš slavų .atmigravimą buvo gyvenama taip 
pat baltų, lietuvių.) ir net Dniepro augštupio 
baseine, ---  žodžiu, labai plačiai baltų žemėje.

Druja stovi 82 km. stačiai į pietus nuo Lat
galos centro Rėzytės--- Rėzeknės miesto ir 260
km stačiai į šiaurę nuo Nemuno versmių, giliai 
Lithuania Propria ribose. O ten, kur yra Lithu
ania Propria, nėra Gudijos - Bielorusijos: Gu
dija stovi į rytus nuo Lithuania’os Propria’os. 
Istorijoje Drūra buvo Platinatus Braslavensis 
ribose, o tas palatinatas priėjo prie Drisos ir 
Dysnos pačio žemupio padauguvyje rytuose. 
D. S. Lichačev, Naselennyje punkty, upaminaje 
myje v .Poviest’ vremennych liet” (rytinių sla
vų pirmutinis metraštis iš XII a. po Kr.) žemė
lapis ties Dauguvos ruožu vakariau Ladogos 
— Dniepro didžiojo vandens kelio terado tik 
vieną atėjūnų slavėnų naujokyną Polocką. Bet 
ir tas. kaip jau skaitėme, yra baltiško vardo. O 
Polockas nuo Drujos į pietryčius net už 90 kilo 
metrų ir nuo Braslavo į rytus už 110 kilometrų. 
Taigi, Drujos miestelis ir upė visais atžvilgiais 
yra Lietuvoje, lietuvių žemėje, ir todėl nieku 
gyvu ne Gudijoje ir ne kokioje Lenkijoje. Gi 
visa Braslavo apskritis nuo Drujos ir Lithuania 
Propria ribos kaip tik dar toliau į vakarus, o 
Sov. Rusija tą apskritį, atsirėmusią į Daugu
vos upę bent ties Druja, ėmė ir „demokratiš
kai” (mat, Sov. Rusija totalinė valstybė, ir jo
je demokratijos nebuvo, nėra ir nebus, kol ten 
toks brutalus režimas tvers) išplėšė iš Lietu
vos valstybės.

* * *
Kur ir kieno būtų buvusi Drujos pilis sta

tyta; taip pat ir Braslavo pilis? Senieji žemėla

piai rodo Drujos pilį Drujos žiočių kairiame - 
vakariniame krante. Taigi, strategiškai imant, 
ji tėra statyta baltų, jiems prireikus nuo rytinės 
svetimųjų invazijos apsidrausti. Kaip rodo bal
tų pilys prie Dauguvos pvz. Naujinis (vėliau 
Dunaburg, Duenaburg, lat. Daugavpils, liet. 
Daugpilis), Jersika, ist. Kokanois — lat. Kuok- 
nese. . . ir ties dabartine Ryga ir Dauguvos že
mupiu Mūšos-Lielupės žiotyse Henriko Latvio 
1199 metų kronikos IV. 6. portus Semigallo- 
rum ir kaip panašiai rodo Nemuno pakrančių 
lietuvių pilys, — nėra abejonės, kad ir Drujos 
pilis buvo baltų pastatyta nuo rytinių slavėnų 
puolimų apsidrausti ir ten Dauguvos barui 
ginti.

Ta pačia proga tą patį reikia ištarti ir dėl 
Braslavo pirmutinės pilies: Braslavas stovi tarp 
didelių Drivėto ir Strusto bei Snūdo ežerų, o 
iš rytinės pusės jis užstotas Drujos upės, ište
kančios iš Drivėto ežero. Visa pozicija ir že- 
mėvaizdinės bei gamtovaizdinės sąlygos liudi
ja, kad Br.aslavo pilis yra taip pat baltų statyta 
prieš tuos pačius agresinguosius rytinius slavus. 
Jei Drujos pilis gynė pačią Dauguvą, tai Bras
lavo pilis ežeringosios Braslavo apskrities ry- 
čiausioje ežerų sistemoje gynė savo apskritį 
Dauguvos ir Dysnos (su Šventyte kaip augštu- 
piu 184,5=215,5 km ilgio) upių 60 kilometrų 
pločio tarpe.

Gal praverstų ir šitokia žinia. Portus Se
mi g a 1 1 o r u m 1199 metų istorinio žymėji
mo yra Žiemgalių uostas, šiauriausias 
jų uostas, prie Rygos įlankos. Amžinai rašo
ma, kad Rygos miestą, taigi pilį įkūręs Livoni
jos — vokiečių kardininkų ordinas 1202 me
tais, taigi savo čia atsikraustymo metais; kar
tais parašoma net 1201 metai Rygos įkurtu
vėms, tartum tas ordinas, dar neatvykęs, jau 
būtų buvęs čia pilį pastatęs. Legendiškal Bet
gi sugretindamas niekas nepasako, kad tai ne 
vokiečių ateivių nuopelnas: kad portus Seni- 
gallorum „Žiemgalių uostas“, taigi ir pilis ten- 
jau žinoma iš ankstesnio laiko, bent trejais me 
tais ankstesnė už skelbiamąją vokietinę. Tai 
formaliai tik datiškai teimant. Žiemgalių uostas 
ir pilis ten stovėjo dar iš ankstesnių laikų. Siau
riniams ir rytiniams germanams (^skandina
vams ir vokiečiams) nieko kito nebebus buvę 
likę, kaip tik dar mėginti brautis į padauguvį, 
pajutus sužinojus Lietuvos valstybę susiorgani
zavus. O Žiemgala jau seniai išvien ėjo su šia 
valstybe. Visu Dauguvos žemupiu ir vidurupiu 
dominavo baltai ir politiškai bei kariškai veikė 
išlaikyti tą, kas jų ten buvo. Bus daugiau.
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KULTŪRWe>fekOVIKA
RAS. A. KRIKŠČIUKAI

ČIO - AIŠBĖS
100-sioms gimimo metinėms 
paminėti Lietuvoje išleistas, 
rašytojo 19 amž. pabaigoje 
parašytas apsakymas „Brič
ka“ (36 psl.). Paskubėta iš
leisti todėl, kad apsakyme, 
pagal „Tiesą“, esą aštriai iš
juokiamos turtėjančio valstie 
čio nuotaikos. Lietuvoje iš
leista A. Vaitiekūnienės stu
dija apie Vaižganto apysaką 
„Dėdės ir dėdienės". E.
JAU TIKTAI DU TOMAI!

Mums konstatuojant, kaip 
okupantas žaloja ir tramdo 
Lietuvos rašytojus, o jų tar
pe ir Mykolaitį - Putiną, so
vietinė spauda praneša, kad 
Putinas į sov. spaudos pasitei 
ravimą apie „Sukilėlius“, at
sakęs, neturįs laiko rašyti. 
Kai gausiąs laiko, baigsiąs ra 
šyti antrą tomą, kuris bus pa 
skutinis...

O juk ta pati sovietinė spa 
ūda su Putinu buvo patieku
si pasikalbėjimą, kuriame bu 
vo pasakyta, kad Putinas pa
rašė antrą tomą ir baigia ra
šyti trečią tomą. O dabar?

LIETUVOS ARCHITEK
TŪROS KLAUSIMAI

Tokiu vardu Lietuvos mo
kslų akademija išleido Staty
bos ir architektūros institu
to II tomą leidinio, kuriame 
nagrinėjami statybos bei ar
chitektūros klausimai. Batlai 
žinė okupanto spauda ypač 
džiaugiasi, kad leidinyje įdėti 
ir du straipsniai vieno ruso...

VOKIEČIŲ - LIETUVIŲ 
KALBŲ ŽODYNAS, 

paruoštas D. Šlapoberskio, iš 
leistas Lietuvoje, turi 60 tūks 
tančių žodžių ir posakių, žino 
ma, propagandinių, nes pro
pagandą okupantas visur ki
šą imperializmo sumetimais.

„Tėvynės Balsas“ ta pro
ga rašydamas pastebi, kad 
Lietuvoje ypač didelį parei
kalavimą turi anglų kalbos 
žodynai, kurių išparduota 40 
tūkstančių.

MIRĖ LIETUVIŲ KAL
BOS POLITRUKAS

K. Korsakas „L. ir M.’’ ra 
šo, kad miręs rusų kalbinin
kas Boris Larin, kuris buvęs 
žymus rusų mokslininkas.

Tačiau Larino rolė Lietu
voje nebuvo garbinga: jis pri 
vedė prie to, kad prof. J. Bal
čikonis buvo pašalintas iš lie
tuvių žodyno rengimo; jis lie 
tuvių žodyną užteršė okupan 
tiniu šlamštu; jis tokiu būdu 
ėjo politruko prievartautojo 
pareigas Lietuvoje.

MAITINA RUSŲ 
RAŠTAIS

Lietuvoje daugėja knygų, 
kuriose rusų autoriai pasako
ja apie karių pergyvenimus 
pastarojo karo metu. Pora pa 
vyzdžių: M. Aleksejevo „Vy 
šnių duburys“ išvertė V.Oški 
nis) ir G. Baklanovo „Pėda 
žemės“, išvertė K. Kurkulis).

DONELAIČIO METAMS
„Aidai“ Kristijonui Done

laičiui pagerbti, suprasti ir 
Mažajai Lietuvai išsiaiškinti 
išleido visą 3 šių metų nume
rį, kuris vertas didelio dėme
sio.

Turinyje: J. Brazaičio — 
K. Donelaičio pėdomis; A. 
Vaškelio — Pietistinis sąjū
dis Maž. Lietuvoje ir K. Do
nelaitis; J. Brazaičio — Do
nelaitis praeityje ir dabarty
je; J. Tininio — Donelaitis, 
Hesiodas, Virgilijus ir Bibli
ja; A. šešplaukio — Donelai
čio Metai ir vokiečių literatu 
ra; Dr. P. Rėklaičio — Lie
tuvio valstiečio Mažojoje Lie 
tuvoje ikonografija; E. Wi
chert apie Donelaitį. Iliustra 
cijos taip pat paskirtos Done
laičiui, jo Metams, ir puiki, 
įdomi apžvalga Donelaičio 
gimtinės, darbo vietos, aplin
kumos ir tt. Labai gražus šis 
Aidų numeris vertas įsigyti 
kiekvienam, kas domisi sava- 
ja kultūra, istorija, kultūr is
torija, literatūra ir gyvenimu. 
Numerio kaina 60 et. Adre
sas: 910 Willoughby Ave, 
Brooklyn 21, N. Y., USA.

SOVIETŲ 
LEIDINIUOSE

Leningrade pasirodžiusia
me rusų kalba rinkinyje „Iš 
žodžių ir žodynų istorijos“ 
įdėtas J. Kruopo darbas „Iš 
lietuvių - rusų ir rusų - lietu
vių 19 amž. leksikografijos 
istorijos”. Apžvelgti svarbes 
nieji to laikotarpio šios sri
ties žodynai. Sovietų Mokslų 
akademijos išleistame rinki
nyje „Etimologija” paskelb
tas rusų kalbininko - baltisto 
V. Toporovo straipsnis „Bal 
tų etimologijos tyrinėjimai“. 
Apžvelgti svarbesnieji šios 
srities 1957-1961 m. laikotar
pio darbai, pasirodę tiek So
vietijoje, tiek kituose kraštuo 
se. E.
• VI. Mozūriūnas Lietuvos 
okupanto buvo komandiruo
tas į Kubą, iš kur sugrįžęs, 
pasakojo apie Kubą rašyto
jams. Be entuziazmo.
• „Enciklopediją”... trijų to
mų esą vis dėlto išleis Lietu
vos okupantas. Ar tai ne pa
sityčiojimas iš lietuvių?

Vienas gražiųjų Vilniaus krašto kampelių.

LIETUVIAI TURĖJO AT
SISKAITYTI MASKVOJE

Korsakas, Lankutis ir kt. 
Maskvos mokslų akademijoje 
turėjo atsiskaityti už lietuvių 
literatūrą. Svarbiausis klausi
mas buvęs „Spalio literatū
ra”, ir rusai lietuvius pagy
ru- . .

KATORGININKŲ 
DARBAI 

LIETUVOJE
Literatūros istorijos leidi

mas tęsiamas. Jos bus 5 to
mai. IV tomui paskirtas 1945 
—1953 metų tarpas. Jis, žino 
ma, bus tiktai sovietinis; į jį 
nebus įtrauktas nė vienas lais 
varne pasaulyje rašytojas, ku 
rie tame laikotarpyje yra su
kūrę nemaža grožinės litera
tūros kūrinių. Štai, ką reiš
kia okupacija ir laisvos nuo
monės atėmimas. Vergai be
gali dirbti tiktai jiems įsaky
tus vergų darbus. Taigi, Lie
tuvos rašytojai — tikri kator 
gininkai.
• Putino dramą „Valdovas“ 
po ilgos pertraukos Lietuvo
je pastatė Klaipėdoje.

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

„Ost Europa“, nr. 2, 1964. 
Turiny: Vakarų įsiveržimas- 
- turizmas ir užsienio kelio
nės Sovietijoje (W. Leitmuel 
ler), jaunoji Ukrainos poetų 
karta (A. H. Horbatsch), 
apie Lenkijos teatrinį gyveni 
mą (K. Hartmann), Gyvena
mojo kolektyvo žmonės — 
kultūra ir buitis sovietų polia 
rinėje srityje (2 dalis), ap
žvalginiai straipsniai: šių die 
nų sovietinė karo strategija, 
apie vokiečių vaikų mokymą 
Sovietijoje. Knygų apžvalgo
je įvertintos JAV autorių 
knygos apie Rytų Europą 
(1962-63 m.), Boriso Meis- 
snerio knyga apie kom. parti
jos programą 1903 — 1919 
m. ir kt. Žurnalą leidžia Deu 
tsche Gesellschaft fuer Osteu 
ropakunde e. V., Stuttgart S., 
Leonhardsplatz 28-IV. Meti
nė prenumerata 42 DM arba 
10,50 dol.

Drukarze Dawnej Polski 
od XV do XVII wieku. Tom

Nukelta į 5-tą psl.

*Trljo5 Z)VVW>\05
VEDA DR, GUMBAS

IR ŠI KARTĄ DAR SOVIET INIS „JUMORAS”, PAIM
TAS IŠ SOVIETINIO „JUM ORO” LAIKRAŠČIO 

„ŠLUOTA”.
LENKTYNĖS

„Šluota” rašo:
Visokių būna lenktynių: 

lenktyniauja kolūkiai, lenkty 
niauja sportininkai. Pavyz
džiui, Lazdijų rajkoopsąjun- 
gos pirmininkas Kudnavce- 
vas žinoti nežino, kad tarp jo 
rajono prekybininkų irgi vy
ksta lenktynės. Drg. Kudriav 
cevai, klausykitės mūsų re
portažo iš vietos rajono kai 
kurių parduotuvių.

„...Startuoja Neravų par
duotuvės prekybininkai. Jie 
pasižiūrėjo į žuvies konser
vus „Lydeka alyvoje“ ir nu
tarė, kad žuvis —- amžių am
žiais nebylus, nekaltas pada
rėlis — niekam nieko nepasa
kys, ima ir pakelia konservų 
dėžutės kainą nuo 80 kap. iki 
90 kap.

Minėtos parduotuvės pre
kybininkus starto metu pra
lenkia Kučiūnų prekybinin
kai. Kibirams pakeliamos kai 
nos nuo 95 kap. iki 1,11 rb., o 
lėkštėms — nuo 94 kap. iki 
1,06 rublio.

Į lenktynes įsijungia Šiau
lėnų parduotuvės Nr. 25 ve
dėja D. Radvilavičienė. Ji 
startuoja su aliumininiais 
samčiais, pardavinėdama juos 
savo pačios nuožiūra nusta
tyta kaina.

Nuo lenktyniaujančių ne
atsilieka ir mėsos parduotu
vės Nr. 6 vedėjas V. Mąslaus 
kas. Jis sakysim, gudriau su
galvoja. Antros rūšies avieną 
pardavinėja I rūšies kaina. 
Atskirk, kad gudrus, tą rūšį!

Slidžios operacijos
„Šluota“ rašo:
Metų pabaiga įmonių ar įs 

taigų vadovams bei jų buhal
teriams yra panaši į savotiš
ką rugiapjūtę. Kai negailes
tingas laikas pašaukia sėsti 
prie metinio balanso, papras
tai šaltakraujiški buhalteriai 
darosi irzlūs ir neramūs. Dau 
gumas jų per straipsnius ir 
paragrafus žygiuoja kaip na- 
poleonai, kiti įklimpsta ir pa
klysta tų paragrafų džiunglė
se.

Metų pabaigoje betyrinė
jant balanso gelmes ir seklu
mas, išaiškėja nepaprasti da
lykai, vienur nerasi nė kapei
kėlės, kitur, pasirodo, kaip 
aukso kasyklose, tebeguli dar 

nepaliestos gėrybės.
Apie porą tokių dar gan 

dažnai pasitaikančių balansi
nių karštligių mes ir norime 
papasakoti.

. . . Prie vaizdingos Nemu
no kilpos, ant auKsto šlaito, 
šernai stovi kukius mūras, pa 
vadintas Balbieriškio žemes 
ūkio mechanizacijos teenniku 
mu arba procesine tecnnmios 
mokykla Nr. 8.

Buhalterė pasikvietė į šalį 
direktorių ir susijaucunusi 
jam sušnibždėjo į ausi:

— Blogai, direktoriau, gau 
sim pylos.

Direktorius išpūtė akis:
— Kas blogai r Revizija?
— Ir be revizijos matyti,

— sunkiai atsiduso buhalte
rė, — kad perdaug neišnau
dotų pinigų liko.

Direktorius bematant nu
siramino.

— Na ir juokdarė. . . Aš 
maniau, kad atvirkščiai. Kas 
per daug, tą visuomet galima 
nupiauti ir pasmaguriauti. 
Duok šen savo popierius, pa 
žiūrėsim, ką dar iš jų galima 
išsunkti.

— Sugalvojau, — pagaliau 
tarė direktorius, — padary
siu taip, kad ir avis liktų svei 
ka, ir vilkas būtų sotus. Aš ži 
nau tokią šaunią organizaci
ją, kuri vadinasi Kauno „Dai 
lės” kombinatu. Jam vadovau 
ja toks Morkus.

— Tai vadinasi,—tarė jis,
— norite iki 63-čių metų pa
baigos mums įkišti 12.000 ru 
bliu. Svyla, che, che, che. . . 
Ką gi, mūsų kasa plati, pilki
te. . . Meistrams ir gizeliams 
bus darbo. Sąskaitą jums, 
kad viskas atlikta, galime pa 
rašyti dabar, bet kada pada
rysime — to aš negaliu pa
sakyti. Juk ne vieną tokį už
sakymą mes turime. . .

Taip ištraukė „uodegą” iš 
finansinių replių Balbieriškio 
profesinė technikos mokykla.

Ir taip toliau, ir taip toliau. 
„Jumoras“, kuris begali iš
šaukti nebent kartų šypsnį, 
nes tas „jumoras“ yra žmo
nių išdavinėjimas, įdavinėji- 
mas policijai ir kompartijai, 
yra žmonių niekinimas, mur- 
dymas, terorizavimas. Tai to 
kie dabar Lietuvoje juokai.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
24.
Susitarus po pusvalandžio ateiti prie universalinės par

duotuvės, Norkutė įmetė dar vieną monetą ir surinko savo 
namų telefono numerį.

---- Gustai, tu? ---- Gustu ji vadino Augustiną Karužą, sa
vo vyrą. ---- Klausyk, tau ir vėl teks pietauti vienam. Po ke
leto minučių prasideda susirinkimas. Prof grupės. Bijau, kad 
gali užsitęsti. Žinai, kiek pas mus mėgstančių kalbėti. . . Ar 
mane? Ne, manęs niekas nesiruošia svarstyti. Kiti klausi
mai, . . Sakai, į kiną? Gaila, aš taip seniai nebemačiau pado
raus filmo. Vakare repeticija. O gal tu eik vienas? Nenori. 
Taip ir sėdėsi iki vakaro? Skaitysi? . . . Argi aš sakau, kad 
nereikia skaityti. . . Gerai. . .

Prie univermago nenutrūkstančiame žmonių sraute jau 
lūkuriavo Paulius. Aldona paspartino žingsnį ir iš toli pasvei
kino jį šypsniu.

— Alkana aš kaip vilkė! Einam kur nors užkąsti!
— Sotus alkano neužjaučia.
— Tai bent palydėk, Pauliau. Luktelsi, kavos puodelį 

išgersi.
Iki artimiausio restorano buvo ne daugiau kaip šimtas 

metrų.
Rūbininkas, iš matymo jau pažįstąs juodu, paslaugiai su

kabino paltus ant vienos pakabos ir ištiesė Pauliui numerėlį.
— Kas gero? Kaip tavo darbai?
— Juodviejų žvilgsniai susidūrė veidrodyje. Norkutės 

--- žvalus, linksmas; Lauritėno -----  santūrus, kiek niūrokas.
— Tikrai turi nemalonumų? — imdama už parankės, 

jau rimtai paklausė Aldona.
— Ne. Šiaip sau. . . Pats nežinau, kas slegia. Ir nuo

taika, kaip pakaruoklio namuose. . .
Salėje pažįstamų nebuvo. Jis parodė nuošalų staliuką ir 

pasiūlė sėstis.
Aldona ilgai skaitinėjo meniu.
— Ispaniškų patiekalų čia nebūna, — pastebėjo Lauri- 

tėnas.
Ji nustebusi pakėlė galvą.
— Žodžiu, kas atitiktų šiandieninį tavo skonį. Daina

vai, kaip man žinoma, Karmen?
— Aaa. , . — Norkutė pagaliau suprato ir nusijuokė.— 

Tu .pasirodo, ne blogiau orentuojies už scenos inspektorių.
— Afišoje perskaičiau, — prisipažino jis.
— Pagirtina.

---- Jei nori, galiu pasakyti, ką dainavai užvakar. Ir ką 
ateinantį antradienį dainuosi.

Ji pažvelgė į Paulių su atvira padėka. Ir tokios smulk
menos ją džiugindavo. Vadinasi net eidamas gatve nepa
miršta, galvoja apie ją. . .

Lauritėnas, išgėręs porą taurelių, lyg ir pragiedrėjo. 
Ėmė pasakoti, kaip lūkuriuodamas ties univermagu, netikėtai 
susidūręs su Perminskiu. Boria, matyt, buvo pasiruošęs ten 
pat, gatvėje, plepėti ištisą valandą. Lauritėnas pasakė skubąs 
į parduotuvę. Beliami irgi pasišovęs lydėti jį. Tik kalanteri- 
jos sekcijoje, kur visuomet didžiausia spūstis, pavykę atsikra
tyti juo...

Kitoje salės pusėje užsiėmė stalelį grupė vyriškių. Vie
nas Lauritėnui buvo gerai pažįstamas — iš Plano komisijos. 
Bet ir tai dabar nebevaržė Pauliaus.

---- Aldona, ką tu žadi veikti šį vakarą? ---- pasiteiravo 
jis.

— O tu?
— Tai priklausys nuo tavęs.
— Tuomet nueikime pas sukaktuvininką. Šiandien Ed

vardo gimimo diena.
— Tu būtinai nori?
— Ne. Bet nepasveikinti — taip pat nepatogu.
— Aldona jau anksčiau buvo pasakojusi, kaip pirmai

siais metais, ruošiant stambesnius vaidmenis, Marčiukonis pa
dėdavo jai. Baigęs konservatoriją tuoj po karo, Edvardas tu
rėjo nemažą sceninę patirtį. Jo patirimai buvo jai labai reika
lingi.

---  Gerai.
Pauliaus veide ji neįžiūrėjo nei džiaugsmo, nei nepasi

tenkinimo.
... Jie perėjo visą univermago dovanų skyrių, bet nie

ko tinkamo nerado. Dovanos buvo arba brangios, arba per
nelyg naivios. O dar dažniau ---- taip nevykusiai sukomplek
tuotos, kad ir norėdamas nieko panašaus nesugalvotum. Gin
taru inkrustuota peleninė ir dvi violetinės popierinės gėlės. 
Dėžė saldainių ir porcelianinis dramblys, perrištas tautine 
juosta. . .

Pagaliau irdamiesi spūstyje, juodu prisikasė iki žaislų 
skyriaus. Aldona iš tolo pamatė prisukamą gaidį, kuris plas
nojo skardiniais sparnais ir rietė gūžį.

— Pauliau, tu tik pažiūrėk, — apsidžiaugė ji. — Nieko 
puikesnio nesurasime!

— Įsižeis
— O ne! Gaidžiukai jam dar nekelia liūdnų asociacijų.
Konjako butelio etiketę Lauritėnas sugalvojo pakeisti 

kita, pieštine. Teko užsukti į Projektavimo institutą.
Taksi, vežęs juos prospektu, pagaliau sustojo prie bal

tos dviaukštės vilos. Čia ir buvo viengungiškas Marčiukonio 

butas.
Apsigaubęs dryžuotu chalatu, Edvardas pats atidarė du

ris. Padėjęs nusivilkti paltus, plačiu teatralo gestu pakvietė j 
kambarį.

Bemaž visą svetainę užėmė dvi masyvios sofos, trejų du
rų spinta, .apskritas stalas ir rojalis. Ant sienų kabojo daugy
bė įrėmintų Edvardo nuotraukų, vaizduojančių jį įvairiuose 
vaidmenyse. Begalė statulėlių, šiaip suvenyrų bei dovanų ri
kiavosi ant radiolos, rojalio ir net spintos. Dabar prie jų pri
sijungė ir gaidys.

---- Kavos turi, Edvardai? ---- paklausė Aldona.
Marčiukonis suabejojo.
Ji ir virtuvėje orientavosi neblogiau: žinojo, kuris indas 

Edvardo, o kuris ---- jo kaimynų. Suradusi artipilnę dėžutę
kavos, ji įjungė dujinę plytelę. Kelis kartus labai trumpam 
grįždavo į kambarį, prisijungdavo prie bešnekučiuojančių. 
Vėl skubėjo į virtuvę. Pagaliau apžiūrėjusi negausias Edvar
do produktų atsargas, Aldona prižėrė lėkštę sausainių ir, ne
šina kavinuku, iškilmingai įžengė svetainėn.

Puodeliais ir stikliukais pasirūpino pats sukaktuvininkas.
Aldona ik dabar kaip reikian apžiūrėjo Pauliaus nu

pieštą etiketę. Linksmas sveikinimas ir — kur paprastai bū
na žvaigždutės ---- penki gaidukai.

---- Šaunuolis! ---- pagyrė ji Lauritėną.
Keliant pirmąjį tostą, sučirškė durų skambutis. Su šalto 

oro gūsiu ir primulių vazonėliu į prieškambarį įsiveržė Rūta. 
Pasitiklinusi, kelintos metinės švenčiamos ji pasišovė sukak
tuvininką išbučiuoti trisdešimt septynis kartus. Po trečiojo, 
draugams vienbalsiai siūlant, sutiko pažadą išdėstyti visam 
vakarui.

---- Matai? ---- nusijuokė Edvardas, žiūrėdamas į Lauritė
ną. ---- Sukaktuvininkui geriau, negu dailininkui. Trisdešimt
septynis kartus geriau,

Rūta, nugirdusi apie ką kalbama, paliko lūpų atspaudą 
ir ant klasės draugo žando.

Nuotaika kilo su kiekvienu išgertu stikliuku. Edvardas 
iš kažkokios slėptuvės atnešė antrą bonką. Rūtai pasirodė 
gaila atsisakyti Pauliaus nupieštos etiketės. Sutarė, kad viską 
perpils į pirmąjį butelį.

Užgrojo radiola. Plokštelių pas Edvardą buvo ištisi rin
kiniai. Ir vis dar jis po kelis kartus per savaitę pereidavo 
kultūrinių prekių parduotuves, jieškodamas naujienų. Šio va
karo siurpryzas buvo itališka dainelė „Čiau, čiau, Bambino“. 
Pirmoji melodiją pagavo Aldona. Netrukus jau dainavo visi, 
išskyrus Lauritėną.

„Jis vėl varžosi”, — pagalvojo Norkutė.
— Pauliau, dainuok! — padrąsinamai šūktelėjo.

Bus daugiau.
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Kovoj dėl ilgo gyvenimo 
8.

PASNYKAS
Žmogaus organizmas, kaip 

ir bet kuri masina, kartkartė
mis reikia pravalyti, nes pri- 
dulksta — užsikemša. Musų 
kūne tuos kamščius, dulkes 
sudaro maisto liekanos, ku
rios erzina organizmą ir jį 
net susargdina.

V aiymui naudojamas pas- 
nykas. Religinius pasnykus 
turi krikščionys, mahometo- 
nys, budistai. Keikia pripažin 
ti, jog pasnykas naudingas 
ne tik sielai, bet ir sveikatai, 
't ačiau toks pasnykas, kada 
mėsa pakeičiama žuvim ar iki 
tais gardžiais produktais, ku 
rių sočiai prisikertama, medi
ciniškai galvojant nėra pasny 
kas. Arčiau mediciniško pas- 
nyko buvo senieji katalikų pa 
snykai, kai nebuvo valgomi 
net ir pieniški patiekalai. Tai 
buvo septynių savaičių gavė
nia. Turiu pasakyti, jog pra
voslavai turi dar ilgesnius pa 
snyxus, kurie savo griežtu
mu panašūs į mūsų buvusią 
gavėnią.

Gavėnia būdavo prieš Ve
lykas, kada ūky darbų maža 
ir tie patys lengvi. Todėl lie- 
tuv.ui sodiečiui ne taip sunku 
būdavo septynias savaites iš- 
pasnykauti. Jei suaugusius vi 
dutinio amžiaus žmogus šį pa 
snyką pakeldavo be nuostolio 
sveikatai, o gal ir į sveikatą 
išeidavo, tai vaikams, sene
liams, motinoms, maitinan
čioms kūdikius arba jų lau
kiančioms, būdavo pergriež- 
tas ir sveikatai nuostolingas.

Dėka pasnyko, pailsi ne tik 
kūno organai, bet ir pavienės 
jų ląstelės; išsivalo organiz
mas. Po pasnyko energin
giau dirba maisto apykaita, 
atjaunėja organizmas. Patar
tina suaugusiems, ypač dir
bantiems sėdimą, protinį dar
bą, vieną dieną savaitėje pa- 
pasnykauti. Jei sveikata lei
džia, pasitenkinti pasnyko 
dieną tik vaisiais, daržovė
mis. Patartina kasmet užlai
kyti ir gavėnią, kurios metu 
kiek galima mažiau mėsos 
vartoti.

Pasnykas prablaivina žmo
gaus protą, pasnykas žmogų 
atjaunina, pasnykas apsaugo
ja nuo ligų, surištų su maisto 
apykaita.

PENSIJOS METU
Žmogus išėjęs į pensiją, be 

darbo greitai sensta. Mat pen 
sininkas mano, jog atėjo lai
kas ilsėtis, pavalgius sėdėti 

į M. MAČIUKAS |
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

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

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

| Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

F SIUNTINIAI
>> visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ;i;
« ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per Ii;
8 JANINĄ ADOMONIENE.
& Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville Si. Laurent, 
g Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940 Į

prie lango ir sekti gatvės ju
dėjimą arba televiziją. Tai 
labai klaidinga pažiūra. Taip, 
pensininkas jau nepajėgia su 
nkesnį darbą dirbti, nepajė
gia ilgiau dirbti, bet pajėgia 
dirbti mėgiamą darbelį, kurį 
amerikonai vadina hobby. Šį 
hobby pensininkas turi sau- 
sugalvoti dar prieš išeinant į 
pensiją.

Pastaruoju metu New Yor 
ko didžiosios krautuvės sa
vo tarnautojus, kuriems ar
tinasi laikas į pensiją, siun
čia į specialius kursus, kur 
moko, ką veikti išėjus į pen
siją. 'lai yra gražus sumany 
mas.

Šį tą dirbdamas, pensinin
kas jaučiasi, jog jis gyvena, 
turi gyvenimo tikslą. Jo nuo
taika dėl to gera. O tas pa
deda žmogaus sveikatai pail
ginti.

Prisiminkime musų tėvus, 
senelius — kaimiečius. Ir pa
vedęs savo ūkį sūnui, jie nešė 
dėdavo nei minutės be darbo, 
nei šiltu, nei šaltu metu.

Žiemos metu jie suka vir
ves, pančius, daro klumpes, 
grėblius, skaltuoja šaukštus 
ir t. t.

Šiltu metu, jei yra sodas, 
bitės — ten nuo ankstybo pa 
vasario iki vėlybo rudens ran 
da sau darbo, gyvenimo džia 
ugsmo, arba darbymetės me
tu eina padėti dirbti į laukus. 
Jis dirba pagal savo jėgas, pa 
vargęs sėda pailsėti. Jis pa
tenkintas savo senatve, jis lin 
ksmas, nes jis jaučiasi naudin 
gas esąs savo šeimoj.

Pensininkas turi atminti, 
jog jo amžiaus žmogui turi 
didelės reikšmės fizinis judė
jimas — lengvas sportas, len 
gva gimnastika, lengvas fizi
nis be nuovargio darbas, pasi 
vaikščiojimai gryname ore, 
gėrėjimasis gamta, jos reiški 
niais.

Bus daugiau.

PROF. VIKTORO BIRŽIŠ
KOS KOMITETO 

PADĖKA
Prof. Viktoro Biržiškos 

Komiteto plenumo nutarimu, 
reiškiama gili padėka visoms 
organizacijoms ir asmenims 
per ilgus metus globojusiems 
a. a, velionį Viktorą, o ypa
tingai: ponams St. ir J. Var- 
naičiams ir Girkantams, dr. 
dr. R. Kasčiui, J. Meškaus
kui, S. R. Bylai, J. Adamavi-

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš

4: Pomorze (Senosios Lenki
jos spaustuvininkai nuo XV 
iki XVII amž., 4 tomas: Pa
marys). Opracowaly Alodia 
Kawecka - Gryczowa oraz 
Krystyna Korotajowa. Wroc
law - Warszawa - Krakow 
1962. 560 psi., 32 pav., 1 že
mėlapis. Leidinyje „Pama
rio” sąvoka neleistinai išple
čiama įtraukiant ne tik Po
meranijos (Pomern) bei Pa
marėlio (Pomerellen) sritis, 
bet ir Rytprūsius — tai lig- 
šiol niekuomet nebuvo daro
ma. Tuo būdu į „senąją Len
kiją” pateko ir Karaliaučius 
su jo spaustuvininkais kaip 
Daubamanas, Reussneris ir 
kt., kurie šalę lotyniškų bei 
vok. knygų yra išspausdinę 
eilę liet, knygų jau XVI ir 
XVII amž.

LIETUVOS LEIDINIAI 
TARPT. KIEL INSTITUTE

Kiel’io, Fed. Vokietijoje, 
universitete veikia pas. ūkio 
institutas (Weltwirtschaftli- 
ches Institut)—neseniai jam 
sukako 50 veiklos metų. Pa
žymėtina, kad instituto archy 
ve sukaupta ir tūkstančiai 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
periodinių ir kitų leidinių, 
ypač iš Pabaltijo nepriklauso 
mybės laikų. Susidomėję gali 
pasinaudoti Instituto leidi
mais. Įvairios lietuvių institu 
cijos Vakaruose jau ne kartą 
tomis galimybėmis yra pasi
naudojusios. Pageidaujant už 
mokestį atliekamos ir norimų 
leidinių fotokopijos. E.

PRIEKAIŠTAI 
RAŠYTOJAMS

Lietuvoje rašytojams pū

čiui ; draugijoms: Lietuvių 
Profesorių, Lietuvos Dukte
rų, Inžinierių ir Architektų, 
Vilniaus krašto lietuvių, Ma
tematikų ir Fizikų, Tėvų Jė
zuitų ir k.; taip gi restoranų 
šeimininkams: ponams Bart- 
kams, Gyliams, Malioriams, 
Ročkams ir kt.

Dėkojame ir suteikusiems 
visokeriopą pagelbą paskuti
niosios velionio ligos metu: 
Globos k-to pirm. kun. Gurec 
kui ir k to nariams ir narėms : 
Cook Country ir Presbyta- 
rian Hospital lietuviams gy
dytojams ir gailestingosioms 
seselėms priešaky su ponio
mis Zujene ir Vilutiene, ku
rios buvo suorganizavusios ke 
lias savaites užtrukusią ligo
nio priežiūrą. Taipgi Commu 
nity Hospital Administrato
riui p. Patrickui De Moon ir 
tos pačios ligoninės Medici
nos Direktoriui dr. A. Maciu 
nui ir gailestingoms seselėms 
bei slaugėms.

Pagaliau visiems paskirie
ms geros širdies tautiečiams, 
rėmusiems ligonį paslaugo
mis, geru žodžiu, užuojauta, 
lankiusiems jį bute, ligoninė
se ir mirusį - koplyčioje, pri 
sidėjusiems maldomis, patar
navimu, aukomis ir dalyvavi
mu laidotuvėse. Ypatingai ku 
nigui B. Sugintui už maldas 
ir Tautinių kapinių direkto
riams, priglaudusiems velio
nio palaikus šiame krašte pa
skutinėje kertelėje, gražiam 
kalnelyje, paties mirusiojo pa 
sirinktoje vietoje.
Viktoro Biržiškos Komitetas.

4-ro psl.

kišama: jūs per mažai bend
raujate su žmonėmis, nesilan 
kote gamyklose, ūkiuose, daž 
nai nepakankamai jaučiate 
gyvenimo srovę. Čia pacituo
jamas vieno kolchozininko 
teiginys, kad esą „dabar mū 
sų rašytojai lengviau pasiekia 
saulę, žvaigždes, debesis, ne
gu paprastą žmogų, jo šir
dį...” Reiškiamas nepasitenki
nimas naujų išraiškos formų 
jieškojimu, ypač, kai kurie 
poetai savo kūryboje esą „da 
rosi vis sudėtingesni, o min
tis toje poezijoje kartais pa
sislepia po žodžių rietuve.“ 
Primenami priekaištai Mieže
laičiui su jo naujuoju poezi
jos rinkiniu. Poetai vis nega
li įtikti nei kritikams, nei rūs 
čiajai kaltintojai — partijai. 
Kai „savo laiku kritikai barė 
poetus už saldžią lyriką ir 
raunančius berželius, tai da
bar poezija palengva tampa 
užšifruotų minčių kūryba”. 
Toji „užšifruota kūryba”, 
kaip Vakaruose gerai žino
ma, nepatinka ir pačiai Mask 
vai.

Nepasitenkinimą kelia ne 
tik patys rašytojai, poetai, 
nes jiems trūksta tyro „pa
prastumo, aiškumo *. Prie
kaištai daromi ir kritikams, 
kurių balsas pastaruoju metu 
tesigirdįs lyg iš po žemių... 
Jais reiškiamas nepasitenkini 
mas, nes jie esą meistriškai 
nagrinėju naujas metaforas ir 
kt. kūriniuose, bet retai ima
si nagrinėti idėjinę - proble
minę Kūrinio pusę. Kritikai 
esą apsileidę ir norima, kad 
jie atkustų, kad jie „auklėtų” 
skaitytojus ir. . . padėtų rašy 
tojams.

Visi pageidavimai suveda
mi į vieną: kūriniai privalą 
būti partiniai savo problemo 
mis, liaudiški, gi nacionali
niai savo žodžiu, atseit, at
spausdinti lietuvių kalba. Tai 
grynai partiniai ir su tikrąja 
literatūra, menu bei lietuvių 
tautos interesais nieko bend
ra neturį reikalavimai. Jie tik 
atspindi Maskvos pageidavi
mus.

GRAFIKŲ 
ATSKAITOMYBĖ

Praėjusiais metais du Lie
tuvos grafikai — I. Bindokai 
tė ir J. Galkus buvo išsiųsti į 
Sibirą surinkti — padaryti 
eskyzinių darbų į hidrostaty- 
bas. Dabar jie privalėjo duoti 
atskaitomybę. Taigi, kieta 
okupanto kontrolė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Danutė Brazytė - Bindokie 

nė, KETURKOJIS UGNIA
GESYS. Pasakojimas apie šu 
niuko Taškiuko nuotykius 
darželio ir pradžios mokyklos 
amžiaus vaikams. Gausiai 
iliustruota dail. Zitos Sodei- 
kienės. Didelio formato 40 
psl. Išleido „Lietuvių Dienų” 
leidykla, 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, Calif. 90029. 
1964. Kaina 2 dol.

Jauna rašytoja D. Brazytė- 
-Bindokienė gerai pažįsta vai 
kų psichologiją ir moka jiems 
suprantama kalba papasakoti 
paklydusio šuniuko nuotykin 
gą gyvenimą, jam patekus 
pas ugniagesius. Gera, taisyk 
linga, literatūrinė kalba, są
mojingi, Taškiuko dialogai 
su katinu Pelių Pabaisa, su

WINDSOR, Ont
AUKOJO TAUT. FONDUI.

Vasario 16-sios šventės mi 
nėjimo metu ir Tautos Fon
do vajaus laike Winasoro ir 
apylinkės lietuviai aukojo T. 
Fondui. $15: D. ir St. Nai- 
kauskai; $ 10.25: V. Pun- 
džius; $10: V. Barisas ir A. 
Juškauskas; $5 : B. Balaišis, 
V. Čiuprinskas, Pr. Dumčius, 
R. Dumčius, P. Januška, Pr, 
Kairys ir E. Zatorskis; $ 3: 
Z. Mistautas; $2: 1. Baltutis, 
V. Kačinskas, kun. D. Lengvi 
nas, J. Linkevičius, V. Lioren 
tas, F. Švabauskas, Nacionie- 
nė, Ant. Tautkevičius ir S. 
Taurinskas; $ 1: B. Barisas, 
P. Eidukas, J. Giedriūnas, A. 
Kozulis, P. Mikalauskis, Pr. 
Rudokas, P. Rūkas, A. Sty- 
gienė, Alb. Tautkevičius, P. 
Večkys; $0,50: P. Tautkevi- 
čienė.

kanarėle ir kitais sutiktais 
draugais ir nedraugais kelia 
įdomumą kiekvienam skaity
tojui ; knyga su malonumu 
bus skaitoma suaugusiojo 
tiems klausytojams, kurie pa 
tys dar nepaskaito. Tai vie
nas geriausių leidinių mūsų 
mažųjų literatūroje. Gerai te 
kstą papildo Z. Sodeikienės 
per visą puslapį ir mažesni 
piešiniai.

MARGUTIS 1964 metų 
kovo mėnesio. Turinyje: Stei 
gėją prisimenant, J. Šlekaičio 
Septyni Nemunai, Pasikalbė
jimas su dr. J. Girnium ir ak
tualijos bei kontraversijos. 
Numeris labai įdomus ir gra
žus.

GORKIO 100 METŲ 
GIMIMO 

SUKAKTUVĖMS, 
kurios bus 1968 metais, jau 
pradėta ruoštis. Žinoma, nie 
kas nepasakys, kad Maksim 
Gorkij ruošėsi bėgti iš Stali
no „globos“ ir per Lietuvos 
atstovybę buvo pradėjęs siųs 
ti į Vakarus brangenybes. 
Matyti, rašytojui tiek buvo 
įkyrėjęs „sovietinis rojus”, 
kad rizikuodamas pavojum, 
vis dėlto ryžosi pasitraukti į 
Vakarus. Deja, nesugebėjo. 
O ištrūkęs, būtų išnešęs daug 
nauja iš „tėvelio“ Stalino ka
ralystės. . .

LIETUVOS
KRAŠTOTYRININKŲ

pirmasis suvažiavimas įvyko 
Vilniuje po 20 metų... Pirmi
ninku išrinktas... kultūros mi 
nistro pavaduotojas V. Jake- 
laitis. Mat, būtinai turi būti 
partietis ir tiesiogiai kontro
liuojamas asmuo, nors krašto 
tyros darbuotojų dauguma 
yra laisvi žmonės.
• Bulgarijos sostinės, Sofi
jos, simfoninis orkestras kon
certavo Vilniuje.

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.

Iš viso suaukota $ 111,75. 
Iš suaukotos sumos padengta 
Šventės rengėjo — Winasoro 
Liet. Bendruomenės, padary
tos Vasario 16-sios minėjimo 
išlaidos $17,25. Šią suma su
daro: salės nuoma $10, Kvieti 
mų spausdinimo ir išsiuntimo 
išlaidos $5,81, tautiniai kas
pinai $1,44. Viso $17,25..

T. Fondo Atstovybei pri
siųsta $94.50.

Aukos Tautos Fondui yra 
lietuviškojo solidarumo ženk 
las ir susipratimo liudytojas. 
Tautos Fondo Atstovybe dė
koja visiems vVindsoro ir apy 
linkės lietuviams už aukas ir 
Tautos Fondo Įgahotimu. P. 
Januškai už T .F. vajaus ve
dimą.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

MININT KOMP.
M. MUSORGSKIO

125-sias gimimo metines. Vii 
muje filharmonijoje surengta 
me minėjime - koncerte apie 
kompazitorių kalbėjo muzuo 
logas J. špigelglazas, „Paro
dos paveikslus* atliko pianis
tas B. Reizenkindas. M. Dva 
rionaitei akompanuojant dar 
keletą dainų atliko neregė 
dainininkė B. Gnncevičiūtė 
ir L. Muraška. E.
LIETUVAITĖ Iš LENKŲ 
OKUPUOTOS PRŪSIJOS

Iš lenkų okupuotos Prūsi
jos, Alšteino, į Kaliforniją 
pas dėdę į svečius atvyko be
tų vaite Aliutė Jasiulionytė. 
Už poros mėnesių mano grįž 
ti atgal, nes čia atkeliavo tu
ristine viza. Nusiskundžia, 
kad labai nuobodu. Dėdei iš
ėjus dirbti į automobilių fabri 
ką, neturi ką veikti. Angliškai 
nemoka.

Girdėti, kai kurie lietuviai 
net važiuoja į Lenkiją susiras 
ti lietuvaitės. A. J-tė daili, ve 
dybinio amžiaus mergaitė. Su 
tiktų pasisvečiuoti padorioje 
lietuvių šeimoje. Gyvena: 
5415 Corona Ave., May wood, 
Calif. Telef.: LU 9-4923.

Kaimynas.
• Prancūzė, tarptautinių kon 
kursų laimėtoja, Cecille Ou
se, Vilniuje davė fortepijono 
koncertą.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis AV 8-2352.

PO 6 vai. PO 7-6183.

iŠ

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

<į BALTIC WOODWORK CO.
1 DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS HABITAI, iį 

i IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. !į
į K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.

(Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
■. Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. ;i;

SLIDINĖKIME MĖLYNAJAME SLĖNYJE 
— Vallee Blue Ski Centre — 

VAL DAVID, PRIE 11 KELIO.

I
 A. NORKELIŪNAS I

Commisioner of the Superior Court of Montreal A
MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
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1 ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

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

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

i BELLAZZI-LAMY, INC
| DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacij'a, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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SUDBURY, ONTARIO
L. B. APYLINKĖS VALDYBA PRANEŠA,

kad lietuvių bendruomenės 
nuosavybės įsigijimo klausi
mu skubiai pradedama aiškin 
tis ir veikti. Smulkiau apie 
tai buvo spaudoje („TŽ“ ir 
„NL“).

Visiems dirbantiems lietu
viams išsiuntinėti pasižadėji
mų lapeliai dėl pinigų inves
tavimo į nuosavybės įsigijimo 
fondą. L. B. Valdyba tikisi, 
kad kiekvienas dirbantysis lie 
tuvis, pilnai supras lietuvišką 
pareigos reikalą ir pasižadės 
investuoti, jei bus reikalas, 
vasarvietės pirkimui ar salės 
statybai. (Ką dauguma nu
spręs) bent $5.0.00, ar dau
giau. Užpildytus pasižadėji
mų lapelius, o kurie jų nepil
dys — tuščius, laike dviejų 
savaičių prašome gražinti L. 
B. V.

Iš anksto jaučiame, kad lie 
tuvio garbė ir solidarumas ne 
leis palikti tuščią lapelį, bet 
kiekvienas investuos savo da
lį. Investuota suma esant rei
kalui, kiekvienas galės atsi
imti.

STOVYKLA JAUNIMUI
L. B. valdyba š. m. rugpjū 

čio mėn. 3 — 15 dd., „Vila 
Maria“, ukrainiečių vasarvie
tėje, 12 mylių nuo Sudburio 
rengia lietuvių jaunimui dvie 
jų savaičių vasaros stovyklą.

Mokestis už savaitę: 1 vai
kas iš šeimos — 10 dol., 2 — 
8 dol., 3 po 7 dol. Stovyklą 
norint tinkamai paruošti, re
gistracija pradedama jau da
bar. Prašome visus tėvus ne
delsti ir jaunimą registruoti 
tuoj pat. Dėl registracijos ir 
smulkesnių informacijų kreip 
tis: J. Kručas, telef. nr. 673- 
5967 ir J. Labuckienė, telef. 
897-4953. Stovyklos vadovy
bė bus paskelbta vėliau.

RADIO VALANDĖLĖ
L. B. valdyba per radio C 

KSO stotį turės lietuvišką ra 
dio valandėlę ypatingiems 
lietuvių tautiniams reikalams 
atžymėti. Radio valandėlė 
bus:
1. Motinos dieną paminėti, 

gegužės mėn. 3 d.
2. Birželio išvežtųjų minėji

mas, birželio 14 d.
3. Tautos šventė, rugsėjo 6 d.
4. Kariuomenės šventė, 

lapkričio mėn. 22 d.
5. Naujųjų metų proga, 

gruodžio mėn. 27 d.
Programoje: trumpi, dau

giausia anglų kalba supažindi 
nimai su mūsų tautinių minė
jimų reikšme lietuviams, tau
tinė muzika, tautiniai šokiai, 
dainos, pranešimai, sveikini
mai (varduvių, gimimo ir 
kt.) skelbimai (bendruome
nės ir privatūs). Malonu 
pranešti, kad atsiranda taurių 
patriotų lietuvių, kurie nuo
širdžiai remia radio valandė
lės išlaikymą. Pirmąją valan
dėlę per radio pasamdė Pet
ras Jutelis. Garbė jam ir dide 
lė visuomenės padėka. Lau
kiame ir kitų. L. B. valdyba

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. 

bus dėkinga ir už mažiausią 
(keliasdešimt centų) auką ra 
dio valandėlės išlaikymui. 
Laukiame skelbimų iš mūsų 
prekybininkų ir profesiona
lų ir pns. Valandas praneši 
me vėliau.
MOTINŲ PAGERBTUVĖS

L. B. valdyba, be oficia
laus motinos dienos minėji
mo šių metų gegužės mėn. 
2 d., ukrainiečių salėje, 130 
Frood Rd., šeštadienį, taip 
pat visoms Sudburio ir apy
linkės lietuvėms motinoms 
ruošia bendrą pagerbimą - va 
karienę, kuri įvyks gegužės 
mėn. 3 d., sekmadienį Christ 
the King bažnyčios salėje. 
Būtų gražu, kad kiekvienas 
vedęs vyras savo žmoną — 
vaikų motiną iš anksto užre
gistruotų tam pobūviui.

Nevedusieji, turį savo mo
tinas čia, palikę tėvynėje ar 
jau mirusias galėtų jų prisi
minimą pagerbti paruošaami 
nors mažas dovanėles, kurias 
paagl jų norą L. B. V. įteik
tų jų nurodytoms, pobūvyje 
dalyvaujančioms motinoms, 
vietoje negalinčių pagerbime 
dalyvauti jų motinų likusių 
tėvynėje ar mirusių prisimini 
mui. Dovanėlėmis ir sveikini
mais savo motinoms galėtų 
prisidėti ir mūsų jaunimas. 
Registracijos ir informacijų 
reikalu kreiptis: Jadvyga La
buckienė, telef. 897-4953.

Salę tam reikalui parūpino 
kun. Antanas Sabas, todėl L. 
B. V. jam širdingai dėkoja.

Lietuvių B-nės Valdyba.
— Žiemos žvejybos sezo

nas jau baigiasi, nes pavasa
ris jau čia pat. Žvejybos se
zone didžiausią žuvį - lydeką 
15 svarų pagavo Petras Jute
lis.

— „Nepr. Lietuvą” 1964 
m. užsisakė Aleksas Kusins- 
kas, Zigmas Labuckas ir St. 
Tolvaišą. Sveikiname!

— Žvejų ir medžiotojų klu 
bas „Geležinis vilkas, tikisi 
greitu laiku gauti jų organiza 
cijos federalinės valdžios 
pripažinimą (charter). Klubo 
valdybą 1964 m. sudaro: pir
mininkas Br. Dūda, sekret. 
St. Krivickas ir kasin. Pov. 
Jutelis.

PAVYKĘS VAKARAS
Žuklautojų ir medžiotojų 

klubo „Geležinis Vilkas”’ vai 
dyba, balandžio 4 d., surengė 
metinį pobūvį - šokius. Daly
vavo daug klubo narių ir sve
čių. Pranešimą padarė v-bos 
pirm. Bronius Dūda. Paaiškė 
jo, kad greit bus gautas klu
bui valdžios pripažinimas 
(charter), taip pat daroma 
klubo nariams įdomi iškila į 
Manitoulin Island smeltų žve 
joti. Aptartos 1964 m. veiklos 
gairės. Po to, buvo šokiai gro 
jant gerai muzikai, ir veikė 
bufetas. Pobūvis pasisekė la 
bai gerai. Š. m. „Geležinis 
Vilkas“ v-bą sudaro: pirm.

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

MOKSLAS IR TECHNIKA
MĖNULIO MOKYKLA

NIAGAROS PUSIASALIS
RUOŠIANTIS 15 METŲ VIENUOLYNO IR PARA

PIJOS SUKAKTIES MINĖJIMUI
USA ruošiasi nuleisti žmo

gų į Mėnulį. Tą dalyką tiria 
Erdvių Centras. Jis yra Hous 
ton mieste — Texas valstybė 
je. Ten yra vadinamoji Mė
nulio mokykla. Joje yra še
šiolika vyrų. Centras valsty
bei kaštavo apie 125 milijo
nus.

Mokiniai dirba labai sun
kiai. Jie aplanko visas erdvių 
laboratorijas išmėtytas po vi
są kraštą. Jie studijuoja: erd
vę, Mėnulį, žvaigždes, orą ir 
visa, kas susiję su tuo. O taip 
pat laivą, kuriuo turės skris
ti, raketas, kurių jėga paliks 
Žemę, o vėliau Mėnulį.

Pirmiausia jie paruošiami 
gerais parašiutininkais. Jei

B. Dūda, sekr. St. Krivickas 
ir iždin. P. Jutelis. Narių yra 
63.

REMIA TAUTINIUS 
REIKALUS

L. B. V. įkūrė radio valan 
dėlę ypatingam tautinių mi
nėjimų paryškinimui svetim
taučių tarpe ir maloniam lie
tuvių pasiklausymui. Tuoj į 
talką atėjo savo aukomis ge
ri lietuviai.

Motinos dienos paminėji
mui, valandėlę per CHNO ra 
dio stotį apmokėjo tautinių 
reikalų rėmėjas — Petras Ju 
telis; žiauriųjų birželio išve
žimų paminėjimui valandėlę 
apmokėjo lietuviškoje veikio
je pasižymėjęs, buvęs veiklus 
L. B. v-bos pirmininkas, da
bartinis „Geležinis vilkas“ 
klubo sekretorius — St. Kri
vickas ; tautos šventės proga 
paminėjimui valandėlę apmo
kėjo nuoširdus, visuomeninė
je veikloje visur dalyvaująs - 
- A. Gatautis. Dar „sponso
rin'* laukia 2 valandėlės: ka
riuomenės šventės minėjimo 
ir Naujųjų metų.

TAIP GARSINA LIETU
VIŲ TAUTINĮ MENĄ 
1963 m. lapkričio mėn. et

ninių grupių pasirodyme, su
organizuotas mūsų tautieč. J. 
Lukšio, pasižymėjo lietuvai
čių kanklių muzikos kvarte
tas, vadovaujamas Petro Se- 
mežio. Šiais metais jau gauta 
keletas pakvietimų atlikti pro 
gramą stcathariniečių organi
zacijų konvencijose, pobū
viuose ir net bažnytiniuose 
pobūviuose. Tai labai gražus 
lietuviškų kanklių muzikos 
įvertinimas iš kitataučių pu
sės. Laukiama, kad P. Seme- 
žys kanklių muzikos grupę 
praplės ir padarys, kaip visą 
laiką veikiantį, pastovų viene 
tą.

SAVI PAS SAVUS.
Kusinskis Aleksas gražiai 

reiškiasi lietuviškoje tautinė
je veikloje, eilę metų veda 
bažnytinį chorą, dalyvauja lie 
tuviškose organizacijose, 
taip pat sąžiningai atstovau
damas keletą didelių persiun
timo firmų, pasiunčia siunti
nių į visas SSSR sritis, ir į 
kitus kraštus, klijentų sudary 
tus, standartinius ir net didės 
nius objektus k. a. mašinas,

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. Office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472 
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

laivas sugestų, tai bandytų 
nusileisti parašiutu. Jie apvel 
kami specialiais drabužiais, 
vadinamais erdvių drabu
žiais. Su tais drabužiais astro 
nautai įmetami į vandenį ir 
sekami, kaip greitai išsiners 
iš vandens. Jie turi pamokas 
apie svorio nustojimą. Kai 
žmogus atsipalaiduos nuo 
Žemės gravitacijos, jis liks 
besvoris. Jis skris ore be spar 
nų. Šiuos bandymus atlieka 
lėktuve. Be to, jie turi treni
ruotes įvairiuose klimatuose: 
tyruose, kalnuose, džiunglėse 
ir ant vandens.

Pirmutinė kliūtis, kaip iš
mesti du žmones viename lai
ve. Arba du laivai po žmogų, 
kurie erdvėse susitiktų. Arba 
vėliau nukeliavę į Mėnulį dr 
augę nusileistų. Antra teori
ja, tai pagaminti didžiulį lai
vą su trimis žmonėmis, kurie 
nuskridę prie Mėnulio cirku
liuos apie jį. Vėliau du nusi
leis, o tretysis cirkuliuos ir 
toliau apie Mėnulį. Kai pir
mieji jau įsikurs, ar atliks sa
vo užduotį, tai tuo pačiu lai
veliu pakils į viršų ir susi
jungs su skraidančiu apie Mė 
nulį ir taip visi grįš į Žemę.

Plazdys.

muzikos instrumentus ir kt. 
Per eilę metų įsigijo didelę 
praktiką ir su klijentais jokių 
nesusipratimų nėra turėjęs. 
Lietuviai, būkime susipratę ir 
remkime savus. A. Kusinskio 
adresas: 124 Park St., telef. 
Nr. 674-1605. K.

SPORTAS.. .
Atkelta iš 3-čio psl.

ptelius: 1) Gintaras, 2) D. 
Kovas, 3) Č. Lituanica, 4) T. 
Aušra.

Jaunių grugė
Lituanika - Nevėžis 102: 

82, Hamilt. Kovas — Č. Ne
ris 92:69, W. Vytis — Žai
bas 102:89, Č. Aras — Auš
ra 54 :48, Lituanica — Kovas 
86:77, Aras — Vytis 79:73 ir 
baigmėje, Aras nugalėjo Li- 
tuanicą 81:77. Trečioji vieta 
atiteko W. Vyčio komandai, 
įveikusiai hamiltoniečius 92: 
79.

Moterų klasėje
esant tik dviem atstovėm, nu 
galėjo Aušrą, įveikdami Vytį 
56 :42.

Mergaičių grupėje
pirmoji vieta atiteko Aušros 
II komandai, prieš Aušros I 
ir Vytį.

Žaidynes surinktais taš
kais laimėjo Toronto Aušra, 
prieš Lituanicą, Gintarą ir tt.

Žaidynės buvo oficialiai ati 
darytos FASK-to pirm. J. Na 
svyčio, sveikinant Lietuvos 
konsului Kanadoje dr. J. Žm 
uidzinui, SLA kp., bet apie 
jas visiškai „pamirštant” mū
sų vadovaujantiems veiksnia
ms ar net L. B-nės valdy
boms. K. B.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

Šios garbingos ir vieninte
lės Niagaros pusiasalyje su
kakties paminėjimas jau bu
vo žinomas prieš pusantrų 
metų. Nuo tada ir buvo prade 
ta ruoštis, ypač knygos išlei
dimui, kas reikalauja nemažai 
darbo ir laiko.

1963 m. birželio mėn. 19 d. 
vienuolyno viršininkas T. B. 
Mikalauskas pakvietė mane, 
S. Janušonį ir K. Stankevičių, 
pradėti darbą, iki bus sudary
tas šventės rengimo komite
tas pilname sątate.

„Žalgirio“ vietininkija 19 
63 m. gegužės 26 d. suruošė 
10 metų įsikūrimo minėjimą, 
į kurį buvo sukviesti visų or
ganizacijų atstovai, atvyko ir 
Wellando apylinkės Tautinės 
s-gos atstovas K. Žukauskas, 
nuolatinis Joninių rengėjas, 
kitaip tariant rengimo konce 
sijos savininkas.

Man būnant skautų rėmėjų 
valdybos pirmininku, atėjo 
mintis kreiptis į minimą asme 
nį gauti salę šiems metams. 
Paprašytas sutiko ir davė gar 
bės žodį, kad jis neruoš Joni
nių ir leis ruošti man. Žino
ma, tikėjausi, kad bus ruošia
ma skautų reikalams. Tačiau 
kada buvau paprašytas T. Ba 
rnabo perleisti tą datą 15 me 
tų vienuolyno sukakčiai minė 
ti, sutikau, ir vien tik dėlto, 
kad jis yra didelis skautų rė 
mėjas, jau šiais metais parė
mė skautus keliais šimtais do 
lerių, ir visus tikinčiuosius rė 
mė ne tik dvasiškai, bet ir ma 
terialiai.

Religine šios sukakties da 
limi, kuri įvyks sekmadienį, 
birželio 21 d. rūpinasi pats 
vienuolyno viršininkas T. B. 
Mikalauskas.

Parengimu, kuris įvyks š. 
m. .birželio 20 d., rūpinasi lai
kinasis komitetas: J. Deine- 
ras, S. Janušonis ir K. Stan
kevičius. Iki šiol yra padaryti 
sekanti darbai: pasamdytas 
Vytauto Babecko orkestras, 
vienas iš labjausiai mėgsta
mų. Sudaryta programa, ku
rią išpildys tautinių šokių 
grupės: Hamiltono, vadovau
jama G. Breichmanienės, To
ronto, vadovaujama V. Turu- 
tos ir Ročesterio, vadovauja
ma J. Reginienės. Dalyvauja 
taipgi Hamiltono Aušros Var

{VAIRUS siuntiniai ir dovanos
LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
Įvairios sudėties maisto siun 
Viniai iki 40 sv. (su įpakav. 
44 sv.) Taip pat galima siųs
ti ir vienos rūšies maistą iki 

40 svarų.
Prašome reikalauti 

mūsų maisto katalogų. 
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius 

siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuokite 

bei rašykite, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v- vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686. 

Ponia V. Juraitis.
Ponia M. Venskevičienė.

Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

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

Administracija* adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

tų parapijos choras, vadovau
jamas solisto V. Verikaičio.

Šis sukaktuvinis parengi
mas įvyko Marritton Commu 
nity Centre salėje. Smulkes
nės žinios bus skelbiamos mū 
sų periodinėje spaudoje. Ma
lonėkite sekti ir atkreipti dė 
mesį į šios reikšmingos mūsų 
lietuvių išeivijoj sukakties mi 
nėjimą.

Baigdamas noriu dar pri
minti, kad 1964 m. birželio 
20 d. vakaras ne Tėvų Pran
ciškonų ir ne Tėvo B. Mika
lausko, o visų Niagaros pusią 
salio tikinčiųjų, į kurį kvie
čiami visi geros valios lietu
viai dalyvauti.

Jonas Deineras.
N L red. pastebi, kad ši ko

respondencija paaiškina su
kaktuvių minėjimo padėtį, to 
dėl poleminė dalis aptrumpin 
ta.

SKAUTAI PAMINĖJO 
ŠV. KAZIMIERĄ

Kovo 8-oji „Žalgirio“ vie- 
tininkijoj praėjo pakilusioj ir 
šventiškoj nuotaikoj. Tą die
ną skautės ir skautai unuor- 
muoti ir su vėliavomis daiyva 
vo bažnyčioje. Pamaldas lai
kė vietininkijos dvasios vauo- 
vas tėvas Barnabas Mikalaus 
kas. Po to buvo iškilminga su 
eiga. Įžodį davė 4 sesės ir du 
broliai. Į skaučių vadovių ei
les sugrįžo Stasė Zubrickie- 
nė, kuri ir anksčiau čia gra
žiai reiškėsi skautiškoj veik
loj.

Malonu, kad skautų eilės 
dar padidėjo 7 asmenimis.

Šios šventės proga vietinin 
kijos dvasios vadovas, tėvas 
Barnabas Mikalauskas, nuo
latinis rėmėjas ir mecenatas 
šios vietininkijos buvo apdo 
vanotas Ordinu už Nuopel 
nūs su rėmėjų kaspinu.

Toliau sekė Šv. Kašimiero 
minėjimas. Vietininkijos adju 
tantas sklt. Marijus Šetkus 
skaitė tai dienai pritaikintą 
referatą. Visiems labai pati
ko. Džiugu, kad mūsų jauni
mo atstovai karts nuo karto 
jau pavaduoja lietuviškoj vei 
kloj vyresniuosius.

Ši šventė baigėsi Kaziuko 
muge. Publikos dalyvavo ne
mažai. Pasigėrėtina, kad mū
sų visuomenės susidomėjimas 

jaunimu didelis. Sk.

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, 

skalbimo mašinos, motocik 
lai, dviračiai, siuvamos maiši 
nos, televizijos aparatai, pia 
ninai, automobiliams padam 

gos, foto aparatai ir t. t.

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)4%- 

Už paskolas ir — morgičius — 6/4%- 
Paskolos mirties ir invalidumo atveru 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 nr penktadieniais.

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 
didelį parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių san

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

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

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

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

Rašykite lietuviškai arba angliškai.
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HAMILTON
K. L. B. HAMILTONO 

APYL. VALDYBA 
balandžio 23 d. 8 vai. vak. šau 
kia organizacijų atstovų, pir
mininkų arba jų įgaliotų ats
tovų posėdį A. V. Parapijos 
salėje.

Bus aptariami visi svarbes
nieji lietuviškojo gyvenimo 
reikalai ir todėl yra labai svar 
bu išgirsti kiekvienos organi
zacijos atstovo pageidavimai, 
kad būtų galima padaryti ata 
tinkami nutarimai. P. L.

MUZ. V. BABECKO 
MUZIKOS STUDIJA

balandžio mėnesio 19 dieną 
duos savo darbo vaisius pub
likai. iviiela bus tėveliams pa
matyti scenoje savo vaiku
čius ir pasidžiaugti jų pasiek
tais rezultatais, jaunieji muzi 
kos pionieriai, kviečia visus 
lietuvius minėtą datą į Auš
ros Vartų parapijos salę 4 v. 
p. p., kur išgirsim koncertą. 
Tikimės, kad jie tam bus gra
žiai pasiruošę ir bus verti gau 
šių katučių.

Sveikiname muz. V. Babec 
ką už tokį gražų šventvakarį 
ir linkime jam sėkmės jo pa
miltam oarbe.

Įėjimas į koncertą visiems 
nemokamas. V. P.

KARTONŲ BALIUS
Artėja pavasaris, o su juo 

artėja ir tradicinis ateitininkų 
ruošiamas kartūnų vakaras. 
Gegužės 2 d., šeštadienį,
„Jts.nights of Columbus salėje 
hamutoniečiai oiicialiai atida 
rys pavasario sezoną. Čia mū
sų lietuvės moterys pasirodys 
savo pavasariškose kartūno 
suknelėse ir penkios iš jų bus 
premijuojamos I-ma premija- 
25 dol., H-ra — 20 dol., III- 
čia — 15 dol., IV — 10 dol. 
ir V-ta — 5 dol. Premijas do 
vanojo Hamiltono lietuviai 
biznieriai. Dalyvauti konkur
se galės tik tos, kurios šo
kiuose dalyvaus su kartūninė 
mis suknelėmis. Laimėjimą 
nuspręs ne grožis, amžius, ar 
kūno išmieros. bet kartūnų 
spalvingumas, skoningumas 
ir originalus pasiuvimas. Vi
sos hamiltonietės ir viešnios 
iš kitur yra raginamos daly
vauti šitame konkurse.

Vakarą paįvairins Toronto 
vyrų kvartetas, paskutiniu lai 
ku pasidaręs labai populia
rus. Bus galimybės išbandyti 
savo laimę turtingoje loteri
joje, bufetas vaišins svečius 
visokiomis gėrybėmis. Prie 
Dominico Ferry muzikos visi 
turės progos maloniai posišok 
ti. Gegužės 2 d. yra data apie 
kurią jau laikas pradėti gal
voti.

Sekmadienį, gegužės 3 d. 
Hamiltone įvyksta ateitinin
kų šventė. Šventę globoja pa
rapijos kleb. prel. dr. J. Ta- 
darauskas. Į ją atvyksta Fe
deracijos vadas dr. J. Gir
nius. Hamiltonas tą sekma
dienį pagyvens „Visa atnau
jinti Kristuje’’ dvasioje.

K. M. 
DOSNŪS 

HAMILTONIEČIAI
Didžiajam lietuviui, prof, 

dr. K. Pakštui, kuris prieš ke 
lis metus mirė Čikagoje, bus 
statomas antkapis - pamink
las. To paminklo statybai ir 
Hamiltone yra renkamos au
kos. Vietos įgaliotiniai M. Ke 
žėnaitytė ir K. Mileris jau su 
rinko ne toli šimto dolerių. Iš 
rašytos visos pakvitavimų 
knygutės, kurios buvo pri-
siųstos. Nežinia kiek kitos vie 
tovės prisideda, bet mes, atro 
do, išpildėme visą pramatytą 
kvotą. Kiekvienas paprašytas 
neatsisakė duoti vieną, kitą 
dolerį tokiam kilniam tikslui. 
Didesni aukotojai buvo prel. 
dr. J. Tadarauskas, St. Mile
rienė, K. Gudinskas, K. Mik
šys ir J. Pleinys. K. M.

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 8-0S11

LN REIKALAI INTENSY 
VIAI GERĖJA

Balandžio 4 d. LN v-ba iš
siuntinėjo laiškus 69 LN na
riams, kurie paprašė jų šėrus, 
viso sumoje $13,400, parduo
ti. V-ba prašo narius pinigų 
neatsiimti, o kurie jos prašy
mo nepriimtų, paduoti pakar
totinus pareiškimus ne vėliau 
geg. 15 d. V-ba motyvavo, 
kad visuotinis narių susirinki 
mas priėjo prie vieningos nuo 
monės ir pavedė v-bai dėti vi
sas pastangas gauti leidimus 
iš Delta kino padaryti salę ir 
klubą. Ta kryptimi LN v-ba 
dabar dirba visu intensyvu
mu ir pradiniai daviniai tei
kia daug vilčių.

Bal. 5 d. LN statybos K-ja 
nauju statybos p-ku išsirinko 
Feliksą Rimkų.

Svarstydami Delta kino 
perdirbimą, komisijos nariai 
priėmė 2 galimybes — pa
versti jį į vieną salę arba įren 
gti I aukšte didelę auditoriją, 
o po ja pusrūsyje klubą, ma
žesnę salę ir kitas patalpas. 
F. Rimkui pavedė pakviesti 
kontraktorius ir sužinoti, 
kiek kuris remontas kainuo
tų. Bal. 7 d. vienas rangovas 
davė šias apytikres kainas: 
jei įrengti vieną salę, kainuo
tų apie $50,000, o jei 2 aukš
tus — apie $80,000. Kainos 
mums prieinamos. Jei tautie
čiai blogiausiu atveju, dau
giau pinigų nesudėtų, mes lė 
šas šiam tikslui galėtumėm 
sukelti pardavę sklypą.

Pavesta J. P. Rakauskui 
organizuoti sklypo išlygini
mo darbus. Manoma, kad 
šiuo metu tam darbui gera 
proga, nes balandžio mėnesį 
numatyta pradėti kasti 
rūsį dvylika milijoniniam pa
statui, kuris bus per du blo
kus arba 3 minučių pėsčiam 
einant atstume. Šio pastato 
rūsio žemės užtektų išlyginti 
LN sklypui.

LN v-bos kovo 26 d. posė
dyje buvo svarstytas sklypo 
pardavimo klausimas. V-ba 
nutarė sklypo kol kas parda
vimui neatiduoti.

Parduoti neskubėkime, 
nes jo perspektyvos labai gra 
žios. Jackson g. buvo sumokė 
ta po 8 dol. už kv. pėdą, o 
Bay g. po $9.50 už kv. pėdą. 
Ateis panašios kainos ir mū
sų sklypui, ypač kada iškils 
jo kaimynystėje minėtas ir di 
džiausiąs Hamiltone pastatas. 
O gi nepamirškime, kad LN 
sklypas turi 47.770 kv. pėdų. 
Aš patarčiau visiems tautie
čiams Deltos perdirbimui ge
riau sudėti pinigus, o sklypą 
laikyti rezerve ir juo garan
tuoti tiems asmenims, kurie 
sudės Delta kino remontui 
paskolą. Aš kviečiu drąses
nius lietuvius patriotus šėrų 
pardavimo proga pasinaudo
ti ir įsigyti LN šėrų. Money 
orderius ar čekius „Lithua
nian Home in Hamilton“ var 
du prašau siųsti 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Ont. Tuo pa 
dėsite dideliam lietuviškam 
reikalui ir didelę asmenišką 
naudą turėsite. Vienam asme 
niui parduodama ne daugiau 
kaip 10 šėrų, kuris vienas 
kainuoja 100 dol. Mes puikiai 
žinome, kad gyvenime laimi 
drąsieji, tad ir Lietuvių Na
mus pastatys tvirto būdo ir 
giliai lietuviškume apsispren
dę vyrai ir moterys.

St. Bakšys 
LN V-bos p-kas.

MIRĖ OPEROS SOLISTĖ
Bal. 4 d. mirė Bulgarijos 

operos solistė Karin Zankov, 
kuri dar Lietuvos nepriklau
somybės laikais koncertavo 
Kaune, ir Hamiltone gyven
dama, palaikė ryšius su lietu 
viais, mokė dainuoti L. Šuky
tę.

STOVYKLAVIMO
PARODA

TENISAS
MAŠINOS

BALANDŽIO 15

Siurpryziniai traukimai vakarais

Madų parodos
Gyvulių parkas vaikams,

8681 CHAMPLAIN — KAMPAS CENTRAL

• Įėjimo premija „Messager” palapinė
• {vairūs pasirodymai kas vakarą

LA SALLE CIVIC CENTRE 
LAIVAI — PRIEKABOS 
- MADOS — SPORTAS

SVARBUS DARBAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

vergtomis giminėmis, Natan- 
gos Voigto Wollradto 60 kil
mingų senprūsių sudegini
mas Lenkenburgo pilaitėje ir 
riterių bendras pakrikimas 
privedė prie didžiojo senprū
sių giminių sukilimo, kuris, 
sulig kronika, tęsėsi 15 metų. 
Čia pirmą sykį vakarinės gi
minės pradėjo veikti bendrai, 
sūdaviečiai kiek vėliau įsijun
gė. Buvo išrinkti įvairių gimi 
nių vadai, kurių vardai yra li
kę šaltiniuose. Nors 1262 m. 
ties Pokarvį buvo sumušta 
Ordino kariuomenė, sambie- 
čiai sunaikino Karaliaučiaus 
miestą, bet ilgoje kovoje jie 
nepajėgė paimti Karaliau
čiaus, kuris visą laiką liko Or 
dino rankose. Galiausiai jie 
patys buvo sumušti naujai at 
vykstančių kryžeivių ir visa 
Sambija vėl pavergta.

Sukilėliai sėkmingai kovo
jo Natangoje, Varmijoje ir 
Bartoje. Jie sunaikino Cruce- 
burgo, Brandenburgo, Brun- 
dsbergo, Heilsbergo, Vaisto- 
tės, Valevonos, Bartenšteino, 
Roesselio ir Wartenburgo pi
lis.

Taip pat sėkmingos buvo 
kovos Pogezanoje, Kulmijoje 
ir Pomezanoje. Sunaikinamos 
Elbingo, Vekličo pilys ir kiti 
sutvirtinimai šiaurinėje daly
je. Minimos kovos ties Christ 
burgu. Herkus Monte sunai
kina Ordino kariuomenę ties 
Lebava, Kulmijoje, 1265 m. . 
kovas įsijungę sūdaviečiai su 
naikina Lėbavos miestą, pilį 
bei aplinkinius kraštus. Iš 
Lietuvos atvyksta kunigaikš
tis Trainotas su didele kariuo 
mene ir puola Kulmiją bei 
Mazoviją. Pamarėlių kunigai 
kščiai vėl sukyla prieš Ordi
ną 1267-68 m., ir tuo labai 
pasunkino Ordino padėtį.

Sukilėliai pakartotinai puo 
la ir sunaikina prie Nogatės 
(Vyslos šakos (šv. Marijos, 
vėlesnio Marienburgo) mies
tą ir pilį. Sunaikinamos Star- 
kenbergo ir Sittenburgo 
pilys. Minimos ko
vos prie Redyno ir prie Kulm 
see miesto, Kulmijoje. Sūda- 
vietis Skomandas su savo ka
riuomene naikina Kulmiją ir 
puola Birgelavo bei Torūną 
prie Vyslos. Minimas Schoen 
see pilies puolimas ir bartų 
vado Dyvonės mirtis 1269 m. 
Neatvyksta pakankamai nau
jų kryžeivių Ordinui į pagal
bą arba dėl kelių minkštų žie 
mų jie negali pakankamai vei 
kti, jog 1270 m. Ordino pa
dėtis darėsi beviltiška. Šitoje 
padėtyje Ordinas vėl šaukėsi 
krikščioniško pasaulio pagal
bos.

Vos įžengęs į apaštalų sos 
tą, popiežius Gregorijus X sa 
vo 1271 m. bulėje įsakė vi
soms Romos bažnyčioms Eu 
ropoję skelbti kryžiaus karą 
prieš pagoniškas - prutheno- 
rum gentes. — 1271 m. buvo 
didelis badmetis Vokietijoje, 
todėl daugelis gyventojų sten 
gėsi išvykti į kitus kraštus. 
1273 m. didelė kryžeivių ka
riuomenė pasiekė Pavyslį ir 
didele persvara puolė sukilė
lius. Pomezanoje, netoli Chri 
stburgo, frontaliniame mūšy
je buvo sumušti Linkos dali
niai. Varmijos pasienyje, ne
toli Brunsbergo, buvo pra
laužtos žymios užtvaros, kur 
sukilėliai turėję žymių nuos
tolių. Trečiasis mūšis įvykęs 
ties Brendenburgu, pietuose 
nuo Karaliaučiaus, kur 4 die
nų kovoje buvo sumuštas 
Herkus Montė. Nežiūrint kai 

kurių vėlesnių partizaninių 
kovų, senprūsių sukilimas bu 
vo baigtas. Herkus Monte vė 
liau buvo pagautas ir nužudy 
tas.

Jau 1274 m. buvo puolama 
Nadravija. Naikinamas Reto- 
vio kraštas, sunaikinamos Ką 
msvikaus (prie Įsrutės) ir 
Otolikės pilys. Kronika ma
žai tepaduoda žinių. Kartu 
eina ir Skalavijos (šiaurinės 
Mažosios Lietuvos) puolimas 
iš šiaurės ir pietų. Minimi Ra 
ganitos (Ragainės) ir Ragin
tos, Ląbgavos ir Sasavos pi
lių sunaikinimai. 1276 m. kra 
štas pasiduoda.

Prasideda kovos Su davijo
je. Naikinami atskiri kraštai: 
Kymenava, Meruniškė, Poky 
ma, Krasima ir Silija. Sunai
kinama ir Skomando pilis 
prie Skomandų ežero. Apsivy 
lęs Skomandas galiausiai pa
siduoda ir priima krikštą. 
Likusių gyventojų daliai į 
Lietuvą persikėlus, kelių tū
kstančių liekana deportuoja
ma į Sambijos trikampį, kur 
jie apgyvendinami. Minėtini 
dar keli nepasisekę sukilimai 
arba sumanymai sukilti: 
1279, 1286 ir 1295 m. 1283 
m., pagal kroniką, prasideda 
karas su Lietuva.

Ordinas įveda savo tvarką. 
Visi likusieji, ginklus kėlę 
prieš Ordiną, padaromi bau
džiauninkais. Pririšami prie 
Ordino arba vokiečių - kolo
nistų dvarų. Kraštas koloni
zuojamas visomis išgalėmis. 
Nebereikalingi autochtonai 
stumiami iš vakarų į rytus. 
Sudaromas atskiras priviligi- 
juotas vitingų luomas, susida 
rąs iš asmenų, pasitarnavusių 
Ordinui karo arba sukilimo 
metu. Jų daugiausia apgyven 
dinama Sambijoje. Jie ir to
liau skaitosi kilmingais, gau
na daugiau žemės, laisvių ir 
teisių. Autochtonams drau
džiama miestuose gyventi ar
ba kokiu amatu arba geresne 
tarnyba užsiimti, pvz. karčia- 
mose alaus pilstyti. Kalba slo 
pinama, vokiečiams kolonis
tams draudžiama su savo bau 
džiauninkais kalbėti jų gimtą 
ja kalba. Įvedami slaptieji 
teismai apostatams teisti, ku
rie galioja iki po reformacijos 
laikų. Yra atspausdinamas ka 
tekizmo vertimas prūtėnų ir 
lieutvių kalbomis, palygini
mui.

Paskutinėje dalyje nagrinė 
ju, kuriose srityse gyveno lie 
tuvių giminės senprūsių kraš 
te.

Senprūsiai mums nėra pali 
kę jokių užrašų. Taip pat nė 
ra žinių apie tai pas kaimy-
nūs. Todėl reikia rinkti žinias 
iš vėlesnių laikų, kai iškyla 
tautiniai bruožai. Ėmiau do
mėn Pretorijaus aiškinimus 
apie lietuvių apgyventas sri
tis, toliau administracijos vie- 
netos „Litauen’’ sudarymą 
buvusioje Prūsijoje ir lietuviš 
kų pavadinimų liekanas sen
prūsių šalyse: Sūdavijoje, Na 
tangoje, Stablauke, Bartoje ir 
Varmijoje.

Toliau nagrinėjau lietuviš
ką architektūrinę ribą Prūsi
jos kraštuose, sudaryta dar 
praėjusiame šimtmetyje neša
liškų vokiškų mokslininkų: 
Detleffseno, Gimbuto, von 
Haxthausen ir Boettchhero iš 
vedžiojimus ir Presslerio et
ninio tipo architektūros žemė 
lapį.

Toliau nagrinėjau buvusių 
Lietuvos valdovų reikalavi- 

Atkelta iš 2-ro psl.

KREIPKITĖS DABAR DEL

Sodai Insurance 
Number

Valdžia išleidžia Social Insurance Number korteles vie
toje nedarbo draudimo numerių, kuriuos daugumas dir
bančiųjų iki dabar turėjo.
Nauji numeriai padės valdžiai naudotis modemiškais įs
taigų metodais didesniam produktyvingumui pasitar
naujant nedarbo draudime, taip pat kituose bendruome
nės pasitamavimuose kaip numatoma pensijos plane.
Dėl šių priežasčių kviečiame jus dabar kreiptis Social 
Insurance Number reikalu, nors jūs ir nemokate nedar
bo mokesčio.
JEI JŪS ESATE TARNAUTOJAS, jūsų darbdavys 
duos jums prašymo formą. Užpildykite ir greitai grą
žinkit.
JEI JŪS ESATE BEDARBIS ir gaunate nedarbo pa
šalpą, užpildykit prašymą, kada esate Nedarbo Draudi
mo Komisijoje (U. L C.) įstaigoje arba pasiųskite paštu. 
JEI JUS ESATE DARBDAVYS registruotas Komisi
joj, automatiškai gausite prašymų formas. Jei nesate 
registruotas Komisijoj, prašau susisiekti su vietos U. 1. 
C. įstaiga ir formos jums bus prisiųstos. Išdalinkite pra
šymų formas, tarnautojams, užpildytas grąžinkite kar
tu, ne atskirai, Komisijai.

JŪS GALITE PADĖTI UŽPILDYDAMI SAVO 
PRAŠYMĄ GREITAI IR TEISINGAI.

UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION 

OTTAWA
UIC—164A.

ST. CATHARINES, ONTARIO
PAGERBTI PIRMIEJI SVEČIAI Iš UŽ GELEŽINĖS 

UŽDANGOS.
Prieš kelis metus atsipalai 

davus Lenkijos sienai atsira
do daugiau tautiečių iš oku
puotos mūsų tėvynės. Tokią 
prasiveržėlę teko susilaukti 
šiais metais, kuomet sausio 
mėnesio pradžioje į St. Cat
harines iš Lenkijos atvyko 
Jadvyga Račekaitė ir praėju
sių metų galo A. Ališauskie
nė ir P. Polgrimienė susilau
kė savo brolio sūnų Vitą An
taniną.

Juodu abudu iš okupuotos 
Lietuvos yra išvažiavę 1957 
metais pasinaudodami tuo lai
ku vykdoma lenkų emigraci
ja. V. A. iki emigracijos gyve 
no pačiame Vilniuje ir dirbo 
įmonėje šaltkalviu. Dabar gy 
vena atgautose žemėse. Toje 
apylinkėje lietuvių kaip ir nė 
ra, vienas kitas išsklaidytas 
plačiuose plotuose. V. A. į St. 
Catharines atvyko tik ke
liems mėnesiams paviešėti 
pas tetas ir balandžio 4 d. grį 
žta atgal į Lenkiją. Nors bu
vo daromos pastangos pasilik 
ti Kanadoje, bet pasirodo iš 
Lenkijos atvykusioms atsi
lankyti, nėra galimumo Ka
nadoje pasilikti. Reikia tikė
tis, kad V. A. po kelių mėne
sių vėl galėsime pasveikinti ir 
jau ne kaipo svečią, bet nuo
latinį St. Catharines gyvento 
ją-

Jadvyga Račekaitė, dabar 
Stundžienė, yra kilimo ir iki 
emigravimo į Lenkiją gyve
no Tverečiaus apylinkėje, 
Švenčionių ap. Tai grynai lie
tuviškas Vilniaus krašto kam 
pelis laisvės nematęs nė vie
nos dienos, nes ir 1939 m. 
Lietuvai atgavus dalį Vil
niaus krašto, šiai apylinkei Ii 
kimas lėmė pasilikti už padik 
tuotos Lietuvos sienų ribos, 
taip vadinamoje Baltgudijoje.
J. R. Lenkijoje gyveno pačio 
je sostinėje Varšuvoje ir dir
bo ligoninėje slaugiama sese
le. Į St. Catharines atvyko K. 
Stundžios iškviesta kaipo su
žadėtinė ir š. m. pradžioje sa 
usoi juodu sumainė aukso žie 
delius. Dėka K. S., kolonija 
gauvo nuolatinę gyventoją, o
K. S. mylimą žmonelę. Tai 
tikras pavyzdys kitiems ber
nužėliams kuriant savo šeimy 
ninius židinius, kaip galima ir 
be svetimtaučių surasti daug 
vertingesnę ir meilesnę savą

ją tautietę - lietuvaitę. Tad 
naujai st. catharinietei ir K. 
Stundžiai nuoširdžiai linkime 
daug skaidrių ir saulėtų die
nų ateities gyvenime.

St. Catharines VKLS-gos 
skyrius džiaugdamasis, kad 
jo remiami ir propaguojami 
ryšiai su Lenkijoje gyvenan
čiais lietuviais netik nenutrū
ksta, bet kuo tolyn labjau ple 
čiasi ir atneša vis geresnius 
vaisius, ir pagerbdamas pir
muosius į St. Catharines iš už 
geležinės uždangos atvyku
sius svečius vasario 23 d. Jad 
vygai R. — Stundžienei ir V. 
Antaninui pagerbimo susirin
kimą ir vakarienę. Tai buvo 
draugiškas daugiau šeimyni
nis subuvimas, pasidalini
mas įspūdžiais bei prisimini
mais. Visiems yra nepapras
tai įdomu, ypatingai iš gimto 
sios šalelės, išgirsti ką nors 
naujesnio ar geresnio.

Iškilmes pradėjo namų šei 
mininkas L. Šajauka sveikini
mu svečius ir nušviesdamas 
šio suėjimo tikslą, po to per
ėmė žodį šio suėjimo iniciato
riai. J. Kovas.

ST. CATHARINES SLA
278 KUOPOS VISUOTI
NAS SUSIRINKIMAS

Įvyko 1964 m. kovo 1 d. 
P. Polgrimo namuose. Buvo 
balsavimas į Pildomąją Tary
bą ir patvirtinta esamoji kuo
pos valdyba kitiems metams. 
Dabartinės v-bos sąstatas: p- 
kas Z. Piliponis, vice-pirm. 
A. Švažas, sekret. K. Jonu
šas, iždininkė A. Ališauskie
nė, fin. sekr. P. Polgrimas ir 
v-bos narys M. Sauka.

Nutarta šiais metais iškil
mingai paminėti kuopos įsi- 
steigimo dešimtmetį. Iškil
mes numatoma rengti vidur
vasaryje, bet jau dabar pa
vesta v-bai tuo rūpintis. Pir
mininkui Z. P. pranešus, kad 
turime iš užsienio garbingą 
svečią, V. Antaniną ir sukak
tuvininką kuopos narį J. Pau 
kštį, susirinkusieji svečią pa
gerbdami paplojo rankomis, 
o sukaktuvininkui sugiedojo 
ilgiausių metų. Po susirinki
mo P. Polgrimienė visus pa
vaišino. j.
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VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI Į AUŠROS VARTŲ SALĖJE RUOŠIAMĄ ŠĮ ŠEŠTADIENI IR ŠĮ SEKMADIENĮ

• BALANDŽIO MĖNESIO 18 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 
NUO 4 V AL. PO PIETŲ IKI 11 VAL. VAKARO, IR

• BALANDŽIO 19 DIENĄ, SEKMADIENĮ, NUO 11 
VAL. RYTO IKI S VAL. PO PIETŲ

JURGINIŲ KERMOŠIŲ
• KERMOŠIUJE GALĖSITE ĮSIGYTI ĮVAIRIŲ 

RANKDARBIŲ, MEDŽIO DROŽINIŲ, SIUVINĖJIMŲ 
IR KT.

• GALĖSITE IŠBANDYTI LAIMĘ LOTERIJOSE,

LAIMĖS RATUOSE, BINGO IR P-LIŲ LENKTYNĖSE
• VEIKS BUFETAS SU ĮVAIRIAIS SKANUMYNAIS
• ŠEŠTADIENIO VAKARE BUS ŠOKIAI

Mantrealio Skautai ir Skautės.

•M

MOKT^REAL
MOTINOS DIENA 
MONTREALYJE

bus minima gegužės 10 d. A. 
Vartų salėje gegužės 10 d., 5 
vai. po pietų. Paskaita bus 
Dr. J. Girniaus, iš Bostono, 
solistė p. Valterienė iš Lon
dono, Anglijos; be to, moki
niu šokiai ir kt.
AUKŠTESNIŲJŲ KURSŲ 
egzaminai paskirti balandžio 
25 dieną šeštadienį. Trečią 
kursą šiemet baigia 5 kursan
tai.

VISI SKAUTAI-TĖS 
renkasi tunto sueigai 3.30 v. 
Aušros Vartų salėje šį šešta
dienį, balandžio 18 d.

KLK MOTERŲ DR-JOS
Montrealio skyriaus metinis 
susirinkimas pr. sekm. buvo 
tiek negausus, kad nepajėgė 
nė naujos valdybos išsirinkti. 
Narių abuojumas Dr-jos rei
kalams tęsiasi jau ilgesnį lai
ką ir jau pradedama susirū
pinti šios organizacijos, savo 
laiku labai gražiai veikusios, 
likimu. Pernai išrinktos v-on 
2 narės dėl šios beviltiškos pa 
dėties iš pareigų greitai pasi
traukė ir v-ba savo kadenci
ją baigė Nepilnam sąstate. V- 
ba darė ką galėjo, kad išjudi
nus dr-jos veiklą. Narių abuo 
jumas ypatingai išryškėjo 
šiam praėjusiam susirinkime. 
Nutarta gegužės 24 d. šaukti 
kitą susirinkimą, prieš tai ba 
ndant kreiptis į visas nares, 
nurodant Dr-ją laukiantį liki
mą. Nesinori tikėti, kad mū
sų moterys taip pavargo ir iš
sisėmė, kad leis savo gražiai 
organizacijai užgesti. Narė.

VISOMS ORGANIZACI
JOMS MONTREALYJE
Sukako 20 metų nuo mir

ties I-jo ir IV-jo Lietuvos Re 
spublikos prezidento Antano 
Smetonos. Daugelis lietuvių 
kolonijų šią sukaktį paminė
jo. Būtų gražu, kad neatsilik
tų ir Montrealio lietuviai. 
Šiam reikalui aptarti, balan
džio 19 d., sekmadienį, po 11 
vai. pamaldų, Aušros Vartų 
parapijos posėdžių kambary
je, yra kviečiamos Montrealio 
lietuvių organizacijų atstovų 
posėdis. Inicijatoriai.

PRIEŠVESTUVINĖ 
STAIGMENA

šį savaitgalį buvo suruošta In 
gridai Peigelytei ir Robertui 
Kinui, pas pp. Janulionius. 
Dalyvavo arti 100 asmenų, 
ikurie besituokiantiems pareiš 
kė daug gražių linkėjimų ir 
apdovanojo gausiomis vertin
gomis dovanomis.

SOL. A. KEBLIO 
rečitalis koncertas šeštadie
nį turėjo gerą pasisekimą: ir 
meniška ir žmonių atsilanky
mo prasme. Plačiau apie kon
certą seks.

MĖLYNASIS SLĖNIS
ski sezoną užbaigė sekmadie
nį. Atsilankė lietuvių pp. In
tai, Morkūnai, A. Vaupšas, p. 
Skaisgiris, J. Ladyga ir kt.

DR. J. ŠEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį ! 2—4 ; 7—9 p. m 

I 2—4 p. m.antradienį ir
penktadieni

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

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

Balandžio 18 d. Liet, ka
rių veetranų „Ramovės“ va
karas Šv. Kazimiero salėje.

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

Gegužės 2 d. A. V. salėje 
NPM seserų 10-čio minėji
mas ir sol. P. Bičkineės kon
certas.

Motinos diena gegužės 10 
d., 5 vai. po pietų Aušros Var 
tų salėje.

1965 m. Spaudos balius va 
sario 6 d.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Jurginių mugė
Kiekvienais metais Šv. Ka

zimiero šventės proga įvairio 
se vietovėse lietuviai skautai 
rengia tradicines „Kaziuko 
muges”, panašiai kaip būda
vo Vilniuje. Montrealio lietu
viai skautai ir skautės šiais 
metais pirmą kartą panašią 
mugę ruošia skautų globėjo 
šv. Jurgio šventės proga, at
einantį šeštadienį ir sekmadie 
nį. Jeigu mes visi nuolat kar

tojame, kad jaunimas yra mū 
sų tautos ateitis, tai stenki
mės to jaunimo neužmiršti, 
bet jo darbus ir pastangas 
remti. Visi atsilankykime į 
šią mugę, kuri tęsis net dvi 
dienas mūsų parapijos salėje. 
Pamatysite labai įdomių da
lykų ir pasigėrėsite mūsų jau 
nimo darbais. Ateikite neval
gę su visa šeima, nes čia bus 
prigaminta visokių skanių vai 
gių ir gėrimų. Tokiu būdu pa 
remsite jaunimą, kuriam da
bar lėšos labai reikalingos įsi 
gyti palapinėms ir naujos sto 
vyklavietės įrengimui. Nuo 
vyresniųjų paramos ir suprati 
mo priklausys mūsų jaunimo 
veiklos pasisekimas.

Rinkliava praėjusio sekma
dienio 225 dol.

JUOZAS LAURINAITIS, 
ilgą laiką nuomavęs groserio 
krautuvę iš J. Paplausko, 
šiuo metu yra nupirkęs su 
ten esamu pastatu ir tinka-

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. 
W E 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS 

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ S-GOS „RAMOVĖ” 
MONTREALIO SKYRIUS

balandžio mėn. 18 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje ruošia

VAKARĄ
Programoje: 2-ju veiksmu 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

1 JOE’S BUTCHERY & GROCERY | 
C &
$ J. L A U R I N A I T I S X
$ ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. X
X ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ X 
$ DEŠRŲ GAMYBOJE. X
$ VISKĄ PRISTATO J NAMUS ARBA J PARENGIMŲ VIETAS. X 
£ PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO X 
X DALIS. X
X 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. f
£ X

mai atremontavęs, pritaikęs 
krautuvę pagal visus patogu
mus maisto produktams lai
kyti ir pardavinėti. Kviečia 
visus įsitikinti nuoširdžiai są 
žiningu patarnavimu aprūpi
nant jo gamybos šviežioms 
ir rūkytoms dešroms ir kitais 
maisto produktais — galima 
pašaukti telefonu, nes prista
tymas į visas miesto dalis 
greitas ir sąžiningas.

Žiūr. skelbimą.

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.

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 '/s 
RPM)“ greitas pristatymas 
bile kur Kanadoje. Kaina $6 
viena. Užsakymus prašoma 
siųsti kartu su čekiu šiuo ad
resu: F. R. Kušleika:
Emard Ave., Montreal 20, 

telef. 769-6107 (vak).

I.G. ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČIN AS
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi <Sf /a
SAVO KREDITO KOOPERATYVE t |l |l
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.
šv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.45 iki 12.30 vai. 

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

BALETO KONCERTAS
Balandžio 25 d. Toronte 

įvyksta dėmesio vertas bole- 
to koncertas: du jaunosios 
kartos lietuviai iš Holiw.oodo, 
Violeta Karosaitė ir Jaunutis 
Puodžiūnas išpildys Čaikovs
kio, Liszto ir kitų autorių kū 
rinius, o taip pat lietuvišką 
popuri. Jaunieji baletininkai 
šiuo metu duoda koncertą 
įvairiose lietuvių kolonijose 
USA. Juos globoja Pasaulio 
liet, bendruomenės valdyba 
Klivelande. Toronte koncertą 
rengia Toronto liet, b-nės v- 
ba.

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.

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

183 7

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.

ŠV. JONO KR. 
PARAPIJOJE 

gegužės 2 d. įvyksto anksty
vesnės lietuvių emigrantų 
kartos pagerbimas. Norima 
sueiti su anksčiau atvykusia 
lietuvių karta į glaudesnius 
ryšius, juos pagerbiant už jų 
jų atliktus didelius nuopel
nus lietuvybei.

Kat. Moterų dr-jos vestas 
drabužių vajus praėjo su di
deliu pasisekimu: išsiųsta per 
šešiasdešimt siuntinių su dra 
bužiais lietuviams į Suvalkų 
trikampį. Siuntimo išlaidas pa 
dengė Šv. Jono Kr. parapija.

Pirmosios Komunijos iškil
mės parapijoje įvyks gegužės 
24 d., sekmadienį. Tikybos 
pamokos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais 6.30 vai. 
vakare, o sekmadieniais po 
11 vai. pamaldų muzikos stu
dijoje. Tėvai prašomi šios sa
vaitės laike užregistruoti vi
sus vaikus.

JŪRŲ SKAUTUOS
Neringos tuntas ateinantį sek 
madienį, bal. 19 d. minės šv. 
Jurgio dieną. Ta proga tuntas 
dalyvaus Pr. par. bažnyčioje 
10 vai. mišiose. 3 vai. p. p. 
muzikos studijoje vyks tunto 
sueiga ir arbatėlė. Tuntas 
kviečia visus tėvus rėmėjus ir 
bičiulius dalyvauti.

MOTINOS DIENA
Toronte rengiama gegužės 

10 d. Prisikėlimo par. salėje. 
Kalbėtoja pakviesta seselė 
Paulė. Meninėje programoje 
dalyvaus Z. Orentienės bale
to studija ir mokyklinio am
žiaus jaunimas iš šeštadieni
nės mokyklos ir liet, organiza 
cijų. Parengimą rengia Apy
linkės valdyba.

GAISRO DRAUDIMAS:
GAISRO POLICY DUODA DRAUDIMĄ TIK NUO:
1. Gaisro
2. Perkūnijos
3. Tikrų, anglinių ar dirbtinų dujų sprogimo.

TODĖL BŪTINA YRA TURĖTI PRIEDĄ.

RESIDENCIES PRIEDAS DUODA DRAUDIMĄ NUO:
1. SPROGIMO (išskyrus elektros ar vandens slėgimą).
2. UŽKRINTANČIŲ DAIKTŲ (išskyrus stiklams).
3. LĖKTUVO UŽKR1T1MO AR MAŠINOS 

ĮVAŽIAVIMO (išskyrus nuosavos)

4. PERKŪNIJOS ŽALĄ INVENTORIUI
5. ŽMONIŲ SĄMYŠIO VEIKSMUS
6. VANDENS NUOSTOLIUS, VAMZDŽIAMS SPRO

GUS, VANDENIUI IŠSIVERŽUS (platesnis 
paaiškinimas)

7. DŪMŲ
8. CHULIGANIZMO (Platesnis paaiškinimas)
9. VĖJO AR AUDROS SU LIETUMI 

(platesnis paaškinimas)

YRA MOKAMA NUO 1-MO DOLERIO:
GAISRO, PERKŪNIJOS, SPROGIMO, DŪMŲ NUOS

TOLIAI. UŽ KITŲ NELAIMIŲ NUOSTOLIUS 
1-mi $ 50.00 YRA NEMOKAMI.

ADAMONIS INSURANCE

AGENCY INC.
ATSTOVAUJA: ROYAL LONDON & LANCASHIRE 

DRAUDIMO B-VĖMS.

TEL: 722-2472
GAISRAS — AUTOMOBILIAI — ATSAKOMYBĖ 

— GYVYBĖ

10-TIEJI DARBO METAI

Dr. P. MORKIS i
DANTŲ GYDYTOJAS '
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
(1082 Bloor W., Toronto)
(į rytus nuo Dufferin Str 1

Raštinė: LE 4-4451.

JAUNIMO KONGRESAS
Keletą paskutiniųjų metų 

Kanados liet, kunigų vienybė 
kasmet pavasarį surengia mo 
kyklinio amžiaus jaunimui su 
važiavimą - kongresą. Šiais 
metias toks vaikų suvažiavi
mas įvyksta Toronte birželio 
m. 27 d., šeštadienį. Suvažia
vimui rengti sudaroi..as komi 
tetas. Kadangi didžioji lietu
vių vaikų dalis gyvena mies
tuose, yra mintis jaunimo su
važiavimą daryti Toronto už
miesty. Tam yra gauta graži 
vieta Woodbridge miestelyje, 
20 mylių nuo Toronto, vieto
vė yra kurortinė, prie gerų 
kelių, turinti patogias patal
pas (sporto stadijoną) ir tū
kstančio akerių Toronto mies 
to parką ant Humber upės 
krantų.
MIRĖ A. A. S. VOSYLIUS

Sekmadienio rytą šv. Juo
zapo ligoninėje mirė a. a. Sta 
sys Vosylis, 68 metų am
žiaus. Velionis negalavo, o 
praėjusį šeštadienį prasidėjo 
širdies sutrikimai. Velionis 
buvo labai ramaus būdo. Lai
dojamas trečiadienį iš Prisi
kėlimo par. bažnyčios šv. Jo
no lietuvių kapinėse. Velionis 
išaugino šešius vaikus.
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