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Orderiais smurto negalima pridengti!..
Chruščiovo gimtadienis, 70 

metų amžiaus sukaktis, ba
landžio 17 d. paminėta triu
kšmingai. Kelti jo nuopelnai. 
Kremliaus valdovas ryškin
tas esąs didelis kovotojas už 
taiką. Tačiau ta proga nede
ra pamiršti kai kurių Sovie- 
tijos diktatoriaus žygių. Jie 
liudija, kad dabartinis sukak 
tuvinmkas laikomas „Ukrai 
nos budeliu“, „Budapešto žu 
diku“ ir kad jo viešpatavimo 
laikais toliau 
Tr.Br.T£slAMA STALINO 
tKAUElUJl PAVERGTŲ

KRAŠTŲ RUSINIMO, 
KULONiZaViMO BEI 

ŪKINIO IŠNAUDOJIMO 
POLITIKA.

1937 — 1938 m. Ukraino
je buvo vykdomi žiaurūs va
lymai — jų metu žuvo dešim 
tys tūkstančių žmonių (pa
gal ukrainiečių apskaičiavi
mus 400,000). Kai 1943 m. 
vokiečių daliniai įžygiavo į 
Ukrainą, jiems (Katyne ir ki 
tur) pavyko rasti 95 kapus 
su 10,000 lavonų, nužudytų 
šūviu į pakaušį. Kai 1954 m. 
JAV Kongreso Atst. Rūmų 
specialus komitetas tyrinėjo 
komunistų agresiją, buvo pa
daryta išvada — tų žiaurių 
valymų Ukrainoje vykdytoju 
tuo metu (1938 m.)
TIEMS „ŽYGDARBIAMS” 
PASIŲSTAS STALINO — 

BUVO CHRUŠČIOVAS. 
1956 m. Chruščiovas savo 

žinomoje kalboje kaltino Sta 
liną — esąs šis bolševikų va
dus priversdavęs prisipažinti 
ir vėliau juos nužudydavo. 
Tačiau pavarčius „Pravdos“ 
komplektus matyti ,kad 
1957 m. sausio mėn. pasaky
toje kalboje Chruščiovas 
tuos žudymus buvo pateisi
nęs. Anuomet Raud. Aikštė
je susirinkusiai miniai Chruš 
čiovas tarė: „Jūs čia susirin
kote pritarti A. Teismo kari
nės 'kolegijos nuosprendžiui ; 
palietusiam tautos priešus, tė 
vynės išdavikus, šnipus, fa
šizmo agentus...” ;

Kai 1956 m. vengrų tauta 
sukilo prieš komunizmą, 

CHRUŠČIOVAS RAUD.
ARMIJAI ĮSAKĖ ŽYGIUO 
TI f VENGRIJĄ IR ŽUDY

TI KRAŠTUI LAISVĖS 
SIEKUSIUS CIVILIUS 

GYVENTOJUS.

Kai anuometinis JAV amba
sadorius Maskvoje, Bohlen, 
Chruščiovo paklausė, kada gi 
baigsis vengrų patriotų žudy 
mas, Chruščiovas atsakė: 
,.mes pasiųsime dar daugiau 
ir dar daugiau dalinių, kol 
galutinai pribaigsime „kontr 
revoliucionierius“.

Tai tik keli „taikos apašta 
lo“ — Chruščiovo buvusios 
veiklos pavyzdžiai. Netenka 
plačiai aiškinti — ukrainie
čiams jis tebėra „Ukrainos 
budeliu“, vengrams — „Bu
dapešto žudiku“, lenkams — 
Stalino bendradarbiu 1939 m. 
pasidalinant Lenkiją, o pabal 
tiečiams ir kitiems pavergtie 
siems —
NAUJŲ LAIKŲ KOLONI- 

ZATORIUM IR NUOŽ
MIOS, YPAČ TAUTINĖJE 

SRITYJE, PRIESPAUDOS
VYKDYTOJU.

Čia keletas diktatoriaus gy 
venimo - veiklos datų: Chruš 
čiovas gimė 1894 m. balan
džio 17 d. Kalinovkos kaime, 
Ukrainoje, šaltkalvio ir ang
liakasio sūnus. Jaunystėje 
kiek išmoko šaltkalvystės. 
1911 m. jis, 17 m., išvyko iš 
namu, dirbo įmonėse ir ang
lių kasyklose Doneco basei
ne. 1918 m. virsta komunis
tu, kovoja bolševikų vedama
me kare, tampa partijos pro
pagandininku ir organizato
rium. 1922 m. įstojo į „darbi 
ninku mokyklą“, mokosi ag
ronomijos, veda studentę — 
ji vėliau mirė (antrą kartą 
jis vedė 1938 m.). 1929 m. 
Chruščiovas atvyko į Mask
vą ir mokosi pramonės aka
demijoje. 1931 m. virsta par 
tijos pareigūnu ir čia praside 
da jo šuolis partinėje karjero 
je. 1934 m. išrenkamas į 
Kom. Partijos CK-tą, 
CHRUŠČIOVAS DALYVA
VO STALINO VYKDYTUO

SE „DIDŽIUOSIUOSE 
VALYMUOSE”, 

kurių metu žuvo tūkstančiai, 
ir milijonai gyventojų išsiųs
ta į vergų stovyklas. 1938 m. 
Nikita jau Ukrainoje ir pagal 
nurodymus išžudo tūkstan
čius ukrainiečių. 1941 m. au 
kštesnio rango karys, dalyva
vo Stalingrado gynime. 1944 
m. vėl vykdo valymus Ukrai 
noje — šį kartą kaip Stalino 
pasiustasis diktatorius. 1949

Kanados Lietuvių Fondo
pirmasis visuotinis 

balandžio 18 d. įvykęs Toron 
te Pranciškonų pardp. Muzi
kos auditorijoje, praėjo dar
bingoje nuotaikoje ir per pu
sę aienos apsvarstė visą die
notvarkę.

Pirmasis Fondo v-bos pir 
mininkas J. Ignaitis pasveikt 
no pirmojo susirinkimo daly 
vius ir, atidarydamas susirm 
kimą, suminėjo jo tikslus: 
apsvarstyti Liet. F-do reika
lus, peržiūrėti įstatus ir iš
rinkti valdomuosius organus.

Prisikėlimo parap. klebo
nas kun. P. Barius perskaitė 
invokaciją.

Gen. Lietuvos konsulas 
J. Žmuidzinas KLF narius 
laikydamas idealistais, besi
aukojančiais Lietuvos ir lie
tuvybės tikslams, linkėjo, 
kad kiekvienas Kanadoje gy
venąs lietuvis įsijungtų į K.L 
Fondą. KLB v-bos pirm. dr. 
P. Lukoševičius paorėžęs K 
LF sukūrimo svarbumą, pri
tarė L. Gen. konsulo linkėji
mams, — kad visi Kanadoje 
gyveną lietuviai į KLF jung 
tusi. Sveikinimus KLF pareiš 
kė klebonas T. Placidas ir te 
legrama Amerikos Lietuvių 
Fondo pirm. dr. Razma.

Į susirinkimo prezidiumą 
išrinkti J. R. Simanavičius, 
J. Bersenas ir P. Januška. 
Pirmininkavo pakaitomis J. 
R. Simanavičius ir J. Befse- 
nas, o P. Januška sekretoria
vo.

J. Ignaitis padarė praneši
mą apie KLF kūrimą, sąly
gas ir svarbius tikslus: kapi
talas Tėvynei, o nuošimčiai 
lietuvybės išlaikymui Kana
doje J. Ignaitis kelia mintį, 
kad KLF lietuviu kolonijose 
turėtų įgaliotinius, kurie bū
tų ne tiktai fondui įnašų rin
kėjai, bet ir ekonominio lietu 
vių gyvenimo organizatoriai.

V-bos sekr. P. Januška 
praneša, kad dabar KLF 9- 

m. grįžo Maskvon, kaip CK 
sekretorius. 1953 m. Stalinui 
mirus, padeda Malenkovui 
„išstumti“ slaptosios polici
jos vadovą Beriją. 1955 m. 
pašalina Malenkovą ir min. 
pirm, virsta Bulganinas. 1956 
m. sužlugdo vengrų sukilimą.
1957 m., maršalo Žukovo re
miamas išvalo CK narius — 
konkurentus, o vėliau „išva
lo“ bei išstumia patį Žukovą.
1958 m. išstumia Bulganiną 
ir pats pradeda vadovauti so
vietų vyriausybei ir partijai.

Chruščiovo laikmečiu į Si
birą ir kitas tolimas Sovieti- 
jos sritis 
IŠVEŽAMA DEPORTUO 
JAMA TŪKSTANČIAI LIE

TUVIŲ IR KITU 
PABALTIEČIŲ, 

toliau darbams vežamas jau
nimas, Lietuva sistematingai 
ir rafinuotu būdu rusinama 
bei kolonizuojama. Gi Vilnių 
je ir kituose miestuose gy
ventojai buvo verčiami šauk
ti „Tegyvuoja Nikita Chruš
čiovas’ . .

KITOS NAUJIENOS
— Laose grupė karių nu

vertė „neųtralistų“ valdžią ir 
sudarė „dešiniųjų” valdžią.

— Kadangi Chruščiovas 
prisirašęs prie buržuazinių,,at 
gyvenų” ir labai mėgsta me
dalius, tai draugai jam įteikė 
dar du blekagalius, kuriuos 
jis pasikabins ant krūtinės: 
Lenino ir žvaigždės.

narių susirinkimas,
se apylinkėse jau turi arba 
įgaliotinius, arba įgaliotinius 
ir lėšų telkimo komitetus.

V-bos ižd. St. Jakubickas, 
darydamas iždo pranešimą, 
prisimena kūrimosi sunku
mus ir pranašystes, kad iš su 
manymo nieko neišeis, bet 
praneša, kad KLF jau turi 
savo ižde 5,998.25 ir 41 narį, 
kurie yra pažadėję įnašus 
padidinti, todėl fondo perspe 
ktyvos progresuoti realios.

Jis kėlė mintį, kad geriau 
būtų, jei fondas visas lėšas 
sutelktų viename kuriame lie 
tuviškame banke, bet išsiaiš
kinus klausimą, ir dr. A. Pa- 
cevičiui pasisakius, kad fon
das, būdamas grynai finansi 
ne organizacija, pinigus lai
kys ten, kur bus daugiau nau 
dos, klausimas paliktas taip: 
pinigai įnešami į tą lietu
viškąjį banką, į kurį pagei
dauja įnešėjas, o fondo v-ba 
disponuos, kaip ras naudin
giausia.

Pranešimuose iš vietų pir
masis kalba Montrealio atsto 
vas — įgaliotinis Juozas Lu
koševičius. Jis pažymi, kad 
Montrealis pajudėjo ir yra 
geresnių vilčių. Per 5 — 10 
metų jis tikisi surinkti dides
nę sumą, bet jis mano, kad 
reikia eiti į KL B-nės narius, 
kurie fondą palaikys ir gal 
ne kiek stambesniais įnašais, 
kiek masišku dalyvavimu. J. 
Lukoševičius pabrėžia svar
bumą propagandos ir prašo 
spaudą pastoviai dėti praneši 
mus .

Pirmininkaujantis J. R. Si 
manavičius, atsiliepdamas į 
Montrealio įgaliotinio pasisa 
kymą, pažymi, kad KLF nu- 
matąs pirmu etapu surinkti 
100,000 dol., kurių donariaia 
numato: Montrealis 25,000, 
Torontas 25,000, Hamiltonas 
su apylinkėm 25,000 ir visos 
kitos mažesnės kolonijos 25

— Sirijoje numalšintas 
perversmas.

— De Gaulle padaryta „se 
natviška“ prostatos operaci
ja-

— JAV pardavė Lenkijai 
10,000 tonų grūdų.

— Chruščiovas apkaltino 
Mao Tse-tungą skaldymu ko 
munistų lagerio.

— Kipre taikos nėra, nes 
Makarios kursto nesantaikas.

— Jordano karalius Husei 
nas lankėsi JAV ir tarėsi su 
prez. Johnsonu.

— Įvyko žemės drebėjimas 
Vengrijos ir Jugoslavijos pa 
sienyje.

— Gomulka Maskvoje pa
laikė Chruščiovą prieš Mao.

— Indijos kompartija su
skilo, iš CK išmesti 32 proki- 
nai.

— Maniloje vykusi SEAT 
O konferencija neišlaikė vie
nybės, nes prancūzai Vietna
mo ir Laoso atžvilgiu liko sk 
irtingos nuomonės.

— Brazilijos prezidentas 
prisaikdintas gen. Castello 
Branco, kuris paskelbė dary
siąs reformas, tačiau veng
siąs kraštutinumų.

— JAV planuoja naują 
kanalą Kolumbijoje.

— Chruščiovas draugo 
Makarios nustebimui pasisa
kė prieš Kipro prijungimą 
prie Graikijos.

— Prancūzija nepasitiki J 
AV ir todėl kuria savo ato- 
mnię jėgą.

KAS NAUJA
ILGOS DERYBOS DĖL 

PENSIJŲ PLANO
Federalinė vyriausybė, ne

susitardama su provincijo
mis, ypač su Kvebeku ir On- 
terija, jau dukart keitė savo 
siūlytą Pensijų planą, bet 
Kvebecui pasisakius už savą- 
jį planą, ir federalinė vyriau 
sybė linksta priimti tą planą 
ir tuo būdu visai Kanadai 
įvesti vieną planą.

Planų gi skirtumas toks: 
Federalinis planas numatė 2 
% įnašų ir mokėtojų riba 
4,500, o Kvebeko įmokėjimai 
4%, kurių 2% moka dirban
tysis ir 2% darbdavys ir mo
kėtojų riba — 6,000 dol. Bet 
dėl tų painų dar vyksta dery 
bos.

— Montrealy daug miesto 
pertvarkymo planų. Svarsto 
mas tunelių klausimas, o jų 
planuojama keli.

KLF Pirm. Dr. A. Pacevičius:
SVARBŪS KLF TIKSLAI 

ir geros perspektyvos
Pasitaikius gerai progai 

paviešėti malonioje Dr. A. 
Facevičiaus šeimoje susidarė 
proga pasikaioeti su tik ką iš 
rinktu is.anaclos Lietuvių Fo 
ndo pirmininku Dr. Antanu 
Pacevičium.

— Kaip, Daktare, KLF 
vertini?

— Ligšiol mes beveik nie
ko pozityvaus lietuvių kultū
ros reikalams neturėjome ir 
labai mažai ką esame toje sri 
tyje padarę, nes tie sporadi- 
nai atvejai, kurie pasireikš-

tūkstančius. Turima vilčių, 
kad fondui atsiras ir paliki
mų.

Hamiltono atstovas p. Kri 
kštolaitis pasisako, kad jis at 
vykęs tiktai informacijos tiks 
lais.

Toronto įgaliotinis J. R. Si 
manavičius praneša, kad įna
šai plaukia, ir Torontas pir
masis turi vieną ir tūkstanti
nį įnešėją.

Ižd. St. Jakubickas papil
domai praneša, kad KLF iš
laidų neturi, nes kiek jų bu
vo, visas padengė pati valdy
ba iš asmeniškų lėšų.

Svarstant statutą, nutarta 
KLF v-bą rinkti iš 5 asme
nų; 2 2-ra paragrafą papildy
ti sakiniu: Reikalui esant, v- 
ab skiria vietų įgaliotinius. 
Taip gi nutarta, kad valdyba 
tirs KLF įregistravimo klau
simą ir, ryšium su tuo, statu
to suformulavimą.

Nutarta, kad LKF Tary
ba skiria vietų įgaloitinius. 
slaptu balsav. išrinkti: Dr. 
A. Pacevičius, J. Ignaitis, J. 
Lukoševičius, P. Januška, P. 
Lėlys, J. R. Simanavičius, V. 
Balsys, H. Nagys ir A. Paš
kevičius. Kandidatais liko: 
St. Jakubickas, p. Augaitis ir 
p. Rastapkevičius. Revizijos 
k-jon išrinkti D. Norkeliū- 
nas, I. Mališka ir P. Rudins- 
kas.

KLF išrinko valdybą.
Tuojau po suvažiavimo 

įvyko Tarybos susirinkimas, 
kuris išrinko v-bą: pirm. Dr. 
Antanas Pacevičius, vicep. J. 
R. Simanavičius, sekr. P. Le 
lys, ižd. V. Balsys ir narys 
St. Jakubickas.

Tokiu būdu Kanados Lie
tuvių Fondas išėjo į norma
lius veiklos kelius.

Sveikiname KLF-do valdo 
muosius organus ir linkime 
sėkmės. J. K.

KANADOJE
POLICIJA APTIKO 

SEPARATISTUS
L’Armee de Liberation de 

Quebec (trumpai ALQ), iš
vogusieji kariuomenės gink
lų sandėlį, jau aptikti. Viena 
me Montrealio apartamente 
ir viename namely ties St. 
Jerome rasta 450 dinamito 
užtaisų, propagandinė litera
tūra ir radio aparatūra. Su
imtas 19 metų jaunuolis, ku
ris dalyvavęs banko apiplėši
me. Policija sako, kad jau ap 
tikti ir kiti ALQ dalyviai.

SURASTI DIDELI 
MINERALINIAI 1URTAI 
. . Timminse surasti nauji 
klodai rūdos, susidedančios 
iš alvo, vario ir sidabro, ku
rios apytikris apskaičiavimas 
rodo apie 25 milijonus tonų. 
Timminso gyventojai paten
kinti šiuo atradimu, kurio 
eksploatacija netrukus jau 
prasidės ir duos darbų.

davo, negalėjo turėti rimtes
nių padarinių. Entuziazmo 
mums juk iš tikrųjų niekad 
netrūko, bet didįjį kliuvinį vi 
sada sudarė lėšų stoka. KLF 
yra skirtas sudaryti kaip tik
tai finansinei bazei, kuri leis 
tų realizuoti sumanymus bei 
planus. Noriu pabrėžti, kad 
pagrindinis fondo tikslas: 
kad mūsų vaikai liktų lietu
viais, tada ir ateities klausi
mas būtų garantuotas. Tat 
mūsų lėšos, sudėtos KLF, pa 
sitarnaus lietuvybei ir Lietu
vai.

— Ar turite vilčių, kad 
tikslas bus pasiektas?

— Taip. Esu optimistas, 
nes pirmieji žingsniai jau 
yra davę apčiuopiamų vaisių. 
Pirmasis naujos valdybos ži 
ngsnis — į antrą dešimtį tū
kstančių.

— Kaip Jums atrodo KL 
F organizacija?

— Tai visiškai skirtinga 
organizacija nuo kitų mūsų 
organizacijų, nes fondo kapi
talas neliečiamas ir naudoja
mi tiktai procentai lietuviško 
sios kultūros reikalams. Fon
dą tvarko patys aukotojai, 
fondo kūrėjai. Ir lėšas tvar
ko bei laiko - investuoja — 
ten, kur yra naudingiausia.

— Kaip Jums atrodo pati 
organizacija ?

— Atrodo labai gerai ir 
praktiškai: Fondo Taryba 
Fondą tvarko, Fondo Valdy
ba vykdo jos nutarimus ir 
Kanados Bendruomenė, Fon
do kūrėja, Fondą globoja, 
yra jos advisory.

— Kokie artimieji veiklos 
tikslai?

— Artimiausi, 5-rių metų 
laikotarpyje ar greičiau, su
kurti 100,000 dol. fondą, ku
ris kasmet duotų mažiausia 
6,000 dol. pajamų — sumą, 
kokios ligšiol nei nesvajojo
me, kuri mums leis daug bū
tinų darbų nuveikti. To siek
dami skelbsime obalsį: kiek
vienas į Fondą įnašas yra 
nauja plyta, nauja celė nau
jam mūsų kūriniui, kurį vadi 
name Kanados Lietuvių Fon 
du. Greitu laiku tikiuosi 
kreiptis į visuomenę ir tikiu, 
kad visuomenė atsilieps pozi 
tyviai . Tikiuosi daug pra
mos iš spaudos, parapijų, or
ganizacijų ir visos lietuviško 
sios visuomenės, —• baigėme 
pasikalbėjimą, už kurį pirmi 
ninkui nuoširdus ačiū.

J. Kardelis.
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Galvokime apie 
ateitį

Laikas mūsų gyvenime yra viena pastovi vertybė,
Kurios mes dažnai nepastebim ir visuomet per mažai

įvertinam! P. R.

Manyčiau, kad tokiu išsi
reiškimu bent, mes lietuviai 
visiškai nepervertiname lai
ko.

Gyvename išeivijoje ir vi 
siškai kitokioje aplinkumoje, 
kaip kad savo krašte prieš 
daugelį metų.

Mūsų laikas visiškai pasi
keitęs, jeigu taip galima sa
kyti, bet mūsų galvosena, 
mūsų pažiūra į gyvenimo 
aplinką pasilikusi ta pati, 
kaip prieš pusę šimtmečio. 
Mes labai daug laiko pralei
džiame kalbėdami apie viso
kius smulkius gyvenime 
reikalus ir labai dažnomis 
progomis, nuo čia kad ir prie 
bokalo alaus valandas prakal
bame apie senus gerus, ar 
blogus laikus, bet ar dažnai 
kalbame ir galvojame apie 
ateitį? Ateitį tą magišką žo
dį, kuris mums visiems turė
tų daugiau rūpėti.

Man atrodo, kad mes per
daug susirūpinę savo smul
kiais reikaliukais ir kaip ūką 
notoje dienoje, laukuose pasi 
klydę keleiviai — nesuranda
me vieškelio.

Ypatingai mes, kurie turi 
me laimę gyventi Kanadoje, 
šalyje, kuri yra labai didelė, 
labai turtinga ir labai negau
si žmonėmis. Ypatingai to
kiais žmonėmis, kurie galvo
ja apie ateitį.

Niekuomet neužmirškime, 
kad Kanada yra ateities kraš 
tas, o ateitis priklauso drą-

Mirus 
JANINAI KAČERGIENEI, 

jos vyrą, Aušros Vartų Parapijos Choro dalyvį, 
VINCĄ KAČERGIŲ, seserį E. LINKONIENĘ, 

brolį LEONĄ ČERNYŠOVĄ 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Aušros Vartų Parapijos Choras.

Mielą Bendradarbę

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

siems ir apie ją galvojantiems 
žmonėms.

Mes negalime pasitenkinti 
vien darbo jieškodami, bet 
turime galvoti kaip duoti dar 
bo kitam žmogui, mašinai, 
gamtos jėgoms, ar išnaudoti 
esamas ir būsimas progas, pra 
simušimui į geresnę ekono
minę padėtį.

Didesniems darbams, rei
kalinga didesnė jėga. Noriu 
tikėti, kad mes jau esame vi
siškai priaugę ir subrendę 
bet kokiam didesniam dar
bui.

Būtų malonu išgirsti iš tau 
tiečių tarpo daugiau nuomo
nių šiuo labai opiu klausimu, 
padiskutuoti tas negeroves 
ir priežastis, kurios neleidžia 
mums plačiau pasireikšti, 
taip pat sulaukti konkrečių 
pasiūlymų, planų ir gerų idė 
jų-

Šiais keliais žodžiais aš no 
rėjau atkreipti galvojančių 
apie ateitį tautiečių dėmesį ir 
būsiu laimingas, jeigu šie žo 
džiai neliks, „balsas šaukian
čio tyruose".
„Kol jaunas, o broli, sėk

pasėlio grūdą! ”
V. K.

Ir broliai!
Galvokime apie ateitį!

J.

VEDA KAZYS BARONAS

AUSTRALIJA LAUKIA...
(Laiškas iš Australijos)

Nors iki Š. Amerikos lietu
vių krepšininkų vizito dar ge 
ras gabalas laiko, Australijos 
lietuviai jau sukruto organi
zuoti svečių priėmimą ir glo
bą. Prie sporto klubų bus su
daryti komitetai, o kur klubų 
nėra, komitetai veiks prie L 
B apylinkių valdybų.

Adelaidėj Vyčio klubas to 
kį komitetą jau sudarė. Inior- 
maciniame susirinkime daly
vavo organizacijų atstovai ir 
sporto darbuotojai. Klubo 
pirm .A. Šliužas nušvietė su
eigos tikslą, Australijos lietu 
vių Fizinio ir Sporto S-gos v- 
bos pirm. J. Janavičius nupa
sakojo, kas iki šiol padaryta 
dėl vizito, paaiškino, kaip 
maždaug vyks rinktinės gas
trolės. Sekė klausimai ir dis
kusijos. Prieita prie nuomo
nės įsteigti prie Vyčio klubo 
svečiams priimti komitetą, 
kuris krepšininkus priims ir 
globos Adelaidėj.

Komiteto sudėtis: pirm. J. 
Janavičius, vicep. S. Urnevi- 
čius, J. Pyragius, sekr. V. 
Baltutis, ižd. R. Sidabras, 
jam padės P. Andrijaitis, spo 
rto reikalams vadovas A. Me- 
rūnas, parengimų vadovas J. 
Lapšys, jo žinioj bus moterų 
sekcijos atstovė, Katalikių 
moterų dr-jos atstovė ir tau
tinių šokių vadovė. Apgyven
dinimu rūpinsis A. Šliužas ir 
G. Rakauskas, transportu J. 
Donėla ir J. Milaknis, infor
macija spaudoj B. Domeika.

Šio ir kitų komitetų veikla 
suintensyvės, kai paaiškės dau 
giau vizito detalių. Adelaidėj 
komitetas rengia krepšinio ru 
ngtynes tarp europiečių ir 
Pietų Australijos žaidikų. Da 
bar padažnėjo žinios bei pasi 
sakymai lietuvių spaudoj. 
Australų spaudoj taip pat 
randama žinių apie gastroles. 
Negalima daugiau ką parašy
ti, nes nežinoma sudėtis, pa
jėgumas ir kt. Norint šį rei
kalą daugiau išgarsinti, jau 
dabar reiktų duoti daugiau ži 
nių iš Š. Amerikos. Apie vizi
tą trumpai paminėjo ir Aust
ralijos krepšinio oficiozas 
Hoop High.

Australijos vyrų krepšinio 
pirmenybės įvyks Adelaidėj 
birželio 15-20 dd. Ten bus su 
daryta olimpinė rinktinė, ku
ri ir žais su lietuviais iš Š. 
Amerikos ir vėliau Tokio 
olimpiniuose žaidimuose. Ba
landžio mėn. kai kurias Aust
ralijos valstybes vizituoja Tai 

wano kiniečių rinktinė. 1963 
m. buvo atvykusi pirmaujanti 
komanda iš Filipinų. Po ke
lių rungtynių, gavę pylos, fi
lipiniečiai nebaigė gastrolių 
ir išdūmė namo. Australai 
laukia lietuvių iš užjūrio ir, 
atrodo, tikisi prieš juos laimė 
ti. Kaip ten bebūtų, galvoja
ma, kad bus puiki proga iš

bandyti vietos olimpinę rink
tinę.

Australijos rinktinės sudė
tį galima jau dabar spėti, 
nors per pirmenybes gali pa
sirodyti ir naujų žvaigždžių. 

Gailestingai Seseriai
JANINAI KAČERGIENEI, 

mirus, jos

Tada bus galima plačiau pa
nagrinėti pavienius žaidikus. 
Žaidimo būdas vargu bus pa
keistas. Naudoja daugumoj 
vadinamą „horse race“ ir jė
gos žaidimo derinį. Veik nie
kad nenaudoja aikštės gyny
bos, dengia asmeniškai, kar
tais panaudodami spaudimą 
„court press“. Žaidikų ūgio 
vidurkis apie 6 pėdos, mėty
mų - pataikymų procentas 
maždaug 35—40%, gana ge
rai paruošti fiziškai.

Australijos lietuvių rinkti
nė yra silpna, rungtynės su ja 
bus tik draugiškumo parody
mas, bet menkos varžybos. 
Apie pasekmes su australais 
vietos lietuviai yra optimistiš 
ki ir tikisi, jog svečiai jų ne
apvils. . .

Balys Nemeika..
TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Tarptautiniame Pary

žiaus komunistinio laikraščio 
L’Humanite bėgime, moterų 
grupėje, trečią vietą užėmė 
lietuvaitė F. Karoblienė, (dvi 
pirmos vietos rusės) nubėg
dama 2 km per 6 min. 46 sek. 
Vyrų pusėje, maždaug 8 km 
nuotolį netikėtai nugalėjo 
vengras L. Mačaras, prieš es
tą M. Viltą, lenką Chromiką 
ir lietuvį K. Orentą (jo lai
kas 24 min. 11 sek.). Tik pen 
ktas buvo rusas P. Bolotni
kov. Dėka lietuviui ir estui, 
SS-gos komanda, daugiausiai 
iškovojo ir taškų.

— Sov. Sąjungos futbolo 
lygos pirmenybėse, Vilniaus 
Žalgirio komanda pirmose 
rungtynėse Luganske prieš 
vietos Avangardą sužaidė ly
giomis — 1:1.

— Lietuvos komandinio 
stalo teniso meisterio vardą 
iškovojo Panevėžio Žalgiris, 
treniruojamas V. Variakojo. 
Tolimesnės vietos: 2) Kauno 
Medikas, 3) Vilniaus Jauna
sis Žalgirietis, 4) Kauno At
žala, 5) Vilniaus Darbo re
zervai, 6) Kauno Inkaras.

Vandensviedžio rungtynės 
Lietuva — Estija baigėsi 3:3.

— Lietuvos rankinio pir
menybėse, meisterio vardą 
moterų grupėje iškovojo Kau 
no Žalgiris prieš Vilnių. Vy
rų grupėje: 1) Kauno Atle
tas, 2) Kauno Pilėnai, 3) Vii 
niaus Gelžbetonis.

— Sov. Sąjungos jaunių 
krepšinio rinktinė Neapolyje 
iškovojo Europos meisterio 
vardą tik dėka puikiai žaidžiu 
siu lietuvių M. Paulausko ir 
B. Salio. Beveik kiekvienose 
rungtynėse M. Paulauskas 
daugiausiai pelnydavo taškų 
SS-gos komandai, kaip pav. 
rungtynėse prieš Jugoslaviją 
net 36, nors pačios rungtynės 
baigėsi 69:57 Sov. Sąj. nau
dai. Taigi, daugiau kaip pusė 
taškų eina į lietuvio sąstatą!

IŠ VISUR
— Naują pasaulio rekordą 

rutulio stūmime atsiekė ame
rikietis D. Long — 20,10 m.

— Neoficialios Europos

Naujos Liet. Stud. Sąjun
gos Centro Valdybos rinki
mai įvyks gegužės mėnesį. 
Kandidatų sąrašus į centro v- 
bą, garbės teismą ir kontrolės 

jaunių futbolo pirmenybės 
Olandijoj pasibaigė anglų per 
gale, pusiaubaigmėje jiems 
nugalėjus Portugaliją 4:0 ir 
ta pačia pasekme baigmėje is
panus. Trečią vietą užėmė 
portugalai, įveikę Škotiją 3 :2.

— Vakarų Vokietiojs „Bu 
ndeslygoje“ ir toliau pirmau
ja Koelno futbolo komanda 
prieš Stuttgartą. Paskutinėj 
— šešioliktoj vietoj randasi 
FC Saarbrucken.

* sĮ:

Paremk mūsų krepšininkų iš
vyką į Australiją, paaukoda
mas išeivijos sporto propagan 
dai ir Lietuvos vardo išgarsi
nimui, kad ir nedidelį įnašą. 
Aukas siųsti L. Rickevičienei, 

4 Avon Av. Toronto 9, 
pažymint „Lietuvių 
Krepšinio Fondui“.

AUKOS IŠVYKAI Į 
AUSTRALIJĄ

Kanados Komiteto atsišau
kimą, paremti lietuvių krep
šininkų išvyką į Australiją, 
pirmas išgirdo Hamiltono L 
ŠK Kovas, paskyręs 10 dol. 
(žada paaukoti daugiau). Be 
to, Komitetas praneša, kad 
krepšinio žaidynių metu, su
rinkta aukų lapais 124 dol. ir 
šeštadienio pobūvio metu iš 
rengtos loterijos Kanados 
Komiteto, pelno gauta 106, 
85 dol.

Artimiausiu metu, Komi
tetas išsiuntinės prašymus 
Toronto, Hamiltono, Montre 
alio ir kt. kolonijų organiza
cijoms, prekybininkams, pra 
šydamas paramos rinktinės 
išvykai. Numatoma aplanky
ti tautiečius ir namuose. Pri
mename, kad aukas taip pat 
galima siųsti k-to ižd. L. Ric 
kevičienei, 4 Avon Avė., To
ronto 9, telef. 769-7668, pa
žymint auką Lietuvių Krep
šinio Fondui.

Spaudos inform.
TORONTO ŽAIDYNIŲ 

ATGARSIAI
Čikagos Drauge J. Šoliū- 

nas, rašydamas apie žaidy
nes Toronte sako: „niekam 
netikėkite, jei kas pasakytų, 
kad mūsų krepšinio lygis 
yra vidutinis ar net prastas. 
Vertėtų gan gerai apsidairy
ti visoj Š. Amerikoj, ydant 
rastum amerikiečių kolegijos 
ar universiteto komandą, ku 
ri įveiktų rinktinę, sudarytą 
iš kandidatų. Tai nepasigvri 
mas. Ir dėlto tik džiaugsmas 
mums“. y

Lietuvių Krepšinio Rin 
ktinės Išvykos į Australiją 
Kanados Komitetas kviečia 
kiekvieną šio krašto lietuvį 
ir organizaciją, prisidėti prie 
mūsų sporto ir Tėvynės pro
pagandos Australijoje, pa- 
siunčiant auką komiteto ižd. 
L. Rickevičienei, 4 Avon Av. 
Toronto 9.

Brangus lietuvi 1 Kiekvie
nas prisiųstas doleris, trum
piną nuotolį tarp P. Ameri- 

komisiją prašome prisiųsti iki 
š. m. balandžio mėn. 27 d. LS 
S Rinkimų Komisijai šiuo ad 
resu: Arūnas Ūdrys, 12011 
Mansfield, Detroit, Mich. U. 
S. A.

BETRIČĖ RIMKUTĖ 
ĮSIGIJO SPECIALYBĘ

Betnčė Rimkutė, su kuria 
ir visa Rimkų šeima paliko tė 
vynę, tada turėjo vos trejus 
metus. Iš Vokietijos lagerių 
atvykę į Kanadą, įsikūrė Oak 
villėje, kur Betričė baigė pra
džios mokyklą.

Gimnazijos kursą baigė pri 
vatiškoje, vienuolių seserų va 
dovaujamoje Notre Dame Ac 
ademy, Vvaterdown, Ont. Bai 
gusi gimnaziją, išvyko į Mon 
trealį ir įstojo į Royal Victo
ria Hospital esamą nursių mo 
kyklą. Po trejų metų mokslo, 
darbo ir triūso, sėkmingai, su 
aukštais pažymiais, baigė ir 
šių metų sausio 26—29 die
nomis išlaikė paskutiniuosius, 
vadinamus valdžios egzami
nus, registruotos nursės var
dui įsigyti.

Toje pačioje ligoninėje, pa 
sirašiusi sutartį, pasiliko dar
buotis toliau. Tai didžiojo 
Montrealio ligoninėse padau
gėjo lietuvaičių nursių, Lietu 
voje vadinamų gailestingomis 
seserimis.

Sveikiname B. Rimkutę ir 
linkime jai sėkmės savo spe
cialybėje. Sveikiname ir tėve 
liūs, kad jie rūpinosi dukre
lei duoti specialybę.

»=X----- —=K——r- K » , ?ę=a

kos ir Australijos. Nelauk, 
bet atlik savo tautinę parei
ga šiandien!

Spaudos inform.

• Okupantas Lietuvoje rusų 
dramos teatro artistus siun
čia į įmones, kad varytų pro
pagandą už rusus ir nutautin
tų lietuvius.
• V. Krėvės apsakymas „Ra
ganius” Vilniuje ėjo trečiąja 
šių metų televizijos progra
ma, pavadinta „Prie dangaus 
vartų“.
• Estų kompozitoriaus M. 
Piatso opera vaikams „Gud
rusis Antsas” pastatyta Vil
niuje, režisuojant V. Mikštai
tei.
• Rusų leidžiamame žurnale 
„Mokslas ir žmonija“ iliustra 
cijoms panaudota lietuvių dai 
lininkų darbai.

ELENĄ LINKONIENĘ, VYRĄ VINCĄ, SESERĮ ELENĄ, BROLĮ LEONĄ
mirus jos seseriai

JANINAI KAČERGIENEI 
nuoširdžiai užjaučia 

„Nepriklausoma Lietuva”.

JANINAI KAČERGIENEI, 
mirus,

vyrui V. KAČERGIUI, broliui L. ČERNYŠOVUI 
Jūsų didžio skausmo valandoje esame kartu 

L. K. V. S-ga „Ramovė” Valdyba.

ir artimuosius giliai užjaučia
Aneliūnai.

JANINAI KAČERGIENEI
mirus, 

VYRĄ VINCĄ, SESERĮ ELENĄ, BROLĮ LEONĄ 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

D. ir J. Gražiai.

Mielą
KLEMENSĄ KIAUŠĄ, 

Jo mylimam sūnui mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Juodkojų šeima.

Didžio skausmo valandoje giliausią užuojautą reiškiame 
KLEMENSUI KIAUŠUI, 

Jo sūnui RYMANTUI mirus Lietuvoje.
M. J. Šiaučiuliai. O. A. Mylės.

JANINAI KAČERGIENEI 
mirus,

vyrui V. KAČERGIUI ir broliui L. ČERNYŠOVUI
didžio liūdesio valandoje, nuoširdžiausiai užjaučiame 

H. Ig. Petrauskai.

Mielą Bičiulį
VINCĄ KAČERGIŲ, 

mirus žmonai, 
JANINAI KAČERGIENEI, 

nuoširdžiai užjaučia
E. ir J. Kardeliai.

Mielą kaimyną

KLEMENSĄ KIAUŠĄ, 
mirus sūnui Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia

D. ir J. Gražiai.
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D-ro B. Maiulionio
KALBOS ATGARSIAI IR KAS TOLIAU.

R-ro B. Matulionio kalba, 
pasakyta Hew torke vasario 
lo minėjimo proga susilaukė 
daug komentarų ir įvair.ų pa 
Svaoų mūsų per.oamej spau
doj. jau kelios savaitės pra
ėjo, o kritika vis dar nenuti
lo. ii.a.p tik atvirkšč.ai, atvė
susio) nuotaikoj kritika tapo 
kruopštesnė, solidiškesnė.

Daug kartų teko girdėti 
kalbas vasario 16 minėjimo 
porga. Bu v o rimtų, saitai gal 
vorų, uipiomatimu st,i.u..a 
sureueguotų politinių kalbų. 
uazmaus*ai tai buoavo pa
kartojimas visiems žinomų 
dalykų, tik kiek paae.stoj 
šviesoj. „Gera* pakamejo, ge 
ras oratorius" buvo girdėti 
atsiliepimų, gausiai plodavo, 
'įuo viskas ir užsibaigdavo. 
Prieš keletą metų teko g.rdė 
ti visai kito tipo kalbą. Tai 
buvo vieno iš intelektualo 
rimtai paruošta studijinė kai 
ba— apdūmojimui dėl ištiki
mybės savo kraštui, lietuvy
bės išlaikymo klausimais ir 
pan. Rimtų minčių buvo 
daug ir reikėjo įtemptai klau 
syti, klausytojai greit pavar
go, pradėjo žiovauti ir tarp 
savęs šnaoždėtis. Nepatiko, 
mažai plojo.

Buvo dar vieno literato il
gą graži kalba. Gražūs paly
ginamai, rūpestingai apdai
linti periodai, lengvas stilius. 
Visi klausė ir gėrėjosi, kaip 
lakšt.ngalos čiulbėjimo, bu
vo patenkinti, bet. . . iš tos 
kalbos klausytojų atminty 
niekas nepasiliko ir jau išėję 
iš salės užmiršo, apie ką pra 
nešėjas kalbėjo.

Visai kitaip klausytojai re 
agavo j D-ro Matulionio kal
bą. Publika buvo labai įvairi, 
kaip ir visada per 16 vasario 
minėjimą. Klausytojai laikė
si ramiai, bet jų veiduose bu 
vo matyti įsižiebusi ugnelė, 
klausė labai atydžiai. Bend
rai paimant, visi buvo paten
kinti, nors buvo girdėti ir 
priekaištų dėl jos formos, 
per didelio griežtumo ir dėl 
kaikurių vietų jos turinyj.

Tai buvo visuomenininko- 
-aktivisto kalba, nuoširdi ir 
atvira. Jos negalima pavadin 
ti grynai politine kalba, kur 
atsargiais žodžiais dažnai pri 
dengiamas kitas galvojimas. 
Kyla klausimas, kokio gi ti
po pagrindinė kalba būtų pa

geidaujama Va^r.o 10 nunš 
jimuir lemą pranešėjas p_*>. 
renaa patsai, iui*nj pr.tunv*, 
minėjimu* savo nuuzi-ia, re
zoliucijų nepatieaia. Kvzoau 
cijas sur^uaguoja spęc.a*i i.o 
misija ir priima susir.nKiinas, 
Del karnos tipo gan auti jva, 
rių nuomonių. Ji galėt”' outi 
ir perai motyvuota politi
niai - dekiaracyvmė, jeigu 
tam būtų reikalas, bet ji gan 
būti ir kitokia, bi tik ji pa
siektų klausytojų sązmę ir 
tinkamai atžymėtų šj vieną 
svarbiausių mūsų tautas gy
venimo momentų. Ta, kito
kia ir buvo Dr. MatuLomo 
kalba.

Dabar dėl komentarų spau 
doje. Jų buvo trumpesnių ir 
ilgesii. teigiamų ir neigia
mų. Kalbėsiu tik apie neigia
mus. l okių pateko man į ran 
kas trys: Sirvydo ir Girnaka 
lio Vienybėj ir Naujoko Dir
voj — net per du numerius.

Širvydas savo palaidas 
mintis apie Matulionio kalbą 
pabėrė gan stačiokiškai. Spa
udoj jis palieka stačioko ir 
didelio despoto įspūdį, gyve
nime jo nepažįstu. Bendra 
nuomonė apie jį tokia, kad 
jis yra rimtas ir nekenksmin
gas, kad spaudoj tik jo senat 
viniai pasispardymai ir galbūt 
pertemptos ambicijos. Įdo
mu, kad su juo niekas (net 
užkabinėjamieji) nesiginčija, 
nieks jam neatsakinėja. Nesi 
ginčysiu ir aš.

Daug įdomesni ir tsmin- 
gesni, nors ir negailestingai 
priekabingi, ląitų dviejų atsi
liepimai. — Naujoko, Dir
voj kovo 20 ir 23 ir Girnaka 
lio, Vienybėj kovo 19.

Naujokas prikiša Matulio
nio faktų nepaisančią graž
bylystę, nenaudingus tiesos 
pagražinimus ar pertvarky
mus. Tokius priekaištus gali 
ma padaryti kiekvienai kal
bai, sakomai iškilmių ar mi
nėjimų metu. Tam ji ir kal
ba, arba prakalba, o ne politi 
nė deklaracija daug kartų 
perredaguota ir dar kartą pa 
taisyta, ir ne sausa akademi
nė paskaita ex catedra, kuri 
turi būti moksliškai patikrin
ta, faktais pagrįsta. Dauge
lio faktų apie okupuotą Lie
tuvą, apie išvežtus į Sibirą, 
Vorkutą ir t. t. neįmanoma

Pianistas K. Smilgevičius Muzikas A. Ambrazaitis,
dalyvaus AV par. choro 

koncerte 
balandžio 25 d. 
Žiūrėk skelbimą.

patikrinti arba dokumentais 
įrodyti, bet tai nereiškia, kad 
mes neprivalome apie juos 
viešai kalbėti, ar rašyti. iJėl 
faktų visuomet ginčijamasi, 
iškeliamais taktais visad bu
na nepatenkinta priešinga 
pusė. Naivu būtų gincydis 
dėl faktų su bolševikais, ir 
mes matome kaip rusai kalba 
apie faktus, net iš tarptauti
nių tribūnų, pradedant Dob- 
ryninu, Carapkinu ir net pa
čiu Chruščiovu.

Matulionis pacitavo Hitle
rio lozungą: „Ein Volk, ein 
Staat, ein Fūhrer”. Kiek 
prisimenu, Matulionis taip 
kaip čia ir pasakė. Bet lietu
vių spaudoj šis lozungas bu
vo išverstas taip, kad atsira
do žodis „kalba“. Naujokas 
patikslina, kad vokiečiai nai
kino ne kalbas, bet tautas, 
kaipo „mėšlą” ir tt. Rusai gi 
„naikina kalbas, bet nenaiki- 
na tautų“. Čia lyg būtų pri 
pažįstamas kreditas rusų bol 
ševikų naudai, bent taip pra
šosi. Palyginimai „kas geres
nis, ar Hitleris ar Stalinas 
buvo daromi nuo pat Hitle
rio atsiradimo laikų, vienie
ms buvo priimtinesnis vie
nas, kitiems kitas, vieni bėgo 
nuo Hitlerio pas rusus, kiti 
nuo Stalino pas vokiečius. 
Matulionis abi puses traktuo 
ja vienodai^ gal ir nereiktų 
jų traktuoti vienodai, nes jos 
visgi vienodos nebuvo. Ge
riausia būtų buvę Hitlerio vi 
sai neminėti, nes tai jau pra
eities dalykas, dabar jau ne-

Op. sol. E. Kardelienė

dalyvaus AV par. choro 
koncerte 
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aktualus. Matulionis, matyt, 
turėjo galvoj genocidą (to 
vardo neminėdamas), prakti
kuotą vienų ir kitų, tiktai 
skirtingomis priemonėmis.

Naujokas taip pat pripa
žįsta, kad dabartinėj rusų po 
litikoj tautybių klausimu yra 
daug klastos ir kad tolimes
nis tikslas veda prie surusini 
mo. Ir rusai — emigrantai 
pripažįsta, kad tautybių poli
tikos dėka pas bolševikus, 
Tarybų Rusijoj tautos pama
žu nyksta, kad tuo reikalu 
jie veda gudrią ir klastingą 
politiką, nevengdami naikin
ti nepaklusniuosius, neveng
dami ir rafinuotos prievartos 
priemonių, kaip gyventojų 
perkeldinėjimai „bendram ir 
jų pačių labui“, ūkiniai per
tvarkymai, kurie atima gy
ventojam pragyvenimo sąly
gas savame krašte ir pan... Ir 
rusų emigrantai tokios politi 

kos neužgiria, skaito ją žiau
ria ir kartu komentuoja, kad 
daug mažų Rusijos tautų iš
nyks, skirtumai ir rvbos tarp 
didesnių etninių grupių taip 
pat išnvks. Rezultate (voleju 
istoričeskoj sud’by) rusų tau 
ta taps vienalytė ir negalės 
būti nei kalbos apie Rusijos 
susiskaldymą (rasčlenenije). 
(Kurganov, Nacii SSSR i 
russkij vopros. 1961).

Taigi mes visi prieiname 
prie to pačio, visi vienodai tą 
rusinimo pavojų supranta
me, tik perdaug ginčijamės 
dėl skirtingų pasisakymų tuo 
pačiu reikalu.

Kai dėl Naujoko pastabos, 
kad kaž kam būnant Vilniuj, 
susidarė įspūdis, kad „Lietu
voj jokios rusifikacijos nėra 
ir kad greičiau lietuviai ru
sus lietuvina”, tai Matulionis 
buvo teisus sakydamas, kad 
atsiranda pakvaišėlių.

kurio diriguojamas AV parapi 
jos choras balandžio 25 d. ruo 
šia koncertą - vakarą. Žiūrėki 
te skelbimą paskutiniame pus 
lapyje.

Matulionio kalboj buvo ša
lutinė pastaba su komenta
rais, dėl amerikoniškų va*stų 
neĮsileiaimo į Lietuvą. Naujo 
kas plačiai įrodinėja, Kau ma 
tulionis čia buvo nelogiškas, 
manydamas, kad rusai negai. 
vaistų pasigaminti, arba Kau 
jiems nerūpi, kad lietuvis pa
liegėlis pasigydytų ir pan.... 
Galų gale net mėgina patei
sinti amerikoniškų vaistų ne 
įsileidimą, nes, girdi, vaisiai 
vartojami be gydytojo prie
žiūros gali pakenkti, net gali 
būti pavojingi gyvybei. Tai 
tik sausai formalus teisini
mas, bet neesminis. Lietu
viai ne laukiniai, jie nenaudo 
ja vaistų be gydytojo pnež.ū 
ros, ypač jeigu vaistai neži
nomi. Gydyto4” priežiūra 
Lietuvoj, kiek girdėti, paken 
čiama, bet ir ligoniai ir gy
dytojai nusiskundžia vaistų 
trūkumu.

Taip pat neišlaiko kritikos 
ir Naujoko pastaba, kad da
bar Lietuvoje atsirado daug 
amerikoniškų vaistų ir parda 
vinėjami pigiau už vietinius, 
gal būt tam, kad parodytų, 
kad jie yra „prastesni”.

Pirmos rusų okupacijos 
pradžioj, vienu tarpu pas mus 
atsirado daug rusiškų arbū
zų ir ant juos vežančių vago
nų buvo užrašyta „golodajuš 
čei Litve“. Kas čia supras vi 
sus tuos triukus ir ko čia per 
daug sielotis, jeigu Matulio
nis kaikuriuos „neginčytinus

Nukelta į 7-tą psl. .

Pažinkime save ir kitus.

Padauguvio Lietuva
Petras Būtėnas

7.

Vietovardis Druja, aišku, bus kilęs iš upė
vardžio Druja. Tas upėvardis nėra koks 
izoliuotinis, nėra vienas pats. Jis turi vanden- 
vardinių atitikmenų ir kitur baltų žemėje, net 
ir nuo savęs labai toli, net M. Lietuvoje — 
Karaliaučiaus srityje: Druoja 1, 1577 m. 
Drobe, Nennenbergerio T r o y j e, dabar 
vok D r o j e — Priegliaus dešinys — šiauri
nis 32,2 km ilgio įtakas tarp Augštės - Augšti- 
nės, vok. Auxinne iš baltiško kamieno 
*A u g š t - i n -, žiočių ties Narkyčių bžk., ir 
Įsros žiočių netoli Jsruties aps. mst., Nadruvoje, 
įsruties apsr. O prie Drujos upės stovi 1678 m. 
Padrogenn iš kamieno *Pa-droj-, dabar vok. 
Padroje „Padruojai” (G. Froelich, Flussna- 
men in Ost. preussen, — Festshrift. . . Inster- 
burg. 1930 m.), V. Kalvaičio, Vardų klėtelė. 
Tilžė. 1910 m. 49 p. net P a d r u 1 i a i, Pa-drul 
-iai, kaimas Įsruties aps. Jurbarko vis.

Nadruvos sritis M. Lietuvoje — Karaliau
čiaus srityje, abipus Priegliaus upės, yra laiko
ma lietuviškiausia dalimi kartu su ten Skalvos 
sritimi ir tt. Nadruva į pietus nueina net į Prū
sų ežeryną, kurio gausybės ežerų vardai yra 
lietuviški. Nadruvos sritis būtų galima dar pa
vadinti šilų sritimi, nes joje ne tik daug šilų - 
- pušynų, bet ir labai daug vietovardžių nuo 
liet, žodžio šilas, š i 1 i a. Apie tai reiktų at
skiromis parašyti. O dėl Na-druv-os sri
ties vardo, tai, žinoma, ir šis vardas ne koks 
kilminis - gentinis, bet stačiai žemėvaizdinis 
gamtovaizdinis ir tiesiogiai susijęs su jau minė
tuoju tos srities upėvardžiu Druja. Šaknys 
d r a v -, d r o v -, d r e v -, d r a u j -, 
d r o j -, d r ū j druoj - ..., drul - yra 
vienakilmės ir vienareikšmės baltų žemės vie
tovardžiuose, taip pat ir baltiškuose asmenvar
džiuose, jei kurios jų juose pasitaiko.

Žodžio šaknis ši 1 - s i 1 - (šilas) turime 
yra prūsų, lietuvių, latvių kalbų ir randama 
yra net ir už Sūduvos - Jotvos - Dainavos, taigi 
nuo jos į pietus Jotvos - Sūduvos vietovar
džiuose. Vadinasi visos baltų kalbos tai turi. 
Rodos, ir rytiniams galindams tai nebus sve
tima, kaip berodąs koks tos šaknies upėvardis 
Dniepro augštupio kairiame rytiniame baseine.

O ten taip pat baltų (jų rytinės dalies gyven
ta iš prieškristinių laikų ir žinomų rytinių ga
lindų vardu, kurių plotas bus buvęs mažiau
siai 10 kartų didesnis, negu kartais parodo, jei 
teikiasi parodyti, koks istorinis slavų žemėla
pis.

* * *

Tuo pačiu pradėjimu ar nebūtų galima pa- 
svartyti ir vysk. Sipovič pavardės reikalo. At
rodo, kad ir šita slaviškomis priesagomis ap- 
šarvota pavardė kaip baltiška padeda iš Pa- 
duaguvio Lietuvos išstumti ten nebuvusius sla
vus ir parodyti, kad ten nė Gudijos su Lenkija 
nėra.

Žinoma, geriau būtų, jei to Padauguvio Lie
tuvos žmogaus metriką žinotum. Jei jau jos 
neturi, — tiek to. Yra ir kitokių tam priemo
nių. Tos pavardės Sip-ov-ič, atmetus vie
ną nereikalingiausią slavišką (čia lenkišką) prie 
sagą - i č -, telieka kamienas *S i p - a v - (sla
vų - o v - yra iš - a v -), o šaknis S i p -, tuoj 
pamatysime yra baltų žemės produktas.

Vyskupas esąs gimęs netoli Drujos. Kiek ki
lometrų neša pasakymas „netoli Drujos”, — 
nežinau. Bet Braslavo apskrities pietinėje da
lyje, žiemryčiau Vidžių miestelio ir šiauriau Bla 
žiškių bažnykaimio, gražioje apylinkėje, netoli 
ežero stovi panašaus vardo slaviškai rašomas 
Sipovič i, -e bažnytkaimis, Sip-ov-ič-i. 
Tas Sipavičių bažnytkaimis visdėlto apie 70 
km į pietvakarius nuo Drujos mstl. ir tiek pat 
kilometrų į vakarus nuo Lithuania Propria ry
tinės ribos. Tai ar čia, ar dar kur vysk. Sipavi
čius būtų gimęs augęs? O gal jo tėviškės var
das visai kitoks ir tikrai netolimas Drujai? 
Šiaip ar taip vysk. Sipavičius vistiek Lietuvoje 
gimęs: ne Gudijoje ir ne Lenkijoje. Jo pavar
dė lietuviška, panašiai, kaip jei lietuvį Pakai 
n į kas imtų ir pradėtų vadinti P o k o 1 n e - 
vič ar Pokolnovič, arba Radvilą — 
Radziwilowic. Ir labai galima Radziwil- 
lo ar daiktas, kad vyskupas tikrai lietuvis. Tos 
mnities žmogui nepaleidžia ir jo pavardė. O 
baltiškųjų asmenvardinių vietovardžių yra 
daug apkarūnuotų slaviškomis priesagomis: 
pvz., skaitėme ir apie šarkauščiną, slav. dar ir 
šarkauščizną „šarkynė“, kuri į rytus nuo Sipa
vičių bžk. net už 50 kilometrų.

Tarp kitko yra ir upė S i p a — Ščaros (Ne
muno kairio — pietinio įtako) žemupio kairys- 
-pietinis įtakas apie Ščaros bžk., ties Lithuania 
Propria pietinė riba, 10 km ryčiau ėlvos (Ne
muno kairio — pietinio įtako) ir 35 km į vaka

rus nuo Zietelos mstl. bei Dainavos, Pagirių, 
Zasečių kaimų, taigi nuo to lietuviško valsčiaus 
centro, vidurinės Jotvos - Sūduvos labjau ryti
nėje pusėje, 78 km į pietryčius nuo Gardino 
aps. mts., maždaug 80 km į žiemryčius nuo 
Kosto Kalinausko (buvo čia anksčiau rašoma) 
gimtinės Mastaulėnų bžk., kuris stovi prie ne- 
muninio Svisločiaus pačio augštupio kairio - va 
karinio kranto, lietuviškų vietovardžių zonoje 
ir į šiaurę nuo Baltvyžio girios.

Lietuvos viduryje randame: S i p a i 1 i š- 
k ė k. Sip-ail-išk-ė, Panevėžio aps. Krekena
vos vis., Sipailiškis k., Sip-ail-išk is, Ro
kiškio aps. Obelių vis.; S i p i š k i s vsd., Sip- 
išk-is, Kėdainių aps. Krakių vis.; S i p o n y s 
k., Sip-on-ys, Alytaus aps. Nemajūnų vis. (LA 
V.).

M. Lietuvoje — Karaliaučiaus srityje ar Prū
sų žemėje yra asmenvardžių ir vietovardžių: 
1262 m. S i p a y n e asmv. „Sip-ain-ė, -a, -is” 
Sembos srityje (R. Trautmann, Die altpreus- 
sischen Personennamen, 1925 m. 92 p.) ir plg. 
S y pa y n vtv. Sembos srityje (G. Gerullis, 
Die altpreussischen Ortsnamen. 1922 p. 157 
p.), kamienas Sip-ain-; Sype asmv. „Sip-ė, 
-a” Girdavos srityje ir plg. liet. pav. S i p e 
1339 m. (Trtm. PN. 92 p.), o 1242 m. S y p e- 
n y n, 1323 m. S y p a n i c z, 1386 Seipe- 
n i c z, S e y p n i c z, dabar Scheipanicz 
vtv. Rozenbergo aps., kur baltų priesaga - y t -, 
bet vietovard'inės lytys gana aplenkintos, ir 
plg. augščiau S i p a y n e, taip pat liet. S i p - 
a i 1 - i š k - i s vtv. (Ger. AON. 157 p.) ; 1366 
m. P o s s i p e asmv. Sembos srityje, P o ss y - 
p e asmv. Notangos srityje (Trtm. PN. 79 p.), 
*Pa-sip-ė, -a. Dėl asmenvardyje atsiradusio 
priešdėlio P a - galima spręsti, kad aname kraš
te galėtų būti ar kitados bus buvęs ir *S i p ė ar 
*S i pa vandenvardis.

Taigi, šaknis S i p - (žodis S i p ė S i p a) 
mūsų žemėje yra plačiai vartojama, ir vieto
vardžiuose ar asmenvardžiuose, jei su priesago
mis vartojama, tai, matome, vartojama su įvai
riomis mūsiškomis priesagomis: - a i 1 -, - a in -, 
- i š k -, - y t-, - on-. Ten, kur ta S i p - šaknis 
turi slavišką priesagą pvz. - i č - (Sipoviči), tai 
žinome, kad taip yra atsitikę labai nesenais lai
kais dėl atneštinės prievartinės slavų (pvz. len
kų) įtakos į mūsų šalį daugiausia per dvarinin
kus. Tai ryškiausios yra baisios baudžiavos at- 
rūgos. Bet panašiai dvarininkiškai elgtasi ir 
pvz. pilsudskiniais želigovskiniais laikais; pa
našiai visų slavų varoma ir šiais laikais visoje, 

o visoje baltų žemėje. Net skubinamai
S i p o be priesagos ir su priesaga pavardė 

(asmenvardis) yra senas, kaip iš datų jis ryš
kėja: siekia mažiausiai XIII amžiaus vidur;, 
kada štai kas svarbaus vyko baltų padan
gėje: 1260 metais prie Durbės ežero lietuvių 
kariuomenė visiškai sumušė Vokiečių ordino 
kariuomenę, Latvijos Kuršo pietinėje, žemai
tiškoje, dalyje, o kitaip būtų Teutonų ir Livo
nijos ordinai jau tada susijungę ir mažiausiai 
Lietuvos Žemaitiją jie būtų nustūmę nuo Balti
jos jūros, kad Lietuvos valstybė uždustų; 1261 
metais lietuviai kryžiuočiams paskelbė karą, o 
III-sis prūsų sukilimas buvo 1260—1283 me
tais = 23 metus jis yra trukęs (Lietuvos vals
tybė prūsams padėjo visuose jų sukilimuose 
prieš Vokiečių ordiną ir jo sąjungininkus, nors 
kai kurie istorikai ir priešingai lig šiol paby
lodavo) ; karaliaus Mindaugo mirtis 1263 me
tais, bet Lietuvos valstybė ir po to tolydžio 
stiprėjo.

S i p o pavardė, kiek iš čia duotųjų šaltinių 
matome, baltų žemėje yra plačiai išplitusi net 
ir vandenvardžiais bei gyvenvienčių vardais ir 
randama: Alytaus apskrityje (Sūduvoje - Jot- 
voje - Dainavoje), Braslavo aps. (Padauguvio 
Lietuvoje), Kėdainių aps. (nuo Nevėžio upės į 
vakarus), Panevėžio aps. (Nevėžio juostoje) ir 
Rokiškio aps. (Lietuvos Šėloje) ; Vidur’nės Jot 
vos - Sūduvos vidurinėje juostoje (vad. „Čer- 
naja Rus’“ srityje, bet ir iš vietovardžių čia 
baltų yra žemė, kurią labiausiai niokojo Kievo 
ir Valuinės kniaziai; betgi ją valdė jau Min
daugas); M. Lietuvoje - Karaliaučiaus srityje: 
Girdavos, Natangos ir Sembos apylinkėse; Prū
sų žemėje — Pamedės srityje, prieinančioje 
Vyslos žemupį, o Rozenbergas stovi į rytus nuo 
Marienwerderio prie Vyslos žemupio miesto.

Laikytina, kad S i p o pavardės buvimas Pa
dauguvio Lietuvoje ir plačiai kitur rodo visos 
baltų žemės ką tik minėtųjų sričių ir apylinkių 
veinodą politinį apsijungimą Lietuvos valsty
bės ženkle. Ir šios temos objektas Padauguvio 
Lietuva iš ano tarpo niekaip neišskirtina.

* *
„Klaipėdos link“ straipsnio šio laikraščio 26 

nr. yra korektūros klaida Pakulnė, o reikia Pa
kalnė (Nemuno žemupio įtakas). Tai tikusi pro 
gėlė parašyti atskirą straipsnį apie kalno 
vandenvardžius, Pakalnės ir Pakalnio apskritis 
M. Lietuvoje ir parodyti, kaip dar ir šiandie 
hitlerizmas tebėra gyvas ir agresyvus lietuviš
kiems reikalams. Skaitysite „Pakalnė ir prieš
kalnė M. Lietuvoje“.
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KULTURWB^KROVIKA
ATSIŲSTA PAMINĖTI 

„MUZIKOS ŽINIOS” 1963

m. Nr, 2(169) su priedais: L. 
A. Budrecko „Christuc vin- 
cit" mišriam ir vyrų chorams 
ir Br. Budriūno „Rugiagėlės” 
moterų chorui.

Šis „Muzikos žinių” nume 
ris išleistas daug įvairiau ir 
moderniškiau, ne?u anksčiau 
jos buvo leidžiamos. Šis nu
meris įdomus bet kokiam mu
zikui ir bendrai kultūrinin
kui. Labai pagirtina pažanga.

Reikia ypač pagirti „Muzi 
kos Žinių” leidėjus, kad jie iš 
leidžia ir gaidų, 'kurių vis dau 
giau reikia lietuviams, išsise- 
miant ankstyvesnėms atsar
goms.

„Muzikos Žinias” gali pre
numeruoti kiekvienas kultū
rininkas, besidomįs kultūri
nėmis išeivijos apraiškomis.

STYGINIS ORKESTRAS

Budapešte nuo birželio 26 
iki liepos 3 d. vyks UNESCO 
organizuojama tarptautinė 
konferencija „Šiuolaikinė mu 
zika ir muzikinis auklėji
mas". Į sovietinės delegacijos 
sudėtį įeina Vilniaus meno 
mokyklos - internato direkto
rius D. Trinkūnas, kuris pa
darys pranešimą „Estetinis 
vaikų auklėjimas Tarybų Są
jungoje”. Šalia kitų Europos 
muzikinių kolektyvų, iš Vil
niaus siunčiamas S. Sondec
kio vadovaujamas Vilniaus 
meno mokyklos 30 žmonių 
styginis orkestras. Šis orkest
ras po konferencijos koncer
tuos Vengrijoje. Maskvoje S. 
Sondeckis pareiškė, kad jo va 
dovaujamo orkestro progra
moje numatyta atlikti Bahco, 
Čaikovskio, Prokofjevo ir es
tų komp. Riats kūrinius.

SOL. L. ŠUKYTĖ 
ANGLŲ SPAUDOJE

Toronto universitetą muzi 
kos fakultetą lankanti sol. L. 
Šukytė Toronto Globe and 
Mail laidoje plačiai aprašyta: 
patalpinta solistės nuotrauka, 
o plačiame, ir dėmesio verta
me aprašyme, lietuvaitė solis
tė gretinama su Teresa Stra- 
das. Josios mokytoja tikisi, 
kad sol. L. Šukytė ateityje 
prasimuš kelią į Metropoli
tam operą New Yorke. Apra
šyme pažymėta, kad solistė 
yra gimusi Lietuvoje.

KOMPOZITORIUS
PROF. S. VAINIŪNAS

kuria naujas simfonijas, kon
certus fortepijonui ir pagal 
„Tiesą” (nr. 75) tai vis esan 
čios dovanos liaudžiai. Kai ki 
tais metais bolševikai rengia
si minėti Lietuvos pavergimo 
25-tį, Vainiūnas sukursiąs 
Trečiąjį koncertą fortepijo
nui su orkestru — tai būsiąs 
optimistinis kūrinys. . .

KRAŠTOTYROS 
PARODOJE

Ryšium su vad. kraštotyri
ninkų suvažiavimu kovo 27 d. 
Vilniuje buvo atidaryta paro
da su eksponatais iš 23 Lietu
vos rajonų. Buvo eksponuoti 
seni indai, rykai, taikomo me 
no, buitiniai dalykai, tačiau 
tai smulkioji parodos dalis. 
Daugumoje parodyta medžia
ga, skirta revoliucinio judėji
mo istorijai Lietuvoje. Vie
nas pavyzdys: Leipalingio 
mokyklos muzėjus atsiuntė 
sovietinio vad. didvyrio J. 
Aleksonio namelio, O. Sukac
kienės kapo maketus ir dėžu
tės „Partizanė“, Maskvoje 
esančios, kopiją. Buvo ekspo
nuotas kito „didvyrio” V. 
Kurkovo autentiškas diplo
mas— rusas buvo žuvęs so
vietams „vaduojant” Vilnių 
ir Kauną. E.

RUSŲ — LIETUVIŲ 
KALBŲ ŽODYNAS

Pagal „Tiesą“ dabar ati
duotas spaudai V. Vaitkevi
čiūtės „Lenkų —lietuvių kai 
bų žodynas” (70,000 žo
džių), ruošiami 60 spaudos 

lankų apimties anglų - lietu
vių J. Barono ir V. Galinio 
žodynas (80,000 žodžių). 
Tai būsiąs pats stambiausis 
Lietuvoje žodynas.

REIKALAVIMAI 
SKULPTORIAMS

Vilniuje įvyko lietuvių 
skulptorių paroda — parody
ti pernai sukurti darbai. „Tie 
sa“ džiūgavo, kad lietuvių 
skulptorių periodiniuose dar
buose vyravo „kolūkiečiai, 
darbininkai, inteligentai“. 
Laikoma laimėjimu, kad port 
retistas N. Petrulis parodai 
buvo pateikęs savitai sukurtą 
V .Lenino portretą. Skulpto
rius J. Mikėnas džiuginęs sa
vo liaudiškumu. Kai kuriems 
menininkams padaryti prie
kaištai — pvz. V. Vildžiūnas 
nesukūręs meistriško lygio 
darbų, nes. . . Per daug susi
žavėjęs forma. Šiaip gi skulp

Montreaho lietuvių Aušros Va rtų parapijos choras, priešakyje su dirigentu Aleksu Ambrozaičiu, Šį šeštadienį, balandžio 
25 dieną, Aušros Vartų salėje ruošia didelį koncertą - vakarą. Žiūrėkite skelbimą paskutiniame puslapyje.

Foto Tony Laurinaitis

SOLISTINIS ANTANO
Specialius dainavimo moks 

lūs ėjusių dainininkų nedaug 
beturime, todėl tautiečių susi 
domėjimas Antano Keblio so- 
listiniu debiutu visai supran
tamas.

Antanas Kebly», dainavęs 
choruose ir daug talkinęs Au 
šros Vartų chorui ir parapi
jai, ypač didžiųjų švenčių me 
tu, — nepasitenkino vien cho 
risto darbu. Jis atsidėjęs eilę 
metų lavino balsą, mokslino- 
si, kad galėtų būti rimtu dai
nininku, išmokslintu solistu. 
Tokia graži intencija, toks 
pasiryžimas, reikalingas mū
sų sąlygomis didelio pasiau
kojimo, žinoma, vertas tautie 
čių dėmesio.

Pirmasis vieno solisto va
karas — tai debiutas, kuriam 
solistas ruošėsi ilgesnį laiką. 
Didelis, palyginamai Montrea 
lio lietuvių būrys atsilankė į 
jo rečitalį ir su įdomumu se
kė visą koncertą.

Debiutantas koncertui su
darė didoką programą, o pro
grama solistui labai svarbus 
dalykas, nes didele dalim nuo 
jos pareina koncerto pasiseki 
mas, kuris solistui, žinoma, 
svarbus. Neturėjimas patir
ties matomas ir programos su 
daryme. Tiesa, ji, atrodo, bu
vo taikoma standartiniu pa
vyzdžiu: parodyti epochų su-

toriams kaip ir kitiems Lietu
vos menininkams nuolat aiš
kinama : jūs privalote kelti 
partiškumą mene... E.

KEBLIO DEBIUTAS
pratimą ir stilių sugebėjimus. 
Bet ir tokių tikslų laikantis, 
ir Schuberto būtų užtekę tiėk,
kiek buvo duota Haendėlio, 
Williams ir kt. — po vieną, o 
Dvožako, nors jis ir geras 
kompozitorius, čigoniškųjų 
tokiam koncertui visai never
ta buvo duoti. Taip programa 
sudarant koncerte būtų buvę 
vietos bent vienai arijai iš ku
rios nors operos, kurioje ga
lima būtų parodyti ir balso 
skalę ir pajėgumą. Tokiu atve 
ju būtų buvęs suprantamas lia 
dies dainų nukėlimas į kon
certo galą, kad jis lengviau 
galima būtų užbaigti, nors pa 
prastai solistai visada stengia 
si užbaigai duoti stipriausi da 
lyką, visą koncertą vainikuo 
jantį.

Toks koncerto programos 
sudarymas, ypač kad nepadai 
nuota nė viena arija, nesuda
rė solistui galimybių parodyti 
visumoje savo balsą — ir ska 
les, ir pajėgumo, ir technini- 
nio sugebėjimo dainuoti at
žvilgiais. O kiek žinoma iš ki 
tų pasirodymų, A. Keblys tu
ri ir gerą skalę - diapazoną, 
ir daug didesnį pajėgumą, 
koks buvo parodytas šiame 
koncerte. Norėjosi stipres
nio pasirodymo. Koncer
tas atrodė pritildytas, tar
tum „su surdine“. Interpreta 
ei ja? — Perilga būtų kalba. 
Mažiausia galima buvo sutik
ti su J. Gruodžio — K. Bin
kio interpretacija. Iš autorių 
rašančiam daugiausia patiko 
anglų kompozitoriai.

Prašosi pastaba: pirmam

Dailininko V.K. Jonyno
KŪRIN1AI PUOŠIA PASAULINĘ NEW YORKO 

PARODĄ
New Yorko pasaulinė pa- gi Vatikano pavilijono New 

rodą atidaroma balandžio 19 Yorko Pasaulinėje parodoje.
dieną. „Saturday Post“ įdėjo 

spalvotą nuotrauką Jonyno 
padaryto kryžiaus Vatikano 
pavilijonui. Balandžio 3 d. 
„Catholic Standard” įdėjo 
straipsnį, tarp kitko rašo, kad 

Vytautas K. Jonynas praėjo 
ilgą kelią nuo pašto ženklo li- 

koncertui reiktų gerai pasi
ruošti ir dainuojamųjų daly
kų žodžius, kaip ir muziki
nius tekstus, reiktų išmokti 
mintinai, o ne skaityti iš už
rašų, nes pirmojo koncerto įs 
pūdžiai dažnai daug lemia.

Bendrai, A. Keblio barito
nas yra padaręs gerą pažan
gą, ir dabar gražiai, muzika
liai kultūringai skamba, yra 
malonaus, šilto tembro.

Bendras koncerto įspūdis 
geras, simpatingas; pažanga 
neabejotina. Todėl malonu pa 
sveikinti Antano Keblio gra
žias intencijas, pasiryžimus 
bei gražius darbo vaisius, ir 
pasidžiaugti, kad dabar jau 
turime išsimokslinusį solistą 
vyrą. Geros sėkmės!
P. S. Nors dr. H. Nagio eilė
raščių vertimai labai gražiai 
padaryti ir meniškai paskaity 
ti, bet koncertui tie vertimai 
nieko nepadeda. J. K.

Kad plieninis trijų dimensijų 
kryžius ant Vatikano pavilijo 
no viršūnės blizga ryškioje 
saulės šviesoje dieną, o naktį 

jis yra gausiai apšviestas ir 
yra vienas iškiliausių parodos 
vaizdų matomas iš dviejų pu
sių parodoje ir net už keletos 
mylių nuo didžiųių susisieki
mo kelių.

Jonynas yra beveik tiek 
pat žinomas filatelijos, kiek ir 

meno pasaulyje, rašo straips
nio autorius. Gimęs Lietuvo
je, pabėgęs nuo raudonųjų iš 
savo tėvynės, yra padaręs 
pašto ženklus okupacinei 
prancūzų zonai Vokietijoje. 
Atvykus Jonynui į JAV, jam 
buvo pasiūlyta padaryti Vati
kano pašto ženklui projektą 
Lietuvos patrono Švento Ka
zimiero 500 metų sukakčiai 
atžymėti. Jonynas pasiūlymą 
priėmė, bet buvo nustebęs, 
kad jam yra duota tik viena 
savaitė laiko tą darbą įvyk- 
dinti. Tačiau jis per savaitę 
padarė pašto ženklui projek
tą ir nusiuntė į Romą. Pieši
nyje vaizduojama Vilniaus 
Katedra, rūmai ir Šventas 
Kazimieras. 50 ir 100 lyrų 
pašto ženklai buvo atspaus
dinti ir paleisti apyvarton dar 
Jonynui nežinant ar jo pro- 

Nukelta į 5-tą psl.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
25.
Aldona matė, kad jų linksmumas neužkrečia Pauliaus. 

Nors gėrė jis, rodos, ne mažiau už kitus. Radijola grojo „Bo
lero”.

— Tu surūgėlis šiandien, — pasakė Aldona, iškvietusi 
šokti Lauritėną.

— Nekreipk dėmesio.
— Taip ir kiurksotum visą vakarą? — „Bolero“ — die

viška muzika.
— Kodėl dieviška? Žmogiška. Net perdaug žmo

giška. . .
— Argi tai ne viena ir tas pat?
— Gal ir vis vien. . .
Ji juto, kad Paulius vis abejingesnis ir šokiui, ir jai. Pri- 

glud oąrčiau. Bandė sugauti žvilgsnį. Jis žiūrėjo kažkur į ša
lį. Pats nejučiom atitolino ją nuo savęs.

Suglumusi ji bandė tęsti pradėtą šneką.
— Prašiau Edvardą, kad dovanotų plokštelę. Nesutin

ka. Net ir paskolinti nenori.
— Protingai daro, kad neskolina.
— Kodėl1?
— Skolinti galima tik nedūžtančius daiktus.
— O dovanoti?
— Dovanoti — kitas reikalas. . .
— Betgi aš saugočiau.
:— Kas dūžta — dūžta savaime. . .
„Ką jis turi minty? ---- pagalvojo Norkutė. ---- Užuomi

na į jų santykius? O gal iš tiseų jo darbe kokios nesėkmės?”
Iš pradžių jis, rodos, šoko normaliai. Greitėjant taktui, 

ėmė kažkaip painiotis. Galop visai pasimetė.
— Kas su tavim, Pauliau?
---- Nežinau. Matyt, jau visiškai girtas.
Daugiau ji nebeklausinėj o.
Edvardas pradėjo šneką apie vaidmenų paskirstymą 

naujame pastatyme. Aldona nejučiomis įsitruakė į amžiną 
teatralų ginčą. Paskui buvo geriama, vėl ginčijamasi, bučiuo
jamasi ir dar kartą geriama. Staiga Norkutę apėmė nesu tvardo 
mas noras juoktis. Juos visus tris apvaldė kažkoks kvailas 
juoko antplūdis. Užteko vienam pratarti bet kokią nesąmo
nę, ir visi prapliupdavo kvatotis. Vienu metu Aldona vėl su
gavo apsįblaususį Pauliaus žvilgsnį. Beprasmį ir kartu liūdną.

„Iš tiesų jis, matyt,, labai girtas", — šmėkštelėjo mintis, 
bet eilinė juoko papliūpa privertė viską užmiršti.

Tik vėliau Rūta pastebėjo, kad kambaryje nebėra Lau- 
ritėno. Nebuvo prieškambaryje ir jo palto. Nuotaika iš kar

to priblėso.
— Keistuolis, — truktelėjo pečiais Norkutė.
---- Tu, matyt, ką nors jam pripliauškei? ---- pasakė Mar

cinkonis. — Įsižeidė ir todėl išėjo.
— Nieko nežinau. Pagaliau koks mūsų reikalas? Links

minkimės, draugai!
Ji ir pati juto, kad širdyje visai nelinksma, kad tai — 

vien iš kažkokio užsispyrimo.
j Pirmykštė nuotaika nebegrįžo. Buvo pusiaunaktis. Neno

rom teko galvoti apie namus.
— Tu palydėsi mūs Edvardai? Būk geras.-. . — Nor

kutė prisitraukė jį prie savęs ir pabučiavo.
— Mažai, — nusijuokė Marčiukonis.
— Deriesi kaip koks spekuliantas.
— Matyt, įpratintas, — jis reikšmingai šyptelėjo. 

Norkutė patempė jį už ausies.
— Žinai, kas tu?
— Nežinau.

----Pliurpa. . .
Lauke kilo šaltis. Medžiai, apšviesti gatvės žibintų, žvil

gėjo sidabriniu brokatu. Oras buvo gaivus ir lengvas. Aldo
na stengėsi kuo giliau įkvėpti jo į krūtinę. Jai rodės, nuo to 
turėtų atitolti vis labjau ją apimantis keistas apmaudas. Pa
galiau visai sustojo ir paleido Marčiukonio ranką.

— Pabaigsiu, Edvardai, viena. Štai ją, Rūtą, palydėk.
Draugai be didelių ginčų atsisveikino.
Likus viena, ji žingsniavo neskubėdama, palenkus gal

vą, giliai įleidus rankas į palto kišenes. Krūtinėje tebesitven- 
kė maudulys. Viskas atrodė niekinga, beprasmiška.

„Visgi išėjo, — niūriai pagalvojo apie Paulių. — Ven
terį, atseit, vaizduoja. . .”

O kam gi lengva gyventi šioje žemėje? Nebent tiems, 
kieno jausmai visiškai sudūlėję, atbukę. . . Argi tai reiškia, 
kad kiekvienas turi iškelti į paviršių savo sielvartą ir rodyti 
jį kaip skarmalą padėvėtų daiktų turguje?

„Keistuolis. . .” — vėl pagalvojo ji, prisiminus tylų Lau- 
ritėno pasišalinimą.

Ji suvokė tai kaip savotišką priekaištą, mestą jai. Gal 
net iššūkį. Ir todėl jai buvo skaudu. Pikta. Ir neramu kažko. 
Negera.

Ji buvo tikra, kad nieko arti nėra, niekas jos dabar ne
mato. Galėjo išsiverkti. Norėjo.

Nebuvo ir ašarų.
2.

Trečiadienis — išeiignė teatro diena. Niekur nereikėjo 
skubėti ir niekuo rūpintis. Norkutė nuo pat ryto skaitė Šarlo
tės Bronte romaną „Džeinė Eir“. Paslaptingi įvykiai Torn- 
fildo pilyje galutinai prikaustė Aldonos dėmesį. Ji dabar vi
sa gyveno Džeinės Eir laime, žavėjosi jos savistovumu, sie
lojosi ir pergyveno dėl herojės nesėkmių. Pagaliau tiek įsijau
tė, kad nebe Džeinės jai buvo gaila, ir ne misterio Ročesterio,
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o pačios savęs, Būtent pačios savęs. Ne, ji nebegalėjo pri
tarti Džeinei, kai ši grįžta pas apakusį ir nusigyvenusį Ročes- 
terį. . .

Telefono skambutis nelauktai sugrąžino ją į tikrovę. 
Skambino Paulius. Jo balsas buvo prislėgtas, sutrikęs. Aldo
na visiškai nesitikėjo, kad Lauritėnas ims atsiprašinėti už pra
ėjusį sekmadienį. Priešingai, ji pati jautėsi kaltoka. Kam rei
kėjo taip kvailai ir demonstratyviai kvatotis? Dabar, kada 
galėjo šitai pasakyti Pauliui, staiga ir vėl atgimė jai pačiai 
nesuprantamas priešginos jausmas.

— Galiu tik apgailestauti, ---- ištarė ji šaltokai, dargi su
nuoskaudos gaidele. ---- Tiesiog gėda man prieš kitus. . .

Ragelyje jokio garso. Aldona žinojo, kaip šią akimirką 
jaudinasi Paulius, nerasdamas žodžių pasiteisinti. Ji buvo ir 
toliau pasiryžusi bausti jį.

— Mums reikia susitikti. Labai prašau. . .
— Neturiu laiko.
— Betgi šiandien trečiadienis.
— Maža, kad trečiadienis.
— Tai gal vakare?
— Vargu. Gustas tikriausiai bus nupirkęs bilietus į kiną.
— Tai kada? — jo balsas visiškai prikimo.
Ji pagalvojo ir gūžtelėjo pečiais:
— Nežinau. Kada nors. . .
Ir padėjo ragelį. Bandė nusišypsoti. Skaudi grimasa iš

kreipė lūpas.
„Juk visa tai netiesa, ---- tik dabar šmėkštelėjo mintis.—

Ir aš visiškai negalvoju taip. . .“
Norėjo dar kartą pakelti ragelį ir šūktelti: „Pauliau, ne

tikėk! Tai netiesa! šiaip pajuokavau!“
Ji buvo tikra: praeis kelios dienos, ir Paulius vėl pa

skambins. Juodu, be abejo, susitiks, ir nė vienas greičiausiai 
dargi neužsimins apie šiuos paikus nesusipratimus. Bet argi 
tai keičia ką nors iš esmės? Jis geras jai, nuoširdus. Myli. 
Stengiasi kiekviena galima proga suteikti jai malonumų, 
džiaugsmo. Ji supranta ir vertina tai. Kartais net jaučia sa
votišką skolą, kad neagli atsilygniti tuo pačiu. Sunku dargi 
džiaugsmu dalintis. Tai ne sielvartas, ne širdgėla, kuriems 
žmonės, nuojautos vedami, atkakliai įieško pusininkų. Argi 
Paulius joje taip pat nejieško savo pergyvenimų dalininko? 
Jieško ir, matyt yra įsitikinęs, kad ji privalo tai priimti kaip 
savaime suprantamą žingsnį. Kodėl dabar, kodėl būtent jo 
sielvartu turi dalintis, kai tuo tarpu ji, atmetusi visus prieta
rus, siūlė viską, ką turi abu, sujungti draugėn? . . .

Kaip visa tai kvaila. Neapsakomai kvaila.
Bandė skaityti toliau, bet ir romanas Aldonai dabar pa

sirodė banalu, keliantis vien apmaudą. Ji pamėtėjo knygą 
ant stalo, o pati kurį laiką sėdėjo fotelyje sudirgusi, nejučiom 
kandžiodama lūpas.

Bus daugiau.
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J. TININIS 

LAIKRAŠTINĖS KALBOS TRŪKUMAI

Mūsų laikraštinėje spaudoje 
šiandieną yra daug kalbos ne
taisyklingumų. Jie atsiranda 
todėl, kad rašantieji ne visada 
gerai moka savo kalbą arba 
yra pasidavę svetimų kalbų įta 
kai ir tuo budu praradę svei
ką savo gimtosios kalbos jaus 
mą. Norint neprarasti šio jaus 
mo, reikia nuolat sekti lietu
vių kalbos pažangą, nesiten
kinti tomis žiniomis, kurias įsi 
gi j ome mokykloje. Čia daug 
galėtų pasitarnauti ir Ameri
koje leidžiama „Gimtoji Kal
ba”.

Šioje vietoje noriu iškelti 
tik dažniausiai pasitaikančius 
musų spaudos kalboje netai
syklingumus, iliustruodamas 
juos sakiniais iš laikraščių, vie 
na iš kalbos „šiukšlių*’, gana 
dažnai spaudoje užtinkamų, 
yra rusicizmai, kurių musų 
kalbininkai vis dar nepajėgia 
išveisti, štai pavyzdys: „Ang
lai Adenauerį pašalino iš Kel 
no burmistro pareigų, buk tai 
dėl nesugebėjimo valdyti tą 
miestą” („Draugas“). Čia 
„būk tai” yra pažodinis verti
mas iš rusų kalbos. Šioje vie
toje „būk tai” lengvai galima 
pakeisti žodeliu „neva“. 1 aip 
pat rusicizmo „šiukšlė“ mus 
erzina ir tokiame sakiny: ,,Ka 
aa kur tai INew Yorke buvę, 
kad į jo (Galdiko) parodą at
vykę vos 40 lietuvių” („Nau
jienos”). Ypač senesnės kar
tos žmonės mėgsta sakyti 
„kur tai“ ir „kas tai”. Mūsų 
kalbos dvasia reikalauja ki
taip išsireikšti: „kur tai“ rei
kia pakeisti į „kažkur”, o „kas 
tai“ į — kažkas“. Vadinasi, 
sakytina: „Kažkas atėjo”, o 
ne „kas tai atėjo”.

Dažnai pasitaiko, kad ra
šantysis į laikraščius ne vieto
je vartoja bendratį pvz.: „Tie 
namai pastatyti tik tam, kad 
uždengti nuo karo laikų tebe
sančius griuvėsius („Naujie
nos“). Atrodo, kad šitoks ne
taisyklingas vartojimas bus at 
ėjęs iš svetimų kalbų. Bendra
tis su jungtuku „kad” tikslo 
sakiniuose nevartotina. Minė
tinas sakinys taisytinas: „Tie 
namai pastatyti tik tam, kad 
uždengti. . .“ Arba: „Tie n. 
pastatyti tik uždengti. . .”

Viena iš stambiausių klaidų 
mūsų spaudoje yra nemokėji
mas vartoti padalyvių. Štai: 
„Pastebėjau pusę tuzino chi
rurgų, diskutuojant ir egazmi 
nuojant vaiko koją”’ („Nau
jienos”). Šiame sakiny pada
lyvis reikia paversti esamojo 
laiko dalyviu ir suderinti su 
daiktavardžiu, kurį jis turi žy 
mėti, būtent: . chirurgų, 
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J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendą.

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kaufman’s Woollens &Textiles
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ar 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
SAVININKAS C H. KAUFMANAS 

Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

Tel. 525-8971

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

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

diskutuojančių ir egzaminuo
jančių. . .” Taip pat klaidin
gai pavartotas dalyvis ir šia
me sakiny: „Kurioje vietoje 
daryti transplantą, kad pasie 
kus vaiko kojos pagerėjimą“ 
(„Naujienos“). Čia „kad pa
siekus” taisytina į „kad pa
siektum“ arba tiesiog į „pa
siekti“.

Keista, kad dažnas laikraš
tininkas susipainioja asmeni
nių ir savybinių įvardžių var
tojime. Štai: „Nuotraukoje 
matyti ponia N. su jos dukteri 
mis” („L. D.”). Taisyklingai 
būtų „su savo dukterimis”. 
Dėl tokio vartojimo čia gal 
kaita anglų ar vokiečių kalbų 
įtaka.

Daugelis yra praradę ir lin
ksnių vartojimo nuovoką. Vie 
no laikraščio kronikoje teko 
užtikti tokį sakinį: „Netrukus 
pasirodys „Namai ant smėlio“ 
anglų kalboje“. Pagal musų 
kalbos taisyklingą vartoseną 
sakytina: ,,. . . „anglų ka.ba”, 
o ne „kalboje". Siek tiek pa
našią klaidą užtinkame. ir sa
kiny: „Meksikos gyventojai 
daugumoje nuskurę“. Taisyk
lingai: „Meksikos gyventojai 
daugiausia nuskurę” arba: 
„Daugumas M. gyventojų nu
skurę”.

Didelė suirutė yra lietuviš
kame Amerikos vietovardžių 
rašyme. Vienas iš ryškiausių 
tokio rašymo pavyzdžių yra 
vietovardis „Los Angeles”. 
Štai: „Los Angelėj veikia 
600 elektronikos įmonių“ 
(„Naujienos“). Kaip mes turi 
me taisyklingai šio miesto var 
dą rašyti? „Los Angeles“ yra 
daugiskaitos daiktavardis at
seit vietovardis, ir todėl 'rei
kia jį linksniuoti taip, kaip 
mūsų vietovardį „Krakės“. 
Todėl sakytina: „Los Ange
lėse veikia 600 elektr. įmo
nių“. Atitinkamai šis vietovar 
dis kaitomas ir kituose links
niuose. Sakysime: „Los Ange 
lės didelis miestas“; „Los An 
gelių lietuviai veiklūs“, „Los 
Angelėms trūksta švaraus 
oro“; „Los Angeles ištiko že 
mės drebėjimas“, „joks kitas 
miestas negali susilyginti su 
Los Angelėmis”; „Los Ange 
lėse daug lietuvių”. Tačiau, 
jei kas nori šio vietovardžio 
kaityti, gali jo linksnius išgau
ti kitokiu būdu, būtent: pridė 
damas prie jo žodį „miestas”. 
Taigi užuot sakius „Los Ange 
lėse“ galima vartoti „Los An 
gėlės mieste”.

Yra ir daugiau netaisyklin
gumų mūsų laikraštinėje spau 
doje, bet apie tai pakalbėsime 
kitą kartą.

MOWT^REAL
BANKO „LITAS” REIKALAI 

Quebeco Kredito Unijų
Lygos metinis suvažiavimas 
įvyt.o Sheraton Mount Royal 
Motei praeitą šeštadienį, „Li
tą” atstovavo Ved. P. Ruuins 
kas. Lygos sąmata buvo pri
imta $/z,UO0 sumai, kurios pa 
jamas sudaro beveik išimtinai 
narių mokamas vienas dol. na 
rio mokesčio. Lygos preziden 
tu perrinktas Ucorge Ungg, 
sekretorium — C. Vvatson, 
tačiau daugumas direktorių 
išrinkti prancūzai, kurie su
daro aiškią kredito unijų dau 
gumą. Abi kalbos suvažiavi
me vartotos lygiomis teisė
mis, pasinaudojant transisto- 
rinėmis ausinėmis. Kaip žino
ma, pernai kelios dideies pra 
ncuz.škos kredito unijos iš ly 
gos išsiskyrė ir sudarė atsKi- 
rą Federaciją. Šiemet tos rū
šies nesklandumų nebebuvo.

Suvažiavimo metu įdomią 
kalbą pasakė naujai provinci
nės valdžios paskirtas Koope
ratinės Tarnybos viršininkas 
prie valstybės sekretoriaus 
Lavalio universiteto proieso- 
rius Berube. Suvažiavimą 
sveikino draudimo CUNA di
rektorius, Kanados Nacionali 
nės Kredito Unijų Centro v- 
bos direktorius ir daug kitų 
svečių. Suvažiavimas užtruko 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų.

„Litas” duoda be žirantų 
asmenines paskolas:

1) Vedėjo nuožiūra turintie
ms pastovų darbą iki $250.

2) Kredito komisijos nuožiū
ra profesionalams ir turin 
tiems nepraskolintą nekil
nojamą turtą iki $1,000.
3) „Lite” turintiems ne- 
kiln. turto paskolas — nu 
mokėtai paskolos sumai, 
bet ne daugiau $2,000.

4) Už asmeninę paskolą nota 
riškai įkeičiantiems mažai 
praskolintą nekilnojamą 

turtą (su pilnais mergi
šiais).

Asmeninės paskolos su ži- 
rantais duodamos visiems na 
riams, Kredito komisijos nuo 
žiūra. Pareiškimus geriau pa
duoti prieš 7 dienas.

Stambiausias kol kas šio 
mėnesio depozitorius: $13, 
000.

Draudimo Bendrovė CUN 
A, kurioje draudžiasi ir „Li
tas”, 1963 m. pasiekė 7 bilijo 

nūs 641 milijonų draudimų. 
Per 1963 m. naujų draudimų 
gauta 680 mil. aol. Metinės 
pajamos pasiekė 60 y'z mu. ao 
lenų. Iš sios sumos 69,9/9 ap 
draustiesiems išmokėta 50/2 
mil. dol., dividendais kredito 
unijoms 8^ mil., o likutis pa 
dengė valdymo išlaidas ir įna 
šus i atsargos kapitalą. CuN 
A bendrovei pnkiauso 21,000 
kredito unijų su 13 milijonų 
narių. Fr. R.

L. K. MINDAUGO 
SzvUiUŲ NUUrA 

steigia kuopos ribose taiklaus 
šaudymo sporto mėgėjų gru
pę. Siam tutsiui kuopos v-ba 
yra nutarusi nupintu puikią 
pereinamąją taurę. Norintieji 
dėl šios naujosios taurės pasi 
varžyti ir drauge įsijungei į 
šią sporto grupę, smulKesnių 
informacijų prašomi kreiptis 
pas I. Petrauską, 1154 Argy
le Ave., Verdun. Telef. PO 7 
-6976. Bus šaudoma iš 22 ka
libro šautuvų. B. B.

DAIL. JONYNO...
Atkelta iš 4-ro psl. 

jektas iš viso yra priimtas. 
Pašto ženklų rinkėjai turėjo 
sunkumų sužinoti, kas yra tų 
pašto ženklų autorius ir tik 2 
metams praslinkus buvo išaiš 
kinta, kad Švento Kazimiero 
pašto ženklų autorius yra Vy 
tautas K. Jonynas.

Amerikos katalikų laikraš
tyje paminėtas tik trumpas 
mūsų žinomo dailininko, gra
fiko, Fordhom’o Universiteto 
profesoriaus, kelių dešimčių 
bažnyčių vitražų ir vidaus de 
koravimo Jonyno atliktų dar
bų laikotarpis. Lietuviams jis 
yra žinomas daug plačiau sa
vo grafikos raižiniais, akvarė 
lėnus, knygų iliustravimu, 

kaip pav. Donelaičio „Me
tai“, Goethės „Jaunojo Verte 
rio Kančios“, Merimee „Lo
kys” ir t. t. ir t. t.

Be didingo kūrinio pami
nėto Catholic Standard, Pa
saulinės New Yorko Parodos 
Vatikano pavilijonas bus pa
puoštas iš lauko prie pagrin
dinės sienos Jonyno rankų 
darbo didžiuliu kryžiumi, vai 

zduojančiu Vatikano bendras 
katalikybės insignijas, o taip 
pat ir koplyčioje jo padarytu 
altorium. G. G. K.

^Pkoto hullo

MOKSLAS IR TECHNIKA
NAUJA APIE VĖŽĮ

JAV Vuds Houlo Raume
nų tyrimo institute, vadovau
jant Nobelio premijos laure
atui prof. SentDjerdžiui, po 
dešimt metų vykdytų ekspe
rimentų buvo išaiškintos dvi 
medžiagos, esančios gyvūnų 
audiniuose ir, matyt, regunuo 
jančios organizmo gyvybinę 
veiklą.

Nustatyta, kad viena šių 
medžiagų, gavusi „promino” 
pavadinimą, padeda audinių 
augimui, antroji — „retinas“ 
— stabdo šį augimą. Abi me
džiagos buvo išskirtos iš ver
šiukų užkrūčio liaukos, esan
čios priekiniame krūtinės ląs
tos tarpsienyje. Neseniai bu
vo nustatyta, kad užkrūčio 
liaukos veikla yra imuniteto 
mechanizmo pagrindas. Ta
čiau naujausi tyrimai parodė, 
kad atrastosios medžiagos bū 
dingos ne tik užkrūčio liau
kai, bet jų yra ir kituose audi 
niuose, jų tarpe ir raumeny
se, didžiosiose kraujagyslėse 
ir sausgyslėse.

Prof. Sent-Djerdis ir jo 
bendradarbiai tvirtina, kad, 
kaip parodė neseniai atlikti 
tyrimai, „audinių augimo 
skatinimas ir stabdymas pri
klauso nuo abiejų medžiagų 
santykio audinyje.“

Mokslininkai praneša, kad 
prominas padėjo augti vėži
nėms ląstelėms bandomųjų 
gyvūnų organizmuose, tuo 
tarpu retinas „stabdė jų augi 
mą ir sunaikino jau išsivysčiu 
sį vėžį“.

Stimuluojančios ir stabdan 
čios medžiagos santikis tame 
pačiame audinyje „gali būti 
žymus“, nurodoma praneši
me. Kad augliai sumažėtų, 
reikia smarkiai pakeisti reti
no ir promino santykį. „Vė
žys įveikiamas, kai šis santy
kis padidėja dvigubai, atseit, 
kai kasdien duodamo retino 
kiekis maždaug atitinka gyvu 
no organizme esantį retino 
kiekį”

SUDBURY, ONTARIO
MOTINOS DIENA IR MOTINŲ PAGERBIMAS

Sudburio L. B. apylinkės 
valdyba š. m. gegužės mėn.
2 d., šeštadienyje, ukrainie
čių salėje, 130 Frood Rd., 
rengia iškilmingą motinos 
dienos minėjimą. Programą 
ves ir paskaitą skaitys jąuni- 
mas. Pasirodys tautinių šo
kių grupė, choras ir kt. Po 
programos šokiai. Gros ge
ras orkestras, veiks geras bu 
fetas. Pradžia: 7 vai. vakaro.

Sekmadienį, gegužės mėn.
3 d., 1.30 vai. per CHNO ra

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

I
A. NORKELIUNAS |

Commisioner of the Superior Court of Montreal į’.

MONTREAL ENTERPRISES REG’D j’
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. ft

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

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

I {vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 

Insuliacija, Ten . Test, Masonite, statybinis popietis.

t Sav. P. RUTKAUSKAS
Į 117—6th Avenue, Lachins.
nun:nn:n»::n:»u:»::nu::::u::um»::»n:»m:»unun:»imiuim»Hrmnr

I ME 7-6727
I DE LUXE CLEANERS

Abi medžiagos viena kitai 
antagonistinės. Kai esama ir 
vienos ir antros, nepastebima 
jokio audinių kerojimosi. Ta
čiau pasirodė, kad retinas ne 
toks patvarus, kaip prominas, 
ir laikomas gali suirti. Taigi, 
prominas tirpale gajesms. lo 
dėl tas pats ekstraKtas per ke 
lėtą dienų gali pasikensti iš 
medžiagos, stabdančios audi
nių augimą, medžiaga, skati
nančia jų augimą.

Dviejų medžiagų, priešin
gai viena kitai veikiančių, at 
radimas padeda spręsti senąją 
mįslę, kodėl staiga ima dau
gintis seniai „snaudusios” ląs 
teles susižeidus ir kodėl šis jų 
kerojimasis baigiasi užgijus 
žaizdai. Mat, retinas turi vie
ną arba dvi nepastovias gran 
dis. Vadinasi, jeigu susižei
dus išlaisvina kokie nors fer
mentai, kurie sukrekina reti
ną, tai pilnu pajėgumu ima 
veikti prominas. Kai žaizda 
užgyja, pusiausvyra atgauna
ma, nes sveiki audiniai jau ne 
beišskiria fermentų, krekinan 
čių retiną.

Atliekant vieną eksperi
mentą, buvo aptikta, kad se
nų gyvūnų aortose retino ma 
žiau, negu jaunų. Tai rodo, 
kad galimas ryšys tarp retino 
koncentracijos sumažėjimo ir 
didesnio sergamumo vėžiu vy 
resniame amžiuje.

„Nei retinas, — nurodo Se 
nt-Djerdis, — nei prominas 
nerodo jokio žalingo pašali
nio poveikio. Šiuo atžvilgiu 
šios medžiagos, matyt, skiria
si, nuo visų priemonių, taiko
mų vėžio terapijoje“.

Retinas ir prominas, būda
mos natūralios medžiagos, 
gal būt, gali specifiškai veikti 
ląstelių dalijimąsi. Gal būt, 
tai medžiagos, kurios gali su
laikyti vėžinių auglių vysty
mąsi ir net sumažinti juos, ne 
nuodydamos organizmo.

dio stotį bus transliuojama 
lieutviška valandėlė.

Sekmadienį, gegužės mėn. 
3 d., Christ the King bažny
čios didžiojoje salėje įvyks vi 
sų motinų bendras pagerbi
mas - vakarienė. (Smulkiau 
bus pranešta vėliau).

Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti, pasikviesti sve 
čių. Atskiri pakvietimai nie
kam nebus siunčiami.

L. B. Valdyba.
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Mėlyname Slėnyje pasidairius

Atidarant Mėlynojo Slėnio čiuožyklą — Valey Blue, Vai David meras perkerpa juostė 
lę prie čiuožyklos restorano.

Montrealio lietuviai turi 
gabių, su iniciatyva, ryžtin
gų ir veiklių biznierių, kurie 
Ką pasiima, tą ir padaro. Vie 
nas tokių yra Pranas Juod- 
kojis, kuris nuolat projelktuo 
ja, planuoja ir žvelgta į atei
tį. Jo iniciatyvos, ryžto ir at
kaklaus darbo pasekmėje jau 
yra sukurtos dvi vietovės, 
kuriose lietuviai tvirčiau ir 
pastoviau yra įsikūrę masi
niu susibūrimu. Tai Palanga 
kurorto tikslams ir pirmąjį 
sezoną užbaigusi ski iviėlyno 
jo Slėnio čiuožykla. Iš tikrų
jų daugiau negu čiuožykla. 
Drauge ir vasarvietė, kurioje 
jau kuriasi vilos, jau yra gra 
žus švaraus vandens ežeras, 
jau yra restoranas ir. . . ge
ros, labai geros perspektyvos 
aukti, plėstis ir tobulėti.

Jau bus dveji metai, kai 
prasidėjo kalbos apie Mėly 
nojo Slėnio čiuožyklą. Kai 
kam keistai šis projektas at
rodė. Lietuviai ri nei tėvynė 
je, nei užsieniuose būdami, 
ne tiktai ski čiuožyklų nelan 
kė, bet labai nedaugelis te
bandė čiuožti. Ir staiga. . . 
ski čiuožykla. Kaž kaip nepa 
tikima. Bet faktas įvykęs, 
nes čiuožykla veikia ir, žino
vų nuomone, gera čiuožykla.

Seniai, jau nuo rudens bu
vo ruoštasi čiuožyklą aplan
kyti, bet tai keltai pasivėli
no, tai visoki parengimai ir 
pareigos, tai pastoviai Siūba
vusi žiema, kuri kartais dau
giau buvo panaši į lietingą 
rudenį, negu sniegu apkepu
sią kanadišką žiemą, ir taip 
atsilankymas užtruko iki pa
skutinės sezono dienos. . .

Pranas Juodkojis — smar 
kus vairuotojas. Mašina švil
pia, raudama nuo galvos 
plaukus, o jis fantazija įside
gęs, jau ne apie Mėlynąjį Slė 
nį, kuris jau yra, jau sukur
tas (ką gi čia apie jį daug 
pasakosi...), bet apie ateitį

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.
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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 7J4%.

Už paskolas ir —— morgičius — 6%%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 
bet nedaugiau $ 2,002.00.

„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 ir penktadieniais.

svajoja ir fantazuoja (jis, ži
noma, užsigaus, kad taip va
dinu jo projektus. Juk ir Mė 
lynojo Slėnio projektai buvo 
vadinami fantazija. . . Lietu
vis ir dar dipukas, matai gi, 
sukurs čiuožyklą!..) jis fan 
tazuoja. . . apie 1967 metų 
Pasaulinę parodą Montrealy 
je. ..

Naujas Pr. Juodkojo pro
jektas Pasaulinės parodos 
metu. . .

Pasakoja ir apie, kitus projek 
tus, bet rimtai ir realiai ap
skaičiavęs, kaip čechoslova- 
kas Batia: po maža uždirbti, 
bet daug parduoti. Sąlygų 
zondavimas jau padarytas, 
skaičiavimai jau baigti, — 
reikia tiktai imtis darbo.

Kelias, kaip matome, ne
nuobodus. Intermedijomis 
dar galima kailį išperti tiems, 
kurie skatino Lietuvoje parti 
zanijadą, kaštavusią tūkstan 
čių jaunimo gyvybės. Šiur
pu, bet faktai tikri.

Bėga pro šalį laukai ir mie 
steliai. Jono Ladygos mote
liai švysteli pro, ir jau čia 
pat Vai David. O vis-a-vis 
kaip tiktai Mėlynasis Slėnis. 
Į dešinę išsukimas į Vai Da
vid, o už 20 žingsnių — į kai 
rę išsukimas j Valey Bleu— 
Mėlynąjį Slėnį. Čia, prie išsu 
kimo į Mėlynojo Slėnio ke
lią, tiktai gal už 10-ties jar
dų Mėlynojo Slėnio ežero už 
tvanka, šniokščia krintantis 
vanduo, šala ar sninga, lie
tus lyja ar sausra, — niekad 
neišsenka srovė, maitinama 
kalnų ežero ir gausių kalnų 
šaltinių.

Mašina sustoja prie mo
dernišku būdu pastatyto pa
stato - restorano — kurorti
nio namo - svetainės, erd
vaus ir šviesaus. Jo židinyje 
traška beržo rąstas, skleisda 
mas malonią šilumą. Mažiau-

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 

šiai šimtui žmonių stalai su 
suolais.

Bet Jonas Lingaitis, kuris 
su visa šeima pastoviai dirba 
su P. Juodkoju ir yra restora 
no statytojas, siūlo sėsti į 
tanką, nes čiuožyklos kalnas 
350 pėdų, nelengva užkopti.

Čiuožėjai skrieja ka.p pau
kščiai trim takais ir, nusilei
dę, kyla keltu. O tankas sta
ugdamas ritasi į kalną paįžul 
nesniu keliu. Iš viršaus nuos 
tabus reginys. Vis-a-vis slė
nio, priešais čiuožyklą—Vai 
David su bažnyčia, iškėlusią 
bokštą į viršų, mokykla ir 
daugybė vilų bei namelių. V. 
David slėnio tęsinys į pietus 
ir yra Mėlynasis Slėnis, ku
rio aukštumos, lyg kokios 
dubenio briaunos, apjuosia 
visą slėnio duburį. Briaunos 
iškarpytos, nes aplink dubu
rį, kuriame glūdi Vai David 
ir Mėlynasis Slėnis, tartum 
pasodintos viršukalnėmis, iš
kilesniais kalnais. Ir taip vis
kas sudaro duburio visumą.

Kitu kalno šonu, rangytu 
keliu, kuriuo čiuožia jau jpra 
tę čiuožėjai, moką daryti štai 
gius posūkius ir nusileisti 
nuo staigių kriaušių, nusilei- 
džiame apačion, ir apžiūrime 
dar apylinkes, kur vasarna
mius statosi jau įsigiję vietas 
vasarvietėms.

Mėlynasis Slėnis, tat aiš
ku, jau įsikūręs, jau veikia. 
Bet jis turi projektus sekan
čiam sezonui prasiplėšti: pa
statyti jau turimą mažą kel
tą ski mokyklai ir mažųjų sli 
dinėjimui; paruošti tris nau
jus čiuožimui takus, kurių 
vienas bus mylios ilgumo; 
pastatyti naują T-Bar (Te 
formos keltą); užbaigti res
toraną, padarius vidaus įren
gimus; padidinti ir pagerinti 
ežero paplūdimį. Tat, projek 
tai dar dideli ir darbo bus 
(reikia kapitalo), bet Mėly
nasis Slėnis jau duoda paja
mas ir jos ateinančią žiemą

Nukelta į 7-tą psl.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472

1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont.

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 į sav. 2 metų — 2400 mylių garantija.

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

PRIE DAILININKŲ 
SUSIDŪRIMO.

Dail. Rūkštelė, nupiešęs 
Judo rolėje savo kolegą dail. 
Vizgirdą, susilaukė nepalan
kių atsiliepimų.

Savo metu Šv. Petro ir Po
vilo bazilikoje buvo nupiešti 
kai kurie popiežiai dailininko 
nuidėti į pragarą. Ir tada bu
vo kilęs ginčas, ar taip tinka 
daryti? Bet gyvasis popiežius 
atsakė: Jeigu darbas meniš
kas, nesvarbu, kieno figūra 
panaudota modeliu. . .

Taigi, ir Rūkštelės - Viz
girdos atveju: gal ir nieko to 
kio, jeigu Rūkištelės darbas 
būtų meniškas ir tikrai pa
vaizduotų Judo Kristaus išda 
vimą. Deja, Rūkštelės dar
bas labai primityvus, ir iš jo 
nematyti, kad Vizgirda nori 
Kristų išduoti.

Šia proga verta prisiminti 
įvykį su .Leonardo da Vinci, 
kuris buvo gavęs užsakymą 
nupiešti paskutinę vakarienę. 
Daaininkas jieškojo modelių 
Kristui ir apaštalams nupieš
ti.

Kristaus veidą jam pavyko 
lengvai gauti ir nupiešti. Pa
galiau buvo surasti ir atvaiz
duoti vienuolika apaštalų. 
Trūko tik Judo. Tokio veido 
jis niekur negali surasti: 
nei tarp rinkos pardavėjų, nei 
tarp gyvulių varytojų bei ve
žikų, nei tarp kalėjimo kali
nių. Nerado jis jo nei tarp pa
skutinių valkatų, budelių, su
žvėrėjusių kareivių. Žmogus 
pardavęs savo mokytoją, Kris 
tų, turėjo už šiuos visus kur 
kas baisiau atrodyti. Jo veide 
turėjo būti išskaitomas gobšu 
mas, žiaurumas, išdavikiška 
veidmainystė ir t. t.

Kartą Leonardo užėjo į pa
čią bjauriausią karčiamą. Prie 
aplūžusio stalo pastebėjo ke
lis apsisnargliavusius girtuok 
liūs, lošiančius kortomis. 
Ypač vienas jam krito į akį. 
Jis garsiausiai už visus keikė 
si ir už stiklelį degtinės gyrė
si galįs savo motiną nudurti. 
Jo veidas buvo pats tinka
miausias Judą atvaizduoti. Po 
trumpo pasikalbėjimo įr paža 
dėto atlyginimo, jau jis tuoj 
pat atsirado dailininkę dirb
tuvėj. Leonardo menininko 
akimi jį gerai permetė. Po 
kelių minučių ryškiausieji jo 
bruožai buvo jau pagauti. Bet 
pradėjęs gilintis į smulkme
nas ir stebėti akyliau veidą, 
atšoko ir tarė:

— Bičiuli, tu jau esi pas 
mane buvęs. Aš tavo veidą 
jau kartą piešiau. Sakyk, ka
da tai buvo?

— Prieš trejus metus, — 
atsakė. — Tada Tamsta į ma
ne žiūrėdamas piešei Kristų...

Leonardo pagalvojo:
— Kad ir per trumpą lai

ką kaip toli gali žmogus 
nueiti! Vos treji metai tepras 
linko, o iš gražaus, į nekal
čiausią Kristaus veidą pana
šus žmogus virto latras, pana 
šus į didžiausią pasaulio išda
viką — Judą.

Vis dėlto, Leonardo juo pa 
sinaudojo ir įamžino drobėje 
ne tik tą patį veidą Kristui ir 
Judui, bet kartu tuo išreiškė 
žmogiškosios prigimties dvi- 
lypiškumą ir tragiškumą.

JUOZAS AUDĖNAS

Ekonomistas
Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:
109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

KANADOS SOSTINE OTTA WA
BALTŲ FEDERACIJOS OTTAWOS SKYRIAUS

pavasariniai šokiai — bend
ras pobūvis, įvykęs balan
džio 11 d. laikomas pasiseku 
siu. Assembly Hall Lands- 
downe parke. Dalyvių skai
čiaus būta nemažesnio š.ais 
metais už kitus kartus. Lietu 
vių atvyko mažiau palyginus 
su estais ar latviais.

Pobūvis šiais metais buvo 
paįvairintas, įvedant tam tik
rą programėlę - šiupinį, ku
riam vavovavo lietuvis. Šiu
pinio programon tam tikro 
netikėtumo įnešė J. Šimans
kis, padainavęs solo „Tam
siojoj naktelėj". Jo labai ma
lonaus tembro, bet stiprus 
baritonas ypač gražiai skam
bėjo, turinčioj gerą akustiką, 
salėje. Svečių buvo apgailes
tauta, kad jis nepaaainavo 
daugiau.

Šiupinio programoje buvo 
tarpgrupinės liaudies dainų 
varžybos. Padaryti sprendi
mą svečiai buvo pap.
ploti už kiekvitną grupę, 
kur išvadoje lietuviai ryškiai 
pirmavo (tai p. Radžiaus 
nuopelnas), tačiau lietuvis 
programos vadovas pripaži
no visoms trims grupėms p^r 
mąją vietą, todėl viso trys 
grupės gavo ir vienodas do
vanėles. Už gražiausi tauti
nį moterišką rūbą lietuvių 
grupėje, visos grupės dau
gumos sprendimu, buvo iš
skirta p. Balsevičienė. Atžy
mėti tą įvykį jai buvo įteikta 
lietuviška knyga Kun. Dr. 
Pr. Gaidos „Milžinas, Didvy 
ris, Šventasis“.

Už geriausius šokius: val
są ir tango teisėju sprendi
mu buvo išskirtas estas ir 
čia gimusi mergina.

Asmenines netikėtumo do 
vanėles iš lietuvių dar gavo

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
ATSAKYMAS „VIENASKAITAI IR DAUGISKAITAI

Kadangi kerštingas ir prie 
kabus „Tėviškės Žib.“ ko
respondentas V. S. vis nenu
rimsta ir kažko jieško, tai į 
jo iššaukiamas korespondenci 
jas nenoromis tenka atsakyti, 
„vienaskaitai ir daugiskai
tai” kartu. . . (Žiūr. T. Ž. 15 
nr.). Apie tą, prieš kelioliką 
metų įvykdytą b-nės susirin
kimo nutarimą, kuris yra 
pats gėdingiausias dokumen 
tas mūsų kolonijos istorijo
je, korespondentas V. S. tu
rėtų tylėti kaip pelytė po 
šluota, nes tik jo paties ir 
dar kelių pavydžių demago
gų (po kelių privačiai įvyku
sių slaptų susirinkimų!) su
kurstytas susirinkimas pri
ėmė tą gėdingą rezoliuciją, 
kuria nieko nebuvo atsiekta, 
o tiktai išstumtas iš bendruo 
meninės veiklos vienas tau tie 
tis ir kuriam tuo buvo atsidė 
kotą už jo veiklą ir už miru
sios mūsų kolonijos ap. v- 
bos atgaivinimą.

Kai kurių to sus-mo daly
vių jau iš viso nėra mūsų ko 
lonijoje ir net gyvųjų tarpe, 
o likusiems sus-mo dalyvia
ms, jeigu jie nesijaučia buvę 
suvedžioti ar bent dalinai 
kalti dėl to įvykusio demago 
giško akto, tai yra tik vienas 
atsakymas —gėda! Nieko ne 
būtų nuostabaus, jei panašus 
susirinkimas įvyktų Afrikos 
juodukų tarpe ar Sovietų S- 
goje, bet ne čia laisvoje ir de 
mokratiškoje Kanadoje. Kas 
gi galų gale, ar ne. sąmoningi 
tautiečiai gyvena mūsų kolo
nijoje?

KITOS NAUJIENOS

Didžiausioje mūsų miesto 
lentpjiūvėje ir fanieros fab
rike „Weyerhaeuser” (buv. 
Roddis), kur dirba apie 400 
darbininkų, įskaitant ir kele
tą mūsų tautiečių, pasibaigė 

pp. Jurėnas ir Sapkos.
įneštas toK.o pobūdžio 

programon toks paįvainm- 
mas - šiup.nys, rengėjų bu jo 
pripažintas vykusiu ir atro
dė, kad pngys ir ous vyx_o- 
mas ir ateityje.

RUSIŠKOJO GENOCIDO 
MINĖJIMAS

Baltų Federacijos Otta- 
wos sKyrius imasi žygių ištir 
ti galimybes kas ir Kaip sia.s 
metais bus įmanoma puuary- 
ti paminint tragiŠKuos.us 
Birželio Trėmimus — uov.c- 
tiškąjį genocidą. Dėjimas vai 
niko miesto centre prie v* ar 
Memorial parmnicio, kuris ik. 
1958 metų buvo pasiaaręs 
tarsi savotiška tradicija, val
džios įstaigų nėra leidžia
mas. Pakaitalu to buvo pasi
rinkta kapinėse pamintas, 
pastatytas paminėt, žuvus.e- 
ms per sukilimą už Vengri
jos laisvę.

Tiriamos galimybės ir Pa 
baltiečiams kuo nors įamžin
ti žuvusiuosius už savo kraš
tų laisvę. Lietuvių atstovas 
yra patiekęs keletą m.nčių 
tais klausimais Federacijos 
pilnačiai patyrinėti ir apsvar 
styti. A. Vilniūnas.

• Užgavėnių kaukių balius 
mūsų jaunimui pas p. Da
nius rengėjų pasitenkinimu 
praėjo gražiai ir įdomiai ir 
buvo gausus kaukėmis.
• Motinos Dienos minėji
mui vyksta pasiruošimas, 
nors dar ne laikas, nei vieta 
nepaskelbta.
• Lietuvių Fondo suvažiavi- 
man Toronte niekas iš Oita- 
woj gyvenančių narių nuvyk 
ti negalėjo dėl ruoštų paren
gimų vietoje. Nusiuntė tik 
įgaliojimus.

apie mėnesį laiko nusitęsęs 
streikas. Streikuotojai laimė
jo 1716 centų (įskaitant ap
draudimo ir kitus priedus) 
atlyginimo valandai pakėli
mą.

Šį pavasarį ir vasarą mū
sų miesto centre ir priemies
čiuose bus pradėta statyti 
bent keletas didžiulių pasta
tų, kurių vertė vis po milijo
ną dolerių ar net daugiau. 
Vienas iš tų pastatų yra 5 ir 
10 et. prekybos namai patys 
didžiausi iš tos rūšies v.soje 
Kanadoje,

AP. VALDYBA RENGIA

Motinos dienos minėjimą, 
kuris įvyks gegužės 2 d. Uk
rainiečių salėje Bayview. 
Programos pradžia 5 vai. 30 
min., o nuo 9 vai. vak. šokiai 
ir bufetas. Pakvietimai atski 
riems tautiečiams nebus s.un 
tinėjami. Au. v-ba prašo ne
vėluoti ir garantuoja už gerą 
tvarką laike pobūvio. Iš vyk
domų pasirengimų atrodytų, 
kad tai turėtų būti vienas iš 
didžiausių ir sėkming.ausių 
v-bos parengimų, koktu jau 
ilgokai neturėjome. Labai 
gaila, kad į mūsų kolonijoje 
įvykusį susirinkimą, kuriame 
buvo svarstomi Motinos die
nos minėjimo vaišių ir pana
šūs reikalai, nebuvo pakvies
tos kelios labai rimtos tau tie 
tės.

Korespondentas.

NL red. apga lestauja, kad 
SS. Marie lietuvių spaudos 
korespondentai tarp savęs 
pešasi ir dar blogiau, kad tas 
peštynes, neįdomias skaityto 
jams, išneša į viešumą. Bet, 
vienam pasisakius, reiklia at
sikirsti ir kitam. . . Geriau 
būtų, kad tos peštynės liktų 
vietoje tarp nesutariančių ir 
besipešančių.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių Inikiaštis 

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

Administracijoj adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., III.. USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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HAMILTON WINDSOR, Ont.
PAVASARIO 

PASILINKSMINIMAS,

PO GASTROLĖS 
NEW YORKE

„Aukuro“ aktoriai sugrįžę 
į Hamiltoną, dar ilgai gyve
no kelionės įspūdžiais, veika 
lo pasisekimu ir t. t. Dauge
lis dar ir dabar tebesiteirau- 
ja; apie jo atliktą rolę, žino
ma laukdamas teigiamo atsa 
kymo. Reikia pripažinti, kad 
patiems aktoriams, ypač to
kiems kaip mes esame, iš vi
so neįmanoma spręsti, kaip 
buvo šis scenos darbas atlik
tas. Kas dirba, tas savo klai
dų nepastebi, tačiau pašali
mam asmeniui, stebint veika 
lą ištisai, gali pastebėti be
veik kiekvieną spragą. Taip 
buvo Hamiltone š. m. vasa
rio 29 d. Aukuriečiai išgirdo 
apie jų darbą, tik pasiro
džius spaudoje net ne akto
rių ar nusimanančių toje sri
tyje asmenų atsiliepimus. 
Buvo miela, kad atsirado kas 
atidengė mūsų padarytas sp
ragas ir teigiamai atsiliepė 
apie gerąsias puses. Tai bu
vo Hamiltone, kur iš viso ne 
turime scenos kritikų ar 
bent šiek - tiek nusimanan
čių scenos darbe asmenų, ku 
rie galėtų duoti rimtą kritiką 
bet kokio veikalo pastaty
mui. Kas kita New Yorke, 
kur yra ne keli bet gal net 
keliolika teatro žinovų - kriti 
kų ir kurie buvo matomi salė 
je su maloniais patarimais. 
Aukuriečių laukta viltis pa
matyti spaudoje autoritetin
gą ir rimtą atsiliepimą, iki 
šiai dienai nepasirodė. O tas 
būtų daug padėję ypač jau
nesniems aktoriams ateityje. 
Man asmeniškai, atsidūrus 
New Yorke pirmą kartą su 
„Atžalynu”, tikrai buvo mie 
la matyti tiek daug nepažįs
tamų veidų, dedant pastan
gas kuo nors mums padėti, 
kad tik mūsų darbas būtų pa 
lengvintas ir atliktas galimai 
geriau. Bet kaip ištikrųjų 
mes jį atlikom, atrodo paliks 
New Yorko paslaptyje.

„Aukuro“ vadovė p. E. 
Dauguvietytė - Kudabienė, 
Valdyba ir „Atžalyno“ akto
riai, tuo pačiu nori išreikšti 
tikrai nuoširdžią padėką BA 
LFo vadovybei sudariusiai 
sąlygas mums aplankyti Jū
sų koloniją ir kartu prisidėti 
prie Jūsų dirbamo nepapras
tai naudingo šalpos darbo. 
Toks bendradarbiavimas su 
tolimesnėmis lietuvių koloni
jomis, nuoširdžiau jungia 
mus visus Bendram darbui 
čia išeivijoj ir duoda vilčių; 
kad tą darbą tęsime iki mūsų 
Mieloji Lietuva, vėl bus lais
va ir nepriklausoma.

Stebint vietos lietuvių ko
lonijos kultūrinę - meninę 
veiklą, ypač norint į šias dar 
buotojų eiles įtraukti kuo di
desnį skaičių jaunosios kar
tos, krinta į akis nenoras dir 
bti po keletos atliktų dides
nių darbų. Didžiausia to prie 
žastis; ta pati vieta, tie pa
tys pažįstami veidai žiūrovų 
suoluose, nesudaro jokio kil
nesnio įspūdžio ir noro dirb
ti. Kad patraukus daugiau 
jaunimo į bet kokį kultūrinį 
ar tautinį darbą, reikia steng 
tis sudaryti kuo geresnes są
lygas dirbantiems vienetams, 
kad su jų darbo vaisiais gali
ma būtų pasirodyti kuo pla
tesnėse apylinkėse, ir ne vien 
savo kolonijoj. Tada atsiras 
pakankamas skaičius norin
čių dirbti ir darbas bus nau
dingesnis taip grupių vado
vams, bei visai mūsų išeivi
jos bendruomenei, kuri sie- 
kia vieno ir to paties tikslo - 
išlikti kuo ilgesnį laiką lietu
viais. Į tai kaip tik turėtų 
daugiausia dėmesio kreipti 
visos mūsų bendruomenių v- 
bos ir kiti aukštieji veiksniai 
išeivijoje. V. P.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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 8-0511

DIDYSIS JAUNIMO 
PASIRODYMAS

Po ilgo ir įtempto žie
mos darbo, mūsų garsusis 
„Gyvataras“ vėl išeina į sce
ną. Pasiekęs savo aukščiau
sią laipsnį gausumu (107 as
menys), pilnam sąstate, ant
roje gegužės pusėje, parodys 
publikai savo atsiektus laimė 
jimus. Ne vien su naujais da 
lykais, bet ir su naujomis jė 
gomis, išvysime scenoje jau
nuosius lietuvybės palaikyto 
jus, kaip dar niekad nematė
me.

Daugeliu atvejų buvo ma
tomos labai ribotos grupės, 
per šventes bei minėjimus, 
kur „Gyvataras” visada bu
vo mielai sutiktas. Šį kartą 
matysime visą „Gyvataro” 
sąstatą tą pačią dieną.- Tuo 
jie nori parodyti visiems, 
kad yra dirbanti ir labai dir
banti saviveiklinė grupė, ku
ri yra verta atkreipti dėmesį 
kiekvieno tauraus lietuvio. 
Parodykime, kad negalėdami 
dirbti tiesiogiai su jais, bent 
jų darbą mokame įvertinti.

Daugeliui iš mūsų gal ne
bus galimybės „Gyvatarą“ 
pamatyti Toronto Laisvės 
Festivalyje, tad turime nepa 
prastai gerą progą čia pat na 
muose pamatyti ir jį paremti 
bent moraliai. Atminkime, 
kad čia yra mūsų , kaip lietu 
vių, egzistencijos pratęsi
mas. Žinome, kad ir visu 100 
% atsilankę į koncertą, nepa
dengsime „Gyvataro” aukos 
mums ir mūsų kraštui. Tai 
nesuskaitomos darbo valan
dos besiruošiant, taip vado
vams, taip patiems šokėjams. 
Mūsų atneštas doleris, bus 
tik lašas jūroj. Daugumos pa 
lankumas jiems daugiau ver
tas negu pinigai. Gausus atsi 
lankymas yra jiems užmokės 
tis ir akstinas dirbti dar dau
giau. Tad sekim spaudoje to 
limesnę „Gyvataro“ informa 
ciją ir paskirtą popietę ati- 
duokim jiems — jaunimui.

V. P.
LN V-BOS POSĖDIS

įvyko bal. 12 d. v-ba vienu 
balsu nutarė Delta kiną per
dirbti į du aukštus. Viršuje 
būtų didelė salė, tinkanti kre 
pšiniui žaisti, o apačioje ma
žesnė salė ir klubas.

Atsisakius Alf. Patamsiui 
iš Statybos K-jos p-ko parei
gų, nauju šios k-jos p-ku iš
rinktas Fel. Rimkus.

LN sklypas nutarta išly
ginti ir bandyti išnuomuoti. 
Šį darbą vykdyti pasiėmė J. 
P. Rakauskas.

Svarstant lėšų klausimą, 
V-ba buvo nuomonės, kad ga 
vus reikiamus leidimus, rei
kalingus remontui apie $100 
tūkstančių sukelti, padidi
nant Delta nuosavybės pir
mąjį morgičių iki $150,000 
(dabartiniai morgičiai yra $ 
72,000) ir išplatinti paskolos 
šėrus, kurių pagal čarterį 
dar galima parduoti už $ 38 
tūkstančius.

Bal. 4 d. v-ba išsiuntinėjo 
laiškus tiems LN nariams, 
kurie padavė pareiškimus jų 
šėrus parduoti. Iki balandžio 
16 d. pakartotinus pareiški
mus prisiuntė 20 asmenų su
moje $2,700. Dabar kaip tik 
yra gera proga įsigyti LN šė 
rų dar nominaline kaina, nes 
visi šėrai išparduoti, o jų pa
pildomai išleisti v-ba nenu
mato. Sk. St.

„ATŽALYNO” 
APYSKAITA.

Galutinai suvedus pinigi 
nę atskaitomybę iš „Atžaly
no“ pastatymo, vasario mėn. 
29 d. Hamiltone ir kovo mė
nesio 21 d. New Yorke, „Au 
kuras” paduoda pilną pinigi- 

ruošiamas LB-nės Ap-kės v- 
bos, įvyks balandžio 25 d., 
vengrų kat. bažnyčios gražio 
je salėje: 631 Giles Boule
vard, E., (prie Lilian g-vės). 
Šį linksmą pobūvį paįvairins 
pernai nuo soviet, laivo pabė 
gęs liet, jūrininkas padaryda 
mas pranešimą. Tai labai re
ta proga išgirsti tikruosius 
faktus ir susidaryti tikrąjį 
okupuotos Lietuvos gyveni
mo vaizdą. Ne tik mes, bet ir 
Detroito lietuviai turėtume 
kuoskaitlingiausiai šiame po
būvyje dalyvauti. Tat ir kvie 
čiame visus, ypač kaimynus 
detroitiškius, atsilankyti į šį 
pavasario pasilinksminimą. 
Gros gera muzika, veiks pui
kus valgymų ir gėrimų bufe

VANCOUVER, B.C.
PIRMAS SPAUDOS BA 

LIETUVIŲ
Vancouverio ir B. C. lie

tuvių kolonijos leidžiamam 
biuleteniui — „B. C. lietu
vis" paremti, balandžio 25 
d., 7.30 vakaro — Legion sa
lėje — 2611 West, 4 Ave. 
Vanc. ruošiamas pirmas Van 
couverio lietuvių kolonijos 
spaudos balius—vakaras. Ta 
pačia proga visų dalyvių var 
du bus išrinktas naujas arba 
patvirtintas tas pats Biulete
nio vardas ir išrinkti „kū
mai“ spaudos „naujagimiui” 
apkrikštyti.

Programoje be šokių, vai-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Senokai kiek plačiau ra

šėm apie pavergtos Lietuvos 
sportinį gyvenimą, tad vertė
tų mesti žvilgsnį į kovo mėn. 
svarbesnius įvykius, kurių da 
lis buvo surišta su Sov. S-gos 
gyvenimo ir jos tarptautiniais 
susitikimais su kitom Euro
pos komandom. Be abejo, čia 
tenka išskirti pasaulines ran
kinio pirmenybes Čekoslova
kijoj, kur už Sov. Sąjungos 
rinktinę kovoja kanadiečiai 
Macežinskas ir Kontvainis. 
Paskutinėm žiniom, mūsų kra 
što pavergėjas pateko į pu
siau baigminius susitikimus, 
kartu su Rumunija, Švedija, 
Vengrija, vakarų Vokietija ir

X?X^X^X^X^X^»X^X^X^X^X^X^- 

nę apyskaitą. Hamiltone už 
parduotus bilietus gauta — 
379 dol., už programas su
rinkta — 39.22 dol. ir už pro 
gramas New Yorke—30 dol. 
Viso pajamų gauta: 448,22 
dol. Išlaidos: salė — 85 dol., 
bilietai ir programos — 58 
dol., skelbimai ir nuotraukos 
reklamai — 41,49 dol. ir see 
nai: dekoracijos, grimai, pe
rukai, uniformos ir kt.—365, 
57 dol. Viso išlaidų— 55.0,06 
dol. Nuostolis — 101,84 dol.

Gastrolei į New Yorką bu 
vo suderėta autobusas už 
665 dol. ir aktorių praleistos, 
darbo dienos ryšium su gast 
rolėmis $155. Ką apmokėjo 
Balfas USA valiuta. Kadangi 
veikalas buvo statomas Bro- 
oklyne, tai kelionė pasidarė 
ilgesnė ir pakėlė dar 60 dol. 
susisiekimo išlaidas ir vėlai 
sugrįžus, buvo prarasta vie
na darbo diena — 20 dol. 
Gauta iš BALFo sutarta su
ma — 820 dol. USA valiuta, 
iškeitus į Kanados dolerius, 
gauta skirtumas—57,40 dol., 
kas dalinai padengė susida
riusias ekstra 80 dol. išlaidas 
ir nuostolis siekia — 22.60 
dol. Viso labo „Atžalyno“ pa 
statymas „Aukurui“ jau yra 
atnešęs 123,44 dol. nuosto
lio..

Anksčiau spaudoje skel
biant „Aukuro“ geradarius, 
buvo praleista: Hamiltono 
Ateitininkų kuopa — už gė
lės, p. G. Breichmanienė — 
už technišką pagalbą, „L. 
N‘” A-nė B-vė — už patal
pas dekoracijų paruošimui, 
J. Pleinys, p. Laparskienė, 
p. Rickienė ir stylistė p. A. 
Markov. Visiems nuoširdžiau 
šiai dėkojame ir atsiprašome 
už neapdairumą.

Nuoširdžiausią padėką rei 
škiame Hamiltono Lietuvių 
B-nės V-bai, scenos darbui 
paskyrus 50 dol. auką.

„Aukuras“. 

tas. Pradžia 7 vai. v-., o liet, 
jūrininko pranešimas — 8.30 
vai. Laukiamas tiek senimas 
tiek jaunimas.

• Tautybių organizacijoje— 
All Nations Association lietu 
vius atstovauja B. Balaišis, 
Alb. Tautkevičius ir P. Ja
nuška. Ši organizacija orga
nizuoja paradus ir tautybių 
pasirodymus, kurių metu su
teikiama proga pasirodyti su 
savais tautiniais šokiais, dai
nomis ar sportu. Linkime 
gražiai atstovauti lietuvius.

• Jonas Kunsaitis trumpam 
buvo atsigulęs į ligoninę, bet 
dabar sugrįžo į namus ir stip 
rėja. Koresp.

LIUS VANCOUVERIO 
KOLONIJOJ
šių ir loterijos, visos galimos 
ir žymesnės meninės bei lite
ratūrinės pajėgos pasirodys 
su savo kūrybomis poezijoj, 
prozoj, dainoj ir muzikoj. 
Extra bus duodamas B. C. 
Lietuvio „Šiupinys“, kurį 
atliks „Linksmieji Broliai".

Numatyta išrinkti ir Ba
liaus Karalienė. Už geriau
sius pasirodymus bus duoaa- 
mi ir atžymėjimai. Ypač pa
geidautina ir kviečiama spau 
dos baliaus atidaryme pasiro 
dyti mūsų jaunimo.

Tat visi į balių!

kt. valstybėm. Prie pergalių 
aiškiai prisidėjo ir lietuviai, 
pelnydami rusams po 4 — 5 
įvadčius kiekvienose rungty 
nėse.

Iš pabaltiečių bendradar
biavimo — į pirmą planą rei 
kia statyti plaukimo rungty
nes, surengtas mūsų sostinė
je. Tiesa, ir jos buvo su stip
ria rusišką mišraine, (Dyni- 
na, Mitrofanova, Jegorov ir 
kt.) tačiau kai kurios rungtys 
buvo tikrai pabaltietiškos, da 
lyvaujant vien tik lietuviams, 
latviams ir estams. Iš geres
nių pasekmių, reikia atžymėti 
R. Sabaliauskaitės 400 m. 1. 
st. 5 min. 30,9 sek., 100 m 1. 
st. A. Urbonas — 59,9 sek. ir 
200 m delfinu — St. Bareika 
2 min. 24,6 sek. Varžybas lai 
mėjo Estija prieš Lietuvą ir 
Latviją.
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MĖLYNAME SLĖNY
Atkelta iš 6 psl. 

neabejotinai išaugs. Nes čiuo 
žyklos vieta gera: netoli nuo 
Montrealio, prie gero kelio 
ir pati čiuožykla naši. Tą pa
skutinį sekmadienį veiklios 
buvo tiktai 4 čiuožyklos ir 
Mėlynojo Slėnio čiuožykla 
jų tarpe, ir arčiausiai prie 
Monteralio. Į ją todėl suva
žiavo ir iš kitų čiuožyklų 
čiuožėjai.

Svarbu kad iniciatyva sa
ve pateisino. Čiuožykla yra 
ir gera čiuožykla. O vasarą 
čia galima bus sustoti, resto
rane pailsėti, ežere pasimau
dyti, pasišokti.

Linkėtina, kad Vallee Blue 
ski centras išaugtų į didelį 
sporto centrą ir duotų gerą 
naudą ne tiktai dviems užsi
spyrėliams, kokie yra Pranas 
Juodkojis ir Jonas Lingaitis, 
bet ir visiems čiuožyklą parė 
musiems šėrininkams ir vi
siems mėgstantiems sportą— 
žiemą gerai pasinaudoti čiuo 
žykla ir vasarą — maudyklo
mis bei saule ir spygliuočių 
skleidžiamu ozonu. Geros 
sėkmės!

D-RO B. MATULIONIO
Atkelta iš 3-čio pusi, 

faktus“ savaip interpretavo.
Naujoko pasakymą, kad 

Nikita ir Sniečkus galėtų šyp 
sotis į saują, girdėdama, kad 
prieš juos kovojama tokiomis 
(suprask Matulionio) „miks
tūromis“, galima būtų ir taip 
parafrazuoti: Nikita ir Snieč 
kus, girdėdami Matulionio 
kalbą, gal būt nusišypsotų, o 
gal ir nusikeiktų rusiškai, 
bet dėl Naujoko išvedžioji
mų apie vaistus tai tikrai į 
„saują nusiprunkštų”.

Bus daugiau.

AR JŪS
jau prašėte

Social 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 moderniškais įs
taigų metodais didesniam produktyvingumui pasitar
naujant nedarbo draudime, taip pat kituose bendruome
nės pasitarnavimuose kaip numatoma pensijos plane.
Dėl šių priežasčių kviečiame jus dabar kreiptis Social 
Insurance Number reikalu, nors jūs ir nemokate nedar
bo mokesčio. - •
Jei dar nesikreipėte, padarykit tai dabar.
JEI JOS ESATE TARNAUTOJAS, jūsų darbdavys 
duos jums prašymo formą. Užpildykite ir greitai grą
žinkit.
JEI JOS ESATE BEDARBIS ir gaunate nedarbo pa
šalpą, užpildykit prašymą, kada esate Nedarbo Draudi
mo Komisijoje (U. I. C.) įstaigoje arba pasiųskite paštu. 
JEI JOS ESATE DARBDAVYS registruotas Komisi
joj, automatiškai gausite prašymų formas. Jei nesate 
registruotas Komisijoj, prašau susisiekti su vietos U. L 
C. įstaiga ir formos jums bus prisiųstos. Išdalinkite pra
šymų formas, tarnautojams, užpildytas grąžinkite kar
tu, ne atskirai, Komisijai.

UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION 
OTTAWA

UIC—164A.

ST. CATHARINES, ONTARIO
DĖL JONINIŲ 

ST. CATHARINES
15(887-me N. L. nr. buvo ra 
šyta apie aštuntąsias Jonines 
Meritono salėje.

Ši žinia yra pavėluota. Jo
ninės toje salėje neruošiamos. 
Toje salėje šiemet ruošiamos 
St. Catharines lietuvių para
pijos sukaktuvės.

Tačiau Jonines buvo supro

Dar kovo mėn. pradžioje, 
žema temperatūra^ leido ir le 
do ritulininkams pasidžiaugti 
ir šios žiemos sporto šakos 
malonumais, surengiant Šiau
liuose turnyrą. Be šeiminin
kų, jame dalyvavo dar Kau
nas, Vilnius ir Panevėžys. 
Kaip ir reikėjo tikėtis, turny
rą laimėjo Kaunas (faktinoji 
Lietuvos rinktinė) lemtingo 
je kovoje įveikęs Vilnių 4:1.

Iš lengvosios atletikos ne
galima tylomis praeiti, nepa
žymint suruoštų varžybų Ka 
uno halėje, kur Lietuvos lat
vis E. Grundmanis atsiekė1 
naują uždarų patalpų rekor
dą, iššokdamas 1,97 m. Kitos 
pasekmės buvo silpnos.

VILNIUJE VYKO 
MOKSLŲ AKADEMIJOS 

visuotinio susirinkimo sesija. 
Kalbėta apie 1963 m. veiklą 
ir aptarta 1964-65 m. planas, 
gi Akademijos prezidentas 
profesorius J. Matulis 
dar ryškino partijos numaty
tus uždavinius mokslinio ty
rimo srity 1966-1970 m. Atas 
kaltinius pranešimus padarė 
Akademijos mokslinis sekr. 
akad. K. Meškauskas ir sky
rių akademikai - sekretoriai: 
fizikos - technikos ir matema 
tikos mokslų — prof. P. Braz 
džiūnas, chemijos ir biologi
jos mokslų — prof. V. Girdzi 
jauskas ir visuomeninių moks 
lų — prof. K. Korsakas. E.

— Lietuvoje stebime išlei
džiant vis daugiau verstinės 
agitliteratūros. Štai sausio m. 
jaunimui pateikta B. Polevo- 
jaus knyga „Mūsų Leninas” 
išleista rusų žurnalisto H. Bo- 
roviko knyga apie Kubos su
kilėlius „Žaliasis driežas” ir 
kt. Iš verstinių knygų daugiau 
pateikiama apie „vargingą už 
sienio gyvenimą" — pvz. ita
lų rašytojos S. Bonfanti kny
goje „Saulės skersgatvis” pa
sakojama apie varginguosius 
sluogsnius Italijoje. 

jektavęs Wellandas ir kol 
kas jų dar nėra atšaukęs. 
Bet kadangi Joninių minėji
mas sutampa su St. Cathari 
nes Pranciškonų parapijos mi 
nėjimu, tai dar neaišku, kaip 
parengimai bus suderinti.

NL red. atsiprašo dėl šio 
nesusipratimo.

PADĖKA
A. j* A. Kazimierui Žižiū- 

nui mirus, giliai nuoširdus su 
pratimas jautėsi iš Montreal 
lio lietuviškosios visuomenės, 
kadangi visus išvardinti nėra 
įmanoma, todėl bendrai vi
siems, o ypatingai dovanoju
siems gėles ir aukas mišioms, 
nuoširdžiausia padėka.

Žmona Kazimiera, vaikai: 
Andrius, Frances, Ona ir jų 

šeimos.

PRANEŠAMA APIE
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

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

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

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

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą (Bio- 

Dyne), kuri greitai padeda 
užgyti pažeistoms celėms ir 

sužadina naujų audinių 
augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gau
ti tepalo bei lazdelės formo
se „Preparation H“ vardu. 
Prašykite visose vaistinėse.

Garantuota — arba
grąžinami pinigai.
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ŠI ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 25 DIENĄ, 7 VALANDĄ VAKARO, AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE BUS IŠKILMINGAS

Aušros Vartų Parap. Choro Koncertas-Vakaras
Koncerte dalyvauja Lietuvos operos solistė ELZBIETA 
KARDELIENĖ
ir pianistas - virtuozas KAZIMIERAS SMILGEVIČIUS, 
Akomponuoja Miss URSULA CLUTTERBUCH.
Koncerto — vakaro PROGRAMOJE:

1. KONCERTINĖ DALIS, dalyvaujant chorui, vedamam 
muziko A. Ambrozaičio, ir solistams.

2. LINKSMOJI DALIS: šokiai, grojant geram orkestrui; 
bufetas su gėrimais ir užkandžiais; turtinga fantais loterija. 
Įėjimas 1.50 ir studentams 1.00 doleris.

Pelnas skiriamas choro 'kelionei į New Yorko Pasaulinę pa 
rodą, kur bus Lietuvių Diena su koncertu ir šokiais.

Visus tautiečius maloniai kviečia atsilankyti ir atsives 
ti svečių

Aušros Vartų Parapijos Choras.

mowt|real
PARAPIJOS CHORO 

KONCERTAS
Šeštadienį, balandžio 25 

d., 7 vai. vak., bus AV para
pijos choro koncertas, daly
vaujant operos solistei E. 
Kardelienei ir pianistui Kaz. 
Smilgevičiui. Programa bus 
tikrai įdomi ir įvairi. Taip 
pat bus turtingas bufetas ir 
loterija. Šokiams gros geras 
orkestras. Kas gali, yra labai 
prašomas paaukoti loterijai 
fantų. Parengimo pelnas bus 
skiriamas choro kelionei į 
Lietuvių Dieną Niujorke.

PANELEI MARIJAI 
ARLAUSKAITEI

35 metų mokytojavimo pro
ga ruošiama pagerbimo vaka 
rienė Šv. Kazimiero parapi
jos salėje gegužės 16 dieną, 
7.30 vai. vakare.

Kas norėtų šioje pagerbi
mo vakarienėje dalyvauti, 
prašomi paskambinti telef. 
RA 8-3055 Marijai Gručkū- 
nas, telef. 482-6543 Leonui 
Gudui.

KLB KR. V-BOS 
PIRMININKAS

Dr. P. Lukoševičius tarny
bos reikalais turės vykti į Ka 
nados vakarus. Tą kelionę 
jis nori išnaudoti ir KL fi
nes reikalams, ir tuo pačiu 
skridimu aplankys Winnipe- 
gą, Edmontoną, Saskatooną, 
Vancouver}, Calgarį ir Leth
bridge, gal ir Sault St. Ma
rie. Apylinkės, kurias KLB 
Kr. V-bos pirmininkas aplan 
kys ,gaus apie tai praneši
mus.

AGRONOMAS 
J. F. DAUGĖLA,

LVL CK pirm., viešėjo Mon 
trealyje, atvykęs aptirti gali 
mybių NL spaustuvėje spaus 
dinti leidinius. Viešėdamas 
aplankė daug ,savo bičiulių 
bendradarbių, pažįstamų, ap 
lankė įdomesnes Montrealio 
vietas. Svečiui Montrealis na 
tiko. Iš Montrealio į, Cleve- 
landą sugrįžo per Toronto. 
Windsorą, Detroitą.

KLB MONTREALIO 
STOVYKLOS

prie Lac Sylvere steigimui 
sutikimas jau gautas ir iš Co 
nsolidated Paper Co., kuri ta 
me rajone turi išnuomavusi 
visus miškus. Principinis su
tikimas iš Miškų Departa
mento jau gautas seniau, tai
gi beliko tik pasirašyti forma 
lią sutartį. Visiems tiems for
malumams sutvarkyti daug 
padeda didelis stovyklos etei 
gimo entuziastas notaras J. 
Bernotas.

Pagal paskutinio Stovyk
los posėdžio nutarimą, stovyk 
los išplanavimo komisija ruo
šiasi pradėti darbą, kai tik 
pradžius keliai apie stovykla
vietę. Lėšų telkimo komisija 
jau turi visus planus vajui, 
kuris įvyks gegužės mėnesį.

Pr. R.

DR. J. ŠEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 

2—4 ; 7—9 p. m.Pirmadienį ir 
ketvirtadienį
antradienį ir
penktadienį

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

2—4 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 
easGMasraffiašiBaasHBBSsmai

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK
LŲ PRANEŠIMAS

Šį šeštadienį, balandžio m. 
25 d. abiejose šeštadieninėse 
mokyklose bus egzaminai. 
Visi mokiniai atvyksta uni
formose.

Gegužės mėn. 2 d., šešta
dienį 10 vai. ryto Šv. Kazi
miero parap. salėje, bus abie 
jų Šeštadieninių mokyklų 
mokinių generalinė repetici
ja, kurioje visi mokiniai pri
valo dalyvauti.

Gegužės mėn. 3 d., sekma
dienį, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje bus mokslo metų 
užbaigimas ir mokyklų 15-os 
metų veiklos minėjimas. 
Apie tai kitą kartą bus pra
nešta smulkiau.

Mokyklų vedėjos. 
AUKŠTESNIŲJŲ KURSŲ 
egzaminai paskirti balandžio 
25 dieną šeštadienį. Trečią 
kursą šiemet baigia 5 kursan
tai.

JURGINIŲ KERMOŠIUS 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Platesnis aprašymas bus se
kančiame NL nr.
DLK VYTAUTO KLUBO 

REIKALAI 
Dėmesio šėrininkams

DLK Vytauto klubo visuo 
tinis šėrininkų susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
26 d. 2 vai. p. p., kuriame 
bus valdybos pateikiamas sta 
tybos planų projektas pri
imti. Todėl privalu šėrinin
kams kuo skaitlingiausiai da 
lyvauti susirinkime ir šią il
gų metų svajonę virstančią 
realybe aptarti ir patvirtinti.

Tuo pačiu bus galima at
likti ir kitus raikalus, pasiim 
ti dividendus ir įsigyti šėrus, 
kurie dar pilnai arba visiškai 
neturi, nes yra daugiau ne- 
eu pageidavimas, kad visi pa 
šalpinės dr-jos nariai taptų 
šėrininkais, tuo pačiu papil
dydami turimą kapitalą sta 
tybos reikalui.

Klubo. Valdyba.
IŠ MONTREALIO 

į Kanados Lietuvių Fondo 
pirmąjį suvažiavimą Toron- 
tan buvo nuvykę: KLB Kr. 
V-bos pirm. Dr. P. Lukoševi 
čius, KLF Įgaliotinis Mont- 
realiui Juozas Lukoševičius 
ir KLB Kr. V-bos atst. red. 
J. Kardelis.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., la. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų 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

ADV OKA TAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės j
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

I JOE’S BUTCHERY & GROCERY I1 i| J. LAURINAITIS S

I
® ALUS IR {VAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. |

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ |
DEŠRŲ GAMYBOJE. g

VISKĄ PRISTATO J NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. |
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO XDALIS. |1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 44)209. g

« X

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Sekmadienį madų paro 
da, 2 vai. 30 min. po pietų,

— Palaidota Marija Vaiče 
kauskienė 89 m., balandžio 
14 d.

— Bažnyčiai aukavo: cho
ras 250 dol. S. Mozūraitis ir 
P. Kalinauskas po 50, J. Ma
celis ir G. Banchette po 40, 
S. Mekšrūnas 24, J. Matuse
vičius 30, J. Dalmotas ir J. 
Ambrasas po 25, J. Mačikas 
ir A. Jonušas po 24, S. Dau- 
noravičius, P. Petrauskas, V. 
Kiniauskas, K. Ambrasas, A. 
Sakalas, M. Kringelis, V. Šie 
kis, A. Žilinskienė, G. Filerie 
nė po 20, V. Pileckas 19, J. 
Krikščiokaitis 15, V. Kudž- 
ma, J. Malcis ir P. Valatke- 
vičius po 10 ir K. Baltuske- 
vičius 12 dol.

DAINUOJAM SU 
LIONE JUODYTE

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

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

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

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

lietuviškų dainų.
Visos plokštelės yra „High 

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

telef. 769-6107 (vak).

I.G.ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČIN AŠ 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi
SAVO KREDITO KOOPERATYVE y g, Ik I B 39
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: trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak 
ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai, ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pirmoji iškilminga komu
nija bus sekmimų dieną (ge
gužės 17) sumos metu.

Sekmadienį po sumos pa
rapijos salėje bus tradicinis 
parapijiečių susirinkimas. 
Šis metinis susirinkimas yra 
labai svarbus ir klebonui, ir 
parapijiečiams, tad visi kvie 
čiami dalyvauti.

Bažnyčios fondui aukojo: 
50 dol. J. Skučas; 30 dol. J. 
Adakauškas; 20 dol. R. Luk
šienė, A. Vaitiekūnas, I. 
Kriukelis, K. Žemaitis; 15 
dol. A. Čepulis, A. Zlotkus, 
Tahan Mirza Baranauskas; 
10 dol. E. Girdauskienė, M. 
Gaputytė, M. Duquette; 5 
dol. J. Baltuonienė, P. Gapu- 
tis, J. Žemaitis; 4 dol. J. Ver 
byla.

Rinkliava praėjusio sekma 
dienio — 336.50 dol. 
METINIS MONTREALIO 
ATEITININKU KUOPOS 

susirinkimas įvyko balandžio 
18 d. NMP seserų vienuoly
no salėje. Pirm. A. Mališkie- 
nė pasidžiaugė skaitlingu da
lyvių skaičiumi ir pakvietė J. 
Ladygą susir. pirm, ir A. Pa

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

ALLIANCE
REALTIES INC. 

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

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

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinamas.

PARAMOS
Lietuvių Kredito kooperaty
vo narių skaičius auga. Ko
vo mėn. 31 d. buvo 2130 na
rių. Indėliai padidėjo $ 113 
tūkstančiu. Asmeninės pas
kolos ir morgičiai padidėjo 
$51,000.00

PROGRESUOJA
Įsigyvenant ir ekonomiš

kai stiprėjant, Toronto lietu
viai eina progreso keliais ir 
ekonominėje srityje.

Lietuvos konsulas persike 
lė į nuosavus gražius visai 
naujus namus, ir Lietuvos 
Konsulato adresas dabar 
yra: 1 Trillium Terrace, To
ronto 18, Ont., telef. 766- 
6600.

Dr. Antanas Pacevičius įsi 
gijo nepaprastai meniškus na 
mus didelio grožio vietoje, 
prie upės įlankos. Tai labai 
graži Toronto vieta, kur ne
toli namus turi dr. J. Sungai 
la ir Augustinas Kuolas, o 
dabar ten yra ir Lietuvos ko 
nsulatas.

škevičienę sekretore. Paskai
tą apie ateitininkų pasireiški 
mo trūkumus ir pliusus visuo 
meniniame darbe skaitė Tė
vas J. Vaišnys, S. J., kuri su
kėlė gyvų diskusijų. V-bos 
vardu metinį pranešimą pada 
rė sekr, G. Rudinskienė. Me 
tų bėgyje padaryti trys susi
rinkimai, surinktas nario mo 
kestis ir specialus mokestis 
Ateitininkų Konferencijai 
New Yorke, kurioje Montre
al} atstovavo Dr. V. Giriūnie 
nė. Daugumas kuopos narių 
aktyviai dalyvauja bendruo
meninėse Montrealio lietuvių 
organizacijose ir parapijose, 
kaip tatai ir dera sendrau
giams.

Į naują kuopos v-bą vienu 
balsu išrinkti Domas Jurkus, 
Bronė Lukoševičienė ir Pet
ras Styra.

Valdybos suruošt” vaišių 
metu labai nuotaikingą savo 
beletristinį kūrinį paskaitė P. 
Styra. .. Pr, R.

FILMAI,
liečią 9 — 12 metų vaikus, 
bus rodomi ketvirtadienį, ba
landžio 23 d., 8 vai. vakaro 
NMP seselių namuose.

Prieš dvi savaites buvo 
rodyti du filmai: 6—8 metų 
vaikai ir pagrindiniai vaiko 
vystymosi reikalavimai. Fil
mai yra anglų kalba, o po jų 
seka diskusijos.

NMP seselės ir KLKM d- 
ja mėgina nauju budu — aki 
vaizdiniu, patiekti tėvams es 
minius vaiko vystymosi bruo 
žus, žinias. Visi kviečiami da 
lyvauti.

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472 
Namai, žemė, paskolos-

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

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

LIETUVIŲ KAPINĖSE 
po žiemos vėl įjungtas van
duo. Kapinių lankymas įvyks 
gegužės 31 d., popietę. Dietų 
viai, norintieji dar prieš pa
vasarinį kapinių aplankymą 
savo aritmiesiems statyti ant 
kapius, yra prašomi paimor- 
muoti šv. Jono Kr. kieoomją 
dėl antkapiams pamatų islie 
jimo.

MOTINOS DIENA 
TOkONTE

gegužės 10 d., Prisuk, parapi 
jos saieje. Apyl. v-ba non at 
žymėti vieną uetuvę motiną, 
kuri šių metų bėgyje, kuo 
nors atsižymėjo: motinos pa 
reigose, visuomeninėje veik
loje ar šiaip kuo nors atkrei
pė dėmes}. Visuomenė kvie
čiama ouoti sugestijų kandi
datės parinkimui.

TORONTO LIETUVIAI
Šį šeštad., bal. 25 d., 7.30 

v. vak. Heydon Park mokyk 
los salėje (Dovercourt Rd. ir 
St. Anne’s gatvių kampas) 
Tor. Apyl. Valdyba ruošia 
Hollywoodo boleto šokėjų V. 
Karosaitės ir J. Puodžiūno 
Baleto koncertą. Be to, pro
gramoje dalyvauja ir žinoma 
lietuvaitė ksiloionistė Nina 
Rae, Visi viečiami dalyvauti.

TRAGIŠKAI MIRĖ 
DR. P. ANCtVlClUS

Trečiadienį Oakvillėje tra
giškai mirė Dr. Pranas Ance 
vičius ir šeštadienį, bal. 18 d. 
palaidotas per Toronto Šv. 
Jono bažnyčią lietuvių kapi
nėse. Liko žmona, b. lietuvių 
mokyklos vedėja Vilniuje len 
kų okupacijoje, dabar Uakvil 
le liet. apyl. pirmininkė, sū
nus jaunas daktaras ir dvi 
dukterys.

Pas tėvus parvykęs sūnus 
atvežė žinią, kad pardavęs 
leidyklai naują Dr. P. Ance- 
vičiaus knygą, bet tėvą jau 
rado mirusį.

Dr. P. Ancevičius mokslus 
ėjo Lietuvoje. Už opozicinę 
veiklą buvo kalėjime, iš ku
rio Tumas - Vaižgantas išva
davo. P. An. persikėlė į Vil
nių, kur įsigijo polit. moks
lų daktaratą už disertaciją 
apie Sovietu konstituciją. Da 
lyvavo opozicinėje veikloje ir 
jos spaudoje. Nustačius Lie
tuvos diplomatinius santy
kius su Lenkija, Dr. P. Ance 
vičius buvo Liet. Žinių ats
tovu Berlyne, kur pasiliko 
Lietuvą Sov. Rusijai okupa
vus, vėliau persikėlė Į Kana
dą ir buvo kandidatas į fede- 
ralinį jos parlamentą. Buvo 
gabus žurnalistas. Mirė tetu
rėdamas 59 m. amžiaus. Už- 
užuojauta šeimai.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

Tel.: dienomis A V 8-2352.
PO 6 vai. PO 7-6183.

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.
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