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Politinio pasimetimo Babelyje
• VIENI KITUS MOKINA,BET ABU NEPATENKINTI
• JAV IR DB SUSIRŪPINUSIOS DĖL KIPRO KOVŲ
• AMERIKA VISKAME NUSILEIDŽIA RUSIJAI
• PORTUGALAI IR ISPANAI REIKALAUJA LAISVĖS
• PRANCŪZAI TRAUKIASI IŠ ATLANTO SĄJUNGOS
• ARKIVYSKUPAS BARANAS LAUKIA LAISVĖS
• KIPRE GRAIKŲ KOVOS SU TURKAIS 

TEBESITĘSIA
Komunistų tarpusavės ne

santaikos taip paveikė tarp
tautinę politiką, kad galvat
rūkčiais
DABAR VISKAS KINTA.

Santykių pakitimas komu 
nistinėje stovykloje, nežiū
rint Nikitos Chruščiovo stip- 
rinimosi, yra esminis ir gi
lus. Tie tarpusaviai komunis
tų santykiai, nežiūrint rumu
nų tarpininkavimo, nežiūrint 
visų satelitų paramos Mask
vai ir pačių rusų pastangų 
kaip nors susitarti, vis dėlto 
geryn neina.

KINAI ATMETĖ 
RUSŲ SIŪLYMĄ

tartis taikiu būdu ir dėl teri
torinių ginčų. Taigi: kinai 
aiškiai pasisako už sienų per 
žiūrėjimą. Ir rusai jau sutin
ka tartis, bet, kas ypač įdo
mu, — kinai atmeta taikos 
susitarimo būdą ir teigia, 
kad tai gali būti išspręsta tik 
tai kovos būdu... Tat, kinai 
grasina rusams jau ir karu!

Bolševikus rusus tas ir Sa
kuoja, nes jie neranda išei
čių. Dėl to yra labai sumažė
jęs rusų agresingumas.

RUSAI PATENKINTI 
TAIKOS RAMYBE

su Vakarais ir „užmiršta“ 
anksčiau buvusias „laukimui 
nepasiduodančias“ problem
as.

Amerikos Jungtinėms Vai
styta ms, pagal prezidento Jo 
hnsono politiką, nieko dau
giau ir nereikia, jeigu
„SNAUDŽIANTIS ŠUO*’,

kaip sakoma, nejuda. . . To
dėl JAV prezidentas „patari
nėja“ ir Vakarų Vokietijai to 
„snaudžiančio šuns” neerzin
ti. JAV nori, kad jis ilgiau 
snaustų. Bet Vakarų Vokie
tija tokiais Johnson© „pata
rimais” nepatenkmta. Vokie
čių spauda sako: JAV prezi
dentas nedžentelmenas, nes 
V. Vokietija ne Vietnamas, 
kuriam JAV ir tai negali vis
ko padiktuoti. . .

Pakeliui JAV su SSSR ne 
tiktai „patarimuose“. Jau J. 
A. V. prekybos palata pasisa 
kė už laisvą prekybą su Rusi 
ja, tiktai neduodant ilgame
čių paskolų.

Vak. Vokietijos kancleris 
Erhardas, įkandin Jonsono 
įtaigojimams, viešėdamas 
Berlyne ir su vakarinio Berly 
noį burmistru Brandtu stip
rindamas vąkarinės Vokieti
jos poziciją šiame

ŠALTOJO KARO 
CENTRE,

vis dėlto nepataikė į Johnso- 
no taikinį, nes pabrėžė: Su 
Maskva — gerai, sutinku, ge 
rinti santykius, bet su Mask
vos marionete — Grotevoliu 
— ne! O juk čia ir glūdi kla 
usimo esmė. Ir baimė, kad 
Europoje gali būti jėga — 
suvienyta Vokietija, Nikita, 
kaip pasaulinis imperialistas 
Nr. 1, jaučia visu savo kailiu 
baimę.
MAKARIOS TEBEDIRBA 

UŽ GRAIKIJĄ
ir savo vidaus reikalų minis- 

terį pasiuntė vadovauti kovo 
ms prieš turkus. Bet Kipro 
turkai moka kovoti už savo 
teises ir nei Makarios, nei Ni 
kitos nacionalistiniai graikų 
kurstymai turkų neįveikia.

Jeigu žmonių, tautų, sugy 
venimas būtinas, — o kitaip 
ir būti nevali, nes priešingų 
atveju didžiuma turėtų mažu 
mą arba pavergti, arba iš
skersti, — tai ir graikų - tur 
kų sugyvenimas turi būti.

Neva eidamos šią kryptimi, 
JUNGTINĖS TAUTOS KIP 
RE APSISKANDALIJO...

Kokiam gi tikslui ten pa
siųsta kariuomenė, jeigu ji 
nieko veikti negali? Jeigu ne 
gali sulaikyti graikų - turkų 
kovų?

Tai būdinga Jungtinių Tau 
tų veiklos nesąmonė, būdin
ga kaip tiktai dabartiniams 
laikams, kuriuos galima bu
dinti, kaip

VISUOTINIO 
PASIMETIMO LAIKUS
Atrodo, kad išnyko iš pa

saulinių padairų politikai, dip 
lomatai ir bendrai žmonės su 
galvomis, širdimis ir sąžine 
ir beliko visuotinis pakriki
mas, kuriame, savotiškas Ba
belis, kuriame nerandama ne 
tiktai bendros kalbos, bet ne
randama nei bendros min
ties: vieni siekia karo, kiti 
taikos; vieni taikosi pasigrob 
ti teritorijas, kiti bando atsi- 
palaidoti; vieni skelba laisvę, 
kiti visomis jėgomis palaiko 
pavergimą, — politinis chao 
sas vakaruose, chaosas ir ko
munistų lageryje.

KITOS ŽINIOS
— Kanados sostinėje, Ot- 

tawoje, pagautas šnipinėjant 
„korespondentas“ Tarasov, 
kuris išvarytas iš Kanados at 
gal į Maskvą.

— Jungtinių Tautų karinių 
dalinių vadui Kipre įsakius 
griežtai, sustojo kovos. Ar 
tai bus jau galas?

— Prancūzai atšaukė iš 
Atlanto s-gos savo karinin
kus ir pasisako prieš ministe- 
rių posėdžių reikalingumą.

— Italijos min. pirm. Mo
ro pasisakė už Europos vals
tybių sąjungą.

— JAV prezidentas pareiš 
kė, kad inspekciniais tikslais 
JAV lėktuvai virš Kubos sk
raidys. Castro atsakė: šaudy 
sime. Chruščiovas: tai prieš
tarauja teisei. Johson: buvo 
sutarta inspekcija, kadangi 
Maskva jos nevykdo, mes tu 
rime panaudoti savo priemo
nes.

— Pekinas vėl puola Mas
kvą. Esą Sikijango pasienyje 
rusai pervyliojo pas save tū
kstančius kiniečių. O rusai sa 
ko: kiniečiai bėga nuo žiau
raus kinų komunistų perse
kiojimo.

— Gegužės 1 d. proga dau 
gelyje valstybių vyko darbo 
žmonių solidarumo demonst 
racijos.

— Fidel Castro sreg. 1 pro 
ga išstatė Chruščiovo ir Ma 
Tse-tungo portretus, o Peki
nas — Stalino.

— Laivas su 250 žmonių 
nuėjo į dugną.

KAS NAUJA
KANADOS EMIGRACIJA 

l JAV
Praėjusiais metais iš Kana 

dos į JAV emigravo 1,583 
specialistai — gydytojai, in
žinieriai, architektai ir kt. 
specialistai. Tas kelia susirū
pinimą.

Natūralus Kanados gyven 
tojų prieauglis pernai buvo 
322,000 žmonių, įvažiavo iš 
užsienių 93,000, tat viso 415 
tūkst. asmenų. Bet faktinas 
prieauglis buvo tiktai 335 tū
kstančiai, kiti išsikėlė į JAV, 
jieškodami geresnių gyveni
mo sąlygų, kurios specialistų 
nuomone, yra 30% yra geres
nės.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
MOTERYS SOVIETIJOJE 

ANTROS RŪŠIES 
PILIEČIAI

Norint stipriau pajungti 
moteris, soviėtijoje griebia
masi naujų priemonių. Turė
damos „lygias teises į darbą“, 
sovietinės moterys verčiamos 
plytas nešioti prie statybos 
darbų. Moterys ir kolūkiuo
se atlieka didžiausius darbus. 
Bet okupantui bolševikui to 
neužtenka. Moterį okupantas 
nori išnaudoti iki paskutinių 

m Mat, P.Q

NMP SESERŲ MONTREALYJE 
DEŠIMTMETIS

šeštadienį paminėtas labai 
gražiai ir sėkmingai, paįvai
rintas koncertu.

Vienuolynui remti būrelio 
vardu minėjimą pradėjo p. 
Zubienė ir po trumpo žodžio 
minėjimo programai vesti pa 
kvietė Pr. Rudinską.

Vedėjas tuojau sudarė gar 
bės prezidiumą ir pats kalbė 
jo apie NMP Seserų vienuo
lyno ir jo vedamų įstaigų pa 
dėtį. Pranešėjas apgailesta
vo, kad Montrealio lietuviai 
nesugeba pasinaudoti vienuo 
lyno ir jų vedamo vaikų dar
želio patarnavimais, todėl 

’kvietė visus daugiau domėtis 
Seserų darbu ir jų pastango
mis patarnauti lietuviams.

Vienuolijos viršininkė, at
vykusi iš Putnam, Motinėlė 
Augusta plačiau sustojo prie 
NMP seserų kongregacijos, 
kuri vienintelė įsteigta Lie
tuvoje arkivysk. Matulaičio, 
Lietuvos atsikūrimo metais, 
1918 m. spalio mėn. Ji iškėlė 
gražius ir kilnius vienuolijos 
tikslus.

Vienuolyno Montrealyje 
kūrėja Sės. Felicija plačiai 
apipasakojo vienuolyno įsikū 
rimo istoriją, pažymėdama, 
kad pradžia buvusi labai pro
blematiška, bet, nenuleidžiant 
rankų, vis dėlto buvo įsikur
ta ir dabar vienuolynas gra
žiai susitvarkęs ir, nors sko
lų dar daug yra, bet jau yra 
ir naujų projektų, o jiems ir 
vieta jau nupirkta, šalia vie
nuolyno.

Vakaro vedėjas pranešė, 
kad buv. vienuolyno vyres
nioji Sės. Margarita išvažiuo 
ja ir jau nebegrįš, ir pristatė 
naują vyresniąją, Sės. Berną 
dėtą, kuri nuo šiol pradėjo 
savo naujas pareigas. Sės. 
Bernadeta esanti muzikė. Pa 
sisakė ir išvykstanti Sės. Mar 
gari ta.

KANADOJE
PAKELTI PAŠTO 

TARIFAI
Nuo balandžio 1 dienos pa 

keltas spausdinių siuntimas: 
kas anksčiau buvo apmokama 
2 et., dabar reikia apmokėti 3 
et. COD (apdėtas mokestis) 
vieton 10 et. už minimumą pa 
keltas iki 15 et. ir vieton 30 
et. už maksimumą iki 40 et.

Jau anksčiau yra pakeltas 
mokestis už Expres laiškus: 
vieton buvusių 10 et. priedo, 
dabar reikia mokėti 25 et. 
Tat paprastas Expres laiškas 
reikia apmokėti 30 et. pašto 
ženklais Kanadoje ir Expres- 
-Par Avion į Ameriką laiškus 
reikia lipinti 32 et. vieton bu 
vusių 17 et.

jėgų. Tuo tikslu sugalvojo 
moterų tarybas. Dabar laik
raštis „Komunistas“ svarsto 
būdus, kaip moteris stipriau 
išnaudoti. Jos visus darbus 
turi dirbti lygiomis su vyrais. 
Bet gi ant jų pečių guli vai
kų auginimas, virtuvė, skal
bykla ir daugelis kitų darbų. 
Moteris tat pasidaro išnaudo 
jimo objektas.

Po to sekė dar sveikini
mai, kuriuos pareiškė KLB 
Kr. V-bos pirm. Dr. P. Luko 
ševičius, AV Klebonas T. K. 
Pečkys ir kiti — žodžiu ir 
raštu.

Po iškilmingo akto, kurio 
metu vienuolijos viršininkė 
Motinėlė Augusta apdovano
jo buv. būrelių vadovus: p. 
Zubienę, Ir. Lukoševičienę ir 
A. Ališauska, sekė labai gra
žus koncertas, kuriam iš Či
kagos buvo atvykusi op. sol. 
Prudencija Bičkienė, palydi 
ma fortepijonu U. Clutterbu
ck ir K. Smilgevičiaus, bet 
apie koncertą vėliau.

Minėjimas užbaigtas gra
žiomis vaišėmis, kurių metu 
dar buvo ir loterija. Publika, 
kurios buvo apie 200, turėjo 
gražų vakarą, prie kavos puo 
delio ir gausių saldumynų 
galėjo maloniai pasikalbėti.

Visų sveikinusiųjų linkė
jimai buvo Montrealio lietu
viams pasinaudoti NMP Se
serų patarnavimais ir Vienuo 
lynui sėkmės vykdant savo 
uždavinius, kurie yra lietu
vių naudai.

PALAIDOTAS SAVANO 
RIS - KŪRĖJAS

Praėjusią savaitę palaido
tas Petras Stulginskas 69 m. 
Velionis buvo Lietuvos atsi 
kūrimo laikų kūrėjas - sava
noris, pažiūromis demokra
tas. Po gr. 16 perversmo, jis 
dalyvavo vad. Tauragės suki
lime. Teroristinės „vilkų“ or
ganizacijos, kurią prez. A. 
Smetonos valdžia likvidavo, 
persekiojamas turėjo pasitrau 
kti į Kanadą, nors Lietuvoje 
gyveno pasiturinčiai ir nepla 
navo kur nors iš Lietuvos tr 
auktis. Tačiau pasitraukęs į 
Montrealį, atsižadėjo daly
vauti politikoje ir taip visą

KANADA STEIGS MOKS 
LŲ SEKRETARIATĄ 
Kanados federacinė sant 

varka, netobulai sudaryta 
palikus daugelį spragų, nuo 
latos save duoda žinoti. Šta 
buvo susidurta su pensiji 
planu visos Kanados mastu 
nes pagal federalinius santy 
kius, draudimas priklauso pi 
ovincijoms. Kvebekas buve 
pasipriešinęs bendram pla 
nui, ir reikalas buvo įstrigęs 
kol Kvebeko vyriausybė, p< 
ilgų derybų ir nuolaidų iš fe 
deralinės vyriausymės pusės 
susitarė dėl bendro plano.

Federalinė vyriausybė ne 
turi, kaip kitos kad valstybė, 
turi, švietimo ministerijos, kt 
ri tvarkytų visos Kanado 
mastu mokslo bei mokym. 
reikalus, dėl to vidurinio mc 
kslo srityje yra atsilikimas 
Tiktai dabar jau rūpinamas 
švietimo ministerijų steigi 
mu. Ir Kanados min. pirm. L 
Pearson parlamente paskel
bė, kad pirmasis valdžios rū
pestis dabar įstegei mokslų
sekretariatą.

— Per 18 mėn. Ontario 
prov. bus įvestas mažiausio 
atlyginimo dydis — 1.00 ir
1.25 et. už vai., žiūrint darbo 
rūšies.

puslapyje KL Bendruome
nės pranešimą.

MAŠINŲ FONDO VAJUS
Nuoširdžiai dėkojame už 

naujus įnašus NL Mašinų 
Fondui, kuris labai yra reika 
lingas, nes NL Bendrovei dar 
trūksta kelių mašinų, kad ga 
lėtų savarankiškai be kitų pa 
galbos, dirbti.

VDr. Anysas Martynas,
Toronto ....................... 15.00

v Bulkė Petras, _ _................
Hamilton ........... '. . . . 10.00

V K. Gricius,
Montreal . . . . 5.00

laiką savo nusistatymą išlai
kė. Velionis buvęs tolimas 
Lietuvos prezidento A. Stul
ginskio giminaitis.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

„Lito“ valdomas kapitalas 
jau perviršijo vieną milijoną.

Per pirmus keturius mėne
sius „Litas” šiemet paaugo 
daugiau, kaip pernai per visus 

metus. Malonu konstatuoti, 
kad visi Montrealio lietuviai 
jau įvertino savo kredito uni
jos svarbą ir į ją nuoširdžiai 
dedasi. Labai galimas daly
kas, kad netolimoje ateityje 
„Litas“ bus pajėgus paten
kinti visus Montrealio lietu 
vių kredito reikalus.

„Lito“ Valdybos ir komi
sijų mėnesinis posėdis pir
madienį, gegužės 11 d. 7 vai. 
vakaro banko patalpose.

Šv. Kazimiero salėje „Li
to” operacijos didėja. Rytinės 
Montrealio dalies lietuviams 
siūlomo dar daugiau pasinau
doti jo patarnavimais.

Kitiems bankams prirašius 
palūkanas praeito mėnesio ga 
le, pats geriausias laikas san
taupas perkelti į „Litą“. Da
rantiems savo pinigines apy
vartas, geriausia „Lite“ ati
daryti einamąsias sąskaitas. 
Už jas „Litas” moka 4 %, ku 
riuos skaičiuoja kas mėnesį ir 
duoda pilnus čekių patamavi 
mus. Be to, „Litas” grąžina 
narių išrašytus čekius, ku
riuos labai patogu panaudoti 
prie išlaidų dokumentų. Gy
vybės draudimo reikalui in
dėlių ir einamoje sąskaitoje 
esančios santaupų sumos su
muojamos, jeigu iš vienos in

LUKOŠEVIČIUS,
KLB Krašto Valdybos pirmi 
ninkas, šią savaitę vyksta 

lankyti Kanados Vakarų.
Plačiau žiūrėkite antrame

Viso gauta '. ..................30.00
Nuoširdžiai dėkojame.

NL Maš. F. buvo 12,312.00

MF dabar gauta . . 30.00
MF dabar yra . . . .12,342.00 
MF užplanuota. ... 15,000.00 

MF dar trūksta . .. .2,658.00
Būsime labai dėkingi vi 

siems, kas prisidės prie N L Ma 
šinų Fondo vajaus piano įvyk 
dymo. Valdyba.

dėlių sąskaitos nesusidaro $ 
2,000. lokių sąlygų neduoda 
ne tik nė vienas bankas, bet 
ir nė viena Kredito unija Mo 
ntrealyje.

Naujasis „Lito” statutas 
jau įteiktas Quebeco Kredito 
Unijų Lygai aprobuoti. Po to 
bus įregistruotas provincijos 
valdžios Kooperatyvų Depar
tamente. Pr. R.

KLB MONTREALIO 
STOVYKLOS 

planuotojai: inž. J. Kibirkš
tis ir inž. V. Šipelis praeitą 
savaitgalį buvo išvykę į Lac 
Sylvere sudaryti stovyklavie
tės topografinį planą.

Stovyklos lėšų telkimo ko
misijos pirm. P. Adamonis, 
talkininkaujant E. Piečaitie- 
nei, sudarinėja galimai pil
nesnę Montrealio lietuvių 
kartoteką aplinkraščio sto
vyklos reikalu išsiuntinėji
mui, o vėliau — aukų rinki
mui lankant tautiečius namu 
ose.

Numatoma stovyklavietės 
tvarkymo darbus dar šį pava 
sarį tiek pastūmėti į priekį, 
kad jaunimas jau šią vasarą 
galėtų joje stovyklauti.

P. R.
PAPILDYMAS

Aprašant pirmąjį Kanados 
Lietuvių Fondo suvažiavimą, 
praleista visa pastraipa, bū
tent: aprašius Fondo tary
bos rinkimus, praleista, kad 
Kanados Lietuvių Fondo ta
rybos pirmininku išrinktas 
V. Ignaitis ir sekretorium P. 
Januška. Tai yra Tarybos 
prezidiumas, kuris šauks su
sirinkimus ir kt. sik'**"
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Kanados Lietuvių Fondas
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS STIPRĖJA

Šiemet, balandžio 18 d. 
įvykęs pirmas KLF visuotinis 
narių susirinkimas užbaigė 
Fondo organizacinį periodą 
ir išrinkęs pastovius organus 
nutiesė kebą ir nustatė gaires, 
pagal kuriuos rikiuosis visi 
Kanados lietuviai, siekiant 
bend, o tikslo — sutelkti gy
vųjų jėgą lietuviškos sąmonės 
ir lietuvybės išlaikymui.

Laikinoji Fondo Valdyba: 
V. ignaitis, P. Januška ir St. 
Jakubickas padarė gražią pra 
džią, už ką jiems priklauso gi 
Ii padėka. Naujoji Fondo Vai 
dyba: dr. A. Pacevičius, Jį. Si 
manavičius, inž. P. Lelis, inž. 
V. Balsys ir St. Jakubickas, 
tą darbą tęs toliau. Ji steng
sis pasiekti visus Kanados lie
tuvius ir paprašys juos prie 
šio bendro darbo prisidėti.

Kiekvienas asmuo ar orga
nizacija, įnešę 100 dolerių, ta 
mpa Fondo nariu. Pagrindi
nis Fondo kapitalas yra nelie
čiamas, tik jo nuošimčiai, pa
siekus didesnę sumą, bus nau 
dojami lietuvybės išlaikymui. 
Fondo pinigai laikomi lietu
vių kredito kooperatyvų ban
kuose. Sąskaitos jau atidary
tos: „Paramos“ ir „Prisikėli
mo parapijos bankuose To
ronte ir „Lito“ banke Mont- 
realyje. Kiekvienam aukoto
jui paliekama laisva valia, į 
kurį banką jis nori savo įna
šą padėti. Hamiltono „Talko 
je“ irgi bus atidaryta sąskaita.

Jau turima Fonde daugiau 
kaip 6000 dolerių suma. Ji su 
sida.ė iš žemiau išvardytų as
menų ir organizacijų įnašų: 
Juozas Petravičius $1000, Dr.

Kanados Lietuvių Fondo mecenatui
JUOZUI PETRAVIČIUI 

mirus,
JO ŽMONAI, SŪNUI, DUKRAI IR GIMINĖMS 

gilią užuojautą reiškia
K. L. F. Valdyba.

A. f A.
JUOZO MAŽEIKOS MIRTIES METINIŲ 

paminėjimo gedulingos Šv. Mišios 
bus laikomos š. m. gegužės 14 d., ketvirtadienį, 8 vai. ryto, 

Aušros Vartų šventovėje, Montrealyje.
A. A. Tamošaičiai.

A. f A.
INŽ. PROF. STEPONUI KOLUPAILAI

mirus, 
gilią užuojautą jo

ŽMONAI, DUKROMS ir ARTIMIESIEMS
reiškia

A. A. Tamošaičiai.

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

arba sml. pašto ženklais).

A. Kaveckas $500, P. Augai- 
tis, V. Ignaitis ir A. Rudokas 
po $25u, I. Tumosa $200, J. 
Bersenas, S. Jakubickas, S. 
Kairys, J. Laureckas, V. Mi- 
ceika, Z. Mockus, S. Rastap- 
kevičius, J. Danilevičius, A. 
Kantvydas Inž. P. Lelis, Inž. 
A. Pagkevičius, Dr. A'. Jur
kus, A. L laukus, Inž. S. Nai- 
kauskas, Dr. J. Mališka, Inž. 
St. daugelis, Dr. P. Lukoševi
čius, Pr. Kudinskas, D. Nor- 
keliūnas, Ig. Petrauskas, Dr. 
A. Pacevicius, J. Simanavi
čius, Inž. V» Balsys, Dr. J. 
Yčas, P. Januška po $100.

Taip pat po $100 įnešė šios 
organizacijos: Kanados Lietu 
vių Bendruomenės K.ašto V- 
ba, KLB Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumas, Toron
to Apylinkės Valdyba, Otta- 
wos Apylinkės Valdyba, Del
hi Apylinkės Valdyba, PLIA 
S Ottowoj ir SLA 236 kuopa 
Toronte. Be to, kaip aukas 
Fondui įnešė Dr. E. Jacevičių 
tė $61.50 ir J. Žmuidzinas $ 
15.—. Tokiu būdu Fondo na 
rių yra 42.

K. L. Fondo Valdyba rei
kšdama gilų apgailestavimą, 
dėl Lietuvių Fondo mecenato 
Juozo Petravičiaus mirties, 
kviečia visus lietuvius peger- 
biant velionies pasiaukavimą 
lietuvybės reikalui, stiprinti 
Lietuvių Fondą, kuris lietuvis 
kos sąmonės ir lietuvybės iš
laikymui yra tik. as laidas.

Kanados lietuvių Fondo 
Valdyba:

Pirmininkas Dr. A. Pacevičius, 
Sekretorius Inž. P. Lelis.

vykdymą
VYTAUTO KLUBO

PAŽANGA

Prieš gerą pusšimtį metų 
pirmųjų lietuvių ateivių pa 
stangomis Montrealyje gimė 
nedidelė kultūrinė organiza 
ei ja, pasivadinusi „Neprigul- 
mingas Vytauto Didžiojo Lie. 
tuvių Klubas”. Dabar, po tie 
kos mt., kada pavartai pagel 
tusius senus protokolų kny
gos lapus, matai, kiek daug 
darbo ir pastangų buvo įdėta 
pirmųjų steigėjų ir koks di
delis kultūrinis darbas atlik
tas Montrealio kolonijoje. 
Deja, klubo buvusių veikėjų 
vardai, o kartu ir nuveiktieji 
darbai vis tebelaukia rimto 
aprašymo—rimto atskiro lei
dinio.

Po antrojo pasaulinio ka
ro ekonominiai klubo reika
lai pagerėjo. Turimos patal
pos pasidarė per ankštos. Šė- 
rininkai pradėjo gauti 30% 
dividento, bet bizniui plėsti 
ir klubo narių reikalus paten
kinti patalpos jau permažos.

Seniai buvo svarstoma, dis 
kutuojama turimo namo per
statymo klausimas, tik šių 
metų balandžio 26 d. buvo 
galutinai aptartas ir priimtas 
istorinis statybos planas. Sa
kau istorinis tik dėl to, kad 
nuo šio projekto sėkmingo 
įvykdymo Montrealyje atsi
ras lietuvių namai statyti biz 
nierišku apskaičiavimu, ku
rie tarnaus ir lietuvių kultūri 
niams reikalams.

Iš projekto, kurį pristatė 
šėrininkams valdyba, matyti, 
kad naujasis pastatas bus sta 
tomas palaipsniui. Pradžioje, 
negriaunant senojo, statyba 
bus pradėta ant naujai pri
pirktos žemės. Gelžbetono 
sienos bus statomos ir derina 
mos taip, kad tiktų prie seno 
jo pastato. Reprezentacinė 
priešakinė siena iš St. Cathe- 
rin g-vės numatyta ypatingai 
puošni. Spalvoto marmuro ir 
spalvuotų plytų derinio. Vidu 
je suprojektuotos kelios sa
lės, kurių paskirtys jau da
bar numatytos. Pirmasis au
kštas skirtas tam pačiam tiks 
lui, kaip ir dabar. Čia veiks 
pagrindinis biznis, skirtas 
kasdieniniam klijentų aptar
navimui.

LIETUVOS 1863 M. 
SUKILIMUI

Tik praėjusiais metais mi
nėjome 100 metų sukaktuves 
nuo 1863 m. lietuvių sukili
mo prieš to laiko Lietuvos pa 
vergėją carinę Rusiją. Šiuo 
laiku, Muravjovo - koriko ai
niai, dabartiniai Lietuvos oku 
pantai, nerdamiesi iš kailio, 
per spaudą ir įvairiomis bro
šiūromis, stengiasi iškraipyti 
istorinius faktus, norėdami 
pasauliui įrodyti, kad- toji 
1863 didvyriška ir tragiškai 
pasibaigusi už Lietuvos lais
vę kova tebuvusi tik papras
ta klasių kova.

Šiems komunistiniams ple
palams atremti, istorikas dr. 
K. Jurgėla yra parašęs „Lie
tuvos sukilimas 1862—1864 
m.“. Šis didžiulis, kruopščiai 
parengtas ir pareikalavęs iš 
autoriaus apie dvejus metus 
laiko veikalas yra įteiktas Ka 
riui išleisti. Kario leidykla, 
norėdama atpiginti šią vertin 
gą knygą iki prieinamiausios 
eiliniam skaitytojui kainos, 
per L. K. Mindaugo Šaulių 
kuopą kreipiasi į visą lietu
višką visuomenę prašydama 
šio leidinio išleidimą paremti 
nors kuklia auka.

Šiam tikslui, L. K. Mindau 
go Šaulių kuopos įgalioti 
žmonės kreipsisi ir į tave, bra 
ngus tautieti, prašydami au
kos. Broli ir sese lietuvi, ne
atsisakyk, neatsuk nugaros 
rinkėjui, tuo būdu pabėgda
mas iš kovos lauko. 1863-jų 
metų sukilėliai didvyriškai 
kentėjo ir žuvo kovoje prieš 
tą patį Lietuvos pavergėją, 
prieš kurį ta kova už laisvę 
ir šiandieną tebesitęsia.
• Vilniuje gastroliavo maža
sis Maskvos teatras, suvaidi
nęs esto parašytą dramą 
„Brakonjeriai“.

Pagrindinė didžioji salė nu 
matyta antrame aukšte. Ji 
bus statoma ne visa iš karto. 
Pirmoji dalis su talpa 300— 
400 žmonių bus įrengta pra
džioje. Salė bus paruošta 
taip, kad pradėjus antrąją 
statybos dalį, būtų galima 
lengvai sujungti su senuoju 
pastatu ir įvykdyti seną mon 
trealiečių svajonę: turėti sa
lę, kuri talpintų iki 700 ir 
daugiau žmonių. Rūsio patai 
pos irgi keičiamos iš pagrin
dų. Be įvairių ūkinių sandė
lių, čia numatyta didelė vir
tuvė, prausyklos, modernūs 
elevatoriai prekių kilnojimui 
į aukštus. Čia bus dar viena 
salė sporto žaidimams ar ki
tiems reikalams.

Iš valdybos pranešimo ma 
tyti, kad šiam projektui įvyk 
dyti savo turimo atsargos ka 
pitalo neužteks. Dar teks pa
daryti paskolą tarp 60 — 70 
tūkstančių dol. Šią sumą te
ks skolintis iš bankų arba iš 
privačių žmonių.

Reikia tikėti, kad valdyba 
ir Statyb. komisijai pilnai ir 
sąžiningai įvykdys visų šė- 
rininkų jai patikėtą didįjį is
torinį uždavinį.

Sveikintinas valdybos pla
nas. Jis paruoštas taip, kad 
laike statybos nebus sustab
domas biznis, lygiai nebus su 
trukdomi ir normalūs dividen 
dų išmokėjimai.

Jei klube anksčiau yra bu
vę lietuvių vienybę ardančių 
reiškinių, tai tektų kaltinti 
tik ano laiko dvasią ir save 
pačius. Prieš keletą metų bu
vusio pirmininko Džiaugio 
pastangomis buvo įrodyta, 
kad klube galimas gražus, 
darnus sugyvenimas ir gali
mas produktyvus darbas. Da 
bartinis pirmininkas P. Pau
kštasis jau spėjo įrodyti, 
kad ir jis eina tuo pat vienin
gumo keliu ir siekia dar dau
giau išvystyti klubo materia
linę gerovę.

Klubo valdybai ir statybos 
komisijai linkėtina geriausia 
sėkmė ir paskatinimas tuojau 
pradėti statybą.

L. Girinis.

ATSIŠAUKIMAS
Didž. Gerb. Redaktoriau, 

maloniai prašau įdėti į NL 
mano pranešimą.

Vasario 18 dieną mano 
žmoną Elzbietą Pleskevičie- 
nę, bekasant prie lietuvių šv. 
Petro bažnyčios ir mokyklos 
sniegą, ištiko širdies smūgis. 
Atvažiavo ambulansas ir ją 
nuvežė į Bostono miesto ligo 
ninę — City Hospital. Ji ten 
išgulėjo 20 parų, sąmonę at
gavo ir dabar gydosi namie. 
Jai yra uždraustas bet koks 
darbas. Ji iš .savo uždarbio iš 
laikė pati save ir mane kaipo 
laisvės karo invalidą ir 85% 
nedarbingą. Dabar ją man rei 
kia prižiūrėti. Už gydymą li
goninėje parėjo byla apmo
kėti 713 dolerių ir 75 et. Mes 
jokių santaupų neturime, nes 
aš, kaipo karo invalidas, per 
savaitę uždirbu prie bažny
čios tik 10 dolerių. Dabar ji 
yra daktarų. įsakyta ant die
tos ir kasdieną geria net 3jų 
rūšių vaistus.

Taigi, mieli broliai ir se
sės lietuviai, kreipiuosi prie 
jūsų visų ir nuolankiai visų 
jūsų prašau paramos.

Labai prašau neatsisakyti, 
kas neturite ir neskaitėte ma 
no išleistos prisiminimų kny
gos „Mes nešėme laisvę”, įsi 
gyti ir mumis bėdoje parem
ti. Verčiamas bėdos, turiu 
jas parduoti tik savo pačio 
kaina neskaitant sau jokio 
mažiausio uždarbio. Anks
čiau jas pardavinėjau po 2 
dolerius, dabar tos pačios 
knygos kaina tik vienas do
leris.

Tad dar kartą jūsų visų 
Broliai ir Sesutės, nuolankiai 
prašau neatsisakyti už vieną 
dolerį nusipirkti sau arba sa
vo artimiesiems mano išleis-

Būtų daug geriau, jei gale 
tume šiuos kelius žodžius pa 
sakyti kiekvienoje j/anados 
lietuviškoje šeštadieninėje 
mokykloje susirinkusiems mo 
kiniams, mokytojams, tėvams 
ir bendruomenės atstovams. 
Tačiau turime pasitenkinti 
šiuo būdu, nes ne savo žemėj 
būdami turime apsiprasti su 
nedatekliais bei 'kompromi
sais. Vieno tačiau kompromi
so mes nenorime ir negalime 
pripažinti — lietuvisKosios 
mokyklos turi išsilaikyti ši
tame krašte tol, kol bent vie
nas susipratęs lietuvis išliks, 
kol bent viena šeima jaus, 
kad Lietuva buvo palikta ne 
dėl materialinio gerbūvio ar 
nuotykių jiešokjimo, bet to
dėl, kad kitiems būtų nuolat 
primenama savos žemės ver
gija. Tiesa, šioji kultūrinė 
kova dažnam atrodo per sun 
ki, neverta viso vargo. Kitie
ms ji tiesiog naivi ir bepras
miška, tarsi nykštuko kova 
su milžinu. Bet ir tokios ko
vos buvo laimėtos! Laimėtos 
todėl, kad dvasia yra galin
gesnė už medžiagą, tikėjimas 
tvirtesnis už oportunizmą.

Jums, mieli mokiniai, mes 
linkime ištvermės. Baigę sa
vą mokyklą, jūs būsite turtin 
gesni žmonės, nes jūs įsigy
site tai, ko neturi nei vienas 
jūsų draugų. Vieną dieną jūs 
pajusite, kad kartota pasaka 
apie Lietuvą nėra vien tik to 
Įima svajonė, bet realybė, dėl 
kurios ir su kuria galima gy
venti.

Jums, mokytojai, jokia raš

KLB KRAŠTO V-BOS PIRMININKAS APLANKYS 
KANADOS VAKARUS

Dr. Petro Lukoševičiaus kelionės planas:

Gegužės 9 d. — Edmon
ton. Atvykimo laikas 8.50 A 
M, lėktuvo numeris 53 (Fli
ght No. 53). Edmontone iš
bus visą dieną.

Gegužės 10 d. — Vancou
ver. Atvykimo laikas 11.20 
AM, lėktuvo nr. 53 (Flight 
No. 53). Vancouveryje pa
bus likusią sekmadienio dalį.

Gegužės 11 d. — Calgary. 
Atvyk, laikas 11.05 AM, lėk 
tuvo nr. 502 (Flight Nr. 
502). Calgary pabus liku
sią pirmadienio dalį ir antra
dienio priešpietį. Būtų labai 
pageidautina, jei tai kokiu 
nors būdu įmanoma, kad Let 
hbridge apyl. atstovai atvyk
tų į Calgary. Kelionės laikas 
nebeleidžia nuvykti į Lath- 
brindge ir ten apsilankyti.

Gegužės 12 d. — Winni
peg. Atvyk, laikas 4.20 PM, 
lėkt. nr. 502 (Flig. No 502). 
Winnipege pabus likusią die 
nos dalį ir sekantį rytą anks-

DARBININKAI VILNIUJE

„Liaudies Ūkis“ 1964 me
tų Nr; 2 praneša, kad Vilniu
je 1959 metais buvo: lietu
vių 69%, rusų 15%, lenkų 9, 
3%, gudų 3%, žydų 1.5%, ki
tų 2%. O 1963 m. liepos 1 
dieną lietuvių drabininkų 
skaičius jau buvo pakilęs iki 
71.5%.
LIETUVOS GYVENTOJŲ 

SKAIČIUS
1939 metų sausio mėnesio 

1 dienai Lietuvoje buvo 
3,215,000 žmonių, o 1963 
metų sausio 1 dienai buvo 
tiktai 2,879,000 žmonių. No
rs visose šalyse gyventojų 
kiekis auga, bet okupuotoje 
Lietuvoje okupantas naikina 
lietuvių žmonių kiekį.

PERRINKTA ČIKAGOS 
ŽURNALISTŲ 

skyriaus v-ba, kurion įėjo: 
A. Pužauskas, M. Petaraitie- 
nė, Ign. Andrašiūnas, Br. Ma 
cevičius ir Leonas Šulas, jn.; 
kand. Jz. Bertulis ir B. Braz-

^X^X^X^X^X^X^X^K^>ę^X^X^-

tą prisiminimų knygą „Mes 
nešėme laisvę“.

Mano dabartinis adresas:
Petras Pleskevičius,

261 Silver Street, 
So Boston 27, Mass. USA. 

tiška padėka negali ir nega
lės padėkoti už tas dienas, 
praleistas klasėse su vaikais. 
Jums ne mes dėkojame. 
Jums dėkoja jūsų ir mūsų vi
sų žemė — Lietuva.

Ir jums, tėvai, mes taip 
pat dėkojame už tai, kad mo
kėjote įtikinti savo vaikus lie 
tuviškos mokyklos svarba ir 
taip pat, kad sugebėjote įro
dyti, jog vaikai tebegerbia sa 
vo tėvus. Juos tebemyli.

Dėkojame ir visiems KL 
B Kultūros Fondo įgalioti
niams už jų nepailstamą tal
ką ir darbą.

Gi vosams vietovėms Kana
doje, kur veikia lietuviško
sios šeštadieninės mokyklos, 
mes tiesiame draugišką ran
ką ir tariame lietuvišką ačiū. 
Išlaikykite tas mokyklas, 
nes be jų mums visiems bus 
nyku gyventi išeivio dalią. 
Be jų mes būsime kaip žmo
nės, kurie miršta neįrašę į sa 
vo testamentą svarbiausio da 
lyko — priminimo savo vai
kams dėl k o mes čia atsira
dome ir ko mes siekiame. 
Kai nebebus jaunų lietuvių, 
tęsiančių mūsų darbą ir ko
vą, nebebus prasmės laikyti 
uostuose sugrįžimo laivų, 
nes savoji žemė mūsų nebe
lauks nei gyvų, nei mirusių.

Iki pasimatymo šį rudenį, 
kai pradėsime naujus moksio 
metus!

Jūsų
Dr. H. Nagys

KLB Kultūros fondo p-kas.

Dr. I. Gražytė
KLB Kultūros fondo sekret.

ti išvyks atgal į Montrealį.
Nors tik labai paskubom, 

tačiau su visų pagalba tikisi 
galėsiąs išnaudoti šią progą 
pažinti mūsų Vakarų Apyhn 
kės su jų problemomis ir skir 
ringais uždaviniais.

Kolonijų lankymas, kaip 
tai parodė praktika, duoda la 
bai gerų rezultatų tarpusa
vio bendradarbiavimui. Kraš 
to Valdyba visuomet stengė
si, kiek sąlygos leido, aplan
kyti Apylinkes ir panagrinė
ti su Apylinkių Valdybomis 
priemones ir būdus lietuvy
bės išlaikymo. Vakarų Kana
da dėl didelių atstumų ir ri
botų Krašto V-bos išteklių la 
bai sunku buvo įjungti į lan 
komų Apylinkių skaičių. Da
bar atsirado gera proga pir
mininkui aplankyti Vakarų 
Kanados apylinkes ryšium 
su Saskatoone įvykstančiu 
Kanados Genetikų Dr-jos su 
važiavimu š. m. gegužės m. 
7, 8 ir 9 dienomis.

džionis. Kontrolės k-ja: Alg. 
Kaulėnas, V. Račkauskas ir 
A. Gulbinskas; kand. A. Žal- 
pys.

Ar žinoma,kad
„NEPRIKLAUSOMOS 

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

Spausdinius galime priimti paš 
tu ir paštu pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle, P. Q., Canada.
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„Valstybės Departamento 

nuomonė nepasikeitė...“

LIŪDNUS {VYKIUS PRISIMINUS

George Kennan'o, buvusio 
ambasauoriaus Maskvoje, įdo 
mavimasis Rusija yra is se
nesnių laikų. 'įuo pačiu var
au ir pavarde 1891 m. ir vė
liau pasirodė puiki knyga 
apie tremtinius SiDire, apra
šyta keliautojo, dabartinio 
amerikono rašytojo ir diplo
mato George F. Kennan’o 
pusbrolio. įtaikė savo ilgame
tes diplomatinės tarnyoos 
George F. Kennan keturis 
kartus buvo Maskvoje, o 
19t>2 m. su ambasadoriaus ti- 
tuiu. Kiekveiną kartą buvo 
trumpai, tik po metus taiko, 
bet išmoko rusų kainos ir sa
ntykiuose su Musija, ypač 
boisevikais, pasidarė žinovu. 
Dar irumano lamais, kaip 
M. A. „Foreign Arfairs“ žur 
naie paskelbė straipsnį, moty 
vuojanų tezę „containment 
-Rusijos sutaikymą už jos iki 
šiolmių užgrobimų negrąžini 
mo kainai. Rinkiminiuose pa 
Žanuose ir Eisenhoweno pre
zidentavimo medaus mėne
siais tai tezei buvo pastaty
tas priešingas šūkis — „libe 
ration ’ — iš sovietinės vergi 
jos tautų išlaisvinimas. Ken- 
nano vietą Maskvoje užėmė 
Bohlen, bet nei Bonien ir jo 
respublikonai dėl „libera-

- tion ' nieko nenuveikė. Opti
mistines vilt.s Washmgtonas 
greit atšaldė ir pradėjo kalbė 
ti apie „viršūnių“ susitikimą 
ir net „dviejų kolosų” susi
tarimą visų kitų sąskaitom 
Pasirodė, kad kaip demokra
tų, taip ir respublikonų dip
lomatinės iniciatyvos, Sov. 
Sąjungos „sulaikymas“, yra 
nepasiekiamas maximum.

Po respublikonų laimėji
mo, demokratas Kennan dir
ba Princenton universitete 
profesorium. Tas dažnai ir vi 
sur su diplomatais atsitinka, 
bet jis rankų nenuleido — 
tęsia pilną aktualinęs reikš
mės istorinį darbą.

Į bendrąjį su Rusija I Didį 
jį karą JAV įstojo be pasiren 
gimo ir nesusinažinusios su 
reikalu. Neįtikėtina, kad an
kstyvesniuose dešimtmečiuo
se, be Tolimųjų Rytų klausy
mų, tarptų abiejų valstybių 
kitų, rimtų susitikimų nebu
vo. Žydų pogromus Rusijoje 
amerikonai smerkė, o soctal- 
revoliucionieriams simpatiza
vo. Nors neskaitlingos ame
rikonų socialistų grupelės su 
marksistais ir susitikdavo, 
bet Dūmos uždaviniais nesi
domėjo ir neįvykdė suartėji
mo su lab jau šiai vakarietiš
kais Rusijos politikais: di
džioji Amerikos demokratija, 
savųjų idėjų plėtimui jokių 
žygių nepadarė.

Rusijos atžvilgiu J. A. V- 
bėse viešpatavo vtsisxa igno- 
racija. Aiškesnį priešingumą 
tarp konstruktyvaus Vvilso- 
no ir destruktyvaus Lenino 
sunku rasti, nors abudu jie 
planavo šaltai ir abuau, kaip 
Kennan pastebi, „savo ideo
logijoje turėjo omenyje visą 
pasaulį”. Aoidvi šalys, kaip 
rusiškieji, taip ir amerikoniš
kieji politikai vienas apie ki
tą vienodai klydo. Su tuo ski 
rtumu, kad Trockis ir jo dra 
ugai amerikonams dar priker 
ge egoizmą, raisyvumą, gob
šumą, o pastarieji atbuiai — 
taipogi klaidingai — vien tik 
cnatas.

1917 m. baland. 2 d., skelb 
damas karą Vokietijai, Wil
son as tvirtino, kad „Rusija 
visiems buvo žinoma, kurie 
ją gerai pažinojo, kaip demo
kratinę savo širdyje iš savo 
gyvenimiškų papročių, taip
gi ir savo teisingu galvoji
mu“.

Prieš savo žymiosios kal
bos įžangą, laike bolševikų - 
vokiečių derybų, Lietuvos 
Brastoje 1918 m. sausio 2 d. 
Wilsonas kalbėjo apie nuošir 
dūmą, humaniškumą, puiku
mą ir troškimą laisvės“ pas 
rusiškuosius bolševikus. Iš 
Wilsono 14 punktų, 6 punk
tas buvo sureaeguotas pulk. 
House’ni padedant, kuris rei 
kalauja „visos Rusijos terito 
rijos evakuacijos“, ką Ken
nan taikliai pastebi, kad tas 
prieštarauja 13 punktui — 
Pabaltijo valstybių ir kitų 
valstybių atstatymui.

Iš tų kalbų matyti, kad ne 
turėta supratimo apie Rusi
ją, kad septynių priespaudos 
šimtmečių varžtai nors ir trū 
ko, bet kraštas atsidūrė dar 
didesniame valdančiųjų prie
vartavime. Taipogi nėra jo
kių žymių daleisti, kad Wil
sonas ir jo epochos ameriko
nai suprastų Rusijos paverg
tas tautas arba reikštų toms 
aukoms bent kokią užuojau
tą, nes vengiama ir po šiai 
dienai tų kenčiančių vardus 
pavadinti. Nors iš savo pilie
tinio karo JAV politikai ir 
turi pavyzdį, bet tas jų nei 
kiek nejaudino, kad kitur bu 
vo einama prie „vieningumo“ 
su valdžios didžiausio prie
vartavimo pagelba. 1917 m. 
lapkričio m. pabaigoje į Kau 
kazo tautų kreipimąsi Lan- 
sing'as atsakė: „Valstybės 
Departamentas jokių provin- 
cialinių tendencijų neremia 
ir Rusijos į dalis nedalina“. 
Dar aiškesnis Rusijos rėmi
mas pasirodė Tolimųjų Rytų 
klausimui iškilus. Nors I Di
džiajame kare Japonija ir bu

Lietuvai ir lietuviams vi
sas paskutinis šimtmetis, ap
juostas gedulo kaspinu, nuo 
Kražių skerdynių iki gal jau 
ir paskutinio partizano Lietu 
vos miškuose, lietuvio krau
jas liejasi be nustojimo.

Tai vis buvo svetimųjų at
ėjūnų piktadarybės ir kova 
su jais.

Prie šių liūdnų kovų dėl 
laisvės ir geresnio gyvenimo, 
minėtini ir Suvalkų streiko— 
sukilimo ūkininkai: Kazys 
Narkevičius, Alfonsas Pet
rauskas, Bronius Pratasevi- 
čius, Petras Šarkauskas, ku
rie 1936 metais buvo sušau
dyti.

Metais vėliau dujų kame
roj žuvo Aleksandras Mauru- 
šaitis. Susirėmime su pohctja 
žuvo dar penki ūkininkai, ku
rių tarpe J. Gustaitis (7 šū
viais buvo nužudytas už sū
naus gynimą). Vienas, mirė, 
kitas nusižudė kalėjime. Be 
to, visa eilė dėl sužeidimų ta 
po invalidais visam gyveni
mui.

Tiesa, jie žuvo nuo savo 
brolių rankų nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpyje. Jie ne 
su ginklais reikalavo lengva
tų.

vo JA Valstybių sąjunginin
ke, o Rusija jau visai buvo 
linkusi sąjungininkus apleis
ti, Valstyoės Departamente 
buvo daromos didžiausios pa 
stangos net 1918 metais, kad 
ji liktų nedaloma ir japomja 
būtų sulaikyta nuo interven
cijos į Sibirą, kas, bendram 
sąjungimnkų interesui, buvo 
numatyta anksčiau.

Kennan ir stebisi, jei jau 
taip rūpestingai JAV žiūrė
jo, kad Rusija nebūtų dalina
ma, kodėl su ja diplomatinių 
santykių neužmezgė iš karto, 
o tik po 15 metų tą padarė 
Rooseweltas.

Revoliucijos metu Rusijo
je, amerikoniškos atstovybės 
ir įvairios misijos veikė kiek
viena sau ir nepriklaupsomai 
ir savo veiklos rezultatų arba 
niekur nepasiųsdavo arba pa
siųsdavo pavėluotai—koordi
nacijos ir instrukcijų iš Wa
shington© stoka, lokiai pade 
čiai esant, persilaužimo mo
mente Rusijoje, JAV Valsty
bės Departamentas aplinky
bių neįvertino ir jokio spren
dimo nepadarė — prileido 
gal ir pačią paskutiniausią 
progą.

1918 m. sausio 20 d., po 
konstitucinės vyriausybės iš
vaikymo, Rumunijos atsto
vas Diamondi, buvęs bolševi
kiško šantažo pirmąja auka, 
visus susirinkusius ambasa
dorius įtikinėjo, kad visiems 
reikia apleisti Petrapilį, bet

Lietuvos nepriklausomybė 
buvo iškovota visų Lietuvos 
savanorių, nes visi per šimt
mečius buvo pasiilgę žodžio 
— LAIbVĖS, kuns ir šian
dien mus brangus ir ko mes 
iš svetimųjų vis dar teberei- 
kalaujame.

Jau praėjo 25 metai nuo jų 
mirties ir nebuvo daryta jie
ms specialių minėjimų, nors 
mes dar daug kas esame tų 
liūdnų įvykių liudininkai.

Visus juos turėtumėm pri
jungti prie žuvusių uz Lietu
vos laisvę. Jie turėtų rasti 
vietą istorijoje, paminkluose, 
sukilimo parodose.

Tuo tarpu junkimės su už 
uojauta mirusiųjų sūnums, 
duKtenms, našiems.

Šie įvykiai taip pat neturė
tų būti slepiami nuo mūsų 
(suaugusioj jaunimo. Nebi
jokime tiesai pažvelgti sta
čiai į akis. Jiems būtų kaipo 
pavyzdys — skauai pamoKa 
iš praeities, nes mes dar daug 
kas tikimės pilna žodžio pras 
me Laisvos Lietuvos prisikė
limą.

Ladyga Jonas.
Ste. Adele, P. Q.

tokiam elgesiui niekas nepasi 
ryžo. NieKas nesuprato ir be
sireiškiančio baroanškumo 
akivaizdoje nematė reikalo 
patvirtinti ir įgyvendinti Va
karų idealus.

Nebeapgaudinėkime saves 
ir neapsimeskim nesuprantan 
čiais, apie ką jau seniai žino
me, kad dėl parduoto ar do
vanoto niekas derybų nebe
veda ir net vardo nebemini. 
Jei demokratinėje šalyje Vai 
stybės Departamento durys 
taip sunkiai atidaromos, kad 
iš betkokio tarnautojo išgir
dus standartinį pareiškimą: 
„Valstybės Departamento 
nuomonė nepasikeitusi“, ar 
yra prasmės delevacijoms nu 
žemintai lankstytis ir betiks- 
liškai leisti AL-tui suaukotus 
pinigus?

Geriausia būtų, kad visų 
pavergtųjų tautų etninės gr
upės (ne imperialistinės) sa
vo divuje ir tarpusavy būtų 
taip susiorganizavusios ir vie 
ningos, jog ir partijos paste- 
būtų, kad įvairiuose rinki
muose gali pakreipti rezulta
tus vienon ar kiton pusėn.

Tada ne paskira, bet ke
lių etninių grupių sudaryta 
delegacija, galėtų būti atvi
ra, drąsi ir paklausti: „Ar to 
ji, kaip Valstybės Departa
mento, t\ip ir partijos nuo
monė dar iki šiol nepasikeitė 
nuo I Pas. karo, kuri taip sto 
vėjo už nedalomą Rusiją?“

K. M. Juozas Šarūnas.

MŪS v ^5 P ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

1964 M. Š. AMERIKOS OLIMPINIAI ŽAIDIMAI

II-ji Š. Amerikos Pabaltie- 
čių Olimpiniai žaidimai, or
ganizuojami protesto ženxle 
pr.es neie.dtmą Lietuvos, tuat 
vijos ir Estijos sportinin
kams atstovauti savo krantus 
Pasauiimuose Olimpiniuose 
Žaidimuose, bus vykdomi 
šiais metais Clevelande, dvie 
ms ratais.

I-jį ratą, apimantį krepši
nį, t.nKlini ir stalo temsą, 
ruoš.a latviai, gegužės 9—lu 
d. lietuviai, birželio 27 — 28 
d.

I-jo rato žaidimų smulki 
programa:

Krepšinis — vyrams, mo
terims ir jauniams.

Tinklinis — vyrams, mote 
rims, jauniams ir mergai
tėms.

Komandinis stalo tenisas 
— vyrams ir moterims.

Individualinis stalo teni
sas — vyrų vienetas, moterų 
vienetas, vyrų dvejetas, mo
terų dvejetas, mišrus dveje
tas jaunių vienetas, mergai
čių vienetas.

Jaunių ir mergaičių gimi
mo datos riba krepšiniui ir 
tinkliniui yra 1945 m. sausio 
1 d., stalo tenisui — 1945 m. 
birželio 1 d.

Krepšinio, tinklinio ir sta
lo ten.so komandinėse varžy
bose kiekvieną tautybę atsto
vauja rinktinės. z

Individualinėse stalo teni
so varžybose dalyvavimas at
viras visiems Š. Amerikos he 
tuvių, latvių ir estų stalo te- 
nisistams.

Krepšinis ir komandinis 
stalo tenisas bus vyKdomas 
taškų sistema (Round Ro
bin), tai yra kiekvienas su 
kiekvienu.

Tinklinis—pirmiausia bus 
sužeistas vienas ratas taškų 
sistema, žaidžiant tik po 2 se
tus. Toliau, prelirmnanmo ra 
to laimėtojas patenka į baig
mę, o 2-trą ir 3-čią vietas už
ėmusios komandos peržai
džia dėl teisės dalyvauti baig 
mėje.

Stalo teniso individuali
nės varžybos vykdomos K. 
O. (vieno minuso) sistema.

FASK-to pavedimu, lietu
vių rinktinės sudaromos se
kančiu būdu.

Krepšinio rinktines suda
ro ir jų vadovus parenka — 
ŠALFASS-gos krepšinio ko
mitetas, vadovaujamas Vy
tauto Grybausko, gyv. Chica- 
goje.

Tinklinio rinktines suda
ro ir vadovus parenka — ŠA 
LFSS-gos Tinklinio Komite
tas, vadovaujamas Zigmo 

žiupsnio, gyv. Ch.cagoje.
Komandinio stalo teniso 

rinktines sudaro FASK-tas.
Pirmų 3-jų vietų laimėto

jai indiviauannėse rungtynė
se ir pirmų 2-jų vietų Koman
dinėse, bus apaovanot. specia 
liais FabaltieCių olimpiniais 
medaliais, kūnų projektą pa
gamino estų ti.enin.nKas An
ts Moks. Olimpiniai i„edai_ai 
duodami tik suaugusių kiase- 
se.

Pabrėžiame, kad lietuvius 
vyrus krepšininkus atsto
vaus rinktine, kuri šią vasarą 
vyksta į Australiją. Smuikų 
varžybų tvarkarastj paskeio- 
sime vėliau.

FASK-tas.

STALO TENISO 
riKivlENYBĖS.

1964 m. Š. Amerikos lietu
vių stalo teniso pirmenyoese 
Detroite balandžio men. 18 
—19 d. d. buvo numita nuo 
Pr. Gvildžio meisterio Karū
na, išlaikyta tanai ilgą tautą, 
'lačiau, nežiūrint to vieninte
lio pralaimėjimo, Toronto 
Vyčio atstovai ir toLau pan
ko stipriausiais šios sporto ša 
kos atstovais S. Amerikos Ko 
ntinente, laimėdami pirmas 
vietas kitose grupėse; vyrų 
dvejetą J. Nešiukaitis — Pr. 
Gvildys baigmėje nugalėjo 
amerikiečius bronus Rimą ir 
Joną Kavaliauskus 22:Z0, 22 
:20, mišriam dvejete E. Sa
baliauskaitė ir Pr. Gvildys, 
įveikę Clevelando Žaibo ats
tovus Končiūtę ir Vyt. Nas- 
vytj 21:15, 21:18, moterų ir 
mergaičių klasėse — E. Sa
baliauskaitė ir B-C grupėje J. 
Nešiukaitytė ir vyrų kaip ir 
moterų komandiniam.

Taigi, ir bendrai surink
tais taškais, nugalėjo Toron
to Vytis.

SUDARYTA AUSTRALI
JOS RINKTINĖ

Australijos lietuvių rinkti
nė rungtynėms prieš Š. Ame 
rikos lietuvius krepšininkus, 
atrodo taip: A. Ignatavičius,
R. Daugalis, J. Gumbis, A. 
Atkinson (visi Adelaidė), V. 
Soha, S. Urbonas, A. Vaišu- 
tis (Melbournas), A. Lapsys,
S. Lukoševičius, A. Dan.ške- 
vičius (Sidnėjus), A. Andru- 
konis (Hobartas), Šutas (Ge 
longas). Trenerio pareigos 
pavestos R. Petkūnui. Ši 
rinktinė jau turėjo eilę susiti 
kimų su Australijos koman
doms, parodydama neblogą 
žaidimą.

Kanados lietuvi! Padėk mū 
sų krepšininkams išvykti į 

Nukelta į 6-tą psl.

Pažinkime save ir kitus.

Padauguvio Lietuva
Petras Būtėnas

2.
5. Ana Kosupė, rus. Kasplia, upė mat kur. 

Ji prasideda šiauriau Smolensko (prie Dniep
ro paties augštupio) miesto, teka į žiemvaka
rius ir ties Suraž miestu yra Dauguvos augštu
pio kairys - pietinis įtakas, augščiau — žiemry- 
čiau Vitebsko (prie Dniepro augštupio) mies
to. Dar to maža. Atitekėjusi iš pietryčių nuo 
Dniepro paties augštupio žiemryčiau Oršos 
(prie Dniepro augštupio) miesto, ties Vitebs
ku į Dauguvos kairį - pietrytinį šoną įteka liet. 
L a u k ė s a 3b, Lauk-es-a, rus. Lučesa iš *Lau 
kesa, upė. Kita ten liet. Laukesa 3 b, rus. 
Lučesa, yra toli į žiemryčius nuo anų Kosupės 
bei Laukesos upių ir įteka į Mežą (Dauguvos 
pačio augštupio kairį - rytinį įtaką) augščiau -
- žiemryčiau Veliž miesto, o tai yra į pietus nuo 
Volgos pačio augštupio. Kad jau taip, tai atsi
verskime LE. IV. 359 p. Dauguvos baseino že
mėlapį kur rasime tas visas tris mūsų upes ir 
dar kur kas diaugiau baltiškųjų pėdsakų. Lau
ke s ų gana ir dabartinėse Lietuvos bei Latvi
jos valstybėse. Net yra ir didžiulės krūmokšli- 
nės L a u k e s ų balos Tauragės aps., į šiaurę 
nuo nenuminio Smalininkų miestelio, kuriomis 
tik jiems vieniems žinomais besimėtančiais ta
kais mūsų knygnešiai gabendavo lietuviškus 
laikraščius ir knygas iš M. Lietuvos į D. Lietu
vą, kai Rusija buvo 40 metų uždraudusi lietu
višką spaudą 1865. IX. 6. — 1904. V. 7. me- 
atis.

6. Dauguvinės Kosupė ir Laukesa (dvi kai
mynės) yra buvusios svarbios jungiamosios 
upės aname Dniepro didžiajame vandens ke
lyje v.ad. varingų — rus. variagi - normanų -
- vikingų - skandinavų - ypač švedų, taigi siau
rinių germanų laikais, prieš ir po 862 metų po 

Kr., kaip buvo rašyta šio straipsnio pradžioje. 
Tų upių vardai yra baltiški, o jos pačios aplink 
plačiai apsuptos kitokių baltiškųjų, lietuviškų
jų, vandenvardžių ar šiaipjau kokių vietovar
džių. Taigi, tas Dniepro didysis vandens ke
lias anais laikais ėjo į pietus į Juodąją jūrą ir 
Bizantiją, ir jis ėjo kaip tik per vakarinių suo
mių - ugrų ir rytinių baltų teritoriją veik ligi 
Kievo miesto, o rytinių baltų žemė padniep- 
riais nusitęsia ligi Pripetės (Dniepro dešinio - 
- vakarinio įtako šiauriau Kievo) žiočių ir Des- 
nos (Dniepro kairio - rytinio įtako ties Kievu) 
upės bei jos pačio žemupio kairio - rytinio įta
ko Seimo, o ir šis upėvardis taip pat bus 
baltiškas; taigi, ta baltų žemė ten plačiai giliai 
persimeta ir į Dniepro augštupio kairę - rytinę 
pusę, kur XII a. po Kr. dar gyvi tebegyveno 
velikorosų triuškinami baltų rytiniai galindai, 
kai 10 kartų ten plačiau gyvenę, negu paskui, 
dabar kartais parodo kurie slaviniai ar slava
ms aklai pritariantieji kitokie žemėlapiai. Kai 
rusų cariniai ar dabar kompartiniai velikorosiš- 
kieji vadovėliai ar šiaip knygos rašydavo ar 
rašo apie aną Dniepro ilgąjį vandens kelią, tai 
štai tas viskas, kas čia baltiška yra minėta, ten 
begėdiškai būdavo ir yra nutylima. Taip da
bar ir pvz. Sov. Rusijos konclagerinės koloni
zacinės imperijos pavergtame visame Pabal
tijy. Aklasis velikorosinis kalėjimas ne rusų 
tautoms ir jų žinijai tenl

7. Prie šio visko reikia čia prijungti ir tai, 
kas šio straipsnio pradžioje buvo rašyta: sla
vai tik po VI a. po Kr. ten visur padniepriais 
ir padauguviais, taigi Dniepro ir Dauguvos 
augštupiuose teatsirado. Kai po kurio ilgesnio 
laiko jie, galop, nuo pietų, nuo Kievo, padniep 
riu per baltus slinkdami prisikapstė prie Dau
guvos augštupio, tai tada jiems atėjūnams ir 
teko susidurti su padauguviniais rytiniais bal
tais ,,lietuviais+latgaliais+latviais", taigi ir su 
tų baltų Kosupės bei Laukesų upėmis, kurių 
baltiškųjų, lyčių pavadinimus prieš 900 m. po 
Kr. ateiviai slavai įsigyvenę pamažu anaip == 
rus. Kasplia bei rus. Lučesa ir suvelikorosino. 

žinoma, į K o s p 1 i a „liet. Kos + up-ė“ upė
vardį priebalsio j vietoje įbrukdami j.au savo
sios kalbos visuotinio polinkio naują slavinį 
reiškinį, taigi minkštąjį priebalsį 1. Todėl ir 
dabar vienas faktas ne pro šalį įsidėmėti: sla
vų kalbos šios rūšies priebalsis daugiau kaip 
1000 metų yra jaunesnis už slavų pakeistąjį se
nąjį baltų priebalsį j.

O ir šiais, rodos, apsišvietusiais, laikais dar 
atsiranda žmonių (nekalbant apie Sov. Rusiją 
ir panašius slavus), tebetvirtinančių pasakas, 
esą, baltų kalbos išriedėjusios iš slavų kalbų; 
esą, net buvusi kažkokia nebūta „slavų-baltų 
protautė ir prokalbė“; esą, baltų sūduviai - jot 
vingai tik tik ne slavai; esą, vidurinės Sūduvos- 
-Jotvos vakarinės dalies ties vakariniais galin
dais žemėje, vad. lot. Polexia, ne sūduvių - jot 
vingų gyventa, bet lenkų; esą, „velikorosas-ru- 
sas“ tai baltams turįs būti .tavorščius brolis”, ir 
dar ne ketkoks, bet „vyresnysis tavoriščius“ 
(=žodžiu, komisaras!), kai tuo tarpu jis bal
tams galgi ir būtų kokia „giminė“, anot to 
žmonių taiklaus ir geliančio posakio, tik „gi
minė nuo margos kumelės“. Bet nė vienas pra
eities ir dabarties faktas ir faktelis neliudija, 
kad kada nors ar ir dabar baltai būtų buvę 
ėję ar beeiną kartu su velikorosų - rusu - mos- 
kvičiu (ir vėl anot žmonių pasijuokiamo posa
kio) „obuoliauti“. Kiek tik gali mokslas gilyn 
į senovę įsiskverbti, tai, skaičiuojant nuo šios 
dienos atgal, jau mažiausiai 5000 metų baltų 
kalbų šeima ėjo savo savarankiškuoju keliu, 
germanų --- savo, graikų, lotynų, indoarijų
(čia jų ir sen. šventraštinė kalba sanskritas), 
iranoarijų ir kt. šeimos — savo ir slavų kalbų 
šeima vėl savo keliais, kad net pvz. slavai tarp 
kitko iš kažkur nusitvėrė ir mums keistus prie
balsius h, ch, f, kurių baltų kalbos neturėjo ir 
neturi. Kas moka mongolų kalbų, tas tikriau ką 
galėtų pasakyti, iš kur slavams .anie tokie „re
prezentaciniai“ garsai būtų atsiradę jų kalbų 
žodžiuose. O ir dabar pvz. rytiniai s'avai te
bėra mongolų ir mongoloidų kaimynai; veliko
rosų - rusų tautoje net vyrauja mongoloidinis 

žmogaus tipas, ko neturi gudai bei ukrainiečiai 
savųjų tautų tarpe.

8. Ir baigtinis žodis iš to visko atsigręžia į 
Padauguvio Lietuvą, su kuria jau būsime ne
vienas čia susipažinę. Imu Padauguvio Lietu
vos gairę Braslavo aps. miestą, stovintį neto- 
lį Braslavo apskrities rytinės ribos. Tuo tarpu 
vien tik nuo baltų Kosupės upės (Mat, pirmoji 
Laukesos upė nuo šios į vakarus.) vis per bal
tų žemę į vakarus ligi Braslavo miesto yra 240 
km, o nuo Kosupės į vakarus ligi Lithuania 
Propria „Tikrosios Lietuvos“ 1566—1795 me
tų rytinės ribos yra 180 km. Atsimintina, kad 
Latvijos valstybės Latgala visa tebestovi ties 
Padauguvio Lietuva. Ir dabar, gerb. skaityto
jai, pasakykime ar Padauguvio Lietuva veliko
rosų - rusų (apskritai, slavų), ar vyskupas 
S i p - av - ič-ius gudas, jei iš ten senųjų gyven
tojų lietuvių kilęs, ar. . .?, — skaitėme apie 
nevieną čia toki „ar”. Padauguvio Lietuva, 
matėme, savo rytuose turi aiškų ir plačiai gilų 
į rytus nueinantį taip pat baltiškąjį, lietuvi’ką- 
jį, užnugarį. Štai kodėl lietuvis (ir kiekvienas 
baltas) tvirtinęs tvirtins, kad Sov. Rusijos ne
seniai iš Lietuvos valstybės atimtoji veik visa 
Braslavo apskritis ir ten kur kitur lietuvių že
mė yra paliesta ir neteisingo ir neteisės akto, 
ir vien tik velikorosiškai - rusiškai prievartau
jamai per brutalią jėgą. Tai kumščio, rus. ku- 
lak’o, arba tebetrunkančio hitleriškojo „Kraft 
und Macht“ rusofilinio slavofilinio laikotarpio 
vienas iš smerktinų ir sunaikintinų pasireiški
mų. Visos vergų kolonijos, taigi ir Sovietų Ru
sijos konclagerinė kolonizacinė imperija turi 
būti panaikintos, o tautos, ir net kartu ir rusų 
tauta, išvaduotos ir grąžintos jų laisvei ir ne
priklausomybei.
P. S. Po „Padauguvio Lietuva" straipsnio Čia bus 

spausdinamas kitas straipsnis „Rimšė žiemryčių 
Lietuvoje“. Kadangi tai yra Padauguvio Lietuvo
je, tai visos „Padauguvio Lietuva” straipsnio ži
nios kartu su šiuo priedu remia ir Rimšės strai
psnį.

1964. III. 22 Donelaičio metai.
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KULTURIVB^KKO^IKA Aušros Vartų parapijos choro
METINIO KONCERTO PROGA

'sTrljos')
„MŪSŲ LIETUVA”

Tai Broniaus Kviklio re
daguota ir Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjo Juozo Kapo
čiaus leidyklos išleista di
džiulė, 10.25X7 colių, 752 
puslapių knyga, didesnė ir 
stambesnė už L. Enciklopedi 
ją, su 850 vaizdų, 40 žemėla
pių.

Pirmasis tomas apima Mu 
sų Lietuvos krašto vietovių 
istorinius, geografinius, etno 
grafinius bruožus, galimai do 
kumentuotus, pavaizduotus 
dailininkų darbų nuotrauko
mis ir t. t.

Mūsų Lietuva — didžiulis 
faktų nnktmys, nors daug ir 
beietristiškų pasipasakojimų, 
kurie nusako aptariamųjų ob 
jektų vaizdą ir nuodą gyvu
mu papddytą faktų dėstymą. 
Bet visų pirma vyrauja fak
tai ir didelis jų gausumas, 
kuriam surinkti autorius, Br. 
Kviklys, turėjo įdėti labai 
daug darbo.

Leidinyje pirmiausia ap
tarta Lietuvos žemė ir žmo
nės: ribos, geofiziniai duome 
nys, turtai, žmonės ir tt. To 
liau knyga suskirstoma dali
mis. Šiame tome yra dvi da
lys : I — Vilnija — pietryčių 
aukštaitija ir II — rytų Au
kštaitija. Visa suskirstyta ap 
skritimis, vietovėmis, kurių 
duoti aprašymai.

Kai Lietuva okupuota ir 
kai iš ten sunku gauti kokių 
nors objektyvesnių žinių, to
kios knygos rašymas yra la
bai sunkus darbas. Ypač sun 
ku patikrinti kai kuriuos fak
tus. Taip pav. legendos apie 
Melnikaitę pakartotos ir šio
je knygoje, nors joms, tokio
ms išpustoms, nėra pagrin
do.

Gal ir daugiau bus netiks
lumų, bet jie mūsų sąlygo
mis sunku buvo ir patikslin
ti, ypač, kai Lietuvos oku
pantas. . . siekia kultūrinio 
bendradarbiavimo.. .

Mūsų Lietuva —gražus ir 
naudingas leidinys. Jis dau
geliui padės susiorientuoti 
klausimais, kurie daugeliui 
glūdi miglose.

Mūsų Lietuva tai yra kny
ga, kuri puoš kiekvieno lietu 
vio biblioteką ir bus gera do
vana pažįstamam.

Mūsų Lietuva gaunama 
prenumeratos tvarka: kas už
sisako ir pasiunčia 10 dol. už 
tomą, tas šį leidinį gauna pa
piginta kaina, nes laisvai kny 
gą perkant rinkoje, kaina 15 
dol. tomas. Mūsų Lietuvą 
dar galima užsiprenumeruoti 
adresu: 265—C—Street, Co, 
Boston, 27, Mass., USA.

DAIL. POV. PUZINAS
šiemet gavo Andrew Corne- 
gie prizą, 500 dolerių, už kū
rinį „The Dock” — dokas, 
kuris yra paimtas į Amerikos 
muziejų New Yorke (1083 
Fifth Avenue), nupirktą He 
nry Ward Ranger fondo.

DAIL. BR. MURINO
akvarelės darbų paroda atida 
ryta Clevelande, Čiurlionio 
ansamblio namuose, kur iš
statyti 36 darbai. Čiurlionio 
vardo ansamblis namus pa
naudoja meno bei kultūros 
tikslams, ir dail. Puzinui su
teikta parodos galimybė.

NAUJIENOS 50 METŲ
sukaktuves atšventė bankie- 
tu ir koncertų praėjusį šešta
dienį, balandžio 25 dieną. 
Sveikiname ir mes Naujienas 
auksinio jubiliejaus proga ir 
linkime joms sėkmės, ypač 
organizuojant mašinų fondą, 
kuris dienraščiui užtikrintų 
ateitį.
„PIETINĖ LIETUVA - SŪ

DUVA - JOTVA -
- DAINAVA”

Tokiu pavadinimu netru
kus išeina reta knyga, parašy 
ta 1559 metais, išleista prieš 
100 metų. Ją parašė miškinin 
kas Grigas Valavičius prieš 
400 metų, sena slavų kalba. 
Dabar, remiantis ta knyga, 
leidžiama antraštėje suminė
tu vardu knyga apie senus 
Lietuvos dalies laikus.
GERAS INFORMACINIS 

LEIDINYS Ė
apie komunistus ir komuniz
mą, vadinamas Problems of 
Communism“, leidžiamas J. 
Amerikos V-'bėse adresu': U. 
S. Information Agency, 1776 
Pennsylvania Avenue N. W., 
Washington 25, D. C., U. S. 
A,. Puikus leidinys, žurnalo 
formos, gerame popieryje, 
retkarčiais pailiustruojamas 
originaliomis iliustracijomis, 
kiekvienas numeris apie 100 
psl., ir labai pigus: vienas nu 
meris 50 centų, o metinė pre 
numerata tiktai 2.50. Kas ko 
munizmo klausimais domisi, 
patartina šį žurnalą užsipre
numeruoti. Jis duoda plačią 
gerų žinovų teikiamą infor
maciją, visas komunistines 
aktualijas. Be ko kita, žurna
le yra ir specialus Europos 
rytams skirtas skyrius.

APIE ŠEKSPYRĄ 
KOMERCIŠKAI

Anglų laikraštis „Econo
mist“ apie garsųjį poetą ir 
dramaturgą Viljamą Šekspy- 

Nukelta į 5-tą psl.

Aušros Vartų choras vei
kia jau 15 metų. Atrodo, kad 
taip ir turi būti. Nes priprato 
me, susipratome ir taip vis
kas atrodo paprasta ir natū
ralu. Ir, atrodo, kitaip ir bū 
ti negali. Todėl ir susidomėji 
mas choru arba jo tūlas pa
gerbimas, įvertinant jo dar
bą, jo pastangas išlaikyti lie
tuviškąją dainos branginimo 
tradiciją, neturi nei reikš
mės, nei neverta kokio išskir 
tinio dėmesio.

Tuo tarpu gi choras mūsų 
ir lietuviškojo reikalo labui 
įdeda visų pirma daug darbo, 
repeticijoms aukoja laiką, au 
koja laisvalaikius ii poilsių 
bei būtinų sau darbų valan
das. Tai yra didelis pasiauko 
jimas, reikalingas ne tiktai 
neapmokamų darbo viršvalan 
džių, bet ir sveikatos — ner
vų, ištvermės ir nemažų atsi
žadėjimų. Be to, reikia ir spe 
cialių išlaidų, kurių kasdieni
nis gyvenimas nereikalautų, 
nes reikia ir tinkamai apsi
rengti, ir tinkamai susitvarky 
ti, ir pasipuošti, — visko ne
išskaičiuosi. Ir jeigu paskuti
nį koncertą daugelio žinomų 
ir pažįstamų veidų nematė
me choro eilėse, tai girdėjo
me jų pasisakymus: aš savo 
duoklę atidaviau, tegul kiti 
bent dalinai pasiaukoja.

Vankuverietė Eleonor Colli
ns, gabi vaidybai ir šokiui, 
matoma per CBC televiziją.

Žinoma, mes nenorime pri 
imti tokio pasiteisinimo, nes 
ne visi gi turi tinkamus bal
sus ir sugebėjimus. Bet fak
tas yra, kad yra daug dar vy 
rų, moterų ir jau priaugusio 
jaunimo, kurie būtų labai ge
ri choro dalyviai ir chorą ga
lėtų papildyti bent iki 100 as 
menų, deja, neateina, ir pra
šomi šalinasi. Ir tai yra ap
gailėtina. Nes visokiu atveju 
choras yra didelis lietuvybės 
veiksnys, greta mokyklos ir 
šeimos. O kiek iškilmingumo 
ir grožio duoda bažnyčiai!

Kai taip į chorą pažvelgi, 
malonu buvo praėjusį šešta
dienį matyti choro koncertan 
susirinkusią pilną salę žmo
nių, kaip nedažnai pas mus 
pasitaiko. Tai jau buvo mora 
linis chorui atpildas, bent šią 
prasme pateisinęs choro dar
bą ir pastangas.

Choras, deja, vis dar ma
žas, nors jame matome jau ir 
naujų dalyvių, nors ir neskait 
lingu. Jis turėtų būti bent 
dvigubai didesnis, tada ir ko 
ncertai būtų dar daugiau įdo 
mūs ir įspūdingi. Choras ir 
gali būti didesnis, nes pakan
kamai yra žmonių, kurie ypa 
tingai neužimti, o dalyvavi
mas chore jiems būtų ne tik
tai įdomus užsiėmimas, bet ir 
nemažas malonumas. Visus

Chela Matthison, jauna Van- 
couverio gyventoja, gabi vai
dybai, dabar mokosi vaidy

bos Montrealio dramos 
mokykloje.

VEDA DR. GUMBAS

PRANEŠIMO SĄLYGOS
Lenkų mokslininkas Kru- 

pinski turėjo Akademijoje 
padaryti pranešimą. Praneši
mų tvarkytojas paklausė, 
kiek laiko truks jo praneši
mas. Krupinski atsakė:

— Mokslinis pranešimas 
turi būti panašus į moters su 
knelę: pakankamai ilgas, kad 
būtų padorus ir pakankamai 
trumpas, kad būtų įdomus.

„BERAŠČIŲ” 
SUSITIKIMAS

Einšteinas kartą vagon - 
restorane norėjo papietauti, 
bet užmiršo pasiimti akinius. 
Gavęs patiekų sąrašą, negalė 
jo paskaityti, todėl paprašė 
padavėją:

— Gal tamsta man paskai
tytum, kas čia parašyta?

— Gaila, pone, aš irgi ne
moku skaityti. . .

galinčius dalyvauti, reikia 
nuoširdžiai kviesti chore da
lyvauti.

Peržvelgiant koncertą, rei
kia pastebėti, kad choras, dra 
uge su dirigentu, meniškai 
auga ir tobulėja. Jo dainuotų 
dainų išraiška darosi įvaires
nė, išryškinant detales — ra
finuotesnė, turtingesnė niu
ansais. Užtai dirigentą ir cho 
rą reikia nuoširdžiai pagirti.

Choro repertuaras rimtas, 
nelengvas ir įdomus. Ypač 
mums malonu buvo išgirsti 
ir tas naujas dainas, su kurio 
mis choras pasiryžęs vykti į 
pasaulinę parodą New Yorke 
ir ten rugpjūčio 23 d. daly
vauti Lietuvių Dienoje, gre
ta kitų daugelio chorų. Kle
bonas T. K. Pečkys koncerto 
įžangoje gražiai tą choro pa
siryžimą išryškino, o visi ko 
ncertan atsilankiusieji tam 
karštai pritarė.

Šiame koncerte choras, mu 
ziko A. Ambrozaičio veda
mas, išpildė labai gražų aukš
to meniško lygio repertuarą- 
-J. Gudavičiaus, J. Štarkos, 
J. Bendoriaus, K. V. Banai
čio, J. Naujalio ir J. Žilevi
čiaus grynai lietuvišką reper 
tuarą ir ištraukas iš operų — 
Kavaleria Rustikana ir Faus
to, dainavimą palydint forte
pijonu Miss U. Clutterbuck, 
kuri turi gerą techniką ir dar 
niai chorą palydėjo.

Pažymėtina, kad choras, 
dainuodamas nelengvus daly
kus, beveik visiškai tiksliai 
viską padainavo, išlaikyda-

Nukelta į 6-tą psl.

KAS PAVELDĖTOJAS?
Garsusis turtuolis Morga

nas šelpė du neturt.njus bro
lius. Morgano iždinmKas pa
stoviai brojams išmokėdavo 
duoklę. Bet vienas brolis mi
rė ir Morgano iždininkas mi
rusiojo dalį sulaikė.

— Tai kas gi yra mano bro 
lio paveldėtojas? — klausė ne 
patenkintas gyvasis bro.is — 
Morganas, ar aš?

AKADEMIKO 
APSISKAIČIAVIMAS
Prancūzų filosofui ir isto

rikui Gabriel Mableau (1709 
—1785) buvo pasiūlytas Pra 
ncūzijos Akadenujos nario ti 
tūlas, bet jis atsisakė tapti 
Akademijos nariu ir a.šKmo- 
si:

— Jeigu aš tapsiu akade
miku, niekas nesistebės, kad 
aš akademikas. Man gi įdo
miau, kai visi stebėsis: Ko
dėl jis ne akademikas?

PIGI PREKĖ
Karalius Fridrichas didysis 

nepasitenk.mmą pareiškė, kai 
filosofas ir rašytojas Volteras 
iššoko į krantą iš valties.

— Kodėl iššokai? — klau
sė stebėdamasis karalius.

— Jūsų valtis kiaura. . . — 
atsake Volteras.

— Tai bijai nuskęsti? Aš 
tai nuskęsti nebijau. . . — kai 
bėjo karalius.

— Tai ir nenuostabu, nes 
karalių daug yra, o Volteras 
tiktai aš vienas! . .

TILTO STIPRYBĖ 
OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Visi atsimena neužmiršta
mus Vinco Kudirkos „1 ilto 
atsiminimus *, kaip rusLkas.s 
Lietuvos okupantas „gerino” 
Lietuvos tiltą. Bet gi jug „is
torija kartojasi“ ir Lietuvos 
okupantas kartoja ir Lietu
vos tiltų „gerinimą“. . .

Taip, Vilniaus universite
te tūlas jaunas inžinierius gy 
nė savo diplominį darbą. Kai 
studentas atsidėjęs gynė sa
vo tilto projektą, profesorius 
jam pastebėjo:

— Tai gal šį tilto staty
bos būdą paėmei iš Kudirkos 
„Tilto atsiminimų”? Juk tams 
tos tiltas negalės atlaikyti 
nei visuomeninio arba šlovin
gosios partijos krūvio. . .

— Bet, profesoriau, aš 
nei negalvojau apie naujo kr 
ūvio išradimą. . .

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
27.
Tik vėliau ji suvokė abejingumo priežastis. Tai buvo jų 

amžiaus skirtumas. Ir ne vien amžiaus. Išauklėtas pamaldžio
je kaimo šeimoje, jie šeimyninį gyvenimą, matyt, įsivaizda
vo, kaip tylų jaukų užutekį. Meilė — tai abipusė švelni tyla, 
romybė, susitelkimas. Dvasinis bendravimas. O ji troško kit
ko. Vyro glamonių, aistros. Jai reikėjo aplinkui sūkuringo 
gyvenimo. Nerimasties, temperamento. . .

Pergyveno. Sielojosi. Gėdijosi apie tai pasipasakoti 
net savo geriausiom draugėm. Tik retkarčiais, nuvažiavusi 
pas' motiną, išsiverkdavo iki valiai ant jos krūtinės. Ar su
prato ją motina? Vargu.

„Juk jis geras žmogus, Augustinas. . . — glostydama 
Aldonos galvą, kartojo senoji. ---- Jis myli tave, rūpinasi“.

„Ne, nemyli, mama!” — ji vėl prapliupdavo verksmu.
Laikui bėgant viskas išsisprendė savaime. Užtvenkta 

upės tėkmė ilgainiui pro akmenis ir žvirgždą taip pat susiran
da sau aplinkinį kelią. Ji susigyveno su tuo. Iš pradžių — bi
jodama ir graužiama sąžinės, paskui — vis abejingiau žiūrė
dama į viską. Jeigu dabar ją kas erzino, tai viena — už vis
ką reikėjo mokėti melu. Reikėjo išgalvoti nebūčiausius daly
kus, kad kaip nors pateisinus vėlyvą grįžimą į namus, pobūvį 
pas draugus, netikėtą telefono skambutį. Tai, gal būt, ir gim
dė savotišką jausmą Karužai. Tą jausmą, kuriam vardo ji 
pati negalėjo surasti.

♦ * *
Kraustydama stalą, Aldona matė, kaip Augustinas rū

pestingai aplink save rikiavo atsineštąsias knygas.
---- Gustai, sekmadienį tu kvietei į filmą. . . — ištarė ji.
— Taip, taip. . . ---- nepakeldamas galvos, patvirtino

Karuža. ,
— Šiandien aš laisva. Gustai.
Tik dabar Augustinas pažvelgė į ją.
— Aldonėle, tik ne šiandien. . . Juk pati matai. . . — 

Jis švelniai pabraukė delnu knygų viršelius. — Šitaip pasise
ka tik kartą per metus. Vien Gojos monografija. . . Suprask, 
Aldonėle. . .

Ji suprato. Ir tai, kad ji jau seniai suprato šitą neperžen
giamą ribą, skiriančią abu, Aldoną vedė į neviltį.

Karuža vėl akimirkai pakėlė galvą. Negi jis būtų ką 
bloga pasakęs? Ne, jis net minties tokios neturėjo.

— Prisėsk, Aldonėle. — Jo balsas buvo kupinas šilu
mos ir gerumo. — Jeigu nori, aš galiu skaityti garsiai? Galim 
abu pasikeisdami garsiai skaityti. . .

Norkutė staiga apsisuko ir išėjo. Prieškambaryje dar 
stabtelėjo, priglaudė kaktą prie šaltos sienos. Žvilgsnis už
kliudė kabantį paltą- Ji įkvėpė pilną krūtinę oro ir, nieko 
daugiau negalvodama, ėmė rengtis. . .

3.
Į kavinę dar tik rinkosi nuolatiniai lankytojai.
Sunkios mėlyno pliušo draperijos. Didžiulis bronzinis 

sietynas su veidrodiniais stiklo „krištolais“. . .
Vakarais čia galėjai matyti žilstelėjusį matematikos pro

fesorių, savo laiku pagarsėjusį viešoje diskusijoje vedybų 
klausimu, ir jauną kino režisierių, susikaupusį ties pusžaliu 
bifšteksu; konservatorijos diplomantą, įsimylėjusį džiazą, ir 
gyvą dailės klasiką, leidžiantį sau per vakarą išgerti penkias
dešimt gramų konjako bei puodelį firminės kavos. Nuolati
niu čia buvo laikomas ir Boria Perminskis.

Aldona su Paulium, įsikūrę nuošaliam kampe, netoli pla
čiai išs:kėtojusios palmės, gurkšnodami kavą, stebėjo įeinan
čiuosius.

------ O kas šis pilietis? — Norkutė parodė į plačiapetį vy
riškį gerokai papurtusiu veidu ir žilais paausiais. — Jį, at
rodo, kelintą kartą čia matau. -*■

Paulius nulydėjo žvilgsniu kresną figūrą, užtikrintai trau
kiančią „veteranų“ staliuko link.

— Samaitis. . . Buvęs kažkokio departamento direkto
rius. Ir apskritai Smetoninis veikėjas: skautų tuntininkas ar 
tautininkų lyderis. . .

---- Jo neteisė?
Lauritėnas gūžtelėjo pečiais.
---- Matyt, jau atsėdėjo savo laiką.
Aldona įdėmiai stebėjo kaip „buvęs lyderis” sveikinasi 

su stalo kaimynais ir užima jam pasiūlytą vietą.
Jo išorėje nebuvo nieko intriguojančio. Šiaip dėdulė — 

ramus, paprastas, iš pažiūros netgi geraširdis. Ir karininko 
munduras jam aiškiai netiktų. Sunku Aldonai buvo įsivaiz
duoti šį pilietį su majoro ar pulkininko antpečiais. Su fra
ku, smokingu, skautišku akselbantu, — kitas reikalas. Tarsi 
operos scenoje matė ji Samaitį — nediduką, tuktelėjusį, ----
solidžiai bučiuojantį pirštinėtas damų rankas, buvusių minis- 
terių, aukštų kariškių draugijoje. Kur tai galėtų būti? Prieš
kariniame Kauno „Metropolyje“? Vargu. Gal kur nors Niu
jorke ar Čikagoje. Prašmatnus holas, paruoštas iškilmingam 
rautui. Kaip statulos sustingę kelneriai. Negrų džiazas. . .

— O visgi pavydžiu aš jiems, — ištarė ji pagaliau gar
siai.

— Kam jiems?
— Tiems, buvusiems. . . Bent pagyveno savo metu. Pa

saulio matė. . .
Lauritėnas nustebęs suraukė kaktą.
Ji iš anksto žinojo, kad tai nepatiks Pauliui, bet ryžosi 

fantazuoti iki galo.
— Girdėtum, kaip pasakoja Staugaitytė. . . Savo metu 

buvo garsi operos žvaigždė. Paryžiuje gastroliavo, Monte 
Karlo. . . Tai pažiūrės ji į mus ir linguoja galvą: „Pelenės 
jūs, mano mielosios. . . Argi taip artistėms gyventi?” Po kiek 
vieno spektaklio — gėlių kalnai, šokoladas, dovanos. Kvie
timai į rautus. Ir ne šiaip kas kviečia, o viceministeriai, ge
nerolai. . .

— Be reikalo jai moka pensiją. Ir, ko gero, dar soli
džią, personalinę.

— Kodėl be reikalo?
— Todėl. Kam dainavo, tie tegul ir parūpina. Pati sa

kai — viceministeriai, generolai. O tu paklausk jo, — Pau
lius parodė galva į „veteranų“ stalą. ---- Samaičio, kaip gy
vena kitos anų laikų žvaigždės ten, už Atlanto. Jis, be abe
jo, žino. Siuvimu verčiasi dirba modistėmis skrybėlaičių dirb
tuvėse. . .

Ji pati buvo apie tai girdėjusi. Tačiau irzlus Pauliaus 
tonas, jo kategoriški sprendimai žadino norą nenusileisti, gin
čytis toliau.

---- Pagaliau jeigu ir taip. Tegul siuvyklose, skalbyklo
se. . . Po visa to, ką matė, pergyveno — galima nukaršti ir 
ketvirtaeilėje siuvykloje. O, jei man taip nors penketą me
telių! . .

— Klausyk, Aldona. . .
— Duok pasakyti iki galo. Tu — iš anksto žinau — 

viską suvesi į įprastinę schemą. Girdėjau aš tuos: „saujelė. . . 
išnaudotojų klika. . .“

— Schema? — jo susierzinimas buvo beperaugantis į 
pyktį. — Kiekvienas žmogus turi savo principus, įsitikinimus. 
Vardan jų dirba, gyvena. Tik miesčionis gali taip. . .

Norkutė nutraukdama žaismingai paglostė jo ranką.
— Ir ko tu pyksti, Pauliau? Pats matai, kad aš miesčio

nė. Garsiai svajoju apie prabangą, žvilgesį. Ir dargi nesigė- 
dinu šitų savo svajonių. Kodėl aš turiu apsimesti, veidmai
niauti? Taip, miesčionė.

— Miesčionis tas, kam pilvas visų siekimų altorius, — 
burbtelėjo Lauritėnas.

— Kodėl pilvas? Kaip baisiai linkę mes viską supras
tinti. O jeigu žmogus, sakykim, jaučia sielos alkį?

— Siela----neapčiuopiama. Miesčionis tiki tik tuo, kas
materialu. Bus daugiau.
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FILMO MENAS
THE EASY LIFE THE HOUSEHOLDER

MOKSLAS IR TECHNIKA
UŽURANŲ SANDĖLIAI

Lengvo gyvenimo filmas— 
komiškas, perpintas daugybe 
pokštų ir kvauysčių, bet pasi 
ba.g.a tragiškai, Linksmasis 
gyvenimas tampa nubaustas 
ir vienam iš dviejų jaunuolių 
pasibaigia mirtimi, kai jis be 
atodainškai ir beprotišlkai, 
vienas kitą kurstydami „im
ti’’ didesnį greitį, pagaliau iš 
virsta iš mašinos ir vienas, 
rimtas studentas, užsimuša...

THE SOUND OF 
TRUMPETS

Trimitų garsai—filmas at
žymėtas premijomis: Londo
ne jis gavo testivauo didžią
ją premiją ir Venecijoje gavo 
kritikų premiją.

Trompečių garsai — italų 
gamybos reaiisc.n.s filmas, ia 
Dai paprasto, bet gyvenimiš
ko turimo. Jis vaizuuoja jau
nuolio išgyvenimus norint 
gauti darną, kai šis klausi
mas dabar ypač kai kunose 
šalyse labai opus. Jaunas ita
lų režisierius, E. Olmi, dide
liu tikrovės ir jaudinančių 
jaunuolio išgyvenimų vaizdą 
sudarė labai įtikinamai ir to
dėl jo filmas gavo didelius 
pažymėjimus.

Indų gamybos filmas — 
Namiškiai — vaizduoja jau
nos indų poros gyvenimą bei 
santykius, kada sueina žmo
nės ne savo valia, bet padik
tuoti iš aukščiau. Daug viso
kių neaiškių priežasčių, kad 
jauna pora ne-sugyvena, kaž
kaip nesusiartina ir gyveni
mas esti nemielas. Bet indų 
pora pagaliau perpranta vie
nas kitą ir tarp jų susidaro 
normalus, geri santykiai.

Filme oaug įdomių Indi
jos, sostinės Delbi, vaizdų.

THE DAY AND THE 
HOUR

Antraštė (diena ir valan
da) jau rodo, kad tai yra psi 
choioginė drama, kaip dabar 
dažna tema, vaizduojanti ka
ro la.kus, o čia — būtent ka
ro laikus Prancūzijoje, kur 
patenka vokiečių pašauti la
kūnai amerikiečiai.

Juos gelbsti prancūzų po
grindyje veikianti moteris, 
Teresė, kurios vyras kare. 
Teresė bando amerikietį pe
rgabenti į Ispaniją, iš kur j.s 
galėtų grįžti į JAV. Susidaro 
meiles intryga, kuri tac.au 
po vidinių kovų išsprendžia
ma korektiškai. Filme yra ir

Tame ir glūdi filmo stip
rybė, kad iš labai paprasto 
turinio režisierius sugebėjo 
sukurti rimtą kūrinį, Kuris 
patraukia žiūrovo dėmesy Re 
zisienaus tinkamai parinkti 
ir aktoriai, Loreadno Detto 
ir Sandro Panzeri, tarp kurių 
mezgama ir meilės intryga.

THE FIANCES
Sužadėtiniai antras to ita

lo; E. Olmi, filmas, taip pat 
apdovanotas festivalyje, Pra
ncūzijos mieste Cannes, kur 
filmų festivaliai kasmet be
veik daromi.

Sužadėtinių filmas tartum 
pirmojo, Trimitų garsų, fil
mo tęsinys, nes ta.p pat Mi
lano jaunuolis figūruoja, tik
tai iš Milano nukeliamas į 
Siciliją.

Meilės intryga taip sudary 
ta, kad vietoje laukto išriši
mo, gaunamos atvirkščios na 
sėkmės. Jaunuolis Džiovani, 
atrodo, yra jau nusibodęs my 
lėtai mergaitei ir vienas ir ki 
tas jų galvoja, kad jaunuolio 
iškė.imas galutinai nutrauks 
jų santykius. Tačiau išsisky
rimas taip juos paveikia, kad 
vienas kito pasiilgsta ir todėl 
reikia vestis. . .

žiaurių scenų. Bendrai, fil
mas įdomus.

NELAIMINGAS 
LIETUVIS

„The Gazette” balandžio 
30 d. numeryje, 2-me pusla
pyje, Al. Parmer aprašo liki
mą vieno nusikaltėlio, Alvin 
Karpis, kurio tėvai esą 1936 
m. gyveno luontrealyje ir va 
d.nosi Karpaviscz,, netuv.ai, 
liepos menesį susilauks spren 
dimo, — likti jam kalėjime, 
ar išeiti į laisvę, kurios j.s ne 
teko visam gyvenimui.

A. Karpis dalyvavęs Bar
ker - Karpis iviob gengėje, ku 
ri plėšdavo, žudė. i9ou m. bu 
vo pagautas ir nuteistas kalė 
ti iki uus gyvas. Taip jis Aic- 
atraz kalėjime, San Francis
co, jau išlaikytas 26 metus. 
Dabar jis gan būti paleistas 
į laisvę, jeigu kas pasirūpin
tų. Kalėjime jis gerai išmo
kęs kepėjo amato, kuriuo no
rėtų verstis ir laisvę atgavęs.

AUŠROS VARTŲ
parafuos zimuS

Bažnyčios fondui aukojo: 
30 dol. V. Šipelis; 25 dol. D. 
Jurkus, E. uroonaitė, P. Kli 
mas, A. Vazalinskas, S. Kęs
gailą; 20 dol. K. Andruškevi 
Cius, Z. H. Lapinai, P. riar-

PATIKSLINIMAS IR 
ATSIPRAŠYMAS

Per neapsižiūrėjimą, apra
šant DLik Vytauto klubo rei 
kalus, praleista J. Cesevi
čiaus pavardė.

Ta.p gi praleista ir Mont- 
realio kromkai buvusi svarbi 
terminuota žinia apie filmų 
rodymą, kas turėjo įvykti ket 
virtadienį, bal. 30 d.

Dėl šių nesklandumų labai 
atsiprašome.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bažnyčiai aukojo: V. Giriū 
nas, P. Žukauskas, R. PaLšai 
tis, L. Šimonėlis, po 50 dol., 
M. Makauskas 40, J. Vana
gas, K. Rašytinis po 30, M. 
Arlauskaitė, R. Tetmajeris ir 
R. Zienius po 25, N. Krikš
čiūnienė ir J. Asipavičius po 
24, Juozas Valiulis, M. Tapa 
rauškias, E. Čičinskas po 20, 
J. Antanavičius, K. Zienius ir 
B. Bunys po 15, J. Strimas, 
A. Tušas po 14, B. Paulaus
kaitė, S. Kuzaitis, A. Vaišvi
la ir A. Plaušinis po 10.
• Ruošiasi vestuvėmsspp. Ma 
laiškų duktė, ištekanti už 
anglo.

Užuraniai elementai — 
šiuolaikinės technikos kūdi
kis. Laboratarijos, turinčios 
sudėtingiausią aparatūrą, bra 
auonmai rearctonai— štai tie 
„teikimai”, iš kūnų diož.ules 
energijos kaina gaunami ma
žyčiai kiekiai elementų, ku
rių gamtoje nėra. Juk dauge
lis jų egzistuoja trump.au už 
ledą, padėtą po vasaros sau
lės sp.nuuuais. Va.andos, mi
nutes, sekundes, net aaiys se 
kunazių — štai koks jų gy
venimo laikas. Jeigu jie amcs 
čiau ir egz.stavo, tai po 5—6 
mlrd. metų neliko žemėje jų 
nė pėdsakų.

Bet štai penktojo dešimt
mečio pabaigoje gamtoje bu
vo rastas vienas užuramms 
elementas — plutoms. Pasi
rodė, kad šis „dingęs” ele
mentas randamas visoje eilė
je urano - torio mineralu, 
liesa, gamtoje jo labai maža 
— desirntmii.jardinės gramo 
dalys tonoje uolienos. Ir vis 
tik jis nustatomas cheminiu 
keliu, taip pat labai tiksliais 
radioaktyvumo matavimo me 
todais.

Plutonį pavyko rasti paly
ginti lengvai, nes šis elemen

tas pirmiausia buvo gautas 
dirbtiniu keliu: neutronas, iš 
siskinantis urano -248 arba 
urano -245 branduolio irmio 
metu, susitikdamas kelyje su 
kitu urano -zao atomo uran- 
duoiiu, pastarojo yra pagrie
biamas ir atsiranua p.uiumo 
-239 branduolys. Taip pluto
ms gaunamas ir reaicrunuose. 
1 aciau gamtinėse sąlygose 
neutronas sutinka savo Kely
je tūkstančius ir milijonus 
kartų daugiau pasai.mų ele
mentų branuuouų, subaran
čių mineralus arba uolienas. 
Todėl ir yra tokia maža gam 
tinių „branduolinių r eaa to
nų produkcija”.

jeigu plutono izotopai gy 
vuoja tūkstančius, ae^mus 
tūkstančių ir milijonų metų 
(todėl jie gali telkus;, tai ki
tų užurammų elementų egzis 
tavimo laikas nedave v.icių 
juos aptikti gamtoje. Iki pa
starojo laiko buvo laikoma, 
kad plutonis — paskutinysis 
Mendeiejevo lentelės elemen
tas, dar aptinkamas gamtoje.

Tačiau neseniai atlikti gru 
pės tarybinių fizikų ir chemi
kų bandymai, kuriems vado-

N ūkei ta į 6-tą psl.

KULTŪRL.Ė KRONIKA...
Atkelta iš 4-ro psl.

rą (Shakespeare) parašė gry 
nai iš komercinių pajamų Ker 
tės matymo. 400 metų nuo jo 
gimimo sukaktuvių kaip tik
tai tas pajamas turi padidin
ti. Tam tikslui Stratfordas, 
kur Šekspyras yra gimęs, 
yra pasiruošęs. Tuo rūpinasi 
„Šekspyro namo trestas Stra 
tforde“, privati organizacija.

Sltratforde yra tiktai 16, 
700 gyventojų. 1847 metais 
suminėtas trestas nupirko na 
mus, kurie priklausė Šekspy
ro uošviui, žentui ir seneliui 
iš motinos pusės, kuriuose 
Šekspyras buvo gimęs.

Kasmet Šekspyro gimta
me Stratfordo miestelyje ap
silanko arti 300,000 turistų, 
kurių pusė — užsieniečių. Vi 
si jie eina pažiūrėti, kur Še
kspyras gimė. Tat tuose na
muose, pav. 1962-63 metais 
gauta iš turistų 25,000 ster
lingų gryno pelno (apie pusė 
milijono dol.).

Šalia namo dabar įsteigtas 
Šekspyro centras, kuriame

butas, J. E. Paunksniai, P. 
Girdžius; 15 dol. B. Bijūnas; 
14 dol. A. Augunas, N. Bra- 
ginetz; 10 dol. V. Stankevi
čienė, P. Diikaitis, J. Leknic- 
kas, A. Drevinskienė, V. Gus 
tamis, A. Laurinaitis.

bus kolekcija Šekspyro vai
dintų veikalų. Namo statybai 
paskelbtas aukų rinkimas tar 
ptautimu mastu.

Šiemet Šekspyro gimimo 
dieną į Stratfordą buvo šuva 
žiavę apie 200,000 lankyto
jų, kurie padarė dideles de
monstracijas.

Anglijos turizmo biuras 
duoda tokius 1961 metų sta
tistikos duomenis: iš 170,000 
turistų, užsieniečių Stratfor- 
de buvo apsinakvoję 70,000, 
ir čia išleido 450,000 svarų 
sterlingų, o nenakvoję išlei
do nemažiau kaip po 1 svarą, 
kas sudaro iš viso apie 500

tūkstančių svarų. Iš to 41% 
už viešbučius, 22% — už vai 
gį ir gėrimus, Dovanos ir su
venyrai davė 55,000 sv. paja
mų. Dėka Šekspyro, mieste
lio ir apylinkių gyventojai 
viešbučiuose, restoranuose 
turi apie 3,000 asm. darbo. 
Vien 1950 metais miestelio 
krautuvėse 
3,800,000 
Mezgmiai, porcelianas, 
džio ir molio išdirbiniai suve 
nyrams kyla. Miestelis 
Šekspyro auga.

ŠEKSPYRAS 
LIETUVIŠKAI

turistai paliko 
svarų sterlingų.

me-

dėl

buvo pradėtas verstis J. Zau
erveino - Girėno, „Lietuviais 
esame mes gimę” autoriaus. 
Jis išvertė dalį „Hamleto“, 
be ko kita-garsųjį monologą 
„Būti ar nebūti“. Vėliau Še
kspyrą vertė Kaupas - Sėli-

SIUNTINIAI LIETUVON

I M. MAČIUKAS | 
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

I ■ SIUVĖJAS | 
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS | 
j ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS | 
g Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. X 
$ Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. S
v 79 ir 81 St Zotique St. E. f
| Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją 

ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per
JANINĄ ADOMONIENĘ.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940

| BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI, 

Š IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS.
» Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. k
: Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. |

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

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 isitikinsite, 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.

JOE’S BUTCHERY & GROCERY
J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO 

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209.

Tel. 525-8971

LO

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500
 . namų 366-4203

mas, K. Samajauskas, J. Sut
kus ir K. Jurgelionis.

Nepriklausomybės laikais 
dramos teatrui buvo padary
ta eilė vertimų, bet jie nebu
vę aukšto lygio. Churginas, 
pasižymėjęs poetinių kurinių 
vertėjas, jau po antrojo pa- 
sauhmo karo išvertė Hamle
tą, Makbetą, Karalių Lyrą, 
Otelo, Romeo ir Juliją, Boru
ta išvertė Daug tnuKšmo dėl 
nieko, A. Miškinis — Vasar- 
viažio nakties sapną. Paga
liau išleistas I raštų tomas.

PASAULIO LIETUVIS
6 nr., 1964 metų balandžio 
mėnesio. P. L. šiuo numeriu 
pasiekė jau 100-tojo pusla
pio. Puslapius numeruojant 
iš eilės, gale metų susiaarys 
visas P. L. tomas, kuris bus 
savotiškas Pasaulio Lietuvių 
B-nės žipynas. Reiktų tiktai, 
kad P. L-viui būtų siunčiama 
daug.au dokumentac.nės me
džiagos, kad šis leidinys tap
tų ir savaimingu archyvu, iš 
kurio galima būtų semtis ži
nių.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„MOTERIS“ 1964 metų 

kovo - balandžio mėnesių nu 
meris 2(38). Šis numeris da 
ugiausia skirtas katalikei mo 
teriai. bet yra ir aktualijų. 
Numeris gražiai išleistas ir 
įdomia iiliustruotas. Adre
sas: 57 Sylvan Ave., Toron
to 4, Ont.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ 

S^jUinGOS (AL54J 
LlTcKAiUKUS HjhDO 

PRANEŠIMAS
Išeinantį pror. Stepono 

Kairio. Vasario 16 d. .akto 
signataro. 2-jį atsiminimų to
mą „TAU LIETUVA” ne
trukus galima bus gauti kny
gynuose ir pas knygų platin
tojus bei Fondo įgaiiotimus.

Tau, Lietuva, 480 psl., kie 
tais viršeliais, su autoriaus 
spalvotu paveiksiu, rvnygos 
kaina 6 dol.. Perkantieji įau, 
Lietuvą gauna su nuolaida 
pagal pasirinkimą šiuos Lite 
raturos Fondo leidinius: 
St. Kairio „Lietuva Budo“ 
K. Bielinio „Dienojant“ 

pardavimo kaina $5.50 už $4.00
K. Bielinio „Penktieji Metai“ 

pardavimo kaina $6.00 už $4.00
K. Bielinio „Teroro ir 

pardavimo kaina $6.00 už $4.00
Vergijos Imperija” 

pardavimo kaina $2.00 už $1.80
Pasirinkusieji visus išvar

dintus nupigintus leidinius, 
moka $19.80 vietoje $ 26.00, 
t. y. gauna nuolaidos $5.20.

Narintieji gali atskirai įsi
gyti dailininko A. Varno ta
pyto St. Kairio spalvoto pa
veikslo reprodukciją (8% X 
11.5) įrėminimui po 80 et. 
be persiuntimo.

Visais Literatūros Fondo 
leidyklos reikalais kreipiama 
si šiuo adresu: K. Bielinis, 29 
West 57th St., 10th fl., New 
York, N. Y., 10019.

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. NOKKELIŪNAS |

Commisioner of the Superior Court of Montreal v 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

I ME 7-6727

DI LUXE CLEANERS
g Sav. P. RUTKAUSKAS
H 117—6th Avenue, Lachine.

I BELLAZZI-LAMY, INC
I DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
| Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai*

Insuliacija, Ten - Test Masonite, statybinis popieris.

trump.au
daug.au
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LONDON, Ont.
KURIASI NAUJA LIETUVIŲ PARAPIJA

Sausio mėn. pabaigoje į 
Londoną atkeltas kun. B. Pa 
cevičius paskirtas naujos lie
tusių parapijos klebonu. Vi
si tautiečiai su džiaugsmu su 
tiko darbštų ir energingą ku
nigą. Naujos parapijos steigi 
mas sparčiai žengė pirmyn. 
Pasitaikius gerai progai, nu
pirkta mūrinė bažnyčia, ku
rios nedidelei Londono lietu 
vių kolonijai pilnai pakaks. 
Bažnyčios rūsyje yra nema
ža salė įvairiems kultūriniams 
parengimams ir atskiros pa
talpos mokyklai.

Nupirktos bažnyčios kai
na tikrai prieinama — 25 tū
kstančiai dol. Londoniškiai, 
taip ilgai neturėję savosios 
bažnyčios, tikrai susitelkė ir

SPORTAS...
Atkelta ii 3-čio pel.

Australiją, siųsdamas auką L. 
Rickevicienei 4 Avon A v. To 
ronto 9. Mūsų tėvynės propa 
gandai pasitarnausi ir nedi
deliu įnašu! Tik prisidėk!

PABALTIEČIŲ 
ŽAIDYNĖS

Šį savaitgalį Clevelande 
bus vykdomos Š. Amerikos 
pabaltiečių krepšinio žaidy
nės, kuriose pirmą kartą bus 
„išmėginta” ir mūsų numaty 
toji rinktinė išvykai į Austrą 
liją. Gražių „krikštynų1” mū 
sų krepšininkams pabaltiečių 
žaidynėse.

IŠ LIETUVOS
Lietuvos bokso pirmeny

bes laimėjo Kaunas, iškovo
jęs net penkis aukso meda
lius, Šiauliams ir Klaipėdai 
teko po du, o Vilniui — vie
nas.

— Klaipėdos Granitas dra 
ugiškose rungtynėse laimėjo 
prieš Minsko ASK 2:1 ir at 
sigriebimo rungtynėse pra
laimėjo 0:1.

— Pabaltijo fechtavimo 
varžybos Kaune baigėsi Lie
tuvos pergale.

IŠ VISUR
— JAV krepšinio rinkti

nė netikėtai pralaimėjo Euro 
pos vicemeisteriui Lenkijai 
73:82. Antrose rungtynėse 
Varšuvoje, amerikiečiai lai
mėjo prieš lenkus 64:58.

— Pasaulinėse moterų kre 
pšinio pirmenybėse gautos 
šios pasekmės: SS-ga — Ja
ponija 86:39, Brazilija — Či
lė 78:47, Čilė—
Japonija 84:55, P. Korėja— 
Argentina 85:58, Jugoslav. - 
Argentina 78:47, Čekoslova
kija — P. Korėja 77 :72, Pra
ncūzija — Paragvajus 38:32, 
Bulgarija — Paragvajus 46: 
28, JAV — Prancūzija 48: 
37.

— Lengvosios atletikos 
rungtynėse Londono halėje 
anglai nugalėjo suomius 59: 
47, geresnės pasekmės: į tolį 
— Davis 7,78 m., augštis — 
Helenas (S) 2,05 m su kar
tim — Nikula 4,87 m.

— Vyrų plaukimo varžy
bos Prancūzija — Japonija 
Paryžiuje baigėsi šeimininkų 
pergale 52:46.

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

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

330 Bay Street. 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama“ moka 4J4% vieton 4J4% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7 % %.

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

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais »r penktadieniais.

per gana trumpą laiką sudė
jo bažnyčios pirkimui jau 
per 14 tūkst. dolerių. Mat, tu 
rint entuziastą kunigą, entu
ziazmas įsižiebė ir •'as para
pijiečius.

Nupirktoji bažnyčia lietu
viams perduodama nuo birže 
lio 1 dienos. Pirmosios iškil
mingos pamaldos bus birže
lio 14 d. 5 vai. po pietų. Pa
kviesti artimesnių parapijų 
dvasiškiai ir kiti svečiai. Tai 
bus savo bažnyčion įžengimo 
diena. Iškilmingas bažnyčios 
šventinimas bus rudenį.

Bažnyčios vidaus ir salės 
patvarkymai bus pradėti nuo 
birželio mėn. pradžios.

L. E-tas.

UŽURANŲ SANDĖLIAI...
Atkelta iš 5-to psl.

vavo V. Čardyncevas, panei
gė šią nuomonę.

Ne kartą buvo nustatyta, 
kad bandomasis pavyzdys 
turėdavo didesnį raaio akty
vumą, negu reikėjo lauKti. 
Mokslininkai nustatė, kad vi 
sų radioaktyvių elementų 
(urano, torio, plutonio ir ra
dio aktyvių tarpinių irimo 
produktų) radioaktyvumo su 
ma kartais yra mažesnė už 
gaunamą aktyvumą. Vadina
si, reikia jieškoti kažkokio 
naujo elemento, kuris chemi
niu būdu yra nepagaunamas.

Ir štai prasidėjo begaliniai 
jieškojimai, matavimai... Pa
galiau jie baigėsi pergale: su 
rastas ilgai gyvuojantis izoto 
pas kiuris -247, kurio irimo 
periodas sudaro apie 250 
mln. metų. Taip gamtoje pa
vyko surasti dar vieną užura 
ninį elementą.

Tarpiniais kiurio irimo pr 
odų k tais yra plutonis -243, 
americis -243, neptunis -239, 
plutonis -239. Plutonio egzis 
tavimo laiką jau minėjome, o 
americis -243 gyvuoja 7950 
metų. Vadinasi, americis, 
kaip plutonis ir kiuris, taip 
pat turi būti gamtoje. Nauja 
serija matavimų, ir spėjimas 
patvirtinamas.

Tiesa, užuraninių elemen
tų kiekis gamtoje nepapras
tai mažas. Bet tas faktas, 
kad Žemėje šalia plutonio eg 
zistuoja gamtinis kiuris, taip 
pat neptunis ir americis, kad 
užuraniniai elementai (imti
nai iki kiurio) gaunami ne 
tik žvaigždžių gelmėse, įro
dytas. Gal būt, ateityje bus 
surasti ir kiti užuraniniai ele
mentai.

AUŠROS VARTŲ CHOR...
Atkelta iš 5-to psl.

mas tikslų toną ir jausdamas 
gerą balsų panaudojimo sai
ką. Bendrai, choro buvo pasi
darbuota našiai.

Koncertui talkino L. op. 
sol. E. Kardelienė, kuri, pui
kiai palydima mūsų žymiojo

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, B1SSET 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

ST. CATHARINES, ONTARIO NIAGAROS PUSIASALIS
LIETUVIŠKOS MISIJOS 15 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMASNors svetur ir auksu grįsti miestai būtų 
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai. K. Inčiūra.

1964 m. gegužės 16 dieną, šeštadienį, 5 vai. p. p.
CANADIAN LEGION, 

DIDŽIOJE IR PUOŠNIOJE SALĖJE 
(111 Chruch St. St. Catharines, Ont.) 

{VYKS

didelis pavasario 
Kultūrinis Vakaras

I NIAGAROS PUSIASALI ATVYKSTA 
HAMILTONO TEATRAS „A U K U R A S“ 

su Kazio Binkio 5 veiksmų drama

„ATŽALYNAS" 
vadovaujant p. E. DAUGUVIETYTEI - KUDABIENEI. 

ŠOK 1 AI grojant geriausiam apylinkėje 6 asm.
„CAVALIER“ orkestrui.

PELNU REMSIME SPORTININKUS, VYKSTANČIUS J AUSTRALIJĄ. 
Maloniai visus kviečiame ir nuoširdžiai laukiame.

KLB-nės St. Ctharines Apylinkės Valdyba 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
278 Kuopos Valdyba.

SĖKMINGAI VYKSTA RINKLIAVOS
St. Catharines B-nė yra 

viena iš mažųjų, bet šalpai ir 
tautiškiems reikalams yra ga 
na dosni.

Pastebėjus spaudoje apie 
išvyką į Australiją Kanados 
ir Amerikos sportininkams, 
B-nės V-ba tuojau reagavo ir 
padarė viešą rinkliavą išvyks 
tantiems sportininkams pa-i 
remti. Kiekvienas taurus lie
tuvis džiaugiasi lietuvių lai
mėjimais, pergyvena nesėk
mes. Sportininkų išvyka ga
na plačiai yra komentuojama, 
ir yra didelių entuziastų me
džiagiškai paremti. Visų vil
tys, kad lietuviai iš Australi
jos grįš laimėtojais.

Džmgu, kad B-nėje yra pa 
sišventusių darbuotojų rink
liavai. Vienas iš tų veikliųjų 
šalpos darbe pasižymi Pra
nas Meškauskas, kuris jau 
treti metai iš eilės eina Šal
pos Fondo pirm, pareigas. 
Jis pats yra dosnus šalpai, 
reikalauja ir iš kitų šalpai au 
koti. Ką tik užbaigęs rinklia
vą Vasario 16-tosios gimna
zijai, ėmėsi darbo rinkti au
kas sportininkų paramai vy
kstant į Australiją. Savo ma
šinos neturėdamas dažnai ir 
pėsčias lankosi į namus. Pr. 
Meškauskas labai natenkin- 
tas, kad sportininkų išvyką

pianisto, K. Smilgevičiaus, 
padainavo įdomias S. Rach- 
maninovo, E. Laumenskie- 
nės, R. Šumano ir W. Mozar 
to kompozicijas, o su choru 
Č. Sasnausko Karvelėlį. Solis 
tei, kaip ir chorui publika 
nuoširdžiai bei karštai plojo.

Bendrai, koncertas praėjo 
labai geroje nuotaikoje ir tau 
tiečių buvo gražiai įvertin
tas. Ir tai malonu, nes choras 
su dirigentu tikrai vertas rim 
to vertinimo. J. K.

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.

remia stambiomis aukomis: 
Juozas Alonderis 50 dol., J. 
Girevičius 40 dol. Rinkliava 
yra tik pradėta, vėliau bus 
paskelbta spaudoje rinklia
vai pasibaigus, kiek bus au
kavę St. cathariniečiai sporti
ninkų išvykai.

Kita rinkliama, kaip teko 
patirti, yra skautų rėmėjų vy 
kdoma. Aukas renka A. Gve 
rzdys ir A. Zubrickas. Skau
tų rėmėjų k-tas yra pasiry
žęs surinkti vieno barakėlio 
pastatymui Romovos stovyk
lavietėje. Ši rinkliava yra ga 
na sėkminga, nes čia jau yra 
įsisenėjusi tradicija, ir skau
tams aukoja stambesnes su
mas vieningai, žinoma ir šei
mos. Bendruomeninio pobū
džio auka yra labai svarbi, 
nes niekas negali sukelti di
desnių sumų šalpai, kaip gaji 
bendruomenė.

J. Šarapnickas.
„ATŽALYNO“ 

GASTROLIŲ PROGA
Kaip jau skelbta, į St. Cat 

barines atvyksta Hamiltono 
lietuvių teatras „Aukuras* 
su Kazio Binkio drama „At
žalynas”. Visoje apylinkėje, 
Wellande, Port Colborne, 
Niagara Falls, vietoje St. Cat 
harinės ir tolimesnėse apylin 
kėse susidomėjimas atvyks
tančiu vaidinimu yra labai di 
delis. Susidomėję yra pirmoj 
eilėje jaunimas, kuris nėra 
dar matęs ir senimas laukia 
dar kartą pamatyti, o svar
biausia, kad vaidinimą atlie
ka jaunimas jau Kanadoje už 
augęs.

Rengėjai, stengdamiesi 
plačiau su veikalu supažin
dinti, yra sudarę sąlygas, 
kad jaunuoliams, vykstantie
ms prie tėvelių į vaidinimą, 
mokėti nereiks, o studentams 
pusė kainos. Ir kad daugiau

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

Posėdis įvyko balandžio 
19 d. Tėvų Pranciškonų vie
nuolyno patalpose. Dalyvavo 
iš visų keturių kolonijų atsto 
vai: J. Deineras, A. Gverz- 
dys, S. Janušonis, J. Kalainis, 
P. Meškauskas, J. Skervelas, 
A. Stankevičius, K. Stankevi 
čius, S. Šetkus, P. Šukys, A. 
Viskontas ir A. Zubrickas.

Pirmiausia pasitarta dėl 
programos, kad ji būtų gyva 
ir įaomi suaugusiems ir jauni 
mui. Tokia ir bus, nes didžio
ji programos dalis bus atlik
ta jaunimo iš Toronto, Ha
miltono iš Ročesterio. Ši šve 
ntė praeis jaunatvės ženkle. 
Nutarta pakviesti garbinguo
sius lietuviškos visuomenės 
veikėjus.

Svarstytas sukaktuvinio lei 
dinio išleidimas, kad jis būtų 
įdomus turiniu ir papuoštas 
gausiomis fotografijomis. Ta 
knyga bus duodama dovanai 

laiko būtų jaunimui pašokti 
yra numatę vaidinimą pradė
ti punktualiai 5 vai., kad nuo 
8 vai. prasidėtų šokiai, ku
riems gros pasižymėjęs savo 
Pick a polkoms ir moder
niais šokiais „Cavaliers” 6 
asm. sajur orkestras.

Prieš kelius metus mūsų 
sportininkai puikiai užsianga 
žavo Pietų Amerikoje iškel
dami lietuvių vardą svetim
taučių tarpe. Tai dabar jau
nimo daromus užsimojimus 
lietuviškai reprezentacijai, 
vėl iškelti lietuvio vardą sve
timtaučių akyse, negalime 
praleisti be dėmesio. Kiek
vieno lietuvio pareiga juos 
paremti, o ypač jaunimo pa
stangas. Atjausdami tą KLB 
-nės St. Catharines Apylin
kės V-ba susitarus su St. Cat 
harines SLA 278 kuopos V- 
ba šio parengimo nutarė skir 
ti pelną paremti sportinin
kus, vykstančius į Australiją. 
Laukiama tik visuomeniškos 
paramos. Be to, geguž. 16 d. 
savaitgalį bus trys dienos 
poilsio, tad daugelis St. cat- 
hariniečių laukia svečių iš 
Toronto, Rochesterio, Til- 
Isonburgo, Delhi ir kitų vie
tų, o Atžalynas pasiruošęs vi 
sus gražiai nuteikti.

St. Catharinietis.

„DEKADENTIZMAS” 
APNYKĘS IR PAČIUS 

JAUNIAUSIUS 
LITERATUS

„Komjaunimo Tiesoje” rug 
sėjo 27 190 nr.) A. Trakymas 
apžvelgia pačių jauniausiųjų 
okupuotos Lietuvos poetų ir 
prozininkų kūrybą, kiek jos 
būna spausdinama Vilniaus 
Universiteto laikrašty „Tarybi 
niame Studente“. Jis pagiria 
poetus, ypač Nekrošių, kurio 
eilėraščių būdingiausi bruožai 
esą pilietiškumas ir kovingu 
mas. Pagyrų pažerta ir ateisti 
nės, patetinės(!)“ poezijos“ 
kūrėjui, teisininkui M. Kar 
čiauskui. Trakymo nuomone, 
visi poetai studentai einą „iš 
esmės sveiku, teisingu keliu”. 
Kitaip yra su prozininkais. 
Juose pastebimos dvi kryptys. 
Vieni jų — J. Keturakytė, A. 
Buckus, J. Mackevičius — sa 
į kurį jie dažnai žiūri pro mei 
vo apsakymuose vaizduoją na 
lės prizmę. Tik jie nešivengią 
sentimentalumo.

Gausiau reiškiąsi antros kry 
pties prozininkai, pasirašinėją 
slapyvardžiais (akivaizdu dėl 
ko!). Šie paprastai savo apsa 
kymėliuose vaizduoją kokį 
nors vieną herojaus pergyveni 
mą, vieną mintį, vieną psichi 
nę būseną, ištisai užvaldžiusią 
herojaus sąmonę ir iš ten išstū 
musią visa kita. Šis posūkis į 
psichologiją, be abejo, rodytų 
jaunųjų prozininkų norą žvelg 
ti giliau į vaizduojamų ---  vei 

kiekvienai šeimai perkant įė
jimo bilietus.

Toliau buvo tartasi įvai
riais smulkesniais reikalais, 
susijusiais su šventės šių me 
tų plačiu užsimojimu, nes tai 
nėra eilinis parengimas. Pa
tvirtinta šventės data, birže
lio 20 d., Merritton Commu
nity Centre salėje. Nutarta 
pakviesti prie šventės prisidė 
ti Wellando apyiimces valdy
bą, kun taipgi ruoš.a tą pa
čią dieną jonines Vvedlanue, 
padengiant jai iki šiol susida 
nusias visas išlaidas. Komite 
tas tikisi, kad Wellando L. 
B. valdyba parodys gerą va
lią, neišeidama prieš visus 
Niagaros pusiasalio tikintuo
sius.

Posėdis baigtas malonioje 
nuotaikoje, darniu ir graz.u 
Niagaros pusiasalio lietuvių 
sutarimu, kor.

PADĖKOS
PADĖKA

Neturėdamas jėgų išvar
dinti mielų tautiečių, kur.e 
vienu ar Kitu uuuu mcg.no 
palengvinti mano suau^..i^, 
luiruo mano žmonai, jan.nai, 
tar.u visiems Kartu uciUo.- 
ką nuoširdų aciu.

Ypatinga mano padėka 
tenka lietuvių organizuotie
ms vienetams: Audros Vartų 
parapijos chorui, E,. K. V. Si
gai „ramovei“ ir L. K. Min- 
aaugo šaunų kuopai.

V. Kačergius.

PADĖKA
Žodžiai išreikšti padėką 

yra per maža už suruoštas iš 
le.stuves, kur.os buvo mums 
ypat.ngai gražios ir linksmos.

Nors nėra kitos gamnyucs 
atsilyginti kaip išrentšci nuo 
širaziausią pauėką tiems, ku 
rie jas suruošė! M.ela< tetai 
Marytei ir Antanui lamkevi 
čiams, kurie turėjo daug dar
bo ir rūpesčių, taip pat paė
jusiems prie paruošimo ir su 
kvietusiems tiek daug sve
čių. Giminėms A. E., Zetel- 
ny, K. L. Šimonėliams, E. B. 
Šimonėliams, G. A. Dasiams, 
geriems prieteliams A. K., 
Klemkams, p. p. Gabrusevi- 
čiams, p. p. Gurčinams, p. p. 
Papaureliams ir p. p. Butvi
lams. Didelis ačiū kun. kle
bonui Dr. F. Jucevič.ui už 
gražius linkėjimus. Nuošir
dus ačiū visoms šeiminin
kėms už taip gardžiai paruoš 
tas vaišes: p. Girdauskienei, 
p. p. Paznokams, p. Papaure- 
lienei, p. O. Virbyliehei ir p. 
Bendžiūnienei.

Visoms ir visiems į stalus 
patarnavusiems.

Taip pat nuoširdus ačiū, 
p. M. Arlauskaitei už taip 
gražiai paruoštą atmlnč.ai ad 
resų knygą.

Nuoširdžiausias ačiū visie 
ms taip gausiai dalyvavu
siems ir dovaną 260 dolerių. 
Dar kartą ačiū, ačiū.

Jūsų niekad nepamirštan
tys
Basė ir Alfonsas Šimonėliai.
A. Šimonėlis, 854—-26 th Street. 
Santa Monica, Calif., U. S. A.

kėjų dvasią, tolstant nuo sočia 
listinio realizmo lėkštybių. 
Tvarkymas šiose pastangose 
mato ekspresionistines nuotai 
kas ir polinkį rodyti deformuo 
tą psichiką, taigi dekadentiz 
mą. Jaunieji prozininkai mėgs 
tą ir neigiamybėse knaisiotis, 
pastebimas ir įmantrumas for 
moję. Universiteto dėstytojai 
ir kritikai turį todėl atkreipti 
dėmesio į jaunųjų prozininkų 
tūralų, neiškreiptą, gyvenimą

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 
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HAMILTON/
DĖMESYS JAUNIMUI

vis daugiau pasireiškia musų 
kolonijos gyvenime. Balan
džio 23 d. b-nės v-bos kvies
tas organizacijų bei meninių 
grupių atstovų posėdyje il
giausiai buvo sustota prie di
džiųjų jaunimo grupių, ku
rios daugiausia darbo ir iš
tvermės pašvenčia .Lietuvos 
vardo garsinimui. Beveik vie 
nbalsiškai buvo priimta, kad 
šios grupės kaip: „Gyvata- 
ras”, „Aukuras4', „Kovas4', 
skautai ir ateitininkai turi bū 
ti visų dėmesyje. Iš suaugu
siųjų prašoma, kad bet koks 
šių grupių parengimas būtų 
remiamas visų, nežiūrint gru
pės ar organizacijos paskir
ties, nes visi tarnauja tam pa 
čiam tikslui — Lietuvai. Ar
tėjantis uGyvataro“ didysis 
koncertas gegužės 24 d., 
kaip tik ir buvo daugumos dė 
mesyje. Pagal „Gyvataro4* v- 
vės G. Breichmamenės prane 
Šimą iš praeitų metų didžių
jų šokėjų pasirodymų Tautų 
festivalyje ir kitur, turėta 
60 dol. nuostolio. Šią vasarą 
išvyka į New Y orką irgi pa
reikalaus išlaidų. Šokėjai ren 
giasi. Bet ar dėl lėšų stokos 
neteks atsisakyti išvykos į di 
džiąją šventę riew Vorke. lo 
kia išvyka jaunimui duoda 
daug paskatinimo būti savo 
grupėje ir dirbti mūsų kultū
rinę darbą. Visų susirinkusių 
jų buvo nuoširdžiai pritarta 
tokio koncerto rengimui ir vi 
si pasižadėjo jį remti.

B-nės v-bos kompetenci
joje esantis pelningas kau
kių balius, šiais metais pa
skirtas „Aukurui44, kadangi 
„Aukuras“ yra įjungęs į see 
nos darbą didelį būrį jauni
mo, kuris, dalyvaudamas lie
tuviškų veikalų pastatyme, 
gauna gerą lietuvių kalbos 
pažinimą.

Svarstant lėšų telkimą kul 
tūrinei veiklai, buvo pasiūly
ta įsteigti visų organizacijų 
bendrą fondą ir reikalui iš
tikus juo pasinaudoti. Kadan 
gi jau vienas toks fondas Ha 
miltone veikia prie „L. Na
mų ', nutarta šio plano atsisa
kyti. Steigiant „L. N.” Kul 
tūros Fondą, buvo nusistaty 
ta sutelktus pmigus panaudo 
ti grynai tik kultūrinei veik
lai paremtu bet kultūrinei 
veiklai iš šio fondo panaudo
tų pinigų, spaudoje beveik 
nematyti.

Pagal b-nėfc v-bos p-ko K. 
Mikšio pranešimą, pirmasis 
darbas prieš akis tai Motinos 
Dienos minėjimas. P-kas 
kvietė visas o-jas prie to pri 
aidėti.

Didžiausias v-bos rūpestis 
— Jaunimo ir Lietuvių Die
nos. Šios šventės vyriausiu 
globėju palikta b-nės v-ba, 
kuri turės teisę kooptuoti sau 
reikalingus pagelbininkus. 
Pirm, kvietė visus, neatsisa
kyti bent vienkartiniam dar
bui ateiti į talką.

Toks posėdis, dalyvaujant 
visų or-jų atstovams, yra la
bai sveikintinas ir naudingas, 
nors per vieną vakarą visų 
problemų išspręsti neįmano
ma. Vertėtų tokius posėdžius 
šaukti ben kelius per metus.

SUDARYTA TAUTOS 
FONDO VALDYBA

iš 5-kių narių — būtent: Vai 
nauskas Alf., 72 Alanson St. 
JA 8-5646, Skripkutė Liuci
ja, 133 Bold. St., JA 9-4811, 
Dalius St.„ 506 Up Sherman 
St. S. FU 5-8602, Sakalas 
Pr., 62 Knyvet St. 383 — 
2881, Mileris Kazys, 152 
Kensington S. LI 5-4058.

TF-do Atstovybės Kana

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 dienosi
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St E. Room 207. T«L JA 8-0S11

doje P-kas V. Vaidotas balan 
džio 23 d. Apyl. V-bos su
šauktam organizacijų posėdy 
pristatė naujai sudarytą T-F 
-do skyr. v-bą.

Dalyvavęs posėdyje ilga
metis v-bos pirm. J. Mikšys 
pareiškė atsistatydinimą.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

įvyks gegužės 10 d., sekma
dienį. Iš ryto iškilmingos pa
maldos A. V. Parapijos baž
nyčioje.

3 vai. po p. „Delta“ kino 
salėje: paskaita ir meninė pr 
ogramos dalis. Paskaitą skai
tys L. Eimantas iš Londono. 
Meninę dalį išpildys: Hamil
tono vaikų choras, vad. sol. 
V. Verikaičio ir šeštadieni
nės „Vysk. Valančiaus“ mo
kyklos mokiniai. Visi nuošir
džiai kviečiami minėjime kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. 
Ypatingai svarbus ir mielas 
yra visų mamyčių dalyvavi
mas šiame joms pagerbti skir 
tame minėjime. P. L.
SKAUTIŠKOS JURGINĖS

Tradicinis šv. Jurgio minė 
jimas skautiškoj šeimoj gra
žiai pasisekė. Iškilmingų pa
maldų metu prel. dr. J. lada 
rauskas pasakė pritaikytą pa 
mokslą. Po pamaldų parap. 
salėje susibūrė gražaus uni
formuoto jaunimo iškilmin
gai sueigai. Gausiai dalyvavo 
Toronto ir St. Catharines sk 
autai. Padaryti įžodžiai ir pa 
skelbti įsakymai bei pakėli
mai. Prel. dr. J. TadarauSkas 
ir Kanados vadeiva s. Skrins 
kas tarė po žodį. Po iškilmin 
gos sueigos buvo meninė da
lis, paruošta ir išpildyta pa
čių skautų.

Stebint jaunimo pasirody
mus, tenka pasidžiaugti, kad 
bendras vaizdas pasigėrėti
nas.

Po programos jau išalku
sį jaunimą ir svečius Hamilto 
no skautų rėmėjų šeiminin
kės pavaišino kava ir užkan
džiais.

Jaunimui linksminantis, 
atskiroje patalpoje vyko s-tų 
vadų ir rėmėjų svarbus posė
dis, liečiantis vasaros stovyk 
lą. Pagal stovyklos adminis
tratorių pareiškimą, ateinan
čiam sezonui sąmata sudary
ta apie 9000 dol. Aukų vajus 
bus tęsiamas visą gegužės 
mėn. V. P.

SĖKMINGA VAJAUS
PRADŽIA

Matant skautų pastangas 
įsirengti laiku vasaros stovy
klavietę, mūsų kolonijoj au
kų vajus sėkmingai atidary
tas balandžio 26 d. Dalyvau
jant didelei grupei svečių iš 
Toronto ir St. Catharines, pa 
sirodė ir pirmieji įnašai „Ro
muvos44 stovyklavietei. Vie
na iš didžiausių aukų gauta 
iš A. Vartų par. klebono prel. 
dr. J. Tadarausko — 250 dol. 
Tai jau antra jo auka tam pa 
čiam tikslui, pakėlusi jo įna
šą iki 500 dol. Nuoširdi Pre
latui padėka. Ačiū p. Urboną 
vičiui ne vien už 25 dol. au
ką, bet ir parodymą; kad jis 
skaito spaudą ir reaguoja į 
mūsų tautinio darbo informa 
ciją.

Šiuo kviečiame visus ha- 
miltoniečius palengvinti šį 
darbą savo valia ir bet kokio 
dydžio auką pasiūlyti telefo
nu sekančiai: V. Pašilys, te- 
lef. LI 4-4708, D. Stukas, te- 
lef. J. A. 9-7602, P. Breich- 
manis, telef. JA 8-4609 ir p. 
Sakalienė, telef. FU 3-2881.

V. P.

LIETUVIAIS ESAME 
MES GIMĘ...

Šiuos reikšmingus žodžius 
mes dažnai girdime per įvai
rius minėjimus bei tautines 
šventes. Ištisi posmai garsių 
poetų skatina Tėvynės mei
lę, pasiaukojimą ir ištvermę 
mums, mūsų lietuviškos eg
zistencijos prailginimui ir 
Tėvynės okupacijos išryškini 
mui tiems, kas nėra to paju
tę. Gabūs plunksnos valdy
tojai kviečia visus dirbti, dirb 
ti ir dar kartą dirbti mūsų 
tautos labui, kad atskleistu
me mums padarytą smurtą 
tiems, kas to nėra patyręs.

Panagrinėjus mūsų tauti
nio darbo esamą padėtį, ten
ka labai nusivilti to darbo pio 
nienams. Pirmiausia, kas mū 
sų tautos vardą neša už lietu 
viškos visuomenės ribų? Kas 
pasiekia vietinę snaudą su lie 
tuvišKomis pavardėmis ar su 
mums taip mielu „Lithuania” 
vardu? Beveik visais at
vejais randame mūsų jauną
ją kartą, kuri taip dažnai per 
spaudą yra vanojama. Smer
kiama tų, kurie patys prie šio 
darbo labai mažai prisideda. 
Tik paimkim pora pavyzdžių 
iš mūsų lietuviškos šeimos 
Hamiltone, 1963 m. bėgyje. 
Kiek kartų buvo vietinės sp
audos Lithuania vardas pami 
nėtas tik jaunimo dėka? Tai 
sporto klubas „Kovas“ iško 
vojęs Kanados meisterio var
dą. Kokia garbė jiems, esan< 
saujelei lietuvių, nugalėti 
skaitlingas vietines komandas 
lietuvių vardu. Kiek laiko ir 
vargo patyrė jaunieji iki pa
siekė šiuos rezultatus. Ir 
kaip mes juos pasitikom atsi 
dėkodami už jų vargą ir mū
sų kolonijai iškovotą garbę? 
Ne paslaptis, kad jie tik prisi 
mena Hamiltono miesto kana 
diškąją vadovybę, kuri juos 
įvertino ir apdovanojo. Ir tai 
padarė svetimieji. Gi iš mū
sų jie neišgirdo jokio malo
nesnio padėkos žodelio, ne
skaitant mažos simbolinės do 
vanėlės ar gėlių iš mūsų fa
nes vadovybės.

Toliau kitas mūsų tautos 
vardo garsintojas — „Gyva- 
taras“ su vadove G. Breich- 
maniene, ir gražiausia lietu
viškojo jaunimo grupe, kuri 
dabar jau siekia per 100 as
menų. Ar bent vienas paskai
čiavo, kiek darbo valandų ši 
grupė praleido, besiruošiant? 
Daugelį metų buvo intensy
viai dirbta laisvalaikiais, kad 
pasiekus pirmąsias vietas Ta 
utų Festivalyje ir kur Lietu
vos vardas vėl gražiai nu
skambėjo svetimųjų spaudo
je. Kiek mūsų lietuviškoji vi
suomenė jiems padėjo, kad 
to atsiekus? Kiek visuomenė 
išgirdo grupės maldavimų 
dėl transporto, vykstant at
likti paskutinius darbus prieš 
laimėjimus? Visi grupės na
riai dar ir šiandien prisimena 
„gerųjų” tautiečių motyvus; 
aš važiuoju į savo vasarnamį, 
aš žuvauti, o aš turiu būti 
vardadienio baliuje ir tt. Tai 
vis „pagalba” mūsų egzisten 
cijos išlaikymo pionieriams 
ir Lietuvos vardo nešėjams į 
svetimąją apylinkę.

Po sunkaus ir erzinenčio 
darbo, „Gyvataras” grįžta j 
savo lietuviškąją šeimą su lai 
mėjimais, kurie neiškrito kaip 
mana iš dangaus, tyruose, 
bet buvo atsiekta tik per sun 
kų ir pasiaukojantį darbą. 
Kaip Hamiltono „jautrioji” 
lietuvių šeima juos pasitiko? 
Gal vienas - kitas paskambi
no v-vei pasiteirauti; kaip pa 
sisėkė? Tačiau pačių darbš
čiųjų skruzdėlyčių pasveikin
ti ne vienam neatėjo į galvą. 
Neatėjo į galvą nupirkti nors 
mažutę puokštelę gėlių ir vie 
šai jiems įteikti, kaip simboli 
ne dovanėlę, kas jiems būtų 
miela ir brangu, ir jie tai su

PASAKIŠKA
TAMA WKA

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

smėlio pliažas.
Lake Nipissing, Box 219, 

Callander, Ontario.

LIETUVIŲ NAMAI 
HAMILTONE

yra vienintelė organizacija, 
kuri visą laiką per 8 metus 
turėjo ir tebeturi daugiausia 
aktyvių priešų, bet iš kitos 
pusės, ji yra vienintelė, turin 
ti tiek daug entuziastų. Man, 
kaip iš buvusiam be pertrau
kos tą visą laiką v-bos p-ku, 
teko pakelti visus smūgius ir 
netik juos atlaikyti, bet ir ne 
utrahzuoti, kartu taipgi ly
giagrečiai reikėjo LN ugdyti, 
stiprinti ir eiti į priekę. Be 
abejo, nedėkingesnių parei
gų, kurias einant reikėjo ir 
teoereikia didelės kantrybės 
ir darbo, užsispyrimo, takto 
bet atlaidumo, sunku būtų be 
surasti. Ir vis dėlto aš nepa
prastai džiaugiuosi, kad Die
vui padedant, iki šiol LN rei 
kalai ėjo į pergalę, nieko ne- 
nuskriausdami, bet visiems 
padėdami.

Gegužės mėnesio antroje 
pusėje paaiškės, ką mes ga
lėsime daryti su Delta kinu. 
Jeigu mūsų lūkesčiai išsipil
dys, tikrai nė vienas neturė
sime priekaišto, ir jau iš an
ksto ruoškimės šį kapitalinį 
remontą finansiškai paremti. 
Tuo tarpu gi malonu pasi
džiaugti, kad LN sklypo kai
na kyla. Iškabinus lentą, kad 
jis išnuomojamas, paskambi
no vienas nekiln. turto parda 
vimo įstaigos savininkas, pra 
nešdamas, kad jis pristaty- 
siąs LN v-bai oficialų pasiū
lymą $100,000 grynais — gal 
valdyba apsispręs jį parduo
ti?

Prieš pradėsiant pinigų ri 
nkimą Delta pavertimui į sa
les ir klubą, aš išlanksto krei 
piuosi į visus tuos tautiečius, 
prašydamas Tamstų pinigi
nės pagelbos, kurie iki šiol to 
dar nepadarėte! Šiuo metu 
vaikų ir jaunimo Hamiltone

VANCOUVER, B.C.
DVIGUBAS

Balandžio 12 d. Balys Ra
dzevičius ir jo dukrelė Rūta 
šventė drauge savo gimtadie
nius. P. Baliui sukako visas 
pusšimtis, o jo dukrelei — 
vos 10 metų laimingo gyve
nimo.

Svečių prisirinko jo pilnas 
puikus namas ir solenizan- 
tus gausiai apdovanojo. Po
nai Radzevičiai visus labai 
puikiai pavaišino. Jubiliatams 
sudainuota ilgiausių metų ir 
palinkėta dar daug daug sau 
lėtų dienų. Svečių tarpe ma
tėsi pp. Smilgiai, Vii eitai, 
Skabeikiai, Raudoniai ir Šmi
tai savo vaikais; p. Gubalis, 
p. Valys su dukra Birute ir 
ponia Belčje.

Vaišių metu buvo padai
nuota gražių lietuviškų dai
nų ir padiskutuota veiklos te 
momis. Laimingo gyvenimo 
pp. Radzevičiam. Kor.
SIŪLO BENDRUOMENEI 

ŽEMĖS
P. Macijauskas, biznierius 

vienas iš labjausiai pasiturin- 

džiaugsmu prisimintų dar 
šiandie. Dabar juos kankina 
tik kartus prisiminimas ir 
abejonė: ar verta aukotis tie
ms, kurie Lietuvos nėra ma- 
eę iš viso? Ar verta astižadė- 
ti asmeniškų malonumų vien 
dėl to, kad suteiktų garbę 
tiems, kurie iš Lietuvos yra 
atsivežę gražius prisimini
mus, aukštas pareigas ir gar 
bingus titulus.

Taip galvoja šimtas su vir 
šum mūsų gražiausio atžaly
no, artinantis Tautų Festiva
liui Toronte, kur „Gyvata
ras” kaip viena iš stipriausių 
meniniu grupių, turės daly
vauti. „Gyvataras“ yra sveti
mųjų kviečiamas išpildyti 
programą ir Kanados Tauti
nės Parodos metu, kaip vie
nas iš gražiausių meninių gru 
pių. Ten ją stebės ne. kelias
dešimt, bet tūkstančiai sve
timtaučių ir, žinoma, Lietu
vos vardas vėl bus minimas 
spaudoje su pagarba. Juk to 
mes visi trokštame ir sieloja
mės.

Kad to pasiekus, kad sveti 
mieji mus žino, įvertina ir 
kviečia, teko praeiti ilgas ir 
sunkus kelias. Ir kada tas bu 
vo pasiekta, to sunkaus dar
bo pionieriams tenka suabejo 
ti; ar bus galimybė šiais me
tais 45-ių mylių kelionę atlik 
ti? Ar atsiras, kas paaukos sa 
vo mašina ir keletą valandų 
juos pristatyti. Iš praeitų me 
tų patirties jie žino, kad tai

WELLAND, Ont
WELLANDO LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKE 

RIOTOJŲ KLUBO „LITUANICA” VEIKLA,

Nebus apsirikta, jeigu pa
sakytume, kad klubas „Litu- 
amea" yra vienas iš stipriau
sių organizacijų pusiasalyje. 
Nors klubas turi per 90 na
rių, bet dar iki šiol nepasitai
kė jokių nesusipratimų, nesi
matė jokio noro nei iš vieno 
klubo nario kenkti klubo vei 
klai ar versti jo valdybą.

„Lituanica“ nepasitenki
na vienu visuotiniu metiniu 
narių susirinkimu, kuriame iš 
renkama klubo valdyba. Klu
bas visuotinius narių susirin
kimus šaukia nerečiau kaip 
kas du mėnesiai.

Yra įsigalėjęs gražus pa
protys, kad klubo ponios, vy 
kdamos į susirinkimus, atsi
neša užkandžių, o klubas pa
sirūpina kavutės ir alučio. 
Todėl po kiekvieno susirinki
mo vyksta malonios vaišės, 
kur viskas išsišnekama ir ne
susipratimams vietos nelieka. 
Dabar klubo nariai jaučiasi 
kaip viena šeima.

Klubo v-ba per praėjusius 
savo veiklos metus yra sušau 
kusi 6 visuotinius klubo na
rių sus-mus. Turėjo 2 šaudy
mo pratimus į lėkštes klubo 
šaudykloje pp. Bieliūnų ūky- x 
je. Ten pat buvo vienos taip

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

yra apie 600, tad lietuviškos 
patalpos mums yra būtinos.

Pabandykime nusikratyti 
aistrų — pavydo, neapykan
tos — o kai čiupsime vienin
gai, Liet. Namai tikrai atsi
stos.

St. Bakšys,
LN V-bos pirmininkas.

GIMTADIENIS
čių B. C. lietuvių, kaipo vi
suomenininkas ir patriotas vi 
sada paremia lietuvišką kul
tūrinę veiklą ir net siūlo do
vanai sklypą žemės bendruo
menės reikalams. Tame skly
pe būtų galima įrengti vai
kams vasaros stovykla, o ir 
lietuvių laikiniems namams 
irgi būtų nebloga vieta.

B. C. Lietuvis pataria ir ki 
tus mūsų kolonijos stambes
nius biznierius ir turtinges
nius asmenis p.Macijausko pė 
domis pasekti ir paremti dau 
giau B-nės veiklą ir lietuvy
bės išlaikymą. Kor.

PAGYVINS VEIKLĄ
Ir L. B-nės Vancouverio 

apyl. v-ba pasiryžo pagyvin
ti apyl. veiklą. Savo praeita
me posėdyje, kuris įvyko v- 
bos vice pirm. p. Macijausko 
farmoje, š. m. balandžio mėn. 
19 d. buvo sutarta suruošti 
Motinos dienos minėjimą ge 
gūžės 10 d., o vėliau geguži
nę p. Macijausko farmoje.

Kor.

vėl bus sunkus kryžiaus ke
lias, kurį sunkina ne svetimie 
ji, bet mūsų pačių šeimos na
riai.

„Gyvatarui“ pasiekus savo 
gražiausią žydėjimo laipsnį ir 
subūrus per šimtą jaunų lie
tuviukų į vienetą, pasidarė 
neįmanoma patiems visus te
chniškus darbus įvykdyti. 
Kad palengvinus jiems, jie 
kreipiasi į visuomenę pagal
bos. Tam tikslui šiaip taip bu 
vo sudaryta „Gyvataro“ val
dyba techniškiems darbams. 
V-ba susideda: Vaitonienė, 
telef. 383-1516, Gedminienė, 
tel. JA 77-836, Jonikienė, tel. 
389-2169, Sakalienė, tel. FU 
32-881, Zubas, tl. LI 55-933, 
Barkauskas, tel. 385-0236, 
Pašilys, tel. LI 44-708. Val
dyba įsipareigojusi remti šį 
svarbų darbą, kviečia visus 
hamiltoniečius lietuvius prie 
to prisidėti.

Pagrindinis v-bos prašy
mas yra transporto priemor 
nės šokėjams nuvežti ir par
vežti, esant reikalui. Kas tu
ri galimybe, prašome iš anks 
to mums pranešti pagal pa
duotus telefonų nr., kad rei
kalui ištikus žinotumėm, kur 
kreiptis. Tas mums labai pa
lengvins ir sutaupys laiką. Ti 
kėdami, kad šiais metais su
darysime geresnes sąlygas 
mūsų jauniesiems šokėjams, 
iš anksto visiems tariame nuo 
širdų ačiū.

„Gyvataro“ Valdyba. 

vadinamos kalakutų šaudymo 
rungtynės. Suruoštos trejos 
tarpiau binės medžioklės su 
anglų „Sports Club“, kurias 
„Lituanica“ laimėjo ir gavo 
taurę. Padaryta viena kiuoo 
prizmė medžioklė. Eilinės 
klubo medžioklės buvo ruo
šiamos kas šeštadienį.

Suruošta viena didelė išvy 
ika su šeimomis, tai yra pri
zinė žvejyba už Donvilės.

Surengta keturiolika paren
gimų, iš jų kartūnų balius ga 
na didelio masto. Paminėtas 
klubo dešimtmetis. Išrinkta 
komisija klubo nuosavybei įsi 
gyti. Žodžiu sakant, dabarti
nis klubo lygis kaip dvasinis, 
taip ir finansinis yrą aukštas. 
Klubas yra šėrininkas Hamil 
tono Lietuvių Namų, Spau
dos bendrovių ir paremia kie 
kvienp lietuvišką organizaci
ją finansiškai, kuri tos para
mos reikalinga ir į jį kreipia
si. V-ba aplanko kiekvieną 
savo sergantį narį ligoninėje 
ir jį apdovanoja.

Iš viso, kas čia suglaustai 
pasakyta, matyti, kad klubo 
veikla yra plati ir šakota.

Kiekvienai veiklai reikalin 
gos sąlygos, o tas puikias są 
lygas Wellandas, aėka mūsų 
mielų tautiečių pp. Sinkų. 
Jie, būdami Crowlland kote
lio savininkai, leidžia hotelio 
salėmis klubui naudotis ne
mokamai . čia vyksta posė
džiai, parengimai - šokių va
karai, susirinkimai ir vaišės.

Todėl v-ba, baigdama savo 
kadenciją, reiškia p. p. Sin- 
kams nuoširdžiausią viešą pa 
dėką už tokią milžinišką klu 
bo veiklai paramą.

Dabartinis, baigiančios ka
denciją valdybos rūpestis 
yra klubo tradicinis kartūnų 
balius, kuris įvyks birželio 6 
dieną (šeštadienį) 5 vai. po 
piet. St. Stephens Hall, Wel
land, kampas East Main St. 
ir Fort Robinson Rd., kur 
kiekvienais metais jis vyksta.

Šiemet kartūnų baliaus me 
ninę programą atlikti yra pa
kviestas S. Gailevičius su vy 
rų kvartetu ir kylančia meni
ne pajėga sol.-tenoru R. Stri
maičiu. Šokiams gros garsu
sis Babecko vadov. lietuvių 
orkestras.

Balius bus tikrai įdomus.
Ponios bei panelės daly

vaus kartūno suknelių kon
kurse.

Tad iki pasimatymo birže
lio 6 d. Wellande.

„Lituanica“ Klubo V-ba.
GRAŽIAI VEIKIA TĖVŲ 
PRANCIŠKONŲ IŠLAIKO 
MA WELLANDO LIETUV

IŲ ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA

Jau eilė metų Wellando lie 
tuvių šeštadieninę mokyklą 
išlaiko ir jai vadovauja Tė
vai Pranciškonai.

Šiemet mokyklą lanko pen 
kiolika mokinių. Gal kai kam 
atrodys, kad tai mažai, bet 
reikia žinoti, kad Wellando 
apylinkė yra maža ir to am
žiaus vaikučių tiek ir tėra.

Mokyklos vedėjas yra Tė
vas Barnabas OFM. Jis taip 
pat dėsto religijos pamokas. 
Mokytoja M. Čepukienė. Ji 
tam darbui yra jau patyrusi.

Balandžio 5 dieną op. Zi- 
naičių bute surengta, taip va 
dinama Velykų bobutė. Į ją 
susirinko visi vaikučiai ir jų 
tėvai. Buvo labai gražu pasi
klausyti, ką vaikučiai išmokę. 
Jie padainavo dainelių, pasa
kė eilėraščių, paskaitė rašinė 
lių. Po to Tėvas Barnabas vi
sus vaikučius apdovanoj'o do
vanėlėmis.

Buvo suruoštos vaišės, ku 
rių metu vaikučių tėvai Tė
vui Barnabui dėkingumo var 
dan įteikė gražių gėlių puo
kštę.

Buvo pasakyta daug kal
bų, iš kurių matėsi didelė pa
garba ir padėka Tėvui Bar
nabui Mikalauskui ir p. M. 
Čepukienei.

Šeštadieninės mokyklos tė 
vų komitetas visų tėvų vardu 
reiškia Tėvui Barnabui vie
šą padėką už taip daug jo po 
ilsio valandų ir lėšų paauko
tų lietuviškam reikalui. Taip 
pat vieša nuoširdi padėka p. 
M. čepukienei už taip puikų 
mokymą mūsų vaikučių.

Tėvų Komitetas.
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Gegužės 10, sekmadienį, pagerbkime MOTINĄ
MOWT^REAL

motinos dienos 
minėjimas 

montrealyje
Jis buvo sutvarkytas taip, 

kad šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų užbaigimo akto 
metu paminėjo ir Motinos 
dieną.

Bet platesnis Motinos die
nos minėjimas bus šį sekma
dienį, gegužės 10 dieną. Jį 
ruošia aukštesnieji lietuviš
kieji kursai ir tas minėjimas 
įvyks Aušros Vartų parapijo 
je.

Sekmadienį 5 valandą po- 
pietų AV bažnyčioje bus mo 
tinoms pagerbti pamaldos.
Po pamaldų salėje tuč tuojau 
bus minėjimas, kuris bus įdo 
mus ir svarbus, retas musų 
aplinkybėse.

Paskaitos skaityti tai die
nai atvyksta iš Bostono Dr. 
J. Girnius, filosofas, Lietu
vių Enciklopedijos redakto
rius, autorius pagarsėjusios 
knygos Tauta ir Ištikimybė.

Koncertinėje dalyje daly
vaus iš Anglijos, Londono, 
atvykusi solistė p. Valterie- 
nė.

Birutė Valterienė yra dan
tų gydytoja, bet ji yra išėju
si dainavimo mokyklą ir pasi 
žymėjusi solistė. Londone ji 
yra laimėjusi tarptautiniuose 
konkursuose pirmas vietas ir 
Anglijoje turi labai gerą so
listės vardą.

Be to, bus dar Aukštesnių
jų Kursų klausytojų šokiai, 
vedami mok. G. Geležiūno 
ir deklamacijos.

Visi atsilankykime sekma
dienio popietėje, nes tai bus 
gražus Motinos minėjimas ir 
reta proga išgirsti įdomią pa
skaitą bei retą solistę, atvy
kusią iš už Atlanto.
ČIKAGOS LIET. OPEROS 

SOL. PR. BIČKIENĖ,
atvykusi koncerto į Montrea 
lį, viešėjo pp. Smilgevičių 
šeimoje. Aušros Vartų salė
je ji susitiko labai daug savo 
pažįstamų ir bičiulių, ypač 
daug iš Vilniaus ir iš Kemp- 
teno, Vokietijoje, stovyklos. 
Po koncerto daugelis viešnią 
apdovanojo gėlėmis ir dova
nomis. Trūko laiko su visais 
pažįstamais plačiau pasikal
bėti.

Dr. Petras ir Irena Lukoše 
vičiai viešnios garbei, po vis
kam, dar suruošė labai gražų 
priėmimą pas save ir išjieško 
tai skoningai svečius pavaiši
no. Besišnekučiuojant geroje 
nuotaikoje, buvo prisiminta 
nesena praeitis, kuri tokiais 
atvejais atgyja visų atsimini
muose.

Solistė iš Montrealio išskri 
do sekmadienio vakare, pali
kusi gražių įspūdžių .

PRANEŠIMAS APIE 
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

Gegužės mėn. 15 dieną, 
penktadienį, 8 vai. vakaro šv. 
Kazimiero salėje darys iš Eu 
ropos atvykęs gimn. direkto
rius kun. J. Liubinas. Visi 
kviečiami atsilankyti, išklau
syti pranešimo ir duoti, jei
gu būtų, klausimų.

DR. J. ŠEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun

2—4 ; 7—9 p. m

antradienį ir I 
penktadienį I P' m’

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS UŽBAIGĖ 

MOKSLO METUS
Šiemet peranksti. Bet toks 

yra Mokyklų komisijos pa
tvarkymas. Mokyklos tuo ne 
patenkintos, bet turėjo sutik 
ti.

Šiemet užbaigtuvės vyko 
Šv. Kazimiero parapijoje. 
Mokyklos bažnyčion atėjo or 
ganizuotai, su tautine vėlia
va. Kleb. kun. dr. F. Jucevi
čius tėvams ir jų vaikams pa
sakė labai prasmingą pamo
kslą, aptardamas tėvų ir mo
kyklos paskirtį auklėti gali
mai tobulesnį žmogų, nes tik 
tai toks gali būti naudingas 
ir tautai ir žmonijai. Mišių 
metu labai gražiai giedojo 
vaikų choras, vedamas E. Na 
vikėnienės.

Salėje po to vyko iškilmin 
gas aktas, kurį pradėjo V. 
Kudirkos mokyklos ved. p. 
Blauzdžiūnienė ir visam ak
tui vesti pakvietė KLB Kul
tūros Fondo pirm. Dr. H. 
Nagį. Sudaręs garbės prezi
diumą, Dr. Nagys paskaitė 
labai gražų akto dalyviams 
žodį, kuris bus paskelbtas 
sek. NL nr. Pasakius sveiki
nimo žodį KLB Kr. V-bos 
pirm. dr. P. Lukoševičiui, 
kun. dr. F. Jucevičiui, p. Ri 
mkevičienei, sekė pažymėji
mų ir dovanų įteikimas šešta 
dienines mokyklas šiemet 
baigusiems. Aušros Vartų 
mokyklą šiemet pabaigė: Lin 
da Blauzdžiūnaitė, Gilius Bu 
lota, Audronė Jonelytė, Arū
nas Mockus, Petras Drešeris, 
Leonas Drešeris ir Roma Šei 
dytė. Vinco Kudirkos vardo 
mokyklą pabaigė: Vida Blau 
zdžiūnaitė, Lilija Bijūnaitė, 
Jonas Žukauskas, Algirdas Bi 
jūnas, Dalia Kerbelytė, Sta
sys Rašytinis, Audrutė Žur- 
kevičiūtė, Linas Giriūnas, 
Dalia Sabalytė, Donatas Se- 
lenis ir Robertas Skučas. Gar 
bė visiems baigusiems ir jų 
tėveliams! Visi baigusieji ru 
denį kviečiami į Aukštesniuo 
sius lietuviškuosius kursus.

Po to mokytojai, kiekvie
nas savo skyriui įteikė kėli
mo į sekančius skyrius pažy
mėjimus.

Užsibaigus aktui, buvo me 
ninė dalis, kurią paruošė mo 
kytojai. Ši dalis buvo labai 
įvairi ir įdomiai sudaryta. 
Vieni gerai deklamavo. Kiti 
šoko arba dainavo pusiau da 
rydami plastiką, pusiau gim
nastiką. Buvo gabaliukas ba
leto. Šaunūs vyrai kariai ro
dė mankštos eitynes ir visus

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ gydytoja 

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų 737-9681.

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS
JOSERH R. MILLER

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

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kristaus Dangun žengimo 
šventė ketvirtadienį. Pamal
dos: 8, 9, 10, 11 ir 7.30 v. v.

Motinos diena, sekmadie
nį 5 vai. po pietų

Pirmoji komunija gegužės 
17 d., per Sekmines, 11 vai. 
mišių metu. Vaikai renkasi 
pas seseles 10.30 vai.

Gegužinės pamaldos nuo 
pirmadienio iki ketvirtadie
nio kalbama Marijos litanija 
po 7 vai. mišių. Penktadie
niais ir šeštadieniais bus va
karais litanija ir kitos cere
monijos 7.30 vai. Sekmadie
niais giedama Marijos litani
ja po sumos.

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

T. Vaišnys išvyksta į Niu
jorką ir Čikagą. Grįš maž
daug po dviejų savaičių.
PAGERBTA VIEŠNIA IŠ 

ANGLIJOS
Dr. V. Giriūnienė, sekma

dienį suruošė labai gražų pri 
ėmimą, kuriuo ne tiktai atžy 
mėjo savo gimtadienį, bet dr 
augę pagerbė ir viešnią iš An 
glijos, solistę Birutę Valte- 
rienę, kurią šį sekmadienį 
generalinė repeticija pasiruoš 
ti Motinos dienai. Visų moki- 
val. po pietų. Priėmimas bu
vo gražus. Ponios vyvai pasi 
dalino gausių paskutinių įvy 
kių mintimis.

prijuokino iki ašarų. Tauti
nius šokius šoko palydint 
akordeonu. Stipriausis ta
čiau saviveiklinio parengi
mo momentas buvo masinis 
choras, E. Navikėnienės ve
damas ir pianinu palydimas 
ponios Žukauskienės choras 
užpildęs visą sceną aklinai, 
buvo tikrai įspūdingas. Rei
kia pagirti, kad šiemet savi
veiklinis parengimas buvo ge 
ras ir galėjo pasiekti publiką.

Gale visko — mokiniams 
ir mokytojams vaišės, kurias 
labai skoningai paruošė Tė
vų Komitetas, vedamas V. 
Lukausko ir visada nuošir
džiai talkinamas J. Grigaliū
no. Dar seks mokyklų išvyka 
į gamtą, birželio 21 dieną, 
sekmadienį, — į pp. Skrui- 
bių ūkį. Pagarba mokyto
jams, tėvams, Tėvų komite; 
tui ir vaikams, kurie, lanky
dami mokyklas, tikrai bus 
praturtinę savo dvasinius re
sursus.

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, (3316 
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 AS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi <Sr A\
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į/y Ik |l |i 9 
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

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

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

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Ketvirtadienį Kristaus da 
ngun žengimo šventė; mišios 
9, 10 ir 11 vai. ryto.

Pirmoji komunija sekma
dienį 10 vai. ryto.

Lankysis Vasario 16 gim
nazijos direktorius kun. Liu
binas gegužės 13—15 dieno
mis ir penktadienį darys vie
šą pranešimą.

AUKŠTESNIŲJŲ 
KURSŲ KLAUSYTOJŲ

žiniai praneša Kursų vedėja, 
kad šį šeštadienį, 10 vai. ry
to Aaušros Vartų salėje bus 
generalinė repeticija paruošti 
Motinos dienai. Visų moki
nių dalyvavimas būtinas.
• Mirė Barbora Kuraitienė, 
68 metų amžiaus, palaidota 
per Šv. Kazimiero bažnyčią.
• Ramovės, L. K. Veteranų 
s-gos, visuotinis susirinki
mas šaukiamas geg. 10 d. A. 
V. salėje tuojau po pamaldų.
• Išsikelia į Čikagą, liepos 
mėnesį, ilgametis šeštadieni
nių mokyklų lo-teto iždinin
kas Juozas Grigaliūnas.
• Juozas Lukšis išsikelia į 
Jamaicą su visa šeima pasto
viai apsigyventi, sąryšyje su 
darbuovėtėje pakėlimo faktu 
ir geersnėmis perspektyvo
mis.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

Pranešimą apie Vasario 16 
gimnaziją darys direkt. kun. 
Liubinas gegužės 15 d., penk 
tadienį, 8 vai. vakaro Šv. Ka 
zimiero salėje.

Arlauskaitės Marijos 35 
metų mokytojavimo sukaktu
vės minimos gegužės 16 die
ną, šeštadienį, Sv. Kazimiero 
salėje.

Muzikos studijos, vedamos 
E. Kardelienės, mokinių me
tinis koncertas birželio 27 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. A. 
V. salėje.

Šv. Kazimiero parapijos 
Joninių išvyka už miesto pa
skirta birželio 28 d.

1965 m. Spaudos balius va 
sario 6 d.
GERIAUSIAI APTARNAU 

JANTIS KLIENTUS
prekybininkas Montrealyje 
yra b. Kaune audinių fabriko 
vedėjas, labai patyręs preky
bininkas Kaufmanas, kurio 
krautuvė yra St. Laurent 
3997. P. Kaufmano krautuvė 
je geriausios medžiagos, ge
ras, švarus darbas; prieina
mos kainos, malonus patar
navimas ir perkant ir siunti
nius siunčiant į Lietuvą. O 
dabar yra gauta specialių me 
džiagų šiam metų sezonui — 
vad. tropikinių ir tirolyno. 
Kas į p. Kaufmano krautuvę 
užsuka, visi įsitikina.

JIEŠKOMAS PIRKTI 
sklypas prie Sylvere — 

(Claire) ežero. 
Skambinti 767-3285.

ALLIANCE
REALTIES INC. 

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

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

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

TREČIASIS TAUTŲ 
LAISVĖS FESTIVALIS 

TORONTE
Toronte šią savaitę vyks 

trečiasis Toronte tautų lais
vės festivalis, kurį organizuo
ja ir remia O’Keefe & Ro
man Corp Ltd. Ketvirtadie
nį, SeS- 7 d. bus austrų, kroa 
tų liaudies, vokiečių, indų ai
rių jaunių, latvių liaudies, 
meksikiečių, portugalų, rusų, 
slovakų ir švabų pasirody
mai, šokiai ir vengrų, vokie
čių, airių ir lenkų chorai.

Penktadienį, geg. 8 d. bus 
kroatų, estų, graikų, vengrų, 
lietuvių, airių, lenkų, rumu
nų škotų, slovakų, ispanų ir 
ukrainiečių šokiai ir prancū
zų, vengrų ir italų chorai.

Šeštadienį, geg. 9 d. bus ki 
nų, kroatų, estų, Kanados 
prancūzų, airių, makedonie- 
čių, lenkų, škotų, slovakų, 
serbų ir ukrainų šokiai ir lat
vių, vengrų ir lietuvių cho
rai.

Sekmadienį, gegužės 10 
d.: 1) festivalio atidarymo 
ceremonijos; 2) Kanados pra 
ncūzų ansamblis; 3) indivi
dualinių šokių finalai; 4) cho 
rų finalai; 5) Kanados min. 
pirm. L. Pearsono žodis; 6) 
liaudiškojo dainavimo gru- 
finalai; 7) liaudies šokių gru 
pių finalai; 8) Miss Freedom 
rinkimai; 9) įteikimas dova
nų ir 10) festivalio uždary
mas.

Kaip žinoma, praėjusio 
vieno festivalio metu laisvės

Kaufmanns Woollens & Textiles
3997 St. Lawrence Blvd., Montreal! Tel.: VI 2-5319.

PRANEŠA SAVO KLIENTAMS IR TAUTIEČIAMS, KAD METŲ 
SEZONUI GAUTAS DIDELIS ANGLIŠKŲ VILNONIŲ MEDŽIA
GŲ PASIRINKIMAS IR SPECIALIAI KOSTIUMAMS TROPI
CAL — TERILYN DĖL MADE TO MEASURE — PASIUVIMAS

SU PRIMIERAVIMU. VYR. KOŠT. $ 50, KELNĖS $ 10.
Užeikite, pasižiūrėkite, įsitikinkite, kad viskas čia yra 

prieinamiausiomis kainomis ir geriausia.

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd. 
Jūsų lietuvis atstovas 

769 - 8831

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

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

Raštinė: LE 4-4451.

gražuole buvo išrinkta lietu
vaitė.

Prizai šokių grupėms: I - 
500 dol., II — 300 dol., III 
— 200 ir IV — 100 dol. In
dividualiems šokėjams pri
zai: I — 150 ir II — 50 dol. 
Prizai chorams: I — 300, II 
—- 200 ir III — 50 dol. Pri
zai liaudies dainininkų gru
pėms: I — 200 ir II — 100 
dol.

Festivalis vyks O’Keefe 
Centre. Bilietai parduodami 
iš anksto.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Gegužinės pamaldos šiokia 
dieniais daromos 8 vai. vak. 
Sekmadieniais bažnyčioje da
romos po 11 vai. mišių, o sa
lėje — po salėje laikomų mi
šių.

Jaunimo choro repeticija šį 
penktad., 6.30 vai. vak. muzi 
kos studijoje. Giesmininkai 
ruošia visą eilę naujų dalykų 
būsimiems pasirodymams.

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7 - 6183.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERB YLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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