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Kinai imperialistus rusus varo lauk iš Azijos OPtWOAIIS
RAŠO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS BENDRADARBIS

• TAIKOS KONFERENCIJA TARP RUSŲ 
IR KINŲ NEĮVYKS

© KIPRE DAR TEBEVYKSTA KRUVINI 
SUSIDŪRIMAI

® HAAGOJE VYKSTA ATLANTO SĄJUNGOS 
KONFERENCIJA

© PASIKĖSINIMAS PRIEŠ MACNAMARĄ
• GENEVOJE DĖL MUITŲ SUSITARTA

Kinijos komunistai galų ga 
le pasakė tas savo mintis, ku 
rias seniai puoselėjo, bet ku
rias ligšiol laikė užslėptas ir 
tiktai dabar pasakė, bet pasa
kė atvirai ir visu jų mastu: 

RUSIJA TURI 
PASITRAUKTI Iš

AZIJOS, 
nes ji yra tiktai Europos vals 
tybė. Visa, ką Rusija dabar 
turi Azijoje — Sibirą, Už- 
kaspijį, rytinį Pamarį, Išori
nę Mongoliją, Šiaurinę Korė
ją, visa tai — 
VISOS RUSIJOS VALDO

MOS SRITYS AZIJOJE 
YRA PAGROBTOS IŠ

KINŲ,
ir kinams turi priklausyti.

Todėl Rusija visas tas sri
tis turi grąžinti Kinijai. Rusi 
ja neteisėtai dabar tas tuš
čias sritis kolonizuoja gaben
dama pavergtas tautas į tas 
sritis. Rusija. yra įsibrovėlė' į 
Aziją. Jos vieta Europoje.

Kinai pasakė savo mintis 
tiesiai ir aiškiai. Įdomu visie
ms, kas stebi politinę valsty
bių santykių raidą, kad 
RUSIJAI TEISYBĘ APIE 
IMPERIALIZMĄ IR KO
LONIALIZMĄ PASAKĖ 

NE DEMOKRATAI 
kuriems turėtų būti privali 
objektyvi tiesa ir jos sieki
mas, bet Rusijos draugai ir 
są^nok^Lninkai komunistai,..

Objektyvi tiesa tačiau rei 
kalauja pasakyti, kad Kinijos 
komunistai taip pat yra im
perialistai ir jų apetitai be ri- 
uų, kaip ir rusų apetitai.

Kinai taip kalba, lyg visi 
Azijos kraštai ir visos tautos, 
kurių Azijoje yra apie 300, 
lyg jos būtinai turi priklau
syti Kinijai. Todėl visai aiš
ku, kad

KINIJOS KOMUNISTŲ 
IMPERIALIZMAS TOKS 

PAT BESAIKIS, KAIP 
IR RUSIJOS.

Taigi: abu batai vienoki”. 
Bet kad Rusijai kinai pasakė 
teisybę apie imperializmą, tai 
yra tikra tiesa.

Rusijos komunistai žino
ma, susijaudino ir Kinijos ko 
munistams grasina „rimto
mis pasekmėmis“, jeigu jie 
nesiliaus kurstę teritorinių 
klausimų. . .

Tačiau
KINAI NEIŠSIGANDO 

MASKVOS GRASINIMU 
ir iš rusų dar pasityčiojo: pa 
skelbė jų laišką ir pasakė: Į 
derybas neisime, ekspertų ne 
priimsime' ir į konferencijas 
dėl nesantaikų nesiruošia
me...

Ta proga — Kinijos komu 
nistai priminė, kad

MASKVOS PAGALBA 
KINIJAI BUVO 

IŠNAUDOTOJIŠKA, 
nes Rusija iš Kinijos paėmė 
už duotas prekes kainą aukš
tesnę, negu ji buvo pasaulinė 
je rinkoje. Ir ta pačia proga 
dar išryškino, kad visa Mask 
vos komunistų pagalba užsie 
niams yra išnaudotojiška. . .

Nenustebsime, jeigu po 
kurio laiko Kinijos komunis
tai pasakys ir apie kitas Rusi 
jos pagrobtas sritis, gal net 

■ir Pabaltijo valstybių okupa
ciją. . .

J. Amerikos V. skr. D. Ru 
sk geg. 10 d. per BBC radio 
ir IV pareiškė, kad

NEREIKIA UŽMIRŠTI, 
JOG V ibi KOmUHia iAl 
Siekia PaoAuliineo 

Re-VOlIUCUOj. —
Jeigu Rusija outų laiKiu- 

sis Atlanto unartos, Kurią pa 
sirašė, bet nepuao, tai pašau 
lis šiandien visai kitaip atro
dytų. Tačiau Rusk mano, 
kad ir komunistai, priversti 
rūpintis savo valdinių gerbū 
viu, bus priversti eiti taikos 
ir sugyvenimo linkme. Ar ta 
Kryptimi eis gyvenimas, pa
rodys ateitis.

Bendrai, yra faktas, kad 
persiorientavimas, arba gal - 
suirimas komunistų tarpe di
delis. Jie išvesti iš Maskvos 
nustatytos vagos ir tuo tar
pu neturi aisKios krypties. 
Ar jie suras Denarą Krypu, 
klausimas. Krmjos komunis
tai, atrodo, prakalbėjo ne 
šiaip sau.

LAISVES REIKALAVI
MAI DikiAitiitę 

KRAŠTUOSE
Prahoje smuetuai, jauni

mas ir kt., kas yra šiepdama 
nuo platesnių sluogsnių, ma
siškai susirmKę parae. SKaitė 
modernią poeziją ir kėlė lais
vės Šukius. Policija uzpuolo 
dideliu būriu ir uaugeų su
ėmė.

Sofijoje policija uždarė ka 
tedros auns, nes žmones,
kalaudami laisvės, masiškai 
veržėsi į vidų, ivompartija uz 
siundė sufanatizuotus komso 
molcus ant žmonių, einančių 
į bažnyčią.

— Lisabonoje gegužės pir 
maią jaunimas kėlė laisvės 
reikalavimus. Daug suimtų.

Madride geg. 1 proga įvy
ko demonstracijų prieš Fran
co diktatūrą ir reiaaiauta lais 
vės.

KITOS NAUJIENOS
— Genevoje posėdžiavusi 

muitų ir prekybos komerenci 
ja priėmė JAV pasiūlymą ma 
zinti muitus pusiau.

— Kipre padėtis negera ir 
neaiškėja. Vyksta kovos.

— JAV kr. aps. nūn. Mac 
Namara pakartotinai nuvyKo 
į Vietnamą, bet buvo ten už 
minuotas tiltas, per kurį jis 
turėjo važiuoti.

— Žydai Amerikoje demo 
nstravo prieš SSSR atstovy
bę, reikšdami protestą prieš 
žydų persekiojimą Rusijoje.

— Prancūzija Kubai par
duoda 20 lokomotyvų už 4 
mil. dol. JAV protestuoja.

— Chruščiov vieši Egip
te, kurio prezidentas jį apdo
vanojo Nylo žvaigžde.

— Popiežius Motinos die
nos proga prisiminė motinas.

— Gomulka kalbėjo, kad 
vokiečiai ruošiasi išvaryti len 
kus. V. Vokietijos min. Le- 
ner atsakė, kad 8 mil. lenkų 
nebus varomi iš Vokietijos, 
kur jie apsigyveno po karo.

— Lenkijos kardinolas Vi 
šinskis atvyks į JAV ir Ka
nadą.

— JAV prez. Johnsonas, 
vesdamas priešrinkiminę kam 
paniją, tęsia agitaciją už ge
resnį gyvenimą ir kovą su 
skurdu.

— Italijos prezidentas Seg

KAS NAUJA
PAGAUTI KVEBEKO 

TERORISTAI
Quebeco teisingumo minis 

teris Rene Hamel Quebeco 
parlamente pranešė, kad vei
kiant Kvebeco ir Kanados 
saugumo organams, Montrea 
ly pagauti teronstai, veikę L’ 
Armee de Liberation du Que 
beque, teroro veiksmais siekę 
„išlaisvinti Quebeco provin
ciją“ ir tam tikslui išplėšę 
ginklų sandėlį, užpuldmėję 
bankus, darę sprogdinimus ir 
t. t.

Montrealy, Rosemount ga
raže rado visą sandėlį - gink
lus, dinamitą ir kt. Visa tai 
išdavė pagautas bandos va
das Robert Huron, 20 metų 
elektrikas. Suimta 12asmenų. 
Ministeris pareiškė padėką 
provincijos ir lederahniarns 
saugumo organams uz visos 
teroristų organizacijos suėmi 
mą.

R. LEVESQUE — 
SEPaRai io TAS

Gamtinių turtų ministeris 
Rene Levesque TTmminse 
kalbėdamas viename susirin
kime, pareiškė, kad visoki 
Kvebeko nepasisekimai parei 
na nuo ieaeracijos, kurią esą 
primetė anglai. Jis teigė: „Fe 
deracija yra nesveika 18o7 
metais sukurtoji struktūra, 
kuri reikalinga visiško pakei
timo. Tai yra kaip sena gel
da su supuvusiu dugnu, kurį 
reikia pakeisti“.

Tiesa, Levesque pažymėjo 
negeidžiąs separacijos, bet ir 
ji esą neprivestų prie „sveiko 
galo“. Separacija būtų geres
nė, negu nuolatiniai nesutari 
mai.

11 d.Geg. Haagoje su
sirinko Atlanto s-gos užs. r. 
ministerial, jų tarpe ir Kana 
dos. P. Martin.

Kanada Lietuvių Fondas
K. L. F. PADIDĖJO $500.

Geg. 7 d. gauta įnašų: 
Kleb. kun. Ažubalis Petras 
įnešė savo vardu $100 ir Šv. 
Jono Kr. parapijos vardu $ 
100. Viso .......................$200
Dragašius Juozas . . . .$ 100 
Kantvydas Alibnas . . .$ 100 
Lelis Petras..................... $100

Viso $ 500
(Kantvydas ir Lelis jau tu 

rėjo įnešę po 100, dabar pa
didino savo įšnasus iki $20U).

Tokiu būdu Fondas paau
go nuo $6.200 iki $6,700, o 
narių skaičius nuo 42 iki 45.

K. L. Fondo Valdyba už 
gautus įnašus nuoširdžiai dė
koja. KLF Valdyba.

ni pasisakė už Luiopos vals
tybių sąjungą.

— Odesoje rusai apnuodi
jo 4 Vakarų valstybių karinm 
kus. Į JAV protestą neatsa
ko.

— Jemene Anglijos kari
ninkų galvos išstatytos pasi
tyčiojimui.

— Maskva išsiuntinėjo Ai 
rikos valstybėms notą, kurio
je kalba apie Kinijos komu
nistų imperializmą.

— Alžyro diktatorius Ben 
Bella viešėjęs Maskvoje, vie
ši Bulgarijoje.

— Kinai atmetė rusų pa
siūlymą šiemet sušaukti ko
munistų konferenciją ginčui 
su rusais spręsti. Pasiruoši-

KANADOJE
TIKISI GERESNĖS 

KANADIEČIŲ VIENYBĖS
Susitarimas dėl bendro vi

sai Kanadai pensijų plano 
ypač teigiamai įvertintas Kve 
beco provincijos premjero 
Lesage, kuris dėl to pareiš
kė, kad šis susitarimas labai 
pasitarnaus ir tautybių bei vi 
sos Kanados vienybei.

STEIGIAMAS NAUJAS
AUTOMOBILIŲ 

FABRIKAS
Netikėtai paskelbta, kad 

General Motors kompanija 
steigia St. Therese - de - BĮ 
ainvill automobolių fabriką, 
kurio planais kasmet turės 
būti pagaminta 100 tūkstan
čių keleivinių automobilių. 
St. Therese nuo Montreaho 
tiktai 20 mylių į šiaurės va
karus, prie plačiakelio į Lau
rynuos kalnus.

Naujo fabriko steigimas 
vertinamas labai teigiamai, 
nes ši pramonės šaka kelia iš 
tisą eilę kitų šakų įsikūrimo, 
kurių skaičius pramatomas 
tuojau iki 1000, o vėliau ir 
iki 2,50’0. Visa tai veda į dar 
bu praplėtimą, naujų staty
bų, naujų ūkių, naujų mokes 
čių ir tt. augimą.

ONTARIO VYSTO 
PRAMONĘ

Ontario ūkimo vystymo 
agentūra (Ontario Develop
ment Agency) praėjusiais me 
tais suteikė 12,200,000 dol. 
kreditų pramonės vystymui, 
dėl ko susidarė 3,600 naujų 
darboviečių.

Ūkio reikalų ministeris S. 
Randall pareiškė, kad Onta
rio valdžia numato įsteigti 
Statybos valdybą, kuri vado
vautų visoms statyboms. Ti 
kimasi, kad statybos bus su- 
tikslintos, eis sparčiau ir bus 
našesnės.

Fondo Valdyba, dalyvaujant 
Tarybos pirm. V. Ignaiciui, 
aptarė tolimesnį Fondo veik
los planą. Nutarta Toronte 
esamą L. F. vajaus komitetą 
praplėsti įtraukiant į jį dau
giau moterų. Trys to Komite 
to nariai (dr. A. Pacevičius, 
inž. V. Balsys ir J. Simanavi 
čius), visuotiniame narių susi 
rinkime buvo išrinkti į Fon
do valdybą, tai jų vieton į ko 
mitetą bus .pakviesti kiti. Ko 
miteto papildymą pavesta at
likti vice-pirmininkui J. Simą 
navičiui. V-bos sekretoriui 
P. Lėliui pavesta informuoti 
visuomenę apie Fondo veiklą 
per spaudą. Nutarta Prisikė-

mui, sako, reikia 4—5 metų...
— Kinai apkaltino rusus 

prievartiniu kinų išvedimu į 
Sibirą.

— Rumunijos prekybos de 
legacija atvyks į Vašingtoną 
tartis prekybos reikalais.

— Tito lankysis Lenkijoje 
ir Suomijoje.

— Marš. Malinovskis geg. 
1 proga smerkė kinus už „šie 
nų klausimų kėlimą“.

— Pravda rašo, kad Kini
jos komunistai siekia domina 
vimo ir Stalino būdu imperia 
lizmo.

— JTO gen. sekr. U. Tha 
nt lankysis Kanadoje.

— Panama atnaujino dip
lomatinius santykius su JAV.

LITUANISTIKOS INSTI
TUTO SUVAŽIAVIMAS

WASHINGTONE
Gegužės 2 — 3 dienomis, 

Washingtone Dupont Plaza 
viešbučio patalpose įvyko Li 
tuanistikos Instituto suvažia 
vimas. Iš 33 Instituto narių, 
suvažiavime dalyvavo 21; kai 
kurie atvykę iš toliau: K. 
Avižonis iš North Carolines, 
J. Gimbutas iš Bostono J. 
Jakštas iš Cleveland©, T. Re 
meikis iš Chicago, A. Kučas 
iš Screntono, Pa., V. Maciū
nas, K. OstrausKas ir J. Pu
zinas iš Philadelphijos, kiti 
vietiniai.

Dienotvarkėje buvo disku
tuojamas Instituto keitimo 
klausimas, sudaryti 3 nauji 
skyriai ir išrinkti 9 nauji Ins 
tituto nariai, numatyta leisti 
monografijos ir Instituto met 
raštį, kuriame būtų skelbia
mi studijiniai narių darbai.

Instituto nariai ir svečiai 
turėjo progos išklausyti 3 įdo 
mias paskaitas: Dr. V. Ma
ciūnas: „Naujoji medžiaga 
apie Strazdą“, Dr. J. Gimou 
tas — „Mažosios Lietuvos 
antkapiniai paminklai“ ir Dr. 
J. Jakštas — „Naujoviškas 
V. T. Pasu tos Lietuvos Vals 
tybės pradžios aiškinimas“. 
Visos paskaitos atskleidė nau 
jų žinių, iškėlė paklausimų, 
pasisakymų, ypač daug kam 
nežinomas buvo tų Mažoje 
Lietuvoje medinių antkapių, 
vadinamų krikštais, buvimas.

Tose pat patalpose buvo 
suruošta vakarienė ir litera
tūros vakaras, kur savo kūri
nius skaitė: J. Aistis, K. Ost 
rauskas ir A. Vaičiulaitis.

Lituanistikos Instituto pre 
zidento Dr. J. Balio buvo 
kruopščiai ruoštasi Instituto 
suvažiavimui, kuris praėjo su 
lauktu pasisekimu. G. G. K.

limo parapijos bankelyje ati
daryti Fondui sąskaitą. Lau
kiama įnašo Hamiltono „Tai 
koje“, kad ir ten s-ta būtų 
atidaryta. Perimta iš organi
zacinio komiteto sekreto
riaus P. Januškos Fondo or
ganizavimo bylos pavizdinga

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
GENEROLAS KARVELIS 
VADOVAUS SANTYKIA

MS SU UŽSIENIAIS
Lit. ir Menas praneša, kad 

Vilniuje kažkokios „Žinijos“ 
salėje (u nas, kak za grani- 
cei“. . . — pas mus, kaip už
sieniuose. . . yra ir visuome
nės organizacijos. . .) „įvyko 
pirmasis Lietuvos kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsienyje 
komiteto plenumas. (Chruš
čiovas, seniai kalba apie kul
tūrinius ryšius su užsieniais, 
seniai jau ir vykdo savo pla
nus, bet matyti Lietuvą bu
vo užmiršęs. . . ir tiktai po 
kelių mėtų atsiminė...q. Or
ganizacinio k-to pirm, docen
tas generolas V. Karvelis su
pažindino su steigiamo komi 
teto uždaviniais bei įstatais, 
po jo kalbėjo T. Tilvytis, A. 
Miškinis, Zokas, Grybauskie 
nė ir kt. Priėmus įstatus, iš
rinktas komitetas iš 43 narių 
ir komitetas pirmininku išrin 
ko, jau iš anksto kompartijos 
numatytą, generolą V. Kar
velį. Apie Karvelį jau seniai 
nieko nebuvo girdėti. Matyti, 
kompartijai prireikė jo pagal 
bos, kai gen. Vitkauskas jau 
išnaudotas iki paskutinių

PAŠVENTINTA LENKŲ 
ČENSTACHAVO MARUOS 

KOPLYČIA
Gegužės 3 dieną Washing 

tono Marijos Šventovėje (Na 
tional Shnne) buvo iškilmin
gai pašventinta Lenkų Čens- 
tachavo Marijos koplyčia. Į 
pašventinimą suvažiavo apie 
15,000 lenkų iš tolimesnių 
vietovių. Pamaldose dalyva
vo 30 vyskupų, o per pa
mokslą buvo paskaityta iš 
kardinolo V išinsKio gautas 
ganytojiškas laiškas.

Koplyčios seinos išklotos 
gelsvu marmuru. Vienoje šie 
noje ryškiomis saplvomis nu
pieštas paveikslas vaizduoja 
karalių Joną Kazimierą 16^5 
metais skelbiantį Mariją Len 
kijos karaliene; kitoje sieno
je kunig. Mieszko krikštas 
966 metais. Nuo tos datos 
lenkai skaito katalikybės įve 
dimą Lenkijoje. Altoriaus 
siena išklota žaliu marmuru, 
prie jos 9 bas-reliefai vaiz
duoją istorinius ir biblimus 
asmenis, su kuriais rišamas 
Čenstachavos Dievo Motinos 
buvimas. Už altoriaus tarsi 
didelis aukso - sidabro mozai 
kos paveikslas, kuriami? di
deliuose aukso sidabro rė
muose tamsi Čanstachavo 
Dievo Motina su kūdikiu. Lu 
bų kupole 20-ties šventųjų 
paveiKslai jų tarpe ir Šv. Ka
zimieras, kupolo viduryje 
spalvoto stiklo lenkų herbas 
- erelis.

Lietuvių Šiluvos Marijos 
koplyčiai 

skirta vieta yra visiškai prie
šais lenkų koplyčią, tokio pat 
dydžio ir formos. T en jau da 
bar pastatytas Šiluvos Mari
jos paveikslas ir užrašas: A 
Chapel to our lady of Šiluva. 
Gift of the Lithuanian of the 
United States (Anticipated 
completion 1966). Prie O1V 
Marijos paveikslo mėlynai 
mirga nemaža uždegtų žva
kių. G. G. K.

me stovyje. Šiuo metu Fon
de yra: Paramoje $ 4998.25, 
Lite $1,100. Prisikėlimo ban
ke $105. Viso $6,203.25. V- 
ba numato šiemet fondą pa
kelti iki 10.000 dol.
Inž. P. Lelis LF v-bos sek.

LAISVĖS PASIILGjIMAS 
IR IŠEIVIŲ LAISVOJI 

SPAUDA
Balandžio 14 — 17 d. d. 

Garmische - Partenkircnene 
Nanseno dr-jos surengtame 
vad. Azilio kolekvijume”. 
Nanseno auksiniais žiemų* 
buvo apdovanoti pasižymej® 
emigrantams teikiamos para
mos baruose prancūzė Elie 
Chevelley iš Paryžiaus ir 
Pas. Bažnyčių Tarybos refe
ratas pabėgėlių reikalams bri 
tas dr. E. Rees. Suvažiavi
mui daug reikšmės skyrė vie 
tos spauda. Egzilų laisvųjų 
žurnalistų s-gos pirm. V. Le 
nyk (iš Muencheno) savo žo 
dyje pabrėžė, kad1 egzilų spa 
ūdą netenka laikyti „politi
nio keršto” įrankiu, bet išei
vių dvasinio, meninio gyveni 
mo nepolitinio pobūdžio iš
raiška. Nanseno dr-jos pirm, 
prof. dr. Harmsen nurodė, 
kad išeivių literatūra išeivia
ms atstojanti jų tėvynės da-

Palermo, Sicilijoje kelioms 
valandoms sustojus čekų lai
vui „Lavtsia“, keturi Čeko
slovakijos piliečiai nebegrįžo 
j laivą ir pasirinko laisvę Va
karuose.
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Nepriklausoma Lietuva 
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai I For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

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

Studentai - Gyvenimas ir Veikla

Prenumerate metams:
Kanadoje...............................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur..............................$6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

„Kaip pasiklosi, taip išmiegosi"
ATSILIEPIMAS Į STRAIPSNI „GALVOKIME APIE 

ATEITI”.
(„Neprikl. Liet.“

Lietuvių tautos išmintis sa 
ko: „Kaip pasiklosi, taip iš
miegosi“. Niekad nepamirš
kim tai. Dėkim tinkamai, sis
temingai plytą prie plytos da 
bar. Spręskim visu rimtumu 
ir atkaklumu turimas proble
mas, jei norime siekti geres
nės ateities.

Raktinės problemos užsie
nio lietuviams — lietuvybės 
išlaikymas, ugdymas, lietu
viškos kultūros kūrimas ir ko 
va už tautos laisvę. Jei išnyks 
lietuvybė, išnyks kartu su ja 
ir visos kitos problemos.

Kokios pastangos reikalin
gos lietuvybei išlaikyti, te
padeda nušviesti žemiau pa
duodami faktai. Teko stebėti 
gyvenimą keturių lietuvių šei 
mų daugiau kaip dešimtme
čio laikotarpy.

Šeimoj Nr. 1 viešpatauja 
visą laiką bendras nusistaty
mas: „Mes esame lietuviai, ir 
namie tarpusavy kalbame tik 
lietuviškai“. Šis nusistatymas 
šiai šeimai yra kaip vienuo
liktasis Dievo įsakymas. Re
zultatas: vaikai gražiai valdo 
lietuvių šnekamąją 'kalbą. Jų 
rašomąją kalbą patikrinti ne
turėjau progos.

Šeimoj Nr. 2 viešpatauja 
tėvo nusistatymas: „Namie, 
kad neišgirsčiau kalbant sve
tima kalba, mokykloj kalbė
kit angliškai“. Rezultatas: 
vaikai gražiai valdo lietuvių 
šnekamąją kalbą. Apie jų ra
šomąją kalbą neteko sužino
ti. Vaikai pasižiūri televizi
jos, pasiklauso radio, bet ne
atsiduoda tam, kaip stabui.

Šeimoj Nr. 3, tėvams vis- 
tiek, kiek laiko kasdien vai
kai spokso televizijos progra 
mas ir visokį tų programų 
šlamštą, kuris nudorina (de
moralizuoja) vaikus. Girdė
damas vaikus dažnai darkant 
gimtąją kalbą stengdavaus 
jų kalbą pataisyti ir prašiau 
jų motiną, kad taisytų jų kai 
bą. Motina „pasiteisino“: 
„Grįžtu iš darbo pavargusi, 
tai nenoriu su vaikais dar gin 
čytis. (Tuo gi tarpu šeimoj 
Nr. 2, motina irgi grįždavo 
iš darbo iš darbovietės ir dar,

lietuviai veikia visur
Švedija.
„BIRŽELIO KOMITETAS’’ 

PASIRUOŠĘS SUTIKTI 
CHRUŠČIOVĄ

Eltos bendradarbis Švedi
joje praneša: Ryšium su nu
matomu Chruščiovo apsilan
kymu š. m. birželio mėn. Šve 
dijoje yra sudarytas vad. „Bi 
rželio komitetas“, kuriam va 
dovauja Baltiškojo komiteto 
pirm. prof. Birgėris Nerma- 
nas.

Specialioje spaudos konfe
rencijoje paskelbta komiteto 
veiklos programa. Prof. Ner- 
manas pabrėžė, jog komite
tas neturi jokių slaptų planų, 
nes laisvajame demokr. pa
saulyje, priešingai Kremliaus 
diktatūrai, gali būti reiškia
mos visos nuomonės. Jis taip 
pat nurodė, kad komitetui rei

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

Nr. 17, 1964)
be to, lietuvių chore dirbda
vo visą laiką). Rezultatas: 
Vaikai iki 14—15 metų am
žiaus neišmoko susikalbėti lie 
tuviškai. Tėvas ar motina sa
ko vaikui lietuviškai, o vai
kas atsako angliškai arba dar 
kytai pusiau lietuviškai.

Šeimoj Nr. 4 padėtis labai pa 
naši į padėtį šeimoj N r. 3. 
Kai šeimos Nr. 4 motiną pa
klausiau, kodėl nemokina vai 
kus kalbėti lietuviškai (juk sa 
kau, jiems bus gėda vėliau 
susitikti su lietuviais), atsa
kė: „Tai kad dabar tokia ma 
da, kad lietuviai nemoka kai 
bėti lietuviškai“... Šios pasta 
rosios šeimos vaikams pasiū
liau išmokti lengvą vaikišką 
eilėraštį iš laikraščio „Drau
gas“ už piniginį atlyginimą 
tokį, kad išeitų kiekvienam 
apie po pusantro dolerio va
landai. Vaikai nesiryžo, o tė
vai, atrodo, neparagino juos 
mokytis tą eilėraštį. Tai bu
vo man, kaip perkūno trenks 
mas iš giedro dangaus.

Dar atsitiktinai pastebė
jau ypatingą reiškinį šeimoj 
Nr. 5. Tėvai siunčia vaikus į 
lietuvių šeštadieninę mokyk
lą, o namie tėvas kalba su vai 
kais angliškai. Čia jis elgiasi 
nuosekliai laikydamasis savo 
nusistatymo, kuris, atrodo, 
yra toks: Jei aš apgaudinė- 
siu lietuvių bendruomenę ir 
visatos Kūrėjo nužymėtus 
dėsnius ir tvarką bei valią, 
tai aš ir mano vaikai padary
sime karjerą ir būsime laimin 
gi. Didesni tirpsta ameriko
niškame katile, tai ko čia 
mums mažesniems ožiuotis“.

Dabar Motinos diena, pa
gerbimo diena. Ryšium su 
tuo prašosi išvados: 1. Moti
nų pagerbimo diena turi būti 
motinų ir vaikų egzaminai 
apie tai, kaip jos ir jie sten
giasi išlaikyti ir ugdyti lietu 
vybę, kiek jos ir jie myli gim 
tąją kalbą. 2. Ne visos moti
nos vertos lygios pagarbos.

Kai vienam tauriam lietu
viui buvo pastatytas klausi
mas: „Ar toli su lietuvių kal
ba nueisi”?, jis atsakė: „Tiek 
toli nueisi, kiek proto turė
si”. B. Pauža.

kia veikti, nes kitaip pasau
lio viešoji nuomonė gali su 
pagrindu abejoti, ar švedų vi 
suomenė nori priešintis ko
munizmui. „Birželio K-tas“ 
glaudžiai bendradarbiauja su 
analogišku tremtinių k-tu, 
kurį sudaro 22 egzilio orga
nizacijų atstovai.

Chruščiovo atvykimo pro
ga numatyta: 1. išleisti ypa
tingą atsišaukimą, kuriam 
šiuo metu renkami parašai; 
apie 150 žymių švedų asme
nybių jį jau yra pasirašę; 2. 
visoje Švedijoje, birž. 10—20 
pravesti protesto susirinki
mus; 3. išleisti plačiu tiražu 
80—100 psl. brošiūrą, para
šytą švedų, danų ir norve
gų autorių, nušviečiant Chru 
ščiovo biografiją, sovietų nu
sikaltimus Pabaltijo kraštuo
se, jų politinę ir karinę padė-

LIETUVIŲ STUDENTŲ

Sąjungos centro valdybai rin 
loti kandidatų sąrašų pristaty 
mo laikas pratęsiamas iki ge 
gūžės 17 d. Kandidatų sąra
šus į Centro Valdybą, Kont
rolės Komisiją ir Garbės Teis 
mą siūlyti: Arūnas Udrys, 
12011 Mansfield, Detroit. 
Mich. 48227. USA.

KO VASARIO 16 GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 
LANKOSI JAV-SE IR KANADOJE?

Neišsakoma Amerikos lie
tuvių kantrybė ir dosnumas! 
Vienas vajus nespėja pasiba. 
gti, tuoj prasideda kitas. Au
kų rinkėjai beldžiasi į duris, 
tiesia prašančias rankas ir jų 
pastangos nelieka tuščios. Ir 
štai, į tų prašančiųjų sūkurį 
įsijungia dar vienas prašyto
jas. Lietuvių Vasario 16 gim 
nazija jau daugiau kaip 10 
metų gauna žymias lietuviš
kosios visuomenės sumas ir 
dabar, štai, prašo jas dar pa
didinti. Kodėl? Todėl, kad 
klasių barakai baigia sugri. 
ti, o vaikus reikia toliau mo
kyti lietuviškai, reikia au 
ti juos Lietuvos ateičiai, rei
kia jiems pastogės, kurioje 
galėtų jaustis kaip namie, 
kaip Lietuvoje!

Tikrovė.
PLB Vokietijos Kr. V-bos 

įgaliotas balandžio 21 d. at- 
skridau į New Yorką. Pirma
sis mano žingsnis buvo pasi
belsti į Balfo įstaigos duris 
Brooklyne, kurias maloniai 
atidarė pats pirmininkas pre 
latas J. B. Končius, asistuoja 
mas veikliojo reikalų vedėjo 
kun. L. Jankaus. Tuoj pat pa 
lietėme klausimus už jų es
mės: Lietuvių Vasario 16 gi 
mnazijai reikią kaip nors su
rasti 50 tūkstančių amer. do 
lerių! Vokiečiai remia lietu
vių pastangas su sąlyga, kad 
patys lietuviai remia saviš
kius ! Vokiečiai stebisi lietu
viu ištvermingu dosnumu, ro 
dančių jų tvirtą ryžtą išlikti 
lietuviais, nepaisant tremties 
ilgumo. Tik dėl to, kad patys 
lietuviai taip ištvermingai re
mia Vasario 16 gimnaziją, ją 
remia ir vokiečiai. Naujiesie
ms namams vokiečiai yra pa
skyrę pusę milijono markių, 
iš jų 300 tūkstančių jau yra 
įmokėję ir už tai naujiesiems 
namams jau baigiamas deng-

tį ir pan.; dar turi pasirodyti 
kita brošiūra, kurioje tarp ki 
tų bendardarbiauja ir buv. 
Danijos užs. r. min. O. B. Kr 
aftas; 4. gedulo minėjimai 
bus drauge su tradic. pamal
domis pabalt. gedulo dieną 
birž. 14; švedų taut, bažny
čios dvasininkai paprašyti tą 
dieną savo pamoksluose pa
minėti žmogaus teises; 5. da 
ryti žygius, kad būtų sujung 
tos išskirtos šeimos, būtų su
mažinti siunt. muitai, susira
šinėjimo ir keliavimo suvar
žymai, tikyb. ir taut, gyveni
mo persekiojimas ir kt. 6. ap 
rūpinti medžiaga užs. laikraš 
tininkus iš daugelio pasaulio 
kraštų. E.

J. Amerikos V.
LOS ANGELES 

BIRUTIEČIŲ DRAUGIJA 
ruošia didžiulį balių, kuris 
bus gegužės 23 d., 8 vai. va
karo, Ukrainiečių salėje, 
4315 Melrose Ave., Los An 
gėlės, Calif. Bus puiki ir au
kšto meninio lygio progra
ma, gros M. Krafto orkest
ras.

Birutietės balių rengia pa
dėti savo tautiečiams už gele 
žinės uždangos.

DIAGNOZĖ LOS 
ANGELES 

sutraukusi per abu vakarus 
apie 300 losangeliečių, reži
suota akt. Juozo Kaributo ir 
visai vykusiai suvaidinta Sam 
būrio vaidintojų. Ta pačia 
proga buvo paminėta ir Juo
zo Kaributo sceninio darbo 
dešimtmetis Los Angeles ko 
lonijoj. Vakare p. Kaributų 
puikioj rezidencijoj įvyko pri 
ėmimas ir vaišės. Vaišių me
tu buvo pasidalyta teatro įs
pūdžiais ir namų šeiminin
kams pareikšta daug nuošir 
džių kalbų.

PABALTIEČIŲ STUDEN
TŲ SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 15—19 dd. Nord 

walde (netoli Muensterio, 
Westfalijoje) šaukiamas 
1964 m. Pabaltiečių studentų 
suvažiavimas. Jį rengia Pa
baltiečių stud, sąjungų Vo
kietijoje darbo bendruomenė. 
Programoje numatytos pas; 
kaitos su diskusijomis, pabal 
tiečių muzikos vakarai ir kt.

ti stogas. Jų paramos sąlyga 
yra, Kad tie namai tun outi 
skirti lietuviškai mokyklai. 
Jeigu ateis kada nors laikas, 
kai mokyklos nebus galima 
išlaikyti, jie leis namus nau
doti benariems tremtinių lie
tuvių kultūriniams tikslams.

Suvedus visas sąskaitas, 
apyskaitas ir sąmatas, aiškė
ja, kad, norint sėkmingai už 
baigti gražiai pradėtąjį dar
bą, reikia iš lietuvių visuome 
nės sukelti apie 50,000 dol.

Kaip tą darysime?
Esu Š. Amerikos kontinen 

.e ir per du mėnesius esu pa
siruošęs lankyti visas lietu
vių kolonijas, kur tik būsiu 
pakviestas, paaiškinti gyvu 
žodžiu apie Vasario 16 gim
naziją, jos tikslus, gyvenimą, 
sėkmės ir nelaimes, atsakyti 
į visuomenės klausimus, pri
imti aukas, už kurias Balfas 
sutinka pakvituoti, išrašyda
mas atitinkamus kvitus, ku
rie tinkami pateikti mokes
čių įstaigoms. Visos aukos 
bus vedamos per Balfo kny
gas ir tuo būdu prieinamos 
visuomenės kontrolei. Jeigu 
atsirastų stambesnių aukoto
jų, jie bus atitinkamai atžy
mėti.

Balfo Centro Valdybai pri 
tariant ir užgiriant mano ak
ciją, nuoširdžiai kreipiuosi į 
Balfo skyrius, jų vadovybes 
bei Gimnazijos ir rėmėjų va
dovus, prašydamas sudaryti 
man galimvbes pasiekti pla
čiąją JAV lietuvių visuome
ne susirinkimų, parengimų 
ar panašiomis progomis.

Visus raštus, aukas ir t. t. 
siųsti kun. Br. Liubinui, 105 
Grand Street, Brooklyn, N. 
Y. 11211, telefonas: EV 7- 
1422.

Kun. Br. Liubinas
Vasario 16 Gimnazijos 

Direktorius.

• Gegužės mėnuo — metų 
laikas yra skiriamas Dievo 
Motinos, garbei. Todėl ir 
mes, šį gegužės mėnesį sku
bėsime j Gegužines pamaldas, 
kurios mūsų bažnyčioje bus 
kasdien, 7.30 vai. vak., o sek 
madieniais tuoj po sumos, 
skelbia Los Angeles liet, pa
rapijos kleb. J. A. Kučingis.
• Baisi nelaimė: bal. 16 d., 
gatvėje mirtinai suvažinėta 
Izabelė Kveselevičienė, 72 
m. amžiaus. Bal. 20 d., anks
ti rytą, gatvėje mirtinai šuva 
žinėtas Juozas Strazdas, 56 
metų.
• Dr. J. Girnius Los Ange
les ateitininkų rengiamoj 
šventėj skaitys viešą paskai 
tą: inteligento drama visuo
menėje.
• Dr. A. Šidlauskaitė iš Ot- 
tawos, rugpjūčio pabaigoje, 
Los Angeles psichologų su
važiavime skaitys paskaitą.
• Inž. E. Petrušaitis iš Ha
milton, Kanada, atvyko į Los 
Angeles, gyventi ir sustojo 
pas savo sesutę ir žentą p. 
Pažėrus, kurie čia yra pui
kiai įsikūrę.
• Antanas Vosylius susilau
kė savo žmonelę, kurią per
nai besilankydamas Vilniuje, 
vedė.
Vokietija.
PET POSĖDIS BONNOJE

Balandžio 27 d. Bonnoje 
įvyko Pavergtųjų Europos 
tautų Delegatūros Bonnoje 
posėdis. Be vietos delegatų 
dalyvavo iš New Lorko atvy 
kęs PET Gen. Komiteto pir
mininkas Aleks. Kuett, b. mi 
nisteris C. Visoianu ir dr. G. 
Dimitrov. Be eilinių klausi
mų pasikeista įspūdžiais iš 
Elurppos Tarybos pavasari-* 
nės sesijos (bal. 21-24 d. d.) 
Strassburge — joje Lietuvai 
atstovavo min. St. Lozorai-

K. L. BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KULTŪROS FONDO PIRMININKO, DR. HENRI
KO NAGIO KALBA, PASAKYTA BAIGIANT ŠEŠTA

DIENINIŲ MOKYKLŲ MOKSLO METUS
ir minint Montrealio mokyklų 15-tą sukaktį.

rie tariasi ištirpdomi svetimo 
je krosnyje, laimėję sau nau
jus namus ir naują pneglobs 
tį, bet mums tai tiesa. Mums 
mūsų vargo mokykla yra vi
so mūsų būvio čia įsiteisini-

Mieli ir brangūs tėvai, mo 
kytojai ir mokiniai,

Kas gi toji mūsų šeštadie
ninė lietuviškoji mokykla, 
švenčianti 15 metų sukaktį?

Įvairiais vardais mes gari
me ją vadinti, įvairias jos s. 
kaktis nurodyti, bet ji buvo, 
yra ir liks vargo mokykla. 
Vargo mokykla buvo toji, 
kuri jau prieš kelias dešimtis 
metų čia veikė, įsteigta mū
sų brolių ir sesių, anksčiau už 
mus išklydusių į svetimas že 
mes, vargo mokykla tėra ir 
šioji, prieš 15 metų įsteigta 
naujųjų išeivių bangos.

Vargo mokykla yra mūsų 
lietuviškoji mokykla, nes 
mes patys esame čia atsira
dę iš vargo. Iš nelaimės išau
go mūsų mokykla į dvi paski
ras mokyklas į lituanistinius 
kursus ir net seminarą, bet Ii 
ko ji esmėj vargo mokykla.

Ne paguodai tai sakau, ne 
pasiteisinimui, ne graudinda
mas jus. Tik norėdamas sau 
ir jums priminti ,kad iš var
go mes palikome savo žemę 
ir iš vargo nutarėme išlaikyti 
jos tęsinį savose šeštadieni
nėse mokyklose.

Mes, iš tiesų, esame keis
ti svajotojai ir tikime stebuk 
lais — mes — mokytojai ir 
tėvai. Mes tikime, kad išlai
kysime mažą kibirkštį lieps
nos, nam" židinio, iš kurio 
turės užsiliepsnoti kada nors 
didžioji ugnis, pats saulėte
kis.

Tik dėlei jo, dėl šios pap
rastos ir vienintelės vilties 
mes kas šeštadienį vežame sa 
vo vaikus, kartais paburnoda 
mi, į tas svetimų mokyklų pa 
talpas ir tik dėlei tos pačios 
vilties mes savo vaikuose 
įžiūrime nerašyto testamen
to Lietuvai išpildymą. Tegul 
tai skamba naiviai tiems, ku
rie mano, kad vargo mokyk
la, jų įsigytas turtas, tegul 
tai skamba kvailai tiems, ku-

MOKSLAS IR TECHNIKA
MOKSLAS ATSKLEIDŽIA VILNIAUS DOMINIKONŲ 

POŽEMIŲ PASLAPTIS
Legendomis, šiurpiais pa

sakojimais apgauoti Vilniaus 
Domininkonų bažnyčios po
žemiai. Apie ten išmėtytus 
lavonus ir skeletus pnpasako 
ta siaubingiausuų dalykų. Il
gus dešimtmečius juos gaubė 
glūdi paslaptis.

Požemius bandyta tirti 
XIX a. Bet nesėkmingai. 
1934—1936 m. juos tyrinėjo 
Vilniaus universiteto studen 
tai, tačiau visi tyrimo duome
nys per karą dingo.

Pereitais metais Lietuvos 
Kultūros ministerija drauge 
su Kraštotyros dr-ja ėmėsi 
galutinai išaiškinti paslaptis, 
dengusias Domininkonų po
žemius. Juos ėmė tirti atski
rų sričių specialistai: istori
kai, etnografai, archeologai, 
architektai, medikai. Per me
tus paslaptingos nežinios ka
muolys buvo išpainiotas.

Domininkonai Vilniuje at
sirado apie XIII a. Tuo metu 
mieste jau žinomos ir dvi baž 
nyčios: pranciškonų (dabar
tinė Mikalojaus) ir Dominin 
konų (dabar—Šv. Dvasios).

Šimtmečių bėgyje Domi
ninkonų bažnyčia buvo ne 
vieną kartą perstatinėjama. 
Įdomiausia bažnyčios dalis— 
požemiai. Pagal įvairius ras
tus įrodymus, laidojimų pra
džia Domininkonų bažnyčios 
požemiuose—17 a. I-ji pusė. 
Kaip tik tuo laiku išleidžia
mas įsakymas laidoti tikin
čiuosius bažnyčių šventoriuo 
se, nes, laidojant vadinamuo
siuose kaimo kapeliuose, mi
rusiųjų artimieji atlikinėda
vo pagoniškas apeigas. Ka
dangi Domininkonų bažnyčia 
šventoriaus neturėjo, laidoji-
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tis. New Yorko PET atsto
vai padarė pranešimus apie 
PET veiklą ir numatomus 
žygius. Daugiau paliesta JA 
V-bių politika, kiek ji siejasi 
su santykiais su Sovietais. Pa 
liesti klausimai dėl danų ir

Nukelta į 7-tą psl. 

mas, viso būvio čia prasmė ir 
tikslas.

Mūsų vaikus praradę Lie
tuvai, mes ir patys nebūsime 
nieko verti nei kitiems, nei 
sau.

Todėl švęsdami 15 metų 
savo šeštadieniniu vargo mo 
kyklų sukaktį, nesitikekime 
kito užmokesčio kaip šio vie
no — mes neišdavėme savęs. 
Tėvai, kurių vaikai dar šian
dien čia tebėra, kada nors ga 
lės ramiai užmigti, jei, ne
duok Dieve, taip bus lemta, 
šioj šalyj ramiu miegu, nes 
jie bus atidavę savo mažą 
duoklę dideliam žmogaus ir 
žemės bendravimui.

Mokytojai, kurie gi iš pa
šaukimo, ta.gi meilės, dirbo 
ir tebedirba bus atidavę ir sa 
vęs dalį kitiems, jauniems 
žmonėms, ir tokiu būdu tapę 
dalim mūsų viso likimo ir pr 
asmingo gyvenimo.

O jūs, mažieji mūsų drau
gai, kada nors ir savo tėvus 
ir mokytojus prisiminsite 
šviesios ir skaisčios valan
dos, kaip kitos pasakos ir ki
tos laimės nešėjus, nes ir šios 
žemės yra kita vargo žemė. 
Yra jūsų tikri namai, ar jūs 
norite to, ar ne.

Todėl po 15 metų, vėl no
risi tik tiek pasakyti — būki 
me visi kartu ir toliau, nes 
mūsų šeima yra tvirtesnė už 
auksą, malonumus, kasdieny
bę, nes be savo vargo mo
kyklos, mes būsime tikri naš 
laičiai.

Būkime kartu, nes nežino
me valandos, kai tikrųjų na
mų durys atsivers ir kai atsi
vers durys į savo tikrą, nebe’ 
vargo, mokyklą.

mo vieta buvo požemiai. Čia 
buvo laidojami pasauliečiai ir 
bažnyčios didikai, kurie turė 
jo savo atskiras kriptas, o 
vienuolių ir miestiečių kars
tai buvo užkasami į aslą. Nu 
statyta, kad čia buvo laido
tos ir maro aukos. Tai patvir 
tino rasti geležiniai kabliai, 
kuriuos naudodavo, kad ne
reikėtų lavonų liesti ranko
mis.

Tokios maždaug yra lavo
nų atsiradimo požemiuose 
priežastys. Tačiau kokiu bū
du ten atsirado ta netvarka, 
krūvos bet kaip suverstų la
vonų, kurios kaip tik ir kėlė 
ten apsilankiusiųjų siaubą, 
buvo įvairių šnekų šaltinis.

Pirmiausia požemius su
jaukė Napoleono kareiviai, 
kurie, bėgdami iš Rusijos, bu 
vo apsistoję Damininkonų 
vienuolyne, ir, išvertę lavo
nus iš karstų, karstus kūre
no.

Vėliau požemiuose slaps
tėsi 1863 m. sukilimo daly
viai, ir caro žandarai, daryda 
mi kratas, dar kartą išvartė 
lavonus.

Dar viena priežastis, kuri 
per ištisus šimtą metų gimdą 
įvairiausius spėliojimus, — 
tai beveik sveiki išsilaikę, ta
pe mumijomis, daugelis pože 
mio lavonų, o taip pat klai
kios jų veidų išraiškos.

Medicinos ekspertai išty
rė vieną penktadalį didžiojo 
lavonų kaupo ir nustatė, kad 
tai daugumoje savo mirtimi 
mirusių žmonių palaikai, ku
rie yra buvę palaidoti kars
tuose. Mumiikarija vyko na 
tūraliose sąlygose, tokioje ap 
linkoje, kai nutrūko mikrobų 
veikimas ir vyko lavonų iš
džiūvimas. Įvairios mumijų 
išraiškos atsirado jau po pa
laidojimo, deformuojantis la- 

onų veidų raumenims.
Taigi nieko nepaprasto.
Šiuo metu Domininkonų 

požemiai tvarkomi, ruošiami 
ekskursijų lankymui.

N. Balsaitytė.
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NY pasaulinėje parodoje 
APSILANKIUS

Šių dienų technikos stebuk 
las, New Yorko paroda, jau 
atidaryta, nors 20% dar ne
baigta (vidaus įrengimas), 
todėl dalis pavilijonų dar už 
daryta, o taip vadinamas „Be 
Igian Village“ kvartalas dar 
tik pradedamas statyti.

Tiems, kurie planuoja lan
kyti parodą, ir norėčiau čia 
papasakoti savo patirtį apl'an 
kius šią parodą. Pirmiausia, 
jeigu sąlygos leidžia, geriau 
parodą lankyti savaitės bėgy 
je, nes šeštadieniais ir sekma 
dieniais, tokia didelė spūstis, 
kad reikia valandomis stovė
ti eilėje, kad patekus į svar
besnius pavilionus. Net prie 
restoranų stovi eilės.

Jau šiandieną galima maty 
ti, kad paroda 100% pavyku
si. Montrealio 1967 m. paro
da vargu ar pralenks? Ma
nau, dėl to, kad pinigas, ir 
tik pinigas, stebuklus daro.

Čia parodos lankytojams 
pinigas labai slidus. Maistas 
beveik dvigubai brangesnis. 
Be to, kai kurie pavilionai 
dar atskirą mokestį ima, ne

kalbant jau apie taurelę, jei
gu kas norėtų išlenkti. O čia 
rasi tą ant kiekvieno kampo. 
Čia kiekviena dalyvaujanti 
tauta, turi savo specialybės 
restoraną. Pietūs kainuoja 
nuo $3.50 iki 6.00.

Parodoje dalyvauja Azijos, 
Afrikos, Pietų Amerikos ir 
Europos valstybių. Kai ku
rios iš jų dar turi tik savo 
reprezentacines dirbinių kra 
utuves. Žodžiu, čia galima 
nusipirkti dirbinių. Visko, 
kas ant šio Žemės rutulio ga
minama.

Parodos pavilionai supro
jektuoti pačių geriausių ar
chitektų ir dekoratorių. Įvai
rumas begalinis. Neįmanoma 
tas išvardinti. Kiek sustojant 
prie Vatikano paviliono, nes 
čia yra ir lietuviai prisidėję. 
Paviliono išorė nieko nesa
kanti, bet vidus jau imponuo 
jantis, kame dvelkia moder
nizmas, sumaišytas su primi
tyviu menu. Dail. V. K. Jony 
no kryžius gražiai atrodo, 
ypač nakties metu, kada ap
šviestas. Pavilionas turi dide 

lį pasisekimą, gausiai lanko
mas.

Pusė pavilionų grynai ko
merciniai. Iš jų daugiausia di 
džiųjų Amerikos kompanijų, 
General Motors, Gen. Elect
ric ir kt. Į tuos pastatus su
kišti milionai dolerių, todėl 
masėms jie imponuoja.

Iš lietuvių žinomas agr. T. 
Tallat - Kelpša, kuris čia pa 
rodą gėlėtais ir sodais puošia. 
Pusantro miliono kontrak
tas! Didelę pagarbą reikėtų 
skirti kun. Jankui ir J. Stu- 
kui — Lietuviško kryžiaus 
organizatoriams. Šių eilučių 
rašytojas dalyvavo gegužės 
2 d. prie, kryžiaus pastatymo. 
Koks vargas, ceremonijos su 
darbininkų unijomis!

Susirinko apie dešimts lie
tuvių statyti kryžius. Deja, 
jo negalima nei paliesti, nes 
gali nubausti stalių unija. . . 
Kryžius transportuojant, kiek 
apsibraižė, reikia padažyt. 
Negalima, nes dažytojų uni
ja protestuoja. Kun. Jankus 
nori prie kryžiaus rūtų paso
dinti ir tai negalima, nes gė
lininkų unijai reikia priklau
syt. Po kelių valandų tampy
mosi buvo pakviesti vienos 
unijos keli staliai, kurie kry
žių per valandą pastatė už $ 
350.

Kryžius stovi prieš Kodak 
pavilioną ir susikaupimo so
delio. Vieta graži, bet kiek 
nuošaliau.

O kaip gi bus su lietuvių 
diena? Per anksti būtų dary
ti spėliojimus, bet manau, ir 
čia ne mes darysim „biznį“. 
Susirinkus tūkstančiui choris 
tų, šokėjų, jie čia pat paliks 
kelius tūkstančius dolerių, 
plius dar lietuviai, kurie at
eis jų pasiklausyti.

Teko į vieną tokį koncer
tą užsukti. Scenoje grojo vai
sus Amerikos studentų or
kestras — 150 asmenų, bet 
klausytojų buvo apie 60, ir 
tie ne koncerto klausė, bet 
prisėdo minutei pailsėt arba 
„hot dogs“ suvalgyti. . .

Susidariau įspūdį, kad čia 
koncertams ne vieta. Be to, 
jeigu vėjas pučia iš parodos 
pusės, tai čia pat panosėje iš 
la Guardian aerodromo lėk
tuvai per galvas kyla kas 2— 
3 minutes, ir Parodos didelis 
helikopteris amžinai suka ra 
tą ir traška. Kiek girdėjau, 
lietuviams paskirta didelė 
Singer Bowl estrada (be sto
go) ir kas tada jeigu lyja?

Kas turi galimybių, paro
dą patartina aplankyti, nes 
tai lyg kelionė aplink pasaulį.

J. Ladyga.

MVSV ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

ĮSPŪDŽIAI IR PROBLEMOS PRIEŠ AUSTRALIJĄ.
Rašo Vytautas

Sporto darbuotojų suva
žiavime Clevelande buvo pa
darytas, nutarimas pasiųsti ri 
nktinę į Australiją. Mūsų 
krepšinį tas paveikė daugiau 
kaip penicilinas. Iki tol, apy- 
garamės pirmenybės ar net 
žaidynės vykdavo gana blan
kia vaga, be didesnio entu
ziazmo, be jokios inspiracijos. 
Komandos, kurios tuo me
tu „prie rankos turėdavo ge
resnį sąstatą, dažniausiai bū 
davo rimčiausi varžovai karu 
nai, o tik keletas rungtynių 
peržengdavo geresnį lygį. 
Tuo tarpu šiemet jau apygar 
dinėse, ypač VVS A-oloje, 
skirtumas buvo didžiulis. Rei 
kia pripažinti, kad Čikagoj 
jos buvo geresnės net už kai 
kurias buvusias žaidynes. Ir 
po jų atoslūgio nesimatė. 
Ruoštasi Torontui labjau 
kaip bet kada. Neveltui buvo 
tikimasi, kad šios žaidynės 
bus geriausios. Neapsivvlė- 
me.

Nematyta klasė.
Po eilės metų buvo malo

nu Toronte vėl pamatyti se
nus priešus aikštėje, bet ge
rus draugus už aikštės ribų. 
Jie visi, kaip ir aš, tebeserga 
ta pačia liga — dirba, orga
nizuoja ir daugiau ar mažiau 
„kalti”, kad Toronte žaidy
nės visuomet duodą ka nors 
ypatingo, visuomet lieka gi
liai atmintyje. Ir nenuosta
bu, kad balandžio 4 — 5 dd. 
žaidynės (kaip visuomet, ge
rai suorganizuotos) parodė 
daugiau, negu tikėjomės. Te
chniškai jos buvo dar nema
tytos mūsuose klasės. Fan
tastiški metimai, kamuolio 
valdymas, praėjimai, greitis, 
šuolis ir visa, kas dabartinio 
krepšinio repertuare randa
ma — dažnai iššaukdavo pa-

Grybauskas, Chicago.
sigėrėjimą ir nusistebėjimą 
žiūrovuose. Nenuostabu, 
kad pasekmės sukosi apie ši
mtinę ir daugiau. Ir kaip ne
sisuks? Kaip tokį Varną, 
skriejantį ore, mėtantį iš kai 
rėš ir dešinės, iš arti ir toli, 
gali sustabdyti? Arba nardan 
čiam su driblingu Čekauskui, 
geros orientacijos Bazėnui, 
stipriam poziciniam Šilingui, 
staigiam Modestui — negi 
užkirsi kelią į krepšį?

Puikiai pasirodė ir kana
diečiai Sedlickas, Klimas, 
Jankauskas.

Be tos gausybės deiman
čiukų, žinoma

Buvo ir trūkumų
Ir būtent — iš taktiškos 

pusės. Gynimas, daugumoje 
individualinis, buvo neorgani 
zuotas ir nerūpestingas. La
bai nejudri zona, panaudota 
Detroito Kovo tik poilsiui, at 
nešė pralaimėjimą. Puolime 
tik improvizacija, labai ma
žai derinių, stoka geresnio su 
sižaidimo. O labjausiai apvy 
lė Toronto Aušra.

Jau eilę metų žaisdama ta
me pačiame sąstate, ji vis ne 
pajėgia rasti bendros žaidi
mo linijos, nepajėgia išsinarp 
lioti iš solistinio žaidimo. Gal 
Gudas būtų pridavęs gyvu
mo, inspiracijos ir išjudinęs 
Petraitį ir Serafiną?

Antra vieta Aušrai „kliu
vo” per klaidą ir burtų dėka, 
nes Kovas, jei tik būtų pro- 
duktingiau žaidęs prieš Arą 
ir pataupęs jėgas, nesunkiai 
būtų su Aušra laimėjęs. Ko
mandinio žaidimo trūko pas 
Žaibą, Kovą ir Lituanicą. Tik 
Gintaras žaidė kaip tikras 
vienetas. Už tai ir su reliaty 
viai mažesniu procentu žvai-

Nukelta į 7-tą psl.

Prie Petro Būtėno straipsnių, aptariančių įvairias Lietuvos sritis: Mažąją Lietuvą, Padauguvio Lietuvą, dabar Rimšę. 
Žemėlapis permažo mastelio, kad Rimšės miesteliui būtų vietos, bet jis galima atsekti palei geležinkelį, jungiantį Vil
nių su Daugavpiliu, būtent — visai arti prie Dysnų ežero, kurį lenkdamas geležinkelis daro nedidelį posūkį į vakarus 

ir iš kurio į rytus išteka Dysnos upė, Dauguvo prieupis.
Tai yra budingas aukštaičių namas, kokių gausu ir Rimšės 

apylinkėse.

Pažinkime save ir kitus.

Rimšė
ŽIEMRYČIŲ LIETUVOJE 

PETRAS BŪTĖNAS
1. Nepriklausomos Lietuvos . . nr. 1963 m. 

buvo išspausdintas „Padauguvio Lietuva" strai 
psnis, kur nurodyta buvo ir Breslaujos (auto
rius vadina Braslavas) apskrities didžioji dalis, 
Sov. Rusijos 1940 metų sprendimu, vėliau oku 
pavus, atimta iš Lietuvos valstybės ir prijung
ta prie Sov. Rusijos Bielorusijos - Gudijos 
pretekstu, tariamąja priežastimi. Vadinasi, po 
20 metų Sov. Rusija savavališkai ir diktatoriš
kai sulaužė Lietuvos valstybės ir Sov. Rusijos 
1920 metais Maskvoje pasirašytą sienų sutartį 
ir pačią tarpvalstybinę nustatytą sieną pažei
dė jos visu frontu. O šičia Rimšės miestelio ir 
apylinkės aprašyme yra plačiau liečiama Bras- 
lavo apskrities vakarinė labai nedidelė dalis, 
palikta Lietuvos valstybei. Ją susitarsime va
dinti Rimšės ruožu, arba Rimšės baru. 
Bet tas Rimšės ruožas būtų lengviau suprasti, 
aprėpti ir pažinti, prieš tai perskaičius aną „Pa
dauguvio Lietuva” straipsnį. Gi dėl šios da
lies, kaip ir dėl visos Braslavo apskrities, taigi 
dėl Padauguvio Lietuvos lietuviai sielojosi jau 
carinės Rusijos laikais, ir lietuviai šios žemės 
negalės užmiršti.

2. Šitas iš Braslavo apskrities Lietuvos vals
tybei paliktas plotelis, kurio viduryje stovi dar 
iš carinės Rusijos laikų lietuviams gerai žino
mas kovotojų lietuvių Rimšės miestelis (kaip 
taip pat dabar ten iš Lietuvos valstybės atim
tieji Vidžiai, Pelekai, Apsas, Ožiūnai, Kazio-
nys ir kt.), turi iš šiaurės nuo Latvijos valsty

bės į pietus 4p kilometrų ilgio, o jo plotas, So 
vietų Rusijai sieną išraičius, kaip tik jai patiko, 
labai yra nevienodas ir juokingas, pvz.: 15, 5, 
11, 9, 12, 2, 1 kilometrai, kol tas plotas su- 
siaurėdamas pietuose pasiekia Dysnos augštu- 

pį ir užsikerta. Geriausiai orientuotis, prieš akis 
pasiklojus J. Andriaus Lietuvos žemėlapį, kur 
yra nurodytos reikiamos sienos ir ribos.

3. Nuo Rimšės ruožo į pietus štai kas darosi, 
taigi Dysnos dešiniame - pietiniame šone ir 
vis tolyn į pietus. Nuo Kačergiškės kaimo 28 
km į rytus pagal Dysnos upę ligi Ožiūnų 
( - Kazionių bžk., kur dabar Sov. Rusijos pasi
savinti) Lietuvos valstybės siena sueina tiek 
pat kilometrų į rytus. Bet tuoj nuo Ožiūnų ji 
apsigręžia ir nenormaliai metasi į pietvaka
rius pro Adutiškio mstl. (jis Lietuvos valsty
bės) rytinę pusę ir Kamojo (apylinkės žmonės 
sako Kamajų miestelis, red.) mstl. (jis iš Lie
tuvos valstybės atimtas) vakarinę pusę ligi 
Švenčionių aps. miesto pakluonės, vis dėlto 
Švenčionims mūsų pusėje pasilikus, ir taip, be- 
siringuodama ir besimėtydama, ta siena trun
ka toliau Vilniaus ir Gardino link.

Sov. Rusija nepaisė savo su Lietuvos vals
tybe Maskvoje pasirašytosios 1920 metų sienų 
sutarties, ir todėl ji niekur nevykdė tos sutar
ties sienų. Kaip pilsudskinei želigovskinei Len
kijai rūpėjo turėti Varšuvos ---- Malkino ---
Šepetavo — Lapų — Balstogės — Kuznicos 
(nuo to miesto į pietus praeina Lietuvos vals
tybės 1920 metų siena) — Gardino — Drus
kininkų — Marcinkonių — Varėnos — Val
kininko ---- Rudiškių ---- Senųjų Trakų (šiuos
dabar savinasi Bielorusijos SSR, Sov. Rusijos 
siundoma) ---- Liutavariškių (Lentvario) ----
Vokės — Vilniaus — Nemenčinės — Pabra
dės — Pažemenės — Švenčionėlių — Pakre- 
tonės — Rieškutėnų — Palūšės — Ignalino 
(nuo čia į rutus stovi Braslavo apskrities 
Rimšės ruožas) ---  Gedžiūnėlių ---- Dūkšto----
Smalvų — Turmanto (čia tuoj jau Latvijos 
valstybės siena) — Žemgalės (Žiemgala, bet 
čia Latvijoje ir Lietuvoje ne Žiemgala, o Šė
la) — Laucesos „Laukesos“ — Kalkūnės 
„Kaukonių” — Daugpilio geležinkelį, neatsi
žvelgiant į tai, kad tas geležinkelis eina per 
lietuvių žemę, — taip lygiai ir Sov. Rusija 
tą geležinkelį griebia, nors tos abi mocarst- 

vos jokiausių paveldimųjų ir betkokių teisių 
į jį neturi, išskyrus brutalią ginklo jėgą, kuri 
nėra teisė.

Antra, žinant politinę situaciją ir totalinį 
režimą Sovietų Rusijoje, tada, kaip ir dabar, 
Lietuvos lietuviai, žinoma, geriau už rusus 
numanydami savos žemės reikalus, nebus tu
rėję sienų komisijoje nei patariamojo svares
nio balso, nei juo labjau šeimininkiško Svorio 
savo krašte Sov. Rusijos aname diktatūrinia
me sienos diktate.

4. O iš Lietuvos valstybės atimtoji Brasla
vo apskrities didžioji dalis tuo būdu nenatū
raliausiai, keisčiausiai ir juokingiausiai yra įsi
brukusi į Lietuvos valstybę per 60 kilometrų, 
ir tokia teritorinė keista situacija liudyte liu
dija rusų tyčios darbą ir jų tebetęsiamą visų 
laikų savo kniazių ir carų politiką Pabaltijy1.

Žiūrėk, Latvijos valstybė pagal iš Lietuvos 
valstybės prie Sov. Rusijos prijungtą Brasla
vo apskritį mažiausiai 70 kilometrų nueina į 
rytus ligi savo rytinės sienos su Sov. Rusija: 
taigi, per tiek pat kilometrų Sov. Rusija yra 
įsikišusi į Lietuvos valstybę vien tik tarp Lat
vijos valstybės ir Švenčionių apskrities, arba 
Dysnos augštupio.

O latgaliai - latviai ir lietuivai gi yra tie 
patys baltai ir tų pačių siekių broliškos tau
tos. Pagaliau, gal niekas nerūstaus, jei pasa
kysiu, kad Latvijoje ties visa Braslavo apskri
timi ir dar toliau į rytus yra daugybė lietuvių 
sodybų, ir žr. „Padauguvio Lietuva” straips
nį. Sov. Rusija atėmė daug svarbių lietuvių 
gairių, gyvenviečių, Padauguvio Lietuvos is
toriją nuo seniausių laikų ir Lietuvos valsty
bę nustūmė nuo Latvijoje gyvenančių lietu
vių, nuo Latgalos ir nuo Dauguvos upės, dėl 
kuiros amžiuose tiek kovota su rusais-veliko- 
rosais. Ar latviai supranta šitą Lietuvos vals
tybės nelaimę, kuri dabar jau yra ir netrun
kamoje ateityje taps nė kiek nemažesne ir 
Latvijos valstybės nelaime? Rusai - veliko- 
rosai veržiasi į rus. Dvinsk’ą — Daugaupilį, 
prieš 1274 metus po Kr. Naujini!

5. Visa Braslavo apskritis yra ežeringa. Vi
sur pailgos poapskritės kalvų kalvos, tarp jų 
tiek pat ilgi posiauriai slėniai, o juose daug 
ežerų ir slėsnių pievų.. Nors negalima pasa
kyti, kad tai būtų bloga žemė javams auginti. 
Čia nuo senovės ūkininkaujama. Apskritai 
vyrauja priemolio priesmėlio dirva iš pasku
tiniojo ledyno poledyninio laikotarpio more
ninio žemėvaizdžio. Jei ir Rimšės ruožas, ir 
aplamai visa Braslavo apskritis ir nuo jos į 
rytus iš prieškristinių laikų yra patogi žmo
gui artojui ir gyvulių veisėjui gyventi, tai ge
rokas procentas yra ir nekokios žemės: balų 
balos su miškais ar stačiai tik miškokšniais.

Braslavo apskritis kartu su Rimšės ruožu iš 
savo šonų turi kilometrų:

šiaurėje Turmantas — Druja apie 70, 
rytuose Druja — Šarkauščina 50 
pietuose N. Daugėliškis — Šarkauščina 
per 70 ir 
vakaruose N. Daugėliškis — Turmantas 
43 km.
Balotas tėra Braslavo apskrities pietryti

nis kampas, ir Rimšės ruožo neliečia. Bet nuo 
to baloto kampo į rytus, jau už Braslavo aps
krities, yra dar daugiau balų. Tų visų balų ir 
slėsnių miškų yra maždaug šitokio dydžio tri
kampis kilometrais:

pietuose pagal Dysnos augštupį Vidžiai — 
Šarkauščina 53.

šiaurėje Vidžiai — Braslavas 35 it rytuose 
Braslavas — Šarkauščina 43.

Ties tuo balotuoju trikampiu ir Dysnos 
upės dešinėje - pietinėje pusėje plačiai pilna 
tokių pat balotų miškų. Tie Dysnos abiejų 
pusių slėsnieji balotieji miškai istorijoje buvo 
užuovėja nuo rusų -velikorosų puolimų į Dru
jos — Braslavo — Apso — Vidžių — Gai
dės — Rimšės — Tverečiaus — Mielagėnų 
— Švenčionių liniją, kur tvirta koja ariamoje 
žemėje stovėjo lietuvis. O apie Padauguvio 
Lietuvos žemę į rytus nuo Braslavo apskrities 
skaitykime „Padauguvio Lietuva” straipsnyje

Bus daugiau.
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KULTŪROS PREMIJA 
ŠVEDIJOJE GYVENAN

ČIAM ESTUI
Estų bendruomenė Švedi

joje (KEE) šių metų kultū
ros premiją paskyrė rašyto
jui Kari Ristikivi—-jis istori
nių apysakų rašytojas ir jo 
temos nesiriboja pačia Esti
ja, bet liečia viduramžius ir 
kryžiaus karus. Elitas Švedi
joje gyvenąs estų rašytojas, 
dramaturgas Arvo Maegi da
lyvavo Estijos Kultūros Fon 
do paskelbtame konkurse pa
rašyti teatro pjesėms. Jam pa 
skirtos dvi premijos bendro
je 300 dol. sumoje. Abi dra- 
marturgo komedijos numaty
tos pastatyti estų teatruose 
Stokholme ir Goeteborge. E.

HAMBURGO TEATRAS 
STATYS ESTO 

IŠEIVIO BALETĄ?
Hamburgo žinomas „Deu 

tsches Theater“ dėjo pastan
gas įsigyti pastatymo teises 
Švedijoje gyvenančio esto 
kompozitoriaus Eduard Tu- 
bin baletui „Kratt”. Tai bū
tų veikalo premjera Vakaruo 
se. Estijoje baletas pirmą kar 
tą pastatytas 1943 m. kovo 9 
d. Kompozitoriui dalyvau
jant „Kratt“ antrą kartą bu 
vo pastatytas 1962 m. Dorpa 
to teatre. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Steponas Kairys. TAU, 

LIETUVA. Antroji atsimini
mų knyga. Išleista Amerikos 
lietuvių Socialdemokratų s- 
gos Literatūros fondo J. Jan
kausko palikimo lėšomis, 
1964 m. 480 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 6 dol. Gauna
ma adresu: Mr. K. Bielinis, 
29 West 57 Street, 10 Fl., N. 
York, N. Y., 10019, USA.

Vertinga knyga, aprašant 
daugelį įdomiu ir svarbių fak 
tų bei įvykių, kurie dokumen 
tuoti daugeliu dokumMtų. 
Lietuvai pažinti ir Lietuvos 
istorijai bei kultūristorijai 
svarbus leidinys.

AIDAI 1964 metų Nr. 4. 
Numeris turi daug įdomių 
bei aktualių straipsniu ir iliu 
struotas atvaizdais iš religi
nio meno parodos Čikagoje. 
Suminėtas ir smerkiamas dai 
lininkas Rūkštelė už „dail. 
Vizgirdos išniekinimą“, bet 
jo paveikslas neįdėtas.

LENKIJOS TEATRŲ IŠ
VYKOS FED. 
VOKIETIJOJE

Balandžio mėn. Esseno ir 
Koelno teatruose vyko Var
šuvos tautinio teatro gastro
lės. Gegužės mėn. Esseno 
operoje pasirodys Varšuvos 
opera: pastatys Moniuškos 
„Šmėklų pilį“ ir surengs Stra 
vinskio muzikos vakarą. Fed. 
Vokietijos šokių muzikos 
Edelhajen vadovaujamas or
kestras su koncertais netru
kus pasirodys Maskvoje, Le
ningrade ir Rygoje. E.

ESTAI PREMIJAVO M.
UNDER POEZIJĄ

Šių metų Visnapuu premi
ja paskirta estų poetei Mari
jai Unaer už jos pačios ir ve
rstinės poezijos rinkinį „Aar 
email“. Jis pasirodė 1963 m. 
poetei tuo metu sukakus 80 
m. amž. Premija pavadinta 
estų Henrik Visnapuu, prieš 
kelerius metus JAV-se miru
sio poeto vardu — pirmą kar 
tą ji paskirta 1953 m. Ligšiol 
jau paskirta 12 Visnapuu pre 
mijų — jų bendras dydis šie 
kė 2,475 dol. Ją estai buvo 
surinkę JAV ir Kanadoje. E.

MICHELANGELAS
Vasario 18 sukako 400 me 

tų nuo italų skulptoriaus, ta 
pytojo, architekto ir poeto 
Michelangelo Buonarotti mir 
ties (1564). Tai buvo vienas 
pačių didžiausiųjų Renesan
so laikų menininkų, turėju
sių stiprios įtakos vėlesniam 
pasaulio meno vystymuisi.

Pilnas jo vardas ir pavar
dė — Michelangelas di Lodo 
vico di Leonardo di Buonaro 
tti Šimonis. Gimė 1475 m. ko 
vo 6 d. Italijoje, Toskanos 
provincijos, Kaprezės mieste. 
Tėvas buvo šio miesto valdy
tojas.

Michelangelas nuo tryli
kos metų pradėjo mokytis ta
pybos ir skulptūros. Jis ge
rai susipažino su antikiniu 
menu ir su vėlesniais italų 
meistrais, ypač su skulpto
riaus Donatelo ir tapytojo 
Giotto ir Masatti kūryba.

Ilgus metus jis gyveno ir 
kūrė Florencijoje ir Romo
je, kur ir šiandien tebėra jo 
geriausi kūriniai. Florencijo
je jis dirbo pagal didikų Me 
dičių šeimos, o Romoje — 
pagal įvairių popiežių užsaky

Rhonda Silver, Stephanie Taylor and Diane Miller dainuoja 
per CBC radio ir televiziją.

mus. Dailininkas buvo labai 
nepriklausomo charakterio, 
tiek mene, tiek ir politikoje 
turėjo savo nuomonę, kuri 
dažnai nesutapdavo su turtin 
gų užsakovų skoniu, todėl jis 
ne kartą skaudžiai susikirsda 
vo su jais. Michelangelas šie 
kė per monumentalias skulp
tūras, freskas, statinius išrei
kšti giliausius jausmus, vidi
nę įtampą. Kaip pats sakosi, 
jis labai mylėjo žmones, ir 
tai atsispindėjo jo kūriniuose, 
kuriuose ypač pabrėžiamas 
žmogaus didingumas, jo tita 
niškos pastangos, siekiant iš
siveržti iš žemės pančių ir pa 

‘kilti aukštyn. Daugelyje kuri 
nių labai įspūdingai išreikš
tas žmogaus kovos ir likimo 
tragizmas. Tai atsispindi ir 
jo kūriniuose — reljefe „Ma 
dona prie laiptų“, „Kentaurų 
kova“, šv. Dominyko antka
pio skulptūrinėse figūrose, 
Bakcho skulptūroje, „Pieto
je” ir vėlesnių metų darbuo
se — milžiniškoje Davydo 
skulptūroje, Madonoje, „Ma
donoje Doni”, Juliaus II ant 
kapio figūrose (ypač Mozės 

figūroje). „Mirštančiame be
laisvyje“, „Belaisvyje“, Lo
renco ir Džulijeno Medičių 
antkapiuose. Bene žymiausiu 
jo darbu laikomos Siksto ka
pelos freskos Vatikane. Tai 
nepaprastai įspūdingi kūri
niai, kuriuose Michelangelas 
stengėsi perteikti žmogaus 
dvasinį grožį, jo veržimąsi į 
laisvę.

Michelangelas buvo maiš
taujančios, neramios dvasios 
žmogus, atskirais laikotar
piais aktyviai dalyvavęs poli
tiniame gyvenime. Kai Flo
rencijoje buvo nuversti didi
kai ir įkurta respublika, jis 
buvo paskirtas fortifikacinių 
darbų vyriausiuoju inžinierių 
mi ir dalyvavo miesto gyny
boje. Ir vėliau jam teko ne
kartą kovoti prieš tiraniją. 
Todėl ne atsitiktinai jo kūry
boje atsispindėjo pažangio
sios ano meto visuomenės 
nuotaikos ir siekimai. Michel 
angelo kūryba vainikavo Re
nesanso kultūros pasiekimus.

Michelangelo skulptūra 
Pieta yra išstatyta New Yor

V A

VEDA DR.

SUMANUS 
NAKTIBALDA

Vienas montrealietis, megs 
tąs naktimis paūžti, turi ne
patogumų su žmona, kuri ne 
mėgsta vyro pasivėlavimų 
grįžti namo. Galiausiai jie su 
sitarė, kad vyras sugrįš ne 
vėliau, kaip 12 vai. nakties. 
O žmona, kad nereikėtų lai
ko sekti uždegant šviesą ir 
pasižiūrint į laikrodį, nusipir 
ko laikrodį — gegutę. . .

Kartą jis vos įžengė pro du 
ris, kai laikrodis pradėjo ku
kuoti. Vyras greit susiorien
tavo ir, kad žmona girdėtų, 
jog jis sugrįžo 12 vai., po tn 
jų gegutės sukukavimų, pats 
spėjęs dar ir nusikeikti, atkc 
kavo iki dvylikos. . .

Kai žmona jį ryt rytą pa
klausė, kada jis grįžo, jis at
sakė :

— Manau, tu gi girdėjai, 
kad gegutė sukukavo 12. . .

— Taip, aš girdėjau, kad 
kukavo 12 kartų, bet aš nie
kad nesu girdėjusi, kad ge.- 
gutė dar ir nusikeiktų. . .
BEKALBIS GYDYTOJAS

Visi žinojo, kad Kipras Pet 
rauskas nemėgsta gydytojų. 
Bet kartą po medžioklės, ku
rias jis mėgo, peršalo ir turė
jo pasikviesti gydytoją. Gy
dytojas pasirodė jam įkyrus, 
nes perdaug klausinėjo.

— Greičiau duok vaistų, o 
ne klausinėk be galo. . . — ne 
iškentė Kipras.

— Maestro, — atkirto gy 
dytojas, — jeigu nenori kal
bėti tai pasikviesk veterino- 
rių. . . Tai vienintelis gydyto 
jas kuris nekalba su ligoni- 
mis. . .

ko pasaulinėje parodoje, Va
tikano} pavilijone, atvežta iš 
Milano katedros.

KNYGOS IŠLEISTOS 
LIETUVOJE

Jurgis Lebedys parašė mo
nografiją „MIKALOJUS 
DAUKŠA“, kurią 1963 m. iš 
leido Grožinės literatūros lei 
dykla. 424 psl. Monografija 
gausiai dokumentuota. Įdo
mi sovietinės santvarkos sa-

Nukelta į 5-tą psl.

GUMBAS

SOVIETINIS 
„TEISINGUMAS”

Dėl politinių persekiojimų 
dešimtys tūkstančių lietuvių 
išoego iš Gietuvos. Kas ne
spėjo išbėgti, šimtais tukstan 
čių buvo išvežti j bibirą aroa 
„į ne taip tolimus kraštus“— 
„didžiąją tėvynę”. . . Lietu
viai, pergyvenę nacių ir bol
ševikų okupacijas, aiškiai pa
matė, kad naciai ir boisevi- 
kai — „vienas ir toks pat vėl 
mas ‘.

Prancūzų rašytojas Andre 
Giue, ka.p garsus rašytojas, 
l^ooeiio premijos laureatus, 
Stalino buvo pakviestas pa
viešėti į Rusiją, btaimas, pu 
kelionių sugųzusj j iviasKvą 
an^re Gide klausė:

— Kaip patinka soviet.ja.’ 
Ar labai skiriasi nuo car.nių 
laikų ?

— Skirtumas vis dėlto yra,' 
— atsakė Gide, bet nepasake, 
koks.

Stalinas įsigeidė vis dėlto 
sužinoti rašytoju nuoinoiię.

— Jeigu norite, pasakysiu: 
Prie caro jeigu teise soc.aus
tą ar demokratą, teisėjas sa
kė : „Tiesa, jis soc.aiistas, 
bet jis žmogus *. O dabar, 
kaip girdėti, teisėjas sa.-.o: 
„Jis demokratas, tai jis jau 
ne žmogus“. . .

Po to Stalinas Gide dau
giau pas save nekvietė, o A. 
Gide, sugrįžęs į Prancūziją, 
parašė knygą „Reture de G' 
URSS”, kurioje išsižadėjo 
komunizmui ir Staliniu! bet 
kokių simpatijų.
PALECKIS IR RAŠALAS

1933 metais J. Paleckis su 
B. Dvarionu buvo išvažiavę į 
Sov. Rusiją. Žmona domėjo
si, ką Justinas parašys apie 
sovietiją. Jie taip susitarė: ki 
taip rašyti, kaip kad sovieti- 
joje viskas yra labai gerai, jis 
negalėsiąs. Bet jeigu parašy
siąs tuos paneginkus juodu 
rašalu, tai reikia suprasti tei 
giamai, bet jeigu parašys rau 
donų rašalu, tai reikia su
prasti neigiamai.

Ir Paleckis iš Maskvos 
žmonai parašė laišką juodu 
rašalu. Žmona jį perskaitė 
kaip tikrą dalyką. Tiktai gale 
laiško ji rado P. S.: „O rau
dono rašalo taip ir negavau, 
nors išvaikščiojau visą Mask
vą“. . .

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
28.
Jo kartėlis privertė Aldoną rimčiau pasverti savo mintis. 

Ginčytis vien dėl paties ginčo ji nebejautė jokio noro. Bet 
kaip paaiškinti Pauliui tai, ką ji jaučia? Nuoširdžiai, be ma
žiausio apsimetimo.

Kažkada ją sužavėjo Lauritėno įsitikinimų tvirtumas. Ji 
tuomet norėjo matyti jame ir matė, ko taip trūko pačiai. Ro
dės, tarsi už granito uolos būtų galėjusi atsistoti už jo tvirtų, 
galingų pečių. Seniai tai buvo, dar Pajūryje. . .

„Betgi tai netiesa, taip nėra. . . — beveik su skausmu pa
galvojo Aldona. ---- Tegul ir nuoširdžiai, tikėdamas, bet vis
tiek mechaniškai. Gyvenime viskas kur kas sudėtingiau, ir 
taisyklės paskęsta išlygose, išimtyse. . .”

— Pauliau, ----ji pirmoji nutraukė nejaukią tylą. — Argi
neatrodo tau, kad dauguma gyvenimo tiesų daugiau ar mažiau 
realiatyvios? Jų tarpe ir tos, su kuriomis mes patys kasdien su
siduriame.

Lauritėnas įdėmiai pažiūrėjo į Aldoną ir nusišypsojo. 
Atlaidžiai tarsi atsakydamas į naivų vaiko klausimą.

---- Ne nemanau. Realiatyvios tik tos tiesos, kurių pažini
mą riboja dabartinis mokslo išsivystymas. Bet ir tai, kas šian
dien reliatyvu, rytoj ar poryt taps tikra.

Norkutė papurtė galvą.
— Manęs nesupratai. Pauliau.
— O man rodos, kad tu pati kartais nenori suvokti pa

čių elementariausių tiesų. Maniera? Liberalizmas? Asmeny
bės ribotumas?

— Asmenybės. . . — Aldona lėtai pakartojo žodį tarsi 
bandydama iš paskirų garsų skambėjimo atspėti sąvokos vi
sumą. ---- Asmenybė ir aktorė. . . O iš kur būti jai asmeny
be? Šiandien aš vaidinu princesę, — rytoj partizanę, poryt 
---- čigonę ar auklę. . . Ir kiekvieną kartą mano „aš“ turi or
ganiškai susilieti su vaidmeniu. Kitaip aš būsiu niekam tikusi 
aktorė. Tai pagaliau mano gyvenimas. . .

— Artisto asmenybė turi būti aukščiau už bet kurį vaid
menį. Tai aksioma. Kiekvieno menininko asmenybė. Dargi 
dailininko architekto. . .

Ji nutraukė, nebaigus Lauritėnui minties:
— Kiekvienas menininkas, jeigu nori žinoti, yra tam tik

ra prasme architektas. Bet architektas — toli gražu ne kiek
vienas išlieka menininkas.

— Tai panašu į aforizmą, — nusijuokė Paulius.
— Tai, man rodos, panašu į tiesą, — ne be kartėlio at

sakė ji.
Kavinėje pasirodė švytintis Borios Perminskio veidas. 

Jis sveikindamasis su pažįstamais, linksėjo į kairę ir dešinę. 
Pastebėjęs Aldoną su Paulium, irgi draugiškai nusišypsojo. 
Atsisėdo prie „veteranų”.

Aldona papildė atvėsusios kavos puodukus. Jau kuris 
laikas stovėjo nejudinti stikliukai.

---- Išgerkim, ar ką, ---- nelinksmai šyptelėjo. ---- Šneka 
mums šiandien vis tiek kažkaip nesiklijuoja.

Gretimoje salėje džiazas užgrojo valsą.
Nelauktai ji prisiminė vasarą.

---- O pajūryje dabar šalta. Vėjas pučia iš jūros. Snie
gas tikriausiai padengė ir kopas ir tiltą. ---- Aldona pažiūrėjo
į nuleidusį galvą Lauritėną, siurbtelėjo gurkšnį kavos. ---- Aš
dažnai, Pauliau, prisimenu kopas. Ir tą naktį ant Įlankos 
kranto. . .

Jis pakėlė akis.
— Pasikvieskim Borią Perminskį ir pradėkim atsimini

mų vakarą.
---- Tau užėjo noras šaipytis?
— Aš nesišaipau. Rimtai kalbu.
— Tai kam dar Perminskis? Tu nori, kad kas nors prie 

mūsų prisėstų. Juo labjau Perminskis.
— Jis vis tiek .ateis ir atsisės.
Lauritėnas buvo teisus: netrukus, laviruodamas tarp sta

liukų, atžingsniavo Boria. Pasakęs keletą įmantrių kompli
mentų Norkutei ir pasamprotavęs apie čiliečių dainininkės 
koncertą, Bieliami greitai kalbą nukreipė į Projektavimo ins
tituto orbitą.

— Brangusis tu girdėjai, ką pasakė šefas apie Klimo 
projektą? . . Tas ir yra, kad nepataikė! Ir iš viso matye, ti
pinių skyriuje bus rimtų pakeitimų. Tu taip negalvoji? Argi?

— Atvirai kalbant, brangieji, pavydžiu aš jums. Nieko 
nėra tikresnio, kaip draugystė tarp vyro ir moters. Ir jei gy
venime man reikėtų patikėti kam nors didžiausią paslaptį, 
ją patikėčiau vien moteriai. Faktas.

---- Faktas abejotinas, — šyptelėjo Lauritėnas. ---- Ypač, 
kada tai tvirtina užkietėjęs viengungis.

Boria suglumęs pritilo. Paskui staiga atsiminė turįs ne
atidėliotiną reikalą į matematikos profesorių, atsisveikino ir 
grįžo prie „veteranų”.

---- Įsižeidė?
Lauritėnas papurtė galvą:
— Boria nepratęs įsižeisti.
Pauliaus balse slypėjo vos juntama ironija.
„Jis nemėgsta Perminskio. Dargi gero žodžio niekad 

nėra apie jį pasakęs, ---- pagalvojo Norkutė. ---- Ir kodėl? Ne
patinka j.am Perminskis kaip žmogus? Kaip architektas? Pro
fesinės tarpusavio varžybos. . .“

Teatre nebuvo naujiena, kad artimo amplua ir meni
nio pajėgumo artistai, nežiūrint malonios šypsenos ar viešai 
pasakyto komplimento, širdyje vienas kitam puoselėjo aitrų 
varžovo jausmą. Bet čia, architektūroje, rodos, visiems bu
vo plačiausi veiklos plotai. Bent jau toks įspūdis buvo susi
daręs jai iš šykščių Lauritėno užuominų.

— Tu nusistatęs prieš jį? — paklausė Norkutė, tebegal
vodama apie Perminskį.

— Ne.

— O visgi?
— Jeigu mane kas šokiruoja, tai tik Borios plepumas. 

Ar maža, kad kalbame tą patį ištisą darbo dieną?
---- Nežinau, bet jeigu žmogus gyvena. . .
---- Tas ir yra, kad beveik negyvena.. Tik kalba.
---- O tu beveik nekalbi. Bent jau su manim. Vien to

dėl, kad dabar po darbo valandų?
Ji iš karto suprato, kad pokalbio vingis Pauliui ir neti

kėtas r nemalonus. Lauritėnas pats neslėpė šito.
---- Matyt, pagal tave, aš esu architektas, bet ne meni

ninkas.
— Pauliau, visiškai nenorėjau tavęs užgauti.
---- Pripažįstu darbą. Ir---- jeigu nori žinoti ---- tik darbą. 

Visa kita ---- niekai, putos. . .
— Tu dar pirmąją mūsų susitikimo dieną Žvejų kaime

lyje užsiminei apie savo profesijos kartėlį. . Apgailestavai, 
kad režisierius pats stato savo spektaklį, o arihitekto kūrinį 
neretai stato chaltūrininkai, vertelgos, ir todėl žmonės, įsikel- 
dami į naują namą, nepatiria tikro džiaugsmo. Gal ir kitais 
žodžiais buvo pasakyta, bet pačią mintį aš prisimenu gerai.

---- Ir vėl atsiminimų vakaras? . . ---- nelinksmai šyptelė
jo Lauritėnas.

Norkutė apsimetė nenugirdusi.
— Aš tuo tikiu. Bet argi vien tai bloga? Kodėl žmo

nės šaiposi, žiūrėdami į tuos mažalangius naujuosius namus, 
juokiasi iš visų tų bokštelių, kolonėlių? Tu apie tai niekad 
neužsimeni, tarsi šitos šnekos nepasiektų jūsų. Betgi tai tiesa, 
taip yra, Pauliau. . .

— Yra žmonių, kuriems nusispjauti ant Guno ar Čai
kovskio. Jie zovada lėktų į jūsų teatrą, jeigu ten vietoje 
„Gulbių ežero”, kvykiant džiazui, maivytųsi nuogos šokėjos. 
Kodėl tu dėl to nesijaudini ir nepergyveni?

---- Tai, man rodos, neturi nieko bendra.
---- Turi! Ir net labai daug! ---- Lauritėnas buvo beatstu- 

miąs konjako taurelę į šalį, bet staiga persigalvojo ir vienu 
mauku išlenkė iki dugno. Jo susinervinimas augo su kiekvie
na akimirka, tarsi tai, ką pasakė Aldona, būtų jį asmeniškai 
įžeidę. Ir kalbėti ėmė kažkaip pernelyg greitai, tarsi ne visai 
būdamas tikras, kad galės viską pasakyti iki pabaigos. — 
Reikia žinoti vieną dalyką. Visuomet atsiras tokių, kurie 
juoksis iš mūsų darbo ir matys jame tiktai trūkumus. T os ta
vo Staugaitytės, įvairios buvusios. , . buvusieji. . . Argi jie 
gali suprasti, kodėl šiandien namą puošia kolona, obeliskas? 
Ir nereikia, kad suprastų! Tai pagaliau ne jiems statoma. 
Mūsų architektūrai keliamas uždavinys. . .

„Kodėl jis taip jaudinasi? ---- šmėkštelėjo mintis Norku
tei. — Ką jis stengiasi įtikinti? Mane? O gal. . . gal save?

Akimrkai prigesusios šviesos įspėjo lankytojus, kad ar
tėja laikas apleisti salę. v

Paulius, matyt, susigriebė per daug įsikarščiavęs.. Nutilo 
staiga. Susimąstęs, gal net pats to nejausdamas, ilgai šaukš
teliu maišė seniai jau atvėsusią kavą.

Bus daugiau.
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Čikagos lietuvių operos
SOLISTĖ 

PRUDENCIJA BIČKIENĖ

NIAGAROS PUSIASALIS WELLAND, Ont
NIAGARIEČIAI PRAŠO! APYLINKĖS VALDYBOS ATSAKYMAS

koncertavo Montrealyje ge
gužės 2 d.

Ne dažni pas mus solistai, 
atvykus.eji iš kitur, nes Mon 
trealis — tolimoje Amerikos 
šiaurėje; šiauriau jau nėra žy 
mesnio kultūrinio punkto. 
Montreahs ypač sunku pa
siekti ansambliams. Todėl P. 
Bičkienės atsilankymas buvo 
mielai sutiktas ir gana gau
siai publikos atlankytas, 
nors diena nebuvo palanki, 
nes gegužės 2d. — kilnoji
mosi diena, kada daugelis 
žmonių keičia butus.

N1V1P Seserų dešimtmečio 
minėjimo proga buvo gera 
proga atvykti į Montrealį. Ir 
Montrealio lietuviams buvo 
jCiomu ją išgirsti.

P. Bičkienė scenoje labai 
gražiai atrodo. Scenoje ji mo 
Ka laikytis. Jaučiama scenos 
patirtis. Ji jau Vilniuje daly
vavo operoje.

Solistė koncertui pasirin
ko įdomią ir rimtą programą.

Pirmoje dalyje buvo gry
nai lietuviški, uaugiau liau
diški kūrimai, arba lietuvių 
liaudies tematika parašyti kū 
rimai: J. Tailat-±s.elpšos Liau 
dies da.na, J. Sarpaliaus Dūk 
ružėlė, A. Mikulskio Už upe
liu ir V. Jakubėno poemėlė 
Gėlės iš šieno, K. Binkio žo
džiams. Kūrinių išpildymas 
rimtas, jaučiamu saiku. Įdo
mu, kad vienų dalykų tarse
na buvo gerai, kitų gi nepa
kankamai aiški. Bendrai, dik 
cija turėtų būti aiškesnė.

Debussy arija su rečitatv- 
vu iš „L’Enfant Prodigue“ 
stovėjo atokiau nuo kitų kū
rinių. Jis ir yra savaiminges- 
nis, mažiau sutampąs ir pri
tampąs. Solistė dainavo jį 
prancūziškai, bet lietuviškai 
publikai praktiškiau yra dai
nuoti lietuviškai, nes koncer
tui svarbu ir žodžius supras
ti, ne tiktai muziką. Dainavi
mas originalo kalba baigia 
dienas.

A. Puccini — iš op. „Dža- 
ni Skiki“ ir R. Leoncavallo 
Nedos arija iš op. „Pajacai” 
prasmingai buvo sukeisti V. 
K. Banaičio operos „Jūratė ir 
Kastytis“ arijas nukėlus į ga 
lą ir tuo atidavus pirmenybę 
mūsų žymiam kompozitoriui. 
Ir tai buvo įdomiausi dalykai. 
Daininingąjį Puccini ir leng
vai kolaratūriškai gražią Le
oncavallo Nedos ariją solistė 
išpildė žymiu mokėjimu ir pa 
tirtim.
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Įdomiausia mums buvo Ba 
naičio opera „Jūratė ir Kas
tytis“, kurios arijas, greičiau
— ariozo, pirmą kartą išgir
dome Montrealyje. P. BicKie 
nė labai geru skoniu ir Banai 
čio stiliaus pajautimu išpildė. 
Mums čia buvo svarbu ne tik 
tai koncertantę jausti, bet ir 
kompozitorir. Nenusivilta. 
Banaitis vertingas. Arijos 
abi puikios ir muzika labai 
įdomi, savaimingai moderni, 
žvilganti puikiais sąskam
biais ir išjieškota melodika. 
Iš šių arijų galima spėti, kad 
turime tikrai vertingą operą, 
o viešniai iš Čikagos mes dė
kingi, kad ji mus bent dali
nai supažindino su opera, ku 
ri verta yra pastatymo.

Prudencija Bičkienė turi 
gražų, šilto tembro balsą, ge
ro diapazono, pajėgų ir našų. 
Nors balsas stiprus, jis dau
giausia lyrinio pobūdžio. Jo 
pastatymas kažkodėl neša į 
mecosopraną, bet jis vis dėl
to lyrinis sopranas. Tokie 
balsai paprastai dainuoja pu
siau dramatines partijas, bet 
jiems nebūtų praktiška imtis 
ir dramatinių partijų. Ir mū
sų viešniai, kurios balsas, at
rodo, turi dramatinių partijų 
dainavimo pasekmių, solistės 
balsui nenaudingų. Bendrai, 
daugelio solistų praktika ro
do, kad geriausia jiems yra 
laikytis savo tembro, savo 
balso resursų ribose, bendrai
— natūralinių, prigimties ri
bų, nes tokiu atveju geriau
siai išlaikomas balsas.

Viešnia, palydima U. Clut- 
terbuck, labai sėkmingai dai
navo ir turėjo didžiulį pasise 
kimą. Publikos karštai šaukia 
ma, bet prieš laiką pabėgus 
akompaniatorei, solistė turė
jo salėje susirasti mūsų žy
mųjį pianistą, K. Smilgevi
čių ir dar kartą bisuoti. Tai 
toks retas atvejis, kad solistė 
publikoje turėjo susirasti 
akompaniatorių ir taip gi re
tas atsitikimas, kad solistė 
vyresnės solistės, E. Karde
lienės, garbei specialiai padai 
navo dainą, Tallat - Kelpšos 
„Mano sieloj šiandien šven
tė”. Montrealiečiai viešnia 
buvo sužavėti ir plojo ir ją 
apdovanojo. Montrealis turė
jo tikrai gražų koncertą. Ra
šančiam gi malonu buvo pri
siminti bendradarbiavimą Vii 
niuje.

J. Kardelis.

Kai kiekvienais metais su 
pavasario atbundančia gam
ta su žydinčiomis gėlėmis pra 
žysta ir mūsų padangėje lietu 
viška gyva, atsiranda žadinan 
ti jėga, kuri nupurto žiemos 
apsnūdimą ir iššaukia veik
lą. Tą jaučiame ir šiais me
tais apylinkės bendruomenė
je. Per visus metus nerengu
si didesnio parengimo, suma 
nė pavasarį išeiti į platesnes 
ribas, padaryti ką nors didės 
nio, geresnio bei patriotiškes 
nio. Geresnėms pasėkoms at
siekti, sutarė su vietos SLA 
kuopa, viena iš gausesnių vie 
tos organizacijų. Ir neapsi
rikta. Gegužės 16 d. į Niaga
ros pusiasalį atvyksta didelis 
būrys jaunimo su „Atžaly
nu“ parodyti visiems mačiu
siems ir nemačiusiems visad 
žavingą lietuvišką patriotiš
ką dramą.

Kuomet atsiranda darnus 
organizacinis bendradarbiavi
mas, bet koks darbas pasida
ro ne sunkus bei pakeliamas 
didesniems užsimojimams. 
Prašome tik mūsų visuome
nės vieningos ir gausios pa
ramos, o ypač kad šių Niaga
ros pusiasalio pavasario iškil

KULTŪRINĖ KRONIKA. . .
Atkelta iš 4-ro psl. 

gienė. Atseit, be politruko 
pats autorius, nors jo pavar
dė įrašoma, kaip autoriaus, 
vybė: Lebedys monografiją 
parašė, bet redagavo... J. Gri 
tačiau jį redaguoja dar polit- 
rukas. Taigi, net mokslinei Ii 
teratūrai įvesta cenzūra - im 
primatur. Kieno gi tada atsa
komybė — autoriaus, ar po
litruko, cenzoriaus?

L. Gineitis parašė mono
grafiją „KRISTIJONAS do 
NELAITIS IR JO EPOC- 
CHA”. Monografiją išleido 
politinės ir mokslinės lirera- 
tūros leidykla 1964 m. 384 
psl. Šitą monografiją cenzū
ravo jau net du cenzoriai — 
E. Brazaitė ir „atsakingasis 
redaktorius” K. Doveika. Ku 
riam tikslui tada skelbti L. Gi 
neičio pavardė, jeigu už turi
nį atsakingas „atsakingasis 
redaktorius?“ Neabejotina, 
kad cenzorių virtinė daug il
gesnė, negu šie du oficialiai 
įrašytieji. Tat reikia įsivaiz
duoti, kokiais keliais eina lie 
tuvių raštija, siautėjant Mas 
kvos imperialistų gaujoms 
Lietuvoje. . .

Kazys Boruta parašė „JUR 
GIO PAKETURIO KLAJO
NES”, kurias iliustravo Algir 
das Steponavičius, 280 psl. Iš 
leido Grožinės literatūros lei 
dykla 1963 metais. Redakto
rius kažkoks A. Paraščiakas. 
Taigi ir grožinė literatūra ce 
nzūruojama. Ir suprantama. 
Nes kai pasirodė jo gi, Kazio 
Borutos, „Baltaragio malū
nas“, buvo triukšmo. Kalba
ma, kad knyga buvusi konfis 
kuota, nes joje save atpaži- 

mių gaunamas pelnas skiria
mas mūsų jaunimo didžiajam 
reprezentaciniam tikslui — 
iškelti visų lietuvių gerą var
dą. Tai įvykis, kurio negali
ma praleisti negirdomis ir be 
paramos jo įvykdymui.

Mes, niagariečiai, norime 
tą įvykį pabrėžti kitu keliu, 
tik žinoma norime tam visų 
kitų pritarimo ir tikime, kad 
mūsų pirmasis pavyzdys bus 
suprastas kaipo svarbus ir vi 
sų įvertintas prideramai ir 
vieningai.

Iš rengėjų pusės yra sten
giamasi paruošti kuogeriau- 
siai ir prieinamiausiai, kad vi 
si svečiai pilnai būtų paten
kinti. Didžiulė salė, pirmos 
rūšies orkestras, geriausias 
vaidinimas, malonus aptarna
vimas ir kiti nuotaikingiausi 
įvairumai.

Tad bendruomenės valdy
ba ir SLA kuopa dar kartą 
prašo tautiečius šį kultūrinį 
lietuvišką reikalą paremti sa 
vo dalyvavimu. Atvykti š. m. 
gegužės 16 d. į kultūrinį va
karą Canadian Legion salė, 
111 Church St. St. Cathari
nes, Ont. Valdyba.

nęs. . . Lietuvos okupantas. 
Na, tai dabar, žinoma, Boru
tos knyga ėjo „per šerengą“ 
ir gerokai išvėtyta. Įdomiau, 
kas joje ne Borutos? Galima 
tačiau būti tikriems, kad kny 
ga įdomiai parašyta. Ji sod
riai persunkta liaudišku hu
moru. Pabandysime iš šios 
knygos kai ką duoti. Ilgai ne 
teks laukti.

ŠOKIŲ KONKURSAS
vyko Vilniuje operos teatre. 
Dalyvavo apie 2000 rajonuo
se atrinktų geriausių šokėjų 
— liaudies šokio, klasikinio 
baleto, estradinio ir pramogi
nio šokio konkurentai.

LEIDINIAI KITOMIS
KALBOMIS

Rusiškai išleista I. Korsa
kaitės grafiko J. Kuzmins- 
kio kūrybos apybraiža. Justi
no Marcinkevičiaus „Pušis, 
kuri juokėsi“, išleista bulga
rų kalba.

ESTŲ DIRIGENTAS — 
VOKIETIJOS

STIPENDININKAS
Daugiau kaip 10 metų Bo 

gotoje, Kolumbijoje kaip fil
harmonijos dirigentas dirbąs 
estų muzikas Olav Roots ga
vo Fed. Vokietijos Pasiunti
nybės Kolumbijoje stipendi
ją studijų kelionei po Vokie
tijos miestus. Jis šiais metais 
lankėsi Fed. Vokietijoje ir 
studijavo vokiečių muzikinį 
gyvenimą, vokiečių orkestrų 
veiklą,; susipažino su archy
vais ir pan. E.
• Apie gamtą gerą knvga pa 
rašė R. Budrys vardu „Kana 
pėtas šienpjovys’ ’.

Korp-joj, talpintoj T. Ž. 
Nr. lb, ly64. IV. 30 d. dėl 
„parapijos 15 d. minėjimo k- 
to posėdžio“, Kuris patvirti
no Šventes datą Vi. zu d. ir 
š. m. balandžio 19 d. vienoal 
siu nutarimu, atsiminė Vvei- 
lando Apyi. V-oa, lyg kaž
kur girele ca, kad ji buvo nu- 
maciusi tą pačią dieną rengti 
Vveuande jonines.

Mieli p. šventės rengėjai. 
Neprieštaraujame Jūsų nuta
rimui, išskyrus vieną slepia
mą tiesą, kad ne mes, bet jūs 
numatėte, tą pačią Joninių 
dieną šventei rengti. Jeigu 
drjstama įžeidinėti ir skelbti, 
kad buvo musų tai numatyta, 
esame priverstos atsakyti ir
gi per spaudą.

Apyl. V-bos ruošiamos Jo 
nines Wellande buvo žinomos 
netik šventės rengėjams, bet 
visiems pusiasalio gyvento
jams ir spaudos skaitytoja
ms iš pat pirmosios korespon 
dencijos 1. Ž. Nr. 29, 1963. 
VII. 18 d., taip pat, ir Nepr. 
L. pranešimų.

Ten pat buvo ir kreipima
sis į visas pusiasalio organiza 
cijas, prašant tą dieną neda? 
ryti kitų parengimų. Po to 
buvo talpinta visa eilė Joni
nių koresp. T. Žib. ir N. L. 
savaitraščiuose.

Valdyba, paskelbusi Joni
nes Wellande, neužbėgo nie
kam už akių, nes nei praneši
muose, nei spaudoje tuo lai
ku nebuvo jokios žinutės, dėl 
dabar VI. 20 d. ruošiamos pa 
rapijos šventės.

Pirmoji šventės koresp. pa
sirodė lygiai už vieno mėn. 
laiko po Joninių paskelbimo 
Wellande, t. y. 1963. VIII. 
15 d. T. Ž. Nr. 33. Anksty-

SUDBURY, ONTARIO
RADIO VALANDĖLĖS APMOKĖTOS

Juozas Venslovaitis, nuo
širdus bendruomenės narys 
apmokėjo lietuvišką radio va 
landėlę, kuri bus transliuoja
ma, lapkričio mėn., kariuome 
nės šventės proga. Visos ra
dijo valandėlės per šiuos me
tus yra jau užimtos ir jų me
cenatai yra šie: Petras Jute- 
lis, St. Krivickas, Antanas 
Gatautis, Juozas Venslovai
tis ir Povilas Jutelis. Visiems 
širdingas lietuviškas ačiū.
• Povilas Jutelis, pasižymė
jęs lietuviškoje veikloje, „Ge 
ležinis vilkas“ sporto kilubo 
finansų sekretorius per CH 
NO radio stotį apmokėjo lie
tuvišką radio valandėlę, kuri 
bus transliuojama Naujųjų 
metų proga.
• 1964 m. pradžia Sudburio 
lietuvių b-nei yra nelaiminga. 
Labai daug atsirado sergan
čių. Dalis jau grįžo iš ligoni- 

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.

vesnės korespondencijos ne
lietė minimos parapijos šven 
tės, bet įvairias Jonines, ruo
šiamas St. Catharines, Merri 
tton salėje. Apie tai buvo 
skelbta lietuviškų pamalti ų 
metu Wellande 19o3. Vii. 
14 d. ir spaudoje T. Z. iSr. 
29, 1963. VII. 18 ir Nr. 30, 
VII. 25 d.

Šitas sąmoningas Wellan- 
do Apyl. V-bos tąsymas, tiek 
veikloje, tiek parengimuose, 
nesiderina su tiesa ir pasircn 
girnų padėti, bet griauti.

Mūsų moterų v-oa tyli, ne 
žiūrint, kad jos pastangom, s 
sukurti darbai yra išplėšia:... 
ir dedami į kitų veikios nuc 
pelnus, bet tą hurija nuotrau 
kos dėl šeštadieninės mokyk
los, kurios gal nepntilps ruo 
šiamoje veiklos apžvalgoje.

Jau dešimt menesių, i.a p 
reklamuojamos Joninės We. 
landė per lietuvišką spaudą, 
bet tie, p-nai, kurie antrieji 
pasirinko tą pačią VI. 20 u. 
šventei skelbti, nesiteikia to 
žinoti ir sąmoningai tyli. Jau 
dešimt mėnesių, bet šventės 
rengėjai nerado reikalo tar
tis su Apyl. V-ba ir bandyti 
sutvarkyti sau norimus reika 
lūs.

Jeigu tokiais nutarimais ir 
išsireiškimais bandoma šunie 
kinti Apyl. V-bą išstumiant 
ją iš visapusiškai sutvarkytų 
ir tiek darbo įdėtų Joninių 
parengimo, tikrai įvyktų isto 
rinė diena pusiasalyje.

Per 16 metų lietuviškos 
veiklos pusiasalyje, ruošia
mos parapijos metinės ir de
šimtmečio šventės, niekad ne 
supuolė su ruošiamom Joni
nėm birželio mėn.

Apyl. Valdyba.

nių, bet dar nemažas skaičius 
tebesigydo. L. B. Valdyba vi 
siems linki kuo greičiau pa
sveikti. ‘
• Visus tėvus prašome kuo 
greičiau savo jaunimą regis
truoti vasaros stovyklai, kuri 
įvyks Villa Maria vasarvietė
je, š. m. rugpjūčio 3—15 dd.
• Paskutinis prašymas visų 
b-nės narių, kaip galima grei 
čiau grąžinti b-nės nuosavy
bės įsigijimo pasižadėjimo 
lapelius užpildytus, ar tuš
čius. Tie, kurie dėl kurių 
nors priežasčių yra negavę ar 
pametę, naujų pasižadėjimo 
lapelių gali gauti L. B. Val
dyboje.

Liet. B-nės Valdyba.
• Irena Mikštaitė, mokyklų 
iškalbos konkurse laimėjo pit 
mąją vietą ir gavo premiją. 
Apie jos parodytus gabumus 
gražiai parašė vietinis laik
raštis The Sudbury Star.
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DEŠRŲ GAMYBOJE. g

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 8
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Tel. 525-8971

ĮVAIRIOS PROGOS

Laurinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOSBALTIC WOODWORK CO.

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI, 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

t K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.

(
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. »

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.

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

.namų 366-4203
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I A. NOKKELIŪNAS |
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG'D |

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

ME 7-6727

I DE LUXE CLEANERS
B

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue?   Lachins.

■©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©©©©©'»
I BELLAZZI-LAMY, INC |
£ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle t

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai*
I Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis. J 

(©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©♦©♦©•©©©©•••••••W



6 PSL. NEPRIKLAUSOMĄ LI ET U V Ą
______________________________ . ______ ___ - - - - — - - —------- ----------------—r-

1964. V. 13. —Nr. 20 (892)

ST. CATHARINES, ONTARIO
TEGUL KALBA FAKTAI

Trumpai atsakau į Jono 
Deinero korespondenciją, til 
pusią ,,NL“ Nr. 16 ž. m. IV. 
15 d. — „Ruošiantis 15 me 
tų vienuolyno ir parapijos su 
kakties minėjimui“.

Netaip yra p. J. D., kaip 
paskelbėte suminėtoje kores
pondencijoje. Kad kalbėjai 
su Tautinės S-gos skyr. ats
tovu K. Žukausku, yra taip, 
nes aš tuo metu buvau skyr. 
v-boje. Wellando Tautn. s- 
gos skyr. 1963 m., ruošiant 
Wellande Jonines, buvo pa
siūlęs Niagaros Pusiasalio 
skautams loteriją ir visą gau 
tą peiną pasiimti. Pelnas ga
rantuotas apie porą šimtų. 
Tačiau skautai šia parama ne 
galėjo pasinaudoti dėl truk
dymų. Tarp Wellando T. S- 
gos ir Skautų rėmėjų vado
vų nutrukus ryšiams, minimą 
salę perėmė Wellando B-nės 
V-ba, kuri tuojau po salės iš 
nuomavimo 1963 m. liepos 
m. 24 d. NL Nr. 30 paskelbė, 
kad 1964 m. birželio 20 d. 
ruošia tradicines Jonines ir 
t. t. Žymiai vėliau pasirodė 
spaudoje žinutė, kad tą pa
čią dieną ruošia parapija sa
vo metinę šventę Merritton 
Communiti Centre salėje.

1963 m. rugsėjo mėn. są-r 
ryšyje su ruošiama parapijos 
švente spalio m. 12 d. prieita 
prie susitarimo su vienuoly
no v-ku Tėvu B. Mikalausku 
ir St. Catharines B-nės v-bos 
kad, dėl darnesnio sugyveni
mo su vienuolyno v-ku (kur 
buvo pasigendama iš T. B. 
Mikalausko) patenkinti T. B. 
Mikalausko pageidavimą* pe 
rkelti KLB Krašto sesiją iš 
Delhi į St. Catharinę. Pasira 
Sius raštišką bendradarbiavi
mo raštą, buvo jaučiamas gla 
udus bendradarbiavimas. Kas 
lietė Wellando B-nės kores
pondenciją apie rengiamas 
tradicines Jonines 1964 m. 
birželio 20 d. iškėliau mini
mame posėdyje kaipo B-nės 
atstovas ir diskutavome su 
parapijos atstovais pasirašiu
siais susitarimo raštą. Krei
piaus asmeniškai j Tėvą B. 
Mikalauską, kad neitų į kon
kurenciją prieš Wellando B- 
nę, nes tas įneš nesantaikos 
tarp lietuvių. S. Janušonis į

VANCOUVER, B.C.
PUIKIAI PAVYKĘS

Š. m. balandžio mėn. 25 
d., šeštadienį, Vancouverio 
Lietuvių Kultūros Būrelio ir 
B. C. Lietuvio redakcijos bei 
administracijos pastangomis 
buvo suruoštas šaunus Spau
dos balius. Vancouverio lietu 
viams tai buvo pirmas toks 
subuvimas, kuris savo jauku
mu ir įvairumu patiko labai 
atsilankiusiems. Visiems bu
vo kaž kas „nauja“. Progra
moje, kaip to vakaro sensaci
ja, buvo baliaus karalienės, 
Princesės ir kūmų B. C. lietu 
lių laikraštukui - biuleteniui, 
rinkimai. Rinkimuose visi ak 
tyviai dalyvavo. Programos

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. 

tai labai reagavo ir patarė 
vienuolyno v-kui T. B. Miką 
lauskui pasirinkti kitą datą 
ruošiant parapijos šventę. S. 
Šetkus taip pat pareiškė, kad 
nėra jokios kalbos ruošti pa
rapijos šventę kuri sutampa 
su Wellando B-nės paskelbta 
data. Tėvas B. Mikalauskas 
motyvavo, kad Wellando fi
nes v-ba jau griūva ir jo ži
niomis du iš v-bos pasitrau
kia. Reiškia ir vėl Joninės 
bus ruošiamos K. Žukausko. 
Kaip atrodo, iš B-nės v-bos 
pasitraukė du nariai, bet v- 
ba tęsia B-nės veiklą. Žukaus 
kas išvyko į JAV, bet Niaga
ros pusiasalyje pasigendama 
darnaus sugyvenimo.

Kaip atrodo, S. Janušonis 
visai nežinojo iki 1963 m. ru 
gsėjo m. apie ruošiamą para
pijos šventę 1964 birželio m. 
20 dieną.

Rengiant parapijos šven
tę, kuri sutampa su B-nės 
rengiamomis Joninėmis toje 
pačioje parapijoje, yra labai 
negerai.

Prieš kiek laiko J. Deine- 
ra buvo gana aktyvus skautų 
veikloje. Kada vienuolyno v- 
kas uždarė skautams salę, 
kur skautų tėvai ją pastatė, 
prisidėdami darbu ir lėšomis, 
J. Deinera tame kritiškame 
momente ėmė organizuoti lė
šas pasamdyti salei pas sve
timtaučius užmokėti. J. Dei
nera, lankydamas lietuvius, 
apibūdino kritišką skautų pa 
dėtį, susilaukė didžiausią pa
ramą iš B-nės narių ir galė
jo tęsti repeticijas, ruošdami 
jaunimą tautinei veiklai. J. 
D., kaip patarlė sako, „nepa
mesk kelio dėl takelio“. Rem 
kime B-nės veiklą, nes B-nės 
veikla yra didžioji jėga tau 
tiškumo išlaikyme išeivijoje. 
Wellando B-nės rengiamos 
tradicinės Joninės, kurios įvy 
ks birželio m. 20 d. St. Steph 
ens salėje, Welland, Ont., 
yra remiamos ta prasme, ka
dangi B-nės V-ba žymiai an
ksčiau pasiskelbė. Remkime 
B-nės veikią ir dalyvaukime 
š. m. birželio 20 d. rengiamo
se Joninėse St. Stephens salė 
je Welland, Ont.

Su pagarba
Pranas Dauginas.

SPAUDOS BALIUS
pranešėju buvo pakviestas A. 
Kaulius, mūsų jaunosios kar 
tos atstovas. Kūmais buvo iš 
rinkti p. Z. Kaulienė ir p. Mi 
niotas. Krikšto „apeigas” at
liko baliaus vadovas F. Va
lys. Baliaus karalaite buvo iš 
rinkta B. Kauliutė, o prince
se — p. Baronienė. Abi buvo 
entuziastingai pasveikintos 
ir apdovanotos.

B. C. Lietuvis ir Vanc. 
Liet. Kultūros būrelis nuošir 
džiai dėkoja visiems atsilan
kiusiems ir parėmusiems kul 
tūros būrelio pastangas su
kelti kiek pinigo laikraštuko-

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

BUKIME SVEIKI
SUJAUDINTA ŠIRDIS 

Prof. A. Miasnikov
Gydytojams kova su šir

dies - kraujagyslių susirgi
mais — problema Nr. 1. Vi
sose pasaulio šalyse širdies - 
kraujagyslių sistemos ligos 
dabar labjau paplitusios, ne
gu susirgimai vėžiu, tuberku 
lioze, intekcinės ligos. Prieš
laikinę žmonių senatvę, dar
bingumo praradimą, didelį 
materialinį nuostolį valstybei
— štai ką neša šios ligos. Hi
pertonija, aterosklerozė ir 
miokardo infarktas — tai 80 
proc. visų širdies-kraujagys
lių susirgimų atvejų. Jie kom 
binuojasi: neretai hipertoni
ja sukelia aterosklerozę, ko
ronarinį nepakankamumą, su 
sikomplikuoja miokardo in
farktu. Tai gana niūrus trio, 
ir į kovą su juo dabar stoja 
gydytojų pajėgos.

Ši problema medicinai iš
kilo visiškai neseniai. Dar 
prieš 40 metų aš mačiau tik 
atskirus miokardo infaktro ir 
hipertonijos atvejus. Miokar 
do infarktas pirmą kartą bu
vo aprašytas tiktai 1910 m. 
O dabar sergančių infarktu 
kiekvienas žino.

Kodėl šitos ligos dabar 
paplitusios?

Esama įvairių požiūrių. 
Ypač vertos dėmesio dvi teo
rijos ir jos, labai galimas da
lykas, nepaneigia viena ant
ros.

Mūsų laikai kupini sudė
tingų subtilių nervinių per
gyvenimų. Industrializacija, 
mechanizacija, gyventojų au
gimas miestuose sukuria nau 
jus žmogaus organizmo san
tykius su aplinka. Reikia dau 
giau santūrumo, psichinio -
- emocinio įtempimo.

Gyvūnijos, taip pat ir pri
mityvių žmonių bendruome
nės formų dėsniai reikalavo 
iš organizmo tiesioginių, fizi 
nių reakcijų: arba bėgti nuo 
skriaudėjo, arba pulti jį. 
„Trijų muškietininkų“ lai
kais visi konfliktai būdavo 
sprendžiami špaga.

Kaip j nuoskaudą reaguo
ja civilizuotas žmogus? Jis 
turi užgniaužti savo emoci
jas. Dėl šio jausmo nuoskau
dos išlieka ilgiau ir kankina
mai jį persekioja: Emocijų 
įtempimas nesumažėja, nes 
fizinis aktas neatliekamas. 
Čia visa „blogybė“, žinau pa 
gai pavaikščiojus, padirbėjus 
gal save: supykus energin- 

fizinį darbą — iš karto pasi
daro lengviau.

Kodėl reikalingas fizinis 
išsieikvojimas?

Raumenų įtampa ir tarauja 

-biuletenio leidimui ir kultū
rinei veiklai plėsti.

Greitu laiku bus šaukia
mas visuotinis kultūros būre 
lio susirinkimas ir išrinkti pa 
stovūs organai. Ateityje kul
tūros būrelis numato savo 
veiklą žymiai daugiau pra
plėsti ir įtraukti į tą darbą 
naujas jėgas, kor.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont. 

gyslių tonusas sukordinuoti. 
Kraujegyslės išsiplečia, kad 
geriau maitintų dirbančius 
raumenis, padidėja kraujo sp 
audimas. Bet kokio fizinio 
akto metu kraujyje susikau
pia adrenalino. Raumenims 
padirbėjus, kraujo spaudi
mas tuojau sumažėja, aarena 
linas „sudega“. Jeigu po emo 
cinio akto neseka fizinis, ad
renalinas lieka neišnaudotas, 
kraujo spaudimas lieka padi
dėjęs ir nesumažėja. Šis ak
tas, iš pradžių fiziologinis, 
vėliau tampa pataloginis ir 
pagaliau susergama.

Pastebėta, kad tokios reak 
cijos nėra budingos visiems 
žmonėms. Nusilpusio orgamz 
mo žmonėms — isterikams, 
neurastenikams — nesusida
ro hipertonijos būklė. Hiper
tonija suserga stiprūs, kūry
bingi, darbingi, valingi, san
tūrūs žmonės.
Antroji, biocheminė teorija 

tvirtina, kad tas blogybes su 
kelia mūsų netaisyKlingas 
maitinimasis, kuris sutrikdo 
medžiagų apykaitą. Atero
sklerozes atveju kraujyje pa
gausėja cholesterino, jis žmo 
gaus organizme pagamina
mas iš riebalų. Vadinasi, rei
kia ne tik nevartoti su mais
tu bereikalingo chlolesteri- 
no, bet ir riebalų.

Tarp kita ko, pastarojo 
meto mokslo pasiekimai ro
do, kad kaltas ne tik choles
terinas, bet ir kiti kraujo būk 
lės, jo baltymų sudėties sutri 
kimai. Įstrigdami vidiniame 
kraujagyslių paviršiuje, cho
lesterinas ir kitos medžiagos 
sudaro tam tikras plokšteles, 
kraujagyslių spindis sumažė
ja. Tai trukdo tekėti kraujui, 
atsiranda trombozė. Sergant 
širdies kraujagyslių trombo
ze, esant jų aterosklerozei, 
dalis širdies raumens negau
na kraujo ir smarkiai paken
kiama. Tai ir yra miokardo 
infarktas. Panašūs pakitimai 
gali įvykti ir sergant hiperto
nija. Pavyzdžiui, jei taip pat 
būdingas polinkinis į choles
terino pagausėjimą kraujuje. 
Hipertonijos atveju organi
nių pakenkimų kraujagyslė^ 
se dar nėra, bet funkcinės ir 
biocheminės prielaidos jau pa 
sireiškia. Šia prasme į ją ga
lima žiūrėti kaip į ateroskle
rozės priešstadiją. Biochemi
nė teorija neretai problemą 
suprastina. Galima pagalvoti, 
kad norint išvengti ateroskle 
rožės, tereikia laikytis dietos.

Deja, nėra visa tai taip pa 
prasta.

Bus daugiau.

GRĮŽO IŠ 
AUSTRALIJOS

su žmona p. Vyt. Diakas ir 
mano Vancouveryje pasto
viai įsikurti.

Australija jam labai pati
kusi ir ten esą daug geres
nės ir lengvesnės darbo sąly
gos, bet dėl tolimo atstumo 
nuo giminių, turėjo sugrįžti.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
SĖKMINGAS MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
„Laisvame krašte žmogus 

gyveni, bet vistiek esi dole
rio vergas“, murmėjo šios ko 
respondencijos autorius ati
dirbęs fabrike 9 pamainas vie 
toje normalių savaitėje 5-kių 
po 8 valandas pamainų ir to
dėl negalėjęs dalyvauti Moti 
nos dienos minėjime. Tačiau 
surinkęs žinių.

Motinos dienos minėjimas 
mūsų kolonijoje įvyko gegu
žės 2 d. ukrainiečių salėje.

Paskutinius porą metų vi 
si mūsų kolonijoje minėjimai 
įvykdavo be jokios progra
mos, o būdavo pasitenkina
ma ir šokiais ir bufetu su 
išgėrimais. Gi šiam minėji
mui parengti buvo pakviesta 
tautietė Jadvyga Staškūnie- 
nė, kuri su mūsų jaunąja kar 
ta dirbo daug neapmokamų 
bei kantrybės reikalaujančių 
valandėlių.

Gi savanorės mūsų lietu
viškos šeimininkės šiam po
būviui paruošė daug ir ska
nių užkandžių.

Šie du iš anksto išrekla
muoti dalykai sutraukė nuos 
tabu svečių pobūvio dalyvių. 
Susilaukta svečių net iš Wa- 
wos ir nemaža svetimtaučių 
svečių — daugiausia brolių 
latvių.

Minėjimo programa susi
dėjo iš paskaitėlės, seniau
sios ir daugiavaikės motinų 
pagerbimo ir mūsų jaunųjų 
atžalų pasirodymo, kurį suda 
rė eilėraščiai, šokiai, akordeo 
no muzika ir kt.

Programa baigėsi gėlių ir 
dovanos meninės dalies pa
rengimo vadovei J. Staškūnie 
nei įteikimu. Toliau vyko be 
ndros jaunimo ir senimo vai
šės, kurios nusitęsė ligi 9 v. 
vakaro, o tada, jaunimui išsi
skirsčius namo, senimas, gro 
jan gerai muzikai, leido vaka 
rą.

Laike šokių buvo įvykdyta 
loterija, kurioje, visų nuste
bimui ir pasitenkinimui, lai
mėtojais daugiausia buvo sve 
čiai iš kitur ir svetimtaučiai.

Visas parengimas ir pobū
vis sutraukęs rekordinį daly
vių skaičių, skaitomas labai 
pavykusiu.

DIDESNIŲ ALGŲ IR 
PIGESNIO PLIENO!
Didžiausioje miesto darbo 

vietėje „Algoma” plieno fab 
rike, kuriame dirba keliasde
šimt mūsų tautiečių, dabarti

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 

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

40 svarų,.
Prašome reikalauti 

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

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

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

bei rašykite, mielai paaiškinkime ir duosime patarimą.
• Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.

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

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

Ponia V. Juraitis.
Ponia M. Venskevičienė.

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

SEJA

nė darbo sutartis baigiasi rug 
pjūiįįo JL d. D.erybos naujai 
darbo sutatciai sudaryti tar
pe plieno darbininkų daruo 
unijos ir fabriko vauovybės 
prasidės jau birželio mėn. Ti 
kimasi gauti atlyginimo pakė 
limą, o tuo pačiu laiku dus 
reikalaujama sumažinti plie
no kainą, nes Montrealyje 
įvykusios visos Š. Amerikos 
plieno darbininkų unijų šuva 
žiavimo paskelbtais duomeni
mis, paaiškėjo, kad Kanados 
plieno darbininkai vieną plie
no toną pagamina per trum
pesnį laiką ir su mažesniu 
žmonių skaičiumi, o už tos 
vienos plieno tonos pagamini 
mą Kanadoje darbininkams 
sumokama $23.04, gi JAV-se 
tas pats darbas kaštuoja $31. 
96. Dabartinis „Algomos” 
darbininkų valandinis atlygi
nimas yra nuo $2.11,5 (šlavi 
ko atlyginimas) ligi $ 3.74. 
(Vidutiniškas atlyginimas 
yra apie $ 2.50 valandai), o 
JAV plieno darbininkai už to 
kius pačius darbus gauna da 
ug didesnius atlyginimus.

KITOS NAUJIENOS
Balandžio pabaigoje mūsų 

mieste lankėsi du reti svečiai, 
Jane Kmita — Kanados gro
žio karalienė (Miss Domi
nion oi Canada) ir Švedijos 
tiltų departamento direkto
rius Bertil Storm.

Turėjome, trumpą, bet sėk
mingą stintų (smelts) žuva- 
vimo sezoną. Kai kurie mūsų 
žuvininkai ne tiktai patys 
sau prisigaudę stintų, bet dar 
gausiais kiekiais apdalino sa
vo kaimynus bei draugus.

Laukiame prasidedant tik 
ro žuvavimo sezono atidary
mo, o tai įvyks neužilgo, nes 
vietinis mletereologijos biu
ras išpranašavo šiltą gegužės 
mėnesį.

Korespondentas.
JUOZO MARTINKONIO 

ĮPĖDINIAMS
1947 metais miręs Juozas 

Martinkonis yra palikęs ke
lis tūkstančius dolerių anks
čiau Lazdijuose gyvenusiam 
kun. Juozui Marcukoniui ir 
taipgi Broniui bei Vincui 
Marcukoniams.

Patys Marcukoniai arba 
apie juos žinantieji malonėki 
te atsiliepti:
Consulate General of Lithua

nia 41 W. 82nd Street 
New York, N. Y., 10024.

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, 

skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan

gos, foto aparatai ir t. t.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

Už paskolas ir — morgičius — 6J4%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos :

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

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

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai. 
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in.
Visais automobilių reikalais kreiptis:

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

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

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

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

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

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Leidžia it redaguoja: J. Lazauskas. 

Eina dešimti metai.
Administracijc? adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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NAUJA TAUTOS FONDO 
SKYRIAUS VALDYBA
Lygiai, jau trylika metų, 

kai Hamiltone veikia Tautos 
Fondo skyrius, nes 1951. V. 
5. raštu Apylinkės v-ba pa
skyrė St. Bakšį pirmininku, 
kuris savo- keliu pakviesda
mas narius sudarė skyriaus 
valdybą. Ši valdyba susirin
ko pirmo posėdžio 1951 m. 
gegužės mėn. 27 d., todėl ši 
data skaitoma skyriaus veik
los pradžia.

St. Bakšiui pirmininkau
jant, v-ba dirbo iki 1956 m. 
balandžio m. 1 d. telkdama 
lėšas VLIKui paremti jo lais 
vimmo darbe. Šiai v-bai pasi 
traukus, Tautos Fonoo pir
mininku buvo pakviestas J. 
Mikšys, kuris sudarė v-bą, ir 
ši valdyba pirmo posėdžio su 
sirinko 1956 m, gegužės m. 
26 d. J. Mikšio vadovaujama 
skyriaus v-ba dirbo aštuo- 
nius metus, kurią 1964 m. ba 
landžio mėn. 24 d. pakeitė A. 
Vainausko pirmininkaujama 
valdyba. Šios v-bos nariai 
yra: L. Skripkutė, A. Pilipa
vičienė, P. Sakalas, K. Mile
ris, K. Norkus ir St. Dalius.

Naujai paskirta Tautos F- 
do skyr. v-ba turėjo savo pir 
mąjį posėdį 1964 m. gegužės 
m. 1 d., kuriame buvo aptar
ta tolimesnė skyriaus veikla 
ir ateities darbai. Pirmuoju 
darbu eina suruošimas meti
nio pasilinksminimo - šokių 
per Viktorijos dieną, gegu
lėje, Burlingtone. Šis paren
gimas yra virtęs tradiciniu, 
žės mėn. 18 d. Brant INN sa 
nes juo atžymima skyr. veik
los įkūrimo sukaktis — šie
met jau trylikta. Todėl v-bos 
pagrindinis rūpestis kuo ge
riau pasiruošti šiam parengi
mui ir kuo puikiau priimti at 
silankančius svečius. V-ba 
nuoširdžiai kviečia visus at
vykti į šiuos šokius, kurie 
kaip jau visi žino, šioje salė
je visada būna labai nuotai
kingi.

Tolimesniu darbu eina me 
tinės rinkliavos Tautos Fon
dui suruošimas. Nors jau ke
lius metus šios rinkliavos ne 
buvo, tačiau ji dabar bus tuo 
jau pradėta vykdyti. Todėl, 
kai į duris pasibels aukų rin
kėjas būkime dosnūs, nes vi
sų mūsų pareiga paremti VL 
IKo vedamą laisvinimo dar
bą. Rinkliava manoma praves 
ti gegužės — birželio mėne
siais, kol dar nėra pakilę va
žiuoti vasaros atostogų.

Taip pat skyr. v-ba turės 
šiais metais dar du pasilinks
minimus - šokius toje pačioje 
Brant Inn salėje, Burlingto
ne, tai birželio mėn. 30 d. iš
vakarėse prieš Dominion 
Day ir rugpjūčio mėn. 3 d. 
Civic Holiday.

Naujai sudaryta Tautos F- 
do Skyr. v-ba tikisi iš mūsų 
visuomenės tokios pat nuo
širdžios paramos, kurią per 
trylika metų Hamiltoną bu
vo pastatę pirmaujančia kolo 
nija aukų sutelkime. Mūsų 
darbo pasisekimas remiasi 
mūsų lietuviškosios visuome
nės jautrumu ir nuolatiniu 
talkinimu.

Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje Hamiltono 
Skyriaus Valdyba.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

A. Stosius su D. Zadurs- 
kaite gegužės 2 d., sukūrė lie 
tuvišką šeimą. Žiedų sukeiti
mas įvyko Šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioje, Delhi, Ont. 
Abu jaunieji dalyvauja lietu 
viškam jaunimo gyvenime.

Linkime jauniesiems saulė 
tos ateities.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE 

„TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

|LTON
„GIEDRAITIS” KLUBO 

VEIKLA
Balandžio 11 d. buvo su

šauktas metinis klubo narių 
susirinkimas p. Narušio vieš
bučio salėje, busirinkimas bu 
vo gausus narių ir prijaučian 
čių skaičiumi.

P-kas A. Liūdžius nušvie
tė praėjusių metų aiuoo veik 
lą, ypač paorezuamas, veik
lias žvejų ir sauuyiojų sekci
jas. įteigiamojo suainnKimo 
metu Kiuuan įstojo ir nario 
moKesų apmoicejo Zl, o iki 
kiuoo metų pauaigos iyo4 
m. kovo 31 a. narių skaičius 
išaugo iki 41.
• benajai v-bai atsistatydi
nus, įsunkta nauja v-oa ir re 
vizijos komisija, ous-mą už- 
oaigus, /i. Siinkevicius paro
de spalvotą nimą is kiuuo gy 
veninio ir veiklos.

Naujai išrinktoji v-ba ba
landžio 17 d. pareigomis pasi 
skirstė sekančiai: m. tauras, 
p-kas, zya mast 32 ot. ieiei. 
osy-oaaz. p. bakaias, sear, 
ir luoin, 02 Knyvet Avė. Tel. 
383-ųaol, A. isaraauskas, 
žvejų, Tel. 383-Ozzo, V. t>a- 
snausKas, medžiotojų. Tel. 
38y-31i2 ir A. Sunaevičius, 
skrend. lėkščių šaudymo sek 
cijos vadovas, lei. o33-zioy. 
K. manams, JA 91-915 ir M. 
Irumpickas, 385-1887 nariai.

Keviz. k-jon išrinkti: A. 
Alsoergas, A. Liudžius ir A. 
Gudelis.

Posėdyje nutarta galimai 
greičiau išspausdinti nario 
liudijimus, įsigyti klubo ženk 
lą, suruošti po tris bendras 
žvejų ir medžiotojų išvykas 
ir iyo5 m. sausio 23 d. meti
nį balių, kurio metus bus įtei 
kiamos, laimės turėjusiems 
žvejams ir geriausiems me
džiotojams bei šaudytojams 
taurės.

V-bą primena, kad premi
juojamos bus tik šių rūšių žu 
vys: Black bass — ne mažes
nė kaip 2 svarų, pike—5 sv., 
pickerel 3 sv., lake - trout — 
4 sv. ir maskinoge ne mažes
nė kaip 28 inch, ilgio.

Įrodymui reikalinga sugau 
tą žuvį pasverti artimiausioje 
krautuvėje arba pašte ir raš
telyje pažymėti: žuvies svo
rį, ilgį, pagavimo vietą ir lai
ką. 'lokį raštelį turi pasirašy 
ti žvejys ir svėrėjas ir prista
tyti v-bai savaitės bėgyje po 
sugavimo.

Medžiotojams taurėms lai 
mėti sąlygos bus praneštos 
vėliau.

Žvejojimo, medžiojimo bei 
šaudymo varžybose gali da
lyvauti tik nario mokestį su
mokėję klubo nariai. Nario 
mokestis: 5 dol., o moterims 
ir jaunuoliams iki 16 metų 
tik vienas dol. Įstoję kluban 
nuo spalio mėn. 1 d. iki atei
nančių metų kovo 31 d., mo
ka tik pusę metinio nario mo 
kesčio.

V-ba kviečia mėgėjus žve
joti, medžioti ir šaudyti, jun 
gtis į klubo narių eiles.

Nario mokestį galima su
mokėti bet kuriam v-bos na
riui.

Laimė nusišypsojo klubo 
nariui A. Šimkevičiui. Jis ba
landžio 26 d. Muskoka ežere 
prie Bass salos sugavo rekor
dinio dydžio lake - trout. Su
gautoji žuvis svėrė 15 *4 sva
ro ir buvo 34 inch’io ilgio. 
Taigi jau vieną kandidatą 
taurei laimėti turime.

Naujoji klubo v-ba reiškia 
padėką klubo organizatoriui 
ir buvusiam p-kui A. Liū
džiu! už sumanų ir energin
gą klubo reikalų tvarkymą ir 
p. Narušiui už leidimą pasi
naudoti viešbučio patalpomis 
metiniam narių susirinkimui.

Klubo Valdyba.

SLA KUOPOS VALDYBA 
gegužės 4 d. Z. Pulianausko 
bute turėjo savo posėdį. 
Tarp einamųjų reikalų, buvo 
svarstytas ir B-nės v-bos raš
tas dėl Motinos Dienos minė 
jimo. SLA v-ba vienbalsiškai 
nutarė prisidėti ir paskyrė 
vienai motinai dovaną — 10 
dol. Artėjant 53-jam SLA sei 
mui, buvo aptartas ir kandi
dato pasiuntimas vi
suotiniam narių susirinkimui, 
gegužės 17 d., Lietuvių Na
mų rūsio patalpoje, 5 vai. p. 
p. Visus narius kviečiama da 
lyvauti. Tradicinė kuopos iš
vyka ir šiais metais numaty
ta rengti B. Aselskio ūkyje 
birželio 28 d. Išvykoje numa 
tytos vaikams varžybos su 
premijomis. V. P.

HAMILTONO SKAUČIŲ 
IR SKAUTŲ

surengta, šv. Jurgio dienos 
proga, pavasario šventė praė 
jo gražioje lietuviškoje nuo
taikoje. Buvo svečių iš Buffa 
lo, St. Catharines, o iš To
ronto visas autobusas skau
čių ir skautų.

Šventė pradėta pamaldo
mis, už kurių iškilmingumą 
ir pritaikytą pamokslą prel. 
dr. J. Tadarauskui nuošir
džiai dėkojame.

Po trumpų užkandžių įvy
ko iškilminga sueiga su įžo
džiais jaunųjų ir skautininkų. 
Šv. Jurgio proga jaunosios 
vadovės ir vadovai už pavyz
dingą skautišką veikimą bu
vo pakelti į vyresniškumo 
laipsnius. Sekė nuotaikingas, 
linksmo pobūdžio laužas, kur 
gavo pasireikšti visos skiltys 
ir svečiai iš Toronto. Gražiai 
pasirodė paukštytės, bet ir 
vilkiukai neatsiliko.

Po programos Tėvai Rėmė 
jai visus skaniai pavaišino. 
Prie vaišių paruošimo prisi
dėjusioms ponioms nuošir
džiai dėkojame. Prasidėjo ja 
unimo laukiami šokiai, o vy 
resnieji turėjo progos pasitar 
ti stovyklos reikalais. Laikas 
greitai praėjo ir bematant rei 
kėjo skirstytis namo, bet li
ko užmegztos naujos pažin
tys, draugystės ir daugybė įs 
pūdžių. . .

Š. m. skautiškoji veikla ar 
tinasi prie galo. Be eilinių su 
eigų dar turėsime užbaigi
mui dienos iškylą ir praside
da vasaros atostogos. Jauni
mas laisvas, daug laiko, o už 
siėmimo jokio, tad mieli tė1- 
vai apgalvokite skautiškos va 
saros stovyklos naudingumo 
reikalą jūsų vaikams. 2 savai
tės stovykloje duoda dau
giau naudos, kaip visos meti
nės sueigos kartu. Jeigu svei 
kata ir sąlygos leidžia, siųs
kite vaikus į Kanados Rajo
no „Romuvos“ skautų sto
vyklą, prie Fox ežero netoli 
Huntsville nuo liepos 18 d. 
iki rugpjūčio 2 d. Registraci
jos lapai, norintiems į stovyk 
lą važiuoti, išdalinti. Prašo
me tėvų juos užpildyti ir per 
vaikus grąžinti tiesioginiams 
vadovams iki birželio 1 d. vė 
liausiai. Gali važiuoti vaikai 
nuo 8 m. amžiaus. Laiku grą 
žinti registracijos lapai pa
lengvins administracinį dar
bą, kaip maisto užpirkimą ir 
pn. Dėl smulkesnių informa
cijų stovyklos reikalais tėvai 
kviečiami kreiptis į tuntinin- 
kus.

Širvintietė.
OBUOLIŲ DIENA 

„ROMUVAI”.
Sparčiai artėjant stovykla 

vimo laikui, bendromis jėgo
mis norima nuosavą stovyk
lavietę įsirengti. Kadangi dar 
didelis darbas prieš akis, o 
skautų rėmėjų kasos negailės 
tingai išsekė, patys skautai 
imasi darbo — gegužės 17 d., 
ruošia obuolių dieną. Unifor
muoti skautukai pardavinės 
obuolius už auką stovyklavie

PASAKIŠKA
TAMA WKA

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

smėlio pliažas.
Lake Nipissing, Box 219, 

Callander, Ontario.

LN SKLYPAS
Gyvenimas jau taip sudės

tytas, kad tam pačiam asme
niui ar organizacijai pasitai
ko per ilgesnį laiką ir geres
nių ir blogesnių įvykių. Kas 
liečia Liet. Namų įsigijimą 
Hamiltone — gyvenimas vib 
ruoja irgi nepastovia linkme. 
Jei Deltą pirkdami permokė
jome, tai ant LN sklypo tą 
nuostolį atrodo, galėsime ke
leriopai išlyginti. Betgi ypa
tingai malonu konstatuoti, 
kad kada liet, visuomenė šia
me darbe pavargo ir įėjo į 
stagnaciją, tada pats LN tu
rimas turtas stumia visus L. 
N. įsigijimo reikalus į priekį.

Iškabinus sklype skelbi
mą, kad jį išnuomojame, atsi 
rado asmuo, kuris juo ypatin 
gai susimteresavo. Geg. 6 d. 
St. Bakšys ir J. P. Rakaus
kas turėjo su juo pasitarimą, 
kuriame buvo pasiūlyta:

1. Jis sutinka LN sklypą 
pirkti už 100,000 dol. Už jį 
mokėjome 40,000 dol.

2. Jei LN v-ba jo parduo
ti nesutiktų, jis norįs jį iš
nuomoti šiomis sąlygomis :

a) Pirmais metais už jį mo 
ketų po 100 dol. mėnesiui ir 
jį savo lėšomis išlygintų.

b) Antraisiais nuomą pa
keltų iki 250 dol. mėnesiui ir 
3-čiaisiais po 350 dol. mėne
siui.

Dalyvavę pasitarime J. P. 
Rakauskas ir St. Bakšys skai 
to, kad šis pasiūlymas yra 
rimtas ir tuo reikalu šaukia
mas LN v-bos ir Kontrolės 
K-jos posėdis geg. 8 d., kuris 
šiuo klausimu padarys spren
dimą ar duos savo kontra pa 
siūlymus.

Šia proga man norisi pri
minti, mano pasikalbėjimus 
su tais tautiečiais, buvusius 
tik prieš keletą mėnesių, ku
rie, į mano teigimą, kad už 
sklypą neužilgo gausime šią 
sumą, su didžiausiu įtūžimu 
atsakydavo, kad tai esąs be
prasmis sapnas ir mano pro
pagandinis triukas.

LN v-bos nutarimus šiuo 
klausimu tikiuosi galėsiu vi
suomenei pranešti už savai
tės.

Kada pats laikas mūsų 
darbą remia, tad prie to pri
dėjus mūsų visų vieningas pa 
stangas, mes Liet. Namus įsi 
gysime tokius, apie kokius 
tik retas pagalvojome.

St. Bakšys,
LN valdybos pirmininkas.
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tės reikalams ir kviečia visus 
hamiltoniečius šį jų darbą pa 
remti. Po 9, 10 ir 11 vai. pa
maldų, prie bažnyčios lauks 
jūsų su obuoliais skautukai 
ir prašys kiek kas gali sku
biai reikalingiems darbams ka 
są paremti. Rėmėjų valdyba 
iš savo kasos yra paskyrusi 
100 dol. Aukų vajaus komite 
tas dirbs visą gegužės mėn. 
ir visus kviečia ateiti į talką. 
Stovyklavietė yra ne priva
čių asmenų ar grupių nuosa
vybė, bet visos šio kontinen
to lietuvių skautų s-gos tur
tas. Žinant, kad stovykla yra 
geriausia tautinė mokykla, 
kiekvieno lietuvio pareiga šį 
turtą išlaikyti.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
medžiaga, įrodžiusi galią 

Tai yra ypatinga gydomoji 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

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

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

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

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą (Bio-

Dyne), kuri greitai padeda 
užgyti pažeistoms celėms ir 

sužadina naujų audinių 
augimą.

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

Garantuota — arba 
grąžinami pinigai.
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SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

gždžių — jis ištraukė užtik
rintą pergalę.

Rinktinės sudarymas
Šios žaidynės dar buvo 

ypatingos tuo, kad jose daug 
porų akių sekė kiekvieno žai
dėjo judesį. Ir jo pavardė ar 
ba atsidurdavo užrašų knygų 
tėj, arba tapdavo pamiršta. 
Reikalas sukėsi apie rinktinės 
sudarymą pabaltiečių pirme
nybėms Clevelande ir kelio
nei į Australiją.

Rinktinės sudarymo uždą 
vinys teko krepšinio komite
tui. Uždavinys ypač kompli
kuotas, kai iš Australijos nuo 
lat bombarduojama: siųskit 
stipriausią komandą. Tuo tar 
pu, Š. Amerikos kontinente, 
vieni šaukia, kad į lietuvių 
kalbą turėtų būti žiūrima pir 
moję vietoje, o tik paskui į 
patį žaidimą. Žinoma, kiti, 
pasisako už stipriausią ko
mandą. Komitetas nuspren
dė eiti aukso viduriu.

Pats kandidatų atrinkimas 
buvo daromas atstovų pagal
ba. Jie gerai pažinojo savų 
klubų žaidėjus, stebėjo apy- 
gardines pirmenybes ir žaidy 
nes. lokiu būau, kiekvienas 
atstovas Toronte davė 16 
kandidatų sąrasą. Krepšinio 
komitetas, suoennęs tuos są
rašus su savo stenėjimais, pa 
gal galimybes aaiyvauti pa- 
baitiecių pirmenybėse ir 
eventualiai gastrolėse į Aust
raliją — baigminių rungty
nių pertrauKos metu pasnel- 
bė tuos 16 kandidatų. Iš jų, 
tik Toronto Vyčio narys jr.1i 
mas, nebuvo tikras dėl gali
mybes pajudėti kiek ilges
niam laikotarpiui. Neigiamu 
atveju, jo vieton numatytas 
Čikagos Aro Burkauskas, to- 
rontiečiams palikęs gerą įs
pūdį, pereitų metų panaltie- 
čių žaidynėse. (Bus daugiau 
seKančiame nr.).

IŠ LIETUVOS
— Krepšinio rungtynėse 

Leningrade tarp JAV ir So v. 
Sąjungos, pastarosios penke
tuke žaidė lietuvis M. Pau
lauskas. Mūsiškis, amžiumi, 
buvo jauniausias rungtynių 
žaidėjas. Amerikiečių trene
rių nuomone — lietuvis la
bai perspektyvus žaidėjas.

— Naują Lietuvos rekor
dą 3 km begime atsiekė A. 
Aleksiejūnas, sukoręs tą nuo 
tolį per 8 min. 15,6 sek. Ki
tos geresnės pasekmės: dis
kas — V. Jaras 54,33 m., A. 
Stančiūtė 47,80 m., rutulys
— O. Kavaliauskaitė 15,02 
m.

— Sov. Sąjungos futbolo 
pirmenybėse Vilniuje, vietos 
Žalgiris nugalėjo Strojitelį 2 
:1. Pirmos šiame sezone run 
gtynės mūsų sostinėje, stebė 
jo beveik 30 tūkst. žiūrovų.

— Lietuvos futbolo pirme 
nybių pirmos pasekmės: Klai 
pėdos Granitas — Mažeikiai 
2 :0, Plungė — Šiaulių Elnią- 
3:0, Tauragės Tauras — Pa 
nevėžio Statyba (pereitų me
tų Lietuvos meisteris) 1 :. 
Kretinga — Kauno Linas 5: 
2, Vilkaviškis — Kauno Atle 
tas 3:1, Kauno Inkaras — 
Vilniaus Elfą 1:0. Daugia- 
šiai žiūrovų buvo Tauragėj -
- 2 tūkst. Prie progos, pri
minsime Lietuvos futbolo 
meisterius mūsų nepriklauso 
mybės metais: 1922-23 m. 
Kauno LFLS, 1924 - 25-26 
m. Kauno Kovas, 1927 m. — 
Kauno LFLS, 1928-29-30-31 
m. Klaipėdos KSS, 1932 m. 
Kauno LFLS, 1933 m. Kau
no Kovas, 1934 m. Kauno M 
SK, 1935 - 36 m. Kauno Ko
vas, 1937 — 1938 m. Klaipė 
dos KSS, 1939 m. Kauno LG 
SF, 1942 m. (jau vokiečių 
okupacijos metu) Kauno LF 
LS, 1943 m. Kauno Tauras.

LIETUVIAI VISUR...
britų susitarimų su sovietais 
(buv. nuosavybių Pabaltijy 
klausimu) ir aptarta bendra 
politinė padėtis. E.

BALTŲ DIENOS 
CELLĖS MIESTE

Kultūros Dienos Cellėje 
(tarp Hannoverio ir Hambur 
go) buvo gražios ir labai sėk
mingos. Parodoje, šalia Ot
to Bongo sudarytos Pabalti- 
jų žemėlapių nuo XIII iki 
XX amž. parodos atskiras 
skyrius apžvelgė Lietuvos 
grafikos evoliuciją nuo Maž-

JONAS PAŽĖRA,
mirė ir šeimai bei artimiesie
ms paliko didelį liūdesį. Ne
galėdami užmiršti brangaus 
Jono Pažėros, liūdėdami jį 
prisimena žmona Agota, dūk 
tė Genovaitė, žentas Stasys 
Remeikis ir anūkai Jonas ir 
Juozas. Visi liūdėdami ir mir 
ties metinių, gegužės 12 die
ną, proga šį šeštadienį, ge
gužės 16 dieną, 8 valanaą ry 
to Šv. Kazimiero bažnyč.oje 
turės gedulingas pamaldas, į 
kurias kviečia artimvosius.

PADLKOS
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS CHORAS
širdingai dėkoja A. V. para
pijos Klebonui T. K. PecKiui, 
SJ, už visokeriopą pagalbą 
mums ruošiant cnoro Koncer 
tą - vakarą ir didelę moralinę 
paramą. Nuoširdžiai dėkoja
me op. sol. E. Kardelienei ir 
pianistui K. Smilgevičiui už 
gražų mūsų programos pra
turtinimą, ir visiems skaitlin 
giems rėmėjams, fantų au
kotojams, talkininkams, ku
rie prisidėjo nuoširdžiu dar
bu ir visokeriopa parama, ir 
visiems tautiečiams, gausiai 
atsilankiusiems į koncertą-va 
karą ir tuo parodžiusiems mu 
sų chorui simpatijų ir mūsų 
darbo įvertinimą. Visiems 
nuoširdžiausiai dėkoja.

Aušros Vartų Parapijos 
Choras.

* * *
Visiems mane lankiusiems 

ligos metu ligoninėje; pane
lėms ir ponioms už prisiųstas 
gėles ir dovanas, visiems ki
tiems už dovanas bei nuošir
dų manęs atjautimą ligos me 
tu reiškiu didžiausią padėką.

Juozas Stapčinskas,
Sudbury, Ont.

* * *
Mirus mūsų mylimai sese

riai - švogerkai, Janinai Čer- 
nyšovaitei - Kačergienei, sk
ausmo valandoje pareiškusie- 
ms mums užuojautą, dalyva
vusiems pamaldose ir palydė- 
jusiems į kapines — visiems 
ariame nuoširdžiai ačiū.

D. E. Linkonai
L. Černyšovas.

vydo iki lietuvių pabėgėlių 
grafikos laivajame pasaulyje. 
Pirmą kartą eksponuotas ori 
ginalinis senosios Lietuvos 
grafikos pavyzdys: įdomus 
vario raižinys su Lietuvos 
valstybės herbu Vyčiu iš 
1725 Vilniaus jėzuitų akade
mijos spaustuvėje išspausdin 
tojo panegiriko, kurį prieš 
porą savaičių dr. P. Rėklaitis 
surado Berlyne. Moderniąją 
lietuvių grafiką atstovavo P. 
Augiaus, prof. V. K. Jony
no, A. Liutkaus ir V. Petra
vičiaus darbai, o tremties kar 
tos grafiką atstovavo Ž. Mik
šys, Pranas Gailius, A. Ves- 
čiūnas ir V. O. Virkau.

Kiti parengimai vyko pa
čiame Cellės miesto centre. 
Prieš salių rūmus, kaip ir per 
nai Braunšveige, plevėsavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vėliavos. Komercinės muzi
kos kencerte, kurį paruošė 
lietuvių bičiulis dr. H. J. Da 
hmen, išsiskyrė lietuvių so
listas (bosas) St. E.
• Konradas Kaveckas pakel
tas į profesorius. Jis dabar 
Lietuvos Meno institute dės
to choro dirigavimą ir chor
vedybą.
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MONT^REAL
si PENKTADIENI BUS 

PRANEŠIMAS
apie Vasario 16 gimnaziją. 
Pranešimą darys gimnazijos 
direktorius kun. Liubinas, at 
vykęs iš Vokietijos. Praneši
mas bus Šv. Kazimiero svetai 
nėję šį penktadienį, gegužės 
15 dieną 8 vai. vakaro. Visi 
kviečiami atsilankyti. Prane
šėjui galima bus duoti klau
simų ir išsiaiškinti, jeigu 
kam nors bus neaišku.
SVARBIOS SUKAKTUVĖS

Gegužės 23 d. A. V. salė
je 7 vai. vakaro bus Aukštes
nių lietuvišk. Kursų 10-rne- 
čio minėjimas ir Kursus bai
gusiųjų išleistuvės. Kursų va 
dovybė laukia atsilankant 
Kursus per 10 metų baigu
sius ir visus buvusius ir esa
mus mokytojus dalyvauti iš
kilmėje.

GRAŽI STAIGMENA
Šeštadienį Aldonai Ottie- 

nei buvo suruošta vaiko lauk 
tuvių staigmena. Dalyvavo 
gausus būrys moterų. Šenjo- 
rės p. V. Ottienės rūpesčiu 
buvo suruoštos labai gražios 
vaišės. P. A. Ottienė apdova 
nota gražiomis dovanomis ir 
linkėjimais. Subuvimas pa
įvairintas vestuviniu pp. Ot- 
tų, jun., filmu.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Montrealyje, kaip kasmet, bu
vo suruoštas Aukštesn. Lie

tuviškųjų Kursų geg. 10 d. Po 
pamaldų, kurias atlaikė AV 
klebonas T. K. Pečkys, pasa
kęs Motinos dienai pamokslą, 
salėje vyko akademija, kurion 
susirinko pilna salė publikos.

Programą referavo Kursus 
baigusi R. Kudžmaitė. Kursų 

mokinės protarpiais deklama
vo.

Dr. J. Girnius paskaitė pras 
m.ngą paskaitą, daugiausia ap 
tardamas moters rolę šeimoje 
ir žmonijoje. Paskaitininkas 
montrealiečių priimtas dide
liu susidomėjimu.

Kursų mokiniai, vedami E. 
Mikalajūnf-itės ir S. Geležiu 

no, akordeonu palydimi p. 
Latvaičio, labai gražiai pašo
ko tautinių lokių.

Viešnia ii Anglijos, p. Val- 
terienė, simpatingo tembro 
balsu padaiuavo kebas dainas 

ir buvo aidovanota gėlėmis 
ir dovanomis.

Motinos diena, praėjo labai 
gražiai. Ją užbaigė padėka vi
siems dalj viams ir talkinin
kams Kurst dir. Br. Lukoševi 

čienė, pab: ėžusi jaunųjų mo
kytojų, E. Makalajūnaitės ir 
S. Geležiu to įnašą.
• Dr. J. Girnius, atkviestas 
A V Klebono T. K. Pečkio, 
Montrealy buvo apsistojęs 
Aušros Vsrtų par. klebonijo

je, turėjo reikalų kaip Ateiti
ninkų vadas ir sugrįžo Bosto
nan sekmadienio vakarą.
• Dr. M. Ramūnienė viešėjo 
Montrealy ir dalyvavo Moti
nos dienos minėjime.
• Mirė Pranciška Pauliukai- 
tienė - Osciliūtė, 85 metų am 
žiaus, laidojama per Šv. Kaži 
miero bažnyčią geg. 12 d. 9 
vai. ryto.
• Darbas siūlomas lietuviui, 
saliūne, su neblogu atlygini
mu. Gali būti ir vyresnio am 
žiaus žmogus. Darbas pasto
vus. Skambinti NL redakc.

DR. J. ŠEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

trečiadieni 7. 
«eštadi<

2-4 ; 7-9 p. m

2—4 p. m.
° p. m.

p. m.
PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

1396 St Catherine St W. 
Suite 419, tel. UN 6-8255

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITiS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

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

Šeštadieninių mokyklų iš
kila į gamtą paskirta birželio 
21 d. Išvyka bus Į pp. Skrui- 
bių ūkį.

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.

SLA MONTREALIO
kuopos narių susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, ge 
gūžės mėn. 11 d., tuojau po 
pamaldų A V salėje. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir apsi
mokėti nario mokesčius, nes 
valoyba neturi galimybių pas 
kiekvieną nuvykti ir vietoje 
paimti mokesčius. Nariai, ne 
apsimokėjusieji, būtinai kvie 
čiami apsimokėti mokesčius 
finansų sekr. M. Juodviršiui. 
® Studentas R. Navikėnas, 
baigęs karo mokyklos I-mą 
kursą pirmuoju ir apdovano
tas pereinamąja taure, išvy
ko į Vancouverį 3 mėn. tęsti 
kariško parengimo.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI 
Geriausiai pailsėsit per atos
togas garsiame Cape Cod ku
rorte, Mass., USA prie Atlan 
to jūros pliažo gražioje pušų 
parku apsuptoje lietuviškoje 

Jansonų vasarvietės viloje
AUDRONĖ,

87 East Bay Rd. Otterville, 
Cape Cod, Mass. USA.

Tel. 428-8425.
Svečių patogumui šiemet spe 
cialiai padidinta valgykla, sa 
lionas, žaidimų aikštės ir kt. 
Atidaroma nuo birželio mėn.

15 d. iki rugsėjo 15 d.
Iš kalno kreiptis:

£. Jansonas, 15 Rosedele St., 
Boston 24 Mass.
Tel. 288-5999.
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PARDUODAMAS
mažas ūkelis ir 8-nių kamba

rių namas. Informacijai 
skambinti: PO 8-2304.

PARDUODAMAS
1963 M. DODGE 

(13,000 mylių). Teirautis 
vakarais telef. 366-9094

V. žižys.

dr. v. GIRIONIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

Ė 3938 Rosemount Blvd. 
RA 7552; namų RA 1 6565

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., la 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

ŠĮ SEKMADIENĮ PER CFMB RADIO STOTĮ, 
BANGA 1410, 10 VAL. VAKARO, 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834 

BUS GIRDIMAS LIETUVIŠKAS RADIO PUSVALANDIS.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Sekmadienį, geg. m. 17 d., 
vaikučių pirmoji komunija. 
Vaikai renkasi 10.30 pas se
seles. Išvakarėse 5 vai., po
piet bus proga bažnyčioje at
likti ižpažintį.

Gegužinės pamaldos: penk 
tadieniais ir šeštadieniais, 7. 
30 vai. vak., kitomis dieno
mis — po 7 vai. mišių rytais.

Rinkliava praėjusio sekma 
dienio $219.
® Tuokiasi Juozas Rukšys, 
Verdun su Elzbieta L. Kise- 
lis, Detroit.
® P. N. Ralienė - Kličiūtė 
vieši pas tėvus, atvykusi iš 
New Yorko.

® Tuokiasi E. L. Čuplinskas 
su J. M. Matulionyte, R. A. 
Gaižutis su G. B. Karasiejū- 
te, J. Rukšys su E. L. Kisely 
te.

Kaufman s Woollens & Textiles
3997 St. Lawrence Blvd., Montreali 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 DEL MADE TO MEASURE — PASIUVIMAS 

SU PRIMIERAVIMU. VYR. KOŠT. $ 50, KELNES $ 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 Įstaigos* 769^8529

VILLE LASALLE 
NUOSAVYBĖS 
PARDAVIMUI

336 Magog, moderniškas du
plex, 1—5V2 if 1—6V2 butai. 
Centr. šild. 2-jų maš. garaž.

“RIVERSIDE PARK 4-4- 
rių kamb. butai, centr. šildy

mas. Pajamos $4680.
CENTRAL prie Lafleur, 2- 
-4rių kamb. pusiau atskiras, 

centraiinis šildymas.
BROADWAY prie 6th Avė.,
6—4rių kamb. moderniški 

butai. Pajamos $4188.
CLEMENT prie Ls. Fortier 

2—5kių, alyva apšildoma, 
užbaigtas rūsys.

SKLYPAI, gera vieta, 
statytojo sąlygos.

ALBERT ROLLAND&SON 
BONDED REAL ESTATE 

BROKERS
7687 Central, DO 5-2240. 

Vakarais: PO 8-6118, 
DO 6-5603.

1

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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

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

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

3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečiadien. nuo 7 iki 8 v. vak. 
ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai, ir nuo 7 iki 9 va), vakaro.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Sekmadienį Sekminės, 10 
vai. mišios jaunimui, 11 vai. 
suma.

Aukojo bažnyčiai J. Valiu
lis ir A. Norkeliūnas po 100 
dol., P. Kalpokas ir K. Mic
kus po 50, A. Sadauskas ir 
B. Klemka po 40, B. Papau- 
rėlis, J. Vasiliauskas, A. Ruz 
gaitis po 25, J. Kalakauskas 
24, J. Zienka, V. Murauskos, 
A. Naujokas, Z. Valiukas, P. 
Keršulis po 20, V. Bubelis, 
A. Mikalajūnas ir G. Celto- 
rius po 15, G. Alinauskas, J. 
Naruševičius ir E. Lipkė po 
$14, V. Grigaliūnienė, J. Ado 
maitytė po 10 dol.

Penktadienį 8 v. vak. kun. 
Liubino nranešimas.
• Studentas farmacininkas 
A. Rudinskas lankėsi New 
Yorke, kur pasižymėjusių stu 
dentų grupei buvo parodyti 
chemijos fabrikai.

DAINUOJAM SU 
LIONE JUODYTE

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

Lionės Juodytės yra išleis- 
mai — 14 lietuviškų dainų.

1. Mano Lietuvos prisimini-
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 
ile kur Kanadoje. Kaina $ 6 
viena. Užsakymus prašoma 
siųsti kartu su čekiu šiuo ad
resu: F. R. Kušleika: 1837 
Emard Ave., Montreal 2G, 

telef. 769-6107 (vak.q.

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.
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Š. M. GEGUŽĖS 18, VIKTORIJOS DIENĄ, 
HAMILTONO TAUTOS FONDO VALDYBOS 

YRA RUOŠIAMI

Brant Inn Šokiai
TORONTO, HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI VISI YRA 

KVIEČIAMI DALYVAUTI ŠITAME VASAROS SEZONO 
ATIDARYME.

BRANT INN YRA BURLINGTONE PRIE 2-JO KELIO, 
ant paties Ontario ežero kranto.

Tai yra viena iš gražiausių vietų pasilinksminimams. 
LOWES JESSIE ŠOKIŲ STUDIJA DUOS {DOMIOS PROGRAMOS.

TURĖSIME BUFETĄ SU GAIVINANČIAIS GĖRIMAIS;
BUS TURTINGA LOTERIJA, LAIMES STALIUKAI IR 

LAIMINGŲJŲ BILIETŲ STAIGMENA — DOOR PRIZES. 
Viktorijos dieną šoksime prie Benni Ferri muzikos

Lido Deck salėje.
Pradžia: 7 vai. po pietų.

Hamiltono Tautos Fondo V-ba.

TĖV. ŽIBURIŲ 
REDAKTORIUS

Kun. Dr. Pr. Gaida šiuo me
tu gydosi šv. Juozapo ligoni 
nėję. TŽ redagavimo darbe 
talkina T. Kornelijus.

Šešt. mokyklą Pr. parapi
ja parėmė $1,000 auka. Pra
ėjusiais mokslo metais Mo
kyklos Tarybos pirm. T. Pla 
cidas ; ‘kitais bus kun. P. Ažu 
balis.

Sės. Margarita, anksčiau 
buvusi Toronte, šiuo metu 
yra šv. Mykolo ligoninėje. 
Jai bus daroma širdies opera
cija.

Kat. Moterų dr-jos susi
rinkimas — geg. 24 d. po su 
mos; Katal. vyrų dr-jos susi-

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI 
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472 
Namai, žemė, paskolos- 

A. Gražys — 739-9328
I P Jasutis — LA 2-7879

M. Roth — RE 7-9353
10 METŲ PATIRTIS

PRANEŠIMAS
ADAMONIS INSURANCE 

AGENCY INC.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI — ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

TEL: 722-2472
YRA TIESIOGINĖJE — ASMENIŠKOJE 

PETRO ADAMONIO PRIEŽIŪROJE:

Jo pagrindinis darbas—-
Petras Adamonis yra išlaikęs valdžios egzaminus arauaimo 

darbui 1954 m. (10 metų patirtis). Yra tobulinesis draudi

mo srityje ir yra išlaikęs 1963 m. priedinius Insurance Bro

kers Association egzaminus o 1964 m. yra išlaikęs Charte

red Insurance Broker laipsnio egzaminus.

Atstovauja:

Royal London & Lancashire 

draudimo bendrovėms
(11 bendrovių junginys. 1963 m. pajamos $36.435.060 yra 

žinomos kaip Tariff-Board draudimo bendrovės).

Petrui Adamoniui yra duota tam tikrais atvejais teisė savo 

nuožiūra tuojau pat duoti draudimą ir atlyginti už nuostolius.

1

rinkimas — geg. 31 d., taip 
pat po sumos.

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 VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.


	1964-05-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1964-05-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1964-05-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1964-05-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1964-05-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1964-05-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1964-05-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1964-05-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

