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Vakarai atsiduria keblumuose
J INDOKINIJA KRITIŠKOJE PADĖTYJE.
® KOMUNISTAI VISUR EINA PIRMYN.

IPRE TARPUSAVĖS KOVOS TEBESITĘSIA.
O CHRUŠČIOVAS NUTRAUKĖ VIEŠNAGĘ EGIPTE.
@ KOMUNISTAI KURSTO ARABUS IR NEGRUS.

Vakarai trumpu laiku atsi
dūrė kvailoje padėtyje, jeigu 
nesakyti — kritiškai pavojin
goje. Komunistai juos puo
la visais frontais, o jie vis 
dar nenori, ar nepajėgia su
prasti, kad jie yra kariškai 
puolami.
KOMUNISTAI INDOKINI
JOJE PERĖJO Į ATVIRĄ 

KARĄ,
o Amerika vis dar kalba apie 
„partizanus“. JaV vis dar ne 
nori suprasti, Kad norint rim 
tai pasipriešinti, reikia ne 
125. milijonų dorėnų, kuriuos 
JAV prezidentas skubiai ski
ria ; bet reikia panaudoti vi
sas turimas jėgas ir visus gm 
kius, ir ... , ...a.p Lgsiol
daroma, bei r.uuu. pu>u, nes 
tiktai perėjus j ofenzyvą ga
lima bus kas nors laimėti lais 
vei ir demokratijai.
IR TAI YRA PASKUTINIS 

LAIH.A5, KOL AlixlJA 
NETURI ATOMINIŲ 

GINKLŲ
Kai Kinijos komunistai įsi 

gys atominę jėgą, — o įsigys 
tikrai ir gana greit, — tai ta
da jau bus vėlu kas nors da
ryti, nes Kinijos komunistai 
nekalbės apie atominių gink
lų naikinimą, bet panaudos 
visu pajėgumu.

Indok.mjos pusiasalis greit 
bus komunistų užkariautas, 
jetgu nebus panaudotos vaka 
riecių jėgos ir modernus gink 
lai.

Komunistai tiktai kalba 
apie taiką, kad Vakarus už
kalbėtų ir sukvailintų, o pa
tys taikos plepalais užhipno
tizavę Vakarus,

VEDA PASKUBOMIS 
KARUS,

kad juo greičiau pagrobtų vi 
sa, kas galima pagrobti.

Apgaulė vyksta akiplėšiš
ka. Jie pasirašė neutralumo 
garantijas Laosui, o dabar su 
teiktomis jėgomis puola ir

LAOSAS KRITIŠKOJE
PADĖTYJE.

Kol išeis laikraštis, Laosas, 
o drauge ir Vietnamas, jau 
gal bus užkariauti.

Ligi juokingumo prieina 
Vakarai su savo neapdairu
mu ir lepšiškumu:

Žinoma, to iš komunistų 
VAKARAI PRAŠO KOMU

NISTUS 
PASIGAILĖJIMO. ..

jie niekad nesusilauks. Komu 
nistai tiktai žadėti pasigailė
jimą gali, bet tuo metu jie pa 
sinaudos puolimo tikslams ir 
savo atsieks.

Chruščiovas tuo tarpu kur 
sto arabus ir prieš Vakarus 
ir prieš Izraelį, kursto Afri

Amerikos lietuvių žinios
PLB VALDYBOS

pirm. J. Bachunas visų laik
raščių redaktorius ir leidėjus 
kviečia į išeivijos spaudos ir 
radio suvažiavimą Tabor Far 
moję, birželio 6—7 dienomis.

Suvažiavimui numatyta 6 
punktų programa, kuri api
ma spaudos radio, bendruo
menės, jaunimo ir kt. klausi
mus.

VILNIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vilniaus krašto lietuvių fi
gos Centro v-ba praneša kad, 
S-gos JAV ir Kanados kraš

kos negrus prieš baltuosius 
ir iš viso negrus prieš baltuo 
SillS.

KONGE KOMUNISTAI 
PRADĖJO SUKILIMĄ.
Beipine treniruotas ir net 

buvęs Kongo švietimo minis- 
teriu, Malele, jau veda sukili 
mo karą prieš Kongo valdžią. 
O ten gi Jungtinių Tautų ka 
riuomenė paskirta taikos ir tv 
arkos daboti. Ką gi ji ten vei 
kia?

Iš kur Malele gauna gink
lų? Ir atsakyti nereikia. Ma
lele, žinoma, aprūpina „tai
kos apaštalai“ — komunistai.

Kipre kovos tebesitęsia, 
nors tarpininkauti pradėjo ir 
NATO gen. sekretorius. Čia 
ir gi veikia komunistų ranka.

Kuba nenustoja būti šašu 
Amerikos pašonėje. O kieno 
gi čia, jei ne „taikos apašta 
lų” komunistų darbas?

KITOS NAUJIENOS
— Kanados užs. r. min. 

P. Martin ragino kipriečius 
eiti prie taikos, bet ių tarpu- 
savės kovos tiktai > įsidega. 
Nieko negelbsti ir nujėginta 
Jungtinių 1 autų kariuomene.

— Rytų Vokietijos „prezi 
dentas“ blbrechtas po 5 die
nų viešnagės Vengrijoje, su
grįžo nepatenkintas, nes su 
Kadaru negalėjo susitarti. . . 
Dėl Vakarų Vokietijos, su 
kuria Kadaras mezga ryšius.

— Liepos 7 d. Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinė iš 
skrenda Australijon, ji jau 
spėjo nugalėti latvius ir es
tus.

— Brazilija nutraukė ry
šius su Kuba.

— Havanoje, Kuboje, iš
sprogdintas cukraus fabrikas.

— 500,000 tonų kviečių 
kasmet Kinija pirks J. Ameri 
kos Valstybėse.

— JAV saugumo min. se
kretorius MacNamara, trečią 
kartą apsilankęs Vietname, 
pasisakė už pagalbą, ir Jonn 
son tam tikslui paskyrė 125 
mil. dol.

— Laoso vyriausybė pa
skelbė, kad komunistai, pade 
darni Šiaur. Vietnamo kariuo 
menei, didelėmis jėgomis už
puola, paėmė vyr. vadovybės 
būstinę ir visas neutraliųjų 
pozicijas. Padėtis kritiška.

— Maskvoje mirė suomių 
tautos išdavikas bolševikų va 
das Kuusinen, kurio laidoti 
iš Egipto išskubėjo Chruš- 
čiov. Pravda visą puslapį ap
vedė juodu rėmu.

— Berlyno burmistras 
Brandt Vašingtone pareiškė, 
kad Europoje tol nebus tai
kos, kol Berlynas, pertvertas 
gėdos siena ir kol Vokietija 
padalyta.

tų trečiasis visuotinis skyrių 
atstovų suvažiavimas įvyks 
gegužės 30 d. Lietuvių Na
muose: 3009 Tillman St., De 
troit, Mich. 48216. Suvažiavi 
mo atidarymas 9 vai. ryto. 
Darbotvarkėje S-gos organiza 
ciniai ir svarbūs, Vilniaus 
kraštą liečia, klausimai. Gau
sūs skyrių atsiliepimai rodo, 
kad suvažiavimas bus gausus 

dienos vakare 7.30 vai. 
suvažiavimo atstovai ir sve
čiai turės puikią kultūrinę 
pramogą — Detroito lietuvių

KAS NAUJA
AR KANADA PRIPAŽINS 

KINIJĄ?
Kan/dos užs. r. min. P. 

Martin, kalbėdamas Atlanto 
s-gos suvažiavime Haagoje, 
pasisakė, kad Kanados santy
kiuose su Kinijos komunistais 
gali įvykti pakitimų.

Po to paklaustas spaudos 
konkrečiau, atsakė, kad kol 
kas pakitimų nėra. Iš minėto 
susirinkimo tačiau žinoma, 
kad Martin taip pasakė, jog 
Kanada, nenorėdama sunkin
ti NATO narių santykius, ne 
siskubina su pripažinimu, 
bet taip gali įvykti.

AUKSO KASIMAS
Ontario provincijoje mažėja. 
Iš buvusių 29 kasyklų, viena 
uždaryta. Šiais metais iškasi
mas sumažėjo iki 20,255,557 
dolerių, kai pernai turėjo 21, 
393,536 dol. Daugiausia auk
so duoda Timminso kasyklos.

WhnlrU P.Q.
SKAUTIŠKOJI 
INFORMACIJA

Praeitą savaitę įvyko bend 
ras tuntų posėdis, kuriame 
ąptarti stovyklos rei^aiai. 
Stovykla įvyks Bendruome
nės jsteigtoj stovyKia^ieiej 
prie Lac Sylvere (Lac Clai
re) rugpjūčio 1 — 16 d. d. 
Skaučių stovyklai vadovaus 
Ir. Lukoševičienė, skautų — 
S. Geležiūnas. Numatoma pla 
ti ir įvairi programa.

Stovyklos mokestis: 1 sa
vaitei — $20, 2 savaitėm — 
$30. Nepasiturinčių ir gau
sių šeimų vaikams stovyklos 
mokestis galės būti sumažin
tas, bet tėvai turi paduoti 
prašymus raštu tuntų vado
vybėms. Nonma, kad nė vie
nas skautas-tė dėl šios prie
žasties turėtų atsisakyti sto
vyklos, tad bus daroma, kas 
tik galima, kad kuo daugiau 
patenKmus. Stovyklų regis
tracija pradedama tuoj pat 
per savo vienetų vaaovus. 
Registruojantis įmokamas $2 
registracijos mokestis, kuris 
įskaitomas į stovyklos mokes 
tį, bet užsiregistravusiam į 
stovyklą neatvykus — ne
bus grąžinamas.

Jurginių mugė davė $1,222 
gryno pelno. Jaunimas dėkin 
gas visuomenei už tokią gau
sią paramą. Dėkojam ir daili
ninkams R. Bukauskui ir Vy 
tautui Remeikai, kurių pa
veikslų loterija davė $350. Iš 
mugės pajamų jau nupirkta 
16 palapinių, už kurias sumo 
keta $1,200. Palapinės tal
pins 100 stovyklautojų, tad 
laukiame kandidatų jas užpil 
dyti.

Stovyklavietę dabar kiek
vieną savaitgalį tvarko ir va
lo skautai Vyčiai. Tikimasi, 
kad ir kitos organizacijos at
eis jiems į pagalbą. Taip pat 
numatoma, kad iki stovyklos 
laiko Bendruomenė pastatys 
virtuvės - valgyklos pastatą, 
sanitarinius įrengimus ir kt. 
tus būtiniausius reikalus su
tvarkys.

šv. Antano parapijos choro, 
vadovaujamo muz. Alberto 
Mateikos, koncertą.

Visais suvažiavimą l ečian 
čiais reikalais kreiptis į Cent 
r o Valdybos pirmininką Ka
zį Veikutį, 8685 Bessemore 
St. Detroit, Mich. 48213, te
lefonas WA 46-469.

KANADOJE
DĖMESYS KANADOS 

TEKSTILEI
400 tekstilės spalvininkų ir 

chemikų suvažiavime pramo
nės min. C. M. Drury pasakė 
kalbą, kurioje apibūdino Ka
nados audybą. Esą Kanados 
audinių fabrikuose dirba apie 
200,000 darbininkų, kas susi 
daro per 12% visų Kanados 
dirbančiųjų. Todėl tekstilė 
turi būti rimtai vertinama.

NAUJI FINANSINIAI 
PATVARKYMAI, 

kuriais buvo nustatytos ban
kams 6% palūkanos, dabar 
praplečiamos į kitus finansi
nius vienetus, kurie ligšiol 
buvo laisvi nuo bet kokių ri
bojimų. Tas patvarkymas su 
kelia, kai kam susirūpinimo. 
Manoma, kad dėl to federali- 
niame parlamente bus ginčų.

APIPLĖŠĖ 
VYTAUTO KLUBĄ

Juodais akiniais prisiden
gę, du vyrai gegužės 19 d. 
apie 11 vai. dienos metu už
puola V. D. klubą, sumusė ir 
surišę barmoną, p. Kriauče- 
liūną, išplėšė kasą ir pabėgo. 
Piktadariai jieškomi. Barme
nas išvežtas ligoninėn.
• Vasara Montreann šiemet 
atėjo netikėtai greit. Pirmąją 
gegužės savaitę viskas suža
ldavo, temperatūrai pakilus 
iki 80 su viršum laipsnių r'.,

KLB MONTREALIO 
APYLINKĖS SToVfKLOS 
Valdyba jau išsiuntinėjo vi
siems Montrealio lietuviams 
atsišaukimą dėl lėšų telk.mo 
stovyklai įrengti. Užplanuo
ta surinKti $lU,000. Lesų rin 
kimą vykdys skautai ir skau
tės, padedami viso Montrea
lio lietuviško jaunimo. Pagei 
daujama, kad kiekviena šei
ma aukotų bent po $5. Sto
vykla priklauso visoms Mont 
realio lietuvių organizaci
joms, todėl visi Montrealio lie 
tuviai labai prašomi jos įren 
girną paremti. Lėšų rinkimas 
tęsis apie vieną mėnesį.

Topografinio stovyklos 
plano nuėmimas buvo uzoaig 
tas praeitame savaitgalyje. 
Tam darbui vadovavo inž. 
Justas Kibirkštis ir VitoLs Ši 
pelis, padedami skautų vyčių 
E. Tekučio, S. Baršausko, H. 
Celtoriaus, A. Bulotos ir kt. 
jaunesnių skautų. Remiantis 
topografiniu planu bus suda
rytas stovyklos išplanavimo 
projektas, o po to jau bus 
pradėti miško valymo ir že
mės darbai. Tikimasi, kad 
tiems darbams į talką ateis 
ne tik organizuotas jauni
mas, bet ir visi montrealie- 
č»ai lietuviai. Norima stovyk 
la tiek aptvarkyti, kad sekan 
tį rugpjūčio mėn. skautų ir 
skaučių stovykla įvyktų jau 
naujoje stovyklavietėje.

Motorinį piuklą įsigijo 
Stovyklos Valdyba. Jis bus 
nuomojamas ir kitiems lietu
viams, besikuriantiems Syl
vere ežero rajone.

Turintieji sklyrus prie 
Sylvere ežero, bet nemanan-

* ten statytis, prašomi sk
lypų perleidimo reikalu pam 
formuoti P. Rudinską ar ku
rį kitą stovyklos valdybos na 
rį. Yra lietuvių norinčių ten 
sklypus perimti. Iš antros pu 
sės, kol nėra kelio, nėra ko

Lituanistikos Instituto suvažiavimo Vašingtone dalyviai va
karienės metu (gegužės 2 d.) Matyti P. Zunde, „Lituanus” 
red. T. Remeikis, G. Krivickienė, B. Paramskas, Kultūros 
Tarybos pirm. J. Puzinas, Instituto prez. J. Balys, O. Kajec 

kienė, Vašingtono LietuviųDr-jos pirm. B. Darlys ir kiti.

MAŠINŲ FONDO VAJUS
Labai dėkingi esame „Ne- 

priklauso.vos Lietuvos” rė
mėjams :
Girkantas Ig. F.,

Chicago, USA............ 25.00
Jaspelkis Stasys,

Montreal .................. 10.00
Vaidotas Vaclovas,

Toronto ................. . 10.00
Viso gauta .......................45.00

Nuoširdžiai dėkojame. P. 
Ig. F. Girkantas paaukojo iš
kart $25.000; nors St. Jaspel 
kis turi jau 13 šėrų, Mašinų 
Fondui, kuris vis dar nepasie 
kia užsibrėžtos sumos, pasky

EUROPOS NAUJIENOS
RAŠTAS DANIJOS MIN. 

PIRM. O. J. KRAGUI
Danijos min. pirm. O. J. 

Krag lankantis Maskvoje, va
sario 27 d. pasirašytas susita 
rimas su Sov. S-gos vyriau
sybe sutvarkyti finansiniams, 
materialiniams ir kitokiems 
ginčams, kilusiems Pabaltijo 
respublikų, kaip pasakyta, 
sugrąžinimo į Sov. Sąjungą 
pasekmėje. Dėl šio susitari
mo Lietuvos Diplomatijos Še 
fas min. St. Lozoraitis pa- 
siunttė daštą Danijos min. 
pirmininkui O. J. Kragui, pa
brėždamas, kad Lietuva yra 
neteisėtoje karinėje okupaci
joje, kad sovietai yra sulaužę 
prisiimtas prievoles ir kad 
Lietuva niekad nėra buvusi 
Sovietų S-gos dalimi, kad ji 
negalėjo būti „sugrąžinta”. 
Lietuvos valstybė teisiškai 
tebeegzistuoja.

Kadangi, toliau nurodė St. 
Lozoraitis, Sav. Sąjunga ne
turi ir negali vykdyti suve
reninių teisių į Lietuvą, tad 
seka, jog Sovietų S-ga neturi 
teisės atstovauti Lietuvos 
valstybei, Juo labjau ji netu
ri teisės disponuoti trečiųjų 
valstybių atžvilgiu Lietuvos 
ar jos piliečių turtu, teisėmis, 
interesais ar prievolėmis.

Konstatavęs, jog minėtas 
susitarimas neturi galios, Lo 
zoraitis pareiškė rezervus 
dėl žalos, kuri galėtų kilti 
Lietuvai ar jos piliečiams, su 
sitarimą pasirašius ar vyk
dant. Dar priminta, kad šiuo 
raštu kreiptasi į, vyriausybės 
šefą krašto, kuris pats yra pa 
tyręs svetimos agresijos bei 
okuoacijos skriaudą ir su ku
riuo Lietuva yra turėjusi 
draugiškiausius santykius, pa 
grįstus pagarba teisės bei tei 
singumo dėsniams. E.

baimintis, kad sklypų nuo
mos sutartis šį rudenį bus nu 
traukta, nors statyba ir nebū 
tų pradėta. Apie kelio prave- 
dimo uždelsimą Miškų De
partamentas yra tinkamai pa 
informuotas ir visą padėtį go 
rai žino. Kur kelias jau yra, 
ten patartina statybas bent 
pradėti. Pr. R.

■ IQWXIMUMOMUMOeWlf III I IMU —

rė dar 10 dol., o V. Vaidotas 
šia dešimke dasivarė iki 100 
dol. ir tuo užtikrino „Nepri- 
klausomso Lietuvos“ gavimą 
vieton dividendų, nesirūpi
nant prenumeratos mokėji
mu. Visiems nuoširdžiausiai 
dėkojame.
Mašinų F-de buvo 12,342.00 
Naujai gauta .... 45.00
MF dabar yra . .’..12,387.00 
MF užplanuota. . . . 15,000.00 
MF dar trūksta . . 2,613.00 
Būsime labai dėkingi vi 

siems, kas prisidės prie NL Ma 
šinų Fondo vajaus plano įvyk 
dymo. Valdyba.

MIRĖ VASARIO 16 AKTO 
SIGNATARAS

Iš Šveicarijos pranešama, 
kad ten mirė Vasario 16 akto 
signataras prelatas K. Šau
lys, sulaukęs 92 metų .

K. Šaulys buvo gimęs 1872 
m. sausio 16 Stemplių kaime, 
Švėkšnos ’vai., Tauragės ap. 
Baigęs Palangos progimnazi 
ją, įstojo Kauno kunigų semi 
narijon. Tuo metu ts.. Jau
nius dėstė lietuvių kalbą. Stu 
dijų draugai buvo Maironis, 
Tumas - Vaižgantas, Dėdė 
Antanazas, Dambrauskas Ja
kštas, Skvireckas.

Aukštąjį mokslą ėjo Petra 
pilio dvasinėje akademijoje, 
kurią baigė 1899 m. aukuciau 
siu pažymai. Magistro laips
niui parašė dvi disertacijas. 
Po to kunigavo, buvo Kape
lionu Panevėžio gimnazijose, 
kol 1906 m. tapo paskirtas 
Kauno kunigų seminarijos 
bažnytinės teisės dėstytoju. 
1922 m. paskirtas Teologijos 
fakulteto bažnytinės teisės 
dėstyti.

1916 m. paskirtas Žemai
čių vyskupijos kapitulos ka
nauninku, 1920 kancleriu, 
1926 m. arkivyskupo gen. vi
karu. 1927 m. Popiežiaus rū
mų prelatu.

K. Šaulys dalyvavo visuo
meninėje veikloje ir rūpinosi 
socialiniais reikalais. Rašė 
spaudoje. Išleido mokslo dar 
bų. 1905 metais dalyvavo 
Didžiajame Vilniaus seime, 
lyvavo Did. Vilniaus seime. 
1917 m. dalyvavo Lietuvių 
konferencijoje ir buvo išrink 
tas Lietuvos Tarybon.

1918 m. vasario 16 d. pasi
rašė Lietuvos atstatymo ak
tą. 1922 m. išrinktas į Stei
giamąjį Lietuvos Seimą ir 
dirbo jo konstitucijos komisi 
jojo. 1922 m. buvo išrinktas į 
Krikšč. demokratų centro ko 
mitetą.

Tremtyje Prel. Kazimie
ras Šaulys gyveno Šveicarijo
je, kur ir mirė gegužės 9 d. 
Lugano mieste ir palaidotas 
gegužės 12 d. Lugano, kur 
nalaidotas ir kitas Vasario 
16 akto signataras Dr. Jur
gis šaulys, ilgametinis Lietu 
vos diplomatas.
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Už Lietuvos'išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
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7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
VISOMS K. L. B. APYLINKĖMS 

Aplinkraštis nr. 16.

Prenumerata 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.

Keiskim kryptį
Atsiliepimas į 

„GALVOKIME APIE ATEITI” 
LIŪTAS GRINIUS

Tautinės išeivių bendruo
menės šiandien pergyvena sa 
vo pajėgiausią gyvenimo de
šimtmetį. Ligšiolei mūsų dė
mesys įuvo kreipiamas šei
mos ekonominiam lygiui kel
ti, tautinės kultūros filantro
pijom, artimųjų šelpimui ir 
Lietuvos bylos reikalams. Šie 
reikalai tebėra gyvi, tačiau 
jau pribrendo reikalas aptar
ti mūsų bendruomenių ateitį 
ir įžvelgti šios ateities tvirti
nimo galimumus.

Bendruomenės pagrinde 
yra lietuvis, lietuviška šeima. 
Apylinkėje susibūrusios šei
mos sudaro vietos bendruo
menę kurios ribose, grupių ir 
organizacijų vardu, vystosi 
savitas tautiškas gyvenimas. 
Apylinkės jugiasi gyvenamo 
krašto, kraštai — pasaulio lie 
tuvių bendruomenėn. Šiuo iš 
vardinimu noriu pabrėžti, 
kad didžiausias dėmesys yra 
nukreiptas į asmens - šeimos 
ir makroskopinės bendruome 
nės - tautos reikalus. Apylin
kių bendruomenių reikalai 
sprendžiami tik būtinybių ri
bose.

Apylinkės, tačiau, yra pats 
svarbiausias tautinis viene
tas. Tik jų ribose yra gali 
mas tautiškas kultūrinis gy
venimas, lietuviškos mokyk
los, jaunimo tautinis sąmoni- 
nimas, akivaizdinės organiza

A. f A.
BARBORAI KURAITIENEI

mirus, 
gilią užuojautą

LEONUI IR BRONIUI ŠIMONĖLIAMS 
IR JŲ ŠEIMOMS 

reiškia
Jonas ir Cecilija Ladygai.

VANCOUVER, B.C.
KLB KR. V-BOS PIRM. APSILANKYMAS IR 

MOTINOS DIENA
Šiemet Motinos Dienos 

minėjimas sutapo su Krašte. 
Valdybos Pirmininko Dr. P. 
Lukoševičiaus vizitu Vancou 
veryje. Sekmadienį po pietų 
susirinkus gražiam būriui 
Vancouver iečių į susirinku
sius prabilo Apylinkės V-bos 
Pirmininkas B. Vileita pa
sveikindamas visas motinas 
ir pristatydamas Krašto Val
dybos Pirmininką. Krašto V 
-bos Pirmininkas savo žody
je kvietė visus tautiečius be 
religijos ir pažiūrų skirtumo 
jungtis į vieną vienetą ir kar 
tu dirbti lietuvybės išlaiky
mo darbą. Tik kartu dirbda
mi įstengsime atsilaikyti 
prieš nutautėjimo pavojus. 
Pirmininkas paprašė visus 
vancouveriečius organizuoti 
šeštadieninę mokyklą ir į ją 
leisti vaikučius. Kas mažas 
būdamas neišmoks lietuviš
kai kalbėti, tam suaugusiam 
bus visai neįmanoma.

Po 'to sekė meninė progra
ma, kur vaikučiai gražiai pa
ruoštoje programėlėje pasiro

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

cijos. Neišlaikę stiprių vietos 
bendruomenių mes pakirsime 
savo, išeivių, sąvokos tęsinį 
nes filantropiniais pagrindais 
sukurta bendruomenė nyks 
su mirštančia šiandienine kar 
ta.

Laimei, apylinkės narius 
jungia ne vien kultūrinio gy
venimo išraiškos rūpesčiai. 
Noras santykiauti savųjų tar 
pe grynai pramoginėje plot
mėje yra turbūt stipresnis už 
bet kokį kitą bendruomenės 
išraiškos akstiną.

Bendri yra taip pat pana
šiose sąlygose gyvenančių 
ekonominiai rūpesčiai. Atėjo 
laikas atkreipti dėmesį į pla
tesnį mūsų bendruomenių są
vokos vertinimą. Apylinkių 
bendruomenės yra ne vien 
tautinės filantropijos įran
kiai. Bendruomenė yra socia
linis vienetas, kurio esmėje 
glūdi tarpusavio santykiavi
mo noras. Tautinė bendruo
menė yra taip pat natūralus 
vienetas savo ekonominiams 
klausimams spręsti.

Apylinkės yrą pakankamai 
nusistovėjusios ir subrendu
sios, kad būtų vertinamos 
kaip didelių galimybių eko
nomiški vartotojų kooperaty
vai, kurių tautiškas ir socia- 
liškas gyvenimas gali būti 
gražiai suderintas su visų da
lyvių nauda.

dė savo mamytėms. Tai bu
vo eilių, muzikos ir šokių py 
nė, kurią sumaniai pravedė 
L. Vilenčikienė. Programoje 
be to dalyvavo ir p. Z. Kau- 
lienė paskaitydama savo kū
rybos eilėraštį Lietuvoje li
kusiai Motinai. Mažieji pro
gramos dalyviai buvo: Vidu
tė Šmitaitė skambino piani
nu, Rūtelė Radzevičiūtė 
skambino pianinu, Gerutis 
Skaleikis eilėraštis motinai. 
Jurginą Vileitaitė skambino 
pianinu, Danutė Vileitaitė 
stepavo, Milda Kaulytė pa
grojo akordeonu, Banguolė 
Kaulytė skambino pianinu. 
Užbaigai jaunosios šokėjos 
pašoko Noriu miego — Kr. 
Skabeikytė, Jurginą Vileitai
tė, Rūta Radzevičiūtė ir Vi
da Šmitaitė.

Po meninės dalies trys mo 
tinos buvo apdovanotos gė
lėmis. Gražu buvo matyti ma 
mytes priimant iš vaikučių 
gėles ir ne vienam sudrėko 
akys, kai pirmininkas pami
nėjo, kad tai šešių, penkių

Svarbus lietuvybės žydinys
AUKŠTESNIŲJŲ LITUANISTIKOS KURSŲ 

DEŠIMTMEČIO SUKAKTUVĖMS
Dėmesio lietuviškajai mokyklai!

Rūpesčiuose ir kovoje už 
savo lietuviškosios individu
alybės išlaikymą išeivijoje su 
kurtos lietuviškosios mokyk
los, ligi pat aukštosios ima
mai (Lituanistikos Institutas 
Amerikoje). Pas mus gi, 
Montrealyje, veikia pradžios, 
vadinamosios šeštadieninės, 
mokyklos ir aukštesnioji, 
vad. Aukštesnieji Lituanisti
kos Kursai su dar aukštesne 
pakopa — Seminaru.

Šiemet mes džiaugiamės 
minėdami penkiolikos metų 
sukaktuves šeštadiemnių mo
kyklų ir dešimties metų su
kaktuves Aukštesniųjų JLitu- 
anistikos Kursų bei Semina
ro.

Šeštadieninių mokyklų su
kaktuves paminėjome gegu
žės 3 dieną, dabar gi minim 
Aukštesniųjų Lituanistikos 
Kursų bei Seminaro sukaktu 
ves, būtent — jų dešimtmetį.

Neabejotina, kad ir šešta
dieninės ir Kursai su Semina 
ru mūsų lietuviškajame gyve 
nime vaidina didelio svarbu
mo rolę. Kas to negalėjo su
prasti iš karto, tie ilgainiui 
pamatys, kad šios mokyklos 
tikrai vaidina svarbią 
rolę. Faktas yra, kad jauni
mas, perėjęs šias mokyklas, 
yra ne tiktai pats gyviausis 
lietuvybei, bet ir vienintelis 
sąmoningas lietuviškasis jau
nimas, kuris palaipsniui už
ima vyresniųjų pozicijas mū
sų lietuviškajame gyvenime 
bei mūsų lietuviškoje veiklo
je. Todėl ir šioms mokykloms 
reikia skirti didžiausis dėme
sys. Tai yra ne kokio išdi
dumo ar jausmo bei retori
kos pasisakymas, bet sausai 
skaičiuojamas ir visiškai kon 
kretus bei realus pasisaky
mas.

Jeigu prie šito teigimo pri
dėsime dar ir tą, jog pilnu
tinis asmuo gali pasireikšti 
tiktai savo tautoje, tai reiks 
pasidaryti dar išvadą, jog ir 
plačia prasme lietuviškosios 
mokyklos vaidina didžiulį 
vaidmenį. Ir todėl lietuvišką
sias mokyklas reikia vertinti 
visu atidumu ir visu rimtu
mu.

Šį šeštadienį, gegužės 23 
dieną minime Aukštesniųjų 
Lituanistikos Kursų bei Se
minaro dešimtmetį. Pirmiau
sia suminėkime faktus.

Per 10 metų Kursų globė
jais buvo: Kun. J. ts-uoilius, 
Kun. J. Borevičius, dabar 
Kun. K. Peėkys. Kursų vado 
vybėse buvo A. ALšauskas 
(pirmasis), ilgiausia H. Na- 
gys, dabar Br. Lukoševičie
nė. Kursų mokytojais yra bu 
vę: A. Ališauskas, V. Jony
nas, H. Nagys, A. Dikinis, 
V. Ketbelis, L. Barauskas, I. 
Mališka, B. Kerbelienė, V. 
Sabalys, V. Zubas, I. Lukoše 
vičienė, P. Malaiškienė, da
bar yra — Br. Lukoševičie
nė — vedėja, M. Jonynienė, 
I. Rimkevičienė, E. Mikalajū 
naitė, S. Geležiūnas, A. Bu
lota ir J. Kardelis. Seminaro 
vedėjas yra H. Nagys, I. Gra 
žytė ir S. Piečaitienė, o mo
deratoriais buvo kviečiami 
kiekvienai temai atskiri as
mens, kurių buvo daugelis.

Reikia suminėti Kursus bai 
gusieji, kurių susidaro jau 
gražus būrys.

vaikučių mamytės. Vėliau se 
kė užkandžiai, kur buvo ma
loniai praleista laikas dalinan 
tis įspūdžiais.

Vakare J. Macijausko re
zidencijoje. buvo Apylinkės 
Valdybos posėdis ir priėmi
mas Krašto Valdybos Pirmi
ninkui. Posėdžio metu buvo 
svarstyta šeštadieninės mo
kyklos reikalai, kaip patys 
opiausi Vancouverio Apylin
kėje. Tikimasi, bus galima 
sudaryti mokyklėlę ir vai
kučius išmokyti dainų ir šo
kių. Didžiausias sunkumas 
tai nepakankamas vieno am
žiaus vaikų skaičius, kad bū
tų galima sudaryti skyrius. 
Buvo svarstyta kai kurie pas
kutiniu metu pasireiškę ne
sklandumai. Krašto Valdy-

Pirmąją laidą sudarė: E. 
Baltuonis, R. Jurkus, N. Kli- 
čiūtė, A. Narbutas, S. Paku- 
lytė, R. Sinius, V. Šipelis, I. 
Šipelytė.

Antroje laidoje buvo: D. 
Aneliūnaitė, R. Barteškaitė, 
A. Gaurytė, D. Lukoševičius, 
A. Mažeika, A. Masevičiūtė, 
A. Morkūnas, M. Siniūtė1, G. 
Stankaitis, E. Rupšytė, M. 
Tauteraitė, G. Vazalinskas.

Trečioje, laidoje: K. Bar- 
teška, D. Dargytė, G. Januš
kevičiūtė, E. Gorytė, G. Ma- 
laiškaitė, S. Markūnaitė, E. 
Mikalajūnaitė, A. Lukoševi- 
čiūtė, V. Lukoševičius, V. 
Rupšys, E. Tekutis, J. Tau
teraitė, R. Urbonas.

Ketvirtoje laidoje: N. Bar 
šauskas, S. Baršauskas, D. 
Barteškaitė, R. Kličius, A. 
Keturka, E. Knystautas, N. 
Jauniutė, A. Masevičiūtė, R. 
Navikėnas, R. Laimikis, R. 
Pėteraitytė, R. Piešina, A. 
Rudinskas, D. Sibitytė, R. Še 
mogaitė, D. Zubaitė.

Penktoje laidoje: V. Amb
razaitytė, A. Bulota, R. Gry- 
baitytė, N. Gudžiūnaitė, R. 
Lietuvininkaitė, J. Sakalaitė, 
I. Burbaitė, V. Lukošius.

Šeštoje laidoje: R. Bary
saitė, B. Bulota, R. Kudžmai 
tė, K. Kuncevičius, V. Lietu 
vninkaitė, E. Petrulis, A. Si- 
bitis, R. Zizaitė.

Septintoje laidoje: D. Bal 
tuonis, A. Baršauskas, L. Gi- 
riūnas, R. Gudžiūnaitė, J. Iš 
ganaitis, I. Kalakauskaitė, N. 
Kazlauskaitė, R. Kongelis, 
D. Kudžmaitė, S. Kuncevi- 
čiūtė, R. Mališkaitė, S. Miką 
lajūnaitė, R. Rudinskas, D. 
Šeidytė, V. Vasiliauskaitė.

Aštuntoje laidoje dabar 
yra: Gintaras Adomonis, De- 
vainis Akstinas, Remigijus 
Blauzdžiūnas, Rimvydas Gur 
cinas ir Algimantas Ptašins- 
kas.

Tai gražus būrys, tai di
džiulis lietuviškasis potenci
alas. Daugelis Kursus baigų 
šiųjų ir lankiusiųjų Semina
rą jau yra baigę aukštuosius 
mokslus ir yra inžinieriai, 
chemikai, farmaceutai, moky 
tojai ir kt. specialistai.

Keli buvusieji Kursų bei 
Seminaro dalyviai jau yra 
mokytojai pačiuose Kursuo
se. Daugelis yra Skautų va
dovai ir KL Bendruomenės 
darbuotojai. Yra chorų daly
vių. Tautinių šokių grupėse 
beveik vieni lietuviškųjų mo
kyklų buvę mokiniai. Neabe
jotina, kad ateityje ir dau
giau jų įsijungs į lietuviško
sios veiklos barus.

Aišku, kad per lietuvišką
sias mokyklas auga ir bręsta 
lietuviškasis potencialas, for
muojasi lietuvių tautos jėgos 
išeivijoje. Neabejotina, kad 
jos pasitarnaus ir savo tėvų 
tėvynei — Lietuvai, tiesio
giai ar netiesiogiai.

Tat miela yra pasveikinti 
visus šių sukaktuvių daly
vius — Mokytojus, buvusius 
ir esamus mokinius ir jų tė
vus, kurie yra gyvi ir ištiki
mi savo tautai.

Ta pačia proga reikia kvie 
sti visus lietuvius, ar jie nau
ji ar vyresnės kartos ateiviai, 
atkreipti dėmesį į lietuvišką
sias mokyklas ir savo vaikus 
būtinai į jas siųsti.

J. Kardelis.

bos Pirmininkas prašė, kad 
būtų padaryta visa, kad atei
tyje būtų galima išvengti ne
sklandumų, kurie dažnai bu
na asmeninio pobūdžio ir tik 
vėliau bandoma suvelti su vi
suomenine veikla.

Pirmadienio rytą anksti 
lydimas p. Macijausko su Po 
nia ir Apylinkės Vaiayoos 
Pirmininko p. B. Vileitos su 
Ponia Krašto Valdybos Pir
mininkas Dr. Lukoševičius iš 
vyko toliau lankyti Vakarų 
Kanados Apylinkes. Apylin
kės V-bos Pirmininkas pra
šė, kad Krašto Valdyba pa
darytų žygių suradimui Van 
couveriui lietuvio kunigo. 
Buvo pareikšta vilties, kad 
Krašto Valdybos atstovai 
dažniau apsilankytų Vancou- 
veryje. Kor.

Liečia lėšų telkimą lietuvių 
krepšinio rinktinės išvykai į 

Australiją
Išeivijos lietuviams dažnai 

pasiseka nustebinti vietinių 
gyventojų organizacijas ir 
valdžios žmones gražiu susi
klausymu ir organizuotumu. 
Tai labai gražūs reiškiniai ir 
sveikintini visi, kurie moka 
parodyti kitataučiams, kad 
mes esame subrendę ir pagar 
bos verti žmonės. Šiandien 
yra gana sunku surasti' laiko 
ir lėšų didesniam darbui at
likti. Šį kartą prieš mūsų vi
sų akis didelis ir labai svar
bus uždavinys: pasiųsti Šiau
rės Amerikos lietuvių repre- 
zentatyvinę krepšinio koman 
dą į tolimą Australiją. Lietu
viai krepšininkai jau nebe 
pirmą (kartą leidžiasi į tolimą 
kelionę. Neseniai jie gražiai 
pasirodė Pietų Amerikoje ir 
savo laimėjimais garsino lie
tuvių vardą.

Kaip ir kiekvienam dides
niam darbui, taip ir šiai išvy 
kai yra reikalingos lėšos. To
dėl kreipiamės į visas Apylin 
kių valdybas prašydami orga 
nizuoti vajus šiai gražiai išvy 
kai paremti. Surinktus pini
gus malonėkite siųsti tiesio
giai Išvykos Komiteto iždi
ninkei šiuo adresu : Mrs. L.

MOKSLAS IR TECHNIKA
AR BUS VANDENS BADAS?

Artimiausiais metais teikis 
ypač branginti kiekvieną drė 
gmės lašą. Kodėl? Nejaugi 
pasikeitė klimatas, iss>v*.o 
upės, mažiau iškrenta kritu
lių?

Ne. Meteorologai vidutinį 
metinį kritulių kiekį įvertina 
teigiamai. Ir tuo pat metu 
trūksta vandens!

Vis sunkiau darosi su van 
deniu šalyse. Pavyzdžiui, JA 
V miestų, pramonės rajonų, 
žemės ūkio aprūpinimo van
deniu problema yra viena 
svarbiausių techninių proble
mų, kurios kada nors buvo iš 
kilusios šioje šalyje.

Vokiečių specialistai pra
neša, kad jau dabar būna to
kių metų, kai vos vandens be 
pakanka. Sunkumų su van
deniu susidaro Prancūzijoje, 
Rumunijoje.

Kodėl pasauliui gresia 
„vandens badas“I

Pažvelkime, kiek kubinių 
metru vandens sunaudojama 
vienai tonai produkcijos? Iš 
auginti vienai tonai bulvių, 
ir t. t. reikia šimtų ir tūks
tančių tonų vandens. Mes ko 
vojame už aukštus derlius, 
plečiame pasėlių plotus, že
mės ūkio poreikiai vandeniui 
nuolat auga. O juk vanduo 
reikalingas ne vien laukams 
ir sodams.

Tonai anglies reikia pen
kių tonų vandens, o tonai 
naftos jau 60 t. Tuo tarpu 
nafta vis daugiau išstumia 
anglį, jos gamyba labai smar 
kiai auga, kiekvienas suras
tas naujas naftos šaltinis su
naudoja masę vandens, ati
traukdamas jį nuo kitų pra
monės šakų.

O štai kitas pavyzdys—to
nai plieno pagaminti sunau
dojama 120—130 t. vandens, 
tokiam pačiam kiekiui plast
masėse jau reikia jo kelis 
kartus daugiau.

Ar neatsitiks taip, kad po 
10—20 metų daugelis dide
lių miestų, pramoninių ir že
mės ūkio centrų smarkiai sto 
kos vandens?

Tiesa, didžiausia „van
dens saugykla” — Pasauli
nis vandenynas — yra užpil
dytas sūriu vandeniu, kurio 
negalima nei gerti, nei panau 
doti ūkyje. Didžiulės požemi 
nių vandenų atsargos (jų už
tektų daugeliui tūkstantme
čių!) taip pat daugumoje sū
rios arba paslėptos giliai, jas 
išnaudoti labai brangu.

Žemėje yra milžiniški le
dų kiekiai. Remiantis kai ku 
riais apskaičiavimais, jų yra 
daugiau, negu 30 mln. km3. 
Tačiau iie sukoncentruoti ar
ti ašigalių.

Gausūs ir krituliai. Jie at
neša kiekvienais metais į Že
mę 500 tūkst. km3 drėgmės. 
Bet apie 75 proc. lietaus iš- 

Rickevičienė, 4 Avon Avė, 
Toronto 9, Ont. Telef. 769- 
7668.

Tikime, kad Apylinkių 
Valdybos tinkamai supras 
reikalo svarbumą ir su visu 
atsidėjimu organizuos š.os iš 
vyikos rėmimą. Tenka nepa
miršti, kad tai gal ir yra mū 
sų konkretus atsakymas į jau 
nimo prašymą juos remti r 
jiems padėti. Lietuvybės iš
laikymas ir bazuojasi ant mū 
sų jaunimo ir jų pastangų rė 
mimo konkrečiomis priemo
nėmis, ne vien gražiomis kai 
bomis ir pabarimais.

Prie tos pačios progos dar 
norime priminti, kad dar ne 
vėlu organizuoti vasaros vai
kų stovyklas. Kur tokios sto
vyklos nėra įmanomos, tektų 
tėvus painformuoti apie di
desnėse kolonijose kiekvie
nais metais organizuojamas 
stovyklas. Tegu nelieka nė 
vieno lietuviuko, kuris netu
rėtų progos praleisti keletą 
savaičių su kitais lietuviu
kais stovykloje.

Visoms Apylinkių Valdy
boms ir visiems tautiečiams 
linkime gražaus poilsio vasa 
ros atostogų metu.

Dr. P. P. Lukoševičius, 
Krašto V-bos Pirmininkas.

. . Iz. Mališka, Sekretorius.

krenta virš jūrų ir vandeny
nų, o nemaža dalis likusio 
kritulių vandens arba išga
ruoja, arba upės jį nuneša at- 
gai j juras.

Upių vandenį galima sulai 
kyti, nukreipti jį į laukus, 
aprūpinti juo labukus ir ga
myklas. Juk kasmet 36 tūkst. 
km3 brangaus vandens nune
šama į vandenynus. Bet pasi
žiūrėkime į 1 SKS žemėlapį— 
Obė, Jenisejus, Lena įteka į 
Ledjūrį. Minėtosios upes at
skirtos aukštomis takoskyro
mis nuo rajonų, kuriems rei
kia vandens.

Mokslininkai kuria įvai
rius aprūpinimo vandeniu 
projektus. Tačiau pirmiausia 
būtina šį brangų gamtos tur
tą labai ekonomiškai naudoti.

Dideliuose. metalurgijos 
kombinatuose labai daug van 
dens sunaudojama krosnims 
ir gatavai produkcijai šaldy
ti. Vandens šiluminis talpu
mas didelis, vanduo godžiai 
„sugeria’ ’ į save kalorijas. 
Tačiau dar daugiau šilumos 
paima susidarantieji garai. 
Bandymai parodė, kad, pri
vertus vandenį garuoti, at- 
šaldymui prireiktų 100—150 
kartų mažiau vandens!

Daugelyje gamyklų, šilu
minėse elektrinėse atšaldy- 
mui naudojamas vanduo pra- 
eiha vamzdžiais daugybę 
kartų. Jis spec.aliuose basei
nuose atšąla, o po to vėl grįž 
ta atlikti savo funkcijų.

Daug vandens galima su
taupyti žemės ūkyje,; neduo
dant vandeniui prasiskverbti 
pro drėkinamuosius kanalus, 
panaudojus racionalius auga
lų laistymo ' būdus. Pavyz 
džiui, nustatyta, kad požemi
nis“ laistymas, atvedant 
vamzdeliais vandenį tiesiog 
prie augalų šaknų, kelis kar
tus sumažina jo sunaudojimo- 
normas.

Kiekvieną pavasarį potvy
nių vandenys be. jokios nau
dos nuplaukia į jūras. Būt’na 
juos sulaikyti, sureguliuoti 
upių nuotakį.

Ir vis tik, kaip betaupytu- 
me elektros energiją, jos pa
reikalavimas auga kasmet, 
kaip besaugotume metalus, jų 
gaminti tenka vis daugiau ir 
daugiau. Lygiai taip yra ir 
su vandeniu. Taupydami van 
denį, „pasaulinės sausros“ 
grėsmę mes galime atitolinti, 
bet negalime jos panaikinti. 
Kas bus tada, kai truks van
dens? Nejaugi teks mažinti 
gamybą, pasėlių plotus?

Chemikai jau išmoko spe
cialiomis plastmasėmis — jo- 
nitais — gėlinti jūrų vande
nį. Kol kas tai kainuoja gana 
brangiai. Tačiau ateityje di
džiulės sūraus vandens gėli*- 
nimo stotys iškils jūrų pa
krantėse, ir dirbtinės upės 
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Kodėl Mindaugas, o ne
Vytautas?

MŪSŲ LITERATŪRA IŠEIVIJOJE — TAI DALIS 
TĖVYNĖS.

Pasikalbėjimas su premijuoto romano „Mindaugo Nužudy
mas” autoriumi Juozu Kralikausku.

ANIS RŪKAS ___

PRŪSIJOS MASKOLINIMAS

— Malonus Rašytojau, Ta 
msta parašei jau antrą roma
ną karaliaus Mindaugo kara
liavimo ir kovų tema. Ar tai 
yra ir istorinės serijos, kuri 
gali išaugti j trilogiją?

— Tebepersekioja mindau 
ginė epocha, neduoda ramy
bės kai kurie asmenys, vaiz
dai ir mintys. Bet kas dar 
bus įvykdyta, tik vienas Die
vas težino. Mano sąlygos sun 
k.os. O juk viskam gi yra ri
bos.

— Kodėl Tamsta pasirin
kai Mindaugą ir jo laikus, o 
ne, sakykime, Vytauto Di
džiojo?

— Nuo pat vaikystės neap 
sakomai mėgstu aušrą ir sau
lėtekį. Kartą pamačiau te
kančios Saulės dar vos kraš
telį : pro rūką, pro miglą, 
viršum rūstaus, juodo ak
mens pavidalo. Sukrėstas ir 
tėviškės Didįjį Akmenį atsi
minęs, stebėjausi: panašus gi 
buvo ir mūsų istorijos saulė
tekis. Šis akmens pavidalas, 
ši titnaginė galybė — kara
lius Mindaugas! O tas viršui 
titnago žėrįs saulės kraštas— 
jo karūna! O gal tai Mindau 
go deganti gyvastis, jo ugni
nė dvasia?... Tat ir buvo 
„Titnago Ugnies“ pati pra
džia.

— Ar tos temos Tamsta 
ėmeisi grynai literatūriniais 
sumetimais, ar gal tą pasirin 

kimą lėmė ir kiti motyvai — 
tautiniai, politiniai, koviniai?

— Man labjausiai rūpėjo 
literatūriniai motyvai. Rašiau 
dailiosios literatūros dalyką; 
^rengiausi, kad jis ko dau
giau turėtų meninės vertės. 
O jeigu giliau įsiklausysi, įsi 
žiūrėsi, įsijausi, visoje pla
čioje perspektyvoje pergalvo 
si ir iš širdies rašysi, tai kiti 
motyvai jau savaime atsi
šauks. Istorinį romaną bera
šydamas, lietuvis ged net ir 
negalėtų nuslopinti ar iš
vengti savo tautinės pasaulė
žiūros bei pasaulėjautos.

— Ar Tamsta patenkintas 
premijos gavimu? Jeigu taip 
arba kitaip, tai kodėl?

— Taip, patenkintas. Bet 
kodėl patenkintas? Tai labai 
sunkus man klausimas! Ne
galėčiau nei tiksliai, nei net 
vos šiaip taip patenkinamai 
atsakyti. Buvo gi anuomet 
gera patį pirmąjį kartą pasi
bučiuoti pavasario mėnesie
nos vakarą; o buvo gera ir 
antrąsyk. Bet kodėl gi tada 
buvo taip gera? Kuris gi net 
ir po tiek metų galėtum atsa 
kyti?

— Daug kas mūsų beletris 
tus pakaltina siauru reminis
cencinio pobūdžio akiračiu. 
Ar Tamsta nemanai, kad mū 
sų rašytojams yra galimybių 
plačiau išsiplėsti?

— Kas taip kaltina apskri 
tai mūsų beletristiką, tas per 
mažai tepažįsta tiek mūsų, 
tiek ir kitų tautų beletristiką. 
Šis neva aukštesnio kultūri
nio lygio kaltinimas — daž
niausiai tik „gudrus” teisini- 
masis prieš kitus ir save pa
tį; nei perku, nei skaitau — 
man jų visų akiratis per siau 
ras. Bet ką gi sako svetimtau 
čiai žinovai apie mūsų belet
ristų kūrinius, kuriuos per
skaitė išvertus j jų kalbą?

O didesnes platybes ap
žvelgti ir atokesnį akiratį pa 
jausti mūsų rašytojams gali
mybių, žinoma, yra. Kada gi 
buvo akiračio platybė mums 
atviresnė, kaip nūnai? Tik ka 
žin, ar gelmė nėra brangesnė 
už plotį? Du metu esu dirbęs 
aukso kasyklose: ten labai 
gerai mačiau, kaip giliai sly
pi auksas. . .

— Jeigu taip būtų užsimo
ta siekti, sakykime, Nobelio 
premijos; kas, Tamstos ma-

Kvailai kiauliškas žygis, 
koks jei Ikada kokios tautos 
buvo darytas. Aplamai es
ti, kad užėmusios svetimas 
žemes, pavergusios tautas, 
kitos tautos palieka vietovių, 
upių, kalnų pavadinimus, ko
kius rado, atseit kad ir pa
vergtos tautos kaloa. Šiaurės 
Amerikos žemyne — JAV ir 
Kanadoje — atėjūnai, paver
gę čiabuvius — indėnais pra
mintus raudžius, visa ką ra
do : upes, kalnus, slėnius ir k. 
paliko vardais, kokius rado, 
ne kelius ar keliolika, o tūks
tančius. Tik JAV Vakaruose 
žiaurūs ispanai, įsibrovę į Ka 
liforniją užimtas vietoves pa
vadino žydų kilmės šventųjų 
vardais, tolygų maskoliam, 
'lai galingųjų senas, žiaurus 
pavyzdys sunaikint rastos 
tautos įdarbės ir tikybos žy
mes, o įsteigt savo kad ir 
kiek žemesnę, negu rastą, 
kaip kad ispanai į inkų žemę 
geležim ginkluoti, sunaikė 
keleriopai kilnesnę įdarbesnę 
beginklę inkų tautą.

Tai ne tiesos, ne žmoniš
kumo, o žiaurios galės gelba.

Prūsų žemė priešingoj pu
sėj nuo Maskolijos, Lietuvos 
vakaruose, o maskolija rytuo 
se. Nuo neatmenamų amžių 
lietuvių genčių gyventa že
mė : upės, miestai, kaimai ir 
k. maskoliškais vardais pava
dinta ; privežama burliokų ir 
azijotų apgyvendinimui. Vie
tiniai iškelti, tautinė sąmonė 
slopinama. Išlikęs, kadaise 
buvusios didžiulės Lietuvos, 
sklypas apsuptas: iš rytų, ir 
vakarų — maskoliais, iš piet
ryčių — gudais iš pietų — 
lenkais.

Kaip mažai Lietuvai išsi
laikyt lietuviška. . .

nyiru, visų pirma reiktų re
formuoti mūsų raštijoje?

— Nesiūlyčiau nei taip už 
simoti ir sau galvą kvaršinti, 
nei tuo tikslu kokių nors pa
stangų ar išdaigų griebtis, 
kad gautum Nobelio premiją, 
visų pirmiausia reikia tikrai 
talentingai rašyti ir sukurti 
labai stiprių veikalų. Betgi aš 
manau: tegu lietuvis (daoar- 
tinėje pasaulio situacijoje) ir 
kažin kokių gerų veikalų pa
rašytų, jis Nobelio premijos 
vis tiek negautų. (O juo lab
jau tremtinys ir išeivis!). Jei 
gu Krėvė ar Putinas būtų gi
mę gausingesnėje (arba kito
kiame geopolitiniame regio
ne turinčioje teritoriją) tauto 
je, negi katras nebūtų jau tos 
premijos gavęs?

— Kokių Tamsta, kaip li
teratas, turėtum pageidavi
mų, kad kūrėjo darbas būtų 
našesnis?

— Kad rašytojas už savo

Reik didelio, tylaus, tvir
to, rižtingo dvasinio atsparu
mo. Pavergtai spaudžiamai 
tautai kūniškas atsparumas 
neįmanomas prie dabartinių 
s41ygu už geležinės sienos. 
liK tylių, tėviškų, bičruliš-

. iš lūpų, į lūpas žodžių per
duodamas viltingas drąsini- 
mas tėr galimas būdas lietu
vio jausmus teigiama kryp
tim paveikt.

Lietuvių, kad ir apsilpnin- 
ti nuo senų amžių dažno sie
loj glūdi atsparumo dvasia 
jausmas, tik reik ją pažadint. 
Reikia Daukantų ir Šliūpų, 
kad primintų nūdieniam ai
niam senos, galingos Lietu
vos senovę, kada lietuviai ki
tom tautom vadovavo, sveti
mi lietuviam nuolankavo. 
Reikia stipraus įkvėpimo, 
kad lietuvis susikauptų, jaus 
tų savy dievybės spėką, ne
laukdamas orūjos geibos, ne- 
simelsdamas į svetimus die
vus, kurie per ilgus 7 amžius 
nieko lietuviam nedavė, tik 
labjau, lietuvį stumdė, ir žiu 
gdė: Lietuvių valdoma žemė, 
plotas po ploto svetimiem te
ko, ir tai tos pat tikybos len
kai lietuvių žemės plotus gro 
bė. Suvargintas, susikūpri
nęs lietuvis svetimiem nuolan 
kavo, stumdomas, ujamas, 
priešam rankas bučiavo; ver
gaudamas — baudžiaudamas, 
pusalkanis dieną ir naktį dir 
bo; dienom ponų žemę, o na 
ktį savąją žemelę triūsė. Na
mie ir bažnyčioj klūpodamas 
meldėsi, poteriavo; ponai ir 
dvasininkai jo kalbą niekino, 
jo protėvių gražius, kilnius 
papročius trempė, niekas už 
skriaudžiamą lietuvį neuž
stojo, niekas jo sunkioj būk-
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darbo valandą gautų bent 
tiek, kiek gauna grindų valy 
tojas. Kad daug daugiau pir
ktų lietuvišką knygą. O ku
ris jau nusiperka ar dovanai 
gauna, kadgi ir perskaitytų. 
Dabartinė situacija, gal būt, 
pavojinga, nes ji labai apgau 
Ii. Iš paviršiaus juk gali net 
atrodyti, kad gana guviai rū
pinamasi literatūra, kad ji da 
ugumos dėmesio bei rūpes
čių kone centre. Gi net ke
lios premijos, jų įteikimai, iš 
kilmės, pagerbimai... Bet iš 
tikrųjų toli gražu ne tai yra 
tikrasis pulsas bei tempera
tūra. Tikroji gyvybės rodyk
lė ir kraujo srovė — kiek 
knygų išperka (deja!) ir kiek 
jas perskaito (gi dar ma
žiau! Tai yra ypatingai svar
bu, kad kuo daugiau mūsiš
kių gyvai tebejaustų, jog iš
eivijoje mūsų literatūra — 
tai dalis Lietuvos.

* * *

MŪSU^SPORTAS
VEDA KAZYS B ARO N A3

ĮSPŪDŽIAI IR PROBLEMOS PRIEŠ AUSTRALIJĄ.

(Tęsinys iš praeito Nr.)

Rašo Vytautas Grybauskas, Chicago

Šiuo metu, Australijoje, 
mūsų rinktinės laukiama iš
skėstomis rankomis, skaičiuo 
jamos dienos, tuo gyvenama, 
apie tai tik ir tekalbama. Vi
suose miestuose programos 
jau sudarytos minutėmis, 
pradedant iškilmingais suti
kimais aerodromuose, priėmi 
mals pas burmistrus, konsu
lus, lietuvių kolonijose, rung 
tynėmis ir t. t., baigiant iš
skridimu.

Lietuvių rinktinės sąstatas 
jau seniai sudarytas, treneris 
paskirtas, priėmimų' komite
tai visur dirba išsijuosę. Vis
kas jau beveik paruošta, vis
kas aišku. Tik ne pas mus. 
Dar bus daug, daug galvosū
kių. Ir nemažai darbo laukia. 
Organizacinis k-tas, vadovau 
jamas V. Adamkavičiaus, jau 
senai juda. Daug kur sudary 
ti finansams kelti komitetai, 
deja nevisur. Jų darbas labai 
sunkus ir labai lėtais žings
niais eina pirmyn.

Reikia tikėtis, jei tik vi
suomenė atatinkamai rea
guos, kad jų užsibrėžti tiks
lai bus pasiekti. Be abejo, tai 
didžiausia problema.

Gal nemažiau svarbi „bė
da“ yra ir su rinktinės trene
riu. Jo dar neturime. Tam 
darbui aš buvau pakviestas, 
tačiau negalėdamas iš darbo
vietės tokiam ilgam laikotar
piui pasitraukti, buvau pri
verstas atsisakyti. (Nuošir
dus ačiū mielam Prieteliui V. 
Grybauskui, kuris savo nuo
savą biznį perduoda 5-kioms 
savaitėms į žmonos rankas ir 
su mūsų krepšininkais vyks
ta į Australiją, atsižvelgda
mas ne į asmeniškus intere
sus, bet mūsų tautinės ir 
sportinės garbės reikalus. — 
K. B.). Dar keletas kviestų 
kandidatų dėl įvairių priežas 
čių atsisakė. Kam šis uždavi
nys betektų — darbo laukia 
daug ir atsakomybė didžiulė.

Krepšinio sezonas yra pasi 
baigęs, studentams egzami
nų periodas. Iki birželio pa
baigos, daugumas „išeis iš 
formos“ ir neteks fizinės kon 
dicijos. Tabor Farmoj, kur 
vyks pasiruošimas kelionei, 
laike 10—14 dienų reiks vi
sa tai. grąžinti. Ir dar dau
giau. Reiks iš tų 11-kos pa
vienei gerų žaidėjų, sulipdyti 
vienetą, padaryti iš jų drau
gus ir gerai vienas kitą pa
žįstantį aikštėje ir už jos ri
bų. Olimpinės taisyklės, ku 
riomis Australijoj bus žai
džiama, taip pat reikalingos 

prisitaikymo. Sumoje — už
davinys nelengvas, ypač kai 
visi kandidatai yra zcuaę uz 
geras universitetų komandas, 
turėję gerus trenerius ir paje 
gūs į viską kritiškai žvilgte
rėti. Maža klaida, netikru
mas ir nepajėgumas užsitik
rinti pasatikėjimą ir autorite
tą bendram darnumui, stip
riai galėtų atsistoti ant kelio. 
Galvokim optimistiškai ir pa 
sitik'ėkim tuo, kūnam ši pa
reiga teks.

KELIAS I NEŽINIĄ

Prieš 5-rius metus, yy^a 
mas su musų rinKtine i P*u- 
tų Ameriką, aš daugiau ar 
mažiau turėjau orwn«w;.jt 
apie jų krepšinio lygį ir ou- 
vau įsitikinęs mūsų geru pa
sirodymu.

Šį kartą vykstama į neži
nią.

Australai dalyvavo pasku
tinėj ohmpjadėj pirmą kartą. 
Po to, jų klasė pradėjo smar
kiai kilti ir krepšinio žaidi
mas populiarėti. Amerikie
čiai ir europiečiai čia padarė 
didelį įnašą. Šiuo metu, nust 
ralija ruošiasi Tokijo olimpi
niams žaidimams. Tas pasi
ruošimas bus pačiame. įkarš
tyje, ten viešint mūsų krep
šininkams. Neaišku, kokį ly
gį jie bus tada pasiekę, ta
čiau aišku, kad pasipriešini
mas bus didelis. Australams 
nebus tai vien treniruotė. Ne. 
Tai bus noras įrodyti savo pa 
žangą ir pateisinti dalyvavi
mą olimpjadėj, jau nekalbant 
apie garbės reikalą. Kiekvie
nu atveju, rungtynės prieš 
australų olimpinę rinktinę 
bei kelias apygardų rinkti
nes, mūsų krepšininkams bus 
nepaprastas egzaminas. „Ant 
kortos” bus pastatyta garbė 
ir atsakomybė.

Gal vos keli tūkstančiai te
turės progos .tas rungtynes 
matyti, nes daugumoje salės 
nedidelės (kai kur tai progai 
statomos naujos), tačiau prie 
radio ir televizijų, kiekvienas 
Australijos lietuvis, smarkiai 
plakančia širdim, lydės mūsų 
žaidėjų mestą kamuolį į krep 
šį.

Palinkėkim, kad tas kamuo 
lys pasiektų tikslą!

V. Grybauskas.

Tautieti, jau vėliausias lai
kas paremti mūsų krepšinio 
rinktinės išvyką į Aus-traliia. 
Dar šiandien siųsk savo įna
šą Kanados k-to ižd. L. Ric- 
kevicienei, 4 Avon Av. To
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Pažinkime save ir kitus.

Rimšė
ŽIEMRYČIŲ LIETUVOJE 

PETRAS BŪTĖNAS

2.

6. Rimšės ruožas istoriškai yra Lietuvos 
Braslavo palatinato, ir žr. „Padauguvio Lie
tuva” straipsnį. O 1920—1939 metais per šį 
ruožą ėjo Lenkijos okupacinis Daugpilio ko
ridorius ir didelė atšiauri visų gyvenimo sri
čių lenkinamoji banga lietuviškoje žemėje net 
19 metų.

7. Rimšė 4, mstl., gst., vise., pare.; lenk, 
ir rus. Rymšany ,,Rim-š-ėn-ai“; pagal slavus, 
o ne pagal aborigenus baltus; lietuvius, taip 
pat slaviškai, kaip ir beveik visados tik slavais 
sekdami, r.ašo ir vokiečiai; tremtyje išleista
me dideliame Mantnieks Latvija žemėlapyje 
rašoma ne Rimšė, bet slav. Rymszany, 
kaip ir ten lietuvių gyvenančių vardus rašo 
taį> pat iflk jislaViškai, lenkiškai: BrasLaw, 
Dryswiaty, Dukszty, Gajdy, Ikazn, kažkokie 
Krasnoselcy, Opsa, Pelikany, Plusy. kokii; 
lietuviškų pavadinimų niekur nepridedant = 
Brėslauja, — Braslavas, Drūkšiai, Dūkštas, 
Gaidė. Ikaznė, Apsas, Pelekai, Pliusai.

Rimšė stovi tarp Alksno ir ilgių ežerų ir 
netoli aplinkinių Apardų, Dysnų, Alksno ir Žil
ino ežerų; Juodkrantės (Klaipėdos srityje) — 
Švėkšnos ---  Lyduvėnų ---  Krekenavos —
Ramygalos ---  Traupio ---  Anykščių ---  Ute
nos — Dūkšto — Rimšė — Pelekų — Ap
so — Pagasto (Lithuania Propria riba) — 
Dysnos mst. ir žiočių — Polocko linijoje. Dėl 
Polocko pozicijos, — todėl ir suprantama, 
kodėl rytiniai slavai (rusai — velikorosai), 
užėmę Dauguvos augštupį, nuo Polocko per 
Dauguvą brovėsi toliau j vakarus padysniais, 

mėgindami atkirsti Sraunaus Dysnos upės bu
vusią Padauguvio Lietuvą, į kurią įeina ir 
Br.aslavo apskritis.

Rimšė yra nuo Dūkšto geležinkelio mazgo 
po 8 km pirmoji geležinkelio stotis, o tas ge
ležinkelis tuoj pro Bieniūnus, Girdžiūnus už 
Čepukų įeina į Sov. Rusijos sau prisijungtą 
Braslavos apskrities dalį ir nueina pro šias 
okupuotas stotis: Griūtūnus, Trapšius, Pele
kas, Apsą, Kalinkiškę, Braslavą, Slabadą, 
Druiską į Drują ties Dauguvos upe. Taigi, 
Lietuvos valstybei to geležinkelio tėra likę 
koks 12 kilometrų, o likusieji 70 su viršum 
eina jau Sov. Rusijoje. Be „Padauguvio Lie
tuva“ straipsnyje nurodytųjų politinių prie
žasčių dar bus lėmęs ir šis geležinkelis, kad 
Braslavo apskritį Sov. Rusija paglemžė iš 
Lietuvos valstybės.

Rimšė yra Lietuvos valstybei atlikusio bras- 
lavinio baro viduryje, o ji stovi: 40 km į piet
vakarius nuo Braslavo aps. mst., 48 km į žie
mryčius nuo Švenčionių aps. mst., 30 km į 
pietryčius nuo Zarasų aps. mst., 21 km į pie
tus nuo Latvijos valstybės sienos, 18 km į 
žiemvakarius nuo Vidžių (kurie Sov. Rusi
jos pasisavinti), 8 km į rytus nuo Dūkšto gst. 
ir 90 km į vakarus nuo Lithuania Propria 1566 
--- 1793 metų rytinės ribos.

8. Girdžiūnai 1, kaimas stovi nuo Rim
šės miestelio tuoj į žiemryčius, Apardų ežero 
žiemvakarių šone. Pro Apardų ež. eina dabar 
siena su Gudija. Čia yra gimęs augęs Lietuvos 
reikalų sumanus gynėjas Jonas Kardelis, „Ne 
priklausomos Lietuvos” laikraščio redaktorius. 
Tą straipsnį rašiau dar ir šį mūsų tautos ryš
kų ramstį pagerbdamas. Mes privalome pa
žinti savuosius darbuotojus kartu su jų tėviš
kėmis, nes tai padeda geriau pažinti ir lietuvių 
tautą bei Lietuvos valstybę. O kadangi Rim
šės padangė, kaip ir Padauguvio Lietuva, kur 
ta padangė, mums kiekvienam yra svarbi kaip 
reikiant pažinti, tai iš ano tolimo krašto tikro 
liudininko šiame laikraštyje būtų svarbu bei 

naudinga daugiau žinių apie tą šalį pasiskaity
ti. Nors kartą Padauguvio Lietuva privalo iš
kilti ir įeiti į Lietuvos valstybės tiesioginių ir 
gyvųjų interesų ratą.

Rimšės ruožo nepažįstu, nesu jo matęs, ne
teko jo vaikščioti: 1920—1939 metais jis buvo 
už „lenkiškosios demarklinijos“, kur į ten lie
tuviui iš Lietuvos valstybės buvo Lenkijos sat
rapų uždrausta koja kelti, o ten vietiniai lietu
viai, atskirti nuo savosios valstybės, buvo be
teisiais paversti Lenkijos administracijos ir 
„polskos viaros“. O anksčiau, prieš tai? „Pa
dauguvio Lietuva“ straipsnyje nurodžiau, kiek 
kur mano būta Padauguvio Lietuvos išvaikščio
ta 1-ame pasauliniame kare 1919 vasaroje ir il
game gražiame rudenyje. Tada yra tekę būti 
Rimšės ruožo kaimynystėje, ir ten tada mano 
būtieji vakariausi punktai tėra Pelekai ir Vi
džiai. Daugpilio — Turmanto ---  Gaidės ---
Rimšės ---  Dūkšto ruože tada virė Rusijos ir
Vokietijos karo frontas, ir todėl Rimšės, Gai
dės, Daugėliškio apylinkių aš niekados nema
čiau. Jei Gerbiamas Redaktorius sutiktų atpuo- 
lęs ko parašyti iš savo tikrai lietuviškos padan
gės, tai būtų naudinga kiekvienam lietuviui, o 
aš pats nors vaizduote naujomis žiniomis pasi- 
pildyčiau 1919 metų priverstinę „ekskursiją“ 
po Padauguvio Lietuvą, užuot dabar su savais 
„kadilakais“ iš savų „rezidencijų“ ekskursavęs 
po svetimųjų Holliwoodu „š'ventmiškių“, El
doradu „seilėvarvių salų”. . ., sako, gražybių 
gražybes.

Kardeliškė 1, Lenkijos štabo žemėla- 
kyje Kardeliszki, gyvenvietė (vienkiemis) 
Apardų ežero pietrytiniame šone, jau Sov. Ru
sijos pasisavintoje Braslavo apskrities dalyje, 
gal 7 km į pietvakarius nuo Rimšės mstl. ir gal 
5 km per, Apardų ežerą į pietryčius nuo Jono 
Kardelio tėviškės Girdžiūnų kaimo. Koks bū
tų santykis ar ryšys tarp Kardelis pavar
dės ir Kardeliškė, gyvenvietės, — neži
nau. Betgi šis atvejis išduoda, kad K a r d-e 1 - 
i o pavardė bene bus čia ir dažnesnė, jei yra 

net perėjusi į K a r d-e 1 i-š k-ė s, gyvenvie
tės pavadinimą. O kokį politinį ir plebiscitinį 
vaidmenį priesaga -i š k- vaidina lietuvių plo
tams suvaikyti ir nustatyti, žr. „Padauguvio 
Lietuva“ straipsnį.

9. R.i m-š-ė vietovardis yra lietuviškas, kur 
yra šaknis R i m- arba ji ir su pašakniu š: 
R i m-š-. Pavardžių Rimša yra Rokiškio aps. 
Svėdasų par., R i m-s z-i s (Daukanto „Privi
legija“; K. Būga, Rinkt, raštai. 1, 204, 235 p..; 
LE. XXV. 302 p.), Vilkaviškio aps. Paežerių 
vis. Naudžių k. (LE. XXV. 303 p.), Biržų aps. 
težinau Levaniškiai. 1 B.), Rimšelis pv. Sve 
nčionių aps. Murmų k. (LE. XXV. 307 p.; 
valsčiaus nėra nurodyta). Rimas pav. Ro
kiškio aps. Kamajų par. ir Utenos aps. Užpalių 
par. (K. Būga, Rinkt, raštai. III. 259 p.) ir plg. 
iš Lietuvos Šėlos kilusio Vaižganto kūrinio var
dą „Rimai ir Nerimai“, kur Rimas Rimai 
yra veikėjas,ai iš tikrosios pavardės; R i m a š a 
— Vii kiaušio įtakas Šiaulių aps. Joniškio par. 
(K. Būga, Rinkt, r.aštai. III. 259 p.), Rim-aš-a, 
ir Ri m u o š ė, Rim-uoš-ė, 6 km ilgio — Kruo 
jos (Mūšos) dešinys įtakas, tekąs pro Kuru k. 
Šiaulių aps. (L. E. XXV 307 p.), o Kuraik 
yra Radviliškio vis., --- taigi, čia bus dvi atski
ros upelės; R i m i e t i s, Rim-iet-is, ežeras 
Šventažerio par. (K. Būga, Rinkt, raštai. III. 
259 p.), Lazdijų aps.. į šiaurę nuo jų; reikia 
pastebėti, kad tas ežerėvardis niekuo neryši su 
Rymo-Romos miestu ir jo vardu; Rimšų- 
p y s, Rim-š+up-ys, 8 km ilgio — Dotnuvos 
(Nevėžio, Nemuno) dešinys įtakas, tekąs nuo 
Grinkiškio mstl. į rytus, Kėdainių aps. (LE. 
XXV. 307 p.) ; Lietuvos Apgyventose Vieto
se. 1925 m. yra šaknies R i m-š- gyvenviečių 
vardų ligi 10 įvairiose Lietuvos vietose; iš Bir
žų aps. Vaškų vis . Paliepių k. yra Karolis 
Rimša, tarsi Lietuvos Palangos Juzė, liau
dies susipratėlis patriotas caro Rusijos prie
spaudos laikais savoje apylinkėje, netoli savo 
tėviškės Gružių bžk. vargonininkas.

Bus daugiau.
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LIETUVOS ISTORIJA
Dr. Juozas B. Končius ang 

lų kalba parašė ir išleido ver 
tmgą leidinį, skirtą Vytauto 
Didžiojo istorijai, lai yra di 
delis įnašas į anglų kalba Lie 
tuvos istorijos leidinių loby
ną.

Dr. Anysas yra parašęs di 
džiulį veikalą lietuvių kalba 
apie Vytautą Didįjį, kuris ža 
aa būti ilgai netrukus leidžia 
mas.

Jau buvo paskelbta, kad 
prof. Z. Ivinskis parašė pir
mąjį Lietuvos istorijos tomą, 
kuris susilaukė ir premijos, 
nors dar rankraštyje būda
mas.

Dr. C. R. Jurgėla yra pa
rašęs didžiulį veikalą apie 
Žalgirio mūšį, kuris taip pat 
ilgai netrukus žada būti at
spausdintas.

Tat atrodo, kad Lietuvos 
istorija turės ryškiau paaiš
kėti. lai geras dalykas. Ypač 
geras, nes Lietuvos okupan
tas ir jo pataikūnai Lietuvos 
istoriją falsifikuoja ir žaloja, 
viską tempdami ant rusiško
jo kurpalio.

LIETUVOJE MIRĖ 
PRANSKUS - ŽALIONIS
Visa okupantinė bolševiki

nė kirbynė pasirašė nekrolo
gą (Lit. ir M.) Broniui Ans- 
kaičiui - Pranškui - Zaliomui, 
kuris gegužės 7 d. Vilniuje 
mirė širdies priepuolio ištik
tas.

Gimęs 1902. X. 11, vidun 
nį mokslą išėjo Lietuvos gim 
nazijose, o aukštąjį Maskvos 
universitete, kur vėliau buvo 
profesorium. Nukentėjo nuo 
Stalino kulto, bet po 7 metų 
buvo reabilituotas ir buvo Vii 
niaus universitete profeso
rium. Rašė eilėraščius. Buvo 
ištikimas partietis ir lietuvių 
literatūros politrukas.

DVIGUBAS DAKTARAS
Leopoldas Trečiokas, Dak 

taro Trečioko ir Lietuvos 
operos solistės Aliodijos Di- 
čiūtės Trečiokienės sūnus, 
baigęs chemijos mokslus, įsi
gijo chemijos daktaro laipsnį 
ir buvo paliktas universitete 
profesoriauti. Bet jis pasiry
žo išbandyti ir tėvo profesiją 
ir dabar įsigijo medicinos 
Daktaro laipsnį ir tapo pvdy 
toju.

„VIŠČIUKŲ ŪKIS”
Tai satyrinė Anatolijaus 

Kairio komedija, kuriai Sce
nos darbuotojų s-gos Jury tko 
misija įpripažino pirmąją pre
miją — 500 dol.

• Liudas Stukas, baritonas, 
reiškiasi kaip solistas.

DAINŲ IR ŠOKIŲ LIAU
DIES ANSAMBLIS

gegužės 3 d. išvyko gastrolių 
į rytų Vokietiją ir Čekoslova
kiją. Kelionėje išbusiąs du 
mėnesius. Pagal meno vado
vą, VI. Bartusevičių, siekia
ma, kad koncertuose būtų su 
darytas vaizdas apie liaudies 
senąjį meną ir šiandieninį gy 
vertimą.

STRINBERGO „TĖVAS”
buvo pastatytas Lietuvių na
muose. Veikalą režisavo Dėt 
rofto Dramos mėgėjų sambū
rio vadovė Z. Arlauskaitc- 
-Mikšienė. Vaidino Z. uaigc 
lyte, St. Geldauskas, Ir. Lau
rinavičienė, D. Lisauskas, Al. 
Pesys ir R. Sukauskas. Deko 
racijas piešė St. Iljesevičius.

„ŠILAINĖS” SUKAKTIS
Detroito tautinių šokių 

grupė „Šilainė“, nuo įsistei- 
gimo dienos vadovaujama mo 
kytojos Galinos Gobienės, ge 
gūžės 16 d. minėjo lt>-kus 
metų sukaktį. Ta proga buvo 
šaunus balius su šnannŠKių ir 
kitokia menine programa. Su 
kaktuvinį leidinį, kuname 
yra visų buvusių ir esančių 
šokėjų nuotraukos, o taipgi 
grupės veikimo istorija, reda 
guoja St. Garliauskas. A. N.

KLAIPĖDOS
DRAMOS 1 LAIKAS

pastatė naują K. Sajos kome 
diją „Gaidžio pentinai *. V ei 
kalą režisavo P. Gaidys, de
koracijos — A. Taraoildos. 
Tai ketvirtoji teatro šio se
zono premjera. Dar numaty
ta pastatyta S. Aliošino dra
mą „Palata“ ir Sastre pjesę 
iš Ispanijos.

VILNIUJE IŠLEISTA
Lenkijoje (anksčiau — Vaka 
ruošė) gyvenančio Juozo Kė 
kšto (Adomavičiaus) „Lyri 
ka“. Surinkti įvairių metų 
poeto eilėraščiai, dar pateik
ti keli vertimai. Penki Kėkš
to eilėraščiai paskelbti 4-me 
„Pergalės“ n-ry. Įžangos žo 
dyje rašyt. Al'b. Žukauskas 
nurodė, kad J. Kėkštas buvęs 
ne kartą persekiotas už ko
munistinę veiklą, 1940 m. 
kaip „asmenybės kulto auka“ 
buvo patekęs į tol. šiaurę, bu 
vęs lenkų Anderso armijoje, 
dar vėliau 10 metų praleidęs 
Argentinoje. Poeto gyveni
mas esąs nepavydėtinas, Ar
gentinoje ištikęs paralyžius, 
jis sunkiai bevaldąs kairiąją 
pusę ir šiuo metu gyvenas 
Varšuvoje. Gauna pensiją 
kaip „revoliucinio judėjimo 
veteranas“. E.
• Žemaitės komedija „Trys 
mylimos” Vilniuje pastatyta 
per televiziją.

PUTINAS
S. GEGUŽIS

Gegužį dainavo ne vienas poetas, 
Ir man čia belieka nedaug kas p.idėti.

• Gal dainas dainuoti daug kartų girdėtas? 
Alyvų paunksmėj svajot ir mylėti?

Norėčiau aš vien į tą meilės idilę 
Įpinti nors vieną rūstesnę gaidą. 
Prabilkit, kas skurdot per žiemą nutilę! 
Pavasario audros te jūsų nebaido.

Išeikit į laisvę, kai pirmas griaustinis 
Ir žaibas paskatins pavasario liūtį. 
Ir ryžto balsai nuaidės iš krūtinės, 
Kad ge.a šioj žemėj gyventi ir būti.

Būk sveikas, geguži, pražydęs raudonai, 
Maištingom, viltingom dainom nuskardėjęs! 
Pakilo į saulę širdžių milijonai, 
Laisvų kaip tas drumstas pavasario vėjas.

Jos šlovina laisvę, kur laisvė pražydo, 
Jos smerkia vergovę, kur slegia vergovė. 
Teskamba balsai, kur gegužį pragydo, 
Teskleidžia žiedai, kuriuos saulė sukrovė.

Hrljo5
VEDA D R, GUMBAS

LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS

Lituanistikos Institutas yra 
moksl.n.ų tyrinėjimų įstaiga, 
kurios tikslas ir uždaviniai 
yra skatinti, organizuoti ir 
remti tyrinėjimo darbus, su
sijusius su Lietuva ir jos kul

tūra, kaip lietuvių kalba ir li
teratūra, tautosaka, Lietuvos 
istorija ir geografija, J/etuvių 
spauda ir bibliografija, Ame
rikos lietuvių kultūros istori
ja ir kiti kultūrinio gyveni-

Aušros Vartai Vilniuje ir kairėje Šv. Teresėš bažnyčia. Lie
tuvos okupantas, padedamas okupacijos tarnų Lietuvoje, ali
na Aušros Vartus, neleidžia remontuoti, kad tuo būdu būtų 
jie žmonių užmirštami, bet Lietuvos žmonės juos lanko, 
ypač gi Sekminių metu, kada Vilniun suplaukia minios iš 
visų jos kampų, svarbiausia atlankyti Aušros Vartus.

KIŠENIAI NEAPSAUGO 
ĖMIMO

Lietuvos kompartijos sek
retorius įsigijo kelnes be k.Se 
nių, kad žmonės nekalbėtų, 
jog jis ima. . . Pasirodė, kad 
po pažaste jis daugiau gali 
paimti. . .

SOVIETIŠKAS 
PASITEISINIMAS

Milicininkas: Pilieti, esi la 
bai apsileidęs. Visi kiemo 
kampai pilni šiukšlių. Reikės 
protokolą surašyti, — pareiš
kė milicininkas.

Pilietis: Atsiprašykite ma
ne, nes mane neteisingai kal
tinate : šitos šiukšlės praėju
siųjų metų. . .

mo reiškiniai, susiję su lietu
vių tauta praeityje ur dabarty 
je-

Institutas turi šiuos sky
rius :
a) lietuvių kalbos,
b) lietuvių literatūros,
c) lietuvių tautotyros (etno

grafijos ir tautosakos),
d) lietuvių spaudos istorijos 

ir bibliografijos,
e) Lietuvos istorijos ir 

proistorės,
f) lietuvių išeivijos istorijos,
g) Lietuvos geografijos.

Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje, kai Pabaltijo kraš 
tai pateko sovietų valdžion, 
tūkstančiai mokslininkų, pro 
fesorių, rašytojų ir meninin
kų paliko savo gimtąjį kraštą 
ir jiešlkojo prieglaudos lais
vuose vakaruose.

Lietuvių Profesorių Drau
gija Amerikoje 1952 m. suor
ganizavo Lituanistikos Insti
tutą, kaip mokslo darbų cent 
rą, kad laisvai galima būtų 
tęsti lituanistikos mokslų vys 
tymo darbą, kuris tėvynėje 
buvo nutrauktas sovietų ka
rinės okupacijos dėliai ir iki 
to laiko nerodė jokių atgiji
mo ženklų.

Pradedant 1964 metais, In 
stitutas perima leisti Knygų 
Lentyną. Tai bibliografinis 
žurnalas, suredaguojąs kny
gas ir svarbesnius straips
nius, paskelptus laisvame pa 
šaulyje.

Artimoje ateityje bus iš
leistas pirmas Instituto Met
raščio tomas.

Rimtas dėmesys skiriama*' 
sumanymui paruošti kitą tri
jų tomų veikalą, tai Lietuvių 
tautos kultūros istorija. Ins
titutui reikia surinkti pakan
kamai lėšų, kad būtų galima 
prie šio darbo pritraukti pa
jėgius asmenis.

Nukelta į 5-tą psl.

UŽRAŠAI PADEDA
N UGA1V1TĖ JUŠKOMS

Daugelis švedų farmerių, 
išgindami karves į lauktis, 
ant šonu didelėmis raidėmis 
užrašo: KARVĖ.

Taip daroma esą todėl, kad 
kai kurie medžiotojai ta.p nu 
gamtėję, kad karvės neatski
ria nuo briedžio... Bet pasatai 
ko dar blogiau, kada medžio
tojai pagalvoja, kad tai yra 
kaip tiktai medžiotojams tai 
kinys...

NEVYKUSI PRIEMONĖ
Maskvoje milicija norėjo 

pagauti vagį nusikaitimo vie
toje ir tuo tikslu parduotuvė
je įtaisė automatinį foto apa 
ratą.

Vagis įsilaužė septintą kar 
tą, ir milicja dabar jieško. . . 
foto aparato. . .

* * *
„Meilė — tai aritmetika“, 

— nusprendė vienas donžua 
nas, kai pamiršo, kuriai šian
dien paskyrė pasimatymą. . .

* * *
Ji taip mylėjo savo katiną, 

kad pati jam gaudė peles. . .
* * *

Kumelė, žiūrėdama į pas
kui Greyhoiind autobusą rie
dantį Fordą, samprotavo: 
„Štai kokie tie šių laikų ku
meliukai”. . .

* * *
Ir slkunkė esti maloni, kai 

iš jos išdirbto kailio esu pa
siūta kepurė. . .

* * *
„Vargšelis, tokią naštą te

mpia. . . Kad nors krepšį 
kaip aš turėtų“, — užjautė 
kengūra vėžlį.

* * ** * *
Reikia apgailestauti tą, ku 

ris tol nemato žvaigždžių, 
kol negauna į dantis.

* * *
Tiesą laiko užrakinę devy

niais raktais, kaip didžiausią 
brangenybę, būtent tie, ku
rie mažiausiai ją brangina.* * * •

Sunku glostyti žvėrį žmo
gaus kailyje.

* * *
Nesileisk jausmų nuveda

mas ten, kur jie pasibaigia.
* * *

Duona atveria kiekvieną 
'burną.

* * *
Melas atkaklus: demaskuo 

tas jis mano, kad tapo teisy
be.

* * *
Kur uždraustas juokas, 

ten paprastai ir verkti negali 
ma.

Šovinizmas tos smulkus, 
kad prasiskverbia visur.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
29.

4.
Kai iki koncerto pradžios beliko keliolika minučių, pub

lika vientisu srautu užplūdo filharmoniją. Pirmiausia minia 
susitvenkė žemutiniame fojė, dviem šonais pereinančiame j 
garderobus. Aldona bijodama pasimesti su Karuža, įsitvėrė 
jo rankos ir pasistiebė ant pirštų galų. Aplink siūbavo galvų, 
skrybėlių, įvairiaspalvių moteriškų kepuraičių jūra. Netyčia 
ji stumtelėjo priekyje stovėjusį vyriškį ir, pirm negu spėjo 
pratarti įprastinį „atsiprašau“, išsprūdo jai netikėtumo šūks
nis :

— Pauliau, drauguži, ir tu čia?
Atsigręžė ne jis vienas.
Tik dabar Aldona pamatė, kad greta — Lauritėnienė.
Mielai būtų šią akimirką Aldona prasmegusi skradžiai 

žemę, bet po kojomis buvo marmurinių plytelių grindinys. Į 
ją žvelgė nustebusios, susidomėjusios ir tuo pat metu kiek 
pašaipios moters akys. Trauktis nebuvo kur.

---- Atsiprašau. . . ---- pro glumią šypseną tepajėgė ištarti 
Norkutė.

Iš padėties gelbėjo Paulius.
— Malonėkit susipažinti: mano žmona. . . Norkutė. . .
— Mes lyg ir pažįstamos, — ištarė Lauritėnienė. — 

Kažkada univermago tarpduryje susitikome. . .
Norkutė pritariamai linktelėjo ir nedelsdama pristatė 

Karužą.
Lauritėnienė ir Karuža, bent iš matymo, taip pat buvo 

pažįstami. Ir nuo gana seniai, — kai Elė, dar instituto studen
tė, kartu su savo kursu lankydavosi muzėjuje.

Damoms buvo pasiūlyta tuojau pat persiauti ir, savo 
paltus, skrybėlaites patikėjus vyrams, kilti į viršų.

Aldona kopė laiptais kiek atsilikusi, neraminama vienos 
minties: kaip reikės pradėti šneką su ja. Pirmoji frazė, rodė
si Norkutei galėjo nulemti visą pokalbį. Bent iki to momen

to, kol, susitvarkę drabužinėje, pakils į viršų vyrai. Vadinasi, 
ji pirmoji turi pradėti šneką. Tai buvo toli gražu ne taip jau 
paprasta. . _

Pradedantys ekvilibristai, neturi pakankamų įgūdžių vai

kščioti įtemptu lynu, paprastai rankoje laiko skėtį. Tai pade
da neprarasti lygsvaros. Aldonos padėtis buvo keblesnė — 
į nieką, be savo nuojautos, ji šią akimirką negalėjo įsitverti.

„Būk atsargi. Neleisk jai perimti iniciatyvos į savo ran
kas. Degsi. . — diktavo vidinis balsas.

Aldona buvo pasiruošusi klausyti šio balso.
---- Kaip jums sekasi? ---- stabtelėjusi laiptų aikštelėje 

ir laukdama, kol susilygins su ja Norkutė, netikėtai paklausė 
Lauritėnienė. ---  Paskutinį kartą aš jus mačiau „Fauste“. Ir,
turiu pasakyti, buvau sužavėta.

— O, tai buvo gana seniai! — Aldona per vieną aki
mirką spėjo suvokti viską, kas pasakyta, ir dargi pati viena 
pagalvojo: „Kurie kyšteli nosį į teatrą kartą metuose, ma
žiausia turi teisės spręsti. . .” Bet Lauritėnienės žodžiuose ji 
negalėjo įžiūrėti jokio akibrokšto. Tegul ir su miglota išlyga 
„buvau“. Nelaukta pradžia jai išmušė pagrindą iš po kojų. 
Ir Aldona ėmė kalbėti greitai, lyg save teisindama, lyg norė
dama pateisinti ją, Lauritėnienę: ---  „Faustas” šį sezoną, tie
sa, iš viso ėjo vos porą kartų. . . O juk miela opera, ar ne? 
Aš savo Zibelį kažkaip ypatingai išskiriu iš kitų vaidmenų. 
Net negalėčiau jums pasakyti kodėl. Ir pasigendu greitai. 
Pagaliau tikriausiai tai vienas ir tas pats. . .

Vi:ą šią tii.idą Aldona pasakė vienu atsikvėpimu. Su
stojo tik tada, kai jai pasirodė, jog pašnekesio kryptis tikrai 
įgavo ’ nebepavojingą kryptį. Reikėjo tik įdėmiai laikytis 
farvaterio, ir jokie povandeniniai rifai, aisbergai nepastos ke
lio.

Elė klausėsi tylėdama. Joks jos veido raumuo nerodė 
nei pritarimo, nei noro ginčytis.

— Aš visuomet pavydžiu tiems, kurie įsimylėję savo 
darbą. Juk jūs labai mylite teatrą? — Lauritėnienė nukreipė 
Į ją tiriantį žvilgsni. ---  Tiesa?

— Argi gali būti kitaip?
— Aš nežinau. . . Bet juk galima, pavyzdžiui, mylėti 

meną savy. Galima ir save mylėti mene! O tai jau nėra vie
na ir tas pats.

Mintis nebuvo nauja. Priešingai — girdėta daug kartų 
ir dargi pačiais įvairiausiais varijantais. Narkutę glumino kas 
kita — galima potekstė. Jai kažkodėl rodės, kad užuominą 
apie menininko savimeilę šiuo atveju reikia suprasti žymiai 
plačiau. Ir asmenį, ir gyvenimo būdą, gal net moralę.

Nugirdusi už savęs Karužos balsą, ji su palengvėjimu 
pakeitė kalbos temą.,

— Jūs tik paklausykite: mano vyras jau ir Pauliui šne

ka apie Goja. Tiesiog pamišęs dėl šito ispano. Radęs kant
rų klausytoją, jis, rodos, galėtų šnekėti apie savo numylėtinį 
be jokios pertraukos.

Karuža iš tiesų entuziastingai, ne be patoso kalbėjo apie 
didžiojo ispano kovą su savo amžiaus įtakingais snobais. Ir 
pasakojo taip, tarsi būtų ne knygose išskaitęs, o pats matęs 
savo akimis, drauge pergyvenęs. Aldona apsimetė irgi klau
santi. Jai reikėjo susikaupti, laimėti laiko. Ji negalėjo sau 
atleisti, kodėl išsigando ir sutriko pirmosiomis susitikimo aki
mirkomis.

„Ir kas ji tokia? Niekas, paprasčiausia moteriškė. . . — 
drąsino save Aldona. — Atseit, ir ji girdėjusi kažką apie 
Stanislavskį. . .”

Tik antrasis skambutis nutraukė Karužos šneką. Išreiš
kęs viltį, kad pertraukos metu dar bus progos tęsti šį malonų 
pokalbį, jis paėmė už parankės Aldoną ir nuėjo jieškoti sa
vųjų vietų.

Kairštais plojimais pasitiko salė vengrų smuikininką. 
Publika kol kas plojo jo jaunystei atviram akių žvilgsniui, 
lieknai, tarsi iš bronzos nuliedintai figūrai.

Paganinio „Kapričio“.
Aldona bandė susitelkti jau prie pirmųjų melodijos vin

gių, bet dėmesio lanke išliko vien pablyškęs muzikanto vei
das ir baltos, dailiais plonyčiais pirštais rankos. Muzikos 
farsai plaukė pro šalį, visai nesužadindami atbalsio jos vi
duje.

Ne per toliausiai ---- už kokių septynių ar astuonių eilių
— sėdėjo Paulius su žmona. Iš savo vietos ji gerai matė Lau- 
ritėno pečius, kiek į šalį pakreiptą galvą (matyt, sėdėję 
priekyje, šiek tiek užstojo sceną). Matė taip pat lygią Elės 
šukuoseną ir ovališką vakarinės suknutės apykaklę.

„Galima ir save mylėti mene. . ,“
Meną savyje. . . Save mene. . . Iš viso, gal būt, čia dau

giau žodžių žaismo, negu minties. Tarsi mylėti meną savyje 
reikštų atsisakyti gyvo asmeninio suinteresuotumo? Ir kas pa
galiau yra pagrindinis kūrybos stimulas, jeigu ne įgimtas ver
žimasis išreikšti save? Štai kad ir šis vengras. . . tūkstančiai 
smuikų pasaulyje groja tą Paganinio kūrinį. Ko jie siekia? 
Argi jiems svarbiausia gaidose perskaityti Paganinį? Ne. Kiek 
vienas ten visų pirma jieško savęs. Tarsi Kolumbo ainiai, pa
kėlę bures, jie leidžiasi į nežinomą kelionę. Ir visa ne todėl, 
kad surastų tai, kas jau seniai atrasta. Jie jieško ir — arba 
nesuranda nieko arba ---- naują žemę — save. . .

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

Jau su daugeliu mielų 
rnontreahečių teko kalbėtis 
Fondo įnašų reikalais. Kaiku 
riems įdaviau ir pareiškimų 
blankus, kurie pasikalbėję su 
artimaisiais, žadėjo grąžin
ti su savo parašais arba palik 
ti Lite įmokėdami pinigus. 
Bet iki šiol tik iš kebų tesu
laukta. Manau, kad duoti vi
suomet lengviau, negu prašy 
ti, o reikalas visiem aiškus. 
Vėliau ar anksčiau visi gal
vojame savo dalį atiduoti. 
Lauar pats patogiausias lai
kas tai padaryti, nes užėjus 
atostogoms, visuomet sun
kiau su pinigais.

Taip pat noriu ir visų tų, 
su kuriais dar neturėjau pro
gos susitikti, paprašyti, kad 
ir dalimis mokėti savo numa
tomą įnašą Lito bankelyje F- 
clo sąskaiton D 889.

Užtikrinkime pagrindinį 
kapitalą atstatomai Lietuvai 
ir padėkime jo investavimo 
procentais išlikti gyvai lietu
vybei gal dar ir gana ilgoje 
tremtyje ir išeivijoje.

Juozas Lukoševičius 
Įgaliotinis.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Aukos bažnyčios fondui: 
po 75 dol.: K. Smilgevičius, 
V. Dargis; $60: J. Dabkus; 
$30; M. Kazlauskas; $25: P. 
Gudzinskas; $20: J. Rugie
nius, J. Ciplijauskaitė - Tan
ner; $ 18 J. Adomaitis; J. 
Ūsas; 10 A. Paškevičienė, J. 
Blauzdžiūnienė, J. Šveikaus
kas, V. Valka, V. Janušaus
kas, A. Mitchell, A. S- Cher- 
nis, V. Skaisgiris; $ 5: G. 
Gedvilienė.

Šv. Tėvas paskelbė, kad 
mišių metu įvedamas naujas 
liturginis paprotys šv. komu 
nijos metu. Kunigas dalinda
mas šv. komuniją tikintie
siems sako: Corpus Christi, 
po to tikintysis atsako: 
Amen, ir po to priima šv. ko
muniją. Corpus Christi reiš
kia „Kristaus Kūnas”, o 
Amen reiškia Tebūnie. Šio 
liturginio atnaujinimo tiks
las yra suteikti šv. komunijos 
priėmimui daugiau sąmonin
gumo ir didesnio aktyvaus da 
lyvavimo šiame aukščiausia
me mūsų tikėjimo momente.

GEGUŽINĖS PAMALDOS 
sekmadieniais vyksta po mi

M. MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS |
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. $

SIUNTINIAI |
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Anglij'ą 

ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per 8
JANINĄ ADOMONIENę. |

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

šių. Gražu prisiminti tradici
ją iš Lietuvos. Bet litanijos 
giedojimas labai žiauriai kir
čiuojamas. Atrodo, kad ne
sunku būtų taisyklingai kir
čiuoti, ypač, kad yra kas pa
dėtų nustatyti teisingus kir
čius.

PADĖKA
Švenčiant N. P. Marijos Se 

serų veilclos Montrealyje de
šimtmetį, mūsų mieliems 
prieteliams, tiek daug įdėju- 
siems rūpesčio ir širdies, no
rime pareikšti gilią padėką.

Pirmiausiai padėka tenka 
šventės žvaigždei, operos 
solistei P. Brčkienei, savo au 
kštu dainos menu praturtinu 
šiai Montrealuio koloniją.

Mūsų nenuilstamai Rėmė
jų Valdybai: visą atsakomy
bės rūpestį nešusiai pirminin 
kei p. A. Zubienei, vicepirm. 
p. D. Smilgevičienei, p/ M. 
Buzienei, p. A. Ottienei, p. J. 
Jankienei, p. G. Montvilienei, 
p. Zubui, p. Dalmantui. p. 
Smilgevičiui ir programos ve 
dėjui p. Rudinskui.

Įvairių patarimų bei konk
rečios paramos gavome iš 
abiejų lietuviškųjų parapijų 
klebonų: Gerb. Tėvo K. Peč 
kio S. J., Gerb. Kun. Dr. F. 
Jucevičiaus ir taip pat iš 
Gerb. Tėvo J. Vaišnio S. J.

Mieloms rėmėjoms p. Ūsie 
nei. p. Šaltenienei ir kitoms 
už nepamainomą talką įvai
riuose darbuose, o taip pat 
mieloms ponioms už puikius 
tortus ir 'kitus skanėsius.

Ypatingai daug nuoširdu
mo bei paramos per visus me 
tus patyrėme iš Kat. Moterų 
Drjos. kuriai taip sumaniai ir 
atsidavusiai vadovavo p. V. 
Ottienė. Jos plati ir kilni šir
dis apėmė visus.

Dėkojame Kat. Moterų 
skyriui Montrealyje <iž auką 
$ 20,00, A. V. parapijos Šv. 
Onos Dr-jai už $ 10.00, lietu 
vių bankeliui „Litui” už su
teiktą paramą $50.00.

Visiems dėkojame už fan
tus, ypač p. p. Gražiams už 
brangią minko kepurę ir ki
tas dovanas.

Nuoširdi padėka ir visiems 
tiems, kurie savo malda, dar
bu ar atsilankymu parėmėte 
mūsų darbus.

Teatlygina Jums Viešpats!
Nek. Pr. Marijos Seserys.

Instituto pagrindą sudaro 
jo tikrieji nariai, kurių šiuo 
metu yra 32. Jų tarpe yra 14 
profesorių, kurie šiuo metu 
dirba įvairiuose universitetuo 
se ir kolegijose, Amerikoje ir 
Europoje. Daugelis kitų tik
ru ių narių anksčiau yra buvę 
profesoriai Lietuvoje, Vaka
rų Europoje ir Amerikoje, 
yra nariai įvairių akademijų 
ir kitų mokslo organizacijų. 
Devyni nariai yra šio krašto 
federalinių įstaigų tarnauto
jai, dirbą Amerikos Balse, 
Kongreso Bibliotekoje ir ki
tose valdžios įstaigose. Kiti 
nariai yra lietuviškų laikraš
čių ir žurnalų redaktoriai ar
ba veikėjai, aktyviai pasireiš- 
kią Amerikos lietuvių kultū
riniame gyvenime.

Instituto prezidentas yra 
dr. Jonas Balys, buvęs profe
sorius Vilniaus, Pabaltijo ir 
Indianos universitetuose, šiuo 
metu dirbąs Kongreso Biblio 
tekoje, Slavų ir Centrinės Eu 
ropos skyriuose.

Vadovybės adresai: Insti
tuto prezidentas: Dr. Jonas 
Balys, 4522 Albion Road, Col 
lege Park, Maryland. Zip co
de 20740. Telef. Area 301 
WA7-8830.

Iždo Tarybos pirm.: Adol 
fas Baliūnas, 6633 So. Rich
mond St., Cichago, Ill. Zip 
code 60629. Telef. Area 312 
WA 5-5076.

Iždininkas: Alf. Semėnas, 
6507 S. Troy St., Chicago, 
Ill. Zip code 60629. Telef. 
Area 312 925-5988.

Visus įnašus Lituanistikos 
Instituto naudai prašoma šių 
sti iždininko adresu. Tačiau 
kiekvienas Iždo Tarybos na
rys priims įnašus ar aukas ir 
suteiks visas informacijas.
PROF. DR. P. JUCAITIS,
1958-61 m. buvęs TENCO 
įmonės (Linden, N. J.) tyri
mų skyriaus chemikas, 1962 
m. pasitraukęs pensijon, da
bar pakviestas organinės ir 
analizinės chemijos patarėju 
(consulting chemist) prie 
Owens Illinois Technical Re 
search Center, Toledo, Ohio.

1948-51 m. Dr. J. Jucaitis 
buvo chemijos profesorius 
Gannon College, Erie, Pen
nsylvania, iš kur 1951 m. per 

SIUNTINIAI LIETUVON
P e r

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems r 

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

Apeikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

| JOE’S BUTCHERY & GROCERY i
*5 J. LAURINAITIS
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I
 ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ | 

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

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

ėjo į Illinois Institute of Te
chnology Research Institute, 
Chicago, kur dirbo kaipo ty
rimų chemikas ir cheminių 
projektų vedėjas (project le
ader). Čia už mokslo darbus 
1955 m. buvo apdovanotas 
„Award of Scientific Merit“ 
pasižymėjimo ženklu ir diplo 
mu.

Dr. Jucaitis yra Amerikos 
chemikų dr-jos narys, ir ku
rį laiką buvo lietuvių Profe
sorių Dr-jos Amerikoje pir
mininku. Jo dėdė, skulpto
rius Antanas Jucaitis, mirė 
Paryžiuje 1943 m.

P. Jucaitis yra Lietuvių En 
ciklopedijos chemijos sky
riaus redaktorius.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Steponas Kairys. TAU, 

LIETUVA. Antroji atsimini 
mų knyga. Išleista Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratu s- 
gos Literatūros fondo rūpes
čiu ir Jono Jankausko paliki
mo lėšomis. 1964 m. 480 psl., 
kietais viršeliais ,Liet. Enci
klopedijos leidykloje. Kaina 
6 dol.

Leidinys rimtas ir gražiai 
išleistas, su spalviniu dail. A. 
Varno pieštu portretu. Gra
žus leidinys, tinkamas dova
noms tiems, kas domisi Lie
tuvos klausimais.

Atsiminimai apima Lietu
vos Socialdemokratų veiklą 
kitų Lietuvos partijų ir bend 
roję politinėje aplinkumoje 
veikimą ir kovas. Autorius 
leidinį pavadino „Tau, Lietu 
va“, nes viskas, visa veikla ir 
visos kovos taikomos Lietu
vos reikalams, Lietuvos lais
vei, laimei ir geresnei atei
čiai.

Dr. J. B. Končius. VY
TAUTAS THE GREAT, 
grand duke of Lithuania. 
The Franklin Press, Inc., 
Miami, Florida. 1964. 212 
psl. Kaina nepažymėta. Au
toriaus adresas: 3126 S. W. 
14th Street, F. T. Lauderda
le, Florida, USA.

Leidinys turi du gerus že 
mėlapius, būtinus atvaizdus, 
gerame popieriuje, kietais vir 
šeliais. Darbas dokumentuo
tas, aprūpintas šaltiniais, 
rimtas ir puikus.

EDMONTON. Altą.
K. L. B. PIRMININKO DR. P. LUKOŠEVIČIAUS 

VIZITAS EDMONTONE.
Gegužės 9 d. Albertos sos 

tinėje lankėsi Dr. P. Lukoše 
vičius. Vizito tikslas buvo už 
mezgimas glaudesnių ryšių 
su vakarų Kanadoje esančio
mis organizacijomis, L. fi
nes V-bomis ir čia gyvenan
čiais lietuviais. Atvykęs į Ed 
montoną, pirmininkas išsa
miai kalbėjosi su vietos B. v- 
ba, su kapehjonu kun. I. Gri 
gaičiu ir Lietuvių Namų v- 
bos pirm. Dr. J. Pilipavi
čium. Tą pačią dieną 7.30 v. 
vakaro v-ba sušaukė visuoti
nį lietuvių susirinkimą, į ku
rį atsilankė apie 40 žmonių. 
Susirinkimui Kr. V-bos pir
mininką Dr. P. Lukoševičių 
pasveikino ir pristatė vietos 
v-bos p-kas. Dr. P. Uukosevi 
čius ragino visus organizuo
tai ir darniai jungtis į kovą 
už lietuvybės isiaiKymą, pa
liekant ištikimiems savo pa
pročiams, kalbai ir tėvų že
mei ir pabrėžė, kad Krašto v- 
bai yra brangūs visi lietuviai, 
nežiūrint, kur jie gyvena di
delėse, ar mažose lietuvių ko
lonijose, rytuose* ar vakaruo
se, kad krašto v-bos vienas is 
svarbiausių uždavinių yra 
nuolatinis jieškojimas būdų 
išvystyti glaudų bendradar
biavimą krašto v-bos su po 
visą Kanadą išblaškytais lie
tuviais ir jų organizacijomis. 
Daug galima butų padaryti, 
bet didžiausia kliūtis yra di
džiuliai nuotoliai, kurie parei 
kalauja daug laiko ir pinigų, 
kurių krašto v-ba neturi. To 
liau Pirmininkas savo kalbo
je ragino tėvus bei visus at- 
Kreipti ypatingą dėmesį į au
gantį jaunimą, pabrėždamas 
ievų pareigas įskiepyti tėvy
nės ir savo gražios bei bran
gios kalbos meilę, kurios jau 
užaugusiam jaunuoliui nie
kas neduos, šeštadieninės mo 
kyklos reikšmė buvo pabrėž
ta, kad ateitis mūsų tėvynės 
ir laisvinimo darbas yra jų 
uždavinys. Apgailestavo, kad 
nėra įmanoma Vakarų Kana
dos jaunimui progos stovyk
lauti rytuose arba bent daž
niau suvažiuoti vienon vie
ton. Ragino sudaryti planus 
ir svarstyti būdus susitariant 
keletai bendruomenių pasida
linant išlaidomis pasikviesti 
rytuose esančias menines jė
gas. Baigiamieji žodžiai gal 
būt privertė ne vieną pagal
voti „Ar sugebėsime atsispir 
ti nutautėjimui — tą parodys

PARDUODAMAS
I dalininko gerai įdirbtas 

RAMONAS & PAUL 
Custom Tailors, 

156 Main Str. W., 
Nort Bay, Ont. 

ateitis, kurios kalviais esame 
mes patys”.

Po to Dr. P. Lukoševičius 
atsakinėjo į klausimus, lie
čiančius šalpą, aiškino krašto 
v-bos funkcijas ir trumpai fa 
lietė politinę padėtį sąryšyje 
su Lietuvos vadavimo reika
lu. Po to sekė' minčių pasikei
timas, liečiantis bendrą veik
lą.

Dr. P. Lukoševičius savo 
vizitu davė šiai palyginus ma 
žai lietuvių Bendruomenei 
daug gerų sumanymų ir jaus 
mą, kad jų rūpesčiai bei pro
blemos nėra užmirštos kraš
to valdybos.

Po oficialaus susirinkimo 
pirmininkas pasisveikino su 
visais dalyviais ir prie kavo 
iki vėlyvo vakaro atsakinėjo 
į įvairius klausimus.

Yra apgailėtina, kad tokie 
vizitai yra tik įmanomi pra
slinkus keliolikai metų. Rei
kšmė šio vizito labai svarbi. 
Lietuvybės išlaikymas dides
nėse lietuvių kolonijose yra 
lengvesnis ir pavojai nutautę 
jimo nėra tokie ryškūs. Tuo 
tarpu mažose grupėse šis kla 
usimas yra gyvybinis ir tik 
kovojant bendrom jėgom, ko 
ordinuojant išteklius bei jė
gas, planingai ir vieningai su 
lietuvišku pasiryžimu galima 
būtų užtikrinti mažų lietuviš 
kų bendruomenių ateitį.

Šiais metais Edmontono ir 
apylinkės lietuviai švenčia 
10 metų Lietuvių namų su
kaktuves. Minėjimas yra ruo 
šiamas birželio 27 d. su pro
grama ir šokiais. Birželio 28 
d. po iškilmingų pamaldų 
yra numatyta gegužinė p. p. 
Vengei-Vengeliauskų - J. Bu 
hler ūkyje, 6 mylios nuo Ed 
montono. Į šį minėjimą lau
kiama Lietuvių Namų steigė
jo ir iniciatoriaus Kun. B. 
Jurkšo iš Toronto.

Visi Albertos bei vakarų 
Kanadoje gyvenantieji lietu
viai yra kviečiami dalyvauti.

Korespondentas.

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.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

I BALTIC WOODWORK CO.©

Į
DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITA’- 

IR KITI {VAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

Tel. 525-8971

7'. iMiirinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

Baltica 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 A U I O SPECI k LIST 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 

I A. AORKEL1ŪNAS j
Commisioner of the Superior Court of Montreal

| MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

į ME 7-6727 |
I DE LUXE CLEANERS j

ISav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachine. J

f BELLAZZI - LAM Y, INC 1
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle |

> Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- j
£ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. į
s į
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TO F^NT O
LIETUVIŲ NAMŲ ŠĖRI NINKU SUSIRINKIMAS,

BUKIME SVEIKI
įvykęs gegužės 3 d., buvo re
kordinis dalyvių neskaitlin- 
gumu. Susirinko tik 21 na
rys. Gal būt dėl to, kad susi
rinkimas nukeltas į vėlų pa
vasarį, o gražus sekmadienio 
oras daugelį narių suviliojo 
kitur. L. N. pirm. J. Straz
das pranešė apie vaiuyoos 
darbą. Sako, praeitais metais 
neturėjom daug ko veikti ir 
valdyba tik du syk buvo su
sirinkusi posėdžio. Padaryti 
tik priešgaisriniai įrengimai 
apie 500 dol. vertės. Nors L. 
N. parengimai vis siaurėja, ta 
čiau išsiversta neblogai. Liqu 
or Central Board vis jieško 
priekabių ir siaurina gėralų 
leidimų davimą mažoms įmo 
nėms. Jų politika yra duoti 
daugiau pelno dideliems hote 
liams, kurie moka didelius 
mokesčius, o mažieji vienetai 
tokių mokesčių nemoka. Ūkio 
ved. A. Statulevičius paaiški 
no apyskaitą, kuri visiems na 
riams buvo išsiuntinėta.

Aktyvas - Pasyvas suba
lansuotas sumoje $50,212.62.

Naujų šėrų parduota už $ 
600, bet morgičių rata „Pa
ramai“ liko nesumokėta, nes 
reikėjo mokėti likusią skolą 
už anksčiau darytą remontą 
(sumokėta „Paramai" tik pa 
lūkanos).

Pajamų turėta:
nuoma už patalp. $ 9,811.15 
parengimai ............„ 2,645.38
komisija už alyvą . .„ 798.39 
nuoma už indus. . . .u 10.25

Viso $13,265.17 
Tiek pat turėta ir išlaidų, 

iš kurių didžiausios 
atlyginimai .................... $4,506
mokesčiai .......................„2,658
palūkanos ..................... „ 825

Pagal rotacinę tvarką į v- 
bą perrinkti J. Strazdas, A. 
Kuolas, E. Jurkevičienė ir 
vieton K. Dalindos J. Sima
navičius. Revizijos komisijon 
perrinkti St. Banelis, V. Ba- 
čėnas ir vieton L. Adomavi
čiaus — Basalykas.

Sumanymuose buvo iškel
tas klausimas, ar neverta L. 
Namus parduoti, nes jie ne
duoda pelno.

Po keletos pasisakymų pir 
mininkas Strazdas paaiškino, 
kad Liet. Namai yra tik ma
ža dalis mūsų organizacijos 
Canadian Lithuanian Comm
unity Association, kuriai duo 
tas čarteris. Svarbiausia dalis 
yra kooperatyvas „Parama“. 
Likviduoti Lietuvių namus 
reiškia likviduoti „Paramą“, 
o tam mes negalim ryžtis. Su 
laiku „Pararpa” nupirks Liet.

Atkelta iš 3-čio pusi.
ronto 9 ir tuo pačiu, prisidėk, 
prie Lietuvos propagandos 
Australijoj!
ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

Kaip ir reikėjo tikėtis, 
mūsų krepšinio rinktinė pa- 
baltiečių žaidynėse, iškovojo 
pirmą vietą, nugalėdama Es-

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

Advokatas ir Notaras.
I el. EM 4-1394, EM 4-1395
i 008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

,. PARAMA ”
Būstine: LIETUVIŲ NAMAI

*129 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 — mergišius — 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 >r penktadieniais.

Namus, ir dabar jau „Para
mai“ reikalingos didesnės pa 
talpos. Po to, Liet, namų 
šėrų klausimas savaime išsi
spręs. P. Lelis.

ATSIPRAŠYMAS UŽ 
KLAIDAS

N. L. nr. 19 (geg. 5 d.), 
atspausdintame Kanados tie 
tuvių Fondo rašte, gerb. F- 
do nariai, įnešę po 100 dol.: 
Dr. J. Šemogas, Dr. H. Na- 
gys, inž. Iz. Mališ'ka ir Pris. 
parapija, per neatydumą bu
vo praleistų Taip pat ten inž. 
A. Paškevičiaus pavardė at
spausdinta klaidingai, turi 
būti Paškevičius. Už šias klai 
das atsiprašome.

P. Lelis, 
KLFV sekretorius.

V Užuojauta Pr. Žuliui, Lie
tuvoje mirus jo mamytei, E. 
Kerberienei, Lietuvoje mirus 
tėveliui.

AUŠROS ŽINIOS
Pradedamos lengv. atleti

kos treniruotės. Lengv. atle
tikos treniruotės vyks kiek
vieną antradienį ir ketvirta
dienį, nuo 6.30 v. v. iki 8 v. 
Swansea parko stadione (ten 
pat kur pernai). Treniruotes 
praves žinomas lengvaatletas 

—treneris Alg. Malinauskas, 
talkininkaujamas K. Sapočki 
no, A. Žaliausko ir A. Gaižu
čio. Taip pat mielai sutiko pa 
gelbėti du žymūs kanadiečiai 
treneriai M. Thompson (bė
gimuose ir šuoliuose) ir G. 
Anderson (disko, joties ir ru 
tūlio stūmime). Visi lengva- 
atletai prašomi reguliaria. a- 
sąžiningai lankyti treneruo- 
tes, nes pirmosios pirmeny
bės jau čia pat. Birželio 6 d. 
esame pakviesti dalyvauti Ka 
nados A. A. priauglio klasių 
pirmenybėse. Be to, birželio 
27 — 28 d. vykstame į Kleve 
landą Š. Amerikos pabaltie- 
čių olimpinėm pirmanybėm. 
Norintieji treniruotis leng. at 
letikoje, prašomi virš minė- 
tom dienom nuvykti į Swan
sea (Rennie) parką.

Lauko teniso treniruotės 
vyksta Dufferin parke: tre
čiadieniais aikštelėse Nr. 1 ir 
Nr. 2 ir penktadieniais aikšt. 
Nr. 1. Registruotis pas Danu 
te Augaitytę.

Aušros stovykla vyresnio 
amžiaus jaunimui (11 — 18 
m.) bus nuo liepos 4 iki 18. 
Neatidėkime registracijos pa 
skutinei savaitei. Registruo- 
jamės tuoj pat!

tiją 115:31 (57:16) ir Latvi
ją‘102:89 (49:38). Tuo tar
pu jauniai, laimėjo prieš es
tus 100:43 (47:11) ir latvius 
85:71. Stalo tenisas pasibai
gė latvių pergalėm: vyrų vie

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Of>ce WA 4-9501
Res. BF 3-09 78

2.
Prisiminkime kad ir dailę, 

senus septyniolikto šimtme
čio — Rubenso, Van Deiko - 
- portretus. Mes matome pil
nus pagyvenusio amžiaus 
žmones riebiais veidais, ne
mažais pilvukais. Bet ar jie 
sirgo hipertonija? Ar Sekspy 
ro Faistafas turėjo iniaktrą.’ 
Ir ar nematoęne iš puikiųjų 
Rable kiek daug valgė musą 
protėviai?

Ryšium su tuo aš galiu pa 
pasakoti apie seną žveją iš 
Ocnotsko juros paKramec, 
kuris ten pragyveno dešimt 
metų. Jis mito žuvimi, kiek
vieną dieną suvalgydavo ko- 
losališkai daug lašišos ir kt. 
Dešimt metų iš eilės jis gau
davo cholesterino per dieną 
penkiolika kartų daugiau, ne 
gu maskvietis vidutiniškai jo 
gauna. Jis tada buvo 5U—ua 
metų amžiaus ir į mūsų Tara 
pijos institutą pateko atsitik
tinai. Mes jį ištyrėme ir nu
statėme obsoliučiai normalią 
riebalų apykaitą, normalų 
kraujospūdi.

Ką tai reiškia?
Jis sunkiai fiziškai dirbo, 

todėl jis puikiai asimiliuoda
vo visus produktus. Šio žve
jo gyvenimo būdas buvo la
bai sveikas. Jis neturėjo prie 
žasčių ilgam jaudinimuisi ir 
laiko galvoti apie tai, kuo jis 
galėtų susirgti, ar nepakenks 
jam tas nelaimingas choleste 
rimas.

O juk esama tokių ligonių. 
Pavyzdžiui, ateina pas mane 
didžiai gerbiamas žmogus rr 
sako: „Turiu per daug cho
lesterino“. Aš klausiu: „Kuo 
skundžiatės?” Pasirodo, nie
kuo. Jį jaudina cholesterino 
pagausėjimas, o jeigu jo dau 
giau, vadinasi, jis — kandi- 
tas į ligonius! Ir aš nenusteb 
siu, jei jis ištikrųjų sus.rgs. 
Kartais žmogus įsikala į gal
vą, kad žalinga valgyti kiau
šinius arba sviestą, kuriuos ii 
gus amžius valgė žmonija. 
Visa tai skatina neurozes,

Manau, kad vis dėlto svar
biausia priežastis daugeliu at 
vejų — nervinis pertempi
mas. Tačiau kiekvienas ligo
nis turi savą hiperetonijos 
priežastį, savą pergyvenimų 
kompleksą, kuris sukelia neu 
rotinius pakenkimus smege
nų sistemoje, valdančioje 
kraujagyslių tonusą. Psichi
niai - emociniai poslinkiai, 
kurie sudaro hipertoninės li
gos pagrindą, labai subtilūs 
ir sudėtingi.
Kas naujo širdies - krauja- 
gyslų susirgimų gydyme?

Jeigu kalbėsime apie hi
pertoniją, galima laikyti, kad 
šioje srityje esama žymių pa 
siekimų. Pirmiausia, beveik 
išnyko vadinamoji piktybinė 
hipertonija, nuo kurios dar 

netai 1) Zulps, 2) Eichvalds, 
komandiniai lietuviai — lat
viai 0:5, Latvės — lietuvės 
3:1. moterų vienetai 1) Ad- 
minis, 2) Marenko (abi lat 
vės), mišrūs dvejetai 1) Ad- 
minis — Zulps, vyru dveje
tai 1) Zulps — Eichvalds,

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont.
i -s. •• •• ••• •' •• V /i', i-.;, ii. IĮ s • 

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, j pietus nuo Bolton miestelio, ir turi 
dideli parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių san

dėlį. Taip pat atliekami mechaniški pataisymai.
JUOZAS STALIORAHTS 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.

visai neseniai žmonės žūdavo 
per vienerius — dvejus me
tus.

Gauti nauji vaistai, vadina 
mi depresonniais, mažinan
tieji kraujo spaudimą.

Aterosklerozės atžvilgiu 
padėtis blogesnė, nes visi mū 
su mėginimai gauti kuo efek
tyvesnę priemonę pries šią ii 
gą kol kas nėra apvainikuoti 
pergale, nors ir rasti choleste 
rino kiekiui paveikti keliai. 
Bot mokslui iškilęs kitas už
davinys. Būtina surasti pre
paratą, veikiantį fermentų 
biocheminius procesus, kūnų 
sutrikimas — susirgimo pa
grindas.

Mes dabar ir tiriame fer
mentines sistemas, kurios nu 
lemia lipidinio cholesterino 
riebalų apykaitą. Gal būt, at 
liekant šiuos tyrimus, bus at
skleistos naujos šio susirgi
mo priežastys, nauji kovos 
prieš jį jnetodai.

Pastaruoju metu rasti įdo
mūs miokardo infaktro gydy 
mo metodai. Gautas fibnoiizi 
nas — medžiaga, kuri sutir
pina kamštį, susidariusį in
faktro atvejais susiaurėjusio- 
se kraujagyslėse. Žinoma ir 
kita savo veikimu artima me 
džiaga — heparinas. Ištirta 
ištisa ne tik kraujo krešėji
mo sistema, bet ir prieš krešė 
jimą veikiančių veiksnių.

'1 erapijos instituto patirtis 
rodo: pirmosiomis paromis, 
įvykus infaktrui, ligonį gy
dant fibrinolizinu ir hepari
nu, kamštis gali sutirpti.
Ar galima apsisaugoti nuo 

širdies - kraujagyslių 
susirgimų?

Galima. Bet reikia pradėti 
kuo anksčiau kovoti. Papras
tai laikoma, kad tai penkias
dešimtmečių liga. Bet mes. 
gydytojai, matome hiperto- 
iiiKUs jaunuolius.

Akademiko N. Aničkovo, 
kuris tina aterosklerozės pro 
blemą, duomenimis, net še
šiolikmečiuose žmonėse ran
damos cholesterino nuosėdos. 
Todėl jaunimo širdies - krau 
jagyslių susirgimo ir atero
sklerozės profilaktika — la
bai svarbus klausimas. Deja, 
jam visiškai nepakankamai 
dėmesio skiria ir gydytojai 
(ypač mokyklų), ir pedago
gai, ir tėvai.

O reikalas visus liečia. 
Svarbiausia, vaikams įskiepy 
ti draugiškumo, draugystės, 
savitarpio supratimo jausmą. 
Šios savybės suaugusiam žmo 
gui padės teisingai vertinti 
gyvenimo .įvykius. Nuo ma
žens reikia formuoti tokį žm
ogaus charakterį, kad jame 
nevyrautų polinkis į neigia
mas emocijas. Skiepyti jame 
atlaidumą. Tai milžiniška, 
dar neparuošta pedagoginė 
problema. Auklėti savo emo
cijas turi ir suaugę žmonės.

2) Jaunutis ir Vytautas Nas- 
vyčiai. Tik jaunių klasėje mū 
siškiai atsigriebė prieš lat
vius, laimėdami berniukų 
grupėje — 1) Nasvytis ir 
mergaičių — 1) Sabaliauskai 
tė, 2) Končiūtė.

Tinklinis vyrų: 1) Latviai,

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams.

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

WELLAND, Ont.
VIENINTELĖS JONINĖS WELLANDE

Wellandiškiai labai išgar
sėjo rengdami Jonines. Vvel- 
lando yra gana maža lietuvių 
kolonija, bet labai veikli, jau 
prieš 16 metų veiklių lietu
vių pastangomis buvo suorga 
nizuotos pirmos jonines a* 
ruošiant per eilę metų įga
vo tradiciją, kad į Jonines da 
bar suvažiuoja iš plačių apy
linkių lietuviai, nežiūrint, 
kas yra rengėjas. Šiais me
tais tradicines Jonines ruošia 
Bendruomenė. Sia»s metais 
Wellando B-nės v-ba yra la
bai veikli ir B-nėš v-bą suda
ro vien moterys: p. p. D. Gu 
daitienė pirm., B. Simonaitie 
nė ir O. Staškevičiene.

Kaip jau patirtis parodė, 
Wellando B-nės verkia, mote 
rų vadovybėje, labai sėkmin
gai vyksta, n-nės pirmimnkė 
yra jaunosios kartos visuome 
nimnkė, kuriai netrūksta suge 

SUDBURY, ONTARIO
MOTINOS DIENOS MINĖJIME

dalyvavo daug bendruome
nės narių ir svečių. Minėjimą 
atidarė L. B. v-bos pirm, ir 
pakvietė jaunimo atstovę, pa 
sižymėjusią meniškais gabu
mais, Danguolę Remeikytę 
pranešinėti minėjimo progra
mą. Paskaitą skaitė irgi jau
nimo atstovė — Irena Glizic- 
kaitė. Tautinių šokių jauni
mo grupė, pirmą kartą po s.e 
lėto metų, vėl parodė lietu
viams tautinių šokių. Mišrus 
choras, kanklių kvartetas mū 
sų žinomas akordeonistas 
Algis Kusinskis paliko ilgai 
nepamirštamą prisiminimą. 
Tautiniams šokiams vadova
vo Audronė Albrechtienė, šo

2) Estai, 3) Lietuviai. Mote 
rų: 1) Estija, 2) Lietuva, 3) 
Latvija.

Plačiau apie žaidynes atei
nančiame nr.

SU KREPŠININKAIS 
AUSTRALIJON

— Norintieji kartu su kr e 
pšininkais papiginta kaina Ke 
liauti į Australiją, prašomi 
registruotis iki gegužės 20 d. 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenė maloniai kviečia ir 
prižada globoti visus ekskur
santus. Krepšininkai iš Chi- 
cagos (per Los Angeles) iš 
vyksta liepos 7 d. Išvyka 
truks iki rugpjūčio 13 d. Re
gistracija vykdoma ir infor
macija teikiama šiuo adresu: 
V. Adamkavičius, Tabor 
Farm, Sodus, Mich. USA.

PASIRUOŠIMAI
— Australijon vykstanti 

krepšinio rinktinė sudaryta 
Clevelande Šiaurės Ameri
kos pabaltiečių olimpinėse 
žaidynėse. Rinktinės treni
ruotės ir bendra paruoša bus 
atlikta lietuviškoje Tabor 
Farm vasarvietėje.

— Krepšinio rinktinės da
lyviai, vykstantieji rungty
nėms į Australiją, bus pnsta 
tyti Chicagos lietuvių visuo
menei gegužės 23 d., Jauni
mo Centre rengiamos iškil
mingos vakarienės metu. Pro 
gramą sutiko atlikti aktorius 
Vitalis Žukauskas iš New 
Yorko. Išvykos organizaci
nis komitetas į šias iškilmes 
numato kviesti Chicagoje gy 
venančius mūsų krepšinio ve 
teranus — Kriaučiūną, Ruz
gi, Budriūną, Puzinauską, 
Mažeiką ir kitus.

— Vytautas Grybauskas 
priėmė kvietimą paruošti Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinę išvykai į Australiją. 
V. Grybauskas vadovavo mū 
sų krepšininkams 1959 m. 
lankantis Pietų Amerikoj. 
Jam dabar patikėtas rinkti
nės paruošimas ir vadovavi
mas Australijoj.

Spaudos inform. 

bėjimų ir energijos. V-ba dir 
ba sutartinai ,ir lengvai nuga 
Ii pasireiškusius nesklandu
mus.

Šiais metais Joninių šven
tės programa yra labai Kruo
pščiai paruošta ir visus savo 
meniškumu nustebms. v-na 
dėl tam tikrų motyvų progro 
mą paskelbs visai priturėjus 
tradicinių Joninių šventei. 
Programa dus smrta jauni
mui ir senimui. Programą su 
darys vien jaunimas, bekite 
lietuvišką spaudą ir kreipki
te dėmesį į šiais metais ren
giamą tradicinę Joninių šven 
tę, kuri įvyks Dirželio 20 d. 
St. Stephens salėje, Weliand, 
Ont., E. Main Str. ir Pt. Ro 
binson Rd. kampas. Salė bus 
atdara 12 vai. Is toli atvažia
vę galės pasistipnnti šiltais 
vaigrais ir {vairiais gėrimais.

kių muzikai Antanas Gatau- 
tis, kanklėms Petras Seme- 
žys. Loterijoje laime nus.t>yp 
sojo J. GiiziCiriUi ir j. Lukš.ui. 
Minėjimo geras pasiseKimas. 
taip pat, priklausė ir nuo šn 
dingų talKimnkų: Petro jme 
lio, Antano GataučiO. St. Kri 
vieko, Ir. Kačinskienės, An
gelės Baltutienės, Liucijos 
Griškonienės, p. Zlatiruv.e- 
nės ir kt.

Sekančią dieną, sekmadie
nį, L. B. V. užprašė šv. mR 
šias už motinas, padėjo gėlių 
prie Marijos altoriaus (vieto 
je dovanų motinoms), o 4 v. 
pp. Christ the hung bažny
čios salėje, įvyko bendra mo
tinų ir šeimfj vakarienė ir me 
ninė programa. Be aukščiau 
paminėtos programos, buvo 
dar ir keletas naujų dalykų 
—kardų šokis, eilėraščiai, ką 
atliko šeštadieninės rnoKyk- 
los mokiniai. Programos lai
ke dalyvavo Christ the King 
parapijos klebonas Mons. C. 
Adams, pažadėjo kviesei lie
tuvius su savo tautine pro
grama didesnių katalikiškų 
organizacijų pasirodymuose.

Vakarienės metu sveikini
mo kalbas pasakė: kun. Anta 
nas Sabas ir Lione Remeikie
nė. 1 autinių šo'kių grupėje 
dalyvavo šie šokėjai: — j. 
Labuckas, J. Kasperiūnas, A. 
Kusinskis. A. ivrucas, V. 
Kručas, G. Remeikis, St. 
Venskevičius, E. Glizickas, 
P. baltutis, L. Lapienytė, I. 
Glizickaitė, S. Poderytė, Z. 
Griškonytė, J. Kusinskytė, J. 
Lukšytė, E. Skereckaitė, G. 
Mazaitytė, M. Zlatkutė.

Tą pačią dieną per CHNO 
radio stotį buvo transliuoja
ma lietuviška radio valandė
lė, kurią paruošė L. B. V-ba.

TAUTOS FONDUI
aukojo: $10: A. Viskosas; $ 
5: J. Girevičius, J. Dilys, St. 
Janušonis, J. Kalainis, Z. Pi- 
liponis; $3: S. Šetkus; $2:
J. Skeivalas, Šarapnickas, J. 
Višniauskas, A. Zubrickas; S 
1 : J. Deinora, P. Dauginas,
K. Jonušas, P. Meškauskas, 
J. Šatkus, A. Švažas ir P. Šu 
kys. Viso suaukota $53.

Tautos Fondo ir savo var
du nuoširdžiai dėkoju p. Gi- 
revičiui už darbą, renkant au 
Iras ir visiems aukotojams už 
aukas.

V. Vaidotas
TF-do Atst. Kanadoje P-kas.
• K. Almenas reiškiasi ne 
tiktai kaip rašytojas, bet ir 
kaip „bitnykų“ mados sekė
jas. Jo savybė: pusė veido už 
leidžia barzda. . .
• Dail. V. Petravičiaus gra
fikos darbų paroda atidaryta 
Čikagoje Čiurlionio vardo ga
lerijoje.

SĖJA
Tautinės, demokratinėr minties menes'n i <-tu, ų ..k'.

Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas 
Eina dešimti metai.

Arinvv.is’racii;— adresas: JUOZAS URBEI Tt‘>
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill.. USA

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams
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„ G Y V A T A R A S "
RENGIA DIDĮJĮ TAUTINIŲ ŠOKIŲ

KONCERTĄ
Programą išpildys

100
jaunų lietuviukų

„Gyvataras” kviečia vllsus tautiečius atsilankyti ir 
atsivesti pažįstamus kitataučius.

Koncerto pradžia 6 valandą vakaro.
Koncerto vieta: 129 Wentworth Str. N., 

Central gimnazijos salė.
Įėjimas suaugusiems $1.50, moksleiviams $0.75.

Rengia „Gyvataras“.

Tai yra Kanados radio ir tele vizijos pastatas Ottawoje, ku 
riame bus sutelkta vyriausioji CBC būstinė. Pastatas 7-nių 
aukštų Y raidės formos, turįs 112,500 pėdų grindų ploto.

GYVATARO” DIDYSIS
įvyks anksčiau spaudoje skel 
bta gegužės 23 d. data. Turė
jo būtr pakeista vieta. Dėka 
S. Martinkutės, gauta kita 
patogi salė gegužės 23 dienai 
(žiūrėk skelbimą). Anksčiau 
žadėta „Delta“ kino salė ne
mokamai, „Gyvatarui” davė 
vilčių sutelkti kiek lėšų New 
Yorko kelionei. Dabar salės 
nuomai išlaidoms prisidėjus, 
sąlygos kinta. Nebent geroji 
visuomenė supras ir ateis į 
pagalbą savo gausiu atsilan
kymu. Nežiūrint nepasiseki
mų pradžioje, jaunimas deda 
vilčių į lietuviškas širdis ir sa 
vo pažadą — koncertą duos 
pilnam sąstate, kuris tiek 
daug laiko atidavė besiruo
šiant. Tikimės, kad visuome
nė tai supras ir atiduos jiems 
bent mažą atpildą atsilanky
dami. „Gyvataras“ kviečia ne 
tik Hamiltono, bet ir tolimes 
nių apylinkių lietuvius ir pra 
šo pakviesti pažįstamus kita
taučius.

Laukiame visų I
„Gyvataro“ Valdyba.

„LAISVĖS FESTIVALIS” 
TORONTE.

Šiais metais „Gyvatarui” 
didesnių laimėjimų neatnešė. 
Mūsų reprezentacinė grupė 
ir vadovė G. Breichmanienė, 
jaučiasi savo pareigą atlikę 
visu 100% mūsų naudai. Pa
kliuvus į finalines rungtynes 
yra aišku, kad grupės pajėgu 
mas yra aukštam stovyje. Pa 
grindinė kliūtis pasiekti au
kštesnių rezultatų tai beveik 
visai nauji šokėjai, kuriems 
vargingos sąlygos neleido 
tinkamai pasiruošti. Reikia 
tikėtis, kad sekančiais metais 
„Gyvataras” bus pajėgus vėl 
varžytis dėl pirmųjų vietų.

Po pasirodymų, bendrau
jant su kitomis grupėmis, 
mūsų v-vė buvo klausinėja
ma: „Kas jus globoja?“ Jai 
skaudu buvo prisipažinti ir 
tuo pačiu įtikinti, kad ši gru 
pė dirba savanoriškai, be jo
kių turtingų globėjų, kaip 
kad turi ypač angliškos kil
mės meninės grupės. Jos yra 
viskuo aprūpintos ir dirba 
tik tiesioginį savo darbą. Tu
ri net apmokamus mokyto
jus, bei patogias patalpas, pa 
rūpintas grupių globėjų. 
„Gyvataras“ gi kovoja vie
nas dėl savo egzistencijos, 
taip dėl vienintelės geros pa
talpos A. Vartų par. salėje, 
su kitomis grupėmis. Turint

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

KONCERTAS, 
tai prieš akis, mums tenka 
lenkti galvą prieš „Gyvata
ro vadovę G. Breichmamenę 
ir prašyti Aukščiausiojo jai 
jėgų dar ilgai išlaikyti šią 
jaunąją mūsų tautos tvirtovę 
savo globoje. Nuoširdžiai 
gerbiame ir jos pagelbinin- 
kes: N. Stanaitytę ir mokyt. 
L. Verbickaitę, kurios seka 
jos pėdomis ir aukojasi taip 
brangiam tikslui dėl mūsų vi 
sų. Sveikiname ir jaunuosius 
šokėjus už ju pasiaukojimą.

V. P.
LN V-BOS SPECIALUS 

POSĖDIS
įvyko geg. 8 d., kuriame bu
vo svarstomas pasiūlymas 
parduoti ar išnuomoti LN sk 
lypą.

Prieš pradedant šio pasiū
lymo svarstymą, v-bos p-kas 
St. Bakšys padarė pranešimą 
apie LN sklypo galimybes 
dabar ir artimoje ateityje. Jo 
nuomone pavertus šią LN 
nuosavybę, esančią pačiame 
miesto centre, mašinų staty
mo aikšte (parking), vienu 
metu joje gedima pastatyti 
235 mašinas. Šiuo metu prie 
LN sklypo esantis kaimyno 
kiemas ima po 25 et. už pir
mas 2 vai. arba jų dalį ir po 
10 et. už kiekvieną sekančią 
valandą. Skaitant dienoje 10 
vai. ir metus 300 dienų, meti 
nės pajamos: $74,025.

Kada netolimoje kaimy
nystėje bus pastatytas užpla 
nuotas 12 milijonų pastatas, 
kuriame dienomis dirbs ar 
gyvens apie 2,000 asmenų, 
LN sklype už mašinų pasta
tymą lengvai gausime po 35 
et. už pirmą valandą ir po 20 
et. už kiekvieną sekančią va
landą. LN sklypas duotų $ 
151,575 metinių pajamų.

St. Bakšys pažymėjo: 
„Kai šiuo metu gavimas pini 
gų iš tautiečių beveik neįma
nomas, reikalai . taip mums 
palankiai dėstosi, kad Lietu
vių Namus Hamiltone pasta
tys patys Lietuvių Namai“. 
Jis atkreipė v-bos narių ir vi
su lietuvių dėmesį, kad šiuo 
metu, gal būt, paskutinė gali 
limybė įsigyti LN akcijų (šė 
rų) nominaline verte, t. y. po 
$ 100, nes yra prisiųsta apie 
100 akcijų pareiškimai jas 
parduoti po $100.

Perėjęs prie pinigų atsi
ėmimų, St. Bakšys pranešė, 
kad iki geg. 8 d. pakartotinai 
gauti iš 45 LN narių pareiš

kimai jų šėrus parduoti, su
moje $8,300 ir naujai prisiun 
tė pareiškimus 5 asm. $1800. 
Viso $10.100.

Iš anksčiau padavusių pa
reiškimus jiems pinigus už 
LN šėrus grąžinti, pakartoti
nai jų iki geg. 8 d. dar nepra 
šė 27 LN nariai sumoje $6, 
200.

V-bos p-kas pažymėjo, 
kad norintieji įsigyti vieną ki 
tą LN šėrą turi patys kreip
tis pas v-bos narius, nes p- 
kas dabar dėl laiko stokos 
jieškosiąs keliolikos tautie
čių, kurie sutiktų įsigyti 5— 
10 akcijų.

Pagrindiniu dienotvarkės 
klausimu ėjo LN sklypo iš
nuomavimas ar pardavimas, 
svarstant gautą vienos kana
diečių firmos oficialų pasiū
lymą, kurį skaitytojai matė 
„NL“ praėjusią savaitę. V- 
ba ilgai diskutavo šį pasiūly
mą ir 7 balsais prieš 1 nutarė 
jo nepriimti ir neduoti savo 
pasiūlymo, kol nepaaiškės 
Miesto v-boje. ar bus gautas 
leidimas Delta kiną perdirbti 
į sales ir klubą. Ta prasme 
buvo parašytas suintetėsuo- 
tam asmeniui laiškas.

Malonu pažymėti, kad L. 
N. v-ba sklypo pardavimą ar 
išnuomavimą svarstė visu šal 
tu rimtumu ir giliu įžvalgu
mu ir, reikia manyti, kad pa
darė geriausią šiam atvejui 
sprendimą.

Kitą dieną, geg. 9 suintere 
suota pusė, gavusi LN v-bos 
laišką, tuojau paskambino 
St. Bakšiui ir primygtinai siū 
lė už LN sklypą $ 100,000 
grynais ir prašė tuojau vėl 
sukviesti v-bos posėdį. V-bos 
p-kas jiems atsakė, kad gegu 
žės pabaigoje paaiškės leidi- 
-mo reikalas. Pokalbį bai
giant pirkėjas paprašė, kad 
kada miestas atsakys dėl lei
dimo, LN v-ba vėl susirištų 
su jais ir toliau tęstų dery
bas

Kaip matome, kas tik 
prieš 3 mėnesius daugelio lie 
tuvių buvo išjuokiama, kaip 
„Bakšio LN propaganda” 
($100,000 už LN sklypą),

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.

■—■m imi ii i hut n 

šiandien jau yra realus fak
tas. Svarbu, kad ir ateityje 
LN v-ba nepasikarščiuotų ir 
nepadarytų neteisingo spren
dimo. Sk. St.
© Malonus padėkos laiškas 
gautas iš Hamiltono World 
Service Committee pirminin
ko Mr. A. Drennau, ryšium 
su A. Vartų par. choro ir sol. 
Verikaičio išpildyta jiems pr 
ograma.

RUSIJOS 
MASKOLINIMAS. ..

Atkelta iš 3-čio psl. 
lėj nepagailėjo.

Vienatinis lietuvio susira
minimas liko — eit į miško 
gilumą prie slaptai kuriana- 
mos šventosios ugnies auku
ro, melstis į protėvių garbina 
mus dievus... Jis ten slaptai 
ėjo, Lietuvos dievam ašaroda 
mas skundėsi, guodėsi savo 
sunkia dalia, raminosi tikėda 
mas kad dievai jo maldos kla 
ūso, jį supranta, kaip niekas 
kitas jo sunkioj gyvenimo 
būklėj. Čia, ir tik čia, kad ir 
retai, slaptai stiprybę sėmė...

Taip lietuvis samanotose 
bakūžėse^ kaimuose, miškuo
se, palaikydamas namuose ži 
dinyse negęstamą ugnelę, lie 
tuvxu išsilaikė.

Lietuvis kuo grynesnis, 
tuo svetimybėm atsparesnis.

Senovės lietuviai buvo na 
rsūs, stiprūs ir atsparūs; ne
retai priešam lietuvius puo
lant, savo miškuose vienas 
lietuvis prieš devynius prie
šus stojo į kovą ir apgalėjo. 
Tai ne tuščia pasaka, o rūsti 
tikrovė.

Tikėkim kad nuodieniai, 
maskolių spaudžiami lietu
viai, tyliai sielose gaivina at 
spares jausmus. Visoj gam
toj, spaudžiamas, naikomas 
augalas, ar gyvis stipriai lai
kosi, tuo labjau protingas 
žmogus, rižtų ir tikėjimų ga
li laikytis, siekt ir susilaukt 
ko geidžia. Prisiminkime ca
rų pavergtos Lietuvos lai
kus. Nei žodžio, nei rašto ne
turėta, nei prošvaistės vilties 
regėta, o stipriai tikėta, vil
tasi sulaukt netik rašto, o ir 
tautos savistovybės. Sulau
kė.

Tik reikia lietuvius nuolat 
žadint, primenant Lietuvos 
galingą senovę, ir jos galią. 
Tokios krypties rašiniai ir 
knygos labai reikalingos, lais 
vose šalyse galimos. Kaip 
kad „Nepriklausomoje Lietu 
voje“ Petras Būtėnas savo ra 
šiny Mažojoj Lietuvoje atsi
dūrus, rašo. Tis jis per daug 
švelniai apie žiaurius paver
gėjus kalba vadindamas juos 
rusais, velikorusais ir paver
gimą vadina okupaciją. Oku
pacija esti kada geruoju kas 
užleidžia turimos vietovės da

PASAKIŠKA

TAMA WKA
VASARVIETĖS: 

elektrinis šildymas, 2 mierra- 
m'eji, moderniški Įrengimai, 
laivai, vandens slidės, saugu, 

smėlio pliažas.
Lake Nipissing, Box 219, 

Callander, Ontario.

kny«>s> kiogos 
GERIAUSIA DOVANA

St Kairys. TAU, LIETUVA .............................................................. —64)0____
St. Kairys. LIETUVA BUDO................................................................. 4.00
K Bielinis. DIENOJANT...........................     4.00
K Bielinis. PENKTIEJI METAI........................................................... 4.00
K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA............................. 1.80
Ig. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI...................................................... 5.00
P. Galaunė. SKULPTŪRA, iš serijos lietuvių liaudies menas .... 8.00 
Liet. Mokslų Akad. KALBOTYRA V t............................................. 2.50
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS..................................................... 7.00
J. Krūminas. ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas...................................... 3.50
V. Biržiška. ALEKSANDRYNAS I ir II t. po.................................. 7.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI......................................................... 1.50
J. Ignatonis. LŪŽYS. Romanas............................................................. 3.00
P. Andriušis. DYKADUONIO PASAKOJIMAI................................. 1.50
A. Šapoka. SENASIS VILNIUS........................................................... 5.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖS......................... 1.50
J.Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Romanas. <... . ......................... 2.50
M. Vaitkus. BALTIJOS GRAŽUOLĖ................................................... 1.50
J. Gliaudo. IKARO SONATA. Romanas............................................. 1.50
P. Pleskevičius. MES NEŠĖME LAISVĘ........................................... 2.00
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS .......................................................... 25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES................................ 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI....................................................... 0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ ................................................ 0.7S
VARPAS 1963 METŲ ........................................................................... 2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA .................. 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.............................................  4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLEIVYS........... 2.00
„IETUVOS ŽEMĖLAPIS ..................................................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas..................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS..................  1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS......................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS............. ................... 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ........................  1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS........................  1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA. ................   0,25
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.......................................................... 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE..............................  0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS....................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU..................................................... 1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS..................................................... 3.00
V. Čižiūnus. TAUTINIS AUKLĖJIMAS............................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID..................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D............................. 5.00
A. Giedrius. MURKLYS....................................................................... 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA................... 5.00 
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS.......................................................... 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTI IR VĖJĄ................................................. 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS............................................................. 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS....................... 3.50
A. Tūly s. TŪZŲ KLUBAS................................................................... 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGES. ............................................................. 1.00
P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO........................................................ 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS....................................................... 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLE.......................  2.00
B. Rukša. ŽEMES RANKOSE............................................................. 1.50
P. Orintaitė. TAFILE NUO KRAŽANTĖS......................................... 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ. ...........................   1.00
Sv. Istorija. NAUJASIS IR SENASIS, ĮSTATYMAI.................. Po 1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS. .......................... 2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS................................................ 2.50
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ......................................................... 2.50
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS..................................................... 1.50
S. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI.................  2.50
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS.................................................... 2.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA.................................................................... 1.40
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS.............................................. 3.00
K. Barėnas. GIEDRA GRĮŽTA................................................................ 3.50
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS............................................. 3.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po .................................... 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY.......................................................... 4.50
B Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.............................................................. 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai......................................................  10.00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS. .................................  2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖM I ...................................   1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
ARL1NGTONĄ PERĖMĖ LIETUVIAI

Balandžio 28 d. Tillson- 
burg reprezentacinį viešbutį 
Arlington perėmė du Hamil
tono gyventojai — Balys Še
duikis ir Juozas Kežinaitis. 
Šia proga geg. 1 d. naujieji 
savininkai suruošė oficialų iš 
kilmingą viešbučio perėmimo 
atidarymą, kuriame dalyvavo 
burmistras, policijos vadas ir 
kiti Tillsonburg miesto aukš
tesni pareigūnai. Šį iškilmin
gą priėmimą techniškai suor 
ganizavo ir jį puikiai vedė 
viešbutį pardavęs B. Kronas, 
o vaišes surengė savo lėšomis 
naujieji savininkai — B. Še
duikis ir J. Kežinaitis. Mies
to aukštieji pareigūnai savo 
oficialiose kalbose pabrėžė, 
'kad Arlington yra reprezen
tacinis Tillsonburg viešbutis 

lį. Lietuviai nelaukė masko
lių, jiem savo valia nieko ne
užleido, tik neturėdami pasi
rinkimo, verčiami „prašėsi 
priimti į maskolbernių sugal 
votą komunistinę sąjungą“, 
kuriai tikriausis pavadinimas 
dera Maskoii'jos pauperistinė 
sąjunga.

Vienaip ar kitaip, anks
čiau ar vėliau lietuviai iš Ma- 
skolijos jungo išsilaisvins.Lie 
tuva, ir kitos pavergtos ša
lys, atgaus patvaldybę, patys 
valdysis. Tik tikėkim netem- 
dimkim vilčių.

Anis Rūkas.

• Vida Misiūnaitė, Baltimo- 
rės studentė, reiškiasi mene. 
Jos darbų parodą suruošė Ba 
Itimorės studentai. 

ir linkėjo naujiems savinin
kams tokiu jį išlaikyti ir at
eityje.

Tillsonburgą kerta judrus 
3-čias kelias, kuris jungia 
Windsor, Detroitą su Niaga
ra Falls. Be abejo, vasaros 
metu ir lietuvių nemažai pra 
važiuos pro šį miestą, tad vi
si stabtelkime čia pailsėti ir 
aplankykime lietuvių valdo
mą Arlington.

Viešbutis savo vidaus įren 
gimais daro ištaigingą liuksu 
sinį įspūdį, o naujieji ener
gingi savininkai, manau dės 
visas pastangas netik išlaiky
ti jį tokiu, bet ir patobulinti.

Linkime mieliesiems p. Ba 
liui ir p. Juozui nuoširdaus 
sugyvenimo ir geriausio pa
sisekimo! Sk. St.

MOKSLAS IR TECHNIK...
Atkelta iš 2-ro puslapio.

pradės tekėti priešinga kryp
timi — nuo jūrų į aukštu
mas, j žemynų gilumą. Tiesa, 
vandeniui perpumpuoti rei
kės daugybės energijos. Bet 
juk jūrų vandenyje yra sun
kiojo vandenilio, o ateities 
termobranduolinės stotys nau 
dos kaip tik šį „kurą“.

Vandens resursams papil
dyti yra nemaža kelių, bet 
kol kas ji būtina saugoti, nau 
doti ekonomiškai ir protin
gai. Ateityje, kada mes iš
moksime gėlinti jūrų vande
nį, eksploatuoti požeminius 
išteklius, valdyti vandens 
apytaką gamtoje, nieks nesi
skųs vandens nepritekliumi, 
kaip dabar nieks nesiskun
džia oro trūkumu.
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Oi. r. KURSAI

ŠVENČIA 10-TlES METŲ
0C.I SUKAKTĮ

Gegužės 23 d. proga Kur
sų vadovybė kviečia visuą^ji,, 
vusiūSč Lituanistinių kursų 
mokinius dalyvauti iškilmin- 
gamfc.£akte ir . pasilinksmini
me. 0®ie, kurie sukūrė šeimas, 
prašomi atsilankyti su žmo- 
noiriiSSarba vyrais.

IŠkilthingo a'fcto metu bus 
įteikti*- baigimo pažymėjimai 
siųrftė'tinei, aštuntajai, Kur
sų laidai. Tradicinę Kursų 
baigimo kalbą pasakys b. il
gametis Kursų direktorius 
i>r. H. Nagys.

Abiturientai ir Kursus lan 
ką mokiniai, būsimi mokiniai, 
šiemet baigė šeštadienines 
mokyklas ir visas lietuviška
sis jaunimas, kviečiami daly
vauti su tėveliais bei giminė
mis. Visus montrealiečius, 
kurie sielojasi lietuviškuoju 
jaunimu, maloniai kviečiame 
iškilmėje dalyvauti. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas.
SVEČIAI IŠ OAKVILLĖS

Pp. Rimkūs praėjusį sa
vaitgalį buvo atvykę į Mont- 
realį, kur Victorijos ligon. 
vyko gail. seserų (nurs) mo
kyklos baigimo išleistuvės. 
Toje laidoje mokyklą baigė 
jų duktė, Beatričė Rimkutė, 
palikta Victoria ligoninėje 
dirbti.

Ta proga p. Rimkūs aplan
kė NL redakciją ir susipaži
no su jos įrengimu bei darbu. 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
direktorius kun. B. Liubinas, 
lydimas Šv. Kazimiero para
pijos klebono kun. dr. F. Ju
cevičiaus, lankėsi N. L. re
dakcijoje, kur buvo pasikal
bėta apie Vasario 16 gimna
zijos reikalus.
PRANEŠIMĄ APIE VASA

RIO 16 GIMNAZIJĄ 
dir. kun. B. Liubinas padarė 
susirinkusiems į Šv. Kazimie 
ro salę platų, išsamų ir įtiki
namą. Tas pranešimas bus 
L. sekančiame numeryje.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Šeštadieninių mokyklų 
kyla i 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.

Šv. Kazimiero parapijos 
metinis koncertas - vakaras 
paskirtas lapkričio 28 dieną.

Aukštesniųjų Lituanisti
nių Kursų dešimtmečio mi
nėjimas ir š. m. laidos iškil
mės bus gegužės 23 d. 7 vai. 
vakaro AV salėje.

Šaulių kuopos gegužinė lie 
pos 5 d., pp. Skruibių ūkyje. 
• Mok. I. Rimkevičienei dr. 
J. Šemogas Lachinės ligoni
nėje padarė rimtą operaciją. 
Ligonei linkime greičiau pa
sveikti.

N.

iš-

J v VlSUOMENININKĖS 
MARIJOS 

mrncU ARLAUSKAI I ĖS 
J n n 18/

sukakus jos mokytojavimo 
35 metams, gegužės lo d. pa 
geroimas įvyico Šv. Kazimie
ro salėje dalyvaujant 4U0 as
menų, asistuojant kolegei P. 
Juškevičienei.

Leonas Gudas, pradėjęs iš 
kilmę padėka visiems rengė
jams ir talkininkams ir pa
sveikinęs sukaktuvininkę, va 
karo vesti pakvietė Petrą 
Adamonį.

P. Adamonis pirmiausia ga 
na išsamiai nupasakojo Mari 
jos Arlauskaitės biografiją, 
kuri NL-je bus paske±ota se
kančiame nr. Pasveikinęs so- 
lenizantę, jis kvietė kitus 
sveikintojus: Šv.Onors dr-os 
pirm. p. Gručkūnienę, šv. EI 
zbietos pirm. p. ivreivienę, 
NL red. j. Kardelį, Sūnų »r 
Dukterų dr-jos pirm. p. Ja- 
nušą, i. St. Kulbį, SJ, Sv. 
Kazimiero kleboną kun. ar. 
F. Jucevičių, Tautos For.ao 
atstovą J. Norvaišą - Girinį, 
Vytauto įduoo pirm. Pr. 
Paukštaitį, Kan. Liet. Fondo 
įgaliot. Juozą Lukoševičių, 
raštu pasveikino KLB Mont
realio Lietuvių Seimelio Pre
zidiumas ir iš Kalifornijos p. 
Rukšėnai. Visi sveikintojai 
gerb. Mariją Arlauskaitę svei 
kino, nors ir 35 metų moky
tojavimo pretekstu, bet svei
kino kaip 
kaip didelę 
asmenybę, 
asmenybės 
vimo, yra paprastos ir nuosir 
džios. Jubiliatę veik visi kal
bėtojai statė kaip pavyzdį vi
siems lietuviams ir darbštu
mo, ir lietuviškumo, ir huma 
niškumo, ir 
prasme.

Jubiliatė 
už dovanas 
žodžiu.

Po sveikinimų buvo turtin 
gos, puikiai paruoštos vaišės, 
Kurių metu vakaro ved. P. 
Adamonis visų dalyvių var
du M. Arlauskaitei įteikė do 
vanų 500 dol., J. Benius Lie 
tuvos sodybos paveikslą, Jur 
gio Blauzdžiūno sukurtą, pp. 
Simijonų dovanas ir tt. O p. 
Arlauskaitė apdovanojo ilga
metę Šv. Onos dr-jos buv. 
pirm. p. Girdauskienę.

T. Laurinaitis padarė nuo 
traukų, buvo šokiai, pasilin
ksminimas praėjo labai šau
niai ir gražiai.
• P. Ambrasienės padėkoje 
per korektūrinį neapsižiūrėji 
mą praleistos pp. Ginkų ir 
M. Gudienės pavardės. Atsi
prašome.

visuomenininkę, 
lietuvę ir didelę 

nes tiktai tokios 
nežino pasididž.a

visuomeniškumo

už sveikinimus ir 
padėkojo gražiu

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

trečiadienį 7—9 p. m.

4—4; 7—9 p.m.

2—4 p. m.

šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 ; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235 
- NamyteL:-MUl-2QSl..——

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

Į AUKŠTESNIŲJŲ LITUANISTIKOS KURSŲ DEŠIMTME
ČIO AKTĄ - POBŪVĮ, KURIS ĮVYKS 1964 METŲ GEGU 
ŽĖS MĖNESIO 23 DIENĄ, ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 7 VALANDĄ 

VAKARO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.
PROGRAMOJE:

1. TRUMPAS AKTAS.
2. TAUTINIAI ŠOKIAI, VEDAMI E. MIKALAJŪNAITĖS 

IR H. CELTOR1AUS.
3. LIETUVIŠKAS POPURI, SUKURTAS KAZIO 

BARTEŠKOS.
VAIŠĖS, PARUOŠTOS TĖVŲ KOMITETO.
ŠOKIAI, GROJANT JŪSŲ MĖGIAMAM STUDENTŲ 
ORKESTRUI.
Įėjimas laisvas ir nemokamas.

Aukštesniųjų Lituanistinių Kursų 
Mokytojai ir Tėvų Komitetas.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., la 11 kamb. 

WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS 
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D. 

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

4.
5.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Vaikučių pirmosios komu
nijos iškilmė įvyko sekmadie 
nį. Klebonas pasakė prasmin
gą progai pamokslą. Komu
nijos priėjo 5 vaikai.

Rinkliava: suaukota Dan
gun Žengimo šventėje —
132.50, praeitą sekmadienį—
262.50.

Jeigu mes norėtumėm įsi
gyti panašius indus, kokius 
nuomojame, tai setas 300 
(lėkštės, lėkštelės, puode
liai, šaukštukai, peiliai, saku
tės) išeitų $632,00. Vežimė
liai indams ar maistui išve
žioti po salę vienas už 60 dol. 
Dar reikėtų mėsai,, daržo
vėms ir bulvėms didesnių in
dų, šaukštų ir kitų dalykų. 
Taip viskas galėtų kainuoti 
iki 1,000.

Dabar yra gera proga pri
sidėti prie virtuvės tvarky
mo. Dr-jos, kurios sutiktų 
prisidėti ICO dol., auka prie 
indų įsigijimo, galėtų vėliau 
per savo parengimus salėje 
naudotis indais be nuomos. 
Taigi, tapkite virtuvės ina'ų 
fundatoriais.

K. LIET. KATALIKIŲ 
MOTERŲ DR-JOS 

susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, gegužės 24 d., tuoj ”o 
sumos Seselių namuose. Vi
sos narės šiame svarbiame su 
sirinkime kviečiamos būtinai 
dalyvauti.

ATVYKSTA IŠ 
AUSTRALIJOS

Ponios Piešinienės brolis 
Jonas Meškauskas, Lietuvoje 
buvęs kultūrtechnikas ir Aus 
tralijoje dirbąs savo specialy 
bėję. Svečias iš Australijos 
viešės pp. Piešinų šeimoje.

PRALEISTA 
pasikalbėjimo su rašytoju J. 
Kralikausku (3 pusi.) užbai
ga; būtent: redakcija nuošir
džiai dėkoja rašytojui J. Kra 
likauskui už įdomius atsaky
mus.
* Inž. J. Bulota komandiruo 
tas į statybas, išvyko į Kana
dos šiaurės rytus.
® J vestuves p. Čiuplinsko su 
Matulionyte iš Montrealio bu 
vo nuvykę pp. Lukoševičiai, 
Januškevičiai, Giriūnai ir Ge 
ležiūnai.
• Praėjusį savaitgalį Montre 
aly lankėsi iš kitų vietų žmo
nių ir iš Montrealio daugeLs 
buvo išvykę kitur.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Paskutinį gegužės mėn. se 
kmadienį iškilmingas geguži 
nių pamaldų užbaigimas. 11 
vai. pamokslą sakys kun. V. 
Stankūnas.

Šv. Kazimiero parapijoje 
lankėsi prelatas L. 7 ulaba, 
Šv. Kazimiero Kolegijos rek
torius Romoje, 
pranciškonai — 
liūs ir T. Steponas.

Bažnyčiai aukojo: J. Sku
čas 100 dol., A. Dasys, A. 
Kreivys. V. Mitchell, J. Mo- 
zūraitis, V. Sabalys, A. Vi- 
čas po 50, Dr. Giriūnienė 30, 
B. Šalčiūnas 24, E. Lenkaitis, 
Z. Tamošauskas, G. Kurzem- 
ber po 20, P. Brikis 15, 
Paukštaitienė 20 dol.

ATEITININKŲ 
SUBUVIMAS

Gegužės 24 d., 3 vai. 
pietų NPM seserų salėje, 
1450 rue de Seve, ruošiamas 
Montrealio jaunųjų ateitinin
kų metinės veiklos užbaigi
mas su programa ir vaišėmis. 
Kviečiami dalyvauti abiejų 
lietuviškųjų parapijų jaunieji 
ateitininkai ir jų tėveliai.
• Mirė Stasys Daukša, 84 m. 
amžiaus, Vytauto klubo na
rys, senas ateivis.
• Bostone mirė Ignas Vile- 
niaL.s, pp. MališRų dėdė ir 
montrealiečio p. Vileniškio 
artimas giminaitis. Užuojau
ta!
® Sol. Pauliūtė Joną šią sa- 
savaitę viešėjo Montrealyje, 
apsistojusi pas bendradarbę 
G. Šimaitienę.

be to tėvai
T. Gabrie-

A.

Po

PRANEŠU, KAD 
sudaroma mėsos ir mėsos gaminių

perdirbimo bendrovė
Bendrovė, jeigu susitartų su „Parama”, perimtu „Court

land Packers" jau veikian čią įmonę.
Užinteresuoti Bendrovėje dalyvauti kviečiami registruo

tis „Paramos” raštinėje, 1129 Dundas Street West, To
ronto, darbo valandomis. Telefonas: LE 2-8723.

J. Strazdas.

KREPŠININKŲ IŠVYKAI 
Į AUSTRALIJĄ

Toronto, Hamiltono ir Otta- 
wps lietuviai suaukojo jau 
per 500 dolerių. Laukiama 
aukų iš Montrealio ir kitų vie 
tų. Paskutinė data gauti pini 
gus išvykti birželio 15 d. 
iždininkės adresu: L. Rieke 
vičienė, 4 Avon Avė, Toron
to 9, Ont.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Choro bendra repeticija šį 
ketvirtadienį po Gegužinių 
pamaldų muzikos studijoje.

Jaunimo choro repeticija šį 
penktadienį, 6.30 vai. vak. 
muzikos studijoje.

Katalikių Moterų dr-jos su 
sirinkimas šaukiamas sekm., 
gegužės 24 d. po sumos muzi 
kos studijoje. Bus N. Kulpa- 
vičienės paskaita, pailiustruo 
ta paveikslais iš Europos, ir 
T. Kornelijaus trumpas žodis 
apie kontraversinį veikalą

į Dr. P. MORKIS į
| DANTŲ GYDYTOJAS |

§ Vakarais ir šeštadieniais > 
K pagal susitarimą.

§ (1082 Bloor W., Toronto)
v (į rytus nuo Dufferin Sir )
§ Raštinė: LE 4-4451.

„The Deputy“, kuriame kal
tinamas Sv. Tėvas Pijus XII. 
® Vienuolei Margaritai, buv. 
Montrealio vienuoiyno vyrės 
niajai, Toronte padaryta šir
dies operacija, kuri pasiseku
si gerai. Linkime greičiau pa 
sveikti.
• Tuokiasi Stasys Vaštokas 
su Eugenija Vitartaite.
® Jaunimo sekmadieniais šo 
kiai nutraukti. Jie prasidės 
rudenį.

— Vyčio narė Sabaliaus
kaitė išėjo nugalėtoja.

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

PRANEŠA SAVO KLIENTAMS IR TAUTIEČIAMS, KAD METŲ 
SEZONUI GAUTAS DIDELIS ANGLIŠKŲ VILNONIŲ MEDŽIA
GŲ PASIRINKIMAS IR SPECIALIAI KOSTIUMAMS TROPI
CAL — TER1LYN DEL MADE TO MEASURE — PASIUVIMAS 

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

prieinamiausiomis kainomis ir geriausia.

KEATING FORD
Sales Limited

PARDUODAMAS
1963 M. DODGE 

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

V. Žižys.

DAINUOJAM SU 
LIONE JUODYTE

Esant dideliam pareikalavi
mui lietuviškų dainų ci« 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, (33(4 
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 20, 

telef. 769-6107 (vak.q.

4415 Bannantyne Avė
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės Į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales L L
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831
Tel. namu DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

I.G.ELECTRIC R’d
Elektros kontraktorius

I GN AS GURČI N A 5 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

D. Bahrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

RE 7-0844
HU 1-2957
RA 2-6152

TAUPYK IR SKOLINKIS dl 81 If «
SAVO KREDITO KOOPERATYVE Ik 4?
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 $2Q00 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

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

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

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

District Estate i 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd.

Tel.: 722-2472. ....... 
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

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

LAIKKODmiNKĄS
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).
Te’eF. 254-4237 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Reaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

■ ... 7*^


	1964-05-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1964-05-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1964-05-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1964-05-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1964-05-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1964-05-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1964-05-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1964-05-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

