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Akys, kurios dūmų nebijo...
• LAOSE KRITIŠKA PADĖTIS.
• VIETNAMĄ KOMUNISTAI TEBEPUOLA
• CHRUŠČIOVAS PRISIPRAŠĖ NASSERO PAGALBOS
® GOLDWATERIS KALTINA JAV NERYŽTINGUMU
• TIBETE RASTI MILŽINŲ GRIAUČIAI

MONTREALIS

Mikrofonų apie pusantro 
šimto amerikonai surado JA 
V atstovybės pastatuose už 
geležinės uždangos, bet vien 
JAV ATSTOVYBĖS NA

MUOSE MASKVOJE
PER 40!!!

Tai yra ž.auri tikrovė, 
nors „Tėvynės Balsas“ tiktai 
šiomis dienomis rašė, kad tai 
yra Vakarų prasimanymai.

Rusai Amerikos atstovybei 
paruošė namus ir visas jo šie 
nas prikimšo mikrofonų siste. 
ma, Kuriuos tiktai po 11 mo
tų surado. Amerikai pamo
ka: nepasitikėti sukčiais, ku
rie kiekviename žingsnyje 
meluoja ir apgaudinėja. JAV 
ambasadomis pareiškė pro
testą, bet ką tas protestas 
prieš tas žinias, kurias rusai 
iš amerikonų klausydami iš 
pasalų sužinojo. . .
SUKTYBES VYKSTA IR 

INDOKINIJOJE.
Genevoje susivarė JAV, 

Rusija, Kinijos komunistai, 
ir kitos valstyoės, kad .Lao
sas bus neutralus. Visi pasi
žadėjo gerbti Laoso neutra
lumą. Neutralumo priežiūrai 
sudaryta iš Indijos, Lenkijos 
ir Kanados atstovų komisija. 
Bet komunistai sulaužė susi
tarimą, lenkai boikotuoja 
priežiūros komisija, kad ki
nai greičiau užr.ntų Laosą.

Laosas kritiškoje padėty
je.

VIETNAMAS TAIP PAT 
KRuISkOJe. PADĖTYJE

Vietname taip pat veda ka 
rą tie patys rusai, kinai (jie 
čia eina ranka rankon), nors 
ir dengdarmesi „partizanų’ ’ 
ir „vietos gyventojų” ir kito
kiais vardais. . .

J. Amerikos V. sekr. Rusk 
tiktai dabar „suprato“, kad 

KOMUNISTAI YRA 
PASIRrZĘ OKUPUOTI

VISĄ INDOKINIJĄ 
ir įspėjo agresorius, kad prie 
to nebus prileista. Bet keis
tai skamba toks įspėjimas, 
kai Amerika tiktai kalba, o 
agresorius veikia ir jau yra 
užėmęs didžiulius Laoso plo
tus. Ir taip viskas eina visoje 
Indokinijoje, visame, tame di 
deliame pusiasalyje, kurį pa
laipsniui, visaip manevruoda
mi, kinai užima.

Vakarams trūksta ryžtin
gumo panaudoti turimas jė
gas. Tą Johnsonui pasakė ir 
senatorius Goldwateris.
TAIVANAS TUOJAU DUO 

TŲ GERAI APMOKYTĄ 
KARIUOMENĘ, 

bet JAV nesiryžta. Pasiten
kina tiktai kalbomis ir įspėji
mais. O bolševikai, anot pa
tarlės, kaip katinas, „klauso
si ir šniaukščia“... Sušniaukš 
jie visą Indokiniją, o po to 
eis toliau..., o amerikonai vis 
kalbės... ir žiūrės...

Kuboje neramu. Pabėgėliai 
iš ten aną savaitę buvo išsi
kėlę Pilon uoste, kur sunai
kino cukraus fabriką su san
dėliais. Jie

BUVO PASIRUOŠĘ 
IŠSPROGDINTI

PRANCŪZŲ LAIVUS, 
kurie Kubai atveža visokias 
karo medžiagas bei prekes, 
bet sutrukdė JAV saugumas. 
F. Castro susirūpino gintis ir 
į salos pakraščius pasiuntė 
didesnius kariuomenės dali
nius.

Kinų komunistams rusus 
tebepuolant, vyksta Nikitos 
išvyka.

Chruščiovo viešnagė Egip 
te nėjo visai sklandžiai. Vie
na,
NIKITA TURĖJO NESUTA

RIMŲ SU NASSERU, 
kurį bandė mokyti, kokiu pa
grindu turėtų jungtis araoai 
(siūlė „darDimnkų kovos“ 
pagrindą;, bet Nasseras atsa 
kė, kad bendrų interesų ara
bai turi ir daugiau. Kita, 
NIKITA FAkaRTOTINAI

PRISIPAŽINO JAU 
KELIUS KARIUS BUVĘS 

APGAUTAS,
todėl ir egiptiečiui, kuris gy
rė savo menkus kviečius, jis 
atrėžė: nepasakokite man pa 
sakų... Jau Bulgarijoje jis tu 
rėjo pasisakyti, kad buvęs ap 
gautas pas save, namie pasa
komis, jopr rusai geriau nioKa 
vesti žemės ūkį negu ameri
kiečiai, o pats jsitikinęs, kad 
ne rusai, o amerikiečiai ge
riau ūkininkauja.... Priešin
gai pirmoms žinioms, Nikita 
į suomio, mauro, Kuusineno 
laidotuves nevyko. Mat „ma 
uras atliko“, ką galėjo ir dau 
giau jau nieko neatliks...
IŠVYKIMO KOMUnIKA- 

TĘ UHKUSCIOVaS 
PANAUDOJU NAoBlRĄ 

savo politikai, bet ne dova
nai, o pažadėjęs Nasserui ket 
virtį milijardo rublių pasko
los ir pastatyti plieno tabo
ką, už ką Nasseras turėjo pri 
tarti rusų politikai prieš ki
nus, konstatuojant, kai Rusi
ja yra Europos ir Azijos vals 
tybė (kinai rusus iš Azijos 
varo lauk;, pritarti, JAV lėk 
tuvų skraidymas virš Kubos 
gali turėti kritiškų pasekmių 
ir t. t.

HITLERININKŲ
byla Frankfurte
V. Vokietijoje atidengia 

baisius dalykus. Lenkų gy
dytojas Dr. Pačula Osvenci
mo kalinys, nurodydamas kai 
tminkus, parodė, kaip jie žu
dė žmones šimtais ir tūkstan
čiais darydami fenolo įšvirkš
timus. Kitas liudininkas L. 
Cekalskis. nurodęs kaltina 
muosius, pasakojo, kaip jie 
suimtuosius kardavo. Į teisė
jo klausimą, kaip daug karda 
vo, Cekalskis atsakė tūkstan
čiais.

KITOS NAUJIENOS
— Dvi rumunų delegacijos 

vieši JAV: viena deryoų del 
prekybos, kita mokytis ūki- 
ninlkauti.

— Kipre turkai užmušė 
suomių kareivį.

— JAV paleido pirmąjį at 
ominį švyturį, kuris veiks 
bent 10 metų be naujo užtai
so.

— JAV prezidentas patvir 
tino statybą supergreito lėk
tuvo, kuris skris 3,200 km. 
per valandą ir kaštuos mili
jardą dolerių.

— Vietnamas turįs didelę 
pergalę prieš komunistus, už
imtas vyr. štabas.

— Dunkircheno invazijos 
sukaktuvės bus minimos bir
želio 5—7 dienomis.

— Kard. Višinskis pasmer 
kė lenkų komunistus, kad jie 
minėdami Krokuvos universi 
teto 600 m. sukaktuves, igno 
ravę katalikus.

W NAUJA
KANADA EINA į 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
Priimtas vėliavos projektas.

Praėjusią savaitę Winnipe 
ge vykusiame K-dos Legiono 
atstovų suvūžjiavime, Kainar 
dos min. pirm. L. Pearson 
plačiai pasisakė apie .būtinu
mą Kanadai turėti savo vėlia
vą.

Aptardamas vėliavos klau
simą, L. Pearson sustojo ir 
prie politinio Kanados vys
tymosi, kuris, pasak jo, eina 
evoliucijas būdu palaipsn.ui į 
visišką nepriklausomybę. 
Anksčiau Kanada buvusi ko
lonija, paskui tapusi domini
ja, o dabar einanti ir jau vi
siškai subrendusi tapti sava
rankiška valstybe. Savaran
kiškai gi valstybei, kaip pri
imta, reikia turėti savo vėlia 
va, kaip visų valstybės pilie
čių simbolį.

Winnipege, Pearson kalbė
jo apie projektą, kuris vėliau 
buvo priimtas ministerių ka
bineto. Vėliava bus tokia: 
baltame dugne 3 raudoni kle
vo lapai ir iš abiejų kraštų po 
žydrą ruožą. Jos aiškinimas: 
vienas lapas — anglai, kitas 
— prancūzai, trečias — visi 
kiti Kanados gyventojai, ku
riuos Pearson teigiamai įver
tino, o žydrieji vėliavos ruo
žai iš kraštų — kad Kanada 
užima Amerikos kontinente 
plotus nuo vandenyno iki van 
denyno.

Vėliava bus pasiūlyta pri
imti federaliniamė parlamen
tui. Jeigu projtktas būtų at
mestas, tai bus skelbiami rin
kimai.

KAS ŽMONĖSE KELIA 
NEPASITENKINIMĄ
Perdidelė nelygybė, 

kanadinių agentūrų bei
mųjų įmonių vedėjai per me
tus gauna po 40 tūkstančių si 
algų, o CNR vedėjas žymiai 
daugiau, nors pati įmonė duo 
da nuostolius, tiktai šiemet 
jai pavyko suvesti galus su 
galais su pelnu. Dabar jau ir 
CBC (radio ir televizija), ku 
ri yra pusiau valdinė, direk
torius taip pat gauna 40 tūks 
tančių dolerių per metus.

O eilinis darbininkas ne
uždirba nei 4,000, atseit — 
nei dešimtos dalies. . .

— Prancūzijoje gangste
riai buvo pagrobę multimilio 
nieriaus žmoną ir pareikala
vę 2 mil. dol. išpirkimo, ta
čiau policija moterį rado vie
noje farmoje ir išlaisvino, o 
piktadarius suėmė.

— Monte - Casino sukak
tuvių minėti Italijon nuvyko 
kard. Višinskis ir iš Lenkijos 
keli kariai, iš Londono gene
rolai Anders, Duch ir kt. Po
piežius lenkus pasveikino len 
kiškai, o Anders priėmė pri
vačioje audiencijoje.

— Anglijos savivaldybių 
rinkimai užsibaigė konserva
torių pergale, tačiau darbie- 
čiai gavo daugiau balsų.

— Tibete 4,500 m aukšty
je rasti milžinų gyvulių, gy
venusių prieš 200 milijonų 
metų, likučiai, kurių tarpe 
kaulai po 3 metrus ilgio.

— Anglai ruošia pietinės 
Arabijos nepriklausomybę.

KANADOJE
IŠAIŠKINTI SEPARATIZ

MO TERORISTAI
Paslaptis išpasakojo patys.
„L’Armee de Liberation du 

Quebec” — Kvebeko išiaisvi 
nimo armija — byla 8 suim
tųjų narių, įtartų teroro vei
ksmais, geg. 20 d. atidėta 8 
dienoms.

Du iš suimtųjų, Rene 
Dion, 17-kos metų ivfontrea- 
lio gyventojas ir Maurice Le 
due, 18-kos metų irgi mont- 
real.etis, sutiko outi liudimn 
kais ir viską išpasakojo, kad 
tuo būdu būtų atpalaiduoti 
nuo kaitinimų. . .

Dion pasakojo, kad Andre 
Watier 23 m. ir Jean LaSalle 
22 m. Buvo svarbiausi isna- 
winigan užpuolimo organ.za 
tonai. Watier ir Pierre Na- 
don 19 metų buvo organi
zatoriai užpuolimo ant rusn- 
liers Mont-Royal.

Užpuolime taip pat dalyva 
Ropert riuaon 2U m., Je

an Gagnon 20 m. ir Liaude 
Perron 20 m. Dion išpasako
jo visas detales: kaip užpuo
limo projektai buvo paruosti 
jo bute, kaip į užpuolimo vie
tą buvo nuvykta dviem veži
mais — lengvu sunkvežimiu 
ir keleivine mašina, kaip jie 
buvo ginkluoti, ka.p į ginklų 
sandėlį įėjo iš užpakalio ir re 
veiverių pagalba privertė pa 
siduoti sandėlio sargybą, 
kaip ją surišo, kaip gmKius 
išsivežė ir tt.

Leauc gi išpasakojo, kaip 
buvo užpulta skolinimo bend 
rovė ir iš jos pagrobta 17 
tūkst. dol. ir kitus teroro vei
ksmus.

— Pirmuoju Quebeco pro
vincijos švietimo ministeriu pa 
skirtas buvęs jaunimo reika- 

Štai lams ministeris Paul Gerin-La
veda joie.

— Kanados sostinėje lankė 
JTO gen. sekr. U. Thant.

KELS SĄJŪDĮ UŽ
Kanados vienybę
Nauja Kanados vėliava tu

ri būti Kanados vienybės sim 
bolis. Už vėliavą pasisakė 
Nveoeco pirm. J. Lesage. Ši
tą faktą Dietenbaker panau
dojo prieš Pearsoną, teigda
mas, kad Pearson eina ant 
Kvebeko pavadžio... Tuo tar
pu buvęs Dieienbakeno kabi 
nete krašto aps. ministeriu 
Pierre Sevigny pasisako ir 
už vėliavą ir imasi organizuo 
ti „Kanados vienybės sąjū
dį“.

Dėl vėliavos vieningos 
nuomonės nėra, bet dauguma 
vis dėlto pasisako už vėliavą 
ir tuo pačiu už Kanados sa
varankiškumą. Ligšiolinės ži
nios tokios, kad bent du treč
daliai pasisakančių, pasisako 
už naująją vėliavą.

MAŽĖJA NEDARBAS
Statistikos biuro duomeni

mis paskutiniais laikais labai 
sumažėjo nedarbas ir bedar
bių kasa mažiau turi mokėti 
šalpų bedarbiams.

REDAKTORIŲ 
KELIONĖS

Ontario Turizmo minis
terija pakvietė turistinėn ke
lionėn etninės spaudos redak 
torius, kurių susirinko 31, ir 
išvyko į Ontario provinciją, 
kurioje aplankys deugilį vie
tų — Tūkstančio salų vietą, 
istorines vietas, Niagarą ir tt.

AUKŠTESNIŲJŲ LIETUVIŠKŲJŲ KURSŲ 
DEŠIMTMETIS

paminėtas šeštadienį,
Aušros Vartų salė buvo ar

tipilnė mokyklinio jaunimo 
su tėvais, atvykusiais paminė 
ti Aukštesniųjų Lituanisti
kos Kursų veiklos dešimtme
tį-

Kursų vedėja Br. Lukoše
vičienė minėjimą atidarė, su
minėjo Kursų įsisteigimą ir 
jo veiklą per 10 metų. Tuo
jau ji pakvietė į garbės pre
zidiumą Kursų globėją kleb. 
K. Pečkį bei Sv. Kaziimero 
par. kleboną kun. F. Jucevi
čių, KLB Kr. V-bos pirm. dr. 
P. Lukoševičių, Kult. Fondo 
pirm. dr. H. Nagį, Seimelio 
Prezid. pirm. K. Andruškevi 
čių, pradžios mokyklų vedė
jas p. Ališauskienę, p. Biauz- 
džiunienę, pirmąjį Kursų ve
dėją A. Ališausuą, Kursų rė
mėjo — „Lito“ — b. ved. D. 
Jurkų ir visus Kursų mokyto 
jus.

Po to sekusiuose sveikini
muose T. K. Pečkys pabrėžė 
Kursų svarbumą. Dr. P. Lu
koševičius abiturientus įdo
miai palygino su sportinin
kais, kurie tiktai pradeda 
startą nešti fakelą. Jis linkė
jo, kad šviesos fakelą,kurį jie 

ms įdavė Kursai, kad nuneštų 
garbingai iki tikslo. K. And- 
ruškevičius kondensuotu žo
džiu linkėjo gražios darbuo
tės lietuviškuose baruose. D.

TORONTAS
SVARBUS BIRŽELINIO
Iš Baltų Federacijos prezi

diumo pranešama, kad š. m. 
birželio m. 15 d. (pirmadie
nį), 8 vai. vakare, Eatono au 
ditonjoje, College Street, 
įvyks 1941 m. birželio mene- 
SiO įvykių minėjimas.

Garbes kalbėtoju mielai su 
tiko būti opozicijos vadas fe- 
deraliniame parlamente Otta 
woje, buvęs min. pirm. J. Die 
fenoaker, kuris pabaitiečiams 
jau iš anksčiau yra žinomas 
kaip jiems palankiai nusista
tęs politikas (jis sutvirtino 
pabaitiečių garoės konsulų 
statusą ir kelis kartus bandė 
iškelti mūsų bylą Jungtinėse 
Tautose (United Nations). 
Anksčiau pakviestasis dabar
tinis min. pirm. L. Pearson 
apgailestavo negalįs dalyvau 
ti dėl ankstybesnių įsiparei
gojimų. Be garbės kalbėtojo 
dalyvaus dar daugiau palan
kių politikų.

Kaip įprasta, minėjime da 
lyvaus vienas tautinis cnoras, 
turbūt estų, o kitos tautybės 
statys solistus.

Atsimindami mums raudo
nojo teroro padarytų skriau
dų, viešai protestuodami ir 
kartu norėdami pagerbti au- 
gštąjį svečią, dalyvaukime 
minėjime kuo skaitlingiau. A.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijiečių lankymas dar 
nėra pasibaigęs. Šiuo metu 
lankomi Toronte ir užmiesty 
gyveną parapijiečiai iš anks
to asmeniškai ar telefonu su
sitarus.

Katalikų vyrų dr-jos susi
rinkimas bus gegužės 31 d. 
po sumos. Paskaitą skaitys 
Vas. 16 gimnazijos dirėkt. 
kun. Liubinas.

Vasario 16-tos gimnazijos 
direkt. kun. Liubinas atvyks 
gegužės 31 d. ir ta proga sa
kys pamokslus.

gegužės 23 d.
Jurkus linkėjo baigusiems 
tvirtai laikytis lietuviais ir 
tarpusavy kalbėti tiktai lietu 
viškai. Pirmasis Kursų ved. 
A. Ališauskas plačiau pasisa
kė apie kursų organizavimą.

Dešimt metų be pertrau
kos (už tai jį mokyt, ir mok. 
pagerbė įteikdami dovaną), 
Kursuose dirbęs J. Kardelis 
pasveikino abiturientus, visus 
mokinius bei bengusius ir tė
vus su mokytojais, kaip lietu 
vybės tvirtovę ir ištikimybės 
savo tautai židinį Montrealy- 
je ir pasidžiaugė, kad jau du 
kursus baigusieji — E. Miką 
lajūnaitė ir A. Bulota, dabar 
yra Kursuose moKytojais, o 
jam „išėjus į pensiją“ atsiras 
mokimų, kurie ir jį pava
duos.

Raštu pasveikino buvę 
Kursų globėjai T. J. Borevi- 
čius, T. J. Kubilius ir I. Rim 
kevičienė (ji serga dar).

Ilgametis Kursų ved., da
bar kLB K. F. Pirm. Dr. H. 
Nagys sveikinimus užba.gė 
gražia kalba, kokią jis pasa
ko kiekvienais metais. Kaiba 
bus įdėta ištisai sek. NL nr.

Labai gražiu žodžiu moky 
tojams už mokymą ir auklė
jimą baigusiųjų vardu padė
kojo G. Adomonis.

Sekamai Kursų vedėja pa
kvietė Kursų globėją įteikti

Nukelta į 8-tą puslapį.

GENOCIDO MINĖJIMAS.
Katalikų vyrų dr-jos susi

rinkimas, paskutinis iki ru
dens, šaukiamas sekmadienį, 

gegužės 331 d. po paskutinių 
mišių muzikos stuu.joje. Be 

einamųjų dr-jos reikalų, bus 
trumpąs T. Kornelijaus pra
nešimas ir Vasario 16-tos gi 
mnazijos, Vokietijoje, direk
toriaus kun. B. Liubino pas
kaita. Kviečiami visi dr-jos 
nariai ir svečiai.

Šį sekmadienį per miš.as 
pamokslus sakys Vasario 16- 
tos gimnazijos, Vokietijoje, 
dir. kun. B. Liubinas. Tiksiu 
paremti jo vadovaujamos 
gimnazijos statybą ir padėti 
finansuoti jos išlaikymą, per 
visas mišias savo bažnyčioje 
darysime antrą specialią rink 
liavą. Kviečiame visus dos
niai prisidėti.

Visų ateitininkų — jauku
čių ir jaunesniųjų, berniukų ir 

mergaičių — paskutinis įdo
mus susirinkimas - balius 
bus šį šeštadienį, gegužės 30 
d., 3 vai. p. p. Liet. Vaikų Na 
muose. Bus įdomi programa 
ir vaišės. Kartu kviečiami at
vykti ir visi tėveliai.

AUŠROS ŽINIOS
Lengv. atletikos treniruo

tės vyksta kiekvieną antradie 
nį ir ir ketv. Swansea parke 
(Rennie) nuo 6.30 iki 8.30 
vv. Lauko teniso treniruotės 
vyksta Dufferin parko aikšte 
lėse trečiad. ir penktadien.

Toronto gimnazijų lengv. 
atletikos pirmenybėse Juoz. 
Astrauskas išsikovojo I v. šo 
kime į augštį (5 8”) ir II v. 
į tolį (17); Algis Žaliauskas 
■— II vietas šokime į augštį ir 
į tolį; Judita Klimaitė, išsiko 
vojusi I vietas šokime į aukš 
tį, šokime iš vietos, disko me 
time ir rutulio stūmime, lai
mėjo Mimico gimn. indi
vidualinį čempijonatą.
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NEBAIGTAS RŪPESTIS
Su kiekvieno pavasario 

nauja žaluma kartojasi nau
jas gyvenimo pulsas, kartoja 
si nauji nebaigtų darbų rū
pesčiai, naujų užsimojimų vii 
tis, naujas darbų ryžtas, — 
padaryti tai, kas yra dar ne
baigta, pradėti naujus atei
ties galimybių darbus, reali
zuoti daugelį metų puoselė
tus užsimojimus.

Malonūs „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojai, Jūsų 
visų dideliu reikalo suprati
mu, Mašinų Fondo vajaus ei
goje, praeitais meta.s buvo 
įsigytos, nors ir nebenaujos, 
bet geros ir pajėgios avi 
spausdinimo mašinos. Pra
plėštos, pagerintos spaustu
vės patalpos, įsigyta kai ku
rie pagelbiniai įrankiai, pada 
ryti1 patobulinimai.

Tai įsigyta ir padaryta Jū 
sų visų, lietuviškos spaudos 
mylėtojų dėka.

Jūsų dėka ir laikraščio vei 
das pagražėjo, padidėjo, pra
turtėjo savo išvaizda ir turi
niu. Malonu paimti į rankas, 
malonu jį matyti kitų mūsų 
lietuviškų spausdintų raštų 
tarpe, malonu džiaugtis jo ne 
nuilstama kova už pavergtos 
tėvynės išlaisvinimą, už lie
tuvybės puoselėjimą išeivijo
je.

Jis mūsų visų, kurių širdy 
se dar neužgeso gimtasis žo
dis, pareiga, ir viltis gimta
jai Lietuvos žemei, Lietuvio 
vardui.

Jis mūsų visų bendras džia 
ugsmas ir bendras rūpestis.

Jei džiaugiamės jo padary
ta pažanga, privalu neužmirš 
ti ir jo turimu senu ir naujais 
atsirandančiais rūpesčiais.

Vienas iš tų nebaigtų 
rūpesčių yra Mašinų Fondo 
vajaus baigimas, ir naujų pre 
numeratorių sukėlimas.

Būtinai reikia baigti jau se 
nokai užsitęsusis Marinų 
Fondo vajus, kad pasiekus 
numatytąją sumą, kuri leistų 
įsigyti dar spaustuvei reika
lingas mašinas, kuriomis bū
tų galima atlikti įvairūs di
desni užsakymai ir kiti įvai
rūs komercinio pobūdžio dar
bai, kurių pajamos užtikrin
tai laiduotų tvirtesnę ekono
minę laikraščio būklę, kurios 
duotų galimybę kiekvienam 
Šėrininkui gauti padorų divi
dendą.

Ir kurios atpalaiduotų mie 
lūs skaitytojus nuo vis pasi
kartojančių, rūpesčių primi
nimo.

Nesunkiai tai būtų atlieka-

ma, numatytas M. F. vajus 
būtų jau įvykdytas. Jei kiek
vienas mielas N. L. skaityto
jas taptų laikraščio šėnnin- 
ku, jei kiekvienas, kas dar ne 
turi, įsigytų nors po vieną šė 
ra, o kas jau turi papildytų 
juos nors iki 10-ties. Oficiali 
vieno šėro kaina tik 10 dol. 
Ištikrųjų jo vertė yra žymiai 
didesnė.

Turintieji 10 šėrų N. L. 
laikraštį gauna nemokamai, 
kaip dividendą, už įdėtą kapi 
talą.

Tat maloniai prašome tai 
padaryti, vardan laisvo lietu
viško žodžio, vardan bendruo 
meniško solidarumo.

Antras nemažesnis rūpes
tis, į kurio talką taip pat ma
loniai kviečiame visus N. L. 
skaitytojus, platintojus ir tai 
kininkus, tai naujų prenume
ratorių sukėlimas.

Jei anksčiau esant senoms 
mašinoms, ir joms nuolat ge- 
ndant nebuvo galimybių di
desnio egzempliorių skai
čiaus atspausti, tai šiandieną 
tos problemos nėra. Be to, 
kasmetai daliai N. L. skaity
tojų pasitraukus iš gyvųjų 
tarpo, palieka tuštuma, kūną 
reikia nedelsiant užpildyti.

Todėl būtų labai malonu, 
kad kiekvienas N. L. skaity
tojas taptų kartu ir skaitomo 
laikraščio platintojas, 
rastų nors po vieną 
skaitytoją, ar bent N. 
ministracijai atsiųstų

ŠIAM REIKALUI KIEKVIENA MONTREALIO 
LIETUVIŲ ŠEIMA SKIRIA 5 DOLERIUS

ta. Tam tikslui jau pradėta 
rinkliava. Skautai, kurie 
ypač interesuoti stovyklavie 
te, lankosi per namus ir pra
šo stovyklos valdybos užpla
nuotos aukos.

Tai yra neatidėliotina au
ka, nes stovykla būtina. Ne
atidėliotina ir todėl, kad jau 
šiemet reikia įrengti stovyk
la, kurioje jau šiemet galėtų 
stovyklauti jaunimas, visų 
pirma.

Vyresnieji gi visada galės 
ten nuvažiuoti, pakxrjpuoti 
grynu miško oru; galės pasi
maudyti, nes maudyklai vie
ta didelė, patogi ir graži; ga
lės praleisti savaitgalius, ir 
t. t.

Kadangi stovykla būtina; 
kadangi visi Montrealio lietu 
viai, Kaip roao parapijų, Vy
tauto Klubo, kooperatmio 
banko „Litas“ ir Bendruome 
nės bei kitų organizacijų lai
kysena, — visi pradeda rasti 
bendrą kalbą, visi daugiau
sia bazuojasi savo humaniš
kumu, sugyvenimu ir savo 
tautybės reikalų išlaikymu; 
kadangi mums, lietuviams, 
bendras darbas geriausiai ga
li sektis tiktai bendrai dir
bant ir broliškai sugyvenant, 
todėl šią mažą auAą, kurią 
mes visi galime padaryti, pa
darykime būtinai, ir juo grei 
čiau, juo bus geriau ir mums 
ir ypač tiems, kas rūpinasi 
stovyklos organizavimu. O 
ja rūpinasi organizacijų iš 
rinkti žmonės susirinkime, 
kuris buvo skelbtas per spau 
dą ir kuriame galėjo dalyvau 
ti visi, kas tiktai norėjo.

Labai gražiai parėmėme 
skautus. Jie patenkinti ne tik 
tai ta medžiagine parama, ku 
rią gavo Jurginių kermošiu
je, bet ir moranne parama, 
nes pamatė, kad vyresnieji 
tikrai yra jų rėmėjai.

Ir šiuo atveju, kai Montre 
alio Lietuvių Stovyklos val
dyba prašo skubiems, būti
niems reikalams aukos, nuro
dydami ir jos dydį, — taip 
greit, kaip ji prašo, paaukoki 
me, kad stovyklos organizavi 
mo darbas būtų ne tiktai rei
kalo, bet ir malonumo daly
kas, kurį mokame įvertinti ir 
mokame paremti.

J. Kardelis.

Svarbių, gyvybini” ir ne
atidėliotinų reikalų, žinoma, 
turime daug: bendruomenė, 
bažnyčia, mokykla, skautai, 
organizacijos, na ir visokį su 
buvimai, kurių taip pat nega 
Įima išmesti, iš šeimos biudže 
to, kaip ir „žodžio iš dainos“. 
Tokiu būdu, rašančiojo skai
čiavimu, bent jam, kas savai
tę susidaro ne mažiau kaip 5 
dol. neatidėliotiniems reika
lams išlaidų. Tos išlaidos nor 
maliai įeina į savaitinį biuaže 
tą, nors vieną savaitę esti di
desnės, kitą savaitę mažes
nės.

Montrealio lietuviai bend
ru visų organizacijų susitari
mu priėjo prie išvados, kad 
geriausia bus jeigu visi drau
ge įsigys bendrą visų Mont
realio lietuvių stovyklą, ku
rioje visi bus savininkai ir 
šeimininkai. Sprendimas pa
darytas tikrai broliškai, pat
riotiškai ir žmoniškai. Geres
nio sprendimo negali būti.

Šis sprendimas, gal tuo 
tarpu vienintelis pasaulyje, 
yra geriausis pavyzuys lietu
viškos vieny.’oes, solidarumo 
ir humaniškumo, būtino žmo 
nįų sugyvenimui, kokiu gali 
pasmauaoti ir kiti Bendruo
menės padaliniai, yra mūsų 
solidarumo ne tiktai simbo
lis, bet ir tikras taktas, todėl 
ypač brangintinas.

Ir stovyklai vieta jau gau
ta. Vieta didelė ir puiki, pr.e 
gražaus, švaraus vandens eže 
ro, apaugusių gražiu mišku. 
Miškų aepartamentas mums 
tiek palanKus, kad stovyklai, 
kurioje numatomos ypač jau
nimo vasarojimo dienos, sa
vaitgaliai ir tt., paskyrė dar 
didelį žemės plotą labai pi
gios nuomos būdu ilgiems 
metams. žodžiu, stovykla 
esanti prie Sidabrinio ežero,- 
vadinamo dar Claire ežeru, 
puiki. Keliai ligi jos jau iš
vesti, elektra taip pat. Dabar 
reikia savo stovyklai įrengi
mų : namo, kuriame būtų vir
tuvė, valgykla, tualetai ir tt. 
Kas būtina, kad nuvažiavus 
ten, galima būtų turėti mini- 
maLškas buvimo sąlygas.

Stovyklos valdyba apskai
čiavo, kad jeigu Montrealio 
lietuvių šeimos stovyklai pa
aukos po 5 dolerius, tai visa, 
kas yra būtiniausia, bus įruos

ATSIŠAUKIMAS Į AMERI KOS LIETUVIŲ JAUNĄJĄ 
KARTĄ

Iki pasimatymo Washing
tone!
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Jaunimo koarebnatoriai:
Algimantas Gureckas, 

jaunimo Federac. p-kas.
Tomas Remeikis,
V -Los v.cepirnnninkas.
Algis Zaparackas,
Stud. S-gos, ja V pirm.

ir šu
naują 

L. ad- 
savo 

apylinkėje esančių tautiečių 
adresų, kuriems administra
cija mielai pasiųs keletą nu
merių susipažinimui.

Laikraštis yra geriausia 
dovana savo prieteliui, drau
gui, kiekvienam broliui lietu
viui, visur ir visada. Laikraš
tyje jis ras, gimtosios žemės 
žodį, jos skausmus, aimanas, 
jos gyvybės pulsą, jame jis 
ras ir pats save.

Jis bus dėkingas Jums ne
mažiau, kaip už bet kokią 
brangią dovaną. Jis džiaug
sis besąs lietuviškoje šeimo
je, mūsų NL skaitytojų šei
moje.

Neužilgo M. F. vajui papil 
dyti bus daroma didelė vertin 
gų daiktų loterija, kurią taip 
pat prašome maloniai parem
ti, kad užbaigus nebaigtus 
rūpesčius, kad įvykdžius tai, 
kas užsibrėžta vardan 
gimtojo žodžio.

J. Šiaučiulis,
Spaudos B-vės „Nepr. 
va” v-bos narys Mašinų Fon 

do vajui vesti.

laisvo

Laistai Redakcijai
Brangūs tautiečiai!

Su džiaugsmu turime pra
nešti, kad mūsų atsišaukimas 
— paremti Š. Amerikos lie
tuvių krepšinio rinktinės iš
vyką į Australiją — buvo Ka 
nados lietuvių išgirstas, nes 
tik kelių savaičių bėgyje, bu
vo suaukota daugiau kaip 
600 dol.

Nekartosime krepšininkų 
išvykos svarbą mūsų Tėvy
nės vadavimo darbuose. Ta
čiau norime priminti, kad 
mūsų krašto propaganda ir

Generaliniam Lietuvos Konsului 
Jonui Budriui

75 METAI

Šio gegužės 22 d. 
Lietuvos Ueneralimam 
šului Jonui Budriui 75 
amžiaus.

Jubiliatas savo valstybinę 
tarnybą pradėjo 1921 metais 
Lietuvos Generalinio štabo 
Karo žvalgyvos viršininku. 
1923 metais Lietuvos Įgalio
tinis Klaipėdos kraštui. 1924 
—1925 Klaipėdos gubernato
rius. Konsularinę tarnybą 
pradėjo kaip Lietuvos konsu 
las 1928 m. Karaliaučiuje, ją 
tęsė ten nuo 1933 m. genera
liniu ir nuo 1936-tų New 
Yorke.

Bet visų pirma Jonas Bud 
rys paliks Lietuvos istorijoje 
kaip Klaipėdos krašto suki-

-—lėlių vadas, kuris nepaprastai 
sunkioje Lietuvos užsienio 
santykių padėtyje sėkmingai

suėjo 
Kon- 
metai

Lietu

atliko jam patikėtą didžiai 
mūsų valstybei reikšmingą ir 
be galo atsakingą misiją. 
Tuo labjau, kad jos nedrįso 
imtis nė vienas savo tarnybi
ne padėtimi tada pakilęs ge
ro vardo bei išmonės lietuvis.

Šia proga primintina, kad 
gegužės 8 d. suėjo 40 metų, 
kai Paryžiuje pasirašyta kon
vencija, pagal kurią Klaipė
dos Kraštas buvo galutinai 
priskirtas Lietuvai.

Taip pat šiemet sukanka 
36 metai Jono Budrio konsu- 
larinei tarnybai ir 28 kaip jis 
eina labai atsakingas Lietu
vos Generalinio Konsulo New 
Yorke pareigas.

Sveikiname itin Garbingą 
Jubiliatą ir linkime daug svei 
katos ir ilgiausius metus tebe 
dirbti Lietuvai.

reprezentacija Australijoj 
kia 17 tūkst. dol. sumą, rei
kalingą sukelti iš JAV ir Ka 
nados lietuvių.

Negali būti jokių abejo
nių, kad šią sumą, dosnios lie 
tuviškos širdys tikrai pasieks 
išvykimo dieną. O ji yra la
bai arti. Tik keturios savai
tės skiria mus nuo liepos mė
nesio 7 d., kada vienuolika 
mūsų krašto ambasadorių, 
pakils iš Čikagos aerodromo 
j tolimą, Australijos žemę.

Sėkmės mūsiškiams lin

šie

ki ne tik laisvojo pasaulio lie 
tuviai, bet ir pavergtos Lie
tuvos broliai, sužinoję iš įvai 
rių šaltinių apie krepšininkų 
išvyką į Australiją.

Mieli Kanados lietuviai. 
Pavergtos Lietuvos broliai ir 
sesės, šią tolimą kelionę gali 
paremti tik moraliai, palinkę 
darni savo širdyse gražių lai
mėjimų. Tuo tarpu mes, džia 
ugdamiisi pilna, laisve ir ger 
būviu, galime prisidėti prie 
šios kelionės materialiniu at
žvilgiu.

Dėkodami už pirmas au
kas, pasiekusias mūsų ižd. L. 
Rickevičienę, 4 Avon Av. To 
ronto 9, mes neabejojam, 
kad iki birželio 27 d. pasiek

sime mūsų užsibrėžtą tikslą, 
surinkdami JAV ir Kanados 
lietuvių tarpe, reikalingus 17 
tūkst. dol.

Tautieti, jeigu dar neprisi 
dėjai savo įnašu prie krepši
ninkų kelionės — atlik savo 
pareigą artimiausiom dienom, 
prisiųsdamas kad ir mažą au
ką Kanados 
ninkei ir tuo pačiu, paremda
mas lietuvių atžalyno gražų 
laisvės darbą 
sijungimą Australijos ir Š. 
Amerikos lietuvių.

Už aukas iš anksto taria
me sportišką ačiū!

Lietuvių Krepšinio Rinkti* 
nės Išvykos į Australiją 

Kanados Komitetas.

Komiteto iždi-

ir simbolinį su-

Mieli Kolegos,
Visais laikais jaunoji kar

ta dalyvavo pnešakinese po
litinės kovos gretose. Politi
nis sąmoningumas yra mūsų 
misija ir tradicija. Ypač šian 
dieną, kada mūsų tauta yra 
priespaudoje ir kada komu
nistiniame pasaulyje įsigali 
suirutė, o dalis komunistinio 
pasaulio jieško koegzistenci
jos ir pasidalinimų įtakos sfe. 
romis su vakarais, politinis iš 
eivijos darbas įgauna dar di
desnę reikšmę. Jaunosios kar 
tos tautinė esmė ir padėtis 
įpareigoja ją:

1. Prisidėti prie bendrų iš 
eivijos pastangų dėl Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo;

2. 
nimo 
vauti 
mą ir jo interesus;

3. Dalyvauti, 
misija, savo 
što jaunimo 
veikioje;

4. Ugdyti 
gumą pačioje jaumaus.oje iš
eivijos kartoje.

Šių uždavinių tolimesniam 
ir tikslingesniam apibrėžimui 
ir vykdymui aptarti nėra ge
resnes rogos, kaip AmeriKos 
Tarybos šaukiamas Amerikos 
Lietuvių Kongresas birželio 
mėn. 26 —28 dd. Shoreham 
Hotel, Washington, D. C. 
Šio Kongreso tikslas yra: 
„Pademonstruoti Amerikos 
lietuvių vieningumą kovoje 
už Lietuvos išlaisvinimą, pa 
reikšti padėką arba pasisaky
ti dėl JAV vidaus politikos 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lu, aptarti pasiruošimą specia 
liai akcijai, reikalaujančiai 
plačiosios visuomenės įsijun 
gimo bei paramos.“

Mes, žemiau pasirašę jau
nimo organizacijų atstovai, 
kviečiame visą lietuvių jauni
mą skaitlingai dalyvauti Kon 
grėsė ir pademonstruoti jau
nosios kartos solidarumą ko
voje dėl Lietuvos laisvės. Ko 
ngrese numatyta speciali se
sija, suorganizuota jaunosios 
kartos, organizacijų atstovų 
pasitarimas politinės veiklos 
klausimais, bei bendra Ame
rikos Lietuvių Tarybos orga
nizuojama programa, kaip J 
AV Kongreso narių lanky
mas ir t. t.

Parodykime lietuvių visuo 
menei ir pasauliui, kad lieti 
vių išeivijos jaunoji karta ry 
žtingai stovi Lietuvos intere
sų sargyboje.

Dalyvauti pasaulio jau- 
sąjūdžiuose ir ten atsto 
pavergtos tautos jauni-

su politine 
gyvenamojo kra 

ir studentijos

politinį sąmonin

Liet.

Alto

Liet. _ _ *
Jaunimo Organizacijos: 

Audronė rvubiiiutė, 
Akademikių Skaučių 

Draugovės Pirmininkė. 
Stepas Matas, 

Filisterių bkautų Sąjūdžio 
Pirmininkas. 

Liudas Slėnys,
Korp! Gintaras Pirmininkas. 

Arūnas U dry s,
Liet. Stud. S-gos , JAV 

Vicepirmininkas.
Vaclovas Mažeika, 

Korp, Neo-Lithuania Pirm. 
Jonas Valaitis, 

Santaros - Šviesos Federac. 
Pirmininkas.

Studentų Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdyba.

Vytautas Demereckls, 
Korp! Vytis Pirm.n.nkas.

GRAŽUS STUDENTŲ 
PASIRODYK MAS

Maryland universiteto In- 
ternationaiimo kiuuo 17-ta 
metinė Fiesta, suruošta gegu 
žes 9 a. pas.seke. Uaiyvavo 
apie bOU jvairių tautų s.uden 
tų. Fiestos programos vedėja 
buvo stud. Jts.ruce oaicuiou- 
tė: Programą išpildė įvairių 
tautų šokėjai. Baltimore;, tau 
tinių šokių grupė iš Nijolės 
Dulytės, Jūratės Mažeikaitės, 
Laimos Saldukaitės, Vėjūnės 
Svotelytės, Romo Kalinaus
ko, Eimučio Radžiaus, Vato 
Šeškūno ir Arūno Vaškio, pa 
šoko lenciūgėlį ir jonkelį. 
Akordeonu grojo TT. Vait
kus. Be to, buvo sušokta ar
mėnų, čigonų šokis, Izraelio 
keli tautiniai šokiai, korėjie
čių vėduoklių šokis, Tailan
do alfabeto šokis ir ukrainie
čių kazokas.

Be to, Armory salę puošė 
apie 30 tautybių stalų su eks 
poną tais. Lietuvių stalas, B. 
ir L. Saldukaičių rūpesčiu, 
padedant J. Mažeikaitei, bu
vo papuoštas V. Kulpavi- 
čiaus iš N. Y. medžio droži
niais — Vytim, gelež^mu vii 
ku, pakelės kryžiais, Aušros 
Vartų koplytėle, Gedimino 
pilim, Baltijos gintaru, vėlia 
vėle, Lietuvos vaizdu albu

ms, Končiaus „Medžio 
Drožiniai“, „Gimtajam Kraš
tui atminti“, žurnalu „Litua- 
nus“, juostom ir kitais darbe 
liais.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
NĖRA PAŽANGOS 
ŽUVININKYSTĖJE

Blogą Lietuvos žuvinin
kystės padėtį atskleidė Tieso 
je pats režiminės valdžios 
„min. pirmininkas“ M. Šu- 
mauskas. Ypač blogai rūpina 
masi vandens baseinų ir tven 
kinių produktyvumo didini
mu. Pernai iš kiekvieno tven 
kinių hektaro vidutiniškai 
gauta vos po 309 kg žuvies. 
Atskiruose ūkiuose tvenkinių 
produktyvumas dar mažes
nis. Daug priekaištų padary
ta ypač Bubių žuvininkystės 
ūkio darbuotojams. Lietuvo
je pagal Šumauską nebuvo 
kreipta reikiamo dėmesio žu 
vivaisai, iki šiol dar neįreng
tas karpių veislynas, o esami 
neršto ir ypač auginimo tven 
kiniai naudoti neracionaliai. 
Dar kelia rūpestį ežerų ir ki
tų vandens baseinų įžuvini- 
mas. Pasirodo, Lietuvoje bu
vusi žuvies pramonės minis
terija negailestingai naikinu
si žuvų atsargas ežeruose 
upėse.

JUSTO PALECKIO 
ATSIMINIMAI

apie Gegužės pirmąją: Lietu 
vos nepriklausomybės laikais 
niekas nevaržė klausyti radio 
iš Maskvos Raudonosios aikš 
tės, o dabar ar tokia laisvė 
yra? Tada Paleckis galėjo ir 
langus atidaryti, kad ir gat
vėje žmonės radio girdėtų. O 
dabar? Maskvą, žinoma, da 
bar privalu klausyti, bet Va- vo koncerte kaip baleto šokė- 
karų radio stotys? ja.

ir

MOKINIŲ NUBYRĖJIMAS 
MOKYKLOSE

Režiminė min. taryba svar 
stė klausimą, kaip sumažinti 
mokinių nubyrėjimą 1—8 kla 
sese. Nurodyta, kad „mokslo 
metų eigoje iš mokyklų išsto 
ja gana daug mokinių’’. Nu
tarime nurodyta, kad Švieti
mo ministerija ir vykd. komi 
tetai turį pareikalauti iš mo
kyklų vadovų griežtos atsa
komybės už kiekvieną iš mo
kyklos išėjusį mokinį, imtis 
priemonių mokymosi pažan
gumui pagerinti ir kt. At
kreiptas dėmesys, kad kai ku 
riomis tokio nubyrėjimo prie 
žasčių yra nepakankamas rū
pestis ligonių vaikų mokymo 
si, menkai organizuojamas to 
Ii gyvenančių mokinių pavežė 
jimas į mokyklas ir kt. E.

SUSTIPRINAMOS „AM. 
BALSO” TRANSLIACIJOS 

Į PABALTIJĮ
Nuo gegužės 3 d. padažni- 

namos „Amerikos Balso” iš 
Vašingtono radijo transliaci
jos Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Vietoje vienos transliaci
jos lietuvių k. 7,30 vai. vak. 
Lietuvos laiku (5.30 vai. vid. 
Europos laiku) su pakartoji
mais, dabar įvedama kita tra 
nsliacija rytą. Numatyta teik 
ti daugiau žinių ir informaci
jos iš okupuotų Pabaltijo kra 
Štų. E.
O Livija Kasperavičiūtė, kle-
velandietė, Baltimore dalyva
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Visuomenės veikėją
MARIJĄ ARLAUSKAlTę

Vasario 16 gimnazijos
KLAUSIMU 

Gimnazijos Direktorius Kun. Br. L lubinas

MŪSŲ f>SP O R. TAS
VEDA KAZYS BARONASpagerbiant, Petro Adamonio pasakyta kalba

Susirinkome pagerbti p-lę 
Mariją Arlauskaitę, Montrea 
lio lietuvių, galima sakyti ir 
visos Kanados lietuvių vieną 
iš šviesųjų asmenybių 
jos darbo, kaip mokytojos - 
auklėtojos, švietėjos 35 metų 
sukakčiai paminėti ir ją pa
gerbti.

Malonu, kad yra žmonių 
mūsų emigracijos gyvenime, 
kaip p-lė Marija Arlauskaitė, 
kurie su ypatingu ryžtumu 
siekia tikslo ir pasiekus išlie
ka ištikimi pasirinktam ke
liui, ir per metų metus neiš
senkančiu pasiaukojimu tar
nauja žmonijai, vedama kri
kščioniškos meilės, dirba tė
vynei — padėdama išlaikyti 
lietuviškumą, dirba visuome
nei — nešdama šviesą; moks 
lo - auklėjimo pavidale.

P-lės Marijos Arlauskaitės 
tėveliai yra kilę iš Suvalkijos. 
Liudvinavo parapijos ir susi
tuokę Lietuvoje. Jų emigraci 
jos kelias per Angliją dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
atvedė į Kanada ir jie įsikū
rė Montrealyje. Abu giliai 
buvo įsijungę į lietuviškaiį 
darbą, parapijoje, organizaci 
jose, ir ne vienas iš mūsų čia 

susirinkusiųjų esame pvvi to 
liudininkai.

Savo dukrą Marytę nuo 
pat mažens mokino lietuviš
kai ir jungė ją į lietuvišką 
veiklą. Taip, kad tik būdama 
4 metų Marytė jau dainavo 
solo šios parapijos parenki
me: „Ar aš tau, sese, nesa
kiau. . .” Pradžios ir viduri
nius mokslus St. Eusebe mo
kykloje baigusi, apsisprendė 
būti mokytoja, ir toliau mo
kėsi ir baigė Mokytojų Se
minariją.

Marytei teko mokintis de
presijos metu ir iš tikrų’”1 rei 
kėjo pasiryžusių ir šviesaus 
proto tėvų, kad nesustotų, 
siekti užsibrėžto tikslo, nes 
laikai buvo sunkūs: tėtis ne
dirbo, o mama tegaudavo at
sitiktinius darbus.

Jubiliatė besimokydama iš 
liko lietuve, ir dažnai semina 
rijos parengimuose padainuo 
davo kolegėms lietuviškai.

Mokytojauti pradėjo 1929 
metais tik ką naujai susiorga 
nizavusioje lietuviškoje 7 sk 
yrių pradžios mokykloje Ro- 
semonte, esančioje prie St. 
Mark mokyklos. Tenai išdir
bo 6 metus. Programa buvo

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Gegužės 13 dienos „Nepri 
klausomos Lietuvos” nr-yje 
tilpo atsišaukimas, kad Vasa
rio 16 gimnazijai reikia 
50,000 dolerių. Tai didelė su 
ma ir ją sudėti tegali tik visi 
lietuviai, solidariai atiduoda
mi savo dalį. Ryžtantis aukai, 
kyla eilė klausimų. Klausia
ma, ar reikalinga Europoje 
lietuviška gimnazija, ar vei
kiančioji gimnazija atlieka jai 
skirtąjį uždavinį, kam pri
klausys naujieji namai, kodėl 
gimnaziją remia vokiečiai ir 
panašiai.

GIMNAZIJOS 
REIKALINGUMAS

V. Vokietijoje skaitoma 
apie 6—7 tūkstančiai lietu
vių.

išeinama trimis kalbomis: lie 
tuvišKai, angliškai, prancū
ziškai.

Užsidarius lietuviškai mo
kyklai, 1935 metais Jubiliatė 
pradėjo dirbti prancūzų kata 
i.kų mokyklose: Duvernay, 
St. Mark, kur ir iki šiol tebe
dirba.

P-lė Marija Arlauskaitė iš 
ėjusi į savarankų gyvenimą 
nenutolo nuo lietuviško ka
mieno, bet dar daugiau įsilie 
jo į lietuvišką veiklą. Ji da
lyvauja vaidintojų grupėje, 
parapijos chore, orgamzaoijo 
se, parengimuose. Prieš II pa 
saulinį ikarą susitvėrus Kana
doje, Kanados Lietuvių Cent 
ro Tarybai, Jubiliatė įsijun
gė į jos gretas, paėmusi sek
retorės pareigas. Kanados 
Lietuvių Centro Tarybai pra 
dėjus leisti pirmąjį lietuviš
ką laikraštį „Nepriklausoma 
Lietuva“ — jubiliatė pasi
ėmė administratorės parei
gas, ir kiek vėliau — reaakto 
rėš pareigas, Tai plačios ap
imties darbai, o jie buvo atlik 
ti be jokio atlyginimo, nu
traukus savo poilsio laiką.

Be kitų darbų, Kanados 
Lietuvių Centro Tarybos bu 
vo padarytas žingsnis — įtei 
ktas memorandumas Kana
dos federalinei valdžiai, pra
šant įsileisti į Kanadą lietu
vius pabėgėlius, esančius Vo 
kietijoje. Jubiliatė būdama Ta 
rybos sekretorė, yra atsakiu
si į šimtus laiškų, teikdama 
informaciją lietuviams Vokie 
tijoje, ar ką tik į miškus, ka
syklas ir kitus darbus atva
žiavusiems. Arlauskų namai, 
galima sakyti, tapo informa
cijos centru, o ne vienam ir 
pirma prieglauda tik ką atvy 
kus į šį kraštą. Dar tuo metu 
jai daug talkininkavo artimo 
meilės darbe ir A.fA. Mamy 
te.

O daugeliui montrealiečių,

Gimnazijoje šiuo metu 
mokosi 93 lietuviai vaikai. 13 
jų yra kilę iš šeimų, L.etuvą 
apleidusių 1941 metais, 52-jų 
tėvai ar motinos yra taip va
dinamieji „dypukai“, t. y. pa 
bėgusieji iš Lietuvos 1944 m. 
Ir vienų ir kitų vaikai yra gi
mę jau Vokietijoje. 28 vaikai 
yra atvykę iš sietuvos pasta 
rujų 5 metų bėgyje. Pirmo
sios, mažųjų klasės, labai 
gausios. Antroje klasėje yra 
26 mokiniai, pirmojoje 18. 
Po vasaros atostogų, neabe
jotinai, pirmokų skaič.us dar 
paaugs, nes keletas atvyks iš 
Bavarijos, kur mokslo metai 
prasideda ne pavasarį, o ru
denį.

Nukelta į 6-tą psi.

jau nuo seniau čia gyvenan
tiems, ji buvo laukų rašyto
ja, pajamų mokesčių romių 
pildytoja, mirties ar daktaro, 
ar notaro reikale — padėjėja, 
vertėja. Ir taip visada, ar tai 
buvo ankstus rytas, ar vėlus 
vakaras.

Bemokydama prancūzų ka 
talikų moKykloje Juoiliatė 
yra įgijusi labai gerą vardą 
ir jos darbas buvo Švietimo 
.Komisijos atžymėtas apdova
nojant specialiomis premijo
mis. 196Z metais P-lė Marija 
Arlauskaitė Švietimo Komisi 
jos buvo apdovanota „Merit 
sholaire” ordenu kaipo ypa
tingai pasižymėjusi už gerą 
mokytojos darbą. Jubiliatė 
yra Švietimo Komisijos apdo 
vanota už ilgą darbą jos 35 
metų sukakties proga. Tenka 
pasidžiaugti, kad pranzūziš- 
koji visuomenė visuomet iš
kelia jos, kaip lietuvės, kilmę 
ir vertybes.

Jubiliatė nuo pat užuomaz 
gos per eilę metų vadovavo 
Tautos Fondui Kanadoje, 
įvesdama jį į pastovų viene
tą. Šiuo metu, kur tik kvie
čiama — ji neatsisako, ir ža
da ateity dirbti, kaip ir dir
busi.

Ištiktųjų teks įsijungti į 
lietuviškąia Šeštadieninę Mo 
kyklą kalbų ar dalykų dėsty
mui. Gerai būtų, kad mums 
suaugusiems ji galėtų dėstyti 
surengtuose prancūzų kalbos 
kursuose prancūzų kalbą ir 
kad sekančiuose Montrealio 
Apylinkės Seimelio rinkimuo 
se neatsisakytų būti kandida
te.

Šia iškilminga proga mes 
visi reiškiame Jums, Didž. 
Gerb. Jubiliate, nuoširdžią 
padėką už Jūsų rūoestį mu
mis ir linkime Jums sveika
tos, Dievo palaimos ir nema
žėjančio ryžto tolimesniame 
Jūsų gyvenime ir darbuose.

LIETUVIAI LAIMI
Ankstyvesniais metais, ka 

da tekdavo sudaryti mūsų kr 
epšinio rinktinę pabaltiečių 
žaidynėms, daug „vargo“ ne
buvo. Paprastai, numatyti 
rinktinės kandidatai — neat- 
vykdavo. Tad jau šeiminin
kai iš anksto žinojo, kaa jų 
klubas turės duoti pagrindi
nį penketuką žaidynėms ir 
sunkiai „kapotis* *pneš „am
žinus’’ priešininkus latvius.

Šiemet to nebuvo. Australi 
ja, kaip magnetas trauKia mū 
sų KrepšininKus. 'lai įrodė ge 
gūžės rnen. 9—10 d. d. Cieve 
landas, kada net dalis krepši 
ninku atskrido lėktuvais, ne
kalbant apie tolimas keliones 
(ir nemiegotas naktis) maši
nom. Tiesa, rinktinės, sąstate 
nematyta Toronto Vyčio ats 
tovo Klimo (įsijungė į Kana
dos laivyną), Aušros Sedlic- 
ko (egzaminai u-te) ir Gudo. 
Šiaip — in corpore!

Prieš silpnus estus mūsiš
kiai laimėjo 115:31 (57:16), 
tauiau prieš latvius jau rerkė 
jo pakovoti kiek stipriau, nes 
vienu metu, keliais taškais, 
mūsų kaimynai net vede! Be 
abejo, rinktinės sąstate buvo 
matyti nesusižaidimo, nors 
individualiai, lietuviai viršijo 
latvius beveik kiekvienoje po 
zicijoj. Rungtynių pasekmė 
102.89 (49:38) mūsų nau
dai, dar nepasako silpnų ir 
gerų pusių, tačiau pačios run 
gtynės nurodo, kad dviejų sa 
valčių laikotarpyje 'labor 
Farmoj ir žaidėjams ir trene
riui V. Grybauskui teks 
daug prakaito išlieti aikštėje, 
pnvedus komandą prie „tip- 
-top“ išvykai į kengūrų že
mę.

STALO TENISAS
Kada prieš penkioliką me

tų, Vokietijos stovyklose, 
lengvai „susidorodavom“ su 
vokiečių meisteriais ąr net 
Bavarijos rinktinėm, nekal
bant jau apie estus ir latvius 
— šiandien, mūsų broliškai 
tautai, „pasuojame sausai*’. 
Tik širdyje vėl galvojame 
apie atsilyginimą ateityje už 
pralaimėjimus suaugusiųjų 
grupėje, mesdami žvilgsnį į 
mūsų atžalyną, jaunius žaidė 
jus, kurių latvių ir estų ko
mandose jau eilę metų nema
tyti. Taigi, mūsų stalo teniso 
ateitis, glūdi pas V. Nasvytį, 
Koklį, Kavaliauską, Sabaliau 
skaitę, Nešukaitytę, Kudabai 
tę ir kt. jaunius žaidėjus. Ti
kėkime, kad po kelių metų, 
latviai Eichvalds (pirmoji 
vieta žaidynėse) ir Zulps 
(antroji vieta) neatlaikys 
mūsų jaunių rakečių smūgių,

KREPŠT^ 
užleisdami vėl pirmavimą lie 
tuviams.
ŽIŪROVAI CLEVELANDE

Kaip lietuvių žaidynėms, 
taip ir paoaitiec., Cieveianuo 
lietuviai savo Mšenese paro
dė trijų pirštų derinį. Is taip 
gausios Kolonijos, jeigu rung 
tynėse buvo 50 tėvynainių, 
kuriuos galima būtų pavaum 
ti ne krepšinio ar stalo teniso 
mėgėjais, sirgaliais, oei įaua 
tikais — tikrai nedaro gar
bės Clevelandui. Ir ateityje 
nėra prasmes laukti padėties 
pagerėjimo, nes Cleveiandas, 
nors turi sporto kiuuą žarną, 
tačiau pačiam sportui yra 
abejingas

Techniškos žaidynių pasek
mės:

Vyrų krepšinis 1) Lietu
viai, 2) Latviai, 3) Estai.

Jaunių krepšinis 1) Lietu
viai, 2) Latviai, 3) Estai, 
Lietuviai—Estai llo:3i, u.e 
tuviai — Latviai 102:89 (vy
rai), Lietuviai — Estą, imu. 
43, Lietuviai — Latviai 85: 
71 (jauniai).

Stalo tenisas: 1) Eichva
lds, 2) Zulps (vyrai). 1) Ad 
minis. Marenko (moterys — 
visi latviai). Latviai — Lie
tuvai 5:0 (vyrai) ir 3:1 (mo
terys).

Jaunių grupėse, visos pir
mos vietos atiteko lietu
viams: V. Nasvyčiui, E. Sa
baliauskaitei ir V. biesuKany 
tei.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

— Klaipėdoj buvo sureng 
tas kreušinio turnyras. ViSiš 
kai netikėtai jį laimėjo šeimi 
ninkai, įveikdami Kauno Ža
lgirio ir Vilniaus Plastikos Ko 
mandas, žaidžiančias aukšto
je SS-gos lygoje.

— Kauno Žalgirio krepši
ninkai išvyko į Lenkiją, Kur 
sužais šešerias rungtynes 
Varšuvoj, Vroclave, Kroku
voj ir kt.

Sovietų Sąjungos futbolo 
pirmenybėse Vilniaus Žalgi
ris nugalėjo Dušanbę 3:0. 
Žiūrovų Vilniaus stadione— 
25 tūkst.

IŠ VISUR
— Futibolo rungtynių pa

sekmės: Vengrija — Angį, ja 
2:1, Italija — Šveicarija 3:1, 
Čekoslovakija — Vokietija 4 : 
3, Švedija — Sov. S-ga 1:1 
(atsarginiu vartininku buvo 
lietuvis Bauža).

— Moterų krepšinio pir
menybes laimėjo Sov. S-ga 
prieš Čekoslovakiją ir Bulga
riją. Tolimesnės vietos: 4) J.

Nukelta į 7-tą psi.

Pažinkime save ir kitus.

Rimšė
ŽIEMRYČIŲ LIETUVOJE 

PETRAS BŪTĖNAS
3.
10. To Lietuvos valstybei iš Braslavo apskri

ties likusio Rimšės baro svarbesnės gyvenvie
tės :

Braslavas 1, lenk. Br.aslaw, vietovė į 
žiemvakarius nuo Gaidės bžk., 32 km į pietva
karius nuo Braslavo (Breslaujos) mst.; taip 
pat ir Drūkšių ežero žiemvakarių šone, kur Til
žės kaimas; žr. „Padauguvio Lietuva“ strai
psnį.

(Plačių apylinkių lietuviai miestą vadina 
B r ė s 1 a u j a, o gudai ir lenkai Braslaw.

(NL. red.).
Gaidė 4, lenk. Gajdy, bažnytkaimis. Čia 

klebonavo didelis liet, kultūrininkas, archeolo
gas, tautosakininkas kun. Žiogas.

Girdžiūnai 1, 4 km į rytus nuo Rim
šės, k., lenk, ir rus. Girdziuny, laikraštininko 
Jono Kardelio tėviškė. Nors jam, išmestam iš 
„Liet. Žinių“ red. pareigų buvo pavesta orga
nizuoti Valst. Lietuvos Filharmoniją, bet bir
želio išvežimams jis buvo jau jieškomas ir išli
ko tiktai nerastas Kaune. Karui su vokiečiais 
prasidėjus, buvo rasti sąrašai, kuriuose jis bu
vo įrašytas vienu iš pirmųjų.

Bieniūnai, 3 km į rytus nuo Rimšės, kai
mas, kunigo M. Kardelio (miręs) tėviškė.

Rudžiai, 2 km į rytus nuo Rimšės, pulk. 
Jono Bužėno, b. Šaulių vado, ištremto į Sibirą, 
tėviškė.

Nagėnai, 1,5 km į pietryčius nuo Rimšės 
miest., ant Žilmo ež. kranto, kun. Emilijono 
Paukštės dabartinio Chester, Pa., JAV, liet, 
parap. klebono tėviškė.

Tverečius, miestelis prie pat dabartinės 
sienos su Gudija, profesorių A. Voldemaro ir 
Z. Žemaičio tėviškė.

Kardeliškė, gyvenvietė, vienkiemis ties 
rytiniu Apardų ežero šonu, tarp Apardų ir 
Pruto.

Lapušiškė, vsd. su naujojo akmens am
žiaus (^neolitas; 2500—1500 m. prieš Kr.; 
LE. XXV. 306 p.) pilkapiais. Tų pilkapių ten 
daug jų ir plačiau, tik nežinau, kur jie būtų mū
siškių kondensuočiau aprašyti jau baltiškuoju 
požiūriu. Kur Padauguvio Lietuvoje yra aukš
tesnioji zona, žr. čia „5”, ten randama anų to
limųjų laikų archeologinių pėdsakų.

Rimšė 4, miestelis.
Smalvos 1 ir Smalvai 1, lenk. Smolwy, 

miestelis.
Tilžė 4, lenk. Tylža, kaimas Drūkšių eže

ro žiemvakariniame krante, netoli Latvijos 
valstybės sienos. Tilžė 2, mst. ir prie jo 
T i 1 ž e 1 ė 2, upė žinomi Nemuno žemupyje, 
Skalves srityje; taip pat Žemaitijoje ir net Lat
vijos Latgaloje, — taigi, geografiškai labai 
plačiai baltų žemėje.

Turmantas 1, vok., lenk, ir rus. Tur- 
mont, mstl., gst. pre Latvijos valstybės sienos.

Kadangi tai tėra siaurame Rimšės ruože, tad 
tos visos gyvenvietės yra daugiausia netoli So
vietų Rusijos atimtosios Braslavo apskrities va
karinės ribos. Beveik visi šio Rimšės ruožo 
smulkieji vietovardžiai, kaip reta, tebėra lietu
viški, nors, tiesą sakant, toks pat reiškinys yra 
ir nuo to Rimšės ruožo į rytus, tagi ir atimtoje 
Braslavo apskrites dalyje,

11. Dabar čia to Lietuvos valstybei palikto
jo Rimšės ruožo labai įdomūs vandenvardžiai. 
Betgi jų čia visų nepriveiksiu surašyti: tai bega
lėtų geriausiai atlikti tik čiabuvis. Kad ir šičia, 
kaip ir visoje Braslavo apskrityje, yra ežerų 
šalis, žr. „Padauguvio Lietuva” straipsnį. Kur 
prie vandenvardžo yra nrirašvtA . m o aš 
taip mėginu lietuviška lytimi atstatyti vanden
vardį iš Lenkijos 'ėlanio, kame jis

(jie) būtinai lenkiškai apnaivotas, -ti, o kur ši
taip nėra pažymėta, — nenumanau, ir tada 
būtinai būtų reikalinga čiabuvių lietuvių talka. 
Daug numerių yra iš J. Andriaus Lietuvos že
mėlapio (Anž.). Bet, pagaliau, jei vandenvar
dis tebūtų ir vien pvz. lenkiškas, tai žinome, 
jog būtinai reikia j ieškoti ten lietuviško van
denvardžio, nes, mat, tai yra baltų, o ne ko
kių slavų žemė. Ir baltų ligi pat šios dienos ---
ten Padauguvio LetuvojeI Koks užkerėjimas 
nuo sena yra paėmęs ir apėmęs rusus - veliko- 
rosus, lenkus ir vokiečius, kad jie visi nemoka 
ir sušovinistėję nenori baltų žemės betkokių 
vietovardžių baltiškosiomis lytimis rašyti: vis
ką taria rašo savaip, ir būtinai ištisai sugadina. 
Tai, pagaliau rodo ir nekokį jį kultūros laipsnį. 
(Jie taip daro siekdami nulietuvinti šį 100% 
lietuvišką sritį. NL red.)

A 1 k s n a s 2, lenk. Olksna, ežeras apie 3 
km nuo Rimšės miestelio. Greta mažas ežerė
lis Alksnaitis. Iš Alksno į Žilmą teka Alksna 
upelė.

Apardai 3 b irApvardai 3 b, lenk, 
j. Opiwarda, rusiškai Feordy, ežeras per kurį 
Maskva išvedė sieną su Gudija, bet yra Lietu
vos valstybės ryčiau Rimšės smtl.; už 3 km. 
Čia 2 pas. karo metu prispirta Žąsino rago pu
siasalyje pasidavė Rimšės policijai dabar į ke
rojas pučiama M. Melnikaitė.

Šaknies V a r d - vietovardžių yra kitur Lie
tuvoje, M. Lietuvoje — Karaliaučiaus srityje, 
Latvijoje.

B o g i š k i ų mo„ lenk. j. Bagiszki, Karali- 
navo, Stačiūniškių, Juodynės, ežerai vakariau 
Drūkšių ežero. Ten pat Šakių, šiauriau Skir- 
nas, pietryt. Drūkšių ež. ilgas Abalių ež. į kurį 
iš Drūkšių ež. perkasas, ant kurio pastatyta 
„tautų draugystės“ elektrinė. Iš Abalių išteka 
upė Praplėša — Prorwa, tekanti pro Abalykš- 
čio ež. ir įtekanti į Drūkšę upę.

Beržė mo., lenk. j. Beržonka. ežeras į 
pietryčius nuo Smalvų miestelio, prie pat ryti
nio Smalvų ež. šono, mažas ežerėlis, kurių čia 

visa plėtė aplink tą didelį Smalvų ežerą. Čia ir
B i e 1 ū t a s, — lenk. j. Bieluta. ežeras ir 

Smalvykštis, lenk. Smolwikszta, iš ku
rio į Smalvų ež. teka Dulvė upė. Į Smalvykštį 
įteka Karačiūnėlė upė iš Skaidrio ež., esančio 
į vakarus nuo Smalvų ež. miškuose.

Bliuvoklių 2, mo., lenk. j. BĮuwakle, 
ežeras į šiaurę nuo Gaidės bažnytkaimio.

Dysna 4, rus. Disna, lenk, ir gud. Dzis- 
na, 184,5 km, o su Š-v-e-n-t-y-t-ė-s augštupiu 
215,5 km ilgio — Dauguvos kairys - vakarinis 
įtakas ties Dysnos aps. mst., į vakarus nuo Po
locko aps. mst. ,

Prasideda ji iš Dysnų ežero, tuoj teka per 
Dysnykščio ežerą, Rimšės ruožą paliečia tik 15 
km savo vaga, o ligi Ožiūnų - Kazionių mstl. 
1920 metų sienos teka 40 km Braslavo apskri
ties pietinėje riboje; tarp Vidžių mstl. — Rau- 
ketos žiočių 55 km į rytus ligi Šarkauščinos 
mstl. teka per balotus miškus.

Dysnai 4, lenk. j. Dzisna, ežeras tarp 
Dūkšto, Gedziūnėlių ir Rimšės, Švenčionių 
aps., o ežero rytiniu šonu prasideda Rimšės 
ruožas, taigi ir Braslavo apskritis.

Dysnykštis 1, Dys-n-ykšt-is, ežeras prie 
Gedžiūnėlių, piečiau Dysnų ežero, o pro jį, iš 
Dysnų ežero tekėdama, tuoj prateka Dysna; j 
pietvakarius nuo Rimšės miestelio. Priesaga 
- y k š t - yra būdinga Lietuvos Šėlos vanden
vardžiams.

Bužas — ežeras tarp Rimšės ir Dūkšto 
gel. st. Lenkai nemokėjo jo vardo įrašyti į že
mėlapius.

D r ū k š ė 4, augštupyje Drūkšelė 2, 
lenk. Dryswiata, 52,2 km ilgio, teka iš 
Drūkšų ežero į pietus, augštupyje susisiekia su 
Lašmens upele tarp Apardų ir Drūkšių ežerų, 
visa teka jau per Braslavo apskrities atimtąją 
dalį per Griūtūnus, Pelekų mstl. apylinkę, Bai- 
nos - Ugarių šonu ir ties Ožiūnais - Kazionimis 
įteka į Dysnos kairį - šiaurinį šoną. Ji yra balų 
upė, tekanti pelkių ir miškų plotais, kuriuose 2 
pas. karo metu plačiai veikė partizanaL Bus d
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KULTŪRWB>KK0jVIKA
MIRĖ ŽURNALISTAS 

H. J. JAKUŽAITIS
Gegužės 12 d. Vokietijoje, 

Nūrtingen sanatorijoje, ilges 
nį laiką sirgęs mirė laikrašti
ninkas Hermanas - Jokūbas 
Jakužaitis. Jis buvo gimęs 
1902 m. liepos 26 d. Ritan
čiuose, Klaipėdos apskr. 
Spaudoje pradėjo reikštis 
nuo 1918 m. — tuo metu ben 
dradarbiavo ..Prūsų Lietuvių 
Balse“. Vėliau Klaipėdoje bu 
vo „Lietuvos Keleivio“, „Pa
jūrio Sargo“ ir kt. laikraščių 
artimas bendradarbis ir re
daktorius. Kaune atstovavo 
Klaipėdos ir užsienio spau
dą. Kaip Lietuvos laikrašti
ninkas karo metu dirbo Ber
lyne. Po karo gyvendamas 
Vokietijoje, velionis nuo 
1952 m. buvo „Keleivio" re
daktorium. Nuo 1953 m. per 
dešimtmetį buvo. biuletenio 
vokiečių kalba „Elta - Presse 
dienst“ redaktorium ir 1957 
—i960 m. laikotarpyje „El
tos Informacijų ’’ redakto
rium. Buvo ir laikraščių JA 
V-se bendradarbis, su žinio
mis iš Lietuvos ir lietuvių 
gyvenimo talkininkavo dpa 
spaudos agentūrai Vokieti
joje. Buv. bendradarbiams, 
Eltos pareigūnams ir lietu
vių būreliui dalyvaujant ve
lionis gegužės 14 d. palaido
tas Wendlingen (Neckar) ka 
pinė'se. E.
DAINININKĖ, KURI RIM

TAI RUOŠIASI 
PROFESIJAI

Lilija Šukytė jaunųjų dai
nininkų solistų tarpe laiko
ma kylančia žvaigžde. Ji so
listės profesijai ruošiasi rim
tu atsidėjimu. Kas labai svar 
bu, ji visapusiškai muzikaliai 
ruošiasi. Ji baigė konservato 
riją kaip pianistė ir dabar bai 
gia konservatoriją Toronte 
kaip dainininkė solistė. Ji da 
lyvavo jau daugelyje koncer
tų ir yra laimėjusi premijų.

Be to, L. Šukytė yra kalbų 
specialistė ir universitetą yra 
baigusi anglų, prancūzų ir vo 
kiečių kalbų specialybe. Pra
ncūzų kalbos specializuotis 
su stipendija buvo komandi
ruota vasaros metu į Mont
real}.
• Lietuviai dailininkai — Jo 
nynas, Kašuba, Kašubienė' 
dekoruoja Vatikano pavilijo- 
ną Pasaulinėje parodoje New 
Yorke.
• Kasiulis Vytautas, pasto
viai besilaikąs mūsų dailinin
kas Paryžiuje, gegužės mene 
sį turi savo kūrinių parodą.

DARO NAUJUS 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIUS

Keletą metų tyliai, kruopš 
čiai dirbęs Lietuvos žemėla
pius Algirdas Gustaitis bai
gia pagrindinius darbus. Jieš 
ko leidėjo. Juozas Andrius 
tvarkė jo žemėlapių topogra
fiją.

Žemėlapiai bus dviejų for
matų. Didysis 1:400.000. Bus 
ar tik ne didžiausias iki siOi 
mūsų turimų Lietuvos žemė
lapių. Mažesnysis bus 1:1. 
000.000 mastelio. Abu žemė
lapiai bus istorinėmis vieto
vių nuotraukomis iliustruoti. 
Vietovės ar iliustracijos tu
rės labai suglaustas svarbes
nes tų vietovių datas, istori
nius duomenis. Nuotraukas 
padarė D. Čibas, turintis di
džiulius Lietuvos istorinių 
vietovių, asmenų rinkinius. 
Juos ypač papildė gyvenda
mas JAV-ių Rytuose, kur 
amerikiečių universitetų ar
chyvuose užtiko labai retų, 
senų knygų, nuotraukų, doku 
mentų. Viską Daumantas Či
bas perfotografavo ir dabar 
turi ar tik ne patį turtingiau 
šią lietuviškų istorinių doku
mentų foto archyvą, siekiantį 
žilos senovės. Jis mielai lei 
do A. Gustaičiui naudotis tuo 
archyvu.

Alg. Gustaitis labai daug 
laiko skyrė Lietuvos sienų 
studijoms. Pagaliau jos nu
statytos. Rytuose eina vadina 
ma Propria Lituania linija. 
Vakaruose Lietuvai priskiria 
mi mums teisėtai turintieji 
priklausyti plotai. Šiaurėje 
siena su Latvija nekeista.

B. Klevinis.
EILĖ SIMFONINIŲ 

KONCERTŲ PO ATVIRU 
DANGUM

Daminion bendrovė Mont- 
realyje kasmet ruošia seriją 
simfoninių koncertų, kuriuos 
išpildo pilnos sudėties Mont- 
realio simfoninis orkestras, 
diriguojamas prof. dr. Alex- 
andro Brott. Šiemet, kaip ir 
kitais metais, koncertai, ku
riuose be simfoninio orkestro 
dar dalyvaus ir solistai, bus 
Mount Royal kalne prie Cha 
let salės, kur koncertų vieta, 
panaudojant aukštus salės 
laiptus ir aikštę susidaro sa
votiškas amfiteatras, įvyks 
liepos 21, 28 ir rugpjūčio 4 ir 
11 dienomis.

„TRANSCENDENTINĖS 
IŠRAIŠKOS“

Tokiu vardu kompozito
rius Jeronimas Kačinskas 
Massachusetts Technologi-

KAZYS BINKIS
Jo „Atžtlynas“, pastatytas 
Hamiltono teatro mėgėjų gru 
pės, vedamis p. Dauguviety
tės - Kudabienės, plačiai pa
sireiškė. Dabar siūloma tą 
veikalą pastatyti ir Jaunimo 
dienoms.

jos Instituto užsakymą para
šė orkestrui su vargonais vei 
kalą, kuris buvo išpildytas. 
Veikalas turėjo pasisekimą. 
Vargonų partiją išpildė Zeno 
nas Nomeika.
RUSŲ PRALAIMĖJIMAS 

LIETUVIAMS
buvo dėl tvirto lietuvių nu 

sistatymo priešintis rusų rai
dyno, vadinamos „kirilicos“ 
naudojimui lietuvių kalbai. 40 
metų trukusi lietuvių pasi
priešinimo kova, 1905 metais 
rusų buvo pralaimėta. Lietu
viai atgavo teisę naudotis lo
tyniškuoju, vakarietiškuoju, 
raidynu.

Dabar, pakartotinai Lietu 
vą okupavę, rusai, siekdami 
lietuvius surusinti, pakartoti 
nai bando kelti mintį — lie
tuviams primesti tą lietuvia
ms netinkamą kirilicą.

BIBLIOGRAFIJA
„Osteuropa“, nr. 4, 1964. 

Turiny toliau tęsiama str. se 
rija apie Vakarų įsiveržimą: 
„Rusų stačiatikių bažnyčia ir 
jos saitai su Vakarais“ (R. 
Stupperich), Sovietų Vokie
tijos politika 1952-53 m., Kli 
matinės ir žemės sąlygos Ka
zachstano plėšinių žemėse 
(R. Hahn), Apie vienos šei
mos namus Sov. Sąjungoje 
(Laszlo Revesz). Numeryje 
plati kronika ir knygų bei lei 
dinių sovietiniais klausimais 
vertinimai. Recenzuojamas 
„Actą Baltica“ (I t. 1960-61, 
išl. 1962 m.) leidinys. Platus 
bibliografijos skyrius.

DAR LABIAU PAŽABOJA
SOVIETUOS SPAUDĄ

Kai Sovietijoje minima 
spaudos ar radijo diena, ste
bime kasmet skelbimus spau 
dai ar radijui keliamus reika
lavimus: aiškinti bei populia
rinti skaitytojams partijos 
nutarimus, priemones ke
liant bei intensyvinant žemės 
ūkį. Antra spaudos pareiga— 
auklėti žmones komunistine, 
dvasia. Trecia pareiga — de
maskuoti vad. buržuazinę 
ideologiją. . .

Pastaraisiais metais dar te 
nka duoti „griežtą atkirtį an- 
timarksistiniams, teiginiams, 
kai skaldytoją iš Kinijos ko
munistų partijos atkakliai 
propaguoja antimarksistines, 
smulkiaburžuaziniu naciona
lizmu persunktas koncepci
jas“.

Toliau patiriame, kad kas
met po 300 ir daugiau kny
gų išleidžia leidyklos „Vaga“ 
ir „Šviesa“ (tai nauji buvu
sių grožinės ir pedagoginės 
leidyklų pavadinimai), o 
„Mintis“ (buv. politinės ir 
mokslinės literatūros leidyk
la) kasmet išleidžianti po 
500 ar daugiau knygų ir bro
šiūrų. Tad bendras tų leidyk
lų knygų ir brošiūrų skaičius 
— 1.100 — nėra didelis.

Bieliauskas išryškina ir 
Valst. spaudos komitetų už
davinius. Jie Sovietijoje bu
vo įsteigti 1963 m. rugp. m. 
Maskvoje padarytu nutari
mu ir jų uždavinys „sąjungi
niu ir respublikiniu mastu 
kontroliuoti visos literatūri
nės produkcijos išleidimą“.

VILNIAUS KRAŠTO
LIETUVIŲ S-GOS

Kanados ir JAV Krašto V- 
bų ir skyrių atstovų suvažia
vimas yra šaukiamas Detroi
te gegužės mėn. 30—31 dd. 
Į suvažiavimą iš Kanados 
vyksta Krašto v-bos nariai, 
Toronto ir St. Catharines sk. 
atstovai. K. B.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MARGUTIS 1964 metų 

balandžio mėnesio. Labai įdo 
mus ir gražus, gražiai ilius
truotas numeris ir. bendrai, 
žurnalas. Įdomus rimtas turi 
nys. Metams 5 dol., atskiro 
nr. kaina 50 et. Adresas: 
6755 S. Western Ave., Chic
ago 36, Ill., USA.

L1TUANUS, Lithuanian 
quorterly— December, 1963. 
Daug įdomių straipsnių. Iliu 
straeijos G. K. Račkaus dar
bų nuotraukomis.

^Trejos Z>VVWVP\0£>
VEDA D R, GUMBAS

KOLEKTYVINĖ 
KŪRYBA

Sovietuose madoje dirbti 
neva kolektyviškai. Moksli
ninkas, susitikęs savo drau
gą, pasiteiravo:

— Kodėl bendraautorium 
pasirinkai savo viršininką? 
Kad tau padėtų?

— Ne kad padėtų, bet kad 
nėkliudytų. . .

BIBLIOGRAFIJA
Praeities dokumentai 
falsifikatorių rankose

Rankraščių rinkiniai. Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
jos Centrinės bibliotekos XI- 
XX amžių rankraščių fondų 
trumpa apžvalga. Sudarė V. 
Abramavičius (Lietuvos TS 
R Mokslų Akademijos Cent
rinė Biblioteka). Vilnius, 
1963, 291 psl. 34 iliustraci
jos (iliustracijų sąrašas psl. 
284-285). — Knyga nėra pil 
nas katalogas, bet tik bendra 
informacija apie rankraščių 
kolekcijas ir jų rūšis, kurios 
šiandien yra Mokslų Akade
mijos Centrinėje Biblioteko
je Vilniuje.. Vertingiausią šių 
rinkinių dalį sudaro perga
mentų rinkinys, kuriame yra 
taip pat Vilniaus kapitulos 
archyve išsaugotieji perga
mentai su Lietuvos Didžiųjų 
Kunigaikščių Vytauto, Jogai 
los, Žigimanto ir kt. privilegi 
jomis.

Skyriuje „Bibliotekų su
darytos kolekcijos“ yra pvz. 
laiškai iš XVII-XX amž., au
tografų fondo, Dailės Muzie
jaus kolekcija, rinkinys Bo- 
russica Maž. Lietuvoje surin
ktas prof. Pakarklio, rankr
aščių kolekcija iš Maskvos, 
kur ji buvo išvežta 1915 m. 
iš buv. Vilniaus Viešosios 
bibliotekos (šioje kolekcijoje 
yra ir pats seniausias rank
raštis — Turovo evangelija 
iš XI amž.), taip pat buv. Gu 
dų I. Ludkevičiaus muzėjaus 
Vilniuje archyvas.

Dar minėtini Dvarų fon
dai su bažnytiniais archy
vais, Teatrų ir mokyklų fon
dai (pvz .Kauno valstybės te 
atro), Redakcijų fondai (pvz. 
„Lietuvos Žinių“ archyvas), 
Draugijų ir bendrovių fondai 
(pradedant Filomatų - Fila
retų dr-jos raštais iki 

Nukelta į 5-tą psi.

AR MATEMATIKA
TIKSLUS MOKSLAS?
Apsivedęs matematikas įsi

tikino, kad vienas plius v.e- 
nas, jau ne du. . .

— Tai tau ir tikslus moks
las! — nusivylęs jis nuspren
dė.

ĮVYKIS PARODOJE
Parodos rūbinėje susitiko 

du bičiuliai. Atvykęs į paro
dą, klausė išeinantį:

— Ar jau spėjai viską ap
žiūrėti, kad taip greit išeini?

— Matai, parodos vado
vas pasakė: „Norint gerai 
įvertinti šiuos paveikslus, rei 
kia nuo jų atsitraukti k.ek 
galima toliau“. . .

NEKOKS UŽDARBIS

— Kiek sveikas uždarbi 
per mėnesį, — pasiteiravo bi 
čiulis savo draugą.

— Vienos ašaros. . . Po po
rą papeikimų per mėnesį. . .

PO EGZAMINŲ
— Tai ir nežinodamas iš

laikei?
— Suvaidinau žinantį.
— Ir gerai pasisekė?
— Kur nepasiseks, jeigu 

aš jau baigiu teatro stuaiją...

SOVIETIŠKAS 
POKALBIS

— Ar jūsų viršininkas pa
laiko ryšius su kaimu?

— O kaip gi! Palaiko! 
Štai ir vakar jis iš kaimo par 
sivežė paršą. . .
INŽINIERIUS NESUPRA

TO GYDYTOJO
Praeinant pro kapines, gy 

dytojas staigiai atsisuko nuo 
kapinių ir įtraukė galvą į apy 
kaklę.

— Tai ko dabar gydytojas 
išsigando? — teiravosi inži
nierius savo bičiulį humanita 
rą.

— Matyt jo sąžinė nerami 
dėl tų, kuriuos jis gydė.

REDAKTORIUS 
NESUPRATO

Grąžindamas darbą auto 
riui', redaktorius pastebėjo:

— Jums reikia dar padirbę 
ti prie šito kūrinio.

— Dirbs tas, kuris neturi 
talento, — atsakė autorius.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
30.
Mylėti meną — dar nereiškia atsisakyti savęs tokio, koks 

tu esi. Savo žmogiškų jausmų, poreikių. Galima gyventi pil
nakraujį gyvenimą, galima — anemišką, tačiau bet kuriuo 
atveju bus tia savas gyvenimas. Neginčytinai savas.

Ir jūs pati ---- argi nesiekiate šito?
Pagaliau Aldona suprato, kad, pati to nejausdama, jau 

kuris laikas polemizuoja su L.auritėniene. Kam? Kuriam tiks
lui? Ką ji tuo nori apginti? Scenoje grojo smuikininkas, vir
tuoziškumu ir emocijomis spėjęs užkariauti salę. Šimtai žmo
nių, sulaikydami kvapą, sekė subtilias melodijos peripetijas, 
o ji buvo priversta kovoti. . . su savimi. Aldona stengėsi nu
vyti šalin visas pašalines mintis. Nesisekė. Kaskart vis labjau 
juto tai — ne jos valioje.

Tik antroje koncerto dalyje muzikos garsų srautai, pri
menantys vis labjau įsisiaučiančią jūrą, išvadavo ją iš prieš
taringų apsimąstymą. Susikaupusi Aldona klausėsi Bethove
no „Leonoros“.

Ji pirmiausia suvokė motyvą, šviesų ir galingą, augan
čia banga kylantį virš drumztų sauvalės, keršto verpetų. Ir 
jokie perspėjimai, jokie pavojaus aidai nebegalėjo atplėšti jos 
nuo šio kelio. Ten pačioje vršūnėje--- laisvas, nusimetęs pan
čius žmogus. Laisvos sielos daina. Svaigi platuma, šviesios 
žvaigždės ir šaukiantys toliai. . . Ne, geriau jau nežiūrėti že
myn į tamsią prarają. Jeigu lemta ---  tegul lūžta pati banga!
It į juodą gelmę nusineš ji su savimi šaukiančių tolių dainą. . .

Publika bisavo, negailėdama aplodismentų. Kartu su 
visais plojo ir Norkutė.

Kupina pergyvenimų, ji išėjo iš salės, nusileido laiptais 
žemyn. Tik spūstis apatiniame vestibiulyje pagaliau sugrąži
no ją į tikrovę.

■ Augustinas jau stovėjo greta Lauritėnų ir, laukdamas 
savo eilės, kalbėjosi su Pauliumi.

Drauge jie visi atsiėmė paltus, apsirengė ir išėjo į gatvę.
— Beje, paties įdomiausio aš jums taip ir nepasakiau.— 

Karuža paėmė už parankės Paulių ir, praleidęs moteris į prie
kį, vis grįžo prie Go jos temos.

— Ak, tie vyrai, vyrai! . . — nusijuokė Aldona. — Pa
leido damas vienas ir, atseit, žinokitės. . .

— Tenka ir su šituo susitaikyti, — patvirtino Elė.
Jos balso intonacijoje Aldona veltui stengėsi suvokti pa

šaipą ar užslėptą kartėlį.
„Keista ji kažkokia. . . ---- pagalvojo Norkutė. ---- Nesu

prasi: abejinga visam tam, ar tik nenori parodyti. . .“
Tolimesnis pokalbis neturėjo vientisos grandies. Probė- 

gomis jos kliudė daugelį atsijusių dalykų, kaip paprastai bū
na šnekant dviem mažai pažįstamiems, atsitiktinumo suves
tiems žmonėms. Netrukus ir jų keliai turėjo skirtis: Karužos 
gyveno čia pat, už sankryžos. Ir staiga, kai Norkutė jau buvo 
beatsisveikinanti su Ele, Augustinas primygtinai ėmė kviesti 
Lauritėnus nors valandėlei užsukti pas juos. Be abejo, jam 
norėjosi parodyti Pauliui ir savo biblioteką, ir nedidelį, bet 
labai jau Karužos branginamą jo paties restauruotų senų pa- 
veikslų rinkinį.

Lauritėnienė buvo linkusi atsisakyti. Namuose vieni vai
kai, palikti kaimynų senutės priežiūrai, ir laikas jau gana vė
lyvas. . .

Augustinas dar atkakliau ėmė atakuoti Lauritėną.
— O gal užeikim, Ele? — Pauliaus klausimas buvo ko

rektiškas. Nei prašymo, nei įpareigojimo.
Elė pagalvojo ir sutiko.
Nelaukdama, kol svečiai nusirengs, Aldona atsiprašė ir 

spruko į virtuvę. Užkaitė kavą. Greitosiomis paruošė kelio
lika mažyčių sviestainių. Su sūriu, šprotais, agurko griežinė
liais. Kai pagaliau ji įėjo į svetainę padengti stalo, Augusti
nas, matyt, spėjęs aprodyti paveikslus, traukė iš spintos vie
ną po kitos knygas.

— Štai kad ir ši: „Hauptverke der bildenden Kunst“. 
Devyni šimtai septintųjų metų Leipcigo leidinys! — Tarsi 
šventą relikviją jis laikė rankose knygą. Augustino veidas 
švytėjo. Jis pats negalėjo atsidžiaugti savo turtu: — Jūs tik 
pažiūrėkite, draugas Lauritėnai. Ir jūs, drauge. . . Kokios pui
kios Rubenso darbų reprodukcijos! Tiesa? „Kristus ir nusi
dėjėlė“. „Liūtų medžioklė”. . . Arba štai vėl Diurerio raiži
niai. . .

Aldona baigė išdėlioti stikliukus ir pakvietė sėstis prie 
stalo.

— Kaipgi čia, Aldonėle. . . — sutrikęs Augustinas skės
telėjo ranokmis. Aplink ant grindų jau gulėjo šūsnys knygų. 
— Kad gi mes, taip sakant. . . na, tikrai. . .

— Nieko, vėliau spėsi parodyti, — nuramino jį Aldo
na. — Prašau, kol dar neatvėso kava.

Ji matė, kaip Lauritėnienė klausiamai žvilgterėjo į vyrą. 
Paulius truktelėjo pečiais ir nusišypsojo.

Kava iš tiesų garavo puodeliuose.
Išgėręs taurelę, Karuža taip pat atlyžo, nors vis dar ret

karčiais su neslepiama meile ir apgailestavimu žvilgčiojo į gu
linčius ant grindų tomus. Pokalbį į savo rankas perėmė Nor
kutė. Pasiūlė tostą už tuos, kurie šiandien pirmą kartą arti
miau susipažino. Telkė kitus į pokalbį, ragino.

— Tikslinga pakelti tostą ir už tuos, kurie jau seniai pa
žystami, — nelauktai ištarė Lauritėnienė.

Pasakė rodos, negarsiai, bet pirmoji tylos akimirka tie
siog suspengė Aldonos ausyse. Nieko daugiau nebegalvoda
ma, tarsi ekvilibristas, tik ir laukęs jam vienam žinomo ženk
lo, ji žaismingai pamėtėjo į šalį nematomą skėtelį.

---- Ne tostą, o bruderšaftą! ---- skambiai pasakė Aldona 
ir ištiesė savo taurę į Paulių.

Lauritėnas sutriko.
— Argi mes vieni? — Jo veidu perbėgo kvailoka šyp

sena. — Štai jie irgi sako. . .
„O visgi tu bailys!“ — širdies gilumoje ---- be pykčio,

tik su priekaištu ---- pagalvojo Aldona.
Kilo linksmas ginčas: laikyti Karužą su Lauritėnienė „se

niai pažįstamais“ ar ne. Nelaukdama, kol aprims šurmulys, 
Aldona pakilo ir atsistojo prieš Lauritėną.

---- Ko bijai? ---- ji pasakė daugiau akimis, negu lūpomis.
Rankos susikryžiavo, persipynė. Stikleliai ištuštėjo be

veik vienu metu.
Pasibučiavo.
Lengvai išraudęs, Paulius atsigręžė į Karužą. Jam stai

ga parūpo, prie kokių kūrinių šiuo metu dirbama muziejaus 
restaur.acinė j e.

Augustinas mielai ėmėsi aiškinti. . .
„Tegul negalvoja, kad išsigąs čia kas nors, suglums. . .

— mintyse skubėjo pateisinti save Aldona. — Pati juk išpro
vokavo. Taip jai ir reikia, kvailelei. . .

Pakėlė akis, tikėdamasi Lauritėnienės veide pamatyti 
nepasitenkinimą ar bent nuoskaudos pėdsakus. Elė tebesi
šypsojo, ir tik nežymūs šešėliai lūpų kampeliuose reiškė iro
niją-

---- Jūs, aš tikiuosi, nepykstate, drauge Lauritėnienė? ---- 
išsprūdo Aldonai.

— Ne. Pyktis, lygiai kaip ir baimė, patys blogiausi pa
tarėjai.

— Taip manot?
— Visiškai tuo įsitikinusi. Jūs pati ką tik patvirtinot.
— Aš? — Aldona, neva labai nustebusi, loštelėjo atga

lios.
Ją nutvilkino aštrus, kiaurai skrodžiantis viešnios žvilgs

nis. Aldona nesigailėjo savo klausimo ir viso to teatrališko 
judesio, bet buvo jau per vėlu.

— Taip, .— nenuleisdama akių, patvirtino Lauritėnienė.
Norkutė suglumo. Ji suprato, jog šią pačią akimirką turi 

atsakyti, kad neliktų jokio pagrindo primesti jai baimės, lik 
reikėjo išsilaisvinti iš to tiesaus, tiriančio žvilgsnio.

„Nejaugi aš iš tiesų bijau? — šmėkštelėjo jai mintis. — 
Netiesa! Jeigu aš jį mylėčiau kaip pirma, aš nieko nebijočiau! 
Nieko. . .”

Bus daugiau.
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mont|real
„LITAS” SPARČIAI AUGA

„Lito“ balansas gegužės 
mėn. 1 d. buvo $ 1,022,629. 
88. Paskolų $835,859, inves- 
tacijų $50,U00, turimi pasko
lų pareiškimai gegužės mėn. 
— daugiau kaip $ 100,000. 
Per balandžio m. gauta $2*8, 
415 indėlių (šėrų) ir 5>8u,^U2 
į einamąsias sąskaitas (depo
zitų). Naudojimasis „Lito“ 
čekių patarnavimais kelerio
pai padidėjo. Per tą mėnesį 
įstojo 27 nauji nariai. Šių me 
tų sąmatoje „Litas“ buvo nu 
matęs pasiekti $1,050,000. Ta 
suma per gegužės mėnesį ne 
tik kad bus pasiekta, bet ir 
gerokai perviršyta.

Montreal!^ lietuviai, ku
rie dar nėra „Lito“ nariais, 
kviečiami nedelsiant dėtis į 
į šią sparčiai augančią mūsų 
pačių kredito uniją. Nau
jiems nariams dividendus už 
indėlius (4,5%) ir palūkanos 
už ein. sąskaitas (4%) moka 
mi nuo sekančio mėn. 1 di. po 
įstojimo datos. Dabar pato
gus laikas ir esamų narių san 
taupų pervedimui iš kitų ban 
kų, kadangi palūkanos buvo 
prirašytos praeito mėn. gale 
už pusę metų, o „Litas“ už 
ein. sąskaitas palūkanas škai 
čiuoja kas mėnesį.

Perkami automobiliai 
galės būti paskolų laidu „Li
te“, kaip ir kituose bankuo
se. Paskolos bus duodamos 
Kredito Komisijos nuožiūra, 
atsižvelgiant į skolintojo fi
nansinį pajėgumą.

Kredito Komisija
posėdžiauja tik kartą savaitė 
je, pirmos savaitės dienomis, 
todėl tiek nekilnojamo, tiek 
asmeninių paskolų pareiški
mus geriau įteikti iš anksto. 
Didesnės sumos be Kredito 
Komisijos aprobavimo neiš- 
molkamos. Pr. R.

PADĖKA
Š. m. balandžio mėn. 18 d. 

asmenys pnsidejusieji prie 
mūsų vakaro pasisekimo, au 
kavusieji loterijai rantus bei 
talkininkavusieji darbais: P. 
Daugeiavičiai, F. R. U r oom e 
nė, E. Szewczuk, M. Dapku
vienė, J. M. Juodviršiai, p. 
Smilgevičiai, P. jurgučiai, 
St. Barauskas, J. LuKoševi- 
cius, K., iviartmenas, J. ivla- 
čioms, A. Žiūkas, A. JVlylė, 
H. Petrauskienė, J. Adomai
tis, B. bagdžiunas, P. Bu
kauskienė, V. Keturkienė, 
Mrs. Mona Diorio, M. Šiau- 
čiulienė, E. Linkonienė, p. 
Jonelis, A. Žukas, A. iviatuse 
vičius, J. Kunskaitė, R. Bar- 
teškaite, L. Narbuta.tė, D. Si 
bitytė.

Ypatingai p. Daugelavičie 
nei daugiausiai pasidarbavu
siai prie loterijos bilietų iš
platinamo.

Visiems tariame nuošir
džiai ačiū.

Lietuvių Veteranų S-gos
„Ramovė“ Valdyba.

ONTARIO
& L. B. Valdyba prašo visus 
tėvus, kaip greičiau regist
ruoti jaunimą vasaros stovyk 
lai. Registracijos terminas 
baigsis birželio 15 d. Stovyk
la įvyksta Vila Maria vasar
vietėje, netoli nuo Sudburio 
miesto. Tuo reikalu jau pa
skutinis pranešimas.

WINDSOR, Ont.
PAVASARINIS PASILINKSMINIMAS

BIBLIOGRAFIJA

Irena Mikštas (Mikštaitė), 
anglų mokykloje, 4 skyriaus 
mokinė, laimėjo iškalbos kon 
kurse pirmą vietą ir gavo per 
einamąją taurę. Paveikslas — 
I. Mikštaitei įteikimas perei

namos taurės.
• Jonas Petrėnas, dirbąs Ca 
nadian Pacific (CPR) gele
žinkelių kompanijoje, kaip 
geras ir sumanus darbinin
kas, paaukštintas tarnyboje 
ir paskirtas „Foreman“ — 
formano .pareigoms. Gražu, 
kad lietuviai progresuoja.
• Petras Jutelis, pasižymė
jęs lietuviškų reikalų rėmė
jas, nusipirko 1964 metų lai
dos naują mašiną.
• Mokslo metai jau baigiasi, 
moksleivių tėvus, kurių jau
nimas pasižymėjo baigdami 
mokslo metus pirmaisiais mo 
kiniais, ar gavo_dovanas už 
pažangumą moksle, prašoma 
pranešti telef. Nr. 673-5967, 
kad jie laiku būtų galima at
žymėti ir pagerbti lietuviško 
je spaudoje. (J. K.)

Atkelta iš
„XXVII knygų mėgėjų“ dr- 
jos neprikl. Lietuvos lai
tai). Taip pat saugojama dide 
Marijamnoiės apskrities ak
tai). Taip pat saugojaca dide 
lis skaičius atskirų asmenų 
privatinių archyvų. Pažymė
tini archyvai lenkiškai rašiu
sių lituanistų pvz. M. Brensz 
tejno, M. Balinskio, Romerių 
aktai, adv. T. Vrublevskio ir 
kt., nepriklausomos Lietuvos 
veikėjų pvz. T. Daugirdo, M. 
Jankaus, Tumo - Vaižganto, 
emigracijoje mirusio prof. J. 
Elisono ir daugelio kitų. Rin 
kiniai žymia dalimi perimti 
iš T. Vrublevskio bibliotekos 
Vilniuje, iš Kauno Universi
teto Bibliotekos, iš Maskvos 
Lenino bibliotekos, kur buvo

4-ro psl.

1863 ir 1915 m. iš Vilniaus 
išvežtieji archyvai. Iš leidi
nio galima atsekti likimą kai 
kurių privatinių ir organiza
cijų archyvų, kuriuos bolševi 
kai pasisavino nuslopindami 
nepriklausomos Lietuvos kul 
tūrinį gyvenimą 1940 m. 
(Yra žinių, kad bolševikai 
naikina visus tuos dokumen
tus, kurie juos kompromituo
ja, pvz. Rytų Vokietijoje per 
nai buvo sunaikinti visi doku 
mentai apie sovietų kareivių 
bylas, plėšimą, žudymą, prie
vartavimą ir kitokias raudon
armiečių padarytas piktada
rybes).
Lietuvos TSR upių ir ežerų 

vardynas
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M. MACIUKAS
S

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
t9

%

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.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

(Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Institutas). Vil
nius, 1963, 226 psl. Vardyną 
sudarė B. Savukynas, A. Va
nagas, V. Vitkauskas, K. Vd 
syhūtė, I. Ermanytė. Redaga 
vo E. Grinaveckienė J. Sen
kus. Pratarmė liet., rusų ir vo 
kiečių kalbose. Priede lietu
viškieji upių ir ežerų vardai, 
kurie yra už sovietinės Lietu 
vos ribų — Seinų krašto, Vii 
niaus krašto Gudijos dalies, 
taip pat kai kurie, upėvar
džiai Karaliaučiaus srityje 
(pvz. Prieglius ir kt.).

Prof. Dr. Juozas Eretas, 
„Tremtis — prakeikimas ar 
uždavinys“. Išleido „Šalti
nis”, London. Tai atspaudas 
iš „Šaltinio“, paskaita, 1963 
m. skaityta Studijų Savaitėje 
Vokietijoje ir sukėlusi didelį 
susidomėjimą. Kaina 20 et. 
Gaunama: „Šaltinis“, 21, 
The Oval, Hackney Rd., 
London, E2, Gr. Britain.

Vladas Šlaitas, „Antroje 
pusėje“. Originalią kūryba 
pasižyminčio poeto ketvirtas 
poezijos rinkinys. Išleido 
„Šaltinis“, London. Kaina 1 
dol.

IŠ BALFO VEIKLOS

Jubiliejinis Balfo Seimas
Baltas jau veikia 20 metų. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
1944 m. kovo 24 d. sukvietė į 
Čhicagą.

20 metų jubiliejinis (XII- 
sis) Balfo seimas pramatoma 
šaukti New Yorke, Padėkos 
Dienos savaitgalį.

Rusai prieš Balfą

Rusai 1944 metais įvairiai 
trukdė Balfui įsisteigti. Rusų 
karo misija net oficialiai pro
testavo dėl Balfo Vashingto- 
ne, o lietuviai komunistai ir 
jų spauda vedė ir tebeveda 
nuolatinę kovą.

1944 m. nebuvo leista Bal
fui nusiųsti atstovą į karo 
nuteriotą Lietuvą, pirmoji 
Balfo parama gėrybėmis Lie
tuvai dingo kažkur Rusijos 
uoste. O buvo siųsta per Rus
sian War Relief 78,500 svarų 
rūbų, 3,007 sv. batų bei medi 
kamentų. Visos dingusios 
siuntos vertė siekė 100,000 
dolerių. 1945 metais per Ame 
rikos Raudonąjį Kryžių Bal- 
fas pasiuntė Lietuvon 20,000 
dol., kad už juos būtų nupirk 
ta Lietuvai medikamentų. Ru 
sai gerybes priėmė Maskvoje, 
bet atsisak. Balfui ir net Ame 
rikos Ambasadai paaiškinti, 
kaip ir kur tos gerybės buvo 
panaudotos.

Ir vėliau rusai visaip truk
dė Balfo darbus. Šiemet Bal
fo reikalų vedėją net nuteisė 
už akių dėl to, kad dirba Bal- 
fe, kurio net adresą paduoda, 
vadina jį Vatikano ir Washin 
gtono agentu.

Į Balfą kreipėsi 289 šeimos 
ar paskiri asmens bei vienuoli 
ka tremtinių institucijų, viso 
1,225 asmens. Tarp jų buvo 
103 seneliai, 601 vaikas, 144 
ligoniai, 49 invalidai. Balfas 
negalėjo jų prašymų atmesti, 
tačiau dėl lėšų stokos negalė
jo jų ir tinkamai aprūpinti. 
Jiems sušelpti buvo išleista 
31,607 dol. pinigais, išsiųsta 
60 siuntinių.

GAIDŽIŲ KOVA
Kanadoje yra uždrausta, bet 
yra mėgėjų, kurie veržiasi ir 
pro uždraudimą. Policija prie 
Brantford užtiko MacMillano 
farmoje gaidžių kovas, suė
mė 27 asmenis, o savininką 
nubaudė 500 dol.

Parapijos bažnyčios fon
dui aukojo: 100 dol. dr. J. 
Mališka ir A. Vaupšas; 30 
dol. J. Petrauskas ir P. Mil-

įvykęs balandžio 25 d., praė
jo jaukioje nuotaikoje. Buvo 
svečių iš kitur, kaip Dr. Vyt. 
Majauskas, Ds. V. Ąblėnas, 
pp. Stygos, Zelionis ir kt. 
Mūsų pačių windsoriečių da
lyvavimas toli gražu nepa
kankamas, prisimenant, kad 
parengimai reti, į metus tik 
pora. Vakarui įvairumą įnešė 
svečio iš Toronto, Albino Ve 
brio, pranešimas apie dabarti 
nį Lietuvoje gyvenimą. Nuo
širdi padėka svečiui, kuris ne 
paganlėjo brangaus laiko 
pas mus atvykti ir be jokio 
honoraro tai atlikti. Vakaras 
davė kuklų pelną. Dėkui p. 
Juškauskienei, talkltrųnkavu.- 
siai prie bufeto ir J. Giedriū- 
nui.

Motinos Dienos 
minėjimas

švęstas pirmąjį gegužės sek
madienį. Po pamaldų minėji
mas įvyko kroatų salėje. 
Prieš paskaitą motinoms pri
segtos gėlės, gražiai pasvei
kintos ir, prisimenant visas 
motinas, sukalbėta malda, ku

rią gražiai paruošė kleb. kun. 
D. Lengvinas. Paskaitininkas 
Jonas Krikščiūnas, Detroito 
Lietuvių Balso radio valandė 
lės vedėjas, originaliomis gi
liomis mintimis, papuoštomis 
mūsų poetų motinoms žo
džiais, iškėlė Motinos reikš- 
-<ię šeimai, tautai ir žmonijai. 
Antroje dalyje gražiai pasiro 
dė Šėlt, mokyklos mokiniai 
su eilėraščiais, dainomis, mu 
zika ir taut, šokiais. Daug 
darbo įdėjo mokytojos A. 
Stygienė ir V. Tautkevičie- 
nė, už ką dėkojama. Dalyviai 
norėdami sumažinti minėji
mo ruošimo išlaidas, sumetė 
25,69 dol., nors išlaidų tęsusi 
darė 13,09 dol. Padėkota pa- 
gelbėjusioms stud. Mildai Pa 
kauskaitei ir Danutei Kozuly 
tei.

Mokslo metus 
šeštadieninė mokykla užbai
gia šį šeštadienį. Mokyklą 
lankė 24. Tėvai parodė supra 
timą vaikus į mokyklą leisti, 
o mokytojai paaukoti laikų ir 
nemokamai mokyti. Kore&p.

ST. CATHARINES, ONTARIO
SVEIKOS SENATORIAUS MINTYS

Ukrainiečiai minėjo kultū
ros savaitę. Sąryšyje su Ta
raso Ševčenkos 150 gimimo 
sukaktimi. Bal. 11 d. 6.30 v. 
Ukrainiečių Bleack Sea salė
je įvyko bankietas. Kalbėjo 
miesto ir valdžios atstovai.

ler; 25 dol. Gyv. Rož. Dr-ja; 
20 dol. A. Augaitis, J. Gau- 
rys, P. Palubinskas, J. Ado
monis, Aržuolaitis, P. Kli- 
čius, P. Gegužis; 15 dol. H. 
Mitchell, J. Staniulis, A. Šal
tenis; 14 dol. J. Stropus; 10 
dol. V. S. Erslovai, V. Givis, 
P. Padvaiskis, S. Sagaitienė, 
J. Laurinaitis, B. Staškevi
čius, A. Keršulis, A. ir A. 
Kirkus.

PARAMA MUZIKAI

„Canada Council“ Toronto 
orkestrui „Hart House* k‘on- 
certinėms kelionėms po On
tario provinciją paskyrė 2,500 
dol., „Memorial University“ 
Newfoundlando paskyrė 5 
tūkst. dol. apmokėti kompozi 
toriui Murray Schafer, Mont 
realio simfonijos orkestrui 1, 
400 dol. už išpildymą Kana
dos kompozitoriaus Guillau
me Coutur oratorijos „Jean-le 
-Precurseur“ ir 25,000 dol. 
Toronto „National Youth Or 
chestra“, kuris 4 savaites va
žinės po Ontario ir Quobeco 
miestus koncertuodamas.

Pagrindinę kalbą pasakė uk
rainiečių senatorius Paul Yu 
zyk iš Winnipego. Pareiškė, 
kad Kanada susideda iš ma
žumų ir ši daugiakultūrinės 
santvarkos sistema sudaro 
valstybės pagridinę jėgą.

Sen. P. Yuzyk nurodė, kad 
Kanadoje prieš prancūzų ir 
anglų emigraciją gyveno in
dėnai ir eskimai. Kanadoje 
per 100 metų nėra buvę, 
kad sudarytų vienos ar kitos 
tautos daugumą. Šiandieną 
anglų tautybės yra 44%, pra 
ncūzų 30% ir kitų tautų 26%. 
Prieš 97 metus Kanadoje bu
vo 3 mil., o šiandieną yra 19 
mil. gyventojų. Sen. P. Yu
zyk nesuprantąs, kad kaip ir 
jis, gimęs prieš 60 m., Kana
doje yra vadinamas naujaka- 
nadietis. Jo manymu, čia gi
mę visi yra lygūs, nes šis kra 
štas susidaro iš mažumų. Va
karų Kanadoje, Manitobos, 
Albertos ir Saskachevanos 
provincijose, 50% vien mažu
mų. Šios provincijos nereika
lauja jokio dominavimo, visi 
dirba, kuria viso krašto gero
vei. Sen. P. Yuzyk pageida
vo, kad tas būtų visoje Kana 
doje. J. Š.

PARDUODAMAS
I dalininko gerai įdirbtas 

RAMONAS & PAUL 
Custom Tailors, 

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

visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją 
ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940

| JOE’S BUTCHERY & GROCERY |
$ J. LAURINAITIS |
| ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. |
g ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ |
3 DEŠRŲ GAMYBOJE. g
X VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA I PARENGIMŲ VIETAS, g 
g PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO R 
g DALIS' i
S 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. |

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRUS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

I A. AOKKELIliiXAS |
X 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.

I ME 7-6727 I

I DE LUXE CLEANERS
įj Sav. P. RUTKAUSKAS |
« 117—6th Avenue, Lachine. ||

i BELLAZZI - LAMY, INC | 
1 DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle v
$ Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- X
| Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. g
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NIAGAROS PUSIASALIS WELLAND, Ont.
JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ PAMINĖTA LIETUVĖ MOTINA

Šiais metais Niagaro pusia
salio lietuviai švenčia lietu
viškos bažnytinės misijos 15 
metų sukaktį, kuri bus pami
nėta birželio 20 d. su nepap
rastai didele menine progra
ma. Religinė dalis birželio 21 
d., sekmadienį, dalyvaujant J.

EDMONTON. Alta.
MOTINOS MINĖJIMAS

šiais metais vietos lietuvių 
B-nė atšventė Motinos Die
ną gegužes 10 d. 11 vai. ryto 
buvo atlaikytos šv. mišios ku 
nigo I. Grigaičio su ta proga 
pritaikintu pamokslu. Tą pat 
dieną 4 vai. p. p. susirinkus 
geram skaičiui suaugusių ir 
vaikų įvyko minėjimas. Po 
trumpo KLB apyl. v-bos pir
mininko žodžio, buvo skaito
ma paskaita, paruošta Dr. D. 
Petrulytės tema „Motinišku
mo prasmė ir jo uždaviniai“.

Visą programą išpildė vie
tos jaunimas, paruoštas P. E. 
Karosienės. Programą pra
nešinėjo Gailė Karosaitė. Pro 
gratnos turinys: Eilėraštis 
„Mamyte, duoK žemės“ dek
lamavo R. Pilipavičiūtė. In
scenizacija „Ar nebuvai miš
ke“ — visi vaikai ir kiškį iš 
pildė R. Dudonis. Šokis ir dai 
na „Sutikau voveraitę“ išpil 
dė R. Pilipavičiūtė, D. Gug- 
jurgytė, V. Žolpitė, J. Kont- 
rimaitė, D. Popikaitytė, I. 
Balutytė, E. Balsytė ir B. 
Kasperavičiūtė. Akordeonu 
solo pagrojo D. Andersonas. 
Eilėraštis „Mamyte, tu ma
no brangioji“ pasakė E. Žol- 
pis. Baletą solo pašoko I. Ba 
lutytė. Piano solo pagrojo D. 
Andersonaitė. Eilėraštis „Ma 
mytei“ pasakė E. Balsytė, 
Tautinis šokis „Kalvelis“ 
akordeonu grojant J. Balsiui, 
pašoko:

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
Atkelta iš o-Čie psl.

Pasižvalgius Vokietijos lie 
tuviškosiose šeimose aiškiai 
matyti, kad jos yra gausios 
ir iš jų bus kandidatų Vasa
rio 16 gimnazijai. Iš kitos pu 
sės lygiai gerai matyti, kad 
be gimnazijos jos nebus pajė 
gios savo vaikučių išauklėti 
lietuviškai, nes gyvena labai 
išsklaidyti dideliuose plotuo
se, neturi galimybės sukurti 
lietuviškos aplinkos.

Vasario 16 gimnazija yra 
taip pat ir lietuvybės popu
liarinimo įstaiga. Jos buvi
mas dideliu akivaizdumu skel 
bia ir liudija lietuvių siekimą 
būti laisvais laisvoje Lietuvo 
je. Ji yra gerai žinoma Vo
kietijos vyriausybės sluogs- 
niuose, jos išduotieji atesta
tai primena Lietuvos bylą 
universitetuose, jos meninių 
ansamblių pasirodymai at
kreipia plačiosios visuome
nės dėmesį į Lietuvą ir jai 
daromąją skriaudą. Vasario 
16 gimnazija jau vien savo 
buvimu liudija lietuvių tau
tos atsparumą ir ryžtingumą. 
Ji žadina pagarbą lietuviams!

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

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

330 Bay Street.

E. vyskupui V. Blizgiui.
Pasiruošimo darbai vyks

ta pilnu tempu. Tuojau seks 
visa eilė žinių apie šį pirmąjį 
Niagaros pusiasalyje įvykį, 
taip bangų ir reikšmingą 
mūsų tautos gyvenime sveti
mame krašte, b. m.

R. Pilipavičiūtė, A. Augytė.
I. Balutytė, D. Andersonaitė, 
Victoras ir Raymonnas Po- 
pikaičiai, E. Žoipis ir D. An
dersonas.

Šokis ir daina „Audėjėlė“ 
buvo išpildyta visų mergai
čių, „sludyklėmis“ pabuvo 
R. Dudonis ir D. Balutis. Ei
lėraštį „Mamytės garbei“ de 
kiamavo iš St. Paui atvykęs 
Jurgis Vaitkūnas. Meninę da 
1} užbaigė vaikai eilėraščiu 
„Ačiū tau, mamyte“ įteikda
mi gėlių savo motinoms.

Minėjimą uždarė apyl. v- 
bos pirm, padėkodamas P. E. 
Karosienei už gražiai paruos
tą programą ir tėvų vardu A. 
Augytė įteikė jai puokštę gė
lių. Reikia pasidžiaugti musų 
augančiu jaunimu. Gaila, kad 
jam nėra prieinamos sąlygos 
dalyvauti didesnėse jaunimo 
šventėse. Taip pat verti yra 
pagyrimo tėvai, kurie surado 
laiko ir rado reikalą paremti 
šią mums taip svarbią šven
tę.

Po minėjimo visi dalyviai 
buvo vaišinami kavute ir py
ragais ir tuo pačiu metu ruo
šėjos repetavo ateinančioms 
10 metų Lietuvių Namų Ed- 
montone sukaktuvėms, kurių 
minėjimas* įvyks 27 birželio 
(šeštadienį) ir gegužinė se
kančią dieną. Apie tai plačiau 
sekančiame NL numeryje.

M-is.

AR VASARIO 16 GIMNA
ZIJA PAJĖGIA ATLIKTI

SAVO UŽDAVINĮ?
Nieko nėra tobulo, kas yra 

žemiška. Tai liečia ir Vasario 
16 gimnaziją. Tačiau savo es 
minį uždavinį ji atlielka: ji iš
moko lietuviškai kalbėti, ji 
įkvepia meilės ir pagarbos 
Lietuvai, ji įjungia jaunąją 
kartą į lietuviškąjį gyvenimą, 
ji suteikia vaikams lietuvišką 
jį ir bendrąjį išsilavinimą, ji 
paruošia tolimesniems moks
lams ar studijoms.

Vasario 16 gimnaziją jau 
yra baigę 55 lietuviai jaunuo 
liai. Jie pasklidę po visą pa
saulį. Kai kurie iš jų jau yra 
spėję įsijungti į lietuviškąją 
veiklą. Vienas nuo šių metų 
pradžios pradėjo mokytojau
ti toje pačioje Vasario 16 gi 
mnazijoje, jos abiturientai lei 
džia ir redaguoja studentų 
laikraštėlį „Ateitin“, kiti ak 
tyviai platina lietuvišką spau 
dą, dar kiti mokytojauja var
go mokyklose, veikia Lietu-

rrtttTtnttTrmtrtrtnnntnnt.ttrrntTtttr?1
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSET
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501

Res. BE 3-0978

Motinų garbei, Apyl. V-ba 
gegužės 10 d. užprašė Šv. Mi 
šias, kurias atlaikė Tėvas V. 
Balčiūnas, O. F. M.

Pamaldose ir minėjime da
lyvavo ypatingai daug žmo
nių. Minėjimą atidarė v-oos 
pirm. D. Gudaitienė ir pakvie 
tė paskaitai svečią iš T oron
to T. Sekonienę. Jautri ir įdo 
miai maloni ,p. Sekonienės pa 
skaita paliko gilų įspūdį mi
nėjimo dalyvių tarpe. Kiek
vienai lietuvei motinai, V-os 
vardu, Laimutė Simonaitytė 
įteikė po gyvą gėlės žiedą. 
Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

BENDRUOMENĖS 
GERADARIAI

Pp. Sinkai, talkindami 
Apyi. V-bos veiklai, kas pen 
ktą šeštadienį perleido savo 
Crowland Hotelio salę, ne
imdami jokio atlyginimo, A- 
kės V-bos šokių rengimui, 
pradedant gegužės mėn. 23 
d.

vių Bendruomenėje ir kituose 
organizacijose. Anelė Valai
tytė pradeda reikštis kaip 
uaimuinKk, Rimvydas Sąna
šas garsėja JAV-oese, Vytau 
tas isirieta gražiai veikia To- 
ronte. . .

Tai nėra vien praeities 
nuopelnai. Ir dabar Vasario 
16 gimnazija jaunimą paruo- 
š.a studijoms ir specialiems 
mokslams. Šiemet ji išlaiko 5 
abiturientus, kurie visi stoja 
į universitetus. Dvi mergai
tės ruošiasi būti aukštesnių
jų mokyklų mokytojomis, vie 
na studijuoja žurnalistiką, 
vienas vyras mediciną - vete 
rinariją, kitas inžineriją. Jie 
visi turi pilnaverčius brandos 
atestatus, kuriuose įrašytas 
lietuvių kalbos pažymys gar
bingoje vietoje, o taip pat pa 
rašyta, kad tai lietuvių gim
nazijos abiturientai. Jie visi 
yra sąmoningi lietuviai.

KAM PRIKLAUSYS 
NAUJIEJI NAMAI?

Vasario 16 gimnazija teisiš 
kai priklauso Lietuvių Bend
ruomenei Vokietijoje. PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba 
rūpinasi naujųjų namų staty 
ba. Jai pavyko išgauti pusės 
milijono markių paramą iš 
vokiečių. Ji siuntė ir mane į 
Kanadą ir JAV paprašyti lie
tuvių paramos. Vokiečiai, 
duodami pinigus reikalauja, 
kad pastatytieji namai tar
nautų lietuviškai mokyklai, 
tačiau jie nereikalauja sau 
nuosavybės teisių. Jie kruopš 
čiai prižiūri, kad gaunamos lė 
šos nebūtų panaudotos kam 
nors kitam ir nepatingi kart
kartėmis patikrinti atskaito
mybės. Tikrina sąskaitybą 
taip pat PLB Vokietijos Kra 
što Taryba per savo kontro
lės komisiją. Naujieji namai 
bus LB nuosavybė.

KODĖL GIMNAZIJĄ 
REMIA VOKIEČIAI?

Skirdami tokias žymias 
sumas lietuvių reikalams, ne
abejotinai, vokiečiai turi tam 
tikrų išskaičiavimų. Ne pa-

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

Ponai Sinkai yra gražus 
pavyzdys lietuvių bendruo
menės išeivijoje, būdami jos 
nariais, rėmėjais ir gerada
riais, už ką jiems nuoširdžiai 
dėkojame.

JONINĖS
įvyks birželio 20 d. St. Step
hens Hall-Wellande, kaip ir 
kiekvienais metais. Progra
mą atliks 22 balerinos, pasi- 
rodydamos pavieniuose, pori
niuose ir grupiniuose šokiuo
se. Jonams ir Jonėms įėjimas 
nemokamas. Numatomos ir 
kitos staigmenos. Apylinkės 
V-ba, susidedanti vien iš mo 
terų, savuose parengimuose 
programai jėgas parinko irgi 
moteris — baletą.

Joninių programos bus iš
siuntinėtos visiems. Bufetas 
veiks ir muzika grieš jau nuo 
3 v. p. p. Joninių Yvellandte 
skelbimai bus duodami per 
spaudą ir radiją.

Apyl- Valdyba.

skutinėje vietoje yra noras 
parodyti draugiškumą toms 
tautoms, su kuriomis istori
jos eigoje yra turėję ir ne- 
skianuumų. Po antrojo pašau 
limo karo vokiečių tauta 
daug ko pasimokė, ji ypač pa 
simdkė, kad reikia turėti dra 
ugų. Toliau, politiką Vokieti 
j°J gyvenančių svetimtaučių 
atžvilgiu Vokietijos vynausy 
bė grindžia uėsmu, kad zmto- 
gus tegali tapti pnnaverciu 
tik augdamas savoje kultūro
je ir kad skirtingos kultūros 
praturtina visuomenę. Todėl 
ir susirado tautinių kuiturų 
židinius.

Kauo latvių ir vengrų gim
nazijas, rado taip pat Vasa
rio 16 gimnaziją. Iš lėto pra
dėjo teikti paramą iš metų ją 
didindami. Pabėgėlių reikalų 
ministeris, apsilankęs baraki
nėje. Vasario 16 gimnazijoje, 
pamatė, kad jai yra būtinai 
reikalingos naujos patalpos, 
jei ji nori tinkamai atlikti sa
vo užduotį. Jo valdininkai pa 
tarė, 'kaip parašyti prašymą, 
jis gynė lietuvių poziciją par 
lamente. Pinigai buvo paskir 
ti, pradžioje ouU,UUU markių, 
o kai paaiškėjo, kad jų toli 
gražu neužteks, ir visą pusę 
milijono. Tada jau buvo ki
tas mimsteris, tačiau veikė ir 
tebeveikia toji pati dvasia.

KREIPIUOSI Į
KANADvb LIETUVIUS
Apsilankiau Hamiltone, 

Toronte ir Montrealyje. Vi
sur buvau mielai priimtas, vi 
sur susilaukiau palankumo ir 
aukų.

Hamiltone buvau gegužės 
10 dieną. Klebono prel. dr.
J. Tadarausko globojamas 
bažnyčioje surinkau 329 dol., 
po 100 dol. paskyrė pats pre
latas Tadarauskas, A. Kauš
pėdas ir Hamiltono LB apy
linkės valdyba. Dar 15 dol. 
gavau atsitiktinių aukų. Tai
gi per vieną dieną Hamilto
no lietuviai suaukojo Vasario 
16 gimnazijai 644 dol. LB 
apylinkės valdyba, bendra
darbiaudama su Aušros Var-

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiamė
CAPE COD — OSTERVILLE KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO 

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod Mass 02655 USA. 

Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, uerz.ų ir kt. dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
o Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įreng

ta daugiau žaidimų aikštelių ir kt.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą 

Atidaroma vasarojimui nuo biržei.o mėn. 15 d. iki rugs. 15 d.
IŠ ANKSiO KREIPTIS:

Ed. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston Mass. 02-124 USA. 
Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vilą 
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.
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tų parapija, padarys plates
nio nąasto vajų gimnazijos 
statybai. Hamiltone gražiai 
veikia gimnazijai remti būre 
liai.

Toronte lankiausi gegužės 
11—13 dd. Buvau apsistojęs 
pas šv. Jono' parapijos klebo
ną kun. P. Ažubaų. Pirma
dienio vakare buvo sukviesta 
visuomenė išklausyti mano 
pranešimo apie Vasario 16 
gimnaziją. Tą patį vakarą 
klebonijoje įvyko pasitarimas 
su LB apylinkės valdyba ir 
kitais veikėjais. Vėliau tariau 
si su Toronto Prisikėlimo 
parapijos klebonu tėvų Placi 
du Barium. Bendra išvada iš 
visų pasitarimų, kad tėkš at
vykti į Torontą dar kartą ir 
būtent gegužės 31 d., sekma
dienį. Tada bus sudarytos ga 
limybės platesnio masto rink 
liavai. Gimnazijos statybai 
tuo tarpu Toronte aukojo po 
100 dol. — Talka Construc
tion Co. Ltd. (pp. Dronseika 
ir Strazdas), šv. Jono parapi 
ja (kun. P. Ažubalis) ir vie
nas asmuo, prašęs jo pavar
dės neskelbti; po 50 dol. — 
Ontario lietuvių gydytojų dr- 
ja per dr. Yčą, ir geradariai 
norintieji likti paslaptyje; 20 
dol. Vytautas Birieta; po 10 
dol. — Pr. Bastys, P. Lelis, 
p. Trumpienė ir Maironio 
vardo šeštadieninės mokyk
los IV a skyriaus mokiniai 
per seselę M. Viktoriją. Ben 
dra Toronte gauta suma yra 
460 dol. Iki šiol Toronte vely
kė 3 gimnazijai remti būre
liai, vadovaujami: dr. M. Ar- 
štikaitytės, Augustino Kuo
lo ir P. Lėlio. Mano atsilan
kymo proga sutiko suorgoni- 
zuoti būrelius Aloyzas Kuo
las ir Vytautas Birieta. Eilei 
asmenų palikau aukų lapus.

Montrealyje dariau prane
šimą visuomenei gegužės 15 
d. Dalyvavo gražus būrelis 
tautiečių. Jiems mane prista
tė Seimelio Prezidiumo pirm.
K. Andruškevičius. Džiau
giausi galėdamas dalyvių tar
pe pasveikinti PLB Kanados 
Krašto Valdybos pirmininką 
dr. P. Lukoševičių, redakto
rių J. Kardelį, kleboną kun. 
dr. F. Jucevičių; daugelio or
ganizacijų atstovus. Dalyviai 
gyvai domėjosi gimnazijos
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ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos
LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON

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

40 svarų. 
Prašome reikalauti 

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

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

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

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

patarnauti ateityje.

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

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

Ponia V. Juraitis.
Ponia M. Venskevičienė.

Savininkai A. ir S. K A L 0 Z A.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315.

reikalais. Kr. Valdybos pir
mininkas' dr. Lukoševičius pa 
alsumo apie Kanados lietu
vių tarpe vyraujančias nuo
taikas Vasario 16 gimnazijos 
atžvilgiu. Subendrinant, gali 
ma saiiyu, i.tiu jja 
k.os. Buvo svarstytos galimy 
bės, kaip pagyvinti gimnazi
jos rėmimą montrealyje. Sei
melio prezidiumas žadėjo im
tis gyvos iniciatyvos suaeiti 
didesnes vienkartines aukas, 
o taip pat įsteigti pastovius 
gimnazijai remti 'bureaus, Da 
lyviai čia pat vietoje aukų la 
pais sudėjo 114 dol. Be to 
Montrealyje dar buvo paau
kota gimnazijos statybai 130 
uol. — aukojo 100 dol. as
muo, prasęs jo pavardės ne
skelbti, žu abi. juozas nane 
hs ir 10 dol. J. Jocas. Bendra 
vienkartinė Iviontrealio lietu
vių auka Vasario 16 gimnazi
jos statybai tokiu buuu iškdo 
iki 244 dolemų.

BAIGIAMOSIOS
PaSTaBUo.

Deja, neturiu galimybės 
pasiekti visų x^anaaoje gyve
nančių lietuvių asmeniškai. 
O norėčiau jiems padėkoti gy 
vu žodžiu už jų gražų lietu
višką nusiteikimą, už jų dide 
les pastangas likti lietuviais, 
lietuviškai auklėti savo jauni 
mą ir talką Vasario 16 gim
nazijai. Tą padėką reišlkiu 
spaudos keliu. Padėką jun
giu su prašymu. Viršminė'tų 
trijų kolonijų aukos Vasario 
16 gimnazijai tebūna nauja 
pradžia seniai dirbamo dar
bo. Prašau visų Kanados lie
tuvių paramos. Atskiru aplink 
raščiu kreipiuosi į Visas Ka 
nados LB apylinkes ir kitas 
lietuviškas organizacijas. Dė 
kojų už visas ateisiančias au 
kas. Kviečiu būti garbės au
kotojais, tei reiškia, skirti 
100 dol. auką. Garbės aukoto 
jus įamžinsime garbės lento
je, kuri, bus įmūryta naujame 
gimnazijos name. Kviečiu 
taip pat įrengti savo vardo 
klases. Tai kainuoja nuo 1000 
iki 3.000 dol. Klasės bus pa
vadintos aukotojų arba jų pa 
rinktais vardais.

Kun. Bronius Liubinas
Vasario 16 Gimnazijos

Direktorius.

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, 

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

gos, foto aparatai ir t. t.

( TAUPYK IR SKOLINKIS

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

Utenos 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.

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 
didelį 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.
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MIRĖ SAVANORIS - KŪRĖJAS

ATVIRAS LAIŠKAS
Paskutiniam KLB Krašto 

Taryoos suvažiavime St. c.?* 
barines, antrą posėdžių div 
ną, ouvau paprašytas pirmi
ninkaujančio Stp. icęsgailos 
referuoti Kanados Lietuvių 
Jaunimo Dienų klausimą. De 
ja, nespėjęs net užbaigti pir
mo sakinio, buvau nutrauk
tas buv. KLB-nės Hamiltono 
ap. pirmin. VI. Kažemėko (, 
leidus pirmininkaujančiam 
jam kalbėti), kad tuo klausi
mu nėra reikalo gaišinti lai
ko, kadangi Kanados Lietu
vių Jaunimo Dienai 1964 m. 
spalio mėn. 10 — 11 d. d. pil 
nai yra .pasiruošta: gauta sa
lė (j tai atkirtau trumpu „ne 
tikiu“), vedamas susirašinėt 
jimas, sudaryta programa ir 
t. t- ir t. t. Vienu žodžiu, at
rodė, kad nors ir rytoj, te
gul tūkstančiai lietuvių va
žiuoja į Hamiltoną ir džiau
giasi šventės nuotaika.

O štai kita medalio pusė: 
1964 m. balandžio mėn. 23 d. 
suaauKtarne K.L,B-nės Hamil 
tono ap. yaidybos ir visų or
ganizacijų pirmininlkų- atsto-i 
vų poseuyje iš pirm. K. Mik
šio pranešimo paaiškėjo, kad 
11,6.5 m. gruoažio mėn .20 d. 
Vi. KažemėKo pirmininkauja 
ma KLB Hamiltono ap. val- 
uyLa parašė raštą kareivinių 
administracijai dėl salės, (tai 
gi, aaug.au kaip du mėnesiai 
po Klb Krašto Tarybos su
važiavimo) atsakant į jį nei 
teigiama, nei neigiama pras
me. O dėl pačios programos, 
kaip pareiškė KLB' Hamil
tono ap. pirm. K. Mikšys, an 
kstyvesnės v-bos nebuvo im
tasi jokių žygių, (K. Mikšys 
yra buvęs taip pat ap. v-bos 
narys 1962 — 1963 mm. ka
dencijoj) tad jis ir prašė su
sirinkusiųjų pasisakyti tuo 
reikalu.

Kyla klausimas? Kokį tiks 
lą turėjo VI. Kažemėkas, ske 
Ibdamas susirinkusiems Kraš 
to Tarybos nariams neįvyk
dytus darbus? Gal jis į tai ga 
lėtų viešai ir atsakyti?

Grįžtant prie Lietuvių ir 
Jaunimo dienos, reikia tikrai 
apgailestauti, kad ji yra labai 
liūdnoj padėtyje, nes pasiren 
gurno darbai net nepradėti. O 
to didelio rato pajudinimui 
reikia jėgos ir laiko, kadangi 
neužtenka sukviesti mūsų at
žalyną į šeštadienio pasilinks 
minimą ir kartu su senimu lei 
džiant jam „garbinti“ vieno
je salėje dievaitį Bachą. Pa
kankamai jis prisižiūri to „re 
zidencijų“ (mėgstame kiek
vieną gyvenamą namą vadin
ti „rezidencija“ — vis mat 
mand|.au!) „recreation tįo- 
oms” įvairiose sutiktuvėse, iš 
leistuvėse, pagerbtuvėse, ju
biliejuose. Ne. Priaugančią
ja! kartai, pirmosios Kanados 
Lietuvių Jaunimo Dienos pr 
oga, reiktų duoti sąlygas, pa
sirodymui su muzika, meno 
paroda, referatais, diskusi
jom ar net pritaikytu vaidini 
mu (pav. K. Binkio „Atžaly
nas“), pačių išleistu leidinė
liu ir t. t. ir t. t.

Priešingu atveju, ad hoc 
surengtoji šventė, tikrai neat 
neš tikslo, kadangi tvistą su-

VASARIO 16 G-JOS
Vokietijoje direktorius kun. 
B. Liuuiiias geg. 9—1U die
nomis lankėsi namiltone, r±n 
kdamas šiai vienintelei lais
vame pasaulyje liet, aukštes
nei mokyklai aukas. klebo
nas prel. dr. J. Tadarauskas 
per visas pamaldas padarė 
rinkliavas ir dar pats pnuejo 
stambią asmenišką auką, li
nes v-ba paaukojo $ 1U0 ir 
Ant. Kaušpėdas $ 100. Iš vi
so kun. Liubinas iš Hamilto
no išsivežė per 800 dol.

Puikias krikštynas savo 
pirmajam anūkui Ričardui su 
ruošė Janina ir Juozas Kaže- 
mėkai.

Hamiltono b-nėje Juozas 
Kažemėkas yra ilgametis ir 
energingas veikėjas, buvęs B 
-nės v-bose, Liet. Namų v-bo 
je, Tautos Fondo ir kitose 
Šiuo metu yra Bendr. Apyl. 
V-boje ir yra aktyvus jos na
rys. Juozas yra vienas iš tų 
nedaugelio veikėjų, kuris sa
vo veiklą grindžia realiu dar
bu.

Linkime mūsų kolonijos 
naujam, bet dar jaunam sene 
liui (dar tik 47 m.) sulaukti 
bent keletos naujų generaci
jų ir išlaikyti jas lietuvių tau 
tai I Sk. St.
AUKŲ VAJUS TĘSIAMAS

Kaip jau buvo anksčiau 
skelbta spaudoje, „Romuvos” 
stovyklavietės galutinam įren 
gimui, gal būt paskutinį kar
tą bus aukų vajus. Jei‘vajus 
bus sėkmingas, reikia tikėtis, 
kad skautų svajonė — nuosa
va stovyklavietė bus galuti
nai įrengta, pagal Kanados 
valdžios įstatymų reikalavi
mus. Kad tą pasiektų, s-tų rė 
mėjų v-ba dar kartą nuošir
džiai kreipiasi į visus lietu
vius (musų taut, reikalais 
svetirr/.eji nesirūpina), pra
šydama ateiti į talką šiame 
darbe. Kad ir geriausi norai, 
negali būti atsiekti pavienių 
asmenų, bet reikia, kad tą 
darbą remtų bent didesnė da 
lis visos lietuviškos kolonijos. 
Visa našta uždėta tik ke
liems, juos greit nuvargina ir 
jie turi greit kapituliuoti.

Nors ir pavėluotai, galuti
nai susiorganizavę aukų rin
kėjai, lankysis pagal išgales 
pas visus ir paprašys pagal iš 
gales šį kilnų darbą paremti. 
Būtų labai miela, kad kiekvie 
nas turėtų keletą minučių ge 
ros valios ir s-tų rėmėjų v- 
bos nariams paskambintų te
lefonu, apie norimą duoti au
ką. Šitaip susitarus, bus dide 
lė parama pėstiems rinkė
jams - savanoriams, kuriems 
laikas yra taip pat brangus, 
kaip ir kiekvienam. Rėmėjų 
vJba, pasitikėdama šios vasa
ros gera visuomenės nuotai
ka ir valia, linki visiems ge
riausios sėkmės asmeniškam 
gyvenime ir jau savo auką ati 
davusiems, reiškia nuošir
džiausią ačiū.

Skautų Rėmėjų V-ba.
Stovyklavietės reikalams 

aukavo: J. Dervaitis — 10, 
dol. ir A. Drousatavičius — 
5 dol. Ačiū.

šokti jis gali bet kuriam ka
nadiečių klube. K. Baronas.

Šių metų gegužės 13-tą d. 
buvo padaryta operacija, o 
gegužės 16 d. negailestinga 
mirtis išskyrė amžinai iš mū
sų tarpo Lietuvos Savanorį - 
- Kūrėją Petrą Stalionį, su
laukusį 64 metų amžiaus.

A. A. Petras Stalionis gi
mė 1900 m. spalio 11 dieną 
Lietuvoje, Juozapavo kaime, 
Juodupės valsčiaus, Rokiškio 
aps.. Į Lietuvos savanorių ei 
les įstojo 1919 metais ir ištar 
navo keturius su puse metų.

Velionis paliko sūnų Anta 
ną Staiaorų, Port Coquitlam, 
B. C. keturius brolius, tris se

seris ir tris dukteris Latvijo
je-

Britų Kolumbijos lietuviai 
nustojo ne tik lietuvio, bet di 
delio veikėjo ir patrioto. Ve
lionis atsilankydavo į visus 
minėjimus ir parengimus, bu 
vo dosnus lietuvybės išlaiky
mui. Per eilę metų Vancou- 
very minint Lietuvos Nepri
klausomybės šventę nešdavo 
trispalvę į bažnyčią ir salę.

Jo sūnui, Antanui Stalio- 
niui, sunkiose pergyvenimo 
valandose gilią užuojautą 
reiškia K. L. B. Britų Kolum 
bijos Apylinkės skyriaus.

Valdyba.

SPORTAS. . .
Atkelta iš 3-čio psl.

A. V. 5) Brazilija, 6) Jugos
lavija. 7) Peru.

LIETUVIŲ KREPŠINIO 
RINKTINĖS

išvykos į Australiją Kanados 
Komitetas skelbia pirmą au
kotojų sąrašą: 100 dol. Pri
sikėlimo parapija, 50 aol. is.o 
operatyvas „Parama“, KLB 
Londono p. vaidyba (surink
ta 40.50 dol. ir Londono ap. 
v-ba pridėjo 9.50 dol.), KLB 
Toronto ap. v-ba, 25 dol. SL 
A 236 kp. 20 dol. A. Tėvelis, 
po 10 dol. X. Y., Hamiltono 
LSK Kovas, Kanados Sporto 
Apygarda, Dr. M. J. Ulickie- 
nė, icL B-nės Ottawos ap. v- 
ba, po 5 dol. X. Y., K. Luko
šius, L. Balaišis, Č. Žebraus
kas, A. Malinauskas, 4 dol. 
dr. J. Žmuidzinas, po 3 dbl. 
V. Lukoševičius, J. Šoliūnas, 
St. Grizickas, E. Danilevi
čius, St. Navickas, po 2 dol. 
V. Adamkavičius, kun. Pr. 
Gaida, A. Jucys, V. Radzevi 
čius, V. Matulaitis, V. Tar
vydas, Č. Senkevičius, D. St- 
ukas, Matuzaitis, Dambraus
kas, V. Seniūnas, Kuolas, S. 
Gineitis, E. Čižrkienė, J. But 
kus, J. Brazlauskas, Gude
liai, J. Bersėnas, A, Kalnė
nas ir keturios neišskaitomos 
pavardės. Po 1 dol. aukojo 76 
asmenys. Iki š. m. gegužės 
mėn. 16 d. viso aukų gauta 
617,85 dol. (įskaitytas ir lo
terijos pelnas iš parengimo 
balandžio 4 d.). Visiems au
kavusiems nuoširdus ačiū!

Kanados komitetas prime
na, kad aukos turi pasiekti Iš 
vykos O-nio K-to iždininką 
iki birželio 15 d. Laiko likę 
nedaug.

Mielas Kanados lietuvi! 
Prisidėk prie Lietuvos propa 
gandos Australijoj, siųsda

mas savo įnašą Kanados Ko
miteto ižd. L. Rickevičxenei, 
4 Avon Av. 'Toronto 9.

Informacija.
IŠ LIETUVOS

— Vilniaus lenkas J. Jaš- 
čianin (šiuo metu, jis moKosi 
Vilniaus Pėięuagogiiiiarn insn 
tute) atsiekė naują Lietuvos 
rekordą kūjo metime, nume
tęs įrankį 61,61 m.

— Vilniuje prasidėjo van- 
densviedžio turnyras. Pir
mos pasekmės: Vilniaus Žal
giris — Minskas 3:3. Kau
nas — Vilniaus jaunimo rink 
ktinė 9 :2.

— Sov. S-gos krepšinio ri 
nktinės treneris J. Ozerovas, 
po rungtynių su JAV apie lie 
tuvį M. Paulauską taip išsi
reiškė: „Gal būt, silpniau už 
kitus žaidė pats jauniausias 
kandidatas į Tokijo olimpia
dą M. Paulauskas. Bet neuž
tikrintą devyniolikmečio krep 
šininko žaidimą galima aiš
kinti jaudinimuisi“.

IŠ VISUR
— Lengvosiis atletikos se

zono pradžia^ atnešė eilę ge
rų pasekmių: šuolis į tolį Ho 
pkins 7,97 m (Bostonas pra
laimėjo!), ietis — Sidlo 73, 
60 m, kūjis Thun 66,35 m. 
Reikia pažymėti, kad šio se
zono, geriausių jiečių meti
kių sąraše, šeštoje vietoje 
randasi Aldona Stančiūtė — 
52.33 m ir dešimtoje Birutė 
Kalėdienė — 49,29 m pas vy 
rus, rutulio stūmime A. Vara 
nauskas yra aštuntas — 18, 
71 m.

— Kanados krepšinio ko
manda, norėdama dalyvauti 
Tokijo olimpjadėj, turi pati 
apsimokėti visas išlaidas. Žai 
dėjai numato rinkti aukas.

lietuviai veikia visur

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

J. Amerikos V.
PABALTIJO DIPLOMATŲ 

VEIKLA JAV-SE
Lietuvos atstovo J. Kajec- 

ko iniciatyva balandžio 3 d. 
New Yorke įvyko Pabaltijo 
diplomatų pasitarimas. Ap
tarti einamieji reikalai. Ta pa 
čia proga Estų Namuose 
New Yorke pagerbtas laisvo
sios Estijos atstovas Johan
nes Kaiv, atžymint jo 25 me
tų Estijos atstovavimo JAV- 
se sukaktį. Pegarbime daly
vavo New Yorko Mayoro 
(burmistro) atstjovas O’Bri
en, savo metu buvęs JAV ats 
tovu Rygoje, buv. Estijos mi 
nisteris Kapne Markus, PE 
T Komiteto atstovai, Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas ir kt. E.

Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti 
gražiausioje ir geriausioje vietoje.

CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o 
OSTERVILLE MANOR

savin. Juozas Kapočius 
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias 

poilsiui sąlygas.
Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d.

Užsakymus siųsti: Osterville Manor, Inc. West Bay Rd., : 
Osterville, Cape Cod, Mass.

Telefonu kreiptis: iki birželio 23 d. So. Boston, Mass.
ANdrew 8-7730 (nuo 9 vai. iki 4 vai. p.p.) ir Dorchester, 

Mass. 282-2759 (bet kuriuo laiku), o po birželio 23 d. — 
vasarvietės telefonu — Osterville, Mass. G Arden 8-6991.

Alex Trebek iš CBC-TV „Music Hop“ yra mėgiamas 
Kanados jaunuolių.

GERIAUSIA DOVANA

PASAKIŠKA
TA MA WKA

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

smėlio pliažas.
Lake Nipissing, Box 219, 

Callander, Ontario.
OUEBKHBHMKnnrai

BALTŲ KULTŪROS 
DIENOS ZIURICHE

Zuriche, Šveicarijoje ge
gužės 8— 11 dd. rengiamos 
Baltų Kultūros dienos. Jas 
rengia estų, latvių ir lietuvių 
draugijos Šveicarijoje, talki
ninkaujant Baltų dr-jai Vo
kietijoje. Numatyta meno pro 
grama, parodos ir paskaitos. 
B. Dienos atidaromos gegu
žės 7 d. Kongreso Namuose. 
— Meno parodoje, be kitų 
eksponuojami lietuvių daili
ninkų Juzės Katiliūtės - Sta
niulienės iš Ženevos ir Vyt. 
Kasiulio (Paryžius) kūri
niai. Taip pat rengiama bal
tų penkių šimtmečių žemėla
pių paroda (iš dr. P. Rėklai
čio rinkinių). Gegužės 9 d. 
bus baltų muzikos koncertas, 
dalyvaujant Ziuricho Tonhal 
le kvartetui, estų ir latvių 
menininkams — išpildoma es 
tu, latvių ir lietuvių kūryba. 
Iš paskaitų pažymėtinos: 
prof. dr. J. Ereto (iš Bazelio) 
apie šveicarų - pabaltiečių 
kultūrinius ryšius (geg. 10 
d.), dr. E. Schaper „Pabalti
jo kraštai dvasiniame Euro
pos spektre“ ir dr. H. J. Dah 
meno apie pabaltiečių muzi
ką. Dienas uždarant lietuvių 
liaudies šokiais pasirodys J. 

Stasiulienės vadovaujami Žiu 
richo lietuviai. E.

St Kairys. TAU, LIETUVA ............................................................... 6.00
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. SESTASIS 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 NUODĖMES............................................ .. 1-50
J.Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Romanas....................................... 2.50
M. Vaitkus. BALTIJOS GRAŽUOLĖ....................................................... 1.50
J. Gliaudą. 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 .................................................. 0.75
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 H D:........................... 5.00
A. Giedrius. MURKLYS......................:................................................. 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA................... 5.00 
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS............................................................... 1.50
St. Zobarskas. PER SALTI 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. METŪGĖS....................................................-............ 1.00
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO............................................................. 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS........................................................... 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ................................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE....................................................... .. 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS............................................. 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALE............................................... 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 MISKAS................................................................... 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai............. .......................................... 10 00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS............................................. 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMES. ............................. ................. 1-50

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

aaug.au
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MOWT^REAL
YRA BAIGUSIŲ 

AUKŠTUOSIUS MOKSLUS
Iš Sir George Williams uni 

versitetą baigusių 619 asme
nų paskelbti šie lietuviai: Re 
gina Birutė Pėteraitytė Les
sard, William Lutes, Jeanet
te Vilnis ir, atrodo, Joseph 
B. Svotel’is, baigęs su pažy
mėjimu - medaliu.

Iš 1,706 baigusių McGill 
universitetą, pastebėti šie lie
tuviai : filosofiją baigęs Ray 
Bartnikas iš Toronto, geolo
giją baigęs Tadas Gugis iš 
Hamiltono, David Irvin Ju
lius, mediciną baigęs Ronald 
Backus, gali būti ir Mara Ma 
žūtis, bet gal tai ir latvė, Mar 
garet Stromanis tur būti taip 
pat latvė. Gal ir daugiau yra 
baigusių?

SLA 123 KUOPOS
nariai Montrealyje kviečiami 
apsimokėti nario mokesčius 
Fin. sekr. Mykolui Juodvir- 
šiui. Geriausiai tai padaryti 
AV salėje po pamaldų. Iki 
atostogų prašoma tai padary 
ti, nes jau ateina atostogos, 
kada bus sunkiau tai padary
ti.

KANADOS LIETUVIU 
Fondo Montrealio komiteto 
susirinkimas įvyks šį ketvir
tadienį, gegužės 28 dieną 8 v. 

vakaro Aušros Vartų klebo
nijoje. Kviečiami dalyvauti 
ir visi tautiečiai, kurie tuo do 
misi.

PRASIKŪRĘ LIETUVIAI 
AFSiRuPlNA LIETUVIŲ 

ENCIKLOPEDIJA
Jau keli aukštuosius moks

lus baigę ir prasikūrę lietu
viai Montrealyje užsisakė per 
„Nepriklausomą Lietuvą“ J. 
Kapočiaus liedžiamą „Lietu
vių Enciklopediją“. Paskuti
niai yra Dr. ir Inž. Jaugeliai 
ir Inž. V. Kongelis. N. L. re 
dakcija mielai ir kitiems pa
tarpininkaus. Jeigu kam bū
tų reikalingos išsimokėjimo 
lengvatos, tai ir tas bus išrū
pinta. Kreipkitės adresu: 
7722 George St., LaSalle, P. 
Q. Visi baigusieji aukštuo
sius mokslus gali L. E. įsigy
ti. Verta pasinaudoti proga, 
kokių vėliau nebus.

JONAS MEŠKAUSKAS
Australijoje dirbęs kaip brai 
žytojas, gavo pusę metų ap
mokamų atostogų ir tas atos 
togas praleisti atvyko į Mont 
realį pas seserį p. Piešinienę, 
kurios šeimoje dabar vieši. 
Šeštadienį brolio Jono sutik
ti iš Cornval buvo atvykęs 
brolis Mykolas Meškauskas. 
Trečias jų brolis gyvena Ha
miltone. Svečias iš Australi
jos tikisi pas brolius paviešė
ti po ilgesnį laiką. J. Meš
kauskas iš Australijos plaukė 
laivu, kuris keliose vietose 
buvo sustojęs ir keleiviai ga
lėjo po dieną kitą po tas vie
tas pasidairyti.

• Laurinaičiui Juozui su žmo
na buvo suruoštos vedybinės 
sukaktuvės Šv. Kazimiero sa
lėje, kur dalyvavo per 300 as
menų, įteikusių sukaktuvinin
kams dovanų ir daug linkėji
mų. Klebonas kun. F. Jucevi
čius vakarienės metu perdavė 
ir Popiežiaus Pauliaus VI pa 

laiminimą, oficialiai atsiųstą iš 
Romos. Ilgiausių metų!

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

trečiadieni 7- 
šeštadienį 11

2—4; 7—9 p.m.

2—4 p. m.
•9 p. m.
-1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 142051

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

SKAUTIŠKOJI 
INFORMACIJA

Pasiruošimas skautų - čių 
stovyklai vyksta pilnu tem
pu. Stovykla įvyks prie Lac 
Sylvere (Lac Claire) rugpjū 
čio 1—16 d. Stovyklos mo
kestis: 1 savaitei— $20, 2 sa 
vaitėm — $30. Nepasiturin
čių ir gausių šeimų vaikams 
stovyklos mokestis galės bū 
ti sumažintas, bet tėvai turi 
paduoti prašymus raštu tun
to vadovybėms. Registruojan 
tis per vienetų vadovus, įmo
kama $2 registracijos mokes
čio. kuris bus įskaitomas Į 
stovyklos mokestį.

Kiek girdėti, laikas yra pa 
togus ir daugeliu atvejų nesu 
tampa su tėvų atostogomis— 
taigi stovyklausotų skaičius 
žada būti skaitlingas. Ateity 
yra numatoma palapinėm pa 
daryti platformas ir stovyk
lautojams miegoti bus priva
loma lovelėse. Tas būtų pato 
giau ir sveikiau negu ant ori
nių čiužinių. Tad, jeigu kas 
žada šiemet įsigyti miegoji
mo priemones, prašoma pirk
ti drobines (sudedamas; lo
veles. Jų yra įvairių ir gali
ma gauti didelėse krautuvėse 
už 5—7 dol.

Numatoma stovyklos vado 
vybę sudaryti iš jaunų vado
vų, kad jie turėtų progos 
papildyti savo žinias ir dau
giau sustiprėti praktiškam va 
dovavime.

Smulki stovyklos dienot
varkė ir programa bus pa
ruošta ir išdalinta.

Tėvai ir visi, kuriems rūpi, 
kad Montrealis turėtų stovyk 
lavietę, nuoširdžiai prašomi 
talkon. Apie tai prašom pra
nešti stovyklos komiteto na
riams ar vienetų vadovams.

D. Zubaitė.
DAIL. V. REMEIKOS

Kūrinių paroda atidaryta ge
gužės 19 d. Hotel Sheraton, 
1455 Peel Ss. ir tęsis iki lie
pos 17 d.
• Petrauskų Petro ir Juozo 
šeimos ir Adamoniai J. ir E. 
buvo išvykę į Hartford, 
Conn., praeitos savaitės sa
vaitgalį, kur jų giminių buvo 
amžiaus ir vedybinės sukak
ties paminėjimas.
• Virbiliūtei Aidai, ištekan
čiai už verduniečio Matiuko, 
buvo suruošta staigmena sek 
madienį lietuvių klubo patal
pose, dalyvaujant apie 200 
moterų, kurios nuotaką apdo
vanojo vertingomis dovano
mis.
• St. Naginionis snj., susir
go ir paguldytas Lachinės 
Gen. Hospital, d-ro J. Šemo- 
go priežiūroje.

• Arlauskaitei Marijai, galuti 
nai suvedus pagerbtuvių vaka
rienės sąskaitas, perduota visų 
dalyvių dovana — 625 dol.

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 20 79
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

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

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

BUS GIRDIMAS LIETUVIŠKAS RADIO PUSVALANDIS.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Nupirkti nauji indai ir nau 
jas pečius salės virtuvei su 2 

vežimėliais ir kitais priedais.
Moterys kviečiamos padėti 
šią savaitę aptvarkyti spin
tas, kuriose reiks sudėti in
dus. Draugijos kviečiamos 
prisidėti finansiškai.

Skautai prašo prisidėti au 
komis prie stovyklos įrengi
mo.

Paremkime skautus.
Dievo Kūno šventė ketvir 

tadienį. Vakare šv. mišios, 7. 
30 vai.

Penktadienį, geg. m. 29 d.
Šv. Onos dr-ja ruošia Kortų 
partiją 8 vai. vak.

Šest., 7.30 vai. vak. geguži 
nės pamaldos ir tradicinės 

sambūrio mergaičių Marijos 
vainikavimo iškilmės.

Birželio 2 d., 7 vai., vak., 
šaukiamas A. V. parip. di
džiojo komiteto sus-mas kle
bonijoje.

Praėjusio sekmadienio rink 
liava 210 dol.

Atkelia iš 1-ino ps..

baigimo atestatus ir Lito ats
tovą įteikti atminčiai po A. 
Šapokos knygą „Vilnius“. 
Pirmuoju baigusiam A. Pta- 
šinskui Seimelio pirm. įteikė 
dar knygą „Partizanų dai
nas”.

Kursų baigimo pažymėji
mus gavo: Gintaras Adomo
nis, Devainis Akstinas, Remi 
gijus Blauzdžiūnas, Rimvy
das Gurčinas ir Algimantas 
Ptašinskas. Tai pirmoji treių 
metų Kursų laida. Kursų ve
dėja ta proga pažymėjo, kad 
dabar Mokyklų komisija kiek 
sutrumpino Kursų darbo lai
ką, kad faktinai dabartinių 
trejų metų kursas atatinka 
ankstyvesniam dvejų metų 
kursui.

Po oficialiosios dalies, už
baigtos Liet. Himnu, sekė 
meninė, vedama mokytojo S. 
Geležiūno. Jaunoji šokėjų

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7 - 6183.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

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

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

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

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Dievo kūno šventė ketvir
tadienį. Mišios ir procesija 8 
vai. vakaro.

Gegužinių pamaldų iškil
mingas užbaigimas sekmadie 
nį 11 vai. Bus svečias kun. 
Stankūnas.

Pakrikštyta Vinco ir Hug 
uette Stankevičių duktė Tere 
sės ir Liucijos vardais.

Bažnyčios rinkliava $ 152.
30.

Aukojo J. Astrauskas $25.
^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^r

grupė, palydima p. Latvaičio 
akordeonu, pašoko gerai it 
įdomiai p. Mikalajūnaitės ir 
p. Celtonaus paruoštų šokių, 
tarp kurių K. Barteškos kū
rybos kupletus, R. Piešinai 
palydint fortepijonu, giedo
jo pats autorius ir A. Bulota 
su E. Tekučiu. Solo fortepijo 
nu skambino R. Piešina, kon 
servatorijos studentas, turįs 
jau nemažą techniką. Progra 
ma buvo įdomi ir vakaro pub 
likai patiko. Ją užbaigė pade 
kos žodžiu Kursų ved. Br. 
Lukoševičienė.

Gražios po to vaišės vyko 
drauge su šokiais, kuriuose 
reiškėsi ypač pats jauniausis 
jaunimas protarpiais padiri- 
guojamas S. Geležiūno.

Ponios Gurčinienės veda
mos vaišės, kurioms labai ge
rų skanumynų sunešė moki
nių tėvai, buvo puikios, gau
sios ir visus patenkino.

Šokiams grojo studentų or 
kestras ir šokiai buvo linksmi 
ir įdomūs ir tėvams, kurių 
vaikai dideliu veržlumu eina 
Į gyvenimą.

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos-

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

10 METŲ PATIRTIS

DAINUOJAM SU 
LIONE JUODYTE

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

Lionės Juodytės yra išleis- 
mai — 14 lietuviškų dainų.

1. Mano Lietuvos prisimini-
2. Lionė Jodis at Town Hall 

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

lietuviškų dainų.
Visos plokštelės yra „High 

Fidelity, Long Play, (3316 
RPM)” greitas pristatymas 
ile kur Kanadoje. Kaina $ 6 
viena. Užsakymus prašoma 
siųsti kartu su čekiu šiuo ad
resu: F. R. Kušleika: 1837 
Emard Ave., Montreal 20, 

telef. 769-6107 (vak.q.

ALLIANCE
REALTIES INC. 

Montreal Real Estate Hoard 
Nariai.

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

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

„PARAMA”
Lietuvių Kredito Kooperaty
vas Toronte praneša savo kli 
jentams, kad šeštadieniais va 
saros metu neveiks, būtent: 
birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais.

AUŠROS STOVYKLA
vyresnio amžiaus jaunimui 
(11—18 m.) bus nuo liepos 
4 iki liepos 18 d. Jaunučiams 
stovykla šiemet bus nuo rug
pjūčio 2 iki 16. Abiem sto
vyklom baigiama sudaryti va 
dovybės ir programa. Stovyk 
lavimo mokestis: 1 vaikui už 
2 savaites — 30 dol.; 2 sto
vyklautojams — 50 dol.; 3 
ar daugiau iš vienos šeimos 
60 dol. Registruotis prašom 
parapijos raštinėje

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

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

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

prieinanvausiomis kainomis ir geriausia.

PRANEŠIMAS
ADAMONIS INSURANCE 

AGENCY INC.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI — ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

TEL: 722-2472
YRA TIESIOGINĖJE — ASMENIŠKOJE 

PETRO ADAMONIO PRIEŽIŪROJE:

Jo pagrindinis darbas—
Petras Adamonis yra išlaikęs valdžios egzaminus draudimo 

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

mo srityje ir yra išlaikęs 1963 m. priedinius Insurance Bro

kers Association egzaminus o 1964 m. yra išlaikęs Charte

red Insurance Broker laipsnio egzaminus.

Atstovauja:

Royal London & Lancashire 

draudimo bendrovė.ns

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

žinomos kaip Tariff-Board draudimo bendrovės).

Petrui Adamoniui yra duota tam tikrais atvejais teisė savo 

nuožiūra tuojau pat duoti draudimą ir atlyginti už nuostolius.

KUN. DR. P. GAIDA,
„Tėviškės Žiburių” redakto
rius, po didelės operacijos 
dar tcbesigydo ligoninėje ir 
pamažu sveiksta.

® Šukytė Lilija, Toronto ko
nservatorijos studentė, pa
kviesta dalyvauti besikurian
čioje operoje. Tai bus antras 
Toronto konservatoriją bai
gęs lietuvis solistas pakvies
tas į operą, nes pirmas buvo 
V. Verikaitis.

• Ekonomisto Jurgio Straz
do vedama bendrovė gerai 
verčiasi žemės prekyba. Šie
met pavasarį jau padarė arti 
mil jono dolerių apyvartą.
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