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GRUPE KANKLININKIŲ'VEDAMA PONIOS MIKULSKIENĖS

Labai neramus laikas KITOS NAUJIENOS

N e ramuma i, kurie tęsia 
si jau ilgas laikas, bet kurie 
paskutiniais laikais eina stip 
ryn, ypač išaugo ir plečiasi vis 
plačiau ir giliau.

ĮVYKIAI INDOKINIJOJE 
žinoma yra tie patys rimčiausi 
ir grėsmingiausi. Jų pasekmes 
tuo tarpu nelengva numatyti,, 
nes nežinia, kaip jie toliau vys 
tysis.

REIKALAI 
SUSIKOMPLIKAVO

labai ir dar daugiau kompli 
kuojasi.
Australija, prašoma Vie 
tnamo, siunčia savo kariuomė 
nę į pagalbą Vietnamui. Tai 
sudaro naują painiavą. Sis fak 
tas rodo, kad

SUSIDŪRIMAS VIETNAME
yra labai rimtas. Daug rimties 
nis, n,egu kas galėjo prielaidau 
ti.
Amerika, buvo galvojama, 
nesiryž į rimtesnius veiksmus. 
Tokia prielaida leido agreso 
riams, — kurie yra susitelkę 
visų pirma po Maskvos sparmu 
ir jos gi ir išauklėti, —veikti 
ir laisvai siekti savo tikslų.

LAISVOJI ŽMONIJA
buvo nusiminusi, kad nesireiš 
kia jokia rimta jėga, kuri agre 
sij.ai rimtai pastotų kelią. Bet 
agresijos grėsmė tiek išaugo, 
kad toliau jau negalima buvo 
delsti, ir Amerika pasiryžo. 
Kaip matome, Amerika, nors 
ir santūraudama, bet vi3 dėlto 
pradėjo prįešintis. Ir ne tiktai 
pati rimtai priešinasi, bet ir

ORGANIZUOJA TALKĄ
prieš agresiją. Iš to jau kyla 
komplikacijos rimtis.
S o v i e t i j a, nors yra agre 
sijos ir pradininkė ir tesėja, 
bet pasijuto rimtame pavojuje 
netekti iniciatyvos, prie kurios, 
jau buvo pripratusi ir mato, 
kad visi planai President Charles de Gaulle

UŽGROBTI INDOKINIJĄ P F.a. n c. ū z ' .i de. Ga,ulle 
politikuojama, išsijungia is

gali žlugti. Vakarų ansamblio. Ji esą bū

V. TALIŠAUSKIENEI mirus Lietuvoje,

jos dukteriai p. M. ČEPULIENEI ir jos
vyrui Antanui, gili užuojauta

Viktorijai Tolišauskienei mirus Lietuvoje, 

jos dukrai,
PONIAI MARCELEI IR ANTANUI ČE

PULIAMS,

liūdesio ir skausmo valandojereiškiam 
gilifl uzuojautp

K. ir JJcgminai.

Rusija, visu klastingumu 
pradeda aiškėti, kaip iš maišo 
lendanti yla. Griebėsi organi 
zuoti Vietkongui pagalbą. Bet 
tai yra labai rizikingas pasi 
mojimas. O kas bus,

JEIGU IŠKILS KARAS,
kuris palies ir Rusiją? Kuris ga 
Ii išplėsti į naują pasaulinį ka 
rą? Nereaguoti į Amerikos ir 
jos sąjungininkų veiksmus ne 
galima, o reaguoti nepaprastai 
rizikinga. Ypač rizikinga, kad 
žmonijos

TARPTAUTINIAI 
SANTYKIAI

nepaprastai susipainioję. 
Komunistiniai kraštai 
aiškiai suskilę ir beviltiški apsi 
jungti. Jų šalys viena kitos bi 
jo. Bet paskutiniu metu jau vi 
siškai aiškiai "■

SUSKILO IR VAKARAJ.
Ir čia kol kas nenumatomos ap 
sijungimo galimybės,

J.C. Gelčiai ir 
S.Palaitū.

sianti ’’savarankiška“, kai visi
aiškiai žinome, kad visame pa
šaulyje jokia valstybė nėra vi LYNDON BAINES JOHNSON 
saį savarankiška ir negali būti
afosolitiškai savarankiška, nes Prezidentas šypsosi, tat reikalai 
daugelis nenutraukimų saitų nėra blogi...

VALSTYBES 
PRIKLAUSINA

vieną kitai. Ir Prancūzija, ypač 
ji, jokiu būdu negali vesti vi 
siškai savarankiško^ politikos. 
Prancūzija, visų pirma, susiri 
Susi sutartimis su Vokijetija. Ji 
susirišusi sutartimis su Bendra 
ja Europos rinka. Tuo jau ji 
yra atsisakiusi dalies suverenu 
mo. Tat ir de Gaulle pareiški 
mą, esą Prancūzija vesianti sa 
varankšką politiką reikia su 
prasti, kaip

PASIPRIEŠINIMĄ 
AMERIKAI,

kurios dėka ji atsigavo ir dabar, 
jau bando Amerikai ’’rodyti 
špygas“. Tai ne tiktai-nerimta 
politika, bet ir labai rizikinga.

Kaip ten bebūtų, šis faktas 
rodo, kad Vakarai suskilę, o 
tas savo ruožtu kenkia Vakarų 
defenzyvos prieš komunistinį 
imperializmą pastangoms ir jų 
pasekmėms.

VIENYBĖ SUŽLUGDYTA,
agresorius jau galį veikti drą 
siau. Todėl ir ateitis tampa ne 
aiški. J dabarties įvykius, su 
sietus su įvykiais Indokinijoje, 
dar gali įsipainioti ir daugiau 
veiksnių.
Domininkonų valtybė 
je vykstanti revoliucija aiškiai 
rodo, kad

AGRESIJA ŽYGIUOJA 
pirmyn, nes ją nuolatos kursto 
komunistai. Maskvos tramply 
neis per Kubą daro savo ardo 
mąjį darbą. įvykiai Dominin 
konų valstybėje ir paskutinis 
gegužės 1 dieną, įvykęs

TERORO AKTAS 
MONTREALYJE,

rodo, kad įvykiai iš Azijos piet 
ryčių persimeta ir į Amerikos 
kontinnentą.

KUBOS TRAMPLYNAS
atkaklia įveikia. Domininkonų 
sukilime veikia Kuboje apmo 
kyti komunistai, pasitelkę viso 
kį tamsų elementą. 
Kruvinos kovos San Do 
minge tiek išsiplėtė ir tiek ta 
po kruvįnos, kad užmuštų skai 
čius peržengė 400 asmenų, to 
dėl JAV prezidentas įsakė JA 
V karinei vadovybei skubiai

SIŲSTI NAUJĄ DAUNĮ,
Prie jau sutelktų ten 9,000 

karių pridėjus naujus dalinius, 
viso ten bus jau apie 14,000 
JAV karių. 
Tarpamerikinės orga 
nizacijos 5-kių asmenų delega 
cįja, skubiai išvykusi į Doom

§MonteCristis==~=

į/ Sanliagcfę^Į
p LaVėga^

JREPUBLIQUE DOMINICAINŽ^S 
lajomana^

S jĮBoraht^asŠD 0 MIN G

'cėan

BėatO;
SRepubliq
SDominicc

0 50 100 150
km

—=r« Chemin de fer 
-■-Route principate

ninkonų valstybę, deda pastan 
gas sustabdyti kruvinas kova* 

Paskutinėmis žiniomis,

KOVOS SUSTABDYTOS, 
sutvarkyti valstybės gyvenimą, 
kuris liko be vadovybės. A- 
merikos tikslas, kad patys vai 
stybės gyventojai laisvais rinki 
mais nustatytų santvarką, kuri 
užtikrintų tvarką .teisėtumą ir 
socialinę teisybę.
St. Domingo padėtis kol 
kas dar labai trapi ir neaiški.

ARABUOSE SUIRUTĖ
taip pat nesibaigia.
T u n i s o prezidentas Bur 
guiba pagaliau nutarė nustaty 
ti diplomatinius santykius su 
Izraelio valstybe. Dėl to kilo 
pasipiktinimas Egipte, kurios 
sostinėje Kaire Tuniso atstovy 
bei pasidarė nesaugu, todėl ji 
atšaukta. Tat ir arabai suskyla.

• Londone prasidėjo Azi 
jos pietryčių saugumo organi 
zacijos konferencija Vietnamo 
ir kt. klausimais.

Čiurlionio vardo Ansamblis, tų darbo sukaktuves. Ansamb Ohio, Amerikos Jungtinėse Va aukojančius laiką ir darbą, 
priešakyje su vadovu muziku lis būstinę turi Clcvelande, lstybėse. Sveikiname Ansamb lietuvybei ir Lietuvai.
A.Mikulskiu, atšventęs 25 me lį, jo vadovą ir visus dalyvius,

• SSSR min.pirm.Kosy*. 
ginas lankysis rytiniame 
Berlyne gegužės 6 dieną.

• Kinijos komunistai 
vėl puolo rusus komunis

AMĖRIOUE 
i DU SUD

tus daug ką jiems priekai 
štaudami ir, be ko kita, 
primindami, kad nauji Ru
sijos valdovai eina Chruš 
čiovo pėdomis.

• Prancūzijos preziden
tas de Gaulle smerkia Ja
ltos susitarimus, kurie pa 
šaulį padalinę į dvi stovy*, 
klas:amerikonų ir rusų.

• Gromyka Paryžiuje 
tarėsi su Prancūzijos 
m in. pirm. Pompidu. Iš
keltas Kambodžos neu
tralumo būtinumas ir 
tam tikslui - valstybių 
konferencija.

• Rusk teigia, kad ru
sai trukdo nusiginklavi
mo derybų atnaujinimą.

• Specialus JAV pasiun 
tinys, C. Lodge, sugrįžo 
iš kelionės į Azijos ry
tus.

KAS NAUJA KANADOJE

SS

Montrealio miesto meras 
JEAN DRAPEAU 

arodos ug-

• Kenijos resp. prezidnetas 
Kenijata grąžno Rusijai tankus 
ir kitą karinę medžiagą, nes 
ji esanti pasenusi ir jau varto 
ta.

• Žemės drebėjimas JĄV 
ir Kanadoje Pacifiko pakrantė 
mis įvyko praėjusią savaitę ir 
padaAė nuostolių.

• Kanada ir Anglija pa
prašė Amerikos dalinius 
Domininkonų valstybėje 
ginti jų piliečių teises.

• JAV sekr. D.Rusk 
sulaikė savo kelionę į 
Londoną, Suomiją, Nor
vegiją ir Austriją, -dėl 
įvykių San Domingo ir 
ten vykstančių kovų.
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Kartais žmogų iš miego pažadina stiprūs skausmai 
blauzdoje — koja pritraukta, blauzdos raumenys su
kietėję. Tai — mėšlungis. Jis gali paliesti ne tik blauz
dos, bet ir pilvo, tarpšonkaulinius bei kitus raumenis. 
Mėšlungis trunka keletą minučių. Jį galima nutraukti, 
energingai masažuojant raumenį, stengiantis pramankš
tinti jį. Panašūs traukuliai gali užeiti ir dienos metu.

Mėšlungį sukelia kraujagyslių susitraukimas, spaz
mas, medžiagų apykaitos sutrikimas raumenyje. Jam 
atsirasti padeda pervargimas, ypač los raumenų gru
pės, kurią mėšlungis paliečia. Spazmas gali atsirasti 
stipriau išalkus, staiga pasikeitus aplinkos temperatū
rai, pavyzdžiui, maudantis šaltame vandenyje.

Didelę j reikšmę mėšlungiams atsirasti turi nervų 
sistemos, AeMpnų, endokrininių liaukų bei pačių krau
jagyslių ršlfšifgTmai. Labai žalingai veikia rūkymas.

Dažniau kartojantis mėšlungiams, reikia kreiptis į gy
dytoją. Išaiškinus iu priežaslis, galima pritaikyti ati
tinkamą gydymą. Gydantis, jeigu nerandama kito, pa
ruošiančio dirvą mėšlungiui, susirgimo, reikia tinkamai 
sutvarkyti darbo ir poilsio režimą, masažuoti raume
nis, vartoti kalcio druskas, medžiagų apykaitą tvar
kančius preparatus.

Jeigu dėl dažnų mėšlungių sunku ligoniui, papras
tai vyresnio amžiaus, vaikščioti, padeda kraujagysles 
plečiantys preparatai. Rūkantiesiems būtina mesti rū
kyti. Ypač sunkiais atvejais efektyviai padeda chirur
ginės operacijos. Gyd. Z. SATKEVIČIUS

gi. Moters lyties organų pakenkimas, sergant parotitu, 
yra retas reiškinys. Gali būti pakenkiamos kiaušidės, 
jos padidėja, sutrinka mėnesinių ciklas, atsiranda 
skausmai pilvo apačioje. Kartais pakenkimai gali būti 
sunkūs, ir moteris lieka nevaisinga. Tačiau tai pasitaiko 
palyginti retai.

Gyd. O. VAIŠVILAITĖ

Canadian Vickers Ltd

Machine Shop pasiūlymai

Ar jau viskas?
AR KENKIA SVEIKATAI KAMBARINĖS GĖLĖS!

Dabar,kada vartome 
NL puslapius pasikeitu 
sius .didesnius,daugiau 
iliustruotus , stebime 
savąjį laikraštį paau
gusį tiek savo forma
tu, tiek turiniu, norėtų
si galvoti lyg ir mūsų 
didysis siekis eitų prie 
užbaigimo.

Ar viskas jau atsiek 
ta? Sustojimas ir tup
ėto j imas vietoje būtų 
lygus grįžimui atgal , 
Be to, juk netam N. L. 
B-bė susiorganizavo , 
kad paliktų darbą pu
siaukelėje. Prieš mus 
tebestovi ne nauji, bet 
seniai užsibrėžti užda
viniai:

Prabėgusios žiemos 
nesėkmingi įvykiai bu
vo privertę mus kiek 
sumenkėti. Tie patys 
įvykiai vertė skubėti, 
nebelaukti iki užplanuo 
to šėry platinimo va
jaus užbaigimo. Nors 
ir nesudarėme; reikia
mo kapitalo reikalin 
goms priemonėms įsi
gyti, bet ryžomės ir at 
siekėme tą kas mūsų 
sąlygomis buvo galima 
padaryti.

Tai n®ra nuopelnas 
vien žmonių},kurie tech 
nikiniai atliko paruošia 
muosiusdarbus,tai nuo 
pelnas visų garbingų šė 
rininkų , prenumera
torių, skelbimų davėjų 
ir visų, kurie finansiš
kai mus parėmė . Ben 
dro darbo,bendrų ište
klių pagalba šiandien 
Nepriklausoma Lietuva 
rikiuojasi į didžiosios 
lietuvių spaudos eiles 
išeivijoje. Pasiekdama 
tautiečius visuose lais 
vosios žemės užkam 
piuose,skleidžia patrio 
tinę mintį kartais net 
atrasdama ir pabudin
dama tautietį , sunkiai 
betariantį lietuvišką žo 
dį.

1. Reikia užtikrinti NL 
išėjimą ilgiems lai
kams. Kas žino už ke
liolikos ar keliasde
šimt metų koks skaity
tojų skaičius egzistuos, 
mūsų sąrašuose .Reikia 
organizuoti spaustuvę 
taip, kad būtų atlieka
mi komerciniai darbai 
iš kurių pelno būtų už- 
tikrintaslaikraščio lei
dimas.
2. Skaitytojas pastebi, 
kad dar vis dirbame su
trūkumais.Nėra pilno 
lietuviško raidyno, daž 
nos korektūros klaidos 
kartais trūksta esteti
nio laikraštinio meni
nio lygto. Tai vis finan
sinių ištekliui ir darbo 
jėgos trūkumo žymės.
3. Reikia užbaigti numa 
tytajį šėrų platinimo 
buazetą. Būtų sveikinti
na, jei visi, kas tik ga
lim, pakeltume turimų 
šėru skaičių bent iki 
dešimties.
4. Reikia ieškoti būdų 
pakelti prenumerato
rių skaičių. Jei visi nuo 
širdžiai ateitume į pla 
tinimo talką, toks užsi
mojimas nesunkiai bū
tų atsiektas.
5. Reikia persvarstyti 
prenumeratos ir skel
bimų kainas .Per pasta
ruosius keletą metų vi 
sos medžiagos , visi 
technikiniai patarnavi
mai taip apbrango, kad 
nors ir prieš mūsų va
lią,esame priversti ieš 
kotibūdų išlyginti atsi
randančius išlaidų skir 
tumus.

Aukščiau minimi tiks 
lai greičiau ar paleng- 
viau turės būti atsiekti. 
Be abejo,tai priklausys 
nuo mūsų visų. Sugaiš
tas laikas niekam nėra 
naudingas. Tuo labiau 
tremties lietuviui ir jo 
spausdintam žodžiui.

L. Girinis-Norvaiša 
NL B-vės Pirmininkas.

Spaudos apžvalga
NAUJIENOS

Gėlės auginamos beveik kiekvienan.e bute. Jau nuo 
senovės jos yra nepakeičiamas kambarių papuošalas. 
Kai kuriuose butuose jų esti nedaug — po vieną kitą 
kambaryje, kitur mėgėjai paverčia savo butus ištisu gė
lynu. Pasitaiko kambarių, kuriuose gėlių pilna ne tik 
ant specialių staliukų, lentynų, bet ir užstatytos jomis 
palangės arba išdėstomi puodai su gėlėmis net keliais 
aukštais lange. Čia jos užstoja saulės šviesą, neleidžia 
tinkamai vėdinti kambario ir tokiu atveju daro tiesio
ginę žalą patalpos sveikatingumui.

Kaip ir visi gyvi organizmai, gėlės kvėpuoja, atseit, 
sunaudoja deguonį ir atpalaiduoja anglies dvideginį. 
Tačiau dieną jos žymiai daugiau sunaudoja to palies 
anglies dvideginio angliavandenių asimiliacijai ir at
palaiduoja deguonį. Labai lengva tai pastebėti, augi
nant stiklainiuose vandens augalus, apie kuriuos dienos 
šviesoje susidaro ir kyla į va».lens paviršių deguo
nies burbuliukai. Naktį arba tamsoje šie augalai pa
sitenkina vandenyje ištirpusiu deguonimi. Todėl die
nos metu kambaryje gėlės, kaip ir augalai laukuose 
bei miškuose, valo orą nuo anglies dvideginio ir pra
turtina jį deguonimi. Kitas dalykas naktį. Nors atskiri 
smulkūs augalai kvėpavimui sunaudoja labai nedaug 
deguonies, tačiau didesnės gėlės — fikusai, filodend- 
ronai ir pan., arba didesnis gėlių kiekis gali nakties 
metu blogai vėdinamame kambaryje tapti tam tikrais 
žmogaus konkurentais deguonies atžvilgiu. Todėl mie
gamuose daug gėlių laikyti nepatartina arba reikia 
kambarį gerai vėdinti.

Tiesiogiai kenksmingų sveikatai kambarinių gėlių 
beveik nėra. Apie odos suerzinimus, kuriuos gali su
kelti primulės, jau buvo rašyta šio žurnalo 1961 m. 
10 nr. Nuodingų medžiagų turi oleandras, todėl jo 
žiedų bei lapų negalima kramtyti ar imti į burną. Ta
čiau kambarių oro minėtosios gėlės neapnuodija.

Saikingas gėlių kiekis kambaryje nedaro jokios 
žalos. A. LEKAVIČIUS

SKLEROZĖ IR CUKRUS
Anglų medicininiame žurnale „Lanset* . rašoma, kad 

cukrus, o ne riebalai, sukelia širdies vainikinių arterijų 
susirgimą. Londono universiteto mitybos fakulteto profe
sorius Džonas Judkinas pirmasis nustatė, kad aterosklero
ze sergančiųjų mityba skiriasi nuo sveikų -žmonių mity- 
bos. . .

Teorijai apie riebaus maisto reikšmę aterosklerozei jau 
apie dešimt metų. Jos pagrindą sudaro tas faktas, kad 
mirtingumas nuo širdies kraujagyslių susirgimų įvairiose 
šalyse yra skirtingas ir priklauso nuo riebalų suvartojimo 
Turtingųjų šalių — Amerikos, Anglijos, Kanados — gy
ventojai daugiau suvartoja riebalų, jų kraujuje daugiau 
cholesterino ir jie dažniau serga širdies kraujagyslių li
gomis, negu neturtingų šalių gyventojai.

Kažin, ar būtų galima pasekti, kaip auga bendras ang
liavandenių suvartojimas. Tačiau prof. Judkinas nustatė, 
kad tuo metu, kai turtingųjų šalių gyventojų mityboje 
krakmolo kiekis žymiai sumažėjo, cukraus suvartojimas iš
augo, ir jis išaugo tiek, kiek padidėjo riebalų suvartoji
mas. Vadinasi, tiek riebalų, tiek ir cukraus suvartojimas 
vienodai susiję su mirtingumo nuo širdies kraujagyslių 

• ligų padidėjimu. Bet kas gi ligonį labiau veikia?
Prof. Judkinas atliko paprastą eksperimentą. Jis parinko 

20 žmonių, kurie pastarųjų trijų savaičių laikotarpiu tu
rėjo širdies kraujagyslių spazmus; 25 žmones su kojų 
kraujagyslių susirgimais ir 25 sveikus žmones — iš viso 
70 žmonių nuo 45 iki 66 metų amžiaus. Atliekant eksperi
mentą, buvo kreipiamas dėmesys j cukrų, vartojamą su ar
bata, pyragaičiais, saldainiais, šokoladu, ledais ir pan. Pa
aiškėjo, kad pacientai, sergą širdies ikraujagyslių spaz
mais, per dieną suvalgo 132 g cukraus, žmonės, kurių 
nesveikos apatinių galūnių kraujagyslės, — 141 g ir svei
ki — 77 g. Skirtumas tarp dviejų pirmųjų ir trečiosios 
grupės buvo toks didelis, kad atsitiktinumo čia negalėjo 
būti.

Matyt, aterosklerozės laipsnis proporcingas suvartoja
mo cukraus kiekiui. Jeigu tai tiesa, tada ryšys tarp su
vartojamo cukraus ir širdies kraujagyslių susirgimų pa
našus į priklausomybę tarp cigarečių ir plaučių vėžio: 
kuo daugiau suvartojama to produkto, tuo daugiau gali
mybių susirgti tą produktą atitinkančia liga.

Jeigu cukrus iš tiesų yra širdies kraujagyslių susirgimų 
priežastis, kaipgi jisai veikia? šiuo atveju esama ryšio 
su diabetu. Kai kurie specialistai mano, kad mirtingumas 
nuo diabeto taip pat priklauso nuo riebalų suvartojimo 
Bet, kaip parodė prof. Judkinas, riebalų suvartojimas kin
ta taip pat, kaip ir cukraus. Diabeto, kaip ir širdies krauja
gyslių susirgimų, priežastimi gali būti cukrus. Gal būt, 
į abu susirgimus veda vienas kelias, susijęs su kasos veik
los sutrikimais. Jau dabar yra duomenų, patvirtinančių 
šią teoriją.

APIE AKIU SKROFULIOZE

KIAULYTĖ"

Epideminis parotitas — paausinės liaukos uždegi
mas, žmonių dažnai vadinamas „kiaulyte", yra ūmus 
infekcinis uždegimas, šia liga dažniausiai serga vai
kai, tačiau nereta ji ir suaugusiųjų tarpe. Ligą sukelia 
virusas. Žmogus suserga, parotito virusui patekus į or
ganizmą pro burną ir nosiaryklę. Būdingas ligos 
simptomas — seilių liaukų, dažniausiai paausinės seilių 
liaukos, patinimas, kuris kartais siekia kaklą. Veidas 
dėl patinimo darosi apvalus, papurtęs. Todėl ir liga 
buvo pavadinta „kiaulyte".

Pirmieji ligos požymiai pasireiškia praėjus 14—21 
dienai nuo užsikrėtimo. Pakyla temperatūra, patinsta ir 
tampa skausminga paausinė liauka iš vienos ar abiejų 
pusių, pablogėja apetitas. 8—10 ligos dieną tempera
tūra krinta, praeina patinimas, ligonis pasveiksta. Taip 
sergama, kai nebūna komplikacijų.

Suaugusieji epideminiu parotitu serga sunkiau, ne
gu vaikai, ir liga dažniau komplikuojasi, pakenkdama 
širdies-kraujagyslių bei nervų sistemas, šlapimo-lylies 
bei kitus organus. Jau seniai buvo pastebėta, kad su
augusiems vyrams bei paaugliams sergant parotitu, pa
kenkiami kiaušinėliai. Kartais po parotitinio kiaušinėlių 
uždegimo — orchito sunyksta lytinės liaukos. Sunkus fi
zinis darbas taip pat pablogina ligos eigą. Orchitas pa
sireiškia 3—8 ligos dieną. Tačiau jis gali praeiti ir 
nepalikęs jokių pėdsakų. Vaikams orchitas pasitaiko ga
na retai — apie 2 proc., o suaugusiems — apie 
35,9 proc. Parotitinis lytinių liaukų uždegimas išsivysto 
bet kokio amžiaus vyrams, tačiau kiek dažniau vyresnio 
amžiaus žmonėms. . Kai parotitas komplikuojasi orchi- 
tu, keičiasi ligos eiga, būna aukšta temperatūra, pyki
nimas, vėmimas, kiaušinėliai padidėja ir būna skaus
mingi. Po kelių dienų minėtieji požymiai praeina.

Po tokio persirgto lytinių liaukų uždegimo kartais 
gali išsivystyti rimti pakenkimai lyties organuose — 
kiaušinėlių atrofija, ir tokie asmenys gali likti nevaisin-

VYRAI, KURIUOS BOLŠEVIKAI 
SUŠAUDĖ LIETUVOJE 1962 METAIS

Mirties bausmės susilaukė amnestuoti Sibiro tremtiniai 
ir Amerikoje gimęs lietuvis

kad, gyvendamas Dusetų rajo
ne 1947-52 m., “šmeižė kolūki
nę santvarką ..

4) Raižys Aleksas, gim 1915 
m. Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, taigi, Amerikos pilie
tis. 1944 m. pasitraukęs į Vo
kietiją, bet 1945 m. raud. ar
mijos paimtas į nelaisvę. Ve
žamas į Lietuvą, Kaišiadorių 
stotyje pabėgo iš traukinio. Iki 
suėmimo gyveno Jėzno rajone, 
Alšininkų km. ir dirbo kol-

Milling Machine Operators
Turret Lathe Operators 
Radial Drill Operators
Toolmakers
Ingersoll Operators
Planer Operators 
Lathe Operators 
Tool Designers
Vertical and Horizontai
Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESALYGINAI GARANTUOTOS

Akių skrofuliozė yra gana paplitęs vaikų, ypač 
mokyklinio amžiaus, susirgimas. Suaugusieji retai 
serga. Ligą sukelia organizmo apnuodijimas suirusių 
tuberkuliozės bacilų medžiagomis.

Praktiškai kiekvienas žmogus įkvepia į plaučius tu
berkuliozės bacilų arba praryja jų su maistu, tačiau 
skrofuliozė suserga ne tiek jau daug. Dažniausiai ja ser
ga tie vaikai, kurie blogai maitinasi, gyvena nešvariose, 

ankštose, tamsiose patalpose, sunykę nuo kitų ligų, tu
rintys kirminų arba sergantys kitais susirgimais.

Akių skrofuliozė gali pasireikšti akių gleivinės užde
gimu, ragenos uždegimu arba abiejų uždegimų kombi
nacija.

Skrofuliozė — susirgimas, mėgstantis kartotis. Jis yra 
pavojingas, jeigu paliečia rageną.

Jeigu skrofuliozė dažnai kartojasi vaikams iki 3 me
tų amžiaus, reikia ištirti, ar nėra plaučiuose tuberku
liozės.

Gydymui naudojama streptomicino, penicilino, kalcio 
chlorido, albucido lašai, kortizono, tetraciklino tepalai. 
Skiriama gerti žuvų taukus, vitaminus D, A, C, kalcio, 
geležies, arseno preparatus, PASKĄ, ftivazidą. Ypač 
didelis dėmesys turi būti skiriamas maistui. Maistas tu
ri būti šviežias, turtingas vitaminų. Todėl reikia daugiau 
naudoti daržovių, vaisių, kuo mažiau saldumynų ir sū
rių valgių. Pienas ir jo produktai yra labai naudingi ir 
reikalingi, tačiau per daug jų vartoti irgi negerai.

Ligoniai turi kuo daugiau būti lauke. Gerai veikia vi
so kūno švitinimas kvarco lempa arba dozuotos saulės 
vonios. Gerai padeda jūros arba valgomosios druskos 
vonios. Ligonius vasarai reikėtų išvežti į kaimą sauso
je vietoje, ypač pušyne, prie jūros arba j kalnus.

Jokiu būdu negalima dėti ant aklų šlapių kompresė- 
lių, nes jie tik padeda greičiau išopėti odai. Jei akys 
labai bijo šviesos, negalima jų rišti, o verčiau uždėti 
tamsius akinius.

Gyd, D. MILIŪNAS

gen. Plechavičiaus Vietinę 
rinktinę, antrosios bolševikų 
okupacijos metais gyvenęs 
Žeimelyje ir dirbęs girininki
joje gamybos meistru.

2) Stankaitis Jonas, gim. 
1908 m. Pakruojo vis., Mikni- 
niūnų km., Lietuvos kariuome
nės karininkas, 1952 m. Kauno 
liaudies teismo nubaustas 3 
metams kalėjimo, vėliau dir
bęs Šiauliuose, o gyvenęs Jo
niškyje.

Stankaičiui ir Kemzūrai kal
tinimas metamas ir už tai, kad 
jie 1941 m. tarnavę raud. ar-

gyvenęs Kaune ir buvęs vyr. 
darbų vykdytoju. 1945 m. ge
gužės mėn. kapituliavus vokie
čių armijai, S. Brenzius Kurše 
pateko į raud. armijos ne
laisvę.

Visiems šienis vyrams pa
grindinis kaltinimas buvo mes
tas už tai, kad jietos ilgesnį 
ar trumpesnį laikų yra tekę 
dalyvauti Lietuvių Savisaugos 
daliniuose. Čirvinskio ir Ben- 
ziaus atvejai rodo, kad tie vy-

iki- 
juo

GARANTUOTI INVESTAVIMO 
3, 4 ar S metai 5y2% 1 ar 2 metai 5% 

6 iki 10 metų 5%%. 
Teirautis: 875-2800 

Eastern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal. 

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

PAŽYMĖJIMAI

4) Davalga Jonas, gitoęs 
1912 m. Jonavos vis., Jakubiš- 
kių km. Iki suėmimo gyvenęs 
Raudondvaryje ir dirbęs val
stybiniame ūkyje.

5) Plaučiūnas Pranas, gim. 
1915 m. Kėdainių aps., Kruo
pių km. Paskutiniu metu gy
veno Kaune ir dirbo Nėries 
gamykloje kalviu.

6) Gaižauskas Bronius, gi
męs 1913 m. Ariogalos vis., 
Skruzdžių km. Gyveno Kaune 
ir dirbo kūriku.

7) Tinteris Povilas, gimęs 
1914 m. Pakruojo vis., Degėsių

1962 m. okup. Lietuvoje bu
vo suruošti du dideli vieši teis
mai lietuviams, vadinamie
siems “karo nusikaltėliairis”, 
ir to pasėkoje sušaudyta 17 
lietuvių, kurių tarpe buvo vie
nas Amerikoje gimęs, ir 'keli 
buvę Sibiro tremtiniai, b vė
liau, po Stalino mirties, ato
nes tuoti.

šiais metais, kada minime 
liūdną Lietuvos okupacijos 25 
metų sukaktį, kada prisime
name visus nuo okupantų ran
kų žuvusius lietuvius, įdomu 
prisiminti ir paskutiniuosius 
tautos (kankinius, jKaune ir 
Vilniuje nuteistus tų, kurie iš
likimai tarnauja Maskvai.

Pirmas didelis viešas teis
mas įvyko 1962 m. rugsėjo 26 d. 
Kaune, Profsąjungų rūmuose.

Mirties bausme buvo nubausti 
8 lietuviai:

1) Maliukas Pranas, gim. 
1908 m. Maskvoje, 1941 m. bir
želio mėn. dalyvavęs LAF lie
tuvių tautos sukilime prieš 
okupantus Kauno sukilėlių da
liniuose, antrosios bolševikų 
okupacijos metu gyvenęs Pa
nevėžy ir dirbęs Joniškėlio po
liklinikoje.

2) . Palubinskas Jonas, gim. 
1911 m. Donecko mieste, pas
kutiniu metu gyvenęs Kaune.

3) Čirvinskas Boleslovas, 
gini. 1908 m. Zarasų aps., Ka- 
lioniškių km. 1954 m. Čirvins
kas okupantų teismo buvo nu
baustas pagal BK 58 paragrafo 
3 ir 10 str., bet 1962.1.3 nuo
sprendis buvo panaikintas. 
Areštuotas ir nubausta^ todėl,

choze.
5) Macius Leonas, gim. 1910 

m. Varnių vis., Gintalų km. Iki 
suėmimo gyvenęs Kaune kaip 
pensininkas.

»6) Kopūstas Juozas, gim. 
1918 m. Maskvoje, 1947 m. teis
tas ir ištremtas į Sibirą. Iš 
Tomsko apylinkių, Sibire, per
gabentas į Lietuvą ir čia nu
teistas mirtimi.

7) Skabickas Klmensas, gi
męs 1916 m. Pakruojo Vis., Ma- 
žeikonių km. Antrosios bolše
vikų okupacijos metu gyvenęs 
Utenoje ir buvęs autotranspor
to kontoroje Nr. 1 tiekimo 
viršininku.

8) Benzius Stasys, gimęs 
1920 m. Kaune. 1046 m. nu
baustas ir ištremtas į Sibirą 
19(J2IV;12 aillhestuotas, apvi

rai, atvergavę Sibire, buvo am
nestuoti, atseit, išteisinti. De
ja, atrodo, kad pas bolševikus 
ir žodis amnestija tegalioja- 
tik liaudžiai mulkinti, nes tuos 
žmones, kuriuos Sibiro teismai 
išteisino, okup. Lietuvos teis
mas nubaudė mirties bausme. 
Ir tai įvyko devyneriems me
tams praslinkus po kruvinojo 
Stalino Thirties.

Teismas Vilniuje
1962 m. spalio 10 d. toks pat 

teismas įvyko Vilniuje, NKVD 
įkūrėjo Dzeržinskio vardo klu
be. šiame viešame teisme mir
ties bausme buvo nuteisti:

1) Kemzūra Zenonas, gim. 
1909 m. Ariogalos vis., Vozbu- 
tų km., Lietuvos kariuomenės 
karininkas, 1944 m. įstojęs į

mijoj, o, vokiečių-rusų karui 
prasidėjus, perėję į priešo pu
sę, atseit, pabėgę iš raud. ar
mijos. Kiekvienam lietuviui 
yra gerai žinoma, kad, bolše
vikams 1940 m. birželio 15 d. 
užgrobus Lietuvą, Lietuvos ka
riuomenė palaipsniui buvo 
įjungta į raud. armiją. Taip 
kartu su kitais į ją pateko ir 
karininkai Z. Kemzūra ir J. 
Stankaitis, kurie, karui prasi
dėjus, kaip ir šimtai kilų ka
rininkų ir kareivių, iš raud. 
armijos pabėgo

3) Knyrimas Juozas, gim. 
1912 m. šakių aps., Lekėčių 
km. 1950 m. Vilniaus liaudies 
teisino baustas 3 m. kalėjimo. 
Vėliau gyveno Onuškyje, Tra
kų aps., Josifo Josifovičiaus 
Knyremuzo pavarde.

km. Nuo 1945 m. pavasario iki 
1916 m. vasaros dalyvavo Vaš
kų partizanų dalinyje. Vėliau 
legalizavosi, apsigyveno Pane
vėžyje ir buvo šoferis.

8) Kolka Liūgas, gini. 1913 
m. Lazdijų aps. Marciukoviz- 
nos km. Antruoju bolševikme
čiu buvęs eilinis kolchozinin- 
kas “Nemajūnų” kolchoze, 
Lazdiiu ans.

t)) Ūselis Juozas, gim. 1909 
m. Ukmergės aps., Lauknų km. 
Lietuvos kariuomenės kapito
nas, bu v. gen. Plechavičiaus 
Vietinės rinktinės Karo .mo
kyklos Marijampolėje kuopos 
vadas, vėliau dalyvavęs Lietu
vos partizanų daliniuose. 1948 
m. rugpiūčio mėn-. ištremtas į 
Sibirą. 1958 m. sausio 15 d. am
nestuotas pasilikęs Norilskė, 
Sibire.
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STOVYKLOS PLANAS IR PASTATAI

A. MERKELIS

Lietuvos keliu
(Iš V. Kudirkos monografijos)

Projektas: V. Zubo, J. Kihirkščio ir V. Sipelio. Modeliai: . J. Ladygos, 
Foto: Tony Laurinaitis.

1. Pagrindinis pastatas 26fx 6ol Čia telpa salė-valgykla, virtuvė, sandėlys 
ir 3 kambariai administracijai ir^ligoninei. Valgykloje prie 12 stalų 
galės susėsti 120 vaikų. Sulanksčius stalus salė galės "būti naudojama 
užsiėmimams ir pramogoms. Pastato kaina $3,800.

2. Koplyčia 14* x 221 Joje telpa ir kapeliono kambarys.

Abu tie pastatai yra bendram berniuku ir mergaičių stovyklų naudojimui. 
Atskirai kiekviena iš šių stovyklų turės:

1. Lauko tipo išviete. Kaina po $250.
2. Pastogę prausyklai su 10 kranų. Kaina po $150. f
3. Pastatą vaikams iki 10 m. amžiaus. Šis pastatas bus 12 x 2?' x 6, 

trapecinės formos. Trijose patalpose čia miegos 26 vaikai dviaukštėse 
lovose. Atskiras kambarys vienam ar dviems vadovams. Vaikų lovų 
ilgis padvigubinamas išėmus pertvaras ir tada galima miegoti 15 
suaugusių. Tuo būdu šias patalpas savaitgalių iškiloms galės naudoti 
ir vyresnieji. Kaina po $1,000.

4. Virtuvės įrengimui, stalams, suolams, lovoms ir kitam inventoriui $1,400.

Stovyklą planuojant buvo žiūrima, kad pastatai būtų patogūs, patrauklūs, 
ekonomiški, bet kartu ir skirtingi nuo kasdieninių patalpų mieste. Visi 
pastatai mediniai, rėminės konstrukcijos, turi elektros šviesą, bet nepri
taikinti žiemos naudojimui. Vanduo iš ežero plastikiniais vamzdžiais per 
filtrą tiekiamas į virtuvę ir prausyklas. Gėrimui naudojamas tas pats 
filtruotas ir chemiįJCai švarus vanduo. /Stovyklos biuletenis/.

1888 metais birželio 29 d. Marijampolėje Varšuvos viešbutyje įvy 
ko varšuviečių ir maskviečių lietuvių studentų pasitarimas naujo lai 
kraščio leidimo reikalais. Varšuviečiams atstovavo Vincas Kudirka, o 
maskviečiams Kazys Grinius ir Petras Leonas.Be to.dar dalyvavo 
Petras Kriaučiūnas , Matas Pranskevičius, Vincas Palukaitis, Antan 
as Kronkaitis, Juozas Bagdonas ir Jonas Staugaitis.

Pirmiausia svarstytas klausimas, ar beverta steigti naują laikra 
štį, kada jau leidžiama Šviesa, maskviečių gausiai remiama savo raš
tais. Varšuviečiams atrodė, kad Šviesa negalinti patenkinti šviesuome 
nės, nes joje esą menkaverčių bei abskurantiškų rašinių. Petras Kria 
učiūnas Šviesą gynė, patardąmas ją tobulinti. Vincas Kudirka buvo gri 
ežčiausiai nusiteikęs prieš gviesą. Jis joje nebendradarbiavo ir savo 
eilėraščius spausdino Jono Šliūpo Amerikoje leidžiamame Lietuviška 
jame Balse. Daugeliui sutikus , kad vis dėlto naujas laikraštis reikalin 
gas ,tuoj pat iškilo kitas klausimas: iš kur gauti jam pinigų.

-Su pinigais nelengva bus, - kalbėjo susirūpinęs Vincas Kudirka. 
- Reikės jų iš kur nors pasiskolinti. Daugumas mūsų baigia studijas 
ir veikiai prasikurs.Aš ir pats pinigų neturiu,gyvenu skolose pasken 
dęs.bet iš kur pasiskolinęs savo dalį duosiu.Reikalas tiek svarbus ir 
degąs, jog pinigai negali būti neperžengiama kliūtis.

- Duosiu ir aš savo dalį. Jei reikės ir nemažą, - kukliai atsiliepė 
Juozas Kaukas .

Niekam dėl to neprieštaraujant, toliau svarstytas redaktoriaus klau 
simas. Atsakomuoju redaktorium buvo sutikęs Martynas Jankus.Fakti- 
najį redaktorių .kuris gyventų Prūsuose .Vincas Kudirka taip pat jau 
buvo numatęs.

Sugurinkime buvo daug kas kalbėta ir svarstyta, bet nieko aiškaus 
ir konkretaus nenutarta.Susirinkimo dalyviai pavedė Vincui Kudirkai 
ir toliau rūpintis sumanytojo laikraščio reikalais. Jis rankų nenuleido 
ir energingai dirbo, kad tik greičiau sumanytasis laikraštis galėtų bū
ti išleistas. 1888 m. rudenį Varšuvoje įvykusiame Lietuvos Draugystės 
susirinkime po ilgų ginčų nutarta naująjį laikraštį pavadinti Varpas .

- Tegul Varpas mus žadina iš miego ir ragina prie tautinio dar
bo. Tegul jis įspėja mūsų tautą nuo visų jai gręsenčių pavojų. Tegul 
jis mumyse skamba gyvu tautinės sąžinės balsu, kad tautinė pareiga 
pirmiau visų kitų, - kalbėjo sujaudintas Vincas Kudirka.

Tų pat metų rudenį Vincas Kudirka paruošė Varpo prospektą. Lap 
kričio 7 d. jis rašo Martynui Jankui laišką ir siunčia jį atspausdinti . 
Savo laiške jis pažymi, nors ir seniai berašęs Martynui Jankui, bet ne
tingėję ir sumanytojo laikraščio nepamiršę.Tai liudijąs ir atsiųstas 
atspausdinti Varpo prospektas. Turį tvirtą viltį, kad irMartynas Jankus 
gerai atsimenąs savo pasižadėjimą būti atsakomuoju redaktorium ir 
jo ekspeditorium į užsienį, t.y.į rusų okupuotą Didžiąją Lietuvą. "Sun
kus tai darbas, bet šventas", - pabrėžia Vincas Kudirka savo laiške. 
Toliau jis nurodo, kad Varpo būtų spausdinama 5.000 ekzempliorių. Nu
rodęs tą skaičių, tuoj pat suabejoja, " ar nepermažai tik?" Kadangi 
Varpas slaptas laikraštis, tai, kad jis patogiau būtų per sieną gabenti ir 
uždaruose vokuose platinti .prašo,kad jis būtų spausdinamas ant plono 
popieriaus.

Vincas Kudirka, Varpą norėdamas padaryti visų lietuvių laikraščiu, 
jam talkininkų ir rėmėjų ieško ne tik studentų, bet ir kunigų bei klieri
kų tarpe.Seinų kunigų seminarijoje lietuviams klierikams,kurie t uo 
metu jau turėjo savo slaptą organizacija, jis pasiunčia laišką ir Varpo 
prospektą.Klierikai šį prospektą svarstė,kritikavo. Jis atrodė jiems 
neaiškus. Bijojo ,kad kartais Varpe nebūtų niekinami ir įžeidinėjami jų 
katalikiški idealai.Seinų klierikai reikalavo kai kurių Varpo programos 
pataisymų. VincasKudirka su jais laiškais polemizavo.

Apie Varpo reikalus Vincas Kudirka nuolat informavo Maskvos lie
tuvius studentus. 1888 m. pabaigoje laišku pranešė jiems linksmą žinią; 
kitų metų pradžioje pradėsiąs gąusti Varpas. Jis būsiąs redaguojamas 
Varšuvoje,© leidžiamas Prūsuode.Tačiau maskviečius ta naujiena ne- 
perdaugiausia tenudžiugino. Jie priėmė ją šaltai, kritiškai ir net skep - 
tiškai. Jiems nepatiko .kodėl Varpo redakcija Varšuvoje. Vienon vieton 
suplaukiančių daug laiškų atkreipia policijos alų, ir darbas jau pačio 
je pradžioje galįs būti sutrukdytas.Būdami skeptikaųo gal irpavydūs, 
kodėl varšuviečiai, o ne jie Varpą išleidžia, maskviečiai prie Varpo 
išleidimo nei pinigais , nei savo raštais iš pradžių neprisidėjo ir tik 
vėliau jį ėmė remti. Daugiau bus

o

Montrealio lietuviu stovyklų ir mes
Valstybių patys geriausi

Praėjus Velykoms ir vėl 
paranglinų kalendorius darosi 
užpildytas ir spragos savaitga Kai žiūrim Montrealio sąrašų, 15 d. Aušros Vartų parapijoj, 
nais yra neegzistuojantis daly į akis krinta naujas dalykas— . .
kas. i įrengimų pobūdis yra ' SKaUTORaMA“ — progra Kaip jau buvo aiškinta spau 
įvairus ir dažniausiai jis pana ma jaunimo jaunimo stovyk doJ> ^*^torama~yrajęas nors 
šiai kartojasi iš metų į metus, los baliaus, kuris įvyks gegužės r - -

RAŠO IRENA LUKOŠEVIČIENĖ šio su "Cinerama“, “JKutura 
ma“, “Motorama“. Todėl ir 
tai Jaunimo stovyklos baliaus 
danai — bkautoramai —Mon 
treaiio skautės ir skautai ruošia 
si clicieliu kruopštumu. Jai vad 

nepaprsto, didingo, turinti ry ovauti atvyksta iš Jungt. Ame

rikos
Skautų Sąjungos lauzavedžiai. 
l ai v. s. Vilius Bražėnas ir v. 
skit. Lyra Bražėnaitė.

Sis parengimas sutampa su 
stovykos vajaus užbaigimu. 
Gera būtų ta proga kiekvien 
am Montrealio lietuviui eusto 
ti ir pamąstyti apie šio jvykio 
esmę, prasmę, pasėkas.

Pirmiausia, tai yra Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Mon 
treaiio Apylinkės Jaunimo Sto 
vykia, iki šiol, atrodo, tai yra 
pirmoji tokio pobūdžio. Todėl 
garbė Montrealiui ir jo visuo 
menei, kuri Bendruomenės idė 
ją pradeda praktiškai įgyven 
dinti. Ne pianai, ne gražus žo 
džiai ir patriotinės kalbos, o

konkretus aaroaį yra pagrindi 
nė mūsų išlikimo, mūsų ateina 
ncių kartų išauklėjimo lietu 
viais priemonė.

Pažiūrėjus realiai, kaip Mon 
treaty vyksta Jaunimo atovyk 
los organizavimas tenka rimtai 
susimąstyti. Užnugary yra Ben
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VYT. RIMKEVIČIUS.

STUDENTAI
30.

Kiekvienas veržėsi į priekį, kad pirmas 
galėtų pamatyti Algį, ir kiekvienas stabdė:

— Nesiveržkim! Tegul jis pamato.
— Jonai, tavo nugara plati! Traukis atgal,— prašė 

kažkas.
— Aš nekaltas, kad ji plati.
Traukinys artėjo.
— Prie pirmos platformos pirmo kelio atvyksta 

traukinys numeris penkiasdešimt ketvirtas, Maskva-Ka- 
liningradas,— pranešė garsiakalbis.

Nenutrūkstama srove į peroną liejosi žmonės, su 
nekantrumu visi žvelgė į artėjančio traukinio pusę. 
Pro Marytę pypsėdamas pradardėjo peroninis autoka- 
ras, praskubėjo diedas geltonais ūsais, virš galvos mo
juodamas portfeliu, praskriejo baltu apsiaustu mergina 
su puokšte gėlių.

Pagaliau traukinys tyliai prišliaužė prie perono ir 
sustojo.

Visas būrys laukė prie stoties sienos, priešais devin
to vagono duris. Studentai nutilo, tik trumpai akimirkai 
tedirsteldavo į išlipančių keleivių veidus. Baltrūno vis 
dar nesimatė.

— Gal ne tam vagone... — jau sudvejojo kažkas.
— Jis...—atsiduso Marytė, nors vagono duryse dar 

nesimatė pažįstamos figūros.
— Kur jis?! Kur tu jį matai?!
— Pro langą praėjo. Tuoj išlips...
Pasirodė Baltrėnas, užsimetęs ant pečių apsiaustą, su 

mažu lagaminėliu rankoje. Jis žvaliai nulipo laiptais ir 
sustojo prie vagono.

Studentai palinko į prieki. Vincas palietė pirštais kla-

ROMANAS visus. Staiga Marytė įsikniaubė Antanui į petį, bet tuo-
jau atstūmė jį.

— Kodėl?! Kodėl?!—šnabždėjo ji.
Baltrėnas tebestovėjo prie vagono ir tokiom pat kaip 

ir anksčiau neregėm akim dairėsi aplink. Vincas nulei
do rankas ir, sugniaužęs kumščius, stovėjo lyg po ko
mandos „ramiai". Studentų būryje kažkas išmetė iš ran
kų gėlių puokštę ir primynė ją koja.

O pro šalį skubėjo žmonės — juokėsi, sveikinosi, 
dovanojo sutiktiesiems gėles. Aukštame mėlyname dan
guje žėrėjo saulė, visiems įprasta kaip kasdieninė duo
na, tik ne Algiui. Gal jis, išlipęs tėviškėj iš vagono, 
dar kartą prisiminė tuos centus, prakeiktus centus, ku
rių prieš dvidešimt metų trūko operacijai padaryti.

Marytė lyg per ledą priėjo prie Dzūko:
— Kodėl?..
Dzūkas ją apgręžė, pagrūmojo Vincui ir skardžiai 

riktelėjo:
— Maršą!
Vincas perbėgo pirštais per klavišus.
— Sveikas!.. —Dzūkas pasileido prie Algio.
Ir visi kiti siūbtelėjo prie vagono. Algis abiem ran

kom sveikino draugus ir šypsojosi skaudžia savo šypse
na. Niekas neaikčiojo, atrodė, niekas neliūdėjo, bet vis 
tiek šiame susitikime, kaip ir kiekvieno širdyje, buvo 
kažkas liūdno.

Tartum jausdamas nebylius draugų klausimus, Algis 
pirmas pradėjo:

— Nepavyko operacija. Pasirodo, mano akių nervai 
sugedę. Užtat Odesą pamačiau...

Stasė viską suprato ir nepriėjusi prie vagono. Iš 
karto jai gailestis užgniaužė žadą. O Baltrėnas šypsojo
si draugų būryje.

„Jis šypsosi! — nusmelkė Stasę mintis.— Ir aš šyp
sosiuos!.."

Bet ne taip lengva ištesėti net sau duotą žodį, kai 
akyse tvenkiasi ašaros... Stasės šypsena buvo dirbinę, 

lyg prašanti pasigailėjimo.

Baltrėnas klausinėjo draugus apie Institutą, ato
stogas.

Niekas iš jų nematė, kaip drebėjo šio stambaus vyro 
pečiai, kai jis naktį, pakilęs iš lovos, prieidavo prie 
palatos lango. Po operacijos akys buvo užrištos. Jei 
nuims tvarsčius — ir jis mato! Mato jūros bangas, žu
vėdras ir pakrante skubančią mergaitę... Bet, nuėmus 
tvarsčius, kai .vėl viską dengė pirmykštė tamsa, Algis 
tepasakė: „Nieko... Aš pripratau."

-Prie bendrabučio vartų draugai pradėjo skirstytis: 
skubėjo į konsultaciją. Dzūkas norėjo pasilikti, bet 
Algis paprieštaravo:

— Pailsėsiu truputėlį... Tuojau grįšit.
Kai visi patraukė į Institutą, Marytė pasuko į bend

rabučio kiemą paskui Algį. Lyg šešėlis sekė jį. Algis 
sustojo:

— Tu... Maryte?
— Aš...
— Gerai, kad pasilikai.
Jie atsisėdo ant suolelio po kieme augančiu klevu.
Marytė nedrąsiai, pirštų galais palietė Algio ranką, 

glostė ją:
— Tu nenusimink, Algi. Mokslas nestovi vietoje — 

gal kita operacija padės...
— Niekas nepadės,— atžariai nutraukė Algis.— Aš 

žinau, kad niekados nematysiu... Tai ne taip kvaila, 
kaip skystas gailestis...

— Tai ne gailestis, Algi...
Prie juodviejų pribėgo bendrabučio komendanto sū

nus, kurį Algis išmokė groti lūpine armonikėle.
— Dėde Algi! Apelsiną man parvežei? — nelabai 

draugiškai žiūrėdamas į Marytę, paklausė jis.
Algis ištraukė iš lagamino apelsiną.
— Tėtė gitarą nupirko?

Nukelta 4-tan puslapin.

— Tik pamėgink nukristi ant ma
no gjadijolų!. .

— Nereikia man jūsų muzikos! 
Juk čia mano žmona!

Leonas.Be
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poetas ir aktorius Kazys 
Inčiura, rasas veikalą Egle 
zalčip karaiiene .
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PELNAS

LITHUANIAN FOUNDATION
7243 S. Albany Ave., Chicago, Ill. 

60629. » Tel. HE 4-4076

Revoliucinis poetas Kazys 
Boruta, neseniai miręs VilmuĮe.

Danguolė Sadūnaitė yra viena iš 
jaunosios kartos poetų, pasireiškusi 
po II-jo pas. karo, gyvendama Va
karuose, D. Britanijoje.

Gimnaziją ji lankė Detmolde ir 
Grevene ir baigė jau persikėlusi į š. 
Valiją, D. Britanijoj. Ten studijavo 
vokiečių kalbą ir literatūrą ir anglų 
literatūrą. Baigė B. A. laipsniu. Iš
tekėjo už prof. R. Sealey, kuris iš
moko lietuviškai ir aktyviai dalyvau
ja lietuvių bendruomenėje. Iš Lon
dono persikėlė į JAV (Buffalo), kur 
R. Sealey profesoriauja. Abu daug 
verčia liet kūrinių į anglų kalbą.

Tai yra antras Danguolės S. poezi
jos rinkinys. Jos poezija yra jau ge
rokai nutolusi nuo lietuvių poezijos 
tradicijų. Forma nebeturi klasiško 
ritmo, nei rimų. Ji eina anglų ima- 
žinistų keliais. Vaizdas, jausmas ir 
nuotaika vra svarbiausi jos eilėraš 
čio požymiai. Trapi ir švelni paste
linė nuotaika supa Sadūnaitės ly
riką ir siužetinius eilėraščius. Inty
mūs žmogaus ryšiai su žeme ir pa
siilgimas Dievo nudažo visą rinkinį.

Atsiųsta paminėti
Danguolė Sadūnaitė, Kai tu arti 

manęs. Eilėraščiai. 40 psl. Išleido 
“Lietuvių Dienų’.’ leidykla, 1965, Vir
šelio aplanką piešė P. Jurkus. 
Raunama; Lietuvių Dienų Leidykla, 
1364 Sunset Blvd., Hollywood, Ca
lf. 90029 ir pas platintoj us.

Knygų rinką pasiekė 
Nidos Klubo Anglijoje , 
K.Barėno redaguotas 
literatūros metraštis ” 
Pirmoji pradalgė", 380 
psl.Dalyvauja 33 rašy
tojai, poetai: V. Alantas, 
P.Andriušis,O.B.Aud - 
ronė, B. Auginąs, M Auk 
štaitė, K. Barėnas ,A. Ba 
ronas,B.Bagutaitė, K. 
Bradūnas, A. N. Dičpet- 
ris, J. Gailius, A. Gied
rius, B. Gražulis, Dr.J 
Grinius, A.Gustaitis, A 
J. Juragis, K. Jurgelio
nis, M. Katiliškis, J. Kuz 
mickis.A. Mackus, J. 
Mikuckis, P.Orintaitė , 
A. Rūta, B. Rutkūnas, D. 
Sadūnaitė -„Sealey, £>. 
Sutema, V. Šlaitas, J. Šv
aistas, J. Tininis, A^,Tu- 

^ŽCX-BORUTOS EILERASCIAI 
kė metraščio, mirė be- 
spausdinant:Kleopas Jur
gelionis ir Algimantas 
Mackus.

Pasigendama eilės 
rašytojų, jų tarpe"Gabi- 
jos"literatūrinio metraš 
čio redaktorių j.Aisčio 
ir S. Z obarsko. Trūksta 
ir Anglijoje gyvenančių 
F. Nevera vič iaus ,R. Spa -' 
lio.

Metraštis daro gerą, Bet kam tas barnis ir nelemtas nerimas, 
įdomų, skaitytiną įspūdį, nesantarvė su amžium savo amžina? 
Šiais metais ta pati lei
dykla išleis sekančią, " 
Antrąją pradalgę".Kvie
čiami rašytojai bendra- VASARVIO 
darbiauti. Nidos knygų 
leidyklos adresas:!, Lad- 
broke Gardens, London 
11, England. Antrjai pra dalgei rankraščiai Ian- Pavar9us'il 9a,v? P^remK! anr ram Ud-lgej ranKraSCiai lau jr įvi/gSnį įsmeiki Į tolimą dangų. 
kiami iki s.m. vidurio.

AMŽINA GYVENIMO OAINA
Ant dugno gula graudus žodžiai, 
lyg debesys saulėleidį užgožia.

Gal būt, tau greitai reiks išeiti 
iš gyvenimo.
Tai ką tu gera padarei?
Buvai kaip lapas, vėjo genamas, 
ir amžinai pats su savim bareis.

Tau kartą duotas šis gyvenimas 
kad būtų išdainuotas 
kaip savo ilgesio ir sielvarto daina. 
Jau slenka saulė vakarop. O daina 
toli gražu neužbaigta. 
Tegu prieš vakarą sugriaudės kaip 
O kai užgrius akla, tamsi naktis, 
jos žodžiai kaip žaibai nušvis 
ir su aušra nauja gyvent viltim iškils

Taip skamba amžina gyvenimo daina

Z I O
Vasarvidžio žvaigždės mirga padangėj, Rodos, sutaptum su jos amžinybe 
ir žalsvas mėnulis žvelgia pro langą. 
Pavargusią galvą paremki ant rankų

Ir širdžiai neramiai atrastum ramybę,

įremfum į dangų pavargusią galvą 
ir tyliai klausytum, ką amžiai tau kalba

LIETUVIAI

APIE LITUANUS
Lietuviška studentija, norėdama atlikti 

bent dalį savo pareigos pavergtai Tėvynei,
ryžosi leisti LITU ANUS žurnalą, kad su
pažindintą kitataučius su Lietuva, jos dabar
tine padėtimi ir jos įvairią gyvenimo sričių 
kūrybinėmis pastangomis. Palankūs atsiliepi
mai ir nuolatos didėjantis susidomėjimas LI
TUANUS žurnalą liudija šio darbo prasmin
gumą ir naudą Lietuvai.

Visa tai pareikalauja daug darbo ir fi
nansinių išteklių. Darbas atliekamas aukos 
dvasioje, tačiau finansinė našta reikalauja 
visos lietuviškos visuomenės paramos.

Todėl mes ir kreipiamės į Jus, prašydami 
padėti jaunimui ir toliau vykdyti šią pras
mingą informacinę akciją. Maloniai kviečia
me Jus įsijungti į LITUANUS rėmėjų bei pre
numeratorių ' eiles. LITUANUS reikalingas 
Jūsų paramos — remkite jį, užsakydami pa
žįstamiems kitataučiams arba pasiųsdami sa
vo auką, kuri įgalins LITUANUS leidėjus 
parinkti skaitytojus.

Jums, lietuviškojo akademinio jaunimo 
skatintojams ir rėmėjams, priklauso mūsą 
nuoširdi padėka ir gili pagarba.

LITUANUS Fondacija

Atat. Pušynas nuščiuvo. Ir miškas nutyla. 
Širdis tik nerimsta ir pradeda bylą.

Bet ką ji tau kalba? Ką ji tau sakot 
Rodos, apglėbtum iš kario visatą.

Tada gal atrastum šioj žemėje taką, 
ir džiaugsmas pagautų, kad dar širdis 

plaka,
Ir būtų ramu tau. Ir būtų tau gera. 
Taip dulkės ir žvaigždės sudaro visatą.

Jau visiems yr.a girdėta jog 
pranciškonai savo vasarvietėje 
kas met daro berniukams vasa 
ros stovyklą. Šiemet ši stovyk 
la yra ypatinga, n,es sukanka 
15 metų nuo jos pradžios. Pran 
ciškonai šią jaunimui vasaroti 
ir aukėti vietą atidarė, kai tik 
naujieji lietuviai ėmė važiuoti 
į šį kraštą. Per eilę metų čia 
jaunimas mokėsi, dainavo, ren 
gė šventes, kūreno laužus. Sun 
ku būtų suskaičiuoti, kįek čia 
jo perėjo, nes kartą pabandę 
vėl nori čia grįžti. Vasaros sto 
vykiai vieta yra tikrai puiki. 
Atlantas, baseinas, erdvi sody 
ba su miškais ir parkais. Be 
to stovykla naudojasi gimnazi 
jos patalpomis, kurioje yra pui 
ki sporto salė, klasės pamoko 

ms ir kiti įrengimai. .

Vasarvietėje praleidžia šim 
tai ir suaugusių, ries jiems irgi 
visi patogumai ir puikus poil 
sutikti nemažai lietuvių . ir iš 
Montrealio ir kitų Kanados 
sis. Kiekveną vasarą galima 
vietų. Stovyklos vasarvietės in 
formacijai ir registracijai rašy 
ti: Franciscan Monastery, Ken 
hebunkport, Maine,, USA.

LITUANUS atlieka tikrai šaunią misiją. 
Tai naujųjų laikų knygnešys Amerikos visuo
menei. Toks leidinys reikalingas ir vertas 
nuoširdžios visuomenės paramos: moralinės ii 
medžiaginės.

Juozas Kajeckas 
Lietuvos Pasiuntinybės 
Charge d’Affaires a. i.

LITUANUS siunčiamas įvairiems moks
lo žmonėms, pasaulio bibliotekoms ir t.t., ir 
jei ten paskaitomas, tai jau yra naudingas 
darbas Lietuvai ir lietuvių tautai.

Juozas J. Bachunas

Už LITUANUS leidimą mūsų akademi
nis jaunimas vertas visokio gero žodžio, ir 
paguoda tautai, kad paskui veteranus ateina 
jų verti įpėdiniai.

Vysk. Vincentas Brizgys

Giliai vertinu mūsų akademinio jaunimo 
talką Altui. Jo užimtasis darbo baras supažin
dinti amerikiečius ir visą angliškai kalbantį 
pasaulį apie garbingąją mūšų tautos praeitį, 
apie jos savitą kultūrą ir padėti įvairiems 
mūsų veiksniams plačiai išgarsinti Lietuvos 
nepriklausomybės bylą, yra didžiai vertinga 
ir brangintina talka.

Šis žurnalas dar sėkmingiau tarnauja sa
vo pasirinktam uždaviniui, jei lietuviai ne tik 
patys skaitytų LITUANUS, bet ir užprenu
meruotų jį žymesniems amerikiečiams.

Leonardas Šimutis

LITUANUS neša lietuvių kultūros per
lus į platųjį studentiškąjį pasaulį, šiandien 
LITUANUS įdiegtieji lietuviškosios kultūros 
daigai tarps ir plėsis plačioje tarptautinėje 
dirvoje.

Juozas Audėnas

Akademinis jaunimas LITUANUS leidi
mu atlieka svarbų ir tautai naudingą darbą,

Dr. P. V. Raulinaitis

Lietuvių Fondo pagrindinio kapi
talo pelnas už 1964 metus viso 
$5,500.00, fondo Įst. 30 str. tvarka pa
skirta: PLB Kultūros tarybai $1,000, 
kultūrinei premijai; Čikagos skau
tams remti dr-jai $300, stovyklavie
tės Įrengimui; Pedagoginiam Litua
nistikos Institutui $500, mokomosios 
medžiagos reikalams; "Tėvynės 
žvaigždutės” “Draugo” vaikų sky
riui $100, konkursų reikalams; Čika
gos Aukšt. Lituanistinei mokyklai 
$300, švietimo priemonėms įsigyti; 
“Lituanus” žurnalui $400, mūsų iš
kiliųjų rašytojų pristatymui; JAV 
LB c. v-bai $1,000, IH-čio ir IV-to sk. 
vadovėliams išleisti; JAV LB c. v- Rašvtoias Albinas Baranauskas, 

keturioliktojo Draugo romano 
konkurso laimėtojas.

bai $500, jaunimo vaidinimų išleidi
mui paremti; JAV LB c. v-bai $500, 
jaunimo akaitynių išleidimui parem
ti; lietuviškai spaudai $400; ir Lie
tuvių Rašytojų dr-jai $500, literatū
ros premijai.

Dėl lėšų stokos visų paramos pra
šiusių nebuvo galima patenkinti. Ti
kimasi, kad sekantį fondo pelno 
skirstymą sprendžiant, bus galima 
suteikti paramą tiems, kurie šiuo 
skirstymu jos negavo.

A. Rėklaitis,
LF Tarybos sekretorius 
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— Dr. Elenai Tumienei pavesta 
sudaryti Palyginamosios Literatū
ros katedrą Kalifornijos valstybinė
je kolegijoje Fullerton, Calif. Ten 
ji jau profesoriauja.

Čiurlionio
koncernas

Čiurlionio Ansamblis pradėjęs 
savo gyvavimo ir kūrybinio darbo 
25-rių metų sukaktį ruošiasi ju
biliejiniam koncertui, kuris {vyks 
gegužės 9 d. Koncerto išvakarė
se, gegužės 8 d. ruošiama čiur- 
lioniečių pagerbimo akademija - 
vakarienė.

A, Mikulskis pastebėjo, kad 
jubiliejinis koncertas būsiąs tra
dicinio pobūdžio, be Jpatingų staig
menų, betgi tūlų naujumų turė
siąs. Pirmoji koncerto dalis ski 
riama mūsų kompozitorių kūri
niams: M.K. Čiurlionio "Sandus" 
Č. Sasnausko "Užmigo žemė", J. 
Žilevičiaus "Laisvės”, S. Šim
kaus ir kitų kūrybai. Pusę progra
mos sudarys tradicinis čiurlio- 
niečių dainynas, išpildomas miš
raus, vyrų ir moterų chorų, su 
kanklių orkestru. Programos 
naujumą sudarys ketvirtoji dalis, 
kurią išpildys ansamblis drauge 
su buvusiais čiurlioniečiais, ku

LITUANUS yra įdomus ir vertingas in
formacinis žurnalas apie Lietuvą. Tačiau dar 
svarbiau, kad jis įrodo mūsų intelektualaus 
jaunimo lietuviškos pareigos supratimą ir jų 
interesą su meile puoselėti ir skleisti lietuviš
ką kultūrą svetimtaučių tarpe išeivijoje, šitas 
jaunimo pastangas moraliai ir materialiai 
remti turėtų būti mūsų visų didžiausia pa
reiga.

Aldona Augustinavičienė

Akademinio jaunimo pastangas tiekti in
formacijos LITUANUS žurnalu laikau dide
liu dalyku ir žaviuosi jaunųjų entuziazmu li
auka šiam reikalui. Tai ryškus ir konkretus 
jaunųjų darbas pavergtam kraštui padėti, sa
vo tautą kitiems pristatyti ir ją ginti.

Prof. Simas Sužiedėlis

— Pianistė Raimonda Apeikytė 
gavo stipendiją Immaculate Heart 
kolegijoje. Raimonda niekuomet 
neatsisako .talkininkauti lietuvių pa
rengimuose savo nepaprastais piano 
gabumais.

Lietuves operoje
— Kovo 6 d. Hollywoodo High 

School auditorijoje buvo pastatyta 
“La Traviata” opera, kurioje daly
vavo Adelė Bajalienė, Ona Mironie- 
nė ir Bronė Skirlenė. Operą statė 
Sunset Opera Showcase Co., Mario 
Leonetti vadovaujant.

rių esama nemažai CIevelande, 
taip pat tikimasi sulaukti iri? ki
tų vietų. Kaip numatoma, paskuti
nę programos dalį išpildys virš 
200 asmenų jungtinis choras.

"Solistai, kurie buvo ansamb
lio neatskiriami talkininkai per 
25-rius metus, dalyvaus ir šia
me koncerte. Be nuolatinių talki
ninkų, — Juzės Krištolaitytės- 
Daugėlienės ir Aldonos Stempu- 
žienės, šiame koncerte dalyvaus 
ir Vilniaus laikų pirmoji solistė 
Juzė Augaitytė. Tariamasi ir su 
kitais solistais, tikintis, kad jųjų 
vienas ar kitas atvyks įmūsųkon 
certą ir dainuos savokadaisean- 
samblio koncertuose dainuotas 
dainas.

Bendruomenę žavi akademinio jaunimo 
iniciatyva, užsimojimas, sugebėjimas ir tesė
jimas leisti LITUANUS žurnalą, kuris atlie
ka didelį uždavinį, simpatinga forma prista
tydamas mūsų kultūrą angliškai kalbančiam 
pasauliui.

Stasys Barzdukas

LITUANUS žurnalo leidėjus, redakto
rius ir bendradarbius laikau vienetu, rimtai 
stojusiu į Lietuvos laisvės kovos, kaip sako
ma, veiksnių eilę ir su jais, bent informacijos 
apie Lietuvos problemas srity, susilyginusiu 
ar gal net ir gerokai kitus pralenkusiu.

Vincas Rastenis

Lietuviško akademinio jaunimo pastan
gos leisti LITUANUS yra labai vertingos, ka
dangi jos įrodo jaunimo meilę Lietuvai.

Adv. Julius Smetona

STUDENT Al. Atkelta iš 3—čio puslapio.

— Nupirko,— straksėjo vaikinukas, džiaugdamasis 
didžiuliu apelsinu.

— Atsinešk rytoj.
— Kaip tu nepamiršti tokių smulkmenų? — paklau

sė Marytė.
— Mėgstu vaikus... Gervės...— patylėjęs tarė jis.
Marytė ieškojo danguje pažįstamo gervių trikam

pio.
— Viena, dvi, trys...— balsu skaitė ji.
Viena gervė atsiskirdavo nuo būrio ir klykaudama 

paskrisdavo čia į vieną šoną, čia į kitą, čia vėl susi
lygindavo su visu būriu. „Tai — netikra gervė,— pa
galvojo Marytė.— Neranda vietos... paklydėlė..."

Ji pasijuto visiškai nereikalinga Algiui. Buvo skau
du: jis nepamiršo parvežti apelsino komendanto sūnui, 
bet pamiršo net paklausti, kaip gyvena ji, Marytė. Kai 
bent kiek galvojama apie žmogų — nepamirštama. Jis 
kitoks su žmona... Marytė nepavydėjo šiai nepažįsta
mai moteriai. Taip susiklostė gyvenimas. Jo nebepa
keisi.

— Eisiu, Algi,—• pakilo ji.
Algis ištraukė iš kišenės kažką suvyniotą į popie

rių. Išvyniojo. Plačiame jo delne gulėjo mėlyni šilki
niai kaspinai.

— Tavo kasoms...— nusišypsojo Algis, lyg matytų 
suraitytą pusmetinę šukuoseną.

Marytė paėmė kaspinus, kažkodėl pykdama ant kir
pėjo, kuris tikino: „Jūsų veidas labai simpatiškas. Jūs 
labai tinkate prie pusmetinės..."

— Kodėl ji taip klykauja? — paklausė jis.
— Kas?
— Gervė.
— Matyt, skaudu, kad klykauja,— šiurkštokai atsa

kė Marytė.—Sudie, Algi, ačiū už dovaną,— ji jautė, 
kad su šiais kaspinais rankoje — pirma ir paskutine jo 
dovana — atsisveikina Algį visam laikui.

— Tu nepyksti ant manęs? — klausė Algis.
Marytei pasirodė, kad jis mato. Jo akys žvelgė gy

vai, su ta daug kentėjusio žmogaus šypsena.
— Ne,— atsakė Marytė.
Šiušėjo klevų lapai po Marytės kojomis. Ji ėjo per 

bendrabučio kiemą, sugniaužusi rankoje mėlynus kas
pinus.

Gatvėje Marytę kažkas paėmė už parankės. Ji grįž
telėjo — šalimais žengė Antanas. Marytė atitraukė ran
ką ir žingsniavo tylėdama. Sveikindavo draugai, ji 
jiems atsakydavo, bet mintys buvo tokios padrikos, 
jog nesuprasdavo, net ką jai sako Antanas.

Prie bendrabučio durų jiedu sustojo:
— Neik pas mane,— tarė Marytė.
— Tu pati žudai save...
— Aš — paklydusi gervė, Antanai,— ir apsisukusi 

nubėgo.

XV. NEPEREITAS KALNELIS

Pavakare Stasė užmigo. Sapnavo. Pirmą kartą po 
daugelio naktų. Kažkada matyti vaizdai ir žmonės pa
mažu grimzdo į svaigią ramybę: „Ak, kaip gera!.. Ak, 
kad tik nenubusčiau!.."

Sapnuoja Stasė — rodos, Joninių naktį kaime ant 
kalnelių dega laužai, dervos statinės. Aplink laužus 
suka ratelius jaunimas. Stasė eina per gimtą kaimą prie 
laužų, neša lengvutį lyg pūkas savo kūdikį. Ir ką 
besutinka kelyje, tas stebisi —koks gražus jos kūdikis! 
Ją apsupa merginos rateliu:

„Pasilik pas mus!.."
„Stase! Stase!.."—šaukia nuo kalnelių kaimo vai

kinai.
Stasė eina neatsigręždama, įsižiūrėjusi į patį toli

miausią laužą. Ji negali sustoti, negali žodžio ištarti.

Pačios kojos nešte neša. Ją praleidžia visi ir palydi 
pačiomis gražiausiomis dainomis. Viskas nyksta, telie
ka laužas, į kurį įsižiūrėjo. Dar spėriau žengia... Stasė 
pradeda išskirti tris pušis, tarp kurių dega laužas. Tai 
tėviškės laukuose, miško pakraštyje esantis Girulių 
kalnelis. Sūnaus kūnelis pasidaro toks sunkus, kad Sta
sė parpuola kalnelio atšlaitėj. Pro laužą eina mergina, 
palaidom kasom pridengusi kūdikį ant rankų. „Ne be 
reikalo sakydavo, kad čia nelaimingoji pasikorė... To
kia kaip aš..."—šnabžda Stasė. Žiūri mergina į slėnį, 
kur žaidžia jaunimas. Staiga šalia Stasės atsiranda 
Andriulis.

„Dėde! Aš sapnuoju... Pabudink!"—maldauja Stasė. 
Andriulis žiūri į laužą ir tyli...
Stasė nubudo. Nesusivokdama, išplėtusi akis, ji žiū

rėjo į lubas. „Andriulis?.. Kodėl Andriulis?.."—klausė 
pati savęs. O sapnas buvo toks ryškus, kad kiekvieną 
smulkmenėlę atsiminė.

Taip, Andriulis dar vaikystėje jai pasakodavo apie 
jų apylinkės merginą, pasikorusią šiame kalnelyje. 
Niekas neatmena nei jos vardo, nei pavardės. Pasako
damas Stasei apie tą merginą, Andriulis ją vadindavo 
Magdute.

Girulių kalnelis žiemą vasarą žalias nuo išsikeroju
sių kadugių. Jis nelabai aukštas, bet nuo jo viršūnės 
matyti tolimi kaimai, spindintis Santakų bažnyčios 
bokštas.

Stasė vaikystėje bijojo šito kalnelio, pavakariais 
lenkdavosi jo kaip kokio baubo. Mokyklos metais jai 
kalnelis buvo kupinas romantikos. Jeigu Andriulio pa
sakojimuose nelaimingoji būdavo tik paprasta kaimo 
mergina, tai Stasės mintyse — romantiška būtybė. In
stitute pamiršo ją.

Šią vasarą Stasė dažnai užkopdavo į kalnelį. Tik 
dabar ji suprato Magdutės skausmą. Ypač tada, kai 
galulaukėse brigada užvesdavo dainą, Stasė jausdavo 
šią merginą, taip beprasmiškai ir taip žiauriai išvarytą 
iš kaimo. Šiandien brigadose dirbtų jos anūkai ir geru

Nukelta 6-tan puslapin.

- Henrikai, sugrįžk, - ten gali 
įklimpti.

— Dabar pati matai, kuo baigėsi 
tavo idiotiška suliesėjimo dieta!
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Žemės Ūkio Rūmai, kaip 
nė viena kita organizaci
ja, išleido labai daug pa
vyzdinių projektų, bro
šiūrų, instrukcijų, patari
mų kaip žemės ūkio sta
tybą tinkamiau vykdyti. 
/Ūkininko Patarėjas/ ir 
kiti leidiniai. Dauguma tų 
Jeidinių - tai velionies V. 
Švipo sielos .sugebėjimų 
ir darbo vaisius.
v Be tiesioginių pareigų 
Z. U.Rūmuose, velionis re 
iškiasi plačiai bendroje 
Lietuvos statybos akcijo
je. Ypatingi velionies dar
bai statybos srityje:pamin 
klas Nepriklausomybės 
kovų partizanams Pušalo- 
te;gyvenamųjų namų pro
jektai Kaune;Veliuonos bar 
žnyčios restauracijos dar
bai /drauge su arch. Šal
kauskiu/ ;Prezidentūros re 
Įponto projektas;typiniai 
Z. Ūkio Ūkio sodybų ir pas 
tatų projektai; eksponatai 
Paryžiaus parodoje, laimė
jusieji aukso medalį;mies- 
to ir kaimo konkursiniai 
projektai, lamėję II ir III 
premijas;knyga " Miestų 
tyvenamieji namai"; bro— 

iūros "Trobesių dažymas 
"Sodybų planavimas"ir kit.

Arch. Švipas buvo 
uolus dalyvis^iniciatorius 
pradėjęs,drauge su prof. 
Ig. Končium,oro muzie
jų kurti. Mat .besiskirstą 
į vienkiemius kaimai ir 
naujoviškos statybos prie
monės .medžiagos ,bei 
formos griovė senosios 
Lietuvos statybos paliki
mą. Reikėjo galvoti, kaip 
juos konservuoti ateičiau 
Tyo tikslu velionis vyko 
į Švediją pastudijuoti oro 
muziejų organizavimo m- 
etodų .Pradžia buvo pa
daryta.

Didelį studijinį darbą 
velionis atliko redaguo— 

Į damas .drauge su dr.Juo 
< deika, Mūrinės statybos 
I planą, 1938 m.Tai buvo 

_ per n -v ... « rezultatai atsakomingosKaufman’s Woollens & Textiles^ studijų komisijos aptari-
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. į

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 5 J J , , j
garantuotai skubiausiai ir vadovautis, kad statyba
5 . ■ ■ t butų ekonomiška, gražiurmo Kainomis » ir visiems sluoksniams

(30__ 40% žemiau rinkos kainų) ą pakeliama.Kitas didelis
IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS velionies darbas -taiak-

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir tt tyvus dalyvavimas koor- 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms. >< dinacinės krašto statybos

: Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir^silk. skarelių. 8 institucijos steigimas, bū 
’ ........ ' ' ‘ “ g tent, Krašto Statybos Ko-

« miteto įstatymo projekto 
tt paruošimas, to komiteto 
« organizavimas ir jame 
« dalyvavimas; Svipas bu
tt vo to komiteto sekreto- 

rius./panaši institucija
8 kaip JAV Federal Hau- 
J sing ir Planing Agency/.

Velionis paruošė kai
mo statybos įstatymo pro 
jektą ir jam vykdyti tai
sykles /194O m./C Tai vis 
platūs velionies užsimo
jimai ir noras matyti Lie 
tuvą gražią, tvarkingą , 
kad joje visiems būūį 
gera ir gržu gyventi, ne 
vien turtingiesiems.__
Jis nevengė darbo, kad ir 
labai atsakomingo. Jis 
Laikinosios Vyriausybės 
Komunalinio Ūkio Vice- 
Ministeris. 1941-1944 mt. 
Statybos Valdybos Direk
torius ir V.D.Universi
teto Technikos Fakulteto 
architektūros lektorius.

Architektas Švipas
MIRĖ

Sausio 5 d. New Yor- 
ko lietuvius sukrėtė ne
tikėta mirtis: vos kelias 
dienas pasirgęs rpirė ar 
chitektas Vladas Svipas, 
išgyvenus 64 metus. Ve- 
lionises širdis nustojo 
plakusi.

Atsisveikinimas įvy
ko įvyko sausio 8 d., gau 
šiam būriui visuomenin- 
kų, draugų irkolegų , in
žinierių ir architektų 
dalyvaujant. Velionies 
šeimai pritarus - laidotu 
tuves organizavo Ame
rikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos 
New Yorko skyriaus val
dyba.

Įžanginę atsisveiki
nimo kalbą koplyčioje, 
perpildytoje vainikų, pa
sakė skyriaus pirminin
kas inž.A.Jasaitis, api
budindamas velionies 
asmenį ir jo darbus Ne
priklausomoje Lietuvoje, 
Vokietijoje ir J.A.V.Po 
jo kalbėjo generalinis 
konsulas V.Stašinskas, 
valstiečių liaudininkų ir 
santariečių vardu H.Bla- 
zas, bendruomenės - J. 
Šlepetys, artimiausių dr
augų - inž. V. B irutis. 
Visi kalbėtojai apgailes
tavo, kad iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė aukštų kvali
fikacijų specialistas, ir 
nuoširdžiai užjautė velio
nies žmoną,Bronę, duk
ras Ramintą ir Dajyą ir 
kitus artimuosius.Šeimos 
vardu padėką susirinku -

siems pareiškė agronom. 
as Sadūnas iš Chikagos.

Sausio 9 d. po bažny
tinių ceremonijų, velionis 
būrio artimųjų ir draugų 
palydėtas , buvo palaidot o 
as St.Charles kapinėse, 
Long Island'e / 50 mylių 
nuo New Yorko centro./

Sunku susigyventi jsu 
mintimi, jog arch. V.Švi- 
po gyvųjų tarpe nebėra. 
Velionis buvo ne šiaip ei
linis žmogus .Jis buvo 
aukštos moralės, gilių 
principų žmogus, visą sa
vo gyvenimą dirbęs, kad 
Lietuva ir lietuvių reika
lai stovėtų aukštumoje.

Baigus architektūros 
mokslą Vokietijoje, velio 
nis 1928 m. grįžo į Lietu 
vą, kur dideliu tempu, pla
čiu mastu vyko krašto at
statymas , o statybos sri
ties specialistų buvo di
delis trūkumas. Svipas 
įsijungė į Žemės Ūkio 
Rūmų statybos skyrių, o 
vėliau tapo to skyriaus 
vedėju,kur išdirbo įjci bo
lševikų okupacijos. Čia 
darbo dirva buvo be galo 
plati ir gyva.Velionis rū
pinosi kaimo statybomis: 
besiskirstančiais į vien
kiemius ūkininkais, žemę 
gavusiais naujakuriais ir 
atsikuriančiais po karo 
senais ūkininkais. Valdy
damas ne vien tik archi
tekto paišelį bei liniuotę 
bet ir turėdamas gabumų 
plunksną valdyti, - jis pro
jektavo, _rašė, redagavo.

SIUNTINIAI LIETUVON

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS.

vyriškiem* ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Madeto Measure vyriškų^ kostiumų 

I iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. 
SAVININKAS C H. KAUFMANAS

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

$ M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
$

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

Kostiumų kaino* (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95
Atskiro* kelnės nuo $15 iki $25.

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAl.

100 procentų nuolaida
PRODUITS C N PRODUCTS, Enrg - Reg‘d.

INDUSTRIAL CHEMICAL DIVISION 
DIVISION INDUSTRIELLE, DEPT. CHIMIQUE

Urmo kainos:
Powder detergent (blue or white) 5 lbs...............................

50 ”.............................
1 .ow foam detergent automatic.................................................
Liquid detergent (pink or amber)...........................................
Liquid wax self shining..............................................................
Paste wax......................................................................................

10
1 gal. 160 ozs...............
1 gal. 160 ozs...............

2 lbs..............................

1 .aundry softener...............................................................................
All purpose cleaner spanex ............. . . . ................
Jnvel water (bleach) 6% chlorine.............................................
Javel waler (bleach) 3% chlorine....................................... , . .
Moth chrystals.........................   . . .

Taip pat mes turime:

5 ”..........................   .
1 gal. 160 ozs.......

10 lbs.
1 gal. .........................
1 ” ” ................
2 lbs...............................

1.00
8.50
2.00
1.75
2.65
.95

1.90
1.00
2.00

.40

.20

.70

Mops- deodoriser blocs, an deodoriser, spray net. w?ix slii

per. rug shampoo, spray starch floor cleaner, congest įaid.
furniture polish, toilet paper etc.,,

Nėra pristatymo perkant urmo kainomis.
Atdara nuo 10 vai. ryto iki.5 vai. p<> pietų kiekviena dieną. 

Adresas: 3932 Bannantyne Verdun, prie kampo Hickson.
Tel. 766-6181.

Atsidūręs trmtyje ,Vokie 
tijoje, velionis irgi nesė
di be darbo. Jis Dillinge- 
no stovyklos organizato
rius, techniškąs is jos tvar 
kytojas, laikraštėlio lei
dėjas. Jis dalyvauja in
žinierių - architektų są
jungoje, jos spaudoje ,kon 
kursuose.

JAV be savo tiesio
ginio architekto darbo, 
iš kurio jis su šeima gy
veno, velionis dalyvauja 
visuomeniniame gyveni
me, publicistikoje; jis 
ALIAS New Yorko sky

riaus pirmininkas, ALIAS 
centro Valdybos Vice
pirmininkai , nuolatinis " 
Technikos Žodžio " ben
dradarbis/Architektūros 
Stilių Evoliucija - neuž
baigta studija/, Lietuvos 
atstovybės Brazilijoje rū
mų konkurso jury komi
sijos narys;Lietuvos Val
stiečių liaudininkų sąjun
gos New Yorko kuopos 
vice-pirmininkas, Sanda
ros kuopos pirmininkas? 
Alto New Yorko skyriaus 
narys, architektų sekci
jos organizatorius.

Man teko su velioniu 
ilgesnį laiką bendradar— 
biautiu Statybos Inspekci
ją) su Žemės Ūkio Rūmų 
statybos skyriumi;Krašto 
statybos komitete,Staty
bos valdyboje, kai plana
vome karo sugriautus mi
estus atstatyti, PLAS cen 
tro valdyboje, liaudininkų 
ir sandariecių organiza
cijose ir asmeniniame gy
venime. Visur velionis 
buvo aktyvus .pareigin
gas , darbštus, punktua— 
lūs, santūrus. Jis mokėjo

žmones pažinti .Jo toks 
jau būdas: j is šiaurės Lie
tuvos pavyzdingo ūkinin
ko sūnus, Palevėnių kai
mo, Pušaloto valsčiaus 
Panevėžio apskr. Gimęs 
ir užaugęs gržioje Lė^ 
vens pakrantės sodyboje 
- gamtos ir grožio mėgė 
jas.

Toks buvo velionis V. 
Svipas. Jis pasitraukė iš 
musų tarpo, neužbaigęs 
daugybės užsiimtų dar
bų.

A. Novickis.

I BALTIC WOODWOKK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8°:, dividend"

A. NOKKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

JOE’S BUTCHERY & GROCER I

i
 AJ. LAURINAITIS 8

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. i'
ILGAMETIS PRITYRUS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ jiDEŠRŲ GAMYBOJE. ji

VISKĄ PRISTATO I NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. ij
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO

& DALIS. ji
£ 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. ;i

I ME 7-6727 I
I DE LUXE CLEANERS I
0 Sav. P. RUTKAUSKAS |
|| 117—6th Avenue, Lachine. ij

1920 Frontenac St. Montreal, P, Q. I ■ l.unrinititis

LnSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengva* mašina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUĖ.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel.s garažo 366-0500

namų 366-4203

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

ii SIUNTINIAI LIETUVON f 
ij IR USSR KRAŠTUS jį
»* įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė-jj v * • • • •liy, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:
ji automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentųjs 
ji sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti. ,j
ji J a n i n a A d o m o n i c n ė »j
ji 1674 Couvrctte, St. Laurent. 9. Tel. Rl: 4-6940. ,j 
t-- --------- --------- ,t____ įt----------- --------------------■><-

S 0 BELLAZZ - LAMYdNC- (
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle j!
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. ,j 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieti*. j»
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Vasario 16 gimnazi joje i,vyko naujų namp pašventinimo iškilmės. Atvaizde matome gimanzijos direktorių, kun. Liubinp kalbant 
iškilmingame posėdyje. Pirmoje eilėje sėdi vysk. P. Brazys, vokiečių valdžios atstovai, Lietuvos diplomatinės tarnybos ir Svei 

carijos lietuvių atstovas Dr. A. Gerutis ir kiti asmens, dalyvavusieji gimnazijos iškilmėse. Atidaryti namai, kuriems direktorius 

kun, Liubi nas Amerikoje ir Kanadoje rinko pinigus. ■ —-——----------------------------------------

Iškilmės Montrealio lietuviu stovykla

Vasario 16 d ir mes
Atkelta iš 3-čio puslapio

Gimnazijoje
Balandžio 11 d. Vasa

rio 16 Gimnazijoje, Vak. 
Vokietijoje, bokšte ple
vėsavo lietuviška tris
palvė. Ji žymėjo svarbią 
dieną - buvo pašventin - 
tas naujasis Gimnazijos 
pastatas ir buvo jo įkur
tuvės. Tą dieną Gimnazi 
jai, perduotas naudotis 
pastatas, kur erdviai tel
pa klasės , mokytojų kam 
bariai, mokslo kabinetai, 
valgykla ir kitos patalp
os . Beto įrengti ir keli 
butai. Palyginus su lig
šioliniu baraku jaučiamas 
didelis skirtumas.

Pastatą pašventino 
naujasis Europos lietu
vių Vyskupas dr.P.Bra
zys MIC, o evangelikų 
dvasininkus atstovavo 
Gimnazijos mok. Skėrys 
Vysk. P. Brazys kalbėjo 
lietuviškai ir vokiškai . 
Lietuvos Diplomatinės 
tarnybos vardu sveikino 
dr.A. Gerutį^, drauge at
stovavęs ir Šveicarijos 
lituvius.Netikėtu J.A.V. 
lietuvių atstovu /atvyku
siu į brolio laidotuves / 
buvo dr. A.Musteikis iš 
Bufalo, N. Y.

Iš vokiečių pusės 
pasakė nuoširdžias kal
bas Badeno - Wiurtem- 
bergo vyriausybės vardu 
S.Schwarz ir iš Bonnos 
atvykęs, pabėgėlių minis 
terijos aukštas pareigū
nas /Ministerialrat/-M. 
Lueder.S.Swarz paža
dėjo tolimesnę vokiečių 
valdžios piniginę paramą, 
Gimnazijos direktorius 
kun. B. Liubinas vokiečių 
ir lietuvių kalbomis pia- 
čiai nušvietė Gimnazijos 
naujo pastato atsiradimo 
istorija ir ta proga parei 
škė padėką visiems rė - 
mėjanas ir ypatingai gy
venantiems JAV bei Ka
nadoje. Dar kalbėjo ir 
aplinkinių vietovių ir įs
taigų bei dvasininkų ats
tovai. Buvo irsveikinimų 
telegramomis bei laiš
kais.

Į pašventinimo ap
eigas bei įkurtuves buvo 
suplaukę apie 200 lietu
vių, kai kurie jų atvyko 
net iš labai tolimų vieto 
vių,kaip Hamburg ar Le 
bennstedt.Šios pastaro
sios vietos lietuvių var- 

druomenės vardas, bet esmėje 
yra saujelė idealistų, kurie tiki 
mūsų tautos nemarumu; kurie 
stengiasi ir Montrealiui suda 
ryti naujas galimybes ir sąly 
gas pasiekti jaunus žmones, 
duoti progos suformuoti tuos 
žmones sąmoningesniais lietu 
viais. Čia ir drįstame paklausti, 
kodėl visa eilė Montrealio šei 
mų, organizacijų, institucijų 
dar stovi nuošaliai ir kažko lau 
kia? Mūsų kaimynystėj, Toron 
te, jau eilė metų veikia trys sto 
vykios ir kas vasarą per jas 
praeina apie 1000 jaunimo: 
įvairaus amžiaus, įvairių gru 
pių —• sportininkai, ateitinin 
kai, skautai.

Montrealo geografinė pade 
tis .yra tokia, kad tik retos šei 
mos gali savo vaikus kur nors

du K. Masiliūnas vyskup; 
ui P.Braziui įteikė K. 
Motuzo darbo aukštaičių 
kryžių - koplytėlę - tai 
simbolinė Vokietijos lie 
tuvių dovana.Pažymė
tina, kad balandžio 11 d. 
iškilmes plačiai aprašė 
ir papuošė nuotraukomis 
bent 1O vokiečių dienraš 
čių.Jie nurodė, pasekda
mi direktoriaus Liubino 
mintį, kad "sapnas virto 
tikrove."

V.Als.

F. J.SKĖRYS VEIKLUS 
KLAIPĖDIETIS 
VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Kiekvienais metais 
tai vienas ,tai kitas Va
sario 16 gimnazijos Vak. 
Vokietijoje mokytojas 
sulaukia lO-tosios mo
kytojavimo sukakties. 
Šiais metais atėjo eilė 
veikliam mokytojui F. J. 
Skėriui.Balandžio mėn. 
viduryje jis paminėjo 
net kelias sukaktis : 1O 
metų Skėrys ne tik mo
kytojas Huettenfelde, bet 
ir tiek pat laiko yra e va 
ngelikų Jaunimo Ratelio 
gimnazijoje vadovu. 1O 
metų jis yra vienas lie 
tuvių Evangelikų Liute
ronų vyriausiosios tary- 
harių išeivijoje, IO me 
tų jis veda kasmetines 
Kalėdų eglutes /jos su
traukia vokiečius ir ne 
maža amerikiečių karių 
/, 1O metų Skėrys kiek
vieną vasarą siunčia mo 
ksleivių grupę į vasaros 
stovyklą Norvegijoje. 
Visą laiką Skėrys palai
ko artimus saitus su vo 
kiečių dienraščiais ap
linkiniuose miestuose ir 
išdava ta, kad bent kelio 
mis progomis per metus 
vokiečių dienraščiai pa
skelbia plačius straips
nius apie Vasario 16 Gim 
naziją ,dar savo skaity
tojus painformuodami ir 
apie lietuvius išeivijoje, 
apie Lietuvą bei jos oku 
paciją.Savo ruožtu Skė
rys dar pats parašo str
aipsnių vokiečių spaudai 
ir yra artimas lietuvių 
evangelikų spaudos ben
dradarbis .

į stovyklą nuvežti. Norint, kad 
dauguma vaikų stovykla gale 
tų pasinaudoti, reikia, kad ji 
butų prie Montrealįp, kad būtų

patogi ir gerai tvarkoma. Ku 
riant Montrealy stovyklą to ir 
yra visais būdais siekiama. Bet 
tai priklauso ir yra įmanoma 
tik kiekvieno konkrečiu įsiįun 
gimu ir įsipareigojimu. Gal nie 
kad taip gerai netiko posakis 
’’Nelauk iš kitų nieko, betduok 
pats, ką gali!“ Siuo atveju

Nukelta j 7-tp Pusi,

fe ’Av

Tai yra Vasario I 16 gimnazijos šokėjos mokines, dalyvavusios ncujp namp atidaryme.

ATVAIZDO KAIRĖJE STOVI MOKYTOJAS SKĖRYS

Fricas-Jonas Skė
rys nuo 1959m.vis iš
renkamas į P LB y okie 
tijos Kr. Tarybą.Šiuo 
metu gimnazijoje jis 
dėsto aritmetiką, vokie
čių kalbą ir tikybą evan 
gelikams. Evangelikai 
Vasario 16 gimnazijoje 
sudaro ketvirtakalį vi
sų moksleivių skaičiaus. 
Būdamas jų globėju, Skė
rys turi daug ir svarbaus 
darbo.Kai balndžio 11d. 
buvo iškilmingai pašven
tintas naujasis gimnazi
jos pastatas, Eur opos lie' 
tuvių vyskupui P. Braziui 
atstovavus katalikų dva
siškąją, Fr. Skėrys atliko 
apeigas evangelikų dva
sininkijos vardu.

Fricas-Jonas Skė
rys yra girnas 1919m. 
liepos 2 d.Kalenu kai- 

me Lauksargių vai., Pa
gėgių ap. Būdamas aiš
kiui lietuviškų pažiūrų, 
jis buvo ir nukentėjęs 
nuo nacių, jų okupacijos 
metais - su policijos pa- 
gelba jie Skėrį ištrėmė 
į Rytų Vokietiją.Skėrys 
yra 1940m.baigęs Tau
ragės Mokytojų Semina
riją ir 194P-1941m. mo
kytojavo Žemaičių Nau
miesty je, Tauragės apsk. 
Taigi, šiais metais nuo 
pedagoginio darbo pra
džios sukako 25 metai. 
Klaipėdietis F.Skėrys 
darbą Vasario 16 gim
nazijoje pradėjo 1955m. 
baland žio 18d.

Kiti klaipėdiečiai 
gimnazijoje: mok. Gailius 
Motgabienė ir’Tamošait 
ienė.

V.Als.

STUDENTAI
Atkelta iš 4—to puslapio, 

žodžiu paminėtų motiną. Deja, ji neperėjo kalnelio, liko 
prie trijų pušų jo viršūnėje.

Stasei sapnas atgaivino visus šiuos vaizdus. „Man 
reikės pereiti tą kalnelį... Reikės...”—galvojo ji. Laukė 
Jono. Juo labiau tikindavo save, kad jie tuojau susi
tuoks, tuo didesnis netikrumas skverbėsi į širdį. Jei ne 
vedybos — ji negalės likti Institute. Greitai visi paste
bėtų: kalboms, užuojautoms, pašalimu ms šypsenėlėm-, 
nebūtų galo. Vienintelė išeitis — vedybos. Jie neišleis 
daug pinigų, ji moka taupiai gaminti. Tėvai padės. 
Baigsis šitie košmariški sapnai ir paslėpta kančia. Jonas 
su ja visados bus kartu.

Atėjo Jonas. Jis susirūpinęs klausinėjo, kaip Stasė 
jaučiasi, ar neskauda galvos. Atnešė „Citramon”. Abu 
delsė, nepradedami kalbos apie patį svarbiausią.

— Baigsiu aspirantūrą, gausim butą prie Neries,— 
ėmė piešti ateities planus Jonas.— Tave puikiai apreng
siu. Kur eisim, ten mus palydės akimis...

— Kam šito reikia, Jonai?..— klausė stebėdamasi 
Stasė.

— Pasižiūrėk į ateitį. Vardan jos tiek sunkumų da
bar...— jaudindamasis tęsė Jonas.

„Kodėl jis nesako tiesiai, o vis užuominom?..”— 
nesuprato Stasė.

— Bet, Jonai, mes turime rasti išeitį...— nedrąsiai 
ištarė ji.

— Išeitis yra. Vienintelė...
— Kokia?..
— Tu nenusigąsk! Reikia, kad nebūtų kūdikio.
Stasė, išplėtusi akis, žiūrėjo į jį.

— Abortas? — garsiai pakįausė.
— Taip, Stase.
Stasė atstūmė Joną — jo rankos pasirodė jai šaltos 

kaip ledas. Dingo viskas, apie ką jaudindamasi Stasė 
galvojo anksčiau, dingo tas mergautinis drovumas žo
džiais neišsakyti savo minčių. Nuoskauda ir pyktis nu
galėjo bet kokius jausmus, bet kokį drovumą. Jos veidą 
išmušė raudonos dėmelės, lūpos pabalo.

— Tu vesi mane! Tu privalai vesti! Jokių abortų 
nebus! Čia mano kūdikis! Mano! Aš Institute pati vi
siems pasakysiu! Tegu mato, kas kaltas. Ką kalbėjai 
tada?!.

— Tu nešauk...— ramino Jonas.—„Baisu, į ką pa
virto Stasė,— Liucijus atspėjo, kad taip bus. Svarbiau
sia— laikytis savo!..”—ir, pats nesuvokdamas kodėl, 
ieškojo kuo aštresnių žodžių, norėjo įskaudinti Stasę: — 
Tu savo kaprizais pražudysi mūsų ateitį. Mes negalime 
turėti kūdikio, supranti?! Yra išeitis, ir kiekvienas pro
tingas žmogus taip pasielgtų. Aš ne dėl to vesiu, kad 
tu būtum motina-didvyrė. Suprask mane!

Ne, tai buvo ne vyras ir žmona. Tai buvo priešai, 
mirtinai žeidę vienas kitą, rinkdami kuo skaudesnius 
žodžius.

— Tu negalvok, kaip knygose rašo! —žėrė Jonas.— 
Gyvenimiškai pagalvok. Visi taip daro.

— Aš negaliu šitaip...— abejingai atsakė Stasė ir, 
išsisėmus visoms jėgoms, krito ant pagalvių.— Aš ne 
iš tų...

Slinko slegiančios minutės. Negi jie — priešai?! Pri
kalbėję vienas kitam tiek meilių žodžių?

— Atleisk, Stase, aš pasikarščiavau,— ištarė Jo

nas.— Gal tu teisi...
— Aš gi nenoriu būti tokia, Jonai. Nesusival

džiau...— atsakė Stasė.
Jie išsiskyrė lyg ir susitaikę, tačiau kiekvienas jau

tė širdyje kažkokį maudulį.
Vien žodžiui „abortas” priešinosi ne tik Stasės min

tys, bet ir kūne pajusdavo priešiškumą. Ir vis dėlto tai 
buvo viliojantis žodis. Niekas nesužinotų. Ji vėl būtų 
studentė.

Mokykloje, Institute Stasę auklėjo gražiais eilėraš
čiais ir visa nugalinčių žmonių pavyzdžiais. Apie pa
prastus, klystančius žmones, o juk tokių šimtai ir tūks
tančiai, niekas ir neužsimindavo. Klysti galėjo priešas 
arba vidutiniokas, nestojantis į kolūkį. Stasė ieškojo, 
kas jai galėtų atsakyti į klausimą: ką daryti?

Lyg šešėlis ją persekiojo Girulių kalnelio Magdu- 
tė. Ir neapkęsdama, ir mylėdama savo kūdikį, ji žuvo 
kartu su juo. Paskutinis rankos judesys buvo kryžiaus 
ženklas, skirtas tam, kurį dar negimusį prakeikė dievas 
ir žmonės. „O kas mane pasmerks? — klausė Stasė.— 
Manęs, gal būt, gailėsis... Bet juk gailestis taip pat ne
pakenčiamas...”

Ne,- ji niekam nieko nesakys. Nereikia prievarta at
varyto Jono. Jis pats turi ateiti, ir Stasė jautė, kad 
ateis.

Jeigu greitai neateis — teks pereiti tą kalnelį, ku
rio neperėjo Magdutė, likusi Girulių kalnelio viršūnėje, 
prie trijų pušų.

Bus daugiau.

— Kiek kartų tau sakiau, kad 
mano spintoje neslėptum savo daik
tu

TRYS KARALIAI
Taip sovietai vaizduojasi karali u s.
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 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

VISUOTINIS LN NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyko kovo 28 d. Jį .atidarė v- 
bos p-kas St. Bakšys, paprašj 
damas narius atsistojimu prisi 
minti pr. metais mirusius LN 
narius: Pr.Ancevičių Oakville. 
St. Augustinavičių snj.Tillsion 
burg, M.Tuinylą Sincoe ir Pr. 
Rimkūną Hamilton.

Nariams sutikus, St. Bakšys 
susirinkimui pirmininkauti pa 
kvietė J.Valevičių ir sekreto 
riumi Ad.Buinį.

Išrinkus mandatų k-ją ir 
priėmus praeito metinio susirin 
kimo protokolą, sekė Valdo 
mųųj organų pranešimai.

LN V-bos p-kas St.Bakšys 
pradžioje užakę,entavo, kad jo 
darbas LN b-vėje bazavosi vi 
są laiką šia mintim: ’’Kartu su 
dėtais pinigais lietuvišką darbą 
dirbkime, savo lėšas ugdykime 
ir būkime patys savo turto vai 
dytojais ir savininkais“. Jis pa 
žymėjo, kad po 9 m. pirmą 
kartą buvo parduota š.m. pr.a 
džioje 21 LN akcija tautiečiu 
ms patiems jų paprašius, kas 
pasirodo, jog LN ekonominė 
padėtis tokia tvirta, kad žmo 
nės jau nori LN šėrų.

Nupasakojęs LN nuosavy 
bes ir jų realią vertę šiuo metu, 
St. Bakšys remdamasis turimais 
daviniais, patikino, kad LN ak 
cija mažiausiai verta $140, Pa 
žymėdamas, kad savo praneši 
me būsiąs nuoširdus ir atviras, 
jis palietė pačią sunkiausią LN 
darbo sritį — kovą su Liet. 
Namus griaunančiomis jėgo 
mis:

’’Paskutiniųjų 2-jų metų ei 
goję vis didėjančiu intenšyvu 
mu mūsų kolonijoje auga akty 
vumas tų jėgų, kurios trūko - 
lūžo nori LN likviduoti. Ypa 
tingai tas spaudimas sustiprėjo 
pačiose LN valdybose. Minė 
tos jėgos reiškėsi šiomis kryp 
timis:

1. Deda visas pastangas už 
šaldyti pinigų atsiėmimą iš Lie 
tuvių Namų;

2. Visomis galimomis prie 
monėmis stengiasi pašalinti da 
bartinį v-bos p-ką.

3. Pravesti į LN v-bą savo 
žmones

4. Likviduoti turimą LN 
turtą ir išstumti LN iš miesto į 
užmiestį.

5. Deda pastangas ištisiniu 

pasyvumu v-boje mažinti LN 
pajamas, motyvuodami popu 
liariu tautiečių tarpe posakiu
— mes ne biznio, bet Liet. Na 
mų norime.

6. Pramatytas ir niekuo ne 
pagrįstais kaltinimais V-bos 
p-kui.“

Toliau eidamas, St.Bakšys 
pabrėžė, jog šiems puolamiems 
veiksniams yra priešginkliai. 
Vienas ryškiausių pavyzdžių
— pinigų atsiėmimai, kada 
puolėjų naudojamas ginklas at 
sisuko prieš juos pačius:

’’Beveik visiems atsiėmu 
siems iš LN pinigus, kurių iki 
šiol jau priskaitome netoliese 
300, tų šimtinių verktinai n.erei 
kėjo ir jie tai vykdė vienų ar 
kitų jausmų įtakoje, o dauge 
lis darė tai, norėdami LN su 
griauti. Kada gi dabar pama 
tė, kad netik LN nesugriovė, 
bet sustiprino tautiečių tarpe 
pasitikėjimą jais, ir patys LN 
įsistiprino ekonomiškai, jie vie 
toje ano ’’malonaus“ pagiežos 
jausmo, turėto pinigus absii 
mant, dabar perėjo į pyktį, 
nes pamatė, kad LN netik nie 
kuo nepakenkė, bet ir patys 
apsigavo ar buvo kitų apgau 
ti. Iš šių blogio ir gėrio apraiš 
kų konkrečiomis formomis ir 
susidarė Lietuvių Namuose ta 
nuostabiai graži intriga, kuri 
yra pats dinamiškiausias varik 
lis bet kokiam progresui. Be 
ąbejo, iš vadovaujančių asme 
nų tokiais atvejais reikia daug 
apskaičiavimų, planavimo, kan 
trybės ir ypatingai šaltų nėr 
vų.“

Kitas realus, bet irgi labai 
sunkiai įvykdomas pavyzdys
— tai šimtinių ’’užšaldymas“:

”V-bą pinigų atsiėmimai la 
bai pykdo, nes jog begaliniai 
sunkiai buvo gaunamos ir tas 
nuolatiniai tęsėsi visus 9 me 
tus, tad kad to slogučio atsikra 
čius, lengviausias sprendimas
— LN šėrų perpardavimą per 
LJM v-bą užšaldytii. Jūsų p-kas 
labiausiai buvo ir yra suintere 
suotas šimtinių įšaldymu, nes 
per 9 m. jam vienam su mažo 
mis išimtimis reikėjo išparduoti 
1000 LN šėrų ir perparduoti 
antrą tūkstantį, betgi jis pui 
kiai pramato, kad tiesioginis 
pinigų atsiėmimo užšaldymas 
yra LN augimui pražūtingas. 
Tą patį žymiai geriau padary 
sime, jei pirmoje eilėje išaugin 
sime LN turtą bei iš jo gauna 
mas pajamas taip, kad LN šėrų 
žmonės pradės ieškoti. Prie to 
jau priėjome, bet tas pareika 
lavo net 9 metų.- Kada mašinų 
statymas LN sklype duos 20 
ar 30 tūkstančių pelno į metus 
ir kada jei įrengtumėm Dėlto 
j e klubą, jis duos žymias paja 
mas, tada tikrųjų Liet. Namų 
pastatymas mieste ar už mi'es 
to netik nebus rizikingas eko 
nomiškai, bet ir nebus jokia 
problema“.

Pažymėjęs, kad kolonijoje 
statomas Jaunimo Centras ir 
kad tą faktą turime priimti ar 
kas norime, ar nenorime, St. 
Bakšys motyvavo, jog įsiruoš 
darni klubą, mes kaip tik papil 
dytumėm mūsų bendruomeni 
nius lietuviškus poreikius, tuo 
pačiu jau pačioje pradžioje ne 
įeidami į žalingą tarpusavio 
konkurenciją ir paralelizmą: 
’’Šokiams turėtumėm Jaunimo 
Centrą, o vyresniųjų suėjima 
ms klubą, o koncertams LN 
Delta kino salę.“

Baigdamas St.Bakšys siūlė:

h. Pasilikime tuo tarpu 
prie turimų nuosavybių.

2. {ruoškime Deltoje klubą.

3. Visomis priemonėmis ug 
dykim.e Liet. Namų pajamas,— 
remkime parengimus, pirkime 
alyvą per LN.

4. V-bos p-ką rinkime patys 
nepaveskime šios svarbios po 
zicijoos V-bai.

Ir savo pranešimą p-kas bai 
gė nuoširdžia ir gilia pade 
ka LN nariams, o taipgi pade 
ko j o ir buvusiems LN nariams, 
nes ir jų laikyti po keletą me 
tų Liet. Namuose pinigai daug 
prisidėjo prie LN augimo. Iš 
buvusios LN V-bos narių ypa 
tingą padėką savo ir visų narių 
vardu išreiškė J. Palmer, Po v. 
Savickui, O.Stasiuliui, F.Rim 
kui ir J.Šarapniekui. Pr.Vizba 
rui padėkojo už atliktus LN re 
montus, pabrėždamas, kad jis 
LN sutaupė mažų mažiausiai $ 
500, per praeitus metus.

LN V-bos p-ku, neatsiradus 
daugiau į šį postą kandidatų, 
LN nariai vienbalsiškai akla 
mavo Stasį Bakšį.

Susirinkime buvo 73 nariai, 
atstovaują 485 akcijas.

{ LN V-bą išrinkti: J.Ro 
mikat, O.Stasiulis, Pr. Daugi 
Pov. Savickas, V.Agurkis, J. 
Mikelėnas, K.Mikšys, J. Sara 
pnickas, J.Eidukaitis ir Pr.Viz 
baras.

Į.LN Kontrolės K-ją išrink 
ti: J.Palmer, Ig. Varnas ir F. 
Rimkus.

IšL N sklypo per kovo mėn. 
gauta $302.60. Išmokėta komi 
sijos $6.55. įnešta į LN kasą 
$296.05. Už mašiną mėnesiui 
imama po $3. Didesnė sklypo 
pusė dar tuščia.

NL DIDELIS ŠOKIŲ 
VAKARAS

ruošiamas geg. 8 d., šeštadienį, 
gražiausioje Hamiltono salėje 
’’Town Casino“, 157 Main St. 
E. Gros nuotaikingas ir padi 
dintos sudėties Benni Ferri

GRAŽIAUSI PAVASARIO ŠOKIAI HAMILTONE
Maloniai kviečame visus tautiečius dalyvauti

Pavasario, žiedų 
Baliuje

MŪS W-SP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

kuria įvyks gražiausioje Hamiltono salėje

TAWN CASINO,
157 Main St. East, kampas Main irWlalnut šgštadienį, _
Automobilius prašome sta tyti Lietuvių Namų sklype, kampas Hunter ir Ferguson, 

kuris nuo salės tik už 2-jų blo kų į

gegužės 8 d.

pietus.
Šokiams nuotaikinga Benni Ferri padidinto orkestro mu zika!
Studentams ir gimnazijų jaunimui įėjimas veltui! Suaugusiems įėjimas $2.00 
Veiks įvairus bufetas! Pradžia 6 vai. vakaro. Lietuvių Namų Hamiltone V- ba.

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
Dr. jbr. W. Mastis

Namu, farmų, ar bet kurio 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

220 Roncesvalles Avė.
LE 6-3750 (1—5 v. p. p.)

LE 7-1708 (7—9 v. v.) 
Hamilton: 21 Main St. East 

JA 7-5S-75: FU 3-8928.
Dėl pasitarimo susitarti tel. 

minėtu laiku.

BUSIME VISIEMS NUO
ŠIRDŽIAI DĖKINGI’,KAS 
KAS NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVĄ PAREMS NAU 
JA PRENUMERATA, 
SKELBIMU, BENDRADA 
RBIAVIMU IR T.T.

orkestras. Kiek graži yrą salė 
galima spręsti jau iš to, !/.ad už 
ją reikės mokėti $425. {ėjimas 
2 dol. Ši salė yra tik 3 minučių 
atstume pėsčiam einant nuo 
LN sklypo. Kviečiame kuo 
daugiausiai svečių iš apylin 
kių. Bus gera proga apžiūrėti 
LN sklypą, pasistatant jame 
mašinas.

Sk. St.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Hamiltone, įvyks gegu
žės 9 d., sekmadienyje. 
Jš ryto iškilmingos pa
maldos bažnyčioje, o 4 
vai. po pietų minėjimas 
A. V.parapijos salėje. 

Dienai pritaikintą 
paskaitą skaitys Dr. V. 
Majauskas iš Detroito. 
Meninę programos dalį 
išpildys šešt. "Vysku
po Valančiaus"mokyklos 
mokiniai, talkininkaujant 
baleto šokiu vadovei M. 
Pusdešryteijsol. V. Verb 
kaičio vadovaujamas 
vaikų choras.

Visi Hamiltono ir 
apylinkės lietuviai kvie
čiami skaitlingai daly - 
vauti šioje , visiems bra 
ngioje, šventėje.

B. Valdyba.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 

Už depozitus ,,Parama“ moka 4)4% vieton 4)4% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7)4%-

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

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

A. E. Me KAGUE, Q.

Barrister and Solictor

Advokatas ir Notaras.

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

330 Bay Street.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

A SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Of ice WA 4-9501
Res. BE 3-0978

tu<mwumti»»tiiiiiMMiiHUUtwmtt

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. Office: LE 1-1054 

. Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

Montreal™ lietuvių stovykla
ir mes

Atkelta iš 6— to psl.

OUO V ADIS, CANADA

Po laimėtų rungtynių 
Montrealyje, Sov. Sąjungos 
profesionalai ledo rutuliniu 
kai nugalėjo*Joronte Kana - 
dos mėgėjų rinktinę 4:o.

Tai didelė rusams rėk - 
lama, nes juk Kanada yra 
ledo rutulio lopšys ir ši 
sporto šaka yra laikoma 
tautiniu šio krašto sportu. 
Tad dar kartą statome klau 
s imą: kodėl Kanados ledo ru 
tūlio mėgėjių sąjunga sutin
ka žaisti rungtynes su pro
fesionalais rusų sportinin
kais,tuo pačiu duodama že
minti savo gerą vardą ko
munistinio pasaulio spaudo
je. O kad jie yra profesio — 
nalai neišskiriant sateliti— 
nius kraštus,tai pažymėjo 
buv. pasaulio disko metimo 
meisterė Fitokova-Conolly 
/ji ištekėjo už amerikiečio 
ir dabar gyvena JAV /, kal
bėdama Los Angeles Rotary 
klubo susirinkime pažyraėda 
ma, kad geri sportininkai 
yra valstybės atlyginami di
desnėm sumom uz sunkiai 
dirbančius darbininkus.Dar 
aiškiau buvo išsiaiškinta 
Toronte, užklausus Globe 
and Mail reporterio pas pa
tį rusų komandos "menedže 
rį" V.Kuznecovą,ar rusai 
ledo rutulininkai yra atlygi
nami už savo žaidimą ? 
Rusai atsakė -tai netiesa- 
Žurnalistas nenusileido ir 
vėl klausia: kiek laisvo lai
ko gauna rusai žaidimui le
do rutulio? Kuznecovas at
sakė: mes turim 70 rungty
nių lentelę, įskaitant ir tarp 
tautinių^ susitikimus. Tas 
užima šešių mėnesių laiko
tarpį. Išlaidos yja apmoka
mos valstybės.Štai ir išlin
do yla iš maišo.

Mūsų manymu, jeigu ru
sai nori žaisti Kanadoje, jie 
turi žaisti su profesionalais, 
o ne mėgėjais.

ATVIRAS LAIŠJCAS
V. KAZAKEVIČIUI 

/Pavergtoj Lietuvoj/

Skaitai išeivijos spau
dą ir seki lietuvių sporti
nį gyvenimą, pristatyda — 
mas ji pavergtos Lietuvos 
spaudos puslapiuose pa —

čioms juodžiausioms spal 
vorais. Panašiai pasielgei 
ir su lietuvių krepšinio 
rinktinės puikiom pergalė 
mis Austrlijoj ir Kanadoj, 
pristatydamas ir mane 
" tarybinio " sporto šmei
žiku /Vilniaus "Sportas " 
nr. 142/.

Deja, ir aš seku Lie
tuvoj , Sov. Sąjungos ir 
viso pasaulio sportinius 
įvykius, prenumeruodam - 
as daugelį sportinių laik
raščių, jų tarpe ir Vilnia
us "Sportą" . Tokiu būdu 
išeivijos spaudos pusią — 
piuose , o ypač Nepriklau
somos Lietuvos savaitraš 
tyje, visuomet objektyviai 
nušviečiu sportinį gyveni
mą, neaplenkdamas ir pa
vergtos Tėvynės. Tokią 
teisę turi kiekvienas spau
dos bendradarbis, nes mū
sų laikraščiai neturi ru
siško cenzoriaus ranky.

Nelinkęs pačiam aiš
kinti mūsų ir pavergtos 
Lietuvos einamą sporti— 
nį kelią, kadangi jaučiu 
Mad Pats tai gerai žinai, 
nors esi priverstas rašy
ti prišingai savo nuomo - 
nei.

Ypatingai norėčiau 
paliesti jautrią vietą , tai 
pavergtos Lietuvos spor
tinio gyvenimo lietuvišku
mą ir "garsinimą" Lie
tuvos sporto užsienyje / 
žiūr."Sportas" nr.I42 /. 
Tad ir pageidaučiau su— 
silaukti atsakymų Vilnia
us "Sporte" į sekančius 
klausimus:

1. Kokį nuošimtį da
bar sudaro rusų tautybės 
sportininkai Lietuvoje ir 
kokį nuošimtį jie sudarė 
1939 m. ?

2. Kodėl Lietuvos spo
rtininkai užsienyje /sate
litinių kraštų nelaikau už
sieniu / ant savo marški
nėlių nešiojo CCCP rai
des, o ne Lietuvos vardą Z

3. Kokiai tarptautinei 
sporto sąjungai priklauso 
šiandien "tarybų"Lietuva?

4. Išvardink Lietuvos 
vyrų tinklinio meisterio 
Vilniaus Dinamo žaidėjų 
pavardes , jų gimimo vie
tą ir kalbą.

5. Tarptautinės kate
gorijos rankinio teisėjui 
Grinbergu t išduotam pa
žymėjime Šveicarijoj ar 
Vilnius įrašytas kaip Lie
tuvos miestas ar SSSR ?

6. Kodėl Lietuvos sp 
auda savo puslapiuose ne 
duoda net ir "sausų" pas 
ekmių iš išeivijos sporti 
nio gyvenimo, kai tuo tarpu 
mūsų Tėvynės sportinius 
įvykius randi kas savaitę 
išeivijos spaudoje??

Tik šeši klausimai. 
Tikiu, kad susilauksiu ats 
akymų Vilniaus "Sporte" 
patalpindamas juos šio 
laikraščio puslapiuose.

K. Baronas.

ŽUKU IR MEDŽIOTOJŲ 

metinis narių susirinkimas įvy 
ko š.m. balandžio 3 d. p. Naru 
šio viešbutyje. Dalyvavo 17 
klubo narių.

Buvo išrinkta nauja valdy 
ba ir revizijos koomisija.

Valdyba pasiskirstė parei 
gomis sekančiai. A.Buinys p- 
kas, 233 Locke St.N.,tėl.: JĄ 
8-1793, P.Sakalas sekr. ir kasi 
ninkas, 62 Knyvet Avė, tel:. 
383-2881, Z.Bolskis žvejų va 
dovas, tel. 385-0631, Jonas 
Stankuj medž. vad., tel. 545- 
5432, A. Šimkevičius tel. 383- 
2160 ir V. Sasnauskas tel. 389- 
5112 — šaudymų reikalams ir 
A. Kaušpėdą narys.

Š.m. gegužės mėn. 15-16 d. 
ruošiamos dvi grupinės žvejų 
išvykos;, viena į Rice ežerą 
prie Peterborough ir antroji 
lėktuvu į tolimus šiaurės eže 
rus. Norintieji vykti į Rice eže 
rą registruojasi pas Z.Bolskį, 
o mėgstantieji skristi — pas 
A.šimkevičių. Pas juos gauna 
mos ir visos smulkesnės infor 
macijos.

Valdyba primena, kad žve 
jojimo, medž. ir šaudymo var 
iybose gali dalyvauti tik susi 
mokėjusieji nario mokestį, ku 
ris yra 5 dol. suaug., o moteri 
trft ir jaunuoliams iki 16 metų 
— 1 dol. Nario mokestį gali 
ma sumokėti bet kuriam valdy 
bos nariui.

Naujoji Klubo v-ba reiškia 
padėką p.Narušiui už leidimą 
nemokamai pasinaudoti viešbu 
susirinkimui.

Valdyba.

duok, ką gali ne ne Jonui, ne 
Petrui, ar kam nors, bet duok 
savo nuosavam vaikui. Tie, 
kurių vaikai stovyklavo koklio 
se ir, neapsiriksiu pavadinda 
ma pionieriškose skautų stovyk 
lose, jie žino, kad grįžę vaikai 
bent kurį laiką dainuoja lietu 
viškai, mena mįsles, pasakoja 
nuotykius ir bent dalį atosto 
gų gyvena kuo kitu, kaip kaip 
kriminaliniais flimais ar nešvan 
kiais komikais, {domu taip pat 
pažiūrėti skaičius.

Iki pernai metai stovyklau 
tojų skaičius svyruodavo nuo 
20 iki 35. Pernai buvo 68 nuo 
latiniai stovyklautojai, o savait 
galiais siekdavo šimtą. Tie.ku 
rie aplankė stovyklą, žino, 
koks yra džiaugsmo jausmas 
matyti išsirikiavusį tokį gražų 
būrį savo jaunimo. Čia yr.a in 
vąstavimas, kurio nenustoja ir 
neišreiškia jokia banko knygų 
tė, nei namų prabanga, nei as 
meniški pasipuošimai ar įman 
trios auto - mašinos. Turint sa 
vą ; pastogią ir patrauklią sto 
vyklavietę ją galima būtų nau 
dot visi sezoną, o su laiku ir vi 
sus metus.

O Ką bekalbėti apie stovyk 
los reikšmę, jei ji turėtų norma 
lias sąlygas, kur nei lietus, nei 
blogas oras, negalėtų su 
trukdyti normalios, iš anksto 
išdirbtos ir nustatytos . progra 
mos.

Stovim prieš rimtą reikalą 
ir pažūrėkim į jį rimtai. Neišsi 
sukinėkim tuščiais žodžiais: 
’’Tai, jei būtų skautų, duočiau, 
o Bendruomenės —... neaiš 
ku“, arba “O, ten per daug 
skautų apsėsta — man nepa 
keliuj“, arba ’’čia tik ponų vai 
kams‘.‘

Būkim tiesus ir nemeluo 
kim sau!.

Mes puikiai žinom, kad Mon 
trealyje antagonizmo dvasia 
(jei ji ir kada buvo) yra neeg 
zistuojantis dalykas. Mes taip 
pat gerai žinom, kadžmonės, 
kurie šiandien daug laiko ski 
ria darbui su mūsų jaunimu, 
jei jie tą visą laiką panaudotų 
savo šeimai irtik savo vaikams, 
jie galėtų juos ir nuvežti ir 
jiemsduoti tiek, kad pavojaus 
lietuvybei jų vaikams tikrai ne 
būtų. Mes, taip pat, puikiai ži 
nom, kad be lietuviškos šei 
mos, mokyklos, bažnyčios ir 
organizacijos mes neišliksim 
lietuviais. Ne kanadiečių nors 
ir geriausia aplinka įdiegs lie 
tuvybę mūsų vaikų širdyse. O 

labiau ne gatvė, kampiniai 
”Snak Bar“ ir T. V. suformuos 
mūsų vaikuose asmenybes,kad 
jie galėtų gyvenime ko nors 
pasiekti, iš gyvenimo gauti ir 
jam duoti.

Praėjus jau daugiau kaip 
15 metų kai palikom lagerius, 
o lagerinė nuotaika lyg neišdil 
domas antspaudas: mums vis 
normalu viską gauti dovanai ir 
laukti, kad kas nors už mus pa 
darytų. O jei pasidaro truputį 
neramu, tada įeškom nepagrįs 
tų išsisukinėjmų, kuuriuos suku 
riam pagal reikalą.

Ištikrūjų mes puikiai žinom, 
jei norim išlikti, turim eiti su 
gyvenimu ir kurti. Šiandien 
organizacija, kuri nejaučia pa 
reigos ar reikalo duoti ką nors 
naujo savo nariams, kuri nesu 
geba išsiauginti savo prieauglio 
— yra organizacija be ateities. 
Tai turėtų įsidėmėti kiekvienas 
stovįs lietuviškos organizacijos

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

— Izraelio mieste Tel Aliv 
pasibaigusi tarptautinė šachma 
tų olimpiada, kurioje dalyvavo 
51 valstybė. į pagrindinę fina 
linę grupę pateko 14 valstybių, 
kurių tarpe taip pat ir Kana 
dos komanda.

Pirmą vietą užėmė Rusija 
su 36)4 taškų. Toliau sekė: Ju 
goslavija 32 t., Vakarų Vokie 
tija 30)4 Vengrija 30 t., Če 
choslovakija 28)4 JvA.V. 
27)4 L, Kanada užėmė dvylik 
tą vietą, surinkusi 19 taškų.

— Kanados čempionas Abe 
Yanofsky gavo didmelsterio 
vardą už gerą pasirodymą šac

institucijos prieky.

” Nelauk iš kitų nieko, bet 
duok pats ką gali“ turėtų būti 
moto kiekvieno iš mūsų, kurie 
tikim lietuviškumu ir jo suku 
rimu ateinančiose kartose. 1 o 
dėl sveikintina ir visokeriopai 
remtina Montrealio Apylinkės 
idėja kuriant Jaunimo stovyk 
lą, kurioje galės sutilpti visi, 
kuriems ji bus reikalinga ir nau 
dingą.

Irena Lukoševičienė.

hmatų olimpiadoje. Tokiu bū 
dų^Yanofsky tapo pirmas did 
meisteris visoje Kanados šach 
matų istorijoje.

— Belgrade įvykusiame tar 
plautiniame turnyre pirmą pri 
žą laimėjo Boris Spaski. Ao 
trą ir t rečią vietą pasidalino 
Ivkov ir Korčnoj. Ketvirtą vie 
tą užėmė mums pažįstamas ju 
goslavų didmeisteris Gligorič. 
Penktą ir šeštą vietą pasidali 
no danų didmeisters Larsen su 
jugoslavų didmeisteriu Mata 
tanovič. Septintą ir aštuntą vie 
tą pasidalino sovietų didmeis 
teris Bronetein ir Amerikos at 
virojo turnyro Bostone laimėto 
jas didmeisteris Benko. Turny 
re dalyvavo 11 didmeisteriu ir 
7 meisteriai.

— Pietų Afrikos atvirą tur 
■nyrą laimėjo vokiečių didmeis 
teris Lothar Scmid, surinkęs 
11 taškų iš galimų 11-kos. An 
trą vietą užėmė švedų didmeis 
teris Stahlberg ir trečią Izfae 
lio meisteris Czerniak.

— Estija nugalėjo Suomiją 
rezultatu 15 :7. Pirmoje lentoje 
Paul Keres sumušė Book 1 )4 : 
Vz.

— Prancūzijos čempionatą 
laimėjo Dr. Roos. Antrą vietą 
užėmė Mazzoni.



s PS L.

ŠEŠTAD. MOKYKLŲ

mokslo metų užbai
gimas bus geg.9 d. 11 vai. 
Sv.Kazimiero parapijoje. 
Visi mokiniai prašomi 
susirinkti 10.30 į para
pijos salę. Dalyvausime 
11 vai. pamaldose organi 
zuotai. Po pamaldų sa
lėje bus užbaigimo ak - 
tas.

Visi mokiniai su 
tėvais ir svečiais pra
šomu dalyvauti.

Visi Dr.V.Kudirkos 
mokyklos mokiniai ren
kasi repeticijai gegužės 
8 d.4 vai.p.p.į Sv.Kazi 
miero parapijos salę.

Mokytojai.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS

dešimties metų egzis 
tavimo sukaktuvės pažy
mėtos keliomis iškilmė
mis: vyskupo V. Brizgi© 
atsilankymu, vaikų dirma 
vone ir pirmąją komuni
ja, o šeštadienio vakare 
dideliu konsertu -balium 
atsilankė per 300 asme 
nų.Klebonas T.P.Pečkys 
kukliai užsiminė sukak- 
ves, padėkojo oktetui ir 
atsilankius iems.

Klevelando vyrų ok
tetas davė didelį koncer 
tą /apie jį skyrium ki
tame NL n-ry /.

Po konserto sekė ba 
liūs.Svečiai klevelandie 
čiai buvo dėmesio cen - 
tre, ypač p.Raulinaitis, 
kuris Montrealyje rado 
labai daug pažįstamų - 
ir iš karo mokyklos /p. 
Kačergių/, ir iš Filhar
monijos /p.Navikėnie - 
nę, A.Ambrozaitį, J.Kar 
delį ir kit./.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 

trečiadienį

2—4; 7—9 p. m.

2—4 p. m.

7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel. s LA 2-7236

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

MONT REAL
"LITAS" PER PRA 

EITĄ MĖNESĮ 
padidėjo beveik visu 
100,000 dol. ir pasie
kė 1.407.335.67 balan
są. Indėlių 830, 257, ei
namose sąskaitose 540, 
799 dol. , pelno 14, 234. 
Paskolų bendra suma 
1.176.276 dol.trumpa
laikės investacijos 63, 
075 dol. Atrodo, kad 
"Litas" tikrai pasieks 
per šį pusmetį pusantro 
milijono dolerių taigi 
metinę užplanuotą su
mą,

"Lito" nariams pri
mename, kad asmeninės 
paskolos duodamos la
bai įvairiomis garanti
jomis , o finansiškai pa
jėgiems asmenims iki 
2.000 dol.Kredito ko
misijos nuožiūra ir vien 
to asmens parašu.

STOVYKLOS VAJUS

STOVYKLOS VAJUS 

pasiekė 4,300 dol. Nau
jais fudatoriais po lOOr 
dol. tapo B. J. Lukoševi
čiai, Lietuyos Karaliaus 
Mindaugo Saulių Kuopa ir 
L.A.Jurgučiai. Naujais 
garbės rėmėjais po 50.- 
dol.: M. Gaputytė, Br. Mo 
z u ra§, A. V. P ėte raič iai, 
J.P.Žukauskai ir H. J.Va 
liūliai. Naujais Trėmėjais 
po 25 dol.:-JP.D.Norke - 
liūnai, S. P. Šukiai, M. Ben 
džiuvienė, L. Einikiai ir 
R. L. Urbonai. Vienkarti
niais rėmėjais: po 1O dol. 
: -E.Dainius, V. Lukaus J- 
kas ir J.Naruševičius,po 
5 dol. :A.Stašinskienė, po 
2 dol. -V. Malinauskas.

Dar vis trūksta tal
kininkų Verdūne, N.D. G., 
St. Leonarde ir miesto 
centre.Kai kurie talkinin 
kai dar neprnešė savo dar 
bo davinių, todėl ne visų 
duota parama pateko į sp 
audą. Primename, kadtik 
rieji kvitai "incom taksų" 
reikalui bus prisiųsti vė
liau už abu metus.

Kas nesuspės savo pa
ramos įte ikti iki stovyk
los baliaus Skautoramos, 
kuris įvyks gegužės mėn. 
15 d., tie kviečiami tatai 
padaryti baliaus metu.

Dar vis trūksta daug 
pavardžių, kurios atrodo 
galėtų ir net turėtų būti 
rėmėjų sąrašuose.

Pr.R.

N L B-VĖS 
Valdybos posėdis bus 
šį trečiadienį geg. 5 d 
8 vai. vakaro N. L. re
dakcijoje.

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
Tei.; 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

NEPRIKLAUSOMA LIETU VA

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Montrealyje Aušros 
Vartų parapijos saleje 
buvo suruoštas Aukštes
niųjų lietuviškųjų kursų. 
Paskaitą apie motinas 
skaitė Dr.Ciplijauskai- 
tė - Tanner, budindama 
motiną visuomenėje am
žių bėgyje. Gražiai mo
tinas pasvekino A.V.kle 
bonas T. P. Pečkys. Gi - 
lios prasmės ir didelio 
nuoširdumo mintis pa
reiškė vysk. A.Brizgys, 
prisimindamas savo mo 
tiną, kurios gyvenimą ir 
didelius rūpesčius vai
kais jis matė.Napapras 
tai aukštai Vyskupas į- 
vertino motinos pasi
aukojimą vaikams, ly
gindamas su tų seserų, 
kurios slaugo raupsuo
tus arba rūpinasidžun 
glių gyventojais.

Kursų mokiniai de
klamavo, skambino for
tepijonu, dainavo ir šoko. 
Programą vedė Dalia 
Blauzdžiunaitė - rimtai 
ir gražiai.Minėjimo už
baigai Kursų vedėja, Br. 
Lukoševičienė visiems 
padėkojo už dalyvavimą 
ir talką.

Minėjiman atsilankė 
didelis žmonių skaičius, 
ir iš Montrealio apylin
kių /matyti buvo taba
ko ūkininkai pp. Pakuliai 
/ir net iš tolimesnių vie 
tų/iš Cornvall pp. M. 
M eškauskai /.

SERGA

Ponų Irenos ir Petro 
Lukoševičių dukrelė Inu-

DUONĄ TAUPYK RYTOJUI 
- NE DARBĄ:

APSIDRAUSK GYVYBĘ!
LAIKAS GREIT AI B Ė G A ....

Viso* investacijos žada pelną, bet nevisada atneša pelną,

TIK GYVYBĖS APDRAUDA:

I — su užtikrinta grynais pinigais verte,

11 — su užtikrinta apmokėta ’’policy“ verte,

III — su dividendą mokėjimu $ —

Yra atsakymas į dabarties problemas.

Adomonis Insurance Agency Inc.
Tel: 722-2472

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

ATSTOVAUJA ROYAL LONDON LANCASHIRE APDRAUDOS

BENDROVIŲ GRUPEI.

rummage sale

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

įvairių vartotų daiktų.
Prie St.ijames Apostle 

bažnyčios,

1439 St. Catherine St. West,

Kampas Bishop g-vės, 
Ketvirtadienį, gegužės 6 dieną, 

nuo 10 vai. ryto iki 12.15 
nakties.

tė susirgo ir paguldyta 
į ligoninę,kur laukta o- 
peracijos.

Linda Blauzdžiūnai- 
tė čiuoždama naujais ro 
likais susižeidė koją ir 
kurį laiką turės pasigy
dyti-

Vyt. Semogas buvo 
susirgęs,bet jau yrą pa 
gijęs, tėvelio dr. J.Še - 
mogo gydomas.

Tūlą sveikatos ne- 
malonunją su nosim tu
rėjo L. Zižytė, dėl ko ne 
galėjo dalyvauti kursų 
programoje.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Gegužinės pamaldos 

A V bažnyčioje bus penk
tadieniais ir šeštadieni 
ais 7 vai. vak., o sekma
dieniais tuoj po sumos; 
nuo piradienio iki ketvir 
tadienio Marijos litani
ja bus kalbama po 7 vai. 
mišįų.
- Šią savaitę,penkta - 

dienį,lbus vakarinės mi
šios 7 vai. vak., po to - 
gegužinės pamaldos.

SVEIKINAME NAUJĄ 
SEIMĄ

Sveikiname Juozą 
Dauderį ir Jūratę Saka 
laitę, sukūrusius lietu
višką šeimą. Tai bus nau 
ja mūsų parapijos šei
ma, nes jaunieji žada ap
sigyventi mūsų parapi - 
jos ribose.
- Gegužės 18 dn. 7 vai. 

vakaro klebonijoje įvyks 
didžiojo Bažnyčios ko
miteto posėdis. Visus 
prašome dalyvauti.

VAIKU DARŽELIO 
REGISTRACIJA

Seselės praneša, kad 
tėvai, norintieji nuo atei 
nančio rudens leisti vai
kus į jų vedamą darželį 
jau dabar juos užregis
truotų. Gaila, kad lietu - 
vių susidomėjimas šiuo 
darželiu yra labai men
kas.
- Skauto rama įvyksta 
šeštadienį, gegužės mėn. 
15 d.,7 vai.vak.para
pijos salėje.
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
STATYBA

IŠVYKA Į KANADOS 
SOSTINĘ OTTAWĄ

klebonijos ir organizacijoms 
pastato numatoma pradėti ge 
gūžės mėn. Dabar jau yra su 
aukota virš 40,000 grynais pini 
gaisir rimtų pasižadėjimų apie 
$15,000.

Naujos patalpos parapijai 
yra reikalingos, ypač jaunimui, 
nes jo reikalavimai vis auga, ir 
lietuvškos problemos vis aštrė 
ja.

ST. CATHARINES
MINĖSIME 278 SLA

KUOPOS Sukami

Gegužės mėn. 22 dieną, 6 
vai. vakaro 278 SLA kuopa 
r,engia savo dešimtmečio sukak
tuvių minėjimą, kuris įvyks St. 
Catharines, Ont., Welland ir 
Page gatvių kampe Slovak 
Hall. Bus oficialioji dalis ir 
dainų Koncertas, kurį išpildys 
geriausia mūsų dainininkė, tik 
ką grįžusi'iš Vokietijos ir Itali 
jos, Chicagos operos solistė 
Aldona Stempužienė.

SLA Centras taip pat priža 
dėjo savo atstovą prisiųsti. 
Kvįe'čiame visų Kanados SLA 
kuopų narius mūsų sukaktuvi 
nėję šventėje dayvauti, kaip 
ir visus tautiečius. Musų adre 
sas. P.Polgrimas, 172 Glenda 
le Ave., 5t.Catharines, Onta 
rio, Canada.
278 SLA Kuopos Valdyba. 

organizuija Toronto šauliai ię 
SLA 236 kuopa. Išvykstama iš 
Toronto gegužės mėn. 22 d. 7 
vai. ryto ir grįšime sekančią 
dieną, gegužės 23-čią.

Išvykos tikslas: aplankyti 
sostinės - Ottawos įžymesnės 
vietos: parladento rūmu*, žy 
dinčių tulpių darželius ir ar 
čiau susipažinti su ten gyvenan 
čiais lietuviais.

Vykstama autobusu. Kaina 
$15 asmeniui, įskaitant nakvy 
nę Kotelyje. Registruotis įmo 
kant pinigus iki gegužės 10 d. 
pas V.Bačėną: CR 8-7261 ar 
ba 536-4681, ir pas Jokūbaitį:
tel. 537-2869 arba 534-9286. 
Organizatoriai kviečia visus 
šioje išvykoje dalyvauti.

WINDSOR, Ont
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Sekmadienį, gegužės mėn. 
9 d. Bendruomenės Apylinkės 
Valdyba ruošia Motinos Die 
nos minėjimą. Minėjimas pra 
dedamas lietuvių Šv.Kazimie 
ro parapijos bažnyčioje pamal 
domis už motinas. Mišias laikys 
ir pamokslą sakys kun. kleb. 
D.Lengvinas. Tuojau po pam 
aidų, apie 12 vai.30 min. Kroa 
tų salėje, 2520 Seminole St. 
minėjimo aktas ir meninė da 
lis. Paskaitą skaitys Detroito 
visuomenininke, padagogė St.
Kaunelienė. Meninę dalį išpil 
dys mūsų talentingasis jauni 
mas, paruoštas Valės Tautkevi 
čienės.

Kiekvienas lietuvis turėtų 
paminėjime dalyvauti.

SIDABRINIS KUN. D.LENG 
VINO JUBILIEJUS

Jubiliejai užklumpa ir jud 
rius žmones, tokius, kaip Win 
dsoro lietuvių parapijos klebo 
nas kun. Domininkas Lengvi 
no. Gegužės mėn. 23 d. jam 
sueina 25 metai nuo įšventini 
mo į kunigus. ’’Kunigas paim 
tas iš žmonių ir žmonėms pa 
statytas" (PI. žyd., 5,1).

Windsoro lietuviai, giliai 
vertindami kun. kleb. D. Leng 
viną, ruošiasi šios sukakties pa 
minėjimui.

P. J.

SUDBURY,
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
L. B ^valdyba praneša, 
kad š. m. gegužės 8 dn. 
ukrainiečių salėje 130 
Frood Rd., įvyksta mo
tinos dienos minėjimas.

Programoje: pas
kaita, meninė dalis, šo
kiai, loterija.

Veiks geras bufe - 
tas, gros gera muzika. 
Pradžia: 7 vai. vakaro 
Visi tautiečiai kviečia
mi kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

L. B. Valdyba.
q JAV paleido dirbtinį 
Žemės satelitą vad.Ank 
styvąjį paukštį, kuris jau 
transliavo televizijos 
laidas iš Europos ir kitų 
kraštų.

o Gromykos ir de Gau
lle bendrame komunika
te pasakyta, kad įvykiai 
Vietname gresia taikai 
pavojais.

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decane Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

„LITAS“ Adresas: 1465 De Seve Street,
Montreal 20. P.Q. tel. 766-5827

4.5% Už INDĖLIUS
4.0% Už EIN. S—TAS.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2000.

7.6% Už ASMEN. PASKOLAS
6.5% Už NEKILN. TURTO PASK.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St. sekmadieniais nuo
10 30 iki 12.30 v., darbo dieno mis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant 

pirmadienius ir šeštadienius; vakarais — trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 2472 dieną — penktadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

NOTARAS

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus: ir įrengimai apšildymui. 
Nemokamas krosnių valymas ir 
aptarnavimas. Tel.: 739-9328.

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO, 
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

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 kontraktoriu* 

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukoni* . . RE 7-0844 
P. Rudinskag . HU 1-2957 
J. Skučas .........RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai, 

apartmentai, investacijos, 
mergyčių parūpinima*.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS. 

o Austrlija pasiuntė į 
Vietnamą kariuomenės 
dalinį. Vietnamo vyriau
sybei prašant.

KEATING FORD 
Sale* Limited

4415 Bannantyne Avė. 
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD 

MUSTANG — TRUCKS

Used car* 
1 year guarantee

Kreipkite* į 
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sale* Ltd. 
Jūsų lietuvi* atstovas 

769 - 8831

Patys skaitykite ir kitiems 
patarkite sakityti Neprikl
ausomą Lietuvą.

Keating Ford Sale* Ltd. 
Tel. namų DO 6 ■ 2548 
Įstaigos 769-8529
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