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DĖL JŲ SĄMOKSLO KENČIA MILIJONAI ŽMONIŲ!

ŽYGIO Į VAŠINGTONĄ SUMANYTO TAT-A. MAŽEIKA ER A.ZAPARACKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ, JAUNIMAS IR ORGANIZACIJOS UŽ LAISVE
Gegužės 15 d. ruošiamas
lietuvių žygis į Washingto
ną,D. C., paremti ir patvir
tinti prez.Johųąono politi
kai Vietname. Žygiui ruošt
susiorganizavo Amerikos
Lietuvių Studentai ir Orga
nizacijos už laisvę.Daug
iau kaip 5000 studentų ir
šiaip iš lietuviškpsios vi
suomenės tą dieną susiri
nks JAV sostinėje.

Šiuo žygiu bus pareikšt
as griežtas lietuviu pasi
priešinimas prieš kai ku >riu gaivalingų mažumu stu
deniu keltus protestus, šie
kusius paniekinti ir reika
laūjančius atšaukti JAV po
litika Vietname.
D alyvai priėmė komiteto
paruoštą memorandumą-pareiškimą, patvirtinant
prez. Johnsono politiką Vie
tname. Be to, dar numato -i
ma papildyti tokiu pat pa
reiškimu, ryšium su Santo
Domingo padėtimi.
Amerikos Lietuvių Stu
dentu ir Organizacijų už
Laisvę žygis-demonstraci
ja prasidės gegužės 15 d.
1O vąl. ryto prieBaltųju Rū
mų. Šiuo žygiu bus parody
ta, jog pasitikint dabartine
JAV vyriausybės politika,
tuo pačiu remiamos ir Am
erikos pastangos atgauti 1
laisvę Lietuvai bei kitoms
pavergtoms valstybėms ,
irtuo pačiu reiškiamas gri

ežtas pasipriešinimas ki
toms komunistu užmačiom
Komiteto vadovai gavo
sutikima iš kongresmeno
Joseph P. Addabbo, Q ueens
N. Y., kad jis sui savo
padėjėjais atliktu atitinku
mus darbus organizuojant
demonstraciją ir paruoštususįtikimą su.prez. Johr
šonu, kuriam taip pat bus
pareikšta, jog šis žygis
kaip tik sutampa su 25 m
sukaktimi, kai Sov. Rusi
ja niekšingai pagrobė Lie
tuvą.Si tragiška sukaktis
ypač bus pabrėžta pade □ant vainikus orie Lincoln
Memorial ir ant prez Jbtfri
F.Kenedžio kapo Arlingto
no karių kapuose.
Platesnių informacijų a
pie šį žygį galima gauti
pas Antaną Mažeiką, Jr.,
149-42 118 Street, South
Ozone Park, N. Y. 11420.

Antanas Sniečkus
137 Logan Street
Brooklyn, N. Y. 11280.

PAVERGTŲJŲ SEIMAS
PAMINĖJO ANTROJO
PASAULINIO KARO

PABAIGĄ

Ta proga priimtame

atsišaukime į laisvąjį pa
šaulį Seimas prašo:"Pa
JAV prezidentas Tohnsodėti komunizmo jungą už
nas
susirūpinės, nes jam
kartoms Europos tautoms tikrai
didelė rūpesči” na
atgauti savo valstybinę ne šta užgulė
galva.
priklausomybe savo žmo
giškasias teises ir pagrin
dines laisves."
pabaigos sukaktuvių proga,pa
Posėdis taip pat prie
mė sveikinimo telegramą sakė, kad Vakarai tiktai todėl
kėlėsi į Normandiją, kad sku
Prezidentui Johnson dėl
bėjo užgrobti vakarine Euro
jo politikos ginant laisve
pą. kd joje neišsivystyt"
ir užkardant komunistu
kėslus Azijoje ir Pietį
Amerikoje.
E.
NACIO! ALINIS
IŠKELTI LIETUVOS
bylą

Gegužės 6 d.Paverg
tųjų Seimas padėkoje J.
A. Valstybių Ambasado
riui Jungtinėse Tautose
Adlai E.Stevensonui už
jo dėmesio vertus pareiš
kimus nusiginklavimo ko
misijoje ir Saugumo Ta
ryboje.tarp kitko rašė:
"Teesie leista pareikšti
viltį kad netrukus ateis
diena, kai Jūs, panaudosi
te savo gabumus Jungti
nėms Tautoms pateikti
apsisprendimo teisės pa
neigimą Centro ir Ryti
Europos Tautoms.Šiokią
akcija geriausiai pradėti
teisiškai aiškia ir papras
ta Estijos Latvijos ir Lie
tuvos byla. "

DIDELĖ JAV PRflZIDEDTO IDICIfliyVfl
tų Amerikoje neleisti. Padėtis
St. Domingo valstybėje sun
ki. Nėr valdžios, kuri galėtų
veikti autoritetingai.

Žmonijoje, tarp valstybių,
daugelyje sryčių vyksta besi
komplikuodamos
DIDELĖS PAINIAVOS

Kitas nerimo židinys —
yra Vietnamas, kur

iš kuru kolkas nenumatomos
aiškesnės išeitys.

KOVOS NESIBAIGIA.

Domininkonų valstybė da
bar turi žmonijos dėmesio pir
mavimą. Kovos ten tebesitę
šia, nors paliaubos sutartos ir
pasirašytos. Tebevyksta šau
dymasis. yra ir nukautų ir su
žeistų.
Suirutė, kurią sukėlė po
perversmo išbėgusio preziden.
to Bosch šalininkai, susipainio
ja su kitomis jėgomis. Pulk.
Caminano pasiskelbė prezide
ntu. Tuo tarpu pasiskelbė ki
tas karys, gen. Imberto, kuris
sako, jog jig valdąs visus re
sursus. Jis esą panaudosiąs ir
karinę jėgą prieš sukilėlius.

JAV ir PietųVietnamo ka
riuomenė visą laiką bombor
duoja karinius reikmenis, ke
liūs, tiltus, traukinius, sande
liius ir tt. Šiaurinim,e Vietna
me.
RUSAI KALTINA JAV

Dominikos "prezidentas’
Cammano

Johnson teigia, kad JAV
nusistatymas yra tvirtas ir ne
palaužiamas. Amerika kiekvi
enu atveju, su bet kuo, ir bet
kur sutinka tartis dėl taikos,
bet ligšiol to pasiūlymo prie
šas nepriima.

AMERIKOS VALSTYBIŲ

sąjunga rūpinasi St. Domingo
privesti pre taikos.

Rusai pakartotinai grasina
sonkiomis pasekmėmis,
bet
nieko nedaro.

Jungtinių A.Valstybių pa
dėtis nelengva, nes iš vienos
pusės, bolševikai kaltina agre
sija, o iš kitos —nėra išeities.
Amerikai tenka visa atsako
mybė už įvykius.

SUSIDŪRIMAI SU RUSAIS

JAV prezidentas, nežiū
rint, ką kas kalba, pasiryžęs

KOVĄ LAIMĖTI

ir antros bolševikų gūžtos Pie

agresija, kai agresiją pradėjo
jie patys. Vietnamas tikrai gi
■naši,

Dominikos karo vadas
gen. A. Tmbert.

praėjusią savaitę buvo du: Va
karai užprotestavo, kad vokie
čių kariuomenės buvimas B.er
lyne yra priešingas suusitarimams, bet rusai protestą aę
metė. Kitas susidūrimas įvy
ko Maskvoje: Marš. Malinovi
kis. kalbėdamas 20 metų kare

IŠSILAISVINIMAS".
Vakariečiai dėl to proteąta
v o ir parade nedalyvavo, iJ
skyrus Prancūziją ir Airiją.

20 metų antrojo karo pa
liaubų proga buvo visiem*
proga pasisakyti.
JAV prezidentas pasisakė
pakvietė į sugyvenimą, bend
radarbiavimą. santykių plėto
jimą.

V.Vokietijoj kancleris Er
hadas Berlyne pasakė kalbą,
kurioje taip pt pabrėžė sugy
venimo reikalingumą ir atsi
sakymą nuo siauro nacionaliz
mo. Europoje, sakė jis, nevy
raus nė viena tauta.
Tiktai rusai kalbėjo apie
užgrobimus, • Kosyginas Ber
lyne ir Malinovskis Maskvo
je. Kosyginas už Vietnamo pa
grobimą, o Malinovski# už vi
sos Europos.
Ar ir po tokio
APVIRO RUSU
PRISIPAŽINIMO

bus dar valstybių, kuros rusus
vadins taikos ir sugyvenimo
- koegzistencijos skelbėjais?
Šitaip akiplėšiškai atvirai ru
sai dar nekad nėra kalbėję.
Užsieniečių, buvusių Maskvo
je, stebėjimu esą rusai taip
prakalbėję rodydami nepapra
sto didumo raketą, užtaisytą
milžiniško stiprumo atominiu
užtaisu.

KITOS NAUJIENOS

• Kanada išvarė du Rusi
jos atsovybės tarnautojus,
Bykovą ir Polučkiną,
kurie šnipinėjimo tikslais
siūlė kanadiečiams dide
les pinigų sumas.
• Geg. 11 d. Londone pra
sidėjo Atlanto sąjungos mi
nisterių konferencija.

• Bulgarijos komvadas
Zivkov pirmą kartą paša
kė, kad prieš jo valdžią jo
ministerial buvo paruošę
sąmokslą, kaip prieš Chr
usčiovą Brežnevas su Ko
syginu.bet Chruščiovąs
nespėjo šių sudoroti, Z iv
kov laiku susigriebė ir
draugus pasodino kalėji
man.
• Daugelio pakopų rakė
tą rusai iššovė į Mėnulį
skrleitnl. nepasakė kokia

1939 m. rugpiūčio 23 d. naktis Kremliuje: Molotovas pasirašo slaptą sutarti su naciais. Užpakaly
jo - sovietų generalinio štabo viršininkas Šapočnikovas, tūlas nacis vertėjas, Ribbentropas, klastingai
besišypsąs Stalinas ir sovietų pasiuntinybės Berlyne sekretorius Perlovas.
Tame velniško sąmokslo pakte buvo punktas: "Teritorinių - politinių permainų atveju, Pabaltijo
valstybėms (Suomijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai) priklausančiose srityse, šiaurinė Lietuvos siena
drauge sudaro ir Vokietijos - SSSR interesų sferų ribą. Tuo pačiu abi pusės pripažįsta ir Lietuvos
interesus Vilniaus srityje”.
Tai buvo didžiausias pasaulio istorijoje išdavimas, sąmokslas pradėti pasaulinį karą, kuris pražudė
milijonus žmonių, kuris eilę Europos valstybių pasmerkė neįsivaizduojamai vergijai. Dvidešimt
metų praėjo n'x> to sąmokslo nakties, b°t jos pasėkos tebėra neatitaisytos. Tik viena išdavikų pusė
nubausta, o antroji tebesiautėja, ruošdama naujus sąmokslus. Kada nekaltai kenčiančiųjų milijonai
sulauks laisvės?

Nenubaustasis dabar, prisimindamas karo paliaubas apgailestauja kad
karo metu nepaįjrobė visos Europos - esą Vakarai paskubėję išsikelti į
Normandija ir sutrukdė rusams užgrobti visa Europa.
is tikslais, bet ir be to
žinoma, kad ruošiantis
žmogaus kelionei.

• Prasidėjo Strasburge
Europos patariamosios
tarybos posėdžiai.

• San Salvadore, centri
nėję Amerikoje, įvyko di
delis žemės drebėjimas,
kurio metu žuvo per 1OO
asmenų ir padaryta daug
sugriovimu. JAV tuojau
pasiuntė pagalbą.

• Dachau kacete įvyko
20 m. sukaktuvėms pa
minėti pamaldos, kurių
metu Vienos kardinolas
pasakė, kad vokiečiai
buvo nepakankamai ats
parūs ir todėl kalti, kad
nepasipriešino nacių
ne zm on iškurnu i.

• Kambodža nutraukė
dipl. santykius su JAV.
• Amerikos valstybių są
jungos nariai svarsto St.
Domingo problemą Vašin
gtone. Siūloma sudaryti
bendra kariuomenė.

• 13 stambiųjų Anglijos
plieno kompanijų nusa
vinta.

• Tčiombepasidžiaugė,
kad trys svarbiausi jo
valdymo tikslai atsiekti:
• JAV kongresas, prezi
Kongo sukilimas numal
dento prašomas. Vietna
šintas , respublikos eko
mo ir Dominikos reikalą
ms paskyrė 700 mil.dol. nomika atstatyta ir par
lamentas išrinktas de
mokratiniais pagrindais.
• Italijos socialistų ly
deris Nenni apie valandą • Tuniso prezidentas Bur
laiko kalbėjosi su Popie
guibapaslsakė už santykių
žium.
nustatymą su Izraeliu ir
Nasserą apkaltino pastan
• Pietinė Rodezija daro gomis diktuoti arabams.
rinkimus ir numato skelb
ti nepriklausomybe. Angli • Vokiečiai po 20 metu
ja tam nesipriešina. Tai reikalauja apsisprendimo.
pus nauja Afrikos valsty
• Rusas Jurij Regulin
nukrito ar nušoko
nuo
• Tel - Avive Izraelis
7-to aukšto ant bažny
atšventė 17 -tas sukaktu
čios. Jo sveikatos stovis
ves.
neblogas.

K LB RINKIMAI

KLB šeštosios Kraš
to Tarybos rinkimu rezul
tatu skelbimas yra sulalk
ytas.kol KLB Garbės Tei
smas išspręs septynių Wi
ndsoro apylinkės narių pa
duotą pareiškimą.
Vyriausioji Rinkimu
Komisija
šiaurėj Amerikos pa
BALTIECIU KREPŠINIO
IR TINKLINIO .

PIRMENYBES

bus Čikagoje
1965 m. gegužės 15 d. nuo
1O vai. ryto iki 6 vai. vak.
vyru, jauniu, moterų irmer
faičiu tinklinis - Foster
ark, 8400 So. Loomis Blv.
o nuo 11 vai. ryto iki 6 vai.
vakaro vyru ir jauniu krep
šinis, Brother’s Rice Aukš
ok., 1OOO1 So. Crawford
Ave.
1965 gegužės 16 d. nuo
11 v. r. moterų ir vyru tink
linio baigmė 2 v. p. p. jau
niu krepšinio baigmė, 3, 30
p. p. vyru krepšinio baigmė
Brother's Rice Aukšt.Mok.
1OOO1 So. Crawford Ave.

o Gromyka Paryžiuje
nieko pranzūzams nepa
siūlė ir pats nieko nega
vo. Penkių dienu vizitas
laikomas nepavykusiu.

o Ankstyvojo paukščio,
satelito, pagalba pasisė
kė pagauti viena didelį pi
nigu grobiką.Specialistai
teigia, kad tokių atsitiki
mų yra ir daugiau.
Taigi ankstyvasis pauk
štiš gangsteriams nepa
rankus.
o Popiežių Lenkijos kar
dinolaspakvietė sekančia
is metais dalyvauti Lenki
joje 1OOO metu krikšto
sukaktuvėse.

NEPRIKLAUSOM

2 PML.

A

LAIKAS RUOŠTIS ČIKAGON.

TlIPBIKLflUSOfflfl LIETUVA

Pagerbti žuvusiųjų ir iš
klausyti koncerto.
Tik kelios savaitės bedi
ko iki birželio 13-sios.Sią
INDEPENDENT LITHUANIA
data JAV lietuviškoji spau
Už Lietuvos išlaisvinimą!
For liberation of Lithuania!
da dabar linksniuoja kiek
vieną dieną .Birželio 13—ji
Už ištikimybę Kanadai!
For loyalty to Canada!
Čikagoje bus tikrai nepa
Authorized as second class mail by the Post Office
prasta. Penki tūkstančiai
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash
žmonių susirinks į McCor
LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR mick Place rūmus Giuse
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“. ppe Verdi "Reguiem" ir
Bruno MarkaičioS.J.kanRedaktorius Jonas Kardelis.
tatos "Vilniaus varpų"išklausyti, ir tylia, kultūrin
ga demonstracija žuvusius
DO 6-6220
už Lietuvos laisvę per
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
paskutinius 25-rius metus
pagerbti.
Prenumerata metams:
Yearly Subscription Rates:

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS PENSIJŲ PLANAS

/ Canadian Scene/
- Kanados pensijų plano
nuostatai pradės veikti nuo
1966 m. sausio m. 1 d. Pla
nas kuria Kanados istori
joj socialinės įstatimdavy
stės srity pažymėtiną da
lyką, kuris veiks sąryšy
su Old Age Security įstatj
mu. Įnašai yra reikalauja
mi iš samdiniu, iš savara
nkiškai dirbančiu ir iš dar
bdaviu. Iš samdinių ir iš
savarankiškai dirbančiu
įnašai yra reikalaujami
pradedant nuo 18 metu iki
Kanadoje............................. $ 5.00
Canada.......................... $5.00
65, arba ligi 70 metu, jei
Publikos daugumą suda
asmuo dirba. Planas pil
Amerika ir P. Amerika. . $ 5.50 America & S. America $ 5.50
Komp.
T.
B.
Markaitis
rys lietuviaįjbet koncerte
nai pradės veikti tik nuo
kurio kantata bus iš
Visur kitur. . ....................$6.00
Other Countries . . . .$ 6.00 dalyvaus ir Čikagoje rezi
1976 metų, tuo tarpu perei
pildyta koncerte.
Adresų pakeitimas 25 ęt. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). duoją užsieniečių konsunamie j i nuostatai bus vyk
larini- tarnybų narigi ir
domi, kurie numato suma
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.
JAV federalinės bei Čika
zintus įmokėjimus, ir ku
gos miesto vajd žios ats
rie per 1O metų išnyks.
tovai .Kadangi Čikaga yra
Pasiliuosavimo pašai
turėjusi švenčių /dainų, po 4, 5, 6 ir 7 dol., o bal- pos yra gaunamos nuo 65
tautinių šokių/,kur ir de kone-po 3, 4, 5 ir 6 dol. Bi metų, jei asmuo yra tikrai
šimties tūkstančių talpos lietų kainos kinta su nuo pasitraukęs iš nuolatinio
amfiteatrus pripildydavo toliu nuo programos išpil
ir reguliaraus darbo. Su
vietiniai ir iš kitur suva dytojų. Jokių matomumo
:laukus
■
70 metii, pas įtrauki’
žiavę tautiečiai, tai dabai kliūčių salėje nėra.Svetur mo pensija mokama pa
RAŠO PROFESORIUS IGNAS KONČIUS
užimta penkių tūkstančių gyvenantiems bilietus įsi gal teise, nežiūrint ar as
/tiksliai-5O29/kėdžių sa gyti yra vienas ir labai pa muo pasitraukė iš darbo
saloje.
Lietuviai nore;p
Antrasis pasaulinis karas buvo tano
lė lyg ir ankštoka. Užtat prastas kelias: parašyti
ar ne.Kitais žodžiais ta
pavadinti tą miestą "Ausa">
laišką adresu: LITHUANIAN riant, asmuo turi"teisę"
tuo tarpu paskutinjsis veiks
koncerto-žuvusiųjų
pager
bet olandai nesutikę ir statoihą
bimo rengėjai /Čikagos OPERA OF CHICAGO'691O prie savo pensijos, jam
nys, kuris išsklaidė iš Lietu
jį miestų praminę Naujuoju Am
Lietvių Operos vadovybė/ S.Fairfield Ave., Chicago, esant 70 metu, ir nesvąr
vos daug musų tautiečių po
sterdamu /Anglai vėliau per pageidauja, kad kuo dau- Illinois, 60629.Į laišką įbu ar jis dirba ar ne. si
platų j j pasaulį .
krikštijo j Nev Yorkų./.Tų lie fiau žmonių iš kitur šuva dėtičekį ir parašyti,kelius
Pajudinkime ir seniau atvykusiu: tuviu,
vardai: Buttvill, Arvill,
iuotų.tuomi_ parodydami, bilietus kokios kainos no Canada Pension Plan, ei
j J AV lietuvius.
Gedvill, Survill, Greeg, Landis, kad tautos kankiniai, tau- rima. Taipgi įdėti sau ad
na priedu prie 75 dol.pen
Pagrindinę mež iagp imsiu iši
resuotą
su pašto ženklu
vo sijos, gaunamos pagal Old
įąi
užkarta
vergija
ne
vien
----•
Kondrat, Luomis ir kt.
vairių šaltinių ,nurodydamas,iš ku
1951
metais Medford,Mass., Č ikagoje gyvenantiems rū- ką/kanadiečiams pašto
Security įstatymą.Ki
kurios
skaitlinės
paimtos.
ženklo lipinti nereikia /. Age
taip
sakant, senatvės pens
buvo
išrinktas
Butt Pi‘Amerikos B alsaę ‘ pasiremdamas majoru
B Įlietai bus tuojau pasiųs sija bus
New Yorko miesto istorijos doku - veli.
gaunama 1970 m.
Skaitome
"American
Dalyvauja chorai: Alice ti. Jeigu,pavėlavimo atveju turint 65 metus amžiaus.
mentais,raš o,jog jau septyniolik •
Scientist" 1953 m.No l,"Photosyn Stephens moterų,Lietuvos bilietų pritrūktų,siuntėjui
te jame šimtmetyje buvęs lietuvis
.
,
,
Kiekvienas asmuo, pa
gyventojas New Yorke ■ Aleksan ■ thesis
in Plants, edits by
vyčių, Tėviškės evangeli bus grąžinamas jo čekis. siekęs 18 metus, ir turįs
drgs Karolis Kurčius. Jis atvykę James
Frank ir W.E. Loo - kų ir Lietuvių Operos .So
kur mokamos pen
Amerikon iš Lietuvos dėstyti lofy mjs, JOwa State College Press,
Visi, kurie nusprendėte darbą,
lo ir duetus "Regiem"išsijos, privalo turėti Social
Į
bįrželio
13-sios
koncer

nų kalbos: paskui gavę s teisę gy Tad, ir šiandien tų vardų aptinki pildyme atliks-Danutė Stan
Insurance numerį tikslu
kaitytė,Aldona Stempužie tą Čikagon važiuoti,bilie gauti pasitraukimo pensi
dyti žmones.
(
Kalvinistai, pralaimi ję kovą Lie- me.
tų
įsigijimu
turi
pasirūpin
nė,Stasys
Baras
ir
Jonas
ją. Jei asmuo nėra gavęs
Anais metais Lietuvojje ėjo kc
Vaznelis. Kantatos "Vil ti, nebedelsdami nei die numerio ir tik vėliau duo
tavoje, išbėgiojo po įvairias ša
" vos tarp Jonušo Radvilo iš vie - niaus varpų" solo parti
nos, kad nebūtų pervėlu. dą pareiškimą, jojo uždar
lis. Simonas Daukantas "Bude "
/jįunos pusės ir tarp Mykolo Radvi- jos: Prudencija Bičkienė, Abejojantiems tenka pri
bis, kuių jis galėjo turėti
rašo, jog Kuršo/Kurlandijosi
ar turi, nebus priimamas
įlo ir Povilo Sapiegos iš kitos.
Alvina Giedraitienė ir Al- minti, kad geriausių mū
nigaikštisJokūbas pabėgusius iš
f iras Brazis. Visas voka- sų vokalinių pajėgų dvejus dėmesin kalkuliuojant jojo
Kita išeivių banga isT-ietuvos
Lietuvos didžturčių vergijos lie
istų sąstatas - per 200 metus ruoštas ir prieš ke pensijos dydį.Įnašai bazuo
atvykusi Amerikon 7777 metais.
vių barius 1688 m.apgyvendino
žmonių .Ištikėta retenybė lėta mėnesių su pilnusim jas i ant uždarbio nuo pat
Čia minimas Kosciuška ir kt.
nuo Ispanijos karaliaus numirkto,
- pilnas Čikagos simfoni- foniniu
-------- orkestru sujungtas pradžios Plano veikimo ar
Bet šitos dvi ateivių bangos
/e G v adė lupo s saloje. Paskui
nis orkestras, viso 115 ipų,- minėtų kūriniįų pastatymas ba nuo 18 - tu asmens me
buvo
Lietuvos
pony
emigrantų
tuos išeivius, sako, anglai per
zikantų, dalyvaus abie
jų bus kultūrink
Įvykis .kokio tų. Pirmieji f)OO dol. iškie
abiejų
kuli
kėlė, iš tos ten salos kur šian bangos.
kūrinių
išpildyme.
i__ ’____ L,Dirįy, šiame krašte lietuviai dar kvieno asmens metinio už
Toliau, jau devynioliktų jame
’
neturėjo. Nekalbant jau darbio įnašu atžvilgiu nes
guos maestro Aleksandras
dien klesti New Yorko mies šimtmetyje,
prasideda žmonių Kučiūnas.
apie giliąją kencerto ren kaitomi. Įnašai daromi ta
tas.
emigracija iš Lietuvos.
gimo prasmę.
rp 600 ir 5. OOO dol. me
"The School of Thinkers" zur
A. Laukys
Šią emigraciją skatino:
Bilietų kainos:parteryje
tinio uždarbio. Uždirbant
nalas savo laiku rase apie naminę
tarp 600 ir 5. OOO dol. sa
1. 1850 metais pasklidusios
karų Lietuvoje tarp protestonų žinios apie aukso atradimų Ka
radinys moka įnašus 1. 8%
nuo jojo algos žr uždarbio.
ir katalikų. .Dėl šito karo kai ku
lifornijoje. Tai buvo kaip tik

Oe

Auka, 0

rie lietuviai esp pabėgę j Pran ■
cuziįff,Sveicarijp Graikiją, Angli

Skola

didelio nederliaus ir badmečio Lietuvoje.
ją ir kitur. Galėjo atvažiuoti i,
2. Masinis važiavimas i AmeAmeriką ir su garsiaisiais Pil riką 1867 - 68 metais, atleigrim Fathers. Anot to laikraščio j
us•
—
nuo
baudžiavos daugu
cio, šitie pirmieji atkeliavę J gumoje be žemė s.
Ameriką lietuviai drauge su ola

ndais

ėmę kurti miestą Manhat

po
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Tas reiškia, kad asmuo už
dirbantis 1.000 dol. me
tams įneša 1. 8 % nuo 4.00
dol., ir iš šitos sumos mo
ka kas mėnuo po 60 centų
Ir asmuo uždirbantis ma
ksimumą metams 5. OOO
dol. moka 1. 8% nuo4.4OO
dol. t. y. 6. 60 dol. mėnesi
ui. Darbdaviai moka pride'
damą įnašą irgi 1. 8 % nuo
samdinio metinio atlygini
mo, taigi viso sumoka 3. 6
%. Savarankiškai dirbanti
moka įnašą, jei jie uždirba
tarp 800 ir 5.000 dol.
metams , išimama 600
dol. Savistoviai dirbanty
sis moka įnašą tolygų sa
mdinio ir darbdavio arba
3.6% metinio uždarbio.
Pašalpos yra mokamos!
1. pasitraukimo pensija, ku
ri sudaro 25% asmens vi
durkio uždarbio pagal ku
rį buvo apskaičiojama įna
šai. Pensijos maksimumas
yra $104,17 mėnesiui prie
du prie senatvės pensijos,
2.Našlio pensija mokama
našlei 45 metų ar daugiau
kada našles ar našlė ne žiūrint į ju amžių. Jei naš
lė turi priklausoonų vaikų
arba nepajėgi našlė neatsi
žiūrimt į jos amžių, jei nu
matyti įnašai jos vyro bu
vo padaryti per minimum
laiko. Jei našlė yra 45 me
tų arba mažiau ir yra pajė
gi ir neturi vaikų, jos pen
sija palaipsniui mažėja ir
jai neturint 35 metų, jokia
pensija nemokama.Našlių
pensija ligi 65 metų yra
paprasta suma $25 'mėnes
iui,plus 37 su puse % jos
vyro pensijos, kurią jisgi
būtų turėjęs būdamas 65
metu.
3. Yra ir paralėlių nuosta
tų, kurie yra taikomi ligo
tai našlei.
4. Jei asmuo nėra pajėgus
dirbti dėl proto ar šiaip
ligos, jis gali gauti ligos
pensiją, kuri.-yra %25mėnesiui plus 75% jojo pasl
traukimo pensijos,kurią
jis gautu, jei būtų gyvenęs
ligi 65 metų.
5. Pašalpa mokama vaikų
ar našlaičiu naudai ligoto
įnašų mokėtojo. Suma šie
kia $25 mėnesiui kiekvie
nam iš keturių našlaičių
ar vaikų ir $12. 50 kiek
vienam sekančiam našlaič
iui.
6. Priede dar yra mirties
pašalpa ir išlikusiuju pen
sija.

PONIOS ČEPULIENĖS
motinai mirus Lietuvoj

DID. GERB. PONAMS ČEPULIAMS

Nukelta 3-cion skilt

reiškiame gilia užuojauta

Leonas ir Olga Gureckai

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

K. Maculevičienė

P. Pranevičius

M. ČEPULIENĖS
motinai mirus Lietuvoje

• Milling Machine Operators

užuojauta jai ir jos

• Toolmakers
• Ingersoll Operators

• Planer Operators

• Lathe Operators
• Tool Designers

• Vertical and Horizontal

vyrui.
J. Šaltenis.

• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators

^ili

3. Po antrojo lenkmečio, kurio

Marijampolės.

4. Valstiečių emigracija prasi
dė jo nuo Simono Liudvinavo.
5. Po 1874 metų kai buvo išleis
tas Rusijos j statymas apie priver
stinų kariuomenes prievolę .

6. Po 1886 metų kai javu, kai
nos buvo kritusios.
7. Po 7903 metų,kilus karui su
Japonais.
J-<* • A •

• Boring Mill Operators
Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tu brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mažinąs.

JAV LIETUVIU B-NES
CENTRO VALDYBA
apsvarsčiusi Lietvių
Centro Įsigijimo klausi
mą nutarė sudaryti spe
cialę komisiją, kuriklau
simą išstudijuotų ir pad
arytų konkrečias išvadas.
Lietuvių Kultūros Cent
ro Jungtinėse Valstybė
se pastatymo klausimą,
Centro valdyba jau yra
ir anksčiau svarsčiusi
ir tuo rekalu turėjo eilę
posėdžių ir pasitarimų.
Bendruomenės Centro va
Idyba praėjusiame posė
jyje paskyrė Pasaulio Li
etuvių Bendrumenės vai
dybai 600 dolerių/JAV
LB įnašas už 1964metus
/, Lituanus žurnalui pa
remti 250 dol. ir Pedag
oginiam Lituanistikos
Institutui 500 dolerių.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

TOUJOURS PRĖTE
A AIDER

• Šveicarijoje suimti
du sovietiniai šnipai,ku
rių vienas iš rytinės Vo
kietijos. Jie žinioms per
duoti turėjo radio stotį.

AUKOS NL
J. Bajoras
$
M. Kojelis
H.Dranseika
V.Zaleckis
E. Jankutė
V.Buntinas
K. Merkis
P.Katinas
A. Grigaitis
J.Dilys
L. Jakaitis
A.Tamošaitienė
B.Naujalis
A.Verbickas
Dr.N.G. Nogės
M.Kringelis
O.Sablauskienė
J.Zalatorius
T. Bartkus
A.J.
J.S.
J.A.
Kun. J. A. Kučingis
A. Kenstavičius
S. Noreika
J.Žiūkas
KLB Delhi Apyl. V-ba
J.Miklovas
E. Vengi anskas
Dr.G.l.Židonis - Vėbra
J.G.
A. Viscosas
M.Milienė
A.Stašaitis
J.Dragašius
J.Suslavičius
Sudburio Liet. Medž.
Meškeriotojų Klubas
V.Navickas
A.Jasiūnas
J.Gir.evičius
E. P. Vaupšienė
K. J okubauskienė
Z. Barysas
V. V aitekūnienė
H.Stepaitis
A.Sarpalius
Dr.A.O. Jaugelis
M.Meškauskas
B.Gedraitienė
J.Tumosas
S.Yespelskis
A.Paškevičienė
V.Treigis
M. Petrulis
KLB Hamiltono apy.
Šalpos Fondas
KLB Vancouverio
Apyl. Valdyba
Dr. K.Gudaitis
J.Lukošiūnas
A.Ragauskas
J.Jocas

2.50
4.00
4.00
1.00
2.00
1.00
1.00
4.50
1.00
1.00
1.00
5.00
2.00
2.00
2.00
5.00
4.00
1.00
2.00
11.-00
10.00
10.00
4.50
2.00
1.00
1.00
20.00
6.00
5.00
2.00
1.00
4.00
10.00
5.00
2.00
2.00

10.0Q
2.00
1.00
5.00
1.00
1.00
5.00
1.00
1.00
2.00
10.00
3.00
1.00
1.00
5.00
3.00
1.00
2.00

10.00
11.00
2.00
10.00
1.00
11.00

nuoširdžiau Aukotojams
šiai dėkojame. N L.
LESTER B. PEARSON

JEAN DRAPEAU

Tie abu gavo McGill universiteto teisi” doktora- .
tus- Garbės doktoratus.

100 metų sukaktis buvo neseniai
minimos,,vienas pirmų jų buvo kun.
Andrius Striupinskas, marijonas is'

Pasaulio Lietuvi” Ben
druomenės pirmininkas
T. Bachunas su žmona
atostogauja Havaj” sa
lose. taisydami sveika
ta.

PLATINKITE
’ NEPRIKLAUSOMĄ
LIETUVĄ

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS
KAPITALAS IR PALŪKANOS

BESALYGINAI GARANTUOTOS

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI

3, 4 ar S metai 5%% 1 ar 2 metai 5%

6 iki 10 metų S%%.

Teirautis: 875-2800
Eastern & Chartered
Trust Company
625 Dorchester Blvd. West
Montreal.
TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

i
yjol

19 1

Londono TV bokštas
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A. MERKELIS

Lietuvos keliu
(Ii V. Kudirkos monografijos)

6.

Maskviečių skepticizmas Vinco Kudirkos entuzi
azmo neatšaldė ir jo energijos nepakirtotką jis užsi
mojo, to siekė ryžtingai.Seiniečių ir maskviečių ne
draugišką, laikysena^ "Varpo " atžvilgiu Vincas Kudir
ka vykusiai ir kapdžiai pašiepė Varpo Nr. 2 išspaus
dintoje satyroje Žvirbliai ir Kaliausė. Joje rašoma,
kad kartą susitarę žvirbliai pasivaišinti nuskridę į
kviečius. Vienas žvirblių, pamatęs kažką juodą styr
int viršum varpų, išsigandęs čir-čir-čir suriko. Su
lėkę į krūvą jo draugai klausią, kąs čia atsitikę. Išsi
gandęs žvirblis parodė baisybę. Žvirbliai, negalėda
mi suprasti, kas ji galėtų būti ir bijodami įklūti, bai
lūs ir alkani nuskrido. Vincas Kudirka savo satyrą
baigia šiais žodžiais:
Mat žvirbliai žodžių baugingų paklausė,
Arčiau nebandė pažinti baisybės,
Palydėj kviečius . .. Na, o iš teisybės
Kviečiuose būt radę tik seną kaliausę.
Viskas kas reikalinga Varpui leisti, buvo paruoša
ta. Tik betrūko svarbiausio dalyko - pinigu. Jų parū
pino Juozas Kaukas. Jis davė 2.000 rublių iš savo
sužadėtinės kritčio. Tokia stambi suma sudarė tvic
tą pagrindą Varpui, ir jis bent metus laiko buvo gali
ma leisti be piniginių rūpesčių.
Pirmasis Varpo numeris buvo suredaguotas Vin
co Kudirkos, Jono Gaidamavičiaus ir Juozo Adomai*čio, kuris laikraštiniame darbe jau turėjo šiokį tokį
patyrimą.
Jis buvo išleistas 1889 m.pradžioje.
Ir taip pradėjo gausti Varpas, žadindamas lietu
vius iš tautinio snaudulio ir kviesdamas juos prie
savo tautos darbo. Pimajam Varpo numeriui įžangi
nį straipsnį parašė Jonas Gaidamavičius, pažymėda
mas jame, kad Varpo tikslas tarnauti Lietuvai, o ne
skirtingoms lietuvių partijoms. Varpo pirmojo nume
rio vedamajame rašoma, kad Varpe būsią vietos vi
siems balsams lietuvių tėvynės mylėtojų. Varpas spa
usdinsiąs tik tokius straipsnius, kuriuos matys nau
dingus bendriesiems lietuvystės reikalams, atmesda?
mas tai, kas siekia vienus lituvius skirti nuo kitų.
Varpo tikslas - tarnauti Lietuvai, o neskirtingoms
lietuvių partijoms. To tikslo pasiryžęs siekti, moky
damas lietuvius lietuviškai galvoti, žadindamas juos
irjungdamas į tautinį darbą, pratindamas tinkamai
elgtis, aiškindamas kelius, kuriais eidami jie gars
iai galėtų pasakyti"Lietuviais esame", keldamas Liv
etuvos kultūrinę ir medžiaginę būklę, šalindamas iš
lietuvių tarpo linkimą nutausti, uždegdamas ju širdyj
se nors mažą kibirkštėlę tėvynės meilės. Vadinas,
Varpo pagrindinis tikslas - žadintilietuvių tautinę są” no nę, kad jie žinotų, kas esą ir ko siekią.
Vincas Kudirka išspausdino eilėraštį Varpas, ku
riame simboliškai pavaizdavo naujojo laikraščio pas

VYT. RIMKEVIČIUS.

LIETU

nepriklausoma

ROMANAS

STUDENTAI
31.

XVI. KAI KRENTA ŽVAIGŽDES

Šiandien Vincas išgirdo, kad Stasė rengiasi išva
žiuoti iš Instituto. Iš pradžių tuo nepatikėjo. Neradęs
Stasės namuose, užėjo į dekanatą.
— Taip, buvau priverstas išleisti,— atsakė deka
nas.— Kitais metais, sakė, grįš. Tėvų materialinė pa
dėtis sunki...
— Melas! Jos tėvas — fermos vedėjas,— prieštara
vo Vincas.
— Pakalbėkit su ja, Norvaiša,— paprašė dekanas.—
Kiek aš bekalbėjau, užsispyrė, ir baigta.
Vincas įpykęs paliko dekanatą. Viskas buvo daroma
patylom, už jo pečių. Jonas laikėsi iššaukiamai.
— Stasė nori iš raikomo įskaitos kortelę paimti,—
pasakė jis Vincui.
— Tegul pati ateina į komitetą,— atsakė Vincas.
— Jos nėra paskaitose. Išėjo apsipirkti.
Vincas norėjo pasakyti: „Aš pas ją užeisiu", bet
vieton to, įpykintas Jono ramaus balso, viskam abejin
gos jo veido išraiškos, atrėžė:
— Dešimtą būsiu komitete. Tegul užeina.
Vincas buvo įsitikinęs, kad pakalbės su Stase, ir ji
liks Institute.
Po paskaitų jis, užkandęs bufete, liko skaitykloje,
bet negalėjo išsėdėti. Salia jo seminarui ruošėsi Aldona
Ledaitė. Pavakare jie išėjo pasivaikščioti

Saulei tekant, sugaudė Varpas, tartum žmogaus
lūpomis ragindamas keltis prie darbo. Pažadintieji
sukruto , lyg didžiulio skrusdėlyno darbščiosios skr
uzdės, ir kiekvienas skuba prie savojo darbo. Bet Va
rpas vis garsiau ir aiškiau gaudžia: jis nori prikelti
tinginius miegalius.
Toks tikslas ir 1889 m. sausio mėi. Varšuvoje nu
lieto ir iš Prūsų skambančio Varpo .pirmuosius gare
sus Vincas Kudirka palydi šiuo linkėjimu:
Tai skambink Varpe, tegul gaudims tavo
Išilgai skersai eina per Lietuvą.
Budink ir šauki graudžiu balsu savo,
O tas šaukimas perniek tenežūva.
'Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite. . .
Varpas lietuvių visuomenės buvo pasitiktas nebe
taip džiaugsmingai, kaip Aušra. Iš pradžių džiaugtasi,
ji skaityta, nesigilinant į jos turinį. Iš Varpo jau dau
giau reikalaujama, ir jis vertinamas kritiškai. Daugu
mai kunigų Varpas negalėjo patikti dėl savo liberaliz
mo, pozityvizmo ir religinės indeferencijos. Kai kurie
liberalistiškiau nusiteikę jaunesnieji kunigai, iš pradžių Varpo nesišalino, vienas kitas jame bendradarbi
avo, bet veikiai nuo jo pradėjo tolti. Konservatiškiaunusįteikusiems kunigams Varpas kėlė baubą, kad jis
savo liberalistinėmis idėjomis lietuvių tautoj ėdriau
nąs katalikybę.
Varpo liberalizmas išplaukė iš tautinės vienybės
siekio. Vincas Kudirka norėjo, kad Varpe tilptų visi,
kurie sielojas lietuvių tautos reikalais ir siekia jai
gerovės. Tačiau šis kilnus noras beveik niekad neįvyk
domas, nes tie, kurie sielojasi tautos reikalais, jos ge
rove, kelius į ją ne visi vienaip supranta. Visų tikslas
gali būti vienas,bet ne visi tais pačiais keliais prie
jo eina. Vincui Kudirkai, pačiam gyvenime daug klai
džiojusiam, svarbiausia buvo teisingai suprastas tiks
las, o ne jam siekti priemonės,kurias kiekvienas pa
sirenka pagal savo išgales ir sugebėjimus .Kartais gin
čai dėl priemonių tikslui siekti patį siekiamąjį tikslą
niekais paverčia.
Kilnus tikslas yra objektyvi, pastovi nekintama vertybė, kaip koks didžiulis kalnas, prie kurio artėjame,
ir jį pasiekę,tikimės pasiimsią sau ar kitiemsjaimės
žiburį. Artėjimas prie kalno, siekimas laimės žiburio
jau subjaktvvus,kiekvieno savaip suprantamas ir vyk
domas, ir iš anksto juk sunku pasakyti, kad Joųo pasi
rinktas kelias į tikslą yra geresnis už Petro . Žinoma
idealiausia, kad ne visų tikslas bendras,bet ir priemo
nės jam siekti suderintos:tuomet greičiau ir lengviau
pasiekiamas tikslas.Bet realybė toli nuo idealo, ir ta
ip esant, svarbiausia, kad kiekvienas ,kaip išmanyda
mas, prie jo artėtų, o ne savo jėgas eikvotų kovai su
kaimynu, kuris jo manymu, neteisingai prie tikslo einEgjS, Iš tokios kovos dvigubi nuostoliai:ir neprasmin
gai kovai eikvojamos jėgos, ir kaimynui trukdoma sie
kti tikslo.
Ir Varpas siekdamas tautinės vienybės, atverda
mas savo puslapius visiems, kuriems svarbūs tautos
reikalai, vis dėlto jos nepasiekė. Ligi Aušros ir Varpo
laikų lietuvių didžiausias bei kilniausias skelbiamas
idealas buvo Dievas, o Aušra ir Varpas iškėlė ir an
trąjį - Tėvynę.
Nors tie idealai ne tos pačios plotmės ir nelygina
mi, tačiau iškėlus Tėvynės idealą, kunigai pradėjo būkštauti.kad jis nepradėtų skelbti Dievo, ir ne visi bu
vo tiek išmintingi, jog suprastų, kad tuodu idealai^ su
derinami, ir jų tarpusavio kova bergždžia ir net žalin
ga. Tad Aušros ir Varpo laikais tarp pasauliečių ir
dvasininkų kilusi nesataika bent pradžioj buvo daug
gilesnė negu ta, kuri kyla įvairiomis priemonėmis sie
kiant to paties tikslo. Tai jau buvo idėjinė nesantaika
ir iš jos kilusi kova. Kas galėtų drįsti tvirtinti, jogide
jinė kova nėra pažangos veiksnys, bet ji tokia yra tik
tuomet, kai ją lydi tolerancija, pats gražiausias įmo
nių tarpusavio sugyvenimo žiedas, aukščiausias žmo
gaus kultūringumo ženklas.O jos mums trūksta netik
dabar, bet ir anais žavingaisiais mūsų tautos renesan
sinio pavasario laikais.
Tad Varpas vertė sukrusti Lietuvos kunigus. Jo
balsui jautriausi buvo jaunieji.Kaune Žemaičių kuni
gų seminarijos auklėtiniai; susiourę į slaptą Lietu
ko? jMylėtojų Draugiją, kiek vėliau virtusią Lietuvos
Patrono §v. Kazimiero Draugiją. Pamatę, kad su Var.
jiems nepakeliui, subruzdo organizuoti savą katalikiš
kai lietuvišką laikraštį.

Po atostogų kiekviena kertelė atrodė įdomi. Vaikš
čiojo gatvėmis, apėjo Gedimino kalną, stoviniavo prie
kinoteatrų afišų.
Grįžę iš miesto, užsuko į merginų bendrabučio sodą.
Tai buvo savotiškas parkas: šonais tęsėsi liepų alė
jos, viduryje — suoleliais apstatyta klomba, o aplink ją
augo obelys.
Sodas buvo merginų bendrabučio pasididžiavimas,
tačiau jo priežiūra daugiau rūpinosi ne pačios šeiminin
kės, o nuolatiniai bendrabučio svečiai — studentai. Juk
tik retas studentas čia nesisvečiuodavo.
Savanoriška talka pavasario popietėm sutvarkyti šį
kampelį būdavo didžiausia iškilmė. Tiesą pasakius, nė
nebūdavo visiems ką veikti. Apkarpyti gyvatvores,
nubaltinti obelis ir prinešti į klombą šviežio puraus
juodžemio juk ne toks jau didelis darbas, ypač kai
sutartinai stveriasi kelių fakultetų vyrai. Užtat kiekvie
na sodo pėda buvo prižiūrėta, iššluota, nugrėbstyta.
Tik vieno dalyko niekas negalėjo sutvarkyti — tai
suolelių. Kaip sargas juos besustatydavo aplink klom
bą, atėjęs kitą rytą, vėl rasdavo ištampytus į nuoša
liausius sodo kampelius.
Tylu sode.-Tik kartais iš praviro bendrabučio lango
išsiveržia merginos juokas. Klomboj žydi rudens gėlės.
Takas aplink klombą nubarstytas šviesgeltoniais obelų
lapais.
Sėdi Aldona šalia Vinco, kramto kartų lapo kotelį,
ir jiedu kalbasi apie pačius paprasčiausius dalykus: kad
šįmet turėsią ilgą praktiką mokykloje, kad į pirmą kur
są atėjo daug gerų sportininkų ir du pradedantieji poe
tai, prisimena atostogas. Vinco kaktoje beveik neiš
nyksta dvi statmenos raukšlelės. Aldona žino — Vincas
kažką galvoja, vieną ir tą patį, bet visiškai ne apie tai,
ką kalba.
Bendrabučio languos užsižiebė elektra. Ant užuolai
dų šmėžavo kambariuose vaikščiojančių studenčių še
šėliai. Liepų alėjas gaubė prietema. Atrodė, kad klom
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Fmilija Puošytė. prieš metus baigusi Lovolos kole
gija dabar Ottawos universitete nabaigė biblioteki
ninkystės kursą ir gavo bibliotekininkės diplomą Tau
noji bibliotekininkė jau priimta bibliotekininke į Loyolos universitetą. Sveikiname nauja diplomante ir
linkime sėkmės.

moniRtfiLIS IR LOS RRGfLtS
vėjuotos/. Temperatūra
Šią žiemą man teko
dienomis tarp 65-80 lai
praleisti Los Angeles ,
psnių, o naktimis tarp
Calif. Sugrį žus Montre40-50 laipsnių. Vasaros
alin, tenka daug atsaki
karščiuose, vietiniai tei
nėti į klausimus, liečia
gia, temperatūra kartais
nčius Kalifornijos gyve
nimą ir prgyvenimą.Ma pakyla net iki 11O laipsn
ių, bet sako, varginančio
tydamas montrealiečių,
didelį susidomėjimą Ka karščio nejauti, o nakti
mis, sako, atvėsta, kad
lifornija, noriu su "Ne reikia prisikloti. Vadina
priklausomos Lietuvos"
mų "smog"gesų, pertris
skaitytojais pasidalinti
mėnesius aš nejutau.
žiupsneliu minčių.
Pragyvenimo lygis ly
Kalifornija nelabai
ginant su Montrealio, Los
gali didžiuotis savogam
Angeles galėtų būti tru
tos vaizdais, bet ji gali
putį pigesnis. Truputį bra
didžiuotis savo gamtos
ngesni namai, nuomos ir
turtais, gausiais alyvos
miesto autobusai. Maisto
šaltiniais, derlinga že
me ir puikiu, švelniu sa kainas galima lyginti su
Montrealio. Rūbai tenai
ulėtu klimatu.
pigesni. Jokių sunkių rū
Didžiąją Kalif.teri.orijos dalį užima didži bų nereikia. Elektriniai
uliai rudo smėlio ir gra išdirbiniai ten daug piges
nito kalnai, bet tarpukal ni. Namus šildvti ten ma
nėse išsirikiavę pramo žai tereikia. Uždarbiai
palyginus su Montrealiu:
ningi miesteliai ir ūkiai
tenai vidutinis darbinin
su labai derlingais že
kas savaitėje uždirba ta
mės plotais , kur vaisi
rp 20-25 dol. daugiau ;
niai augalai duoda du
didesni specialistai už
derlius per metus.Dar
dirba žymiai daugiau.
žovės , vietomis , suspė
Daugiausia maneklar
ja priaugti net 4 kartus
usinėjo,ar lengva tenai
per metus.
darbą gauti ?Kiek aš pa
Klimatas , kaip man
teko patirti per 3 didžiu tyriau, visi išvažiavę iš
Montrealio vienur ar ki
osius žiemos menesius
tur dirba. Kai kurie,kaip
Los Angeles mieste, tu
riu pasakyti - puikus ..Di pasirodo, trumpu laiku
jau visai gerai įsikūrę ;
enos saulėtos, tvkios/ne

boj gėlės žydi tamsiais žiedais. Vincas nutilo, apsidairė.
Jie, tur būt, vienu du sode. Ne, alėjos kampuose žyb
čioja cigarečių žarijėlės. Aldona užniūniavo, Vincas
pamatė jos lūpose obels lapą.
— Mesk! Juk jis kartus. Bacilų visokių...
— Nemesiu. Man patinka,— atsakė Aldona ir niū
niavo toliau.
Vincas norėjo atimti. Aldona gynėsi. Graži ji pasi
rodė Vincui šioje prieblandoje. Graži savo šypsena,
kuri verčia šypsotis kitą ir nenorint. Nutvėręs Aldoną
už rankos, Vincas atėmė lapą.
Gailiai cyptelėjęs, prasivėrė antrame aukšte langas.
Vincas ir Aldona sužiuro. Prie lango aiškiai matėsi
vaikino ir merginos siluetai, jie gi iš šviesaus kambario
nieko nematė sodo tamsoje. Vaikinas iškėlė ranką, kaž
ką rodė danguje ir aiškino:
— Dzievaži! Grįžulo ratai! Kaip mane gyvą matai!
Vaikinas astronomijos mokė labai neilgai. Iškilusi
ranka nusileido ir apkabino merginą. Merginės rankos
nusileido ant vaikino pečių. Sodo kampe kažkas ėmė
ploti ir šūktelėjo: „Bravo! Bis!.." Vaikinas atšoko nuo
lango...
Aldonos rankas Vincas laikė savosiose. Ji žiūrėjo
į jį, ne į langą. Vinco kaktoje vėl susimetė raukšlelės,
ir jis staigiai atgniaužė pirštus.
Aldona nuraudo, bet tamsoj Vincas nematė jos vei
do. Jie atsitraukė vienas nuo kito, ieškodami žodžių,
kuriais pridengtų tarp jų šmėkštelėjusį nejaukumą. Nesirezgė kalba apie atostogas. Reikėjo kitokių žodžių.
O jų nebuvo. Aldona jam — gera draugė. Nieko kito
joje nepastebėjo. Gal keistokas buvo tas drovus švel
numas, kuris atsiranda, kai jiedu lieka vienu du. Bet
ar ne ji atkakliau nei kas kitas ginčijasi su juo.
Padangę perrėžė krintanti žvaigždė.
— Žvaigždė nukrito...— tarė Aldona.
— Matyt, ta pati, kurią astronomas pro langą rod ’.
— Blykstelėjo ir !*nvko...— tartum pati su savimi
Nukelta 4-tan puslapin.

beveik visi jau turi įsi
giję didesnius ar mažės
nius nuosavus namus.Pa
skutiniu laiku girdėjau,
kad pp.Rukšėnai nusipir
ko nuosavus namus.
Kiek yra lietuvių Los
Angeles mieste ? Tai kla
usimas,) kurį atsakyti
sunku. Aš pasakyčiau :
apie tiek, kiek Montrealy.Aš tuo klausimu tei
ravausi pas vietinius lie
tuvius, bet konkretaus
atsakymo negavau. Vieni
teigia - apie 6.000,kiti
sako - net apie 10.000.
O kiek lietuvių yra Mont
realy? Aš kai kalbu su
svetimtaučiais, tai sa
kau, kad Montrealy lie
tuvių yra apie 12.000,
o tikrumoje kažin ar pu
sė to yra ?...
Visųpmeninės nuosa
vybės : Sv. Kazimiero pa
rapija turi gražų kampą
žemės,/visą bloką/ su
mokyklom ir sale.Salė
naudojama iš senosios
bažnyčios, apatinė salė
turi barą, virtuvę ir tal
pina apie 200 žmonių.
Viršutinė talpina apie 4
OO žmonių. Tautiniai na
mai turi barą ir virtuvę,
salė talpina apie 2 OO
žmonių. Lietuvių Bendrlomenės namai taipgi
talpina apie 2 OO žmo
nių, turi barą ir virtuvę.
Teko kelis kartus valgy
ti skaniai pagamintų lie
tuviškų valgiu. Taip pat
yra "Lietuvių Dienų"reaakcija.Teko dalyvauti
keliuose parengimuose.
Publikos buvo tarp 2 OO
- 3 OO.
Vasario 16 minėjime
dalyvavo gal virš 400
žmonių.Bet reikia atsi
minti,kad Los Angeles
gal tris kartus didesnis
už Montreal!, todėl žmo
nėms į vieną vietą su
važiuoti yra sunkiau.
Daugelis klausia pa
tarimo, ar verta ten va
žiuoti ?Aš patarčiau vi
siems, kurie tuo intere
suojasi, jei aplinkybės
leidžia, pirmiau nuvaži
uoti ir pasitikrinti vie
toje savais klausimais.
Man ten visai patiko.
Turiu padėkoti tie
ms pas. kuriuos teko ap
silankyti ir būti nuošir
džiai priimtam ir lituviškai pavaišintam, bū
tent :K. M. Macijauskam
-Mitchel, pas kuriuos vi
są laiką gyvenau; A. E.
Antanaičiams, kurie pa
rodė daug širdies, pp.
Rukšėnams, pp. Pužaus
kams, pp.Kilmoniams,
ypatingai Rūtelei, kur i
mus karštoj dienoj pa
vaišino ir atgaivino.Ta
ipgi poniai Kamandulienei, kuri, būdama jau per
80 m. am ž. mums padai'
navo lietuviškų dainelių,
pp. Jocams, pp. Kalvaičiams. Visiems čia su
minėtiems reiškiu nuo
širdų lituvišką ačiū.
D, Norkeliūnas.

KAUNIETIS, APSIRENGĘS PAGAL
CENTR. STATISTIKOS BIURO PRAGY
VENIMO MINIMUMO .APSKAIČIAVI
MĄ
"Šluota.

— Norėjau sužinoti, ką jūs vei
kiate šiandien va*‘are!"§iuota«

nepriklausoma
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LIETUVIAI KANADOJE VEDA GOBELENŲ KURSUS
Londono, Ont. apylinkės
audėjoms paveikslinių kili
mų-gobelenu kursai vado
vaujant Anastazijai ir An
tanui Tamošaičiams, praė
jo su dideliu pasisekimu.
Tamošaitienė buvo paruo
šusi platų teoretinį kursą
irdaugybę technikos pavyz
džių.dTamošaitis parengė5ospaĮvota kartonu/cartoon/ gobelenų technikai.
Kursus ir parodą plačiai
paminėjo ir įdėjo nuotrau
ką vietinė spauda-.
The London Free Press
Tuesday, April 27,1965. ry
tinėje laidoje, o taip pat tą
pačią dieną net du kartu
rodė televizijoje/canallo/
ir per radio.
Dail.Tamošaičiamspa gerbti Londono lietuviai
surengė vaišes, o kilimų
kursu užbaigimo proga ka
nadiečiai juos pagerbė iš
kilmingais pietumis.
A. Tamošaičiai aplankė
Londono muziejus, gale ri
jas ,Eldon House aprodėK.
J.Kudukis sen., p. Eiman
tas Londono miesto apyl
inkes .lietuvių šventoyę ,Ę.
Daniliūnas pristatė Londo
no jaunimą, o Mrs. Alice
Newton, kilimų kursų or ganizatorė nuvežė parody
ti Hyde Park vietoves.

Anastazijos Tampšaitienės
Paroda Londono Muziejuje
pasibaigė gegužės 2 d.
A.Tamošaitienės kilimų pa
rodą ir paveikslai jau nuo
praeitų metų buvo gąrsina
ina LondonoMuziejaus biuletiniuose ir Londono mies
to leidinyje.
Parodą atidarius, apie
spalvotus kilimus rašė Le-

nore Crawford ir Diny Bak
ker.
Parodą organizuotai ap
lankė lietuviai su kun. Pacevičiumi, o kilimų kursu
klausytojos -sekančiądie
ną.

1965., V. 12. - 18.(942)

LIETUVA

ųtes ran
Nerasiu aš plačiam pasauly
Tokių kaip tavo rankų —
Mamytės rankos neša saulę
Per mano žydrų dangų.
Nerasiu tūkstančiuos pakalnių
Tokios švelnios žibutės —
Kaip tavo rankos, rankos švelnios
Ant kūdikio galvutės.
Žieduos pilka bitelė lankos.
Atskridus ilgą kelią. . .
Mamytės rankos — darbščios rankos
Darbštesnės už bitelę.
Paglosto jos rožes raudonas.
Ir žiedas atsivožia. ..
Mamytės rankos — milijonas
Pačių skaisčiausių rožių.
Nerasiu aš plačiam pasauly
Tokių kaip tavo rankų!
O nešk, mamyte, laimės saulę
Per žydrą, taikų dangų I

J. GRUŠAS APIE
DRAMATURGIJĄ.
Dramaturgas J. Grušas
"Tiesoje" pripažino, kad
santykiuose tarp teatrų
ir lietuvių dramaturgų
esama nesklandumų. Pa- i
gal Grušą,teatrai,veikalus
statydam i, e ikvo janema ž ai
pinigų .Vardan ko visa tai?
"Kokios dvasinės vertybės
atiduodamos žmonėms .ku
rie sumokėjo už b įlietas ir
atėjo ka žko svarbaus tikė
damiesi ?Kas palieka, už
dangai nusileidus ?"Pagal
Grušą, teatras turįs taip
atsakyti į klausimus,kaip
negali atsakyti nei spauda
nei radijas, o klausimai,ki
lę žmonių protuose, reika
lauja atsakymo.
J. Grušas daro priekaisštų ne tik režisieriams, bet
ir dramaturgams, nes jie
nevisada pajėgia įsibrauti
į "sudėtingą žmogaus dva
sinį pasaulį, neparodo kū
rybinės drąsos,jie dažnai
pavaizduoja hero jų, sukirp
tąkaųiogikos silogizmas,
sovietiniai herojai kartais
parodomi schematizuotai"
J. Grušo nuomone, juk gy
venime esama ne tik hero
jų, stebime ir blogas ydas
neigiamus reiškinius.Į ti
krovę privaloma žiūrėti
blaiviai. Pagaliau, jis tei
gia, kad lietuvių teatre tu
rinčios rasti vietos naujos
dramaturgijos formos.
Rež.H.Vancevičius taip
pat "Tiesoje"/nr. 90/ pri

tarė J. Grušo mintims ir
pažymėjo, kad,jo nuomone,
kai kurie dramaturgai ,
kaip Grušas,Gricius ir Inčiūra, visada pripažįsta
didelį teatro poveikį .Iš jų
daug galėtų pasimokyti
jaunieji dramatargai.Vancevičius nusiskundė, kad į
tearus dažnu atveju paten
ka nesubrendę veikalai .Jau
praėję tikrųjų dramatur
gų, kaip V. Krėvės-Micke
vičiaus, B. Sruogos, P.Vai
čiūno,laikai,o likę stiprie
ji dramatargai/Grušas, Inčiūra... /, pasak Vancevi
čiaus,! dramaturgiją žiūrį
"kažkodėl atsargi®.!.
E.

Anastasia TamoSaitis with Tapestry on Loom
Daug kaltės tenka ne
tik Račiūnui,bet ir libreto
autoriui J. Mackoniui.
Kai kurie personažai
primenąBoriso Godunovo,
Toscos ar Aidos operas,
kai kurios vietos,kaip jė
zuitų choras,Raciūn© ospe
roję visškai "susišaukia"
su žynių choru Verdi "Ai
doje". Režisierius J. Gus
taitis kritikuotas už nema
ža statiškų, veiksmą stab
dančių vietų .Kas toje ope
roje gero, tai, pagal Venc
kų,jos idėjinėpusė-paliestas šių dienu Lietuvai opus
svarbus antireliginės propagandos baras/atseit, jau
ir opera verčiama tarnau
ti prieš religinės propagan
dos tikslams/.
E.

TRUKUMAI A.RACIUNOJ.MACKONIO "ATEISTI
NĖJE OPEROJE".
Vilniuje pastatyta naujo
ji. A. Račiūno opera "Sau"Sau
17amž.
lės miestas" /apie T~
gyvenusį ateistą Kazimie
rą Lyščinskį/plačiai ver
tinta Lietuvoje leid žiamoje spaudoje. "Literatūros
ir Meno" savaitraštyje V
Venckus teigia,kad Račiū
AKT. V. DINEIKAI
nui šioji opera labiau pa
vykus i už jo "Tris talisma
65 m. amž.
nus" /1936/ ir "Marytę"
/1953/.Esama nemaža me
Lietuvoje paminėtos ak
niškai išbaigtų ir melodin
gų muzikinių epizodų, sce toriaus Viktoro Dineikos
nų ir ištisų paveikslų. La 65-sios gimimo metinės.
bai įspūdingos jėzuitų bei Jis gimęs 1900 Rygoje.
o ir gies........... 1914 m. karui prasidėjus,
vyskupo maldos
mės, labai artimos griga- Petrapilyje įstojo į VaičIiš1<ajam“choVaTui7^či^;,rkaus dramos stadiją. 1918
Račiūnui nepavykę visumoVisumo- ni
m .• su Vaičkau!?
Vaičkaus trupe atvyje sukurti vientisos dra-1' ko j Vilnių, kur vaidino
maturginės linijos.
lietuviškuose spektakliuo-

se Vilniuje ir provincijoje
ligi 1918m. pabaigos. Daly
Antanas Tamošaitis Shows Tapestry
vavo kovose dėl Lietuvos
nepriklausomybės. Kauno
Vals. Teatre vaidino iki
1924 m. Tais metais išvy
kęs į JAV, karta su A. Va
nagaičiu, J.Dikiniu ir J.
Olšausku sukūrė teatrą
Dzimdzi - Drimdzi ir su
juo dvejus metus važinėjo
po kolonijas. 1926 m.grį VEDA DR. GUMBAS
žęs į Lietuvą, V.Dineika
KANDIDATAS
vėl pradėjo darbą Valst.
PAS DANTŲ
Teatro dramoje Kaune. .Į LAKŪNUS
GYDYTOJĄ
Sukūrė daugiau kaip šimtą
Jaunas vyras laiko eg
sceninių vaidmenų.
Gydytojas, atlikęs
zaminus į aviacijos mokyk
patarnavimą, sako paci
lą. Egzaminuoto jas jįklau
entui:
sinėja:
LIETUVIU DAJLININKU
- Jūs esate man sko
DARBAI I UŽSIENĮ.
—Ar rūkote?
lingas 12 dolerių.
-Ne.
- Kaip tai,daktare?
-Gal geriate?
"Tiesa" /nr.92/ prane
juk jūs anksčiau imdavo- Niekuomet.
šė, kad surinkta kelionei į
te daugiausia tris dole
-Lošiate kortomis ?
užsienį 217 lietuvių daili
rius už danties ištrauki
- Jokiu atveju, -į visus
ninkų darbų.Į JAV-bes,Sve
mą....
diją,Belgiją,Olandiją siun- klausimus atsako neigia
-Taip. Bet jūs taip
č iam i tapvtojų A. Gudaič io, mai.
šiauriai rėkėte, kai jums
- Tai kodėl jūs norite
A. Savicko, y. Gečo , M.
traukiau dantį, kad išbai
C virkienės, J.Svažo, L.Kati tapti lakūnu ?Juk jūs ir
dėte tris mano pacientus
no, A .Motiejūno natiurmor taip galite skraidyti, nes
tai bei Lietuvos gamto esate tikras angelas. .. .
vaizdžiai, grafikų J.Kuz• Kas netiki pasiaukojimu, tas
minskio, S.Krasausko, L.
Barysaitės , A. Skliutausjau pamiršo motiną.
kaitės, A. Steponavičiaus ,
• Širdis turtinga ne taip, kaip
P. Rauduvės, S.Rozino es
bankas: ji neturi aukso at
tampai, tematinės graviū
sargu, ji nuolat triūsia ka
ros, iliustracijos, Vilniaus
syklose.
senamiesčio vaizdai ir kt.
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Antanas Miškinis apie Juozę Tysliavęi

MONOLOGAS RASI] KALNELY
nemoku. Su konsulais, pasiuntiniais
Ir mergaitėm iš aukšto
kalbėjais
Kapotais grakščiais sakiniais Modernizmo tareisi
skelbėjas.. .
Vertybė žmogaus — jo
vidus.
Pas
mus
tiktai
svečias
buvai,
O tada įsakmesnis ir žodis.
Atsimenu, koks išdidus
Lyg jūreivis j krantą
sugrįžęs.
Ir nenuorama kitkart man
rodeis. Save ir kitus citavai,
Didžiavaisi draugais iš
Paryžiaus.
Nesiruošiu nieko aš teist.
Visos dainos man pynėsi
žavios. Eilėraščiais ir pinigais
Susirūpinai, kandžiai
Po sostines tąsyk švaistais,
šypsodams —
Daug Europos šalių
apvažiavęs. Sudie pasakyt jau rengeis
Sieloje dulkių nešioti

Tysliava

Antanas Miškinis

A. MIŠKINIS

Suvalkijos žaliuojantiems
Likimo didžiam lošime
sodams. Argi nauja visokis mirimas?
Tada lyg nedrįsau paklausi,
Gerai, kad nors š/uo/u keliu
Kaipgi bus? Ar negaila
tėvynės? Buvo lemta sugrįžt ir
nežūti —
Išgėrėm dar Šalto alaus,
Atsisveikinome prie kavinės. Pilkų pelenų žiupsneliu
Nedidžioj metalinėj dėžutėj.'
Paskiau — nežinojau ilgai,
Kokie vėjai ir kur bus
Kas verta — dainoj
nupūtę:
nepradings,
Primindavo kartais draugai,
Jeigu žodis į šviesą
Nežinojau — tau būt ar
nugręžtas,
nebūti.. Paliks, sublizgės dar,
manding,
Dabar štai kalnely šiame
Kaip tas deimantas pasakų
Ne tu vienas ilsėsies nurimęs;
raštuos.

Dr. Juozas

Vienam iš Lietuviu Enciklopedi
jos red. dr. Juozui Girniui geguz
ės 22 d., 7 v.v. Bostone Pilie
čiu dgjos salėje ruošiamos 50

Juozas Tysliava

Rudenį dažnai krenta žvaigždės, be ženklo išnyk davo į auditoriją, kad nesusitiktų? Tur būt, visados taip
baigiasi gimnazistiškos meilės...
damos naktyje.
„Gal pasakyti? — užklupo Stasę visiškai blaivi min
— Tėvai negali padėti, o iš stipendijos nepragyven- tis.— Per smarkiai pasityčiočiau iš jo. Gal?.. Neapykan
kalbėjosi Aldona.— Taip geriau, negu smilkti.
— Ugnelės reikia ilgam užtekti, ne vienam blyks siu...
ta geriau negu gailestis..."
—: Įsivaizduokim, kad taip... Kursas padės. Fakulte
telėjimui.
— Kaip sau nori... Tu geriau žinai, o įskaitos korte
— Mokai? — grįžtelėjusi į Vincą, paklausė Aldona. tas padės. Aišku tau? O juk visa tai — melas! — Vincas lę galėsi atsiimti, duosiu taloną,— tarė nusigręždamas
— Kalbu, ką galvoju,— atsakė Vincas, pasižiūrėjo sekė kiekvieną Stasės judesį.
Vincas.
Stasė sėdėjo tyli, atrodė, viskam abejinga. Ji bijojo,
į laikrodėlį ir greitai pakilo.— Laikas man. Į komitetą
— Aš rytoj ateisiu,— Stasė slinko iš komiteto.—
kad Vincas neišskaitytų jos minčių. Būtinai reikėjo iš Nelydėk, Vincai... prašau tavęs.— Stasė stabtelėjo, pa
tariu užeiti.
Aldona tylėdama atsistojo, ir jie nuėjo per sodą važiuoti. Bet kokia kaina!
jutusi, kad Vincas eina iš paskos.
— Netiesa...— ji prisipažino.— Išvažiuoju dėl Jono.
Atsisveikino. Ir prisiminė Aldona ketureilį:
Auditorijose virė vakarinis Instituto gyvenimas.
Vincas atsitiesė.
Vienur skambino pianinu, kitur dainavo, trečioj audi
Aš lyg žvaigždė, kuri žėrėjo
— Mokytojausi ir jam pinigus siuntinėsi?
torijoj, matyt, repetavo dramos būrelis. Pro praviras
Ir ilgai iš toli žėrės.
Stasė tylėjo.
duris Stasė išgirdo: „Mės vieno medžio lapeliai,
Tavęs taip niekas nemylėjo
— Niekur tu neišvažiuosi! Jonas prieš visą kursą Liuba..."
Ir niekas niekad nemylės.
atsakys už savo planelius.— Vincas vos tvardėsi.— Tu
Fakulteto skelbimų lentoj Stasė perskaitė savo kurso
Rudenį dažnai krenta žvaigždės, be ženklo išnyk gi sumiesčionėjai, Stase!
paskaitų sąrašą, atsigėrė iš bakelio drungno vandens,
damos naktyje.
Stasė atsistojo. Jos akys, sublizgusios ašarom, žvel kuris jai šį kartą pasirodė labai skanus. Įėjusi į audito
gė tiesiai.
riją, pasėdėjo suole, kuriame dažniausiai sėdėdavo.
— Gali galvoti, ką nori... Bet įžeidinėti... įžeidinė
Visa tai reikia palikti ir važiuoti nežinomais keliais
ti...— Stasė negalėjo ištarti žodžio. Ji nusisuko, prisi pas nepažįstamus žmones.
dengė veidą rankinuku.
-i
„O jei pasilikus? Vestume... Draugai gal nepa
XVII. A§ NEKENČIU TAVĘS!
Abu tylėjo.
smerks..."— abejojo ir blaškėsi Stasė.
— Matyt, ta pati, kurią astronomas pro langą rodė.
Vincas atidėtų Stasės veidą. Ji neverkė.
Jai kažkodėl pasirodė, kad šiuo metu tą patį galvo
— Blykstelėjo ir išnyko...— tartum pati su savimi
— Nori, Stase? Prieš nieką ncsiklaupiau ir hesi- ja ir Jonas, kad jis gailisi, įkalbėjęs ją išvažiuoti.
kalbėjosi Aldona.— Taip geriau, negu smilkti.
klaupsiu. Atsiklaupsiu prieš tave. Nevažiuok.— Jis pats
Stasė skubėjo pas Joną, tarsi bijodama pasivėluoti
— Ugnelės reikia ilgam užtekti, ne vienam blyks nepažino savo balso.
ar manydama, kad gali kas nors sutrukdyti pasimatymą
telėjimui.
Vincas jautė, kad, Stasei įšvažiavus, jis ją praranda su juo. Ji nesigėdino to, kad įeis į kambarį, kuriame
— Mokai? — grįžtelėjusi į Vincą, paklausė Aldona galutinai. Ne ją praranda, bet dalį savęs — pačias gra gyvena vyrai. Jai rodės, kad viskas išnyks nuo kelių
— Kalbu, ką galvoju,— atsakė Vincas, pasižiūrėjo žiausias savo mintis, mokyklos prisiminimus ir ruse jo žodžių, ir ji laisvai, lengvai atsikvėps.
i
i
į laikrodėlį ir greitai pakilo.— Laikas man. Į komitetą nančią viltį, kad jie kada nors vėl susitiks, kaip tada,
Joną Stasė rado bedėliojantį ant stalo lapelius su
turiu užeiti.
po šakota kriauše. „Nesusitiksim",— Vincas išskaitė iš
Aldona tylėdama atsistojo, ir jie nuėjo per sodą. nuleistų Stasės akių, pablyškusio veido, kuris jam stai išrašytais iš Daukšos „Postilės" veiksmažodžiais. Liuci
jus sodi io Stasę, sakė pavydįs Jonui tokios gražios
Atsisveikino. Ir prisiminė Aldona ketureilį:
ga pasirodė svetimas. Kodėl jis kankinasi dėl jos, kai merginos, apgailestavo, kad Stasė išvažiuoja, pastatė
ji tiesiog tyčiojasi, kiekviename žingsnyje primindama vyno bonką,—„kad kelias nedulkėtų". Jonas kruopščiai
Aš lyg žvaigždė, kuri žėrėjo
Ir ilgai iš toli žėrės.
Jono vardą! Kodėl jis laukė nerimaudamas šio susitiki
Nukelta 6-tan puslapin.
Tavęs taip niekas nemylėjo
mo, kai tuo tarpu Stasė, pamačiusi jį koridoriuje, ■ įei
STUDENT Al.

Girnius

metu sukaktuvės. Ilgiausiu me
tu

Atkelta iš 3—čio puslapio.

Ir niekas niekad nemylės.

— Ar negalėtumėte paskolinti
keletą migdančiųjų tablečių!

Be žodžių

man
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NEPRIKLAUSOMA

Montrealio lietuvių, šeštadieninės mokyklos ir Auo-štesnieji lietuvių kursai
baigia šiuos mokslo metus. Dviejų šeštadieninių ir Aukštesniųjų kursų bus
trys laidos. Šiame atvaizde matome praėjusiųjų metų šeštadieninių mokyklų,
laidą, kuri šiais metais sudarė pirmąjį Aukštesniųjų kursų kursą, dabar jau
perkeltą į antrąjį kursą. *
.
IŠ kairės: mokytoja Q. $edvilienėvir mokinės; L. Bijunaite, A.^Jonelyte, L.
Blauzdžiūnaitė, D. Kerbelytė, A. Žukauskaitė, V. Blauzdžiūnaite, ,D. Sabaly
tė ir mokytoja M, Malcienė; antroje eilėje: n. Selenis_, A. Mockus, L. Drešeris, J. Žukauskas, J. Rašytinis, R. Šeirys ir A. Bijūnas.
Foto Tony Laurinaitis

5PS L .

LIETUVA

Vaikų darželis, kurį Montrealyje veda
Nekalto Marijos Prasidėjimo vienuolės, dabar rekistruo
ja naujiems mokslo metams priešmokyklinio amžiaus vaikus,
kurie nori pasinaudoti darŽeliu.
Kas tiktai kali ir yra
darželio reikalinkas, patartina vaikus į jį leisti, nes
vienuolės vaikus mokyklai kerai paruošia ir kaivina jų
lietuviškumą. Kreiptis: 1450 rue de Sbve, tel;PO 6-9397.

Atvaizde matome darželyje žaidžiančius vaikus.

reikia priskirti ir kvarte
to vyru kostiumų keitimą
antrai koncerto daliai.Tas
keitimas koncertui nieko
gi nedavė.
iNebent apie kvarte
KLEVE LANDO OKTETAS KONCERTUOJA
tą spręsti, kaip apie pra
mogą, ne menišką įvykį,
Aušros Vartų dešimt lietuvių kompozitorių kū kas tiesa, dalinai ir buvo.
mečio sukaktuvėms iš Cle ryba, pritaikant ją oktetui
Bendrai, kvartetas dai
Klevelando vyrų dvi— navo, kaip sakoma, gražiai
veland© buvo pakviestas
ir A V parapijos salėje kon gubasis kvartetas Mon — Jis ir pasisekimą turėjo
certavo Clevelando vyru trealyje davė ilgoką pro gana didelį.Kelius dalyk
'SKAUTORAMA"
oktetas. Iš tikrųjų tai buvo gramą. Padainuotieji da
us turėjo kartoti. Publik
ne oktetas, o dvigubas kva- lykai gana įvairūs:liau— os buvo priimtas šiltai.
rtetas/4 balsų po 2/. 'To dies dainos, ištraukos iš Visa kvarteto sudėtis/ 1O
Gegužės mėnesio 15 d žavedys ir žinomas feldėl prasmingiau būtų šia^ operečių, filmų. Bet visi
šeštadienį, 7 vai. vakaro,
jatonistas Vilius Bražė
asmenų/gražiai laikėsi.
NAMAI STAČIAME ŠLAITE
m ansambliui vadintis — dalykai nuskambėjo vie
Montrealio Aušros Vartų nas. Jis atvyksta drauge
Buvo tikrai malonu pasi
nu
tonu,
be
ryškesnio
įvai
K
leve
lando
dvigubas
vyrų
su
savo
dukra
Livija,
ka

parapijos salėje bus ne
Gyvenamųjų
namų
statytojams
klausyti darniai skambė
rūmo, individualybės ir
dažnai iškyla
sunkumai,
susiję su
ri taip pat yra gabi lauža kvartetas. Esmėje tai yra
paprastas įvykis - Skaujusių dainų, ištraukų iš
sklypo ypatybėmis. Taip atsitiko ir
sudarė monotoniškumo
yedė. Vilius Bražėnas jau sumažintas iki aštuonių
torama.Ką reiškia šis
operečių, filmų.
šveicarų architektui Ciuriche. Pro
įspūdį.
yra vatįpvavęs Skautora- asmenų vyru choras.
keistas vardas?Jis buvo
jektuojamus
namus reikėjo statyti
Klevelando
kvarteto
moms
Čikagoje
ir
kitose
sugalyptas prieš keletą
Žodžiu, Aušros Vartų
stačiame šlaite. Tai buvo kalva, nuo
Tokiam
oktetui
būtų
stiprybė - geras sąskam Klebono T.P.Pečkio pa
kurios puikiai matomas ežeras. Pro
metų Čikagoje. Jau ir pir vietovėse. Jis yra šiossri
jektuotojas išsprendė uždavinį gana
bis, geras balsų suderi
miau Amerikoje buvo var ties specialistas. Jis suge siūlytinos daugiausia lie
dėkos
žodis
išreiškė
mooriginaliai.
nimas , harmoningumas.
ba ne tik vadovauti skautai tuvių liaudies dainos ir
tojami panašūs vardai:
nt paliečių nuomonę, su
Kadangi statybai skirtas lėšas rei
Solo įtarpos, kurias dai
atliekamai programai,bet ,
Cinerama, Motorama ir
kuria ir reikia sutikti.
kėjo išnaudoti labai ekonomiškai, ar
navo
A.
Gylys,
G.Motie*į ją įtraukia ir publiką.
chitektas suprojektavo
pastatų, ku
kit. Visos šios "ramos"
Koncertas buvo ver
riame būtų keturi penkių kambarių
reiškia didinga ir nepap
Skautai ir skautės jau Skautorama. Tad visi kvie jįinas, V.Raulinaitis, V.
tas dėmesio ir todėl jo
butai, vienas keturių
kambarių ir
dabar šiam įvykiui uoliai čiami atsilankyti ir parem Ziedonis, gražiai derino pasiklausyti susirinko
rasta. Tad ir skautai, no
vienas vieno kambario butas. Visi
rėdami suruošti didingą,
ruošiasi. Programa bus tik ti mūsų jaunimo pastangas si su visuma.
geras tautiečių būrys,ku
butai yra visiškai atskiri ir turi at
Kvarteto vedė jas,Ry.
rąi įvairi ir įdomi, dar nie. Visas pelnas bus skiriam
nepaprastą skautišką pa
rie savo padėką reiškė
skirus įėjimus iš gatvės-laiptų, ky
rengimą, pavadino jį Skau kad nematyta. Plačiau apie as stovyklavietės įrengini tas Babickas, buvo prie
gausiais plojimais.
lančių j kalvų. Be to, kiekvienas bu
fortepijono,bet sau įtai
ją nėra prasmės rašyti,
tas turi atskirų terasos formos sode
torama.
ui. Svarbiausieji įregimo
J. K.
lį. Greta yra bendras sodas.
ką pasikvietęs prašmat
nes vistiek neįmanoma iš darbai jau dabar turi būti
Pravesti šiai pirma
jai Montrealio Skautora- aiškinti, kas ten bus. Rei pradedami, bet dar trūksta nią panelę Ingridą Stasaitę.Į talką, nes faktinai
mai yra pakviestas geria kia pačiam pamatyti, kad
lėšų.
koncertui ji nebuvo reika
usias lietuvių skautu lau- suprastum, kas yra toji
Po Skautoramos bus
linga, ji kartojo progra
vaišės ir šokiai.
moje atspausdintus da
J.V.
Per
lykus. Prie tos"talkos"

MOKSLAS IR TECHNIKA

mokt^real

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens & T extiles

BALTIC WOODWORK CO.

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJIR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

ALLSTATE INSURANCE

urmo kainomis

1

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUCIULIS.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
; Montreal, P. Q.

4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems
garantuotai skubiausiai ir

|

Tel. DO 6-3884.

268 - ^ad Ave., LaSalle.

Tel: 366-5309.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000
J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę M■■ulrealyje bei apylinkėje.

M. MAČIUKAS

Už indėlius mokame Rn'. dividend'•

VYRIŠKŲ

I JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

I

MOTERIŠKŲ

RŪBŲ

SIUVĖJAS

§

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRUS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ
DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA I PARENGIMŲ VIETAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO
DALIS.

5*
£ 1918 FRONTENAC ST. Montreal.
A

f

IR

aukštos kokybės rankų darbas
$

\
$

LA 4-0209. $
'

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
79 ir 81 St Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAl.

(30—40% žemiau rinkos kainų)
IMPORTUOTAME IŠ ANGLIJOS
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams ir suknelėm*.
Turinas didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių.
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS.
vyriškiems ir moteriškiem* kostiumam* ir paltam*.
Priimami užsakymai Made to Measure vyrišku kostiumų
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.
SAVININKAS CH. k AU F MA N A S ,
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko l.itex Katine
vedėjas. Laisvai kalba Eetuviškai.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Com t of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-1 a Ave., Rosemount (k.-.mp. St. Zotique)

Montreal 36, Que.

Tel. RAymond 7-3120.

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS
Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:
automobiliai, motociklai, šaldytuvai ii- t. t. Pačių klijentų
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.
Janina Adomonienė
1674 Couvrctte, St. Laurent. 9.
Tel. Ri: 4-6940.

Taisau ir dažau lengva* mašina*
7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Prieisi* „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)

Tel.: garažo 365-0500
namų 366-4203

DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue,

Lachine.

Telefonas 768-6679

LnSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS

ME 7-6727

BELLAZZ - LAMY.INCDO 6-6941

7682 Champlain Blvd.

LaSalle

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmasInsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.
Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:
A. Keršys, P. Pctitilis. P. KcrŠulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Tokiai statybai įgyvendinti reikėjo
atskiro miesto
valdybos leidimo.
Čia ir iškilo neįprastinė problema
Nuostatai leidžia toje teritorijoje sta
tyti daugiausia trijų aukštų
namus.
Teko išsiaiškinti, kelių aukštų yra
namai, kurių konstrukcijų rodo išil
ginis piūvis. Trijų ar septynių aukš
tų? „Miesto tėvai" visgi nusprendė,
jog namas yra 3 aukštų.

PASLAPTINGA

ŽVAIGŽDĖ

Techaso (JAV) universiteto astro
nomai pastebėjo, kad žvaigždė, už
registruota numeriu ZS-273 ir nu
tolusi
nuo žemės
per milijardų
šviesmečių, kartų per 13 metų siun
čia į aplinkų
keistus pulsuojančius
radiosignalus.
Daktaro Ch. Smito nuomone, tai
galima būtų paaiškinti taip: minėto
sios žvaigždės gelmės siunčia sig
nalus greičiu,
didesniu už šviesos
greitį. Tačiau tokia nuomonė priešta
rauja reliatyvumo teorijai.

PARKERIS, UŽPILDOMAS
VANDENIU
JAV pasirodė automatiniai plunks
nakočiai, į kuriuos pritraukiamas ne
rašalas, o vanduo. Plunksnakočio rezervuarėlis
užpildytas
vandenyje
tirpstančiais dažais.
Dažų pakanka
maždaug dviem metams.

DIDŽIAUSIA IR MAŽIAUSIA
Anglijoje
pagaminta
didžiausia
pasaulyje fotokamera. Trijų su pusetonos gigantas yra 4,5 m aukščio ir
1,5 m pločio. Ji skirta fotografuoti
astronominius objektus tamsoje, dau
giausia dirbtinius palydovus.
Amerikos elektroninės firmos RCA
filiale pagaminta mažiausia pasaulyje
televizijos kamera. Ji ne didesnė už
papirosų pakelį, o sveria tik 2 kg.
Kamera skirta televizijos vaizdams
perduoti iš kosminio laivo.

METAI TURĖJO
400 DIENŲ
Kai kurie užsienio astro
nomai mano, kad, planeto
je atsiradus vandenynams,
trintis ėmė mažinti žemės
rutulio sukimosi greitį. To
dėl senovėje dienos buvo
trumpesnės ir metuose jų
buvo daugiau, negu dabar. Tiriant koralų augimą,
išaiškinta, kad bangos per
metus jų paviršiuje palie
ka 360 laiptelių — kiek
vieną dieną
po vieną.
Paskaičiavus
tokius laip
telius devono laikotarpio
koraluose, nustatyta, jog
metinė banga jų turi apie
400.

DIRBTINIS

KVARCAS

Kvarco kristalai plačiai
naudojami radioelektroni
koje. Dažnai reikalingi di
deli ir idealios struktūros
kristalai, o jie gamtoje re
tai sutinkami.
Anglijoje kvarco krista
lai pradėti auginti dirbti
niu būdu, j plieninį cilind
rų jdedami nedideli kvar
co gabaliukai, kurie yra
savotiški
„gemalai". Ten
jie per 3 savaites ir
už
auga.

TO Ft^5NT O
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nepriklausoma
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TORONTAS PAVASARIO
ŠEŠĖLYJE
Visų 60 organizacijų š.ni.
darbai eina prie galo. Viskas
•nutyla su pirmaisiais pavasario
saulės spinduliais, su sniegu iš
tirpsta ir užsimojimų — darbų
planai, viskas atidedama rude
niui. Bet prieš akis dar stovi
’’Dainos“ kartūnų balius, mo
tinos dienos minėjimai, KL fi
nes Kr. Tarybos rinkimai. Kan
didatų Toronte netrūko. Politi
nių grupių vadovybės lengvai
pririnko. Tik nepartiniai apai
leido, (išskyrus studentus) via
kas buvo užpildyta, kai augai
vojo ir nepartinių ką nors pa
statyti.

Mūsų, to arti 1000 jaunųjų
galvas įkišę knygose laiko, tikė
damiesi ištraukti laimingą bilie
tą kiekvienas. Be to bilieto nė
ra ateities gyvenimo.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET
& SEGUIN
Barristers, Solicitors,
Notary Public.
35 Heyden Street

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR
ADVOKATAS IR NOTARAS

Tel. office: LE 1-1054
Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Ave.
Toronto 3, Ont.

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

Tel. Office WA 4-9501
Res. BE 3-09 78

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

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395

Tarpininkauja Mutual Funds
investavimams:

1008 Northern Ontario Bldg

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

330 Bay Street.

(VAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
l LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ
IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai,
Įvairios sudėties maisto
siuntiniai be muito iki 33 skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
svarų. Prašom reikalauti nos,
televizijos aparatai, pia
mūsų naujų maisto
ninai, automobiliams padan
katalogų.
gos, foto aparatai ir t. L
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius
bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti
bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi
patarnauti ateityje.

LIETUVIŲ {STAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai.
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki S v. pp.
Savininkai A. ir S. K A L O Z A.
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiittaiiiiiiiiiiiiitnuinnnnniMuirmiinnniuuiiiiitiiiiiiHti

STUDENTAI

Atkelta iš 4—to puslapio.

Abiturientai (apie 20 šiais
metais) ir studentai (apie 75
T.V.), daugiausiai išnykę iš
viešų vietų graužia knygas, šli
fuoja kėdes vienatvėje. Knyga
Knyga ir egzaminai. Vistiek va
.vasara jau nebetoli ir laukia fa
brikai žaliukus paruošę jaunini
išmesti reikalams.. Sunkiausi šį
pavasarį seniams, nes slegia Ii
gos. Per porą savaičių arti 10
lietuvių neteko Torontas. Dau
gelis galėjo dar ilgai gyventi.
Giltinė vis artinosi prie vargšų
dipukų ir senųjų. Jie Sibiro tik
rai jau nebematys! ..

Šauerių, sidabrinių vestuvių.
Tikrų vestuvių, išleistuvių ban
gos vis .eina ir eina nevieną pr.’
vargiusį iki kaulo. Kviečia pa
žįstamas pažystamą, draugas,
draugo draugų ir tt. Nepato
gu atsisakyti. Savaitgalių nebe
užtenka. Visuomet susirenka
iki šimto ir daugiau. Išeina d'
šimtkių nemažai, bet visi atei
na mielai, pasišnekučiuoja, pa
sivaišina, susižino, "kas dedasi
sviete“. Kiekvienas po vaišių
grįžta, kaip po regulekcijų, at
sipildęs žiniomis, pasimainęs
nuomonėmis, kritikomis. To
dėl ir šaueriam narių netrūksta,
nors organizacijų susirinkimą
ms dažnai pritrūksta.

KULTŪRWt#KROjVIKA
DR. VINCO TERCIJONO
2.000 dol. LIETUVIŲ
FONDUI ir 4.500
LIETUVYBEI.

Jau kelintas kartas
Canadian Brodcasting
Corporation, Windsor,
Ontario, pamini lietuvių
kūrinius, paskelbtus an
glų kalba.Anksčiau la
bai gražaus įvertinimo
buvo sulaukę Lithuanian
Short Stories, The Maker
of Gods irHouse Upon
the Sand. Dabar štai ba
landžio mėn. 20 d, pami
nėjo gražiai net 4 Manyland Books leidinius, jų
tarpe Lithuanian Quartet
ir The Herdsman and the
Linden Tree. .
Programai, pavadin
tai "Welcome to Canada"
vadovauja ponas George
Bonavia. Kanados lietuv:iai .kuriems pasiekiama
ši stotis, turėtų pasiklau
syt kiekvieną ketvirtadie
nį, 6:30 popiet CBE/W/
1550. Būtų gražu, jeigu
Kanados lietuviai nepatin
gėtų parašyti programos
PATARKITE KAIMYNAMS
vedėjui šiltu padėkos žo
džių. Jo adresas:P. O. Bo.
UŽSISAKYTI
712, Windsor, Ont.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Yra žinių, kad p. Bona
via žada išskirtinai pami
relius ir’paukštelius, kurie pana nėti Kanadoje gyvenančio
rašytojo Vyt. Tamulaičio
šiai čiulbėdavo ir Lietuvoje.
šiomis dienomis išspaus
Neapsiriktų ir amerikonai at
vežę vaikus į Toronto stovyk
dintą knygą Nimblefoot
las.
the Ant, kuria išleido Manyland Books.
J. Kelmas

Prieš 6 mėn. mirda 
mas, didelis lietuvybės
ugdytojas D r. V. T e re i jo
nas palikdamas testamen
tą iš savo santaupų neuž
miršo lietuvybės reikalų:
L. Fondui antrą 1.000 dol
nes anksčiau, LF organi
zavimo pradžioj,buvo vie
Jau žuvininkai atgyja, lai
nas pirmųjų su tūkstanti
vus. taiso, mešker.es blizgina,
ne. Liet. Bendruomenei
raišioja. Vyrai tikrai turi pro
,
1. OOO dol.., Lituanistikos
gos ištrūkta nuo -visų bosų, įWs Jnstįtųtui 1. OOO dol. , ir
mų klapatų, darbų.
Ten
nieku
’
bų. Ten nieku Liaudininkų Partijai 500
tavęs netrukdo, ar tu kalbi 4V dol. Taigi viso 4. 500 dol.
tu tyli ar šildais, ar šaltam Kol buvo gyvąs, šalia mok
kietam škotų vandenyje, suga slinio ir praktikos darbo,
uni, nesugauni, nusiperki, ne nuolat rėmė Įįtūvybės dar
•nusiperki.
bus ir pinigais , ir paskai
Toronto jaunimas netrukus tomis, ir pavyzdingais vi
išlakstys į 3 stovyklas;, kur ga suomeniniais darbais .Tai
Ii sutilpti viso apie 500 jaunų klasiškas pavyzdys suge
jų. Visiems oro, smėlo, van bėti būti geru profesiona
dens iki kaklo, viskas sava, lie lu ir dideliu lietuvybės
tuviška. Tai viena dalis Lietu žadintoju.
vos vasaros gyvenimo. Viso
kios sveikatos ten per vasarą
lietuviukai (ės) prisirenka. Ba
lis n|et išmoksta netik plaukyti
po vandenį, bet ir lietuviškai
susikalbėti.
Čia tai, aš šaky
čiau, ir yra pačios didžiosios
lietuvybės išlaikymo tvirtovės
dalis.
Visos puikios stovyklos,
bet ypatingai skautų "Ramby
nas“, kuris kaimynais teturi tik
saulę, vandenį, medžius, žvė

LIE TUVIŲ KNYGOS
RECENZUOJAMOS
PER KANADOS RADIO

Jeigu ne tie batai, jis galėjo būti pats laimingiau
sias žmogus pasaulyje. Jam rodėsi, kad artinasi jo era,
surinko nuo stalo korteles ir padėjo į stalčių. Stasė ne
pildosi jo svajonės. Jis šiandien kurse laisvai šnekėjo
gėrė. Ji laukė, kada išeis Liucijus. Tačiau šis krėtė
apie tai, jog mūsų literatūra primityvi, neverta, kad
pokštus, pasakojo anekdotus, nors be jo paties niekas
žmonės ją studijuotų. Jam mažai kas prieštaravo. Priti
daugiau nė nenusišypsojo.
lo komjaunuolių balsas. Gal jie ir nesutiko su Liucijum,
— Palydėk mane, Jonai,— paprašė Stasė.
bet nutylėjo. Tepuolė jį dešimtas kambarys, bet kurso
Juodu išėjo. Jonas lipo laiptais iš paskos ir, žiūrė
dauguma buvo ne jų pusėje. Į juos kiti dažnai žiūrė
damas į languotą Stasės lietpaltį, pagalvojo: „Lyg kor
davo kaip į įsišokėlius. „Kritikos laisvė. Mes galim
telėmis, kur rašau žodžius, išmargintas...”
kritikuoti, ką tik norim,— palaikydavo Liucijų.— Kri
Tamsiame prieangyje Stasė tiesiai Jonui į veidą su tikuodami ieškome."
šnabždėjo:
Gatvėse pasirodė siauros kelnės. Liucijui atrodė, kad
— Aš nevažiuoju. Lieku Vilniuje. Negaliu!..— ir tai irgi jo laimėjimas. O jį dar „stiliaga" pravardžiavo,
prisiglaudė karštu veidu jam prie krūtinės.
nemokšos!..
— Reikia, Stasele...— sklido iš tamsos netvirtas Jo
„Papūtė nauji vėjai!.."—sakydavo visi. Studentai
no balsas.— Mes negalime... Susitarėme... Tu vėl lyg domėjosi Vrubelio paveikslais, daug ko nesuprato juo
maža. Į Meškonis ministerija siunčia...
se, svarstė; ginčijosi dėl Pikaso; džiaugėsi viena po ki
Stasė atsitraukė nuo jo ir tyliai tarė su tokia aistra, tos išeinančiomis geromis poezijos knygomis; po tiek
kuri privertė Joną sudrebėti:
metų, praleistų mokykloje ir Institute, prisiminė, kad
— Aš nekenčiu tavęs! Supranti?!
lietuvių tauta taip pat turi savo istoriją, savo pjąęi.tį,
Pavargusi Stasė pamažu slinko gatve. Taip, reikės ir ieškojo, kas joje gero, kas blogo. Studentas go'džiai
važiuoti nežinomais keliais pas nepažįstamus žmones. -skverbėsi į nauja, viena atmesdamas, kita pamildamas,
neapsieidamas, žinoma, ir be kraštutinumų.
Jei gyvenime prieš studento akis atsivėrė daug nau
Gatvėje Stasę pralenkė Liucijus. Jis nusišypsojo, jo, tai nieko naujo jis nerado auditorijose.
Dėstytojo Ragaišio balsas taip pat nuobodžiai
pamojo jai ranka ir dingo skersgatvyje.
Liucijus buvo patenkintas savo nauju angliškos bekartojo:
„Žinau, kad jums nuobodu, bet reikia kursą išmedžiagos kostiumu, šviesiais baltiniais ir kaklaraiščiu,
klausyti..."
ant kurio buvo nupiešta pusnuogė balerina (draugo
Seminaruose tie patys šabloniški klausimai ir iš
dovana iš Klaipėdos). Viską gadino batai. Nukleiptais
kulnais, susiplojusiomis nosimis jie visiškai nesiderino anksto žinomi atsakymai — apie Bundą arba Pričkų.
prie kostiumo, kurį, pardavusi natiurmortus, dar vasa Bendrabučių gyventojai neatsiminė, kad pas juos kada
rą jam nupirko Meri. Jis gėdinosi vėl prašyti iš jos nors būtų atėjęs pasikalbėti, pasiginčyti dėstytojas. Tai
pinigų, bet šį vakarą žengė skersgatviais tvirtai pasi nebuvo įtraukta į mokymo planus.
Toje tyloje, kai studentai svarstė, o Liucijus kalbė
ryžęs: „Dabar arba niekadosl Kas jai, gaila?!. Aš pro
jo, kai dėstytojai senu papratimu žiūrėjo į studentą,
spekte negaliu pasirodyti tokiais batais!.."

OTTAWOS
UNIVERSITETE

ATSIUSTA PAMINĖTI

Juozas Eretas, "Tre
mties lietuvis idėjų sū
kuryje". Išleido "Šaltin
is", 21 The Oval, Hack
ney Rd., London E. 2, Gr
Britain. 1965 m. , 16 psl. ,
didesnio formato, kaina
2 šil./3O centų/.Pernai
ta pati leidykla išleido
prof .D r. J. Ereto gilių,
reikšmingų svarstymų
pluošta, vardu "Tremtis
— prakeikimas ar užda
vinys?", kurį spauda ir
visuojnenė aukštai įver
tino. Čia randame tų
svarių profesoriaus min
čių tęsinį.

Antanas Jasmantas.
"Gruodas "Eilėraščiai.
96 puslapiai.Kaina3 dol.
Išleido Ateitis 1965. Adr.
916 Willoughby Ave. ,
Brooklyn, N.Y,, USA.
Aplankas ir iliustrcijos
Pauliaus Jurkaus.

kaip į tinginį, užrašais ir šokių vakarais besiverčiantį
linksmą vyruką, kai pasaulyje vienas kitą keitė dideli
įvykiai,— Institute brendo kažkas negero ir grasi
nančio.
Liucijus tai jautė, to troško. Jam rodės — ateis die
na, kai jie prabils visu balsu, ir nebus kam jų sulai
kyti. Nors jis vasarą neparašė nė vieno puslapio nau
jam žurnalo numeriui, tačiau Laurinaitis nieko nesakė.
Žurnalas šiuo metu jiems atrodė niekniekis, palyginus
su tuo, ko tikėjosi, ko laukė.

Meri jis rado namie. Ji sėdėjo prie rašomosios ma
šinėlės ir užsigalvojusi rūkė. Stalas buvo apverstas pri
rašytais popieriaus lapais. Meri nesidažiusi atrodė daug
senesnė negu paprastai. Ji paraudo, kai Liucijus į ją
įdėmiai pasižiūrėjo.
— Pavargome?..— Liucijus paglostė jos plaukus.—
Kam tiek daug dirbi? Mesk tuos popiergalius.
Meri nuėmė jo ranką nuo savo galvos:
— Mikui reikia naujų kelnių. Plyšta.

Nuo balandžio mėn.
20 iki 30 dienos vyko me
no paroda,kurioje buvo iš
statyta 30 tapybos, skulp
tūros ir grafikos kūrinių,
kurių tarpe buvo dail.Ant.
Tamošaičio dvi akvarelės
ir dvi grafikos.Šios paro>dos eksponatai buvo atrin
kti iš Universiteto meno
klubo narių ir profesorių
privatinių kolekcijų.
Dr. Algirdas Avižienis iš Los
Angeles, pasižymėjęs savo atsiekimais matematikos-inžinerijos srityje, atstovavęs JV tarp
tautiniuose mokslininkų suva
žiavimuose; aktyviai dalyvauja
ir lietuviškoje veikloje. Jis yra
JAV LB Tarybos narys ir akty
vus Filisterių Skautų S-gos judejime„įgūžės 29-21 jis daly
vaus FSS suvažiavime Cleveiande /r padarys
pranešima
S S?
, ir

DZEUSAS

ODISĖJAS

Liucijui siūbtelėjo kraujas į veidą. Jis suprato pa
vogęs iš šios moters kostiumą, pavogęs jį iš jos bro
lio, savo draugo Miko. Tačiau sąžinė pabudo tik aki
mirkai. „Ir tegul!.. Ko davė!.."—teisino save Liucijus,
bet pinigų paprašyti neišdrįso.
Blėso šių žmonių aistra., Rytą, pakilę iš lovos, jie
stengdavosi greičiau atsiskirti. Galvodavo abu tą patį:
„Vakar tave mylėjau, o šiandien neapkenčiu."
Bus daugiau.

ATLANTAS

nepriklauso

1965. V. 12. - Nr. 18(942)

HAMIftLTOM
TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“

Išduodamos asmeninis 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

LIETUVA

MA

7PSL.

ST. CATHARINES, SLOVAKŲ SALĖJE, WELLAND ir PAGE GATVIŲ KAMPE
GEGUŽĖS 22 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, SLA 278 KUOPOS DEŠIMTMEČIO
SUKAK TUVIŲ, PROGA ĮVYKSTA DIDELIS

DAIRU

SOLISTĖS

ALDOnOS STEfilPUŽIEIlĖS KOnCERTflS
PO TO Š 0 K I A IjGROJANT

KEY - TONES ORKESTRUI.

VALGIU,//? GĖRIMŲ BUFETAS.
Pradžia 6 valandą vakaro.
Visi maloniai kviečiami iSgirsti ir pagerbti mūsų žymiausia^ Hų laikų
dainininku- AUKSO medalio laimėtoją Amerikoje.
B iIietas 2 doleriai
Studentams 1 doleris

NIAGAROS PUSIASALIS
J O N Y N Ė S BUS
GRASNDIOZt.NFg

VELYKŲ BOBUTĖ IR ME
NO KONTESTAS,

Posėdis Joninių reikalu
buvo padarytas su visais
svečiais, kurie atsilankė į
Velykų bobutės parengimą.
Joninių menine progra ma buvo sutikęs pasilepin
ti valdybos garbės pirm.
T.Barnabas Mikalauskas.
Jis tuo reikalu padarėplatų pranešimą, iš kurio pa aiškėjo, kad žymi dalis dar
bu jau yra padaryta.
Meninei programai atlik
tt yra susitarta su:

Veiklios Hamiltono lietuvtas'moterys: Iš kairės- F Mikaloniene, J. Ambrazieįienė, K. Meškauskienė, St. Prapuolenytė; stovi- A. Mačiulaitiene M. T
Tumaitienė Vienu ar kitu atvejais jos vis dalyvauja visuomenės darbuose.
Kredito komitetas: pirm.
NOTARAS
J.Mikšys, sekr, A.Sukaitis, na
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L rys J.Pleinys.
Toronto įstaigos bendradarbis
Revizijos komisija: pirm.
Dr. jlir. W. Mastis
J.
Varanavičius,
sekr. Z.Sta
Namų, farmų, ar bet kurio
biznio pirkimo - pardavimo naitis, narys - J.Bulionis.
dokumentų sudarymas.
Iš skirtų visuotinio metinio
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti narių susirinkimo lėšų, liko ne
teisiniai reikalai.
išnaudota 175.04 doleriai, ku
Toronto:
rie pervesti į 1964 m. nepada
220 Roncesvalles Avė.
lintą pelną.
LE 6-3750 (1—5 v. p. p.)
Hamiltono lietuvių skautų
LE 7-1708 (7—9 v. v.)
veiklai paremti (palapinių įsi
Hamilton: 21 Main St. East
JA 7-55-75: FU 3-8928.
gijimui, stovyklavimo pasta
Dėl pasitarimo susitarti tel. tų užbaigimui ir kt.) Valdy
minėtu laiku.
ba paskyrė 150.00 dolerių pa
šalpos.
KOOPERATYVO
"TALKOS“ VEIKLA
Vasario 20 dieną bankelis
atšventė savo veikimo 10" tį su
jungdamas tai su metiniu narių
susirinkmu. Dalyvių su svečiais
buvo 150. Visi buvo pavaišin
ti.
į Valdybą trejiems me
tams perrinktas E.Sudikas, į
Kredito komitetą naujai išrin
ktas Jeronimas Pleinys. Į Re
vizijos komisiją vieniems me
tams išrinktas Zenonas Stanai
tis, dirbąs angliškame banke
ir turįs patyrimo bankų dar
buose. Pastarieji du yra jau
nesnės kartos ir Valdyba yra
patenkinta, kad jaunesnieji
ima aktyviai dalyvauti banke
lio valdyme. Į Revizijos ko
misiją trejiems metams perrin
ktas Jonas Varanavičius.

Valdomieji organai parei
gomis pasiskirstė sekančiai:
Valdyba: pirm. E.Sudikas,
vicep. A.Vainauskas, Sekr.St
Dalius, ižd. ir Reikalų vedė
jas E.Lengnikas, nariys - A.
Repčys.

RED CROSS
IS ALWAYS THERE
WITH YOUR HELP
• Jugoslavijos moksli
ninkas Michailovas nu
teistas kalėti 9 mėn.ka
lėjimo, -už rusų įžeidi
mą.

PRANEŠAMA APIE
NAUJĄ GYDOMĄJĄ
MEDŽIAGĄ —

Tai yra ypatinga gydomoji
medžiaga, Įrodžiusi galią
sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus
audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas
atrado nepaprastą gydomąją
medžiagą, sugebančią suttraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą.
Visais tyrimų atvejais, švel
nėjant skausmams, įvykdavo
hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia —
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas
tęsdavosi daugelį mėnesių.
To- buvo pasiekta naudojant
gydomąją mrdžiagą
(Bio Dyne),
kuri greitai padeda užgyti
pažeistoms celėms ir sužadina
naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gau
ti tepalo bei lazdelės formose
„Preparation H“ vardu.
Prašykite visose vaistinėse.
Garantuota — arba
grąžinami pinigai.

BUKIME SVEIKI
KAIP PAGERINTI KRAUJO KREŠĖJIMĄ!
Kraujo krešėjimas priklauso nuo daugelio priežasčių.
Krešėjimo procese dalyvauja trombocitai, protrombinas,
fibrinas, antihemofilinls globulinas bei kitos kraujo plaz
moje esančios medžiagos. Taip pat didelę reikšmę tu
nervų
ri vidaus sekrecijos liaukų gaminami fermentai,
sistemos būklė.
Iš vidaus sekrecijos liaukų didžiausią

Balandžio 25 d. Tėvai
Pranciškonai savo koply
čios salėje buvo suruošė
St. Catharines ir Welland
apylinkės vaikučiams vely
kųbobutę ir menokontestą .Parengime dalyvavo abi minėtos apylinkės. Jis
buvo paruoštas latjąi pui
kai ir kruopščiai Čia Tė
vai Pranciškonai nesigai
Įėjo įdėti nei darbo, nei lė
šų.
Meno konteste dalyvavo
22 mokiniai:iš muzikos,/
1. Toronto tautinių šokių šokių, paišybos ir dailios
grupe "Gintaras", vado vau ios literatūros. Pagalsu jamo V. Turutos.
rinktus taškus, pirmą vie
2. Hamiltono tautinių šo tą laimėjo B irutė Bogušytė
kių grupe "Gyvatvaras", va akordeonu, antrą Nijolė
dovaujamo G.Brechmanie Gverzdytė pianu, trečią
Aldona Bogušytė akordeo
nės.
nu, Ketvirtą Danguolė Vil3. Rochesterio tautinių bik&itė šokiu, penktą Nijo
šokių grupe, vadovaujama lė Z inąitytė paišyba ir Vai
J. Regininienės.
dilute Setikaitė šokui.
Premijoms buvo išmo
Taip pat yra susitarta
kėta
$2oo. Nelaimėję pre
su Aušros Vartų Hamilton
parapijos chorų vadovau - mijų dalyvavę konteste vi
jamu solisto V. Verikaičio. si gavo vokelius su taip va
dinamomis suraminimo
Solistas Verikaitistai p
pat padainuos keletą daly - premijomis , suprantama
jos buvo mažesnės už tikrkų.
Dar galutinai nesusitar- ąsias premijas.
Premijom skirstyti ko
ta su Rochesterio chorų
misijos
nebuvo,o kiekvie
vadovaujamu Adomaičio.
Su šia didžiule menine ną konteste dalyvaujantį,
programa Joninės yra nio - vertino žiūrovai jiems pa
šiamos Niagaros Pusiasa tiektuose sąrašuose, pasta
lio sakautų rėmėjų būrelio tani kiekvienam pažymėji
birželio 19 dieną gražioje mą nuo 1 iki 5. Surinkus
minėtus sąrašusir suskai
visiems gerai žinomoje
Merritono Comunity Centre čius kiekvienam pastatytus
Hali, kuri jau keliolika me pažymius , surinkęs dau
tų į Jonones sutraukia tūks ginusią tašku gavo pirmą
premiją ir 1.1.
tantinę lietuvių.
Po kontesto, visi vaiku
Joninėse yra sutikę daly
vauti Vliko pirm.V.Sidzi- čiai iki 1O metų amžiaus
kauskas ir lietuviu konsu Velykų zuikučių buvo apdo
las Kanadoje Dr. J. Zmui- vanoti puikiomis dovanėlė
mis ir šokoladu.
dzinas.
Po to sekė vaišės vis iems vaikučiams ir ju tė
Taigi, maloniai visus iš vams.
Kontesto ir Velykų bo anksto kviečiame atvykti
butės programas vedėTė
į šaunias Jonines.
vas Barnabas Mikalauskas
Minėtas menokontestas
Skautų Rėmėjų Būrelio
su premijomis nėra pirmValdyba.
utinis.Panašiu kontestų Tė
vasBarnabas Mikalauskas
NL red, pastebi, kad Joni- yra jau keletą suruošus.
Už tai Tėvams Pranciš
nes Merritvo salėje ruoš
davo Vilniečių s-ga. Ar bu konams priklauso mūsų vi
vo reikalo iš Vilniečių Jo sų nuoširdi padėka bei pa
garba.
nines paimti?
reikšmę kraujo krešėjimui turi kasa ir
lę įtaką turi ir kepenys.
Kartais kraujas blogiau kreši, vartojant priešreumatinius vaistus — aspiriną, natrio salicilatą, butadioną ir
kt. Taip pat kraujas Ilgiau nesukreši, kai dėl kokio nors
susirgimo pakinta kraujo sudėtis — sumažėja kalcio
kraujo plazmoje, nebesigamlna fermentas trombokinazė,
nepakanka vitamino K. Todėl patarti,
kaip pagerinti
kraujo krešėjimą, gali tik gydantis gydytojas, kuris žinoligonio sveikatos būklę.
Horlnt pagerinti kraujo krešėjimą, reikia didinti or
ganizmo atsparumą, nenaudoti minėtųjų medikamentų.
Kraujo krešėjimo laiką trumpina vitaminai C ir K, kalcio
gliukonatas. Jei kraujas labai Ilgai nesukreši, kartais tai
komi kraujo perpylimai.
Gyd. I. 2IURLIENĖ

REINO LIGA

Veikli Sudburio KLB apylinkės valdyba, kuri užbai
gė savo kadenciją; Tš kairės: P. Jutelis-vicep. P.
Gabrėnas-kas, ,gt. Krlvickas-pirmĮninkąs J. Kiti
čas-sekretorius /didelis spaudos bičiulis ir bend
radarbis/ ir A. Juozapavičius- kultūros ir švie
timo vadovas.

Tai vadinamųjų angioneurozių grupės -susirgimas, kurį
pirmą kartą 1862 m. aprašė gydytojas Reinas. Jo var
du vėliau tas susirgimas ir buvo pavadintas.
Liga pasireiškia priepuoliais, kuriuos sukelia galūnių
smulkiųjų arterijų ir kapiliarų spazmai, dažniausiai ran
kų pirštų, regiau kojų pirštų, ausų, skruostų, nosies ga
lo. (vykus, pavyzdžiui, rankų pirštų arterijų spazmui,
kraujas, o kartu su juo ir deguonis, negali patekti j ran
kų pirštų audinius. Pakenktos dalies pirštai pabąla, at
šąla, sutrinka jų jautrumas, atsiranda dideli skausmai.
Tai pirmoji stadija, kuria neretai ir baigiasi priepuolis.
Tačiau kartais pasireiškia Ir antroji stadija — galūnių
pirštai įgauna mėlynai violetinę spalvą. Labai retais at
vejais pasitaiko ir trečioji stadija, kai pakenkti audiniai
apmiršta. Priepuoliai trunka keletą minulių, retesniais
atvejais — iki kelių valandų.
Ligą gali sukelti galūnių nušalimai, infekciniai, intoksikaciniai organizmo pakenkimai, psichinės traumos. Kar
tais jos priežastimi gali būti skydliaukės bei antinksčių
ligos. Tam tikros reikšmės turi ir Įgimtos organizmo
savybės — polinkis į simpatinės nervų sistemos tonuso
padidėjimą.
Reino liga dažniausiai serga jauno amžiaus (16—40
m.) žmonės, dažniausiai moterys. Gydymui vartojami
kraujagyles plečlantieji vaistai, taip pat rezerpinas,
hormoniniai preparatai ir kt. Naudinga šiltos vonios bei
kitos šiluminės procedūras, rentgenoterapija. išimtinais
atvejais taikomas chirurginis gydymas (šalinami simpati
nės nervų sistemos rezginiai).
Sergantiems Reino liga patartina gyventi šiltame
klimate arba turėti pakankamai šiltą gyvenamą patal
pą. Reikia vengti peršalimo, pervargimo, psichinių trau
mų, nes tie veiksniai pablogina ligos eigą, padažnina
priepuolius.
'
Gyd. C. GRIZICKAS

SOLISTĖ ALDONA
STF.MPUŽIFNĖ
dalyvaus koncerte St. Catharinėj

SUDBURY

WELLAND, Ont

"GELEŽINIO VILKO"

BUS KARTŪNU BALIUS

meškeriotojų ir medžioto
jų sporto klubas įsteigtas
1961 m.Klubo organizato
riai ir steigėjai buvo iš rinkti į pirmąją 3 metu
klubo valdybą:-Bronius
Dūda-pirm. , Stasys Kri viekas-sekr. ir Povilas
Jutelis-ižd. Per dvejus me
tus padarė labai daug. Or
ganizuotas artimos ir toli
mos medžioklės, žvejybos
žiemos ir vasares metu ,
ju kontestai, šaudymo run
gtinės, pasižymėjusiems
skirtos dovanos. Rengta ge
gūžinės, organizaciniai po
būviai ir pan. Be sportines
veiklos "GV" aktyviai dalyvayo ir rėmė bendruome
ninę veiklą, taip pat nepa
miršo ir Kanadąą lietuviu
spaudos k.a."TZ" ir "NL"
Valdybos pastangomis ,
š. m. balandž io 26 d. gau tas Kanados Federalinės
valdžios organizacinis"GV
klubo pripažinimas-"char
teris".
Klubas trečius savo veik
los metus pradėjo 24d. su
sirinkimu, pobūviu ir šo kiais. V-bos p-kas Br.Dū
da pranešėapie 1964m.veik
lą. 1965 metams bus sten giamasi išvystyti dar dide
snę gamtos .sporto ir tau
tine veiklą.
Pasižymėjusiems meš
keriojime, medžioklėje ir
šaudymo sporte klubo na
riams įteigtos vertingos
'dovanos:-už meškeriojimą
-Petrui Juteliui ir Valiui
Bružui o už meškeriojimą
ir medžiokle-Antanui Juo
zapavičiui.

Kaip ir kiekvienais
metais taip ir šiais. Well
ando ir apylinkės Medžio
toju ir Meškeriotojų klū
bo "Lithuanica" valdyba
ruošia savų tradicinį kar
tunų balių.Šiais metais ka
rtūnų balius įvyks biržei
io 5 d. toj pačioj miškopri
eglobstyj esančioj St.Ste
vens salėje. Sis balius bus
pirmas pavasario sezono
atidarymo balius. Atsilan
kiusiems bus tikras,- hi e
kur kitur neu žtinkamas
malonumas, pakvėpuoti pr
asidedančiu pavasariodve
Ikimu.Salės aplinkapripil
dyta pavasario sprogstam
čių pumpurų žalumo ir
žydinčių pirmųjų gėlių kva
po,. Kad neapvilti savosve
ciu Klubo valdyba numato
salę papuošti pritaikant
prie pavasariškos aplink
os. „
Siame taip vertingame
baliuje žada atsilankyti
jaunimo ekskursija iš
Anglijos. Be to. yra pakvie
sta keletas asmenų iš mū
su pavergtos Tėvynės,tad
bus proga atgaivinti savo
prarastos Tėvynės atsimi
nimus.
Kaip jau tradicija vir
tęs Kartūnu balius, taip
pat tradicija virto neatski
riama šio baliaus dalis ,
lietuviškas Babecko orke
stras, kuris žada svečius
linksminti su kai kuriais
naujoviškumais.
Kiekvienais metais
trys ponios ar panelės ,
dėvinčios gražiausias ir
elegantiškiausias kartūno
sukneles, yra apdovanoja
mos piniginėmis premijo
mis.
Be to. šiais metais ba
liūs bus dar ir tuo įdome,
snis.kad bus duodamaįė
jimo pryzas. Taigi sveč
iai turės progos išbandy
ti savo laimę ir gauti ver
tingą dovaną.
Gražiausia valsą šo
kanti pora bus taip pat
apdovanota.
Gražiausioji panelė
bus išrinkta baliaus ka
ralaite.
Veiks labai turtinga
loterija, svečiai galės iš
bandyti savo laimę.
Bufete bus galima gau
ti atsivėsi iimui šalto alaus
ir "minkšb>”gėrimu.Alkis
bus galima lumalši iti ska
niais valgiais, kuriuos ga
minti pakviestos yra spe
cialistės.
Be to bus šiame gra
ndijozia name baliuje pas
kelbta laimi ogiausias žve
jas. kuris laimės modcr-i
iškiausia žuvavimo kom
plekta. Kiekvienais metais
į šį didžiulį balių suplauk
davo daug žmoni" ir visi
buvo patenkinti. Tad visi
ruoškitės į šį tik vieną
kartą metuose įvykstantį
įdomiausia balių.

Geros sėkmės tolimesnė
je klubo veikloje.

J. Kručas.

ST.CATHARINES
TAUTOS FONDUI
AUKOJO: -

6, OQ - J. Dilys, p o
5 ,OO - ^arapnickas J.
J. Girevičius. J. Kavalėlis.
Z. Piliponis. K. Stundžia,
A. J’aulionis. J. Kalainis,
J.Satkus, P.Polgrimas;
Po 2 dol. - V. Platakis, S.
Šetkus. P.JJalsas, A. Zųb
rickas. J. Žemaitis. P.‘’u.
kis. V. Alonderis:
Po 1 dpi. - P.Meškausk
as. A.Setikienė. J. Ališau
skas. J. Grigas, M. Kasper.
B. Racevičius. J.Morkuš
kis. P. Bąronas. J. Skeiva
las ir A.Švažas. Iš Viso
Tautos Fondui perVasa
rio 16 d. minėjimą ir vė
liau suaukota- 75.00dol.
Tautos Fondo ir savovar
du nuoširdžiai dėkoįuTF
Įgaliotiniui J.Gireviciui
ir visiems aukotojams.
TF -doAtstovyLW^nado
je P-kas

Valdyba.

NEPRIKLAUSOMA

8 PUSL.

Atsilankykime
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LIETUVA

SKAUTORAMOS

parengime visi!

MONTREALIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS STOVYKLOS VALDYBA

RUOŠIA

MOWT'WEAL

uuosimo jromias bauq
TAUTOS FONDO

JAUNIMO DĖMESIUI
Gegužės 22 d. Aušros
Vartų salėje 8 vai. vakaro
Lithua’nistiniii Kursų mo
kiniu išleituvės ir šaunus
pobūvis. Programoje: tau
tiniai šokiai, baletas, pačiu
mokiniu sukurtas popuri,
sava kūryba K.Barteškos
ir populiari muzika R. Pie
šina.Gros geras studentu
orkestras. Jaunimui įėjim
as nemokamas.
Visus kviečiame kuo
gausiausiai dalyvauti su
mumis.

Lithuanistinių Kursų
Mokytojai.
TAURO ŽINIOS

Tauro vyr™ komanda
dabar dalyvauja Treholme
Park Turnyre. Pirmos run
gtynės buvo prieš Montrea
al West komanda. Mūsiš
kiai po ilgo pasilsėjimo lė
tai pradėjo , bet puslaikyje
jau buvo sukrovę nemažai
tašku ir vedė 40-14 santy
kiu. Antram puslaikyjepri
ešas pastiprėjo,bet negal
ėjo pasivyti, ir Tauras iš
lošė 78-50 santykiu.
Puolime pasižymėjo K.
Kuncevičius, o gynime D.
Lukoševičius.
Sekančios rungtynės
įvyks gegužės 13 a. 8, 30
p.p.prieš "San Life" ko
mandą.Salė yra kampas
Sherbrooke St. W. ir Park
Row East.
Gegužės 30 d. , sekma
dienį, įvyks rungtynės tarp
vedusiu ir nevedusių krep
šininku.

"LITAS" DUODA

asmenines paskolas, gara
ntuotas automobiliais, že
mės sklypais, antraisiais
morgičiais ir žirantais.
Tačiau turintiems nekiln
ojamą turtą arba pastovų
darbą, Kredito Komisija
gali duoti paskolas iki
2.000 dol. ir vien skoli
ninko parašu.Dešimties
metu praktika ir geras
narių pažinimas apsaugo
"Litą" nuo galimų tos
rūš ies nuostoliu. Būtų tik
ras nesusipratimas nau
dotis krautuvių ar finan
savimo kompanijų kredi
tais ir mokėti dviguba s
palūkanas, turint savo
kredito uniją, duodančią
paskolas žymiai geresn
ėmis sąlygomis.

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

FELJETONISTAS VILIUS BRAŽĖNAS IR LIVIJA BRAŽĖNAITĖ .
PO SKAUTORAMOS — ŠOKIAI, GROJANT GERAM ORKESTRUI. BUS
TURTINGAS BUFETAS, UŽKANDŽIAI IR MONTREALIO LIETUVIŲ DAILININKŲ

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LI., D.
4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir
861-8479

ADVOKATAS

B. A., B. C. L.
Suite 205
168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. G1R1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.
RA 7-5552; namų RA 1-0656

NOTARAS

J. BERNOTAS

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas
4966 Decarie Blvd.
Suite 7
Montreal, Que. Tel. 489-3191

B. A., B. C. L.
Sun Life Building
Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

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 NEK1LN. TURTO PASK.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki

lĖJIMAS — TIK 2 DOLERIAI.

Kaip per visuotinį nariu
susirinkimą paaiškėjo, To
ronto 2 nariai atsiduria
lyg kryžkelėje : pajamos
mažėja, o išlaidos ne. Vis
sunkiau darosi išnuomuoti.Lietuviškos organizaci
jos palyginant mažai nau
doja parengimams - ba
liams. Toronto lietuviai
kaip gausi kolonija, paren
gimams naudoja dideles,
ištaigingas sales viešbu
čius. Ypač pasisekimo tu
ri prisikėlimo parapijos
salė, kuri talpina iki 700
žmoni™. Užtat kaip lietu
viams taip ir kt. torontiš
kiams yra išnuomuota pir
myn.

Kanadoje pirm. V. Vai
dotas gegužės 18 d.išskre
nda atostogų įEuropą, kur
aplankys savo dukters ka
pą Wurcburge, o taip pat
gimines Lenkijoje. Grįš iš
atostogų liepos 16 d. Pertą
laiką visais Tautos Fondo
reikalais prašoma kreiptis
pas Tautos Fondo vice-pir
mininką Dr. M. Anysa šiuo
' adresu:37 Delaware Ave.
Toronto, Ont.

PELNAS SKIRIAMAS JAUNIMO STOVYKLOS

ĮRENGIMUI. VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI. PAMATYSITE TAI, KO DAR

Dr.P.MORKIS<
'

dantų gydytojas

Vakarais ir šeštadieniais i
pagal susitarimą.
,

NIEKAD NESATE-MATĘ.

Lietuviu namu salės yra
mažiukės .kukliai įrengtos
tinka mažiems parengi
mams . vestuvėms, šaueriams iki 150 žmoni™. Tat
L.N. nuomoja švieži, be
dideliu reikalavimu nauji
emigrantai, italai ir kt.

(1082 Bloor W., Toronto)
K. L. B. MONTREA LIO
(į rytus nuo Dufferin Str.)
STOVYKLOS LOTERIJOS
Raštinė: LE 4-4451.
RĖMĖJAMS IR PLATIN
TOJAMS
...... ■' M**' ~~

V. Bražėnas tremties operoje "Sevilijos
kirpėjas" ve^ė būrį, kareivių., o Montrealyje ves SKAUTORAMOS laužą..
ir drauge lankė tą pačią
Pajevonio mokyklą. Gimi
naitis, Jonas Vieraitis,
lėktuvu atskridęs iš savo
ūkio Ontario prov. , pasi
džiaugė galįs savo dėde,
Juozą Vieraitį, pats pas
veikinti ir įteikti dovanu,
kuriu jis atvežė gausybę
ir originaliu . O pp. Snap
kauskus laiškais su čeki
ais sveikino iš JAV pp.
Uoksai, Dovydaičiai, Dra
zdžiai, Sankevičiai. Narto
evičiai, duktė iš Toronto
ir sūnus iš B.Kolumbijos.
Vaišės buvo puikiai
paruoštos ir pagerbtuvės
praėjo šauniai.

ALLIANCE
realties inc.
Montreal Real Estate
Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844
P. Rudinskas . . HU 1-2957
J. Skučas ......... RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai,
apartmentai, investacijos,
morgyčių parūpinimas.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.
SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.
(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

MOKYKLOS

Parduoti Lietuviu namus
labai gaila. Jie bus dar la
biau reikalingi ateity.Ten
dabar yra įsikūrė s kredi
to kooperatyVas"Parama"
kuris labai reikalingas
kolonijai. Ten yra "Var
po" choras, St. Gailevi
čiaus muzikos studija. K.
L. B-nė, "Vytis", tautiniai
šokiai ir kt. Visi randa
prieglauda.

Gegužės 9 d.Sv.Kaži
miero salėje įvyko Motin
os dienos minėjimas
ir
šeštadieninių mokyklų me,
tu užbaigimo'aktas.
Programą vedė Rozm
onto šeštad. mokyklos ved.
p.Blauzdžiūniene.kuri į
garbės prezidiumą pakvie
tė kleboną kun. Dr. Jucevi
čių, Kultūros Fondo Įgalio
tinį T. J. Vaišnį, Bendruo
menės atst. p.Kudžmą, Li
tuanistinių Kursų atst.p.
Rimkevičienę, Aušros V.
šešt. mokyklos vedėją p.
Ališauskiene ir Tėvu K-to
atstovą P.Adomonį.
Po kalbų ir sveikinimų bu
vo baigusiems šeštadieni
nes mokyklas pažymėjimu
ir dovanų įteikimas.
Lituanistiniu kursu at
stove p. Rimkevičienė kvie
tė visus baigusius ateinan
čiais metais lankyti Litua
nistinius kursus.
Po pažymėjimu įteiki

Parduoti Liet, namus ir
pirkti kitus šiuo laiku blo
gas nuomintas. Pranciš
konai statys kleboniją ir
kt. patalpas organizaci
joms.

Gandai eina, kad Sv.Jono
bažnyčia irgi galinti būti
parduota ir iškelta į vaka
rus. Ten gal irgi sugalvo
tu nauja bažnyčią su kokiu
nors jaunimo centru? Po
vienų kt.metų ir studentai
galvoja sau namus pirkti
T.universiteto rajone .Tat
S tuo metu T.L.N.itkvtduo
kurią išpildė Rozmonto S.
tis ir plėstis negali. Reik
mokyklos mokiniai. Buvo
laukti, Valdyba turėtų tar
padeklamuota Motinos Die tis
"Parama", K. L. Bnai pritaikintu eilėraščiu, ne, su
skautais,"Vyčiu"ir kt.
pašokta tautiniu šokiu ir
kad išsilaikyti keletą me
padainuota gražiu dainų.
tų, kol tos visos statybos
Po rųeninės program
nusistovės. Toronte yra
os buvo Sv^Kazimiero pa
virš
1OOO mokinių. Greit
rapijos ir Sešt. Mokyklų
bus keli šimtai studentų ,
Tėvų k- to bendrai
su
ir keli šimtai jaunimo be
ruštos vaišės.
aukšto mokslo. Tat T. L.
N-mus galima bus pavers
•
H. ir J. Adomoniai, Pa ti Toronto Liet, jaunimo
sinaudodami Canadairstr namais .Tat su pardavimu
eiku.buvo išvykę J Ameril nėra ko skubėti.
ką, kur viešėjo dvi savai
J. Kelmas.
tęs.

PARDAVIMAS ■ PIRKIMAS
rezidenciniai namai,

apartmentai, investacijos,
morgičiy parOpinimas.

f*

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.
TAISAU IR PARDUODU
ŽEMOMIS KAINOMIS
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

1.G.ELECTR1C R’d
Elektros kontraktorius
IGNAS GURČIN Aš
889 — 56 Avenue
Lachine. Tel. 631-0882.
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.

REALTIES

•
A. jr R. Knystautai su
silaukė pirmagimio sūnaus.
Sveikiname.

District Estate
Brokers Inc.

IMMEUBLES

“VEZINA

ANTANAS ŽUKAS

Brokers

657 1 - 10th Ave.,Rosemount

Sav. Andrius Ziziunas.

Montreal 36, P.').
725-9788.

Montreal Real Estate Board Nariai

MONTREAL REAL ESTATE
BOARD NARIAI

3907 Rosemont Blvd.
Tel. 722-2472 .
Namai, žemė, paskolos— 739-9328
A. Gražys
— LA 2-7879
P. Jasutis
10 METŲ PATIRTIS

KEATING FORD
Sales Limited
4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

ROYAL —
LONDON-LANCASHIRE
Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
I NSURANCE
AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers
GAISRAS — AUTOMOBILIAI

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTj,
BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef: 669-8834

ŠEŠTADIENINĖS

LAIKRODININKAS

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

Visiems maloniems
stovyklos loterijos bilie
tu platintojams praneša
ma,kad loterijos bilietu
platinimas baigiasi gegu
žės 15 d. ruošiamos "Ska
utoramos"metu. Todėl vi
sus talkininkus prašau pa
s įstengti iki tos dienos 8
vai. vakaro gautuosius bi
lietus išplatinti ir galutii
nai atsiskaityti, gražinant
užpildytas šakneles ir li
kusias bilietu knygutes.
Atąiskaityti prašoma
per J. qiaučiulį, kuris tie
stoginiai tvarko visą lo
terijos reikalą arba per
pirmininką P.Rudinską.
Tuo pačiu maloniai
tenka priminti visiems
dailininkams ir meninin
kams, kurie sutikote savo
nuoširdžia auka paremti
loterijos fantu sąstatą,
žadėtus kūrinius pristaty
ti į Aušros Vąrtu,kleboni
ją arba "Litą", arba į
Skautorąjną" ne vėliau
gegužes 15 a. 7 val.vak. ,
kad spėjus visus menokū
rinius išstatyti į "Skauto
ramos"metu rengiamą pa
rodą.
Visiems loterijos rė
mėjams ir platintojams,
nuoširdžiai dėkoju už ma
lonią talką, visiems Mon
trealio lietuviams patari
mą prašymą įsigyti tikrai
vertingus laimėjimo bilie
tus, kuriais išbandysite ne
tik savo laimę, bet svarbi
ausia paremsite tikrai di
delį, svarbų darbą, Montre
alio lietuvių Bendruomen
ės Stovyklos įkūrimą mū
su jaunojo atžalyno išlai
kymui.
J. Siaučiulis
K. L. B. Montrealio s-os
Valdybos Narys

MONTREALIO STOVYK
LOS STATYBOJE
AKTYVIAI
dalyvauja abi parapi
jos. Preitą ketvirtadienį
įvyko Stovyklos valdybos
Sv. Kazimiero parapijos
klebonijoje. Buvo aptarti
organizaciniai, lėšų telki
mo ir statybos vykdymo
reikalai. Jau sutelkta did
esnė pusė užplanuotos 8.
500 dol. sumos. Kontrakto
PRANEŠIMAS
riu pasiūlymai statybai
laukiami iki gegužės 15 d.
K. K. M. D- jos Valdy
Statyba turi būti užbaigta ba praneša, kad susirinki
iki liepos 15 d. Abi parapi mas, turėjęs įvykti gegu
jos pasiryžusios stovykl
žės K d. , neįvyks, kadan
os statybą paremti ne tik gi Centro pirmininkė ne
moraliai, bet ir materia
galinti dalyvauti. V- L n
liai.
•
Inž. J. Bulota atskrido
iš šiaurės ir dalyvavo op.
Vieraičin ir pp. Snapkaus ,
ku vedybinėse sukaktuvėse.

$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
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

NAMU KRIZĖ?

ATSTOVYBĖS

STOVYKLAI PAREMTI DOVANOTŲ KŪRINIŲ LOTERIJA.

SUKAKTUVĖS

JOSERH R. MILLER

LITAS

KURIĄ PRAVES IS AMERIKOS ATVYKĘ SIOS SRITIES SPECIALISTAI —

DVEJOS SIDABRINĖS

Dr. J. MALISKA

DR. A. O. JAUGELIENE

NIEKAD NEMATYTA. PIRMĄ KARTĄ MONTREALYJE BUS

Į seminarą Revizijos
Komisijų nariams iš "Li
to"vyksta Jonas Adomai
tis.Seminarą ruošia Oue
bee Credit Union League
gegužės mėn.21 - 22 d.,
Far Hills Inn, Laurentian
kalnuose.

A. P.Snapkausku ir F.
J.Vieraičių iškilmingai
atšvęstos gegužės 8 d.A V
salėje dalyvaujant arti
200 asmenų. Tas organiza
vo A. Sutkaitis, P. Kerevi
čius, S.Reutas ir A^Kalvai
tis su didele ir gražia tai
ka,
Solenizantai sutikti su
maršu. Vakarą vedes Alb.
Rusinas pirmasis pasvei
kines solenizantus, pakvie
tė kalbėti A V Kleboną T.
P. Pečkį, kuris sukaktuvi
n inkus pasveikino kaip ge
Dr. J. SEMOGAS
rus parapijiečius. Po to,
5441 BANNANTYNE. Verdun Nepriklausomos Lietuvos
Pirmadienį ir
2-4 ; 7—9 p. m. ir savo vardu, sveikinimus
ketvirtadienį
ir linkėjimus pareiškė red
J. Kardelis, ypač pabrė ž
antradienį ir
2—4 p. m.
damas, kad abi šeimos
penktadienį
yra nuoširdūs NL rėmė
trečiadienį 7—9 p. m.
jai, talkininkai, visais at
vėjais,kai tiktai yra rei
šeštadienį 11—1 p. m.
kalas, N L padėję daugeliu
PO 7.3175;
atveju, už ką jiems prik
lauso ne tiktai redakcijos
bet ir visų skaitytoji: pa
dėka.
Dr. E. ANDRUKAIT1S
Sugiedojus ilgiausiu
956 SHERBROOKE E.
metu, sekė vaišės, truku
sios iki vėlaus laiko. Va
Tel.: LA 2-7236
karo bėgyje dar sveikini
mus pareiškė p.Krujels’
kis, prisiminimu, kad ir
DANTŲ GYDYTOJAS
su o.Vieraičiu ir su p.
Snapkausku drauge augo
1396 St. Catherine St. W.
Suite 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051

Š.M. GEGUŽĖS MĖN. 15 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK., AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS SALĖJE. ŠIO PARENGIMO PROGRAMA BUS LABAI ĮDOMI IR DAR

TORONTO LIETUVIU

Tel.: 722-2472.
ir 722-4735
— ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ.

3907 Rosemount Blvd.
Tikslus ir greitas patarnavimas.

GALAX1E THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas
769-8831

Keating Ford Sales L
Tel. namų DO 6 - 2548
įstaigos 769-8529

