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Pakistano prezidentas (kairėj) ir Indijos min. pirmininkas 
buvo smarkiai susikirtę, bet dabar Pakistano prezidentas 
turi didesnęnelaimę nuo didžiulės audros, kuri nusiaubė

Pakistaną.
-----------------------------------------  ---------------------- -— -   ........—<

PAVASARIS, PASIPUOŠĘS ŽIEDAIS, EINA PALAURYN1AIS PRO MONTREALĮ

KOVA UŽ LAISVĘ
Žmonijoje paskutiniais lai 

kais pradeda reikštis '

MASINIS REAGAVIMAS 
j visus svarbesnius pasireiški 
mus. Jeigu vyksta kas svarbes 
nio, tuojau organizuojamas 
masinis parireiškimas. dažnia 
usia demonstracijų pavidale.

Masinis reagavimas daugi 
ausia išsivystė

DĖL KOMUNISTŲ 
VEIKLUMO.

Jie nelaukia. Visi kiti lig 
šiol būdavo daugiausia pašy 
vSs. Komunistai kelia triukš
mą, organizuoja masines de
monstracijos, o visi kiti žiūri 
tiktai ir nieku nepasireiškia. 
Toks pasyvumas sudaro įspū 
dį, kad komunistų demonstra 
cijos turi pagrindą, kad taip 
yra, kaip jie sako, nors

REALYBĖ YRA VISAI 
KITA.

visai priešinga propagandai ir 
demontracijoms, kurias orga 
nizuoja komunistai — bolševi 
kai.

Bolševikų veiklumas klai
dina ne tiktai neutralesnius 
žmones, b,et ir rimtesnę visuo 
menę. O ypač kenkia objekty 
viai tiesai, kurią išnaudoja bol 
Mvikai slapukai, tipo Lipp 
mann.

Demokratinis sparnas pa- 
gątau pradeda suprasti ir 
pradeda organizuoti

DEMONSTRACIJAS 
PRIEŠ

DEMONSTRACIJAS.
Lietuviai vieni iš pirmųjų 

pasinaudojo bolševikų pamo 
komis ir geg. 15 d. suruošė 
masines demonstracijas.' Lie
tuvių demontnacijos, priešin
gos bolševikų demonstraci
joms ir jos nukreiptos palai
kyti JAV prezidento politiką 
ir Azijoje ir Santo Domingo 
respublikoje.

Demonstracijos drauge su 
prezidento pasisakymu prieš 
bolševikus tokiu būdu pačio 
je Amerikoje sukėlė

DIDELĘ 
KONTRA VERSLIĄ.

Johnsono, kai jis tapo tik

J A V kongresas priėmė rezo
liuciją prieš žydų persekio
jimą Rusijoje, bet Maskvos 
vyr. rabinas Levinas, kom— 
valdžios paspaustas, sako, 
kad žydai nepersekiojami. 

m, JAV žmonių išrinktu pre
zidentu, politika griežtai ski 
riasi nuo buvusių prezidentų, 
ypač Kenedžio ir Eisenhove- 
rio, kuriie daug kalbėjo, daug 
žadėjo, daug darė užtikrini
mų, b,et nieko nepadarė, savo 
pažadų neištesėjo.

JOHNSONAS GI VEIKIA.
Veikia pozytyviai. Ryžtin 

gai. Savarankiškai. Veiksmi'n 
gai.

Johnsonas, maža to, at v i 
rai pasisakė prieš tuos, kurie 
jo veiklą krtikuoja ir neigia 
mai vertina. Cenzūros jis neį
veda, bet tiems orakuliškiems 
kritikams pasako atvirai ir 
taip argumentuotai, kad tie 
jaučiasi sukompromituoti ir
netekę- to orakuliškumo, ku 
riuo patys buvo įtikėję. Viso 

$ulcbergeriai ir 
tampė išmušti iš savo 
vėžlą. Skeryčiojasi ir 

: Tai kaip čia dabar 

kas:

TARPVISUOMENINĖ 
KOVA

vystosi platyn ir gilyn..

Universitetų, žmonės,
gtd įdomiausia, metę savo spe. 
ąiąlybę,, inokslus, veržiasi į po. 
Utiką ir darosi veiksmingi. Jie 
mitihguoja, vietoje laikęsis sa 
vo mokslų specialybėse.. Vieni 
prieš Johnsoną,. kiti ūž |p po 
litiką ir Azijoje, fr Ąfrikoje; 
ir Amerikos centre. Vieni, pa 
feikliaudami lipmanaiš ir sūle 
befgeriais, reikalauja nutrauk 
ti kovas ir atiduoti tuos kraš 
tus ir mases beginklių žmonių 
bolševikų diktatūrai, terorui, 
asmenę auniekinirrtui. Tai bol

ševikų propagandos aukos, O 
gal ir giliau bolševizmo pave 
ikti. Kii gi

PRINCIPŲ ŽMONĖS,
kaip ir pats JAV Prezidentas, 
kuriam žodis laisvė ir.demo 
kratija — ne formos, bet es
mės sąvokos, už kurias idėji 
nė žmonija kovoja jau ilgus 
amžius su tikslu, kad tai būtų 
realios sąvokos, už kurias ne 
tuščiomis kovojama ir auko 
jamasi iki gyvybės aukos ima 
mai.

Rinkiminėje kompanijoje, 
ypač prieš ketvertą metų, kai 
buvo išrinktas Kenedy,

APIE JOHNSONĄ
buvo įvairiai kalbama. Bet ir 
tada jis atrodę daug rimtesnis 
asmuo už Kenedy. Kene
dy silpnybė pirmiausia iš
davė Kuboje. Johnsonas visa 
tai stebėjo, bet tiktai dabar 
pasisakė, kad jis buvo tam 
priešingas. Ir tikl-ai tapęs tau 
tos išrinktu prezidentu,

JOHNSONAS PASIRODĖ
KAS ESĄS 

tikrumoje, o ne tęsdamas 
nedžio politiką sąžiningai jo 
užsimojimų kryptimi, kol bai 
gė kadenciją.

JAV prezidentas Johnso 
nas, tikriausiai, bus vienas di 
džųjų JAV prezidentų, ku 
riam paminklu statys ne tik 
tai patys žmonės, bet ir kitos 
tautos, už kurių laisvę vyks 
ta ir dar vyks kovos.

VIETNAMO IR DOMINI 
KOS KOVOS

stovi išsivystymo fazėje. Tai 
labai svarbios kovos. Jos rei 
mingos ir JAV prezidento 
ątžvilgui.

Vietname jos įgauna vis di‘ 
dėsnį pobūdį. Atrodo, nors 
Vietkongas (tai yra šiaurins 
Vietnamas) ir priešinasi, bet 
jam padarytas didelis sužaloji 
mas. Dabar jau klausimas, 
kiek ilgai jis tesės

Reikšminga, kad nei Rusi 
ja, nei Kinijos komunistai 
nors grasina, bet veiksmin 
giau į kovas nebando įsivelti. 
Ji,e, žinoma, protingai daro. 
Propaganda reikalauja šauk
ti, kad Amerika agresorė, bet 
juk visi ne tiktai žino, bet ir 
mato, kad Vietkongas gi aiš 
kus agresorius. Jeigu jis nebū 
tų agresorius, tai jis tuojau 
priimtų JAV prezidento žmo 
niškus taikos siūlymus. Tat nė 
ra populiaru ir bolševikams 
stumti savo žmones į talką 
agresijai.

Santo Domingo valstybė 
je (Haiti saloje) padėtis nesi 
taiso. Nors į Santo Domingo 
jau atvyko trijų Amerikos vai 
stybių tarpamerikinės kariuo
menės daliniai, bet taikos kol 
kas nėrau Kovos tebevyksta.

DIDELĖ GAMTOS 
KATASTROPA 

PAKISTANE
Praėjusį savaitgalį Pakista 

ną nusiaubė baisi audra, šukė 
lusi pajūriais milžiniškus pot 
vynius. Pasekmės baisios: S, 
300 žmonių žuvo, pusė milijo 
no galvijų nuskandinta arba 
užmušta, milijonai žmonių Ii 
ko be pastogės, begalės Žmo 
nių sužeista. Pakistan? prezi 
dentas šaukiasi pagalbos vi
sus. kas tiktai gali kuo padėti.

LIETUVIAI VISUR VEIKLUS

ŽYGYJE Į WASHINGTON^ 
dalyvavusieji Amerikos lietuviai 
studentai, tą žygį, organizavę, 
drauge su organizacijomis už 
laisvę, pareiškime, įteiktame 
JAV prezidentui Johnsonui, be 
ko kita sako: “studentų grupės 
bei organizacijos už laisvę, šiuo 
reiškia ruoširdžia-ssianiremian
čios JAV Prezidento L.B. John- 
sono tvirtai užimtą nusistaty
mą ir veikląpries tolimesnius 
komunistą puolimus ir ekspansi
jas Vietname ir Tolimųjų rytų 
Azijoje. “. Priminti ir okupuo
ti kraštai ir ją tarpe Lietuva.

BALFO CENTRAS 
balandžio menes j turėjo pajamų 
3,899.00 , išlaidų 6,222.00. 
Vasario 16 gimnazijai suauko
ta 1,463.00. Saleziečių gimna
zijai 520.00.

PASAULINĖJE PARODOJE 
New Yorke lietuvių vieta gavo 

Ke pavilijono teises. Joje dabar 
iškeljta Lietuvos vėliava.

KITOS NAUJIENOS

Anglijos konservatoriai sa 
vivaldybių rinkimuose laimėjo 
500 naujų vietų, laboristai pra 
laimėjo 300 ir liberalai 120. 
Liberalai baigia nykti.

-—• Vakarų Vokietijos kanc 
leris Erhardas birželio pradžio 
j.e atvyks į Vašingtoną,

— Kinijos komunistų oficio 
zas pakartotinai puola rusų ko 
munistus.

— Vakarų Vokietijos teis
mas iš Diusseldorfo lanko A- 
merikos valstybes, kuriose reti 
ka žinias apie hitlerninkų nusi 
kaitimus. Teismas posėdžių tu 
rėjo Montrealyje, iš kur išvyko 
į kitas šalis.

— Vietname aerobažėje įvy 
ko nelaimingas sprogimas, ku. 
rie metu užmušta apie 20 asme 
■nų, sužeista apie 100 ir sunai
kinta keliolika, apie 40 lėktų 
vų? Lėktuvai susprogo vienas 
po kito, nes buvo užtaisyti spro 
gmėnmis,

— JAV architektūros paro 
da atidaryta Leningrade, ir kur 
bus perkelta į Minską, o pq 
to — į Maskvą.

— Rusijos atstovybės Otta 
woje du tarnautojai, Kudaškin 
ir Karpovič, paprašyti apleisti 
Kanadą, nes jie bandė šnipinė 
ti. žinioms perduoti turėjo įsi
rengę radio stotį."

— Anglijoje atidengtas pa
minklas J. Kenedy. Iškilmėse, 
dalyvavo karalienė Elzbieta ir 
J. Kenedy, tragiškai žuvusio 
prezidento žmona.

— Kinijos komunistai įvyk 
dė antrą atominį sprogdinimą, 
|?et tokio masto, kaip ir pirmą 
ji.

—JAV sekretorius D. Rusk, 
lankydamasis Europoje, apsilą 
nkė Vięnoje, kur buvo paminė 
toe 10-ties metų nepriklausomy 
bės atgavimo sukaktuvės. Kai 
bejosi avGromyka ir de Mur 
vilk.

Churchillis, Trumanas ir Stalinas Potsdamo konferencijoje, 
Potsdame baigdami antrąjį pasaulinį kara jie spaudė vienas 
kitam rankas, o po karo visą laiką abu vakariečius spaudžia 

vienas tiktai ruskis.

OTTAVOS LIETUVIAI 

motinos dieną atšventė sek
madienį, gegužės 16 d. Vai
dinimu davė Hamiltono tear 
tras "Aukuras"

LIETUVIŲ DIENA 
pasaulinėje parodoje New Yorke 
bus ir Šiemet, birželio 13 die
ną. Iškilmėse dalyvaus naujas 
vyskupas Brazys, kuris dabar 
atvyko Amerikos kor tinentan 
ir lankys JAV ir Kanados lie
tuvius.

A-4-A 
JONUI BRILVICUI

tragiškai mirus, Širdingą užuojautą 
reiškiame Žmonai Elenai, sūnums 
Romanui ir Algimantui ir dukterims 
Bernadetai ir Marijai.

A.N. Gruberiai
A. StasiŠkienė •

Tragiškai auto nelaimėje mirusio 
mūsų Kredito Unijos nario 

JAN BRYLEVTCZ
Žmonai Elenai, vaikams irbro - 
liams nuoširdžią užuojautą reiškia 

"Litas" Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijos Valdyba.

Brangiam tėvui? uošviui ir seneliui 
ata

PULKININKUI BOUZFREAU
Prancūzijpje mirus, P. L. Bulotie
nę ir jos Seimą nuoširdžiai užjaučia- 
me.

Irena i r Jonas Vilgaliai 
Noela ir Justas Kibirkščiai.

Tragiškai žuvus
JONUI BRILVICUI, 

gilią užuojautą reiškiame jo 
šeimai, broliams ir artimie
siems.

Vieraičių šeima.

Tragiškai žuvus
JONUI BRILVICUI, 

gilią užuojautą reiškiame 
jo šeimai, broliams ir ar
timiesiems.

Snapkauskų šeima.

PONIAI ALENAI BRILVTCIFNFI 
su Šeima ir broliams gilią užuo
jautą reiškia

Julija Jukonienė.

IŠ VILNIAUS Į BULGARI
JA gastrolėms išvyko 
Vilniaus universiteto dai
nų ir šokių liaudės ansamt 
blis /iš viso 11O studentų/ 
Jie laivu iš Odesos nuvy
ko į Varną ir iš jos auto
mašinomis apsilankys So
fijoje, Plevene ir kituose 
miestuose. Anksčiau an- 
gamnlis yra keliavęs po 
Čekoslovakiją, Lenkiją ir 
Vengriją.
• Dr. H. Nagyš šeštadienį 
vyksta į Bostoną dalyvauti 
dr. J. Girniaus 5O-ties me 
tu pagerbtuvėse.
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EMIGRACIJOS PR/EŽASTYS.

P. T. Naruševičius ir I. Ži • 
liūs apskaičiavo,kad 230,000

Svarbiausių žmonių emigracijų 
veikė ekonomines priežastysPo- 
nų, emigracijų kėlė tikybiniai vai išeivių lietuvių po 1899 metų at- 
dai,kaip galėjote pastebėti iškų 
tik čia sakytų žodžių.

PasiziO rėkime arčiau j žmonių 
emigracijų .
štai,vienus atleido nuo baudžia

vos su žeme,kitus be žemės. Ku 
turė jo dingti negavąžemės? Ar 
ba, kodėl Suvalkijoj visų pirma 
bėgo iš geros žemės.'
Ir aa mums padės skaičiai.

1897 metų statistika sako: Kau - 
niįoj be žemės buvo 34%, Suval
kijoj X189O-/ - 60%. Be to,lietu
viui buvo sunku prie tos žemes 
prifilpti. Žmones nuo žemės stū
mė lenkai. Žydai neįsileido j pre kai tikslus, jie yra greičiau kiek 
kybą. Rusai nedavė musų zmo- maz elesni, negu didesni. Gaila, 
nėms lietuviams savam krašte tar. skaičių negalima dabar, nei at-

. eity bus galima tikslumų bent apy
tikriai nustatyti.

Dėto toliau busiu dar labiau at
sargus.

Tad, pamėginkim taip samprotau
ti; Amerikoje turėtų būti ištisas 
milijonas lietuvių ..Tačiau jų daug 

i išmirė, nutautėjo, išsiblaškė, išvo 
žinejo kitur, - daug kas pasimetė 
lietuviais.

siėjo Lietuvai nemanau 496,000 
000 dolerių. Tad, viso labo Lie
tuva dėl emigracijos į JAV yra 
nustojusi su dideliu kaupu BILI
JONU arba tūkstantį milijonų 
dolerių.

Tai yra tokiam nedideliam kraš
tui, kaip Lietuva, labai didelis 
turtas.
Beveik visam nepriklausomybės 
aikui tų pinigų butų užtekę.

?io turto tikrai maža dal ilęte- 
grįzo atgal, tebuvo grg'žinta.
Lietuva tirpo, Amerika tarpo.
Patiektieji skaičiai nėra visišr-

nybos. Net ir pastos vežikasir tas 
buvo rusas.
Dėlto ir bėgo Snonės ne pra - 

bangos, bet duonos ieškoti.

EMIGRANTŲ SKAIČIAI.

NEPRIKLAUSOMA

BUKIME SVEIKI
AKMENLIGĖ
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K. L BENDRUOMENĖS REIKALAIALKOHOLIKAS LABAI

VIENIŠAS ŽMOGUS.
Kiekvienas alkoholikas 

žino, kada jis yra jau pėrė 
jes normalaus gėrimo lini 
ją. Tas žinojimas pakeičia 
mas bėgimu nuo savęs pa 
čio bei prisipažinimo sau, 
kad jis turi problemą su 
alkoholiu. Gėrimo bei gyve 
nimo kryptis paslenka alko 
holio didesnnėn valdymo 
pusėn. Jis geria daugiau 
galvodamas, kad išgėrus 
hirės daugiau pasisekimo 
drąsos, nebus toks naivus 
bei sarmatlyvas.Nuo to ta 
ško prasideda vienišas gy 
venimas. Alkoholikas netu 
ri laiko mylėti, būti visuo 
meniškas, bei kartais netu 
ri laiko ir dirbti. Jo mint 
ys bei galvojimas pasilie 
ka tik su alkoholiniais gė 
rimais. Vėliau prasideda 
baimė. Bijo visko, kartais 
pats savęs, dažnai eiti na 
mo, arba į darbą, kad jis 
bus nesuprastas arba šio 
kiu ar kitokiu būdu nubau 
stas.Toliau seka melavi 
mas, prasimanymai, kad 
patenkintu arba užtušuotu 
ankstyvesnį gėrimą.

Toliau seka simpati 
jos ieškojimas, kuris taip 
pat turi dar daugiau paden 
gti stiprėjančią arba prog 
resuojančią alkoholio ligą. 
Dažniausia simpatijos ieš 
kojimas prasideda nuo pa 
čio alkoholiko skriaudimu 
savęs, tikslu patraukti arti 
mu ju, bei pažįstamu žmo 
nhi akis, pa v. pradeda ne 
valgyti, persirūkyti bei da 
ugumoje išsigalvoja nepap 
rastus skausmus viduriuo 
se, norėdamas, bei galvoda 
mas vaidinti sergantį vė 
žiu arba panašia liga.Dau 

gumoje šaukiasi pagelbos 
daktaru, arba vartoja viso 
kias tabletes, nežiūrint ju 
stiprumo bei kokybės. To 
kiu atveju artimieji arba 
namiškiai pradeda galvoti, 
ne gėrimas kaltas. Bet tas 
ilgai nesitęsia. Alkoholikui 
yra labai lengva apgauti ar 
timieji, net ir daktarai, nes 
kad ir daktaras žino, kas su 
juo yra, bet leidžia save ap 
gauti, kadangi mažai ką dak 
taras gali padėti.

Toliau tolimesnis bėgi 
mas nuo fakto yra Dievas. 
Daktarai, žmonos, tėvai,ku 
nigai jau išmėginti be pąse 
kmės, beliko tik Dievas.Sau 
kiasi Dievo, meldžiasi, pra 
šo prižada nebegerti, prašo, 
kad gražintu šeimą,darbą, 
namus bei sveikatą, ir nie 
ko nesulaukia.

Dabar pasijunta tikrai 
vienišas su bonka rankoje. 
Būti vienišam ir jaustis, 
kad štai aš praleidęs tiek 
laiko mokykloje arba taip 
sunkiai dirbės dėl kibi la 
bo bei savo šeimos, jaučiu 
osi vaikštąs kaip gabalas 
mėsos ir niekas manęs ne 
supranta. Kodėl žmonės 
man taip daro ?

Atsakymas trumpas: 
ne žmonės, ne pats gerian 
tys, bet alkoholio LIGA.

Nuo to taško, jeigu tik 
rai nori sustoti gerti, pa 
galba yra. Tai ankstyvesni 
aukščiau minėto kelio sky 
nėjai-alkoholikai susisoie 
tę į Alkoholiku Anonymous 
organizacija.

Norint išvengti aukšč 
iau minėti keliu, kad ne nu 
ėjus iki paskutinio taško, 
įdedu Alkoholie Anonimous 
telefoną, kuriuo galima sk 
ambinti 24 valandas.

Suminėjau labai trum 
pą alkoholiko kelia, gali 
būti daug įvairesnis, bei

K. L. f;, pradeda naują barą

kuriu pagal proporcija ga 
Įėjo būti žymiai daugiau. 
Taip pat mažai dalyvauja 
fonde lietuviai iš tolimes
niu koloniju/preriju sri
ties/.

Kai šiais metais Ameri 
kos Liet. Fondas paskyrė 
$5500 įvairiems lietuviu 
kultūriniams reikalams, 
tą i visi džiaugiamės, net 
ir buvę didžiausi skepti
kai. K L Fondas , kad ir 
daug mažesnis,bet šį ru- 
denfl jau paskirs keletą 
šimtu lietuvybei palaikyti,, 
o kitais metais jau gales 
skirti nemažiau tūkstan
čio. Ir taip kas metai. Ski- 
rimas lėšų lietuvybės sti
prinimui, vis didės, o Fon 
do kapitalas niekuomet ne 
mažės. Jis bus lietuvybės 
išlaikymo varyklis ir ve i 
ks kaip "perpetuum mobile

Prieš jaunimo nutautė
jimą mes kitokiu geresniu 
priemonių ir neturime, 
kaip remti pinigais ju kul 
tūrinius pasireiškimus ir 
organizacijas.

Fondo nariai, kaip lietu 
vybės stiprinimo pionie
riai, galės didžiuotis ir 
džiaugtis, matydami nau
dingo darbo vaisius, kaip 
džiaugiamės Amerikos 
Fondo vaisiais. Ten Fondo 
nariu yra 630, o mūsų Fon 
de tik lOO.bet laikas pa
darys viską, tik reikia tą 
laika išnaudoti. Dabar pra 
die jus naują Fondo ugdy
mo barą, kiekvienas narys 
pasikvieskime į Fondą - 
dar po vieną nauja narį ir 
nariu skaičius padydės 
dvigubai. Tik tokiu būdu 
šį Fondą galėsime išugdy

P. Lelis.

Praėjo metai kai buvo 
išrinkta pirmoji Kanados 
liet. Fondo Valdyba. Per 
tuos metus Fondp nariu sk 
aičius paaugo iš 38 į 102 
ir Fondo įnašaipadidėjo iš 
5,700 iki 15,400 dol.

Pradedant organizuoti 
antrą nariu šimtine naudin 
ga pažvegti kiek į statisti 
ką, parodančią Fondo na 
riu skaičiu pagal pajėgumą 
ir socialinę padėtį. 
Darbininkai - 
tarnautojai.........35$4, 600
Ukininkai-
tąrnautojai.... 35 $ 4, 600 

/ Ūkininkai -
tab akin inkai .. 13 
Gydytojai.........9
Inžinieriai.. .. 1O 
Bendruomeninės 
Valdybos.........11
Organizacijos 5 
Verslininkai 4
Daktarai/ne mėd/ 4 
Kunigai............. 4
Kredito koop.. 4 
Kat. Parapijos. . 2 
Viso 15,000 dol. 
Palūk. 400 dol.

Iš Viso

Susirgimas, kurio priežastis — (vairiuose žmogaus 
organuose susidarę akmenys, vadinamas akmenlige. 
Priklausomai nuo akmenų susidarymo vietos bei Ilgos 
pobūdžio, skiriamos (vairios akmenligės formos: tul
žies pūslės, inkstų-žlapimo takų, kasos ir kt. Akmenų 
susidarymas organizme ne visuomet reiškia ligą, ta
čiau visuomet rodo tam tikrą medžiagų apykaitos su
trikimą. Tulžies pūslėje akmenis turi 10—12 proc. visų 
žmonių, tačiau akmenligė vargina tik 5 proc. žmonių, 
turinčius akmenis tulžies pūslėje. Tuo tarpu akmenys, 
susidariusieji inkstuose ir šlapimo takuose, beveik vi
sada žmones vargina, sukeldami skausmus, trikdydami 
darbingumą bei normalią šių organų veiklą.

Inkstų bei tulžies pūslės akmenlige serga abiejų 
lyčių ir įvairaus amžiaus žmonės. Tulžies pūslės ak
menlige dažniau serga 30—60 m. amžiaus moterys, 
inkstų akmenlige — 20—40 m. vyrai. Pastaroji nereta 
vaikų ir jaunuolių tarpe ir sudaro 30—40 proc. visų 
chirurginiu būdu gydomų inkstų susirgimų. Kasos ak
menys pasitaiko žymiai rečiau.

Akmenų susidarymo priežastys gana įvairios. Be 
bendros medžiagų apykaitos sutrikimo, kuris daugiau
sia priklauso nuo nervų sistemos bei kai kurių vidaus 
sekrecijos liaukų veiklos, didelę reikšmę turi ir vieti
nės priežastys. Didesnis tulžies susitelkimas, jos apsun
kintas nutekėjimas bei uždegiminiai tulžies pūslės glei
vinės pakitimai skatina akmenų susidarymą tulžies pūs
lėje. Panašios priežastys turi įtakos ir inkstų akmenligės 
vystymuisi. Tulžies pūslėje akmenims susidaryti turi daug 
reikšmės ir cholesterino apykaitos sutrikimas. Dėl įvai
rių priežasčių padidėjusi druskų koncentracija šlapime, 
sumažėjęs jų tirpstamumas, gausus ir ilgalaikis kieto 
(daug kalcio druskų turinčio] vandens naudojimas gėri
mui skatina inkstų akmenligės vystymąsi.

Pasireiškus akmenligei, žmogus dažniausiai neatidė
liodamas kreipiasi į gydymo įstaigas, kur jam sutei
kiama reikalinga pagalba. Skaitytojui svarbiau žinoti ne 
tiek atskirus neatidėliotino gydymo momentus, kiek 
priemones, kurios stabdo ligos progresavimą ar visiš
kai nuo jos apsaugo.

Kad nesivystytų tulžies pūslės akmenligė, reikia daž
nai (kas 3—4 vai.), reguliariai, bet negausiai maitintis, 
gerti pakankamai (1,5—2 1 per parą) skysčių, nevengti 
fizkultūros. Riebų maistą reikia apriboti. Su maistu bū
tina gauti pakankamai vitaminų, ypač A, B komplekso, 
C. Prisiminsime, kad vitamino A gausu piene, morko
se, salotose; B komplekso vitaminų — daržovėse, ko
pūstuose, mielėse, vynuogėse, apelsinuose, abriko
suose, vyšniose, kriaušėse, juodoje duonoje; C vita

mino — bulvėse, kopūstuose, žirneliuose, svogūnuose, 
petruškose.

Inkstų-šlapimo pūslės akmenligės profilaktikos es
mę sudaro šie veiksniai.

Pirma. Asmens dienos režimą turi sudaryti ritminga 
darbo ir poilsio kaita. Kiekvieną darbo dieną reikia 
pradėti 10—15 min. trukmės rytine gimnastika, po ku
rios tinka vandens procedūros, bent iki pusės apsi
plaunant kambario temperatūros vandeniu. Dirbantiems 
fabrikuose bei įstaigose propaguotinos trumpalaikės 
fizkultūros pertraukėlės. Popietėje gera 1—1,5 vai. pa
ilsėti. Teigiamai veikia- kas antrą dieną 38°C tempera
tūros 15 min. pušų vonios. Vidutinio iniensyvumo 
2—3 vai. kasdieninis fizinis darbas gryname ore — 
gera sveikatinimo priemonė. Naktį reikia miegoti 
7—8 vai., gerai grynesniame ore. Taip pat kiek galima 
daugiau laisvalaikio reikia praleisti gamtoje, gryname 
ore. Tai pagyvina medžiagų apykaitą, pilniau organiz
mas išnaudoja maisto medžiagas, o tai labai svarbu 
akmenligės profilaktikai.

Antra. Dietinį režimą reikia griežtai individualizuoti, 
priklausomai nuo susidariusių akmenų rūšies (tai nu
statoma gydymo įstaigoje) bei individualių įpročių. 
Tuo atveju, kai akmenys sudaryti iš šlapimo rūgšties 
druskų (uratiniai), reikia maitintis išimtinai pieniška- 
augaline dieta. Tuomet apribojami mėsiški patiekalai ir 
visai atsisakoma nuo kepenų, inkstų, blužnies, smegenų 
vartojimo maistui. Rekomenduotina išgerti per dieną 
2—3 stiklines šarminio mineralinio vandens — Boržo- 
mio, Jesentukio 17, Slaviansko, Sairmo, NaffusioL

Esant oksalatiniams akmenims, būtina atsisakyti ka
kavos, stiprios arbatos, aštrių prieskonių, reikia apri
boti bulvių, morkų, pomidorų vartojimą. Tinka Esen- 
tukio 20 mineralinis vanduo.

Fosfatinių akmenų atveju reikia galutinai atsisakyti 
spiritinių gėrimų, aštrių prieskonių — svogūnų, garsty
čių, pipirų, apriboti vaisius, uogas, bulves ir ypač pie
ną bei jo produktus. Tuomet maistui naudojama įprasti
nė duona, įvairūs mėsos, žuvies, makaronų, kruopų 
patiekalai ir įvairūs skysčiai, iki 3 I per parą. Maiste 
turi būti pakankamai vitamino A ir D. Gėrimui reko
menduotina Kislovodsko dolomitinis Narzanas, Esen- 
tukio 4 ir 17 šaltinių vanduo. Kurortas — tai ne tik jo 
mineralinis vanduo, bet kartu ir nauja aplinka, naujos 
klimatinės sąlygos, gamtos grožis, specialus režimas 
ir maitinimasis, gydomoji fizinė kultūra.

Žinomi inkstų akmenligei gydyti yra Boržomio, 
Esentukio (Nr. 4 ir Nr. 20 šaltiniai) kurortai, esant ura- 
tiniams akmenims, Železnovodskas, esant oksalatiniams, 
Kislovodskas, esant foslatiniams akmenimis. Populiarus 
yra Ukrainos TSR Truskaveco kurortas (Naftusios šalti
nis). Iš vietinių kurortų šiam tikslui tinka Druskininkai. 
Kurortą parenka ir į jį nukreipia gydymo įstaiga, kuriai 
pagal gyvenamą vietą priklauso ligonis.

Tinkamai naudojant nurodytų priemonių kompleksą, 
galima sėkmingai kovoti prieš akmenligę.

P. ŠNIPAS
Medicinos m. kand.

2, 700 
2,400

1 ,400

1, 3OC
600
500
400
400
400
200

15.400.

Kaip matome lietuviu Fon 
do idėja yra jau prigijusi 
ir ją remia įvairūs lietu
vi- sluoksniai, tik gal dar 
viskas per mažame maš
tabe.

Kanados lietuviu skait
lingiausios profesijos yra 
darbininku, tarnautoju ir 
ūkininku, tai tos kategorini 
jos įnašai ir nariu skai-

čius ir sudaro apie 50%. 
Gal kiek nepakankamai 
prie fondo prisidėjo vers
lininkai ir profesional ai,

Sunku pasakyti tikrų skaičių 
pasišalinusių iš Lietuvos į A 
merikų lietuvių, nes Amerikos 
valstybėse emigracijos biuras tik 
(899 metais ėmė lietuvius at
skirai nuo rusų ir lenkų regis
truoti. Savaime aišku, kai klau
sia, is kur atvykai ir atsakai 
iš Rusijos, rašo tave rusu. Jei j 
klausimą, kokios tikybos - lietu
vis atsakė katalikas, užrašė len 
ku.

Kun. Jonas Žilius 1899 metais 
suskaičiavo, jog draugijoms, 

parapijoms, aplamai Amerikos lie
tuvių organizacijoms priklausė 
275,000.
Toliau seka Amerikos imigraci

jos- įstaigų žinios; Per 16 metų 
/Nuo 1899 iki 1914 / įvažiavo 
j Amerikų 252,594 lietuviai.

Atseit, viso 527,594. Atgal 
mažai kas grįždavo.

Prieauglio, sako, buvo apie 3 
%. Tai viso labo, apvaliai imant, 
800,000.

Kun. Tomas Žilius sakė, kad lietu2 '> metus.Viso labo senesnieji v -
. . , . .............. ,r „„„ , „ateiviai n,„ i -2____ , , 1 Sitai skolai grpzmti sąlygos vi

sai nėra sunkios. Retai kuris 
tegalėtų visų skolų grąžinti;

■ Įęas iau taia pusamžyj atvykąs 
~ į. JAV, išgynens 50 metų dirbda

mas.
Tačiau, vis tik šiuo metu bu

tų apįHiai lėšų sunkiai prislėg
tam musų gimtajam kraštui is 
vargo kelti, rūpintis dėl jo ge
resne s ateities.

Su pagarba kitų tautybiųj mo
tes stebėtų musį širdžių oru
mą palengvinti savajai tautai 
primestiems sunkumams pakel
ti.

Seniau atvykusioj i yra grąži
nę savo skolos dalį,aukodami 
1,000,000 doleriįi Nepriklauso
mai Lietuvai besikuriant.

Taigi, bent naujieji ateiviai 
imkime skolą mokėti,ir tai bus 
1,000,000 dolerių metams.

Pagal 1950 metų surašymo duo
menis, Lietuvių, gimusių Ameri
kos gyventojų buvo 147,765.

Tikrų lietuvių dalyvaujančių 
lietuviškų jame Amerikos gyveni- 
ime , tebūna tik 50,000.

Tegu ir senesnieji ateiviai da, 
bar uždirba tiek pat, kiek naujie
ji ateiviai, atseit, į mėnesį po 
200 dolerių arba j metus 2,400.

Viso 50,000 per metus uždir. 
ba 13^)000,000 dolerių. Tegu tiį..

ba 120,000,000 dolerių Tegu 
mokesčių moka po 10%, tai su— 
daro 120,000,000.

Tegu aukoja savo tautos reika
lams 10% to, sumoka mokesčių 
tai sudarys 120,000,000.

Tegu ir jaunesnieji ateiviai i 
nori savo skolų gražinti - tuos 
2,000 doleriųlper 50 metu, , po

— Tiksliai nežinau, bet, atrodo, kad ils 
yra psichoterapeutinio instituto docentas.

žiauresnis, baigiantis nie 
kad neatsiekiamo tikslo.

A. A. organizacija yra 
susidedanti iš vyru ir mo 
teru, tikslu vieni kitiems 
padėti, suprasti, bei pagel 
bėti.

Iš A. A.pusės yra vie 
nintelis prašymas: sąžinin 
go noro nustoti gerti. Jo 
kio nario mokesčio nėra. 
Ji nieko bendra neturi su 
skirtingom religijom, po 
litika bei tautybe ar kalba. 
Vienintelis tikslas išsilai 
kyti blaiviu ir tuo pačiu 
padęjū kitam alkoholikui.

Čia trumpai suminė 
tus dalykus, pasįlięku sa vo atsstkomybe, kadangi

Tikslas, gal kur nors 
kam nors, padės ir paleng 
vins suprasti patį savę ir 
pagreitins privesti prie 
normalesnio gyvenimo ke 
lio.

Noriu primintikad šis 
straipsnis nėra rašytas rėk 
lamos tikslu, nes A. A. or 
fanizacijai nariu nereikia, 

et kandidatams ir subren 
dusiems gėrėjams reikalin 
ga A. A.organizacija.

Dėkoju Ge”b.Redakto 
riui už leidim_ pasinaudo 
ti laikraščiu.

Adresas: Alkoholie Ano 
nimous, 753 Rachel St. E. 
Tel. 521-4155;521-4686’/

L.G.

— Girdėjau, kad mėgstate 
siurpryzus!

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

viai kasmet krikštydavo 15,000 kil°te'v'a' 9ra’* intų tėvynei sko- 
dykių, los 2>000,000 /dolerių j me-

Vyrų buvo 67%, vaikų iki 14 me- 
8%, nuo 14 iki 45 metų 90%, 45 me 
tų 2%.

Važiavo čionai patys sveikiau - . 
šieji, prašmatniausieji žmones.Tai 
buvo Lietuvos nuostolis, Amerikai 
laimė jimas.

V.K. Račkauskas pagal imigra
cijos įstaigas paskelbė, jog lietu 
viai, įvažiuodami j Amerikų/1899 
• 1944//parodė 3,158,000 dole
rių grynais pinigai s / neskaitant, 
žinoma, neparodytų jų /.Mat, anuo
met, išlipant iš laivo, reikėjo pa- °pskaic iuotus pagal 
rodyti tam tikrų sumų pinigų, kad 
ture'tumei pradžiai, kolei gausi 
darbo.

Kelionės išlaidoms po 100 do- ms įplaukų;
lerių, arba 25,259,400 dolerių. Is senesniųjų ateiviu 2,000 

Tad, iš Lietuvos nuo 1899 iki 000,is~ naujųjų ateivių 1,000 , 
1914 metų išvežta 28,417,855 do- tPOO, viso trys milijonai dole- 
leriai pinigais.

los 2,000,000 /dolerių j me
tus.

Tuo bu du,tik vienybės rei 
kia pinigų butų, 1
Šitie skaičiai yra tikrai žym

iai mažesni, negu tikrieji.Bet 
jau gana to. Vaizdas atrodo vi
sai ais~kus.

Sumetę į krūvų ir senesniųjų 
ir naujų jų ateiviaiįmokėsimus 

gautume 
milijono

Lietuvos reikalams, 
dar apie pusketvirto 
dolerių metams.

Atmetus aukoj amu s pinigus, 
sumoka

mus mokesčius /taksus /,ir 
kalbant tik apie grpžiną mą- 
jų skolų,liktų tautos reikala-

Pagal Amerikos anuomet nuro
dymus, vaikp užauginti iki 16 me 
tų atsieina 2,000 dolerių. Su
tinkant su tais 2,000 dolerių,, 
gausime 505,188,000 dolerių ,

rių j metus.
Gražus 3,000,000, dolerių są

lg. K.

BUSIME VISIEMS NUO- 
moninau moterų ■ vyrų grąžina- ŠIRDŽIAI DEKINGRKAS

. . . PAREMS NAUJA
S“.™,;,;1-.:’ 5X PRENUMERATA.

Milling Machine Operators 
Turret Lathe Operators 
Radial Drill Operators 
Toolmakers

Boring Mill Operators

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESALYGINAI GARANTUOTOS
Ingersoll Operators 
Planer Operators 
Lathe Operators 
Tool Designers 
Vertical and Horizontal

PAŽYMĖJIMAIGARANTUOTI INVESTAVIMO 
3, 4 ar S metai 5%% 1 *r 2 metai Vfc 

6 iri 10 metų S%%. 
Teirautis: 875-2800 

Eastern A Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Moptroel. 

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ
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A. MERKELIS

Lietuvos keliu
(Ii V. Kudirkos monografijos)

7
Jiems tai padaryti buvo daug lengviau, negu Lietu

vos Draugystei. Katalikiškai lietuviškam laikraščiui 
sutelkti lėšų iš kunigu nesunku, nes jų tarpe buvo daug 
gana turtingų.

Po vienerių metų, 1890 m. sausio mėn., Otto von 
Mauderodės spaustuvėje pradėtas Įęisti dvisavaitinis 
katalikiškai lietuviškas laikraštis Žemaičių ir Lietu 
vos Apžvalga. Jos faktinaisiais redaktoriais buvo klie 
rikas Pranas Urbonavičius, o nuo 1892 m. kunigas Ka 
zimieras Pakalniškis - Dėdė Atanazas. Visus jos rei 
kalus Tilžėje tvarkė savamokslis, apsukrus Otto von 
Mauderodęą lietuvišku leidiniu korektorius Juozas An 
grabaitis. Žemaičiu ir Lietuvos Apžvalga daugiausia 
buvo skirta Lietuvos liaudžiai, kad joje galėtų atsverti 
Varpo dromą Įtaka.

Žemaičiu ir Lietuvos Apžvalga smarkiai puola ru 
sus.Nevengia šiurkščios polemikos ir su Varpu,kuris 
jai skalnas taip pat nelieka. Žemaičiu ir Lietuvos Ap 
žvalgai smarkiai puolant visus, kurie, jos nuomone ne 
katalikiškai galvoja ir savo naujomis idėjomis kenkia 
Lietuvai, Varpas buvo priverstas keisti ligšiolinę sa 
vo taktika ir pasakyti savo, o dažniausia tik savo ben 
dradarbiu nuomonę ir tokiais klausimais, kurie jame 
šiaip jau vargu ar būtu keliami.

Karingas ir šiurkštus Žemaičiu ir Lietuvos Apžval 
gos polemikos tonas, jos bekompromisinė kova su ki 
taip galvojančiais ėmė nebepatikti ir kai kuriems kuni 
gams.Seinu kunigu seminarijos lietuviai klierikai be 
veik visi buvę Marijampolės varpininkų gimnazijos dr 
augai, pirmieji iškėlė klausima, ar nevertėtu Žemaičiu 
ir Lietuvos Apžvalgai keisti savo karinga bei šiurkštų 
tona ir pradėti taiku bendradarbiavimą su varpininkais. 
Tuo reikalu buvo tartasi ir su Žemaičiu Kunigu Semina 
rijos klierikais.Kunigu seminarija bebaigiąs Juozas Tu 
mas siunčiamas pas vyriausiąjį apžvalgininką Mosėdž 
ių parapijos vikare kun. Kazimierą PakalniškĮ/1866 - 
1933/.Kietas ir užsispyręs žemaitis kun.K. Pakalniškis 
laikėsi atkakliai ir apie bet kok| kompromise su varpi 
ninkais nei girdėti nenorėjo.

Juozo Tumo misija nepasisekė: Žemaičiu ir Lietu 
vos Apžvalga liko tokia pat, kokia buvus. Betgi Juozo Tu 
mo galvoje liko idėja Įsteigti laikraštĮ, kuris derintų lie 
tuviu pasauliečiu ir kunigu^tautinę veiklą. Po kurio lai 
ko iš Mintaujos atkeltas Į Žemaičius Kun. Juozas Turn

LIETUVIAI ESĄ DIPLOMATINĖJE TARNYBOJE KANADOJE IR KITOSE VALSTYBĖSE.

Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai - Dr. J. Žmuidzinas
B. Auginąs

as 1896 m.tame pat Mosėdyje, kur prieš kelerįismetus 
stengės Įkalbėti kun. K. PakalniškĮ reformuoti Žemaičiu 
ir Lietuvos Apžvalga, Įgyvendina savo svajonę,-prade 
da leisti Tėvynės Sargą, -laikraštĮ, kuris turėjo derinti 
lietuviu pasauliečiu ir kunigu tautine veiklą. Tačiau Tė 
vynės Sargui tokiu laikraščiu nebuvo lemta tapti. Teisy 
bė, jo toųas daug švelnesnis, ir pats laikraštis turtinge 
snis už Žemaičiu ir Lietuvos Apžvalgą.Tš tikru jųbetgi 
Tėvynės Sargas buvo ne kas kita, kaip sumanaus redak 
toriaus ir talentingo laikraštininko bęi rašytojo kun.Tu 
mo - Vaižganto žymiai patobulintoji Žemaičiu ir Lietu 
vos Apžvalga, kuri pradėjus leisti Tėvynės Sargą žlugo.

Kairiesiems pasirinktoji Varpo kryptis - tarnauti 
visai Lietuvai taip pat nepątiko. Lietuviškojo Balso Am 
erikoje redaktorius Jonas Slopas, kritikuodamas Varpą 
iškėlė jo neaiškia linkmę ir reikalavo pas išakyti,kieno 
reikalus jįs, atstovausias ir ginsiasiburžuazijos ar pro 
letariato. Šiuo atžvilgiu Varpui turėti aiškią bei griež 
tą liniją buvo nelengva. Daugumai jo bendradarbiu so 
cjąlįzmas buvo nesvetimas, vieni iš ju buvo socializ 
mo Salininkai , kiti jo simpatikai.

Socializmas, skelbiąs klasių kovą,besiremiąspro 
letariatu, kurio Lietuvoje, žemės ūkio krašte su neiš 
plėtota pramone, buvo labai maža. Pagrindinis Lietuv 
os luomas - ūkininkai. Jie pačiais sunkiausiais laikais 
išlaikė tautinę kultūrą, iš ju kilo tautinis atgijimas ir 
nuo ju daugiausia pareina lietuvių tautos ateitis. Lietu 
vos ūkininkai religingi, individualistai, tvirtai nuo am 
žiu Įaugę Į savo tautos žemę, stpriai suaugę su savo 
turima nuosavybe, ir kas jų tarpe bandytu skelbti sočia 
listines idėjas, to laukia nesėkmė.Tą puikiai suprato 
didysis varpininkas Vincas Kudirka ir jis savo tautinę 
bei politinę veiklą grindė ūkininkų luomu. Nors sočia 
listines idėjas Varpe toleravo, bet ju niekad nepropaga

Muzika ramina
1374 m. Vokietijoje pa

sirodė keistas susirgi
mas — „šokimo manija". 
Šimtai žmonių visa mes
davo, išbėgdavo iš namų 
ir šokdavo, kol krisdavo, 
netekę jėgų. Epidemija 
jgavo grėsmingą pobūdį. 
Tada kelių miestų seniūnai 
susirinko ir liepė visur gro
ti ramią, lėtą muziką. Prie
monė paveikė — žmo
nės pamažu nurimo, ir 
keistoji epidemija liovėsi.

Čia matome Vytautą Meilų s u Ponia, sugrįžusį iš Vokietijos, 

kur jis keliu:- metus buvo konsuliarinėje tarnyboje. Dabar V. 

Meilus paskirtas Japonijon ir turės tarnyba,Tokio mieste, kur 

bus Kanados ambasados atašė emigracijos reikalams. V. Mei

lui bus duotas uždavinys prie Kanados ambasados suorganizuoti 

konsuliarinį skyrių, kurio ligšiol nebuvo.

vo, nes netikėjo, kad jos ką gero Lietuvai duotu. Sočia 
lizino skelbiama klasių kova atgyjančiai lietuviu tautai 
buvo pragaištinga.

Varpo liberalizmas, pozityvizmas ir tolerancija ne 
stūmė nuo saves ir bū s imu ju Lietuvos socialdemokrtų. 
Jie kur| laika su varpininkais, galima sakyt, dirbo iš 
vien.

Viešėdami Montrealyje, Ponai

Meilūs buvo Ponų Smilgevičių 

avečiai. Pp. Meilūs kairėje,

pp. Smilgevičiai atvaizdo

deš inėje

Platinkite
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ.

AUKŠTESNIŲJŲ LITUANISTIKOS KURSŲ MONTREALYJE ŠOKĖJOS ( iš kairės ): L. GEDVILAITĖ, V. MURAUSKAITĖ, MERGAITĖ IŠ ROSEMOUNTU, 
K. MARKAUSKAITĖ, D. BLAUZDŽIŪNAITĖ, D. LUKAUSKAITĖ, R. STAŠKEVIČIŪTĖ, M. GIRDŽIŪTĖ, R. SKUČAITĖ, J. ŽUKAUSKAITĖ, V. KIZERSKYTĖ, 

V. ADOMONYTĖ, J. ANDRUŠKEVIČIUTĖ, B. KUNCEVIČIŪTĖ IR L. MACELYTĖ.

1892 m. Juozas Pilsudskis, vėliau žymusis Lenkijos 
maršalas ir diktatorius, sugrįžęs iš penkerių metų iš 
trėmimo Sibiran už teroristinius veiksmus prdėjo Vii 
niuje organizuoti lenku socialistų partiją- Polska Par 
tija Socyalistyczna, -PPS, vadinamuosius pepesus. Juo 
zas Pilsudskis, kilimo lietuvis ir save tokiu laikęs, šie 
kė nepriklausomos Lenkijos, ir socialistų partijon su 
burtą proletariatą laikė tinkamu Įrankiu griauti Rusi 
jos caristiniam imperializmui, pavergusiam Lenkija.

Lietuviai socialistai iš pradžių su lenkais socialistais 
dirbo drauge.Tačiau,beplintančiam socializmui susidū 
rus su lietuviškai kalbančiais darbininkais,kilo reika 
las politinę bei agitacinę literatūrą spausdinti ir ju gim 
tąja kalba. 1895 m. buvo Įkurta pirmoji lietuviu socialde 
mokratu kuopa, kurios tikslas leisti lietuviu kalba poli 
tinio ir socialistinio turinio knygeles. Jos buvo išleis 
tos dvi brošiūros:Kas yra, o kas bus ir Krumpliu Jonas.

Socialdemokratu veikimas daugiausia reiškėsi strei 
ku organizavimu, reikalaujant darbininkams pakelti ai 
gas,prieš caristinĮ režimą nukreiptų agitaciniu brošiū 
ru bei proklamacijų platinimu ir gegužės pirmosios mi 
nė j imu. Vilniuje penktą kartą minint gegužės pirmąją, 
1896 m. buvo Įsteigta Lietuviu Socialdemokratu Partija 
/ LSDP/ ir tą pat dieną pradėtas leisti jos laikraštis 
"Lietuvos Darbininkas", kurio pirmajame numeryje bu 
vo paskelbta ir partijos programa. Steigiamajame Lie 
tuviu Socialdemokratu susirinkųpe dalyvavo Dr Andrius 
Domaševičius, A. Moravskis, K. Zalevskis, FeliksasDer 
žinskis, Ramualdas Maleckis, Gulbinas, Daukša, trys vy 
resniųju klasių mokiniai ir penkių darbininkų kuopelių 
atstovai. Vadinas, steigiamajame susirinkime dalyvavo 
lietuviu ir lenku kilmės žmonių, kuriems tautybės klau 
simas visai nekvaršino galvos, ir todėl steigiamoji par 
tija iš tikrųjų buvo ne lietuviu,bet Lietuvos Socialdemo 
kratų partija, kuri savo programoj save vadino Lietuviš 
ka Social-Demokratu Partija.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS

STUDENTAI
XVIII. NEŽINOMAIS KELIAIS

32.

Siauru smėlėtu miško keleliu du bėriai traukė ve
žimą. Kairysis atleisdavo viržius, bet taip, kad jie ne
maskatuotų, ir savo bendrui palikdavo tempti ratus, 
sunkiai besisukančius giliose provėžose. Kairiojo 
gudrybę pastebėdavo vežėjas, nedidelis žmogelis ilga 
kumpa nosimi ir taip jau iš prigimties sutaisytomis lū
pomis, jog atrodė, kad jis visą laiką švilpia.

— Ko apsimeti, prakeiktas Hitlerį! — niūkdavo jis 
ant kairiojo ir šmikšteldavo botagu.

Bet „prakeiktas Hitleris” dar nepasiekusį jo šono 
botagą visuomet sugaudavo uodega ir, pasukęs į šoną 
galvą, kyšteldavo ilgą liežuvį.

— Nerodyk liežuvio!—piktai murmėdavo vežėjas 
ir, gerai prisitaikęs, vėl perliedavo kairįjį botagu.

Visoje šio žmogaus išvaizdoje buvo kažkas linksmo: 
plačiaauliai garankštėti batai, dryžuotas švarkas, die
vai žino kam ant languotų baltinių parištas išblukęs 
kaklaraištis ir ant galvos užmaukšlinta nusidėvėjusi 
siaurabrylė skrybėlė —• viskas, vos užmetus akį, kėlė 
šypseną.

— Vokiečiai bėgdami paliko kumeliuką, nuo moti
nos atitraukę, dėl to aš jį ir vadinu Hitleriu. Biaurus 
sutvėrimas — spardosi, kandžiojasi,— noriai aiškino ve
žėjas salia sėdinčiai Stasei.

Stasė, apsivilkusi languotą lietpaltį, apsigobusi tan
kius juodus plaukus permatoma gėlėta skarele, sėdėjo 
įsižiūrėjusi į retu pušynu vingiuojantį kelelį. Ji dar 
nieko neatsakė šnekiam vežėjui. Porą kartų šyptelėjusi 
iš „prakeikto Hitlerio” išdaigų, ji sėdėjo rami, viena 
ranka nuolat pataisydama prie kojų stovintį lagaminą, 
kad tas, trinktelėjus ratams į šaknis, neiškristų iš ve
žimo.

Pušyną pakeisdavo eglės ir beržai. Geresniu keliu 
bėriai bėgo ristute.

— Audra buvo,— vežėjas botkočiu parodė atsirė

musią į beržą žalią, iš šaknų išverstą eglę.
Apkabinta tvirtų beržo šakų, eglė tarsi ilsėjosi. 

Beržas, aukštai iškėlęs viršūnę, beria geltonus lapus, 
o jie dingsta žąliose eglės kasose. Ruduo. Ateis pava
saris, beržas sukraus žirginius, sužaliuos, suoš pavasa
riniuose vėjuose. Eglė su pirmąja šalna numes savo nie
kad nevystančius spyglius. Stebėsis jos draugės, liek
nos ir žalios.

„Palū-ūū-žo!..”—staugs miške žiemos pūga.
Eglė girgždėdama nuvirs į pusnį. Tik jos vaikai, 

išbarstyti po mišką tų pačių vėjų, kurie pražudė jų 
motiną, augs, žaliuos, bujos...

Tylu. Ramu. Kvepia sakais, kadugiu ir vos junta
mu vystančio miško kvapu.

Stasė atsigręžusi žiūrėjo į išvirtusią eglę, kol ji din
go iš akių.

Šiandien jos vieta auditorijoj tuščia. Ne, studentas 
neturi pastovios vietos suole — ją užsėdo draugai, ir, 
gal būt, niekas nejaučia, kad trūksta Stasės.

Vingiuoja, bėga per mišką kelelis. Jis siauras, dul
kėtas... Stase, Stase! Kur jis nuves tave?! Kur mus 
nuves mūsų keliai? Eini. Negalvoji. O kartais susimąs
tai. Atsigręži — kiek vingių, kiek bereikalingų vingių 
padaryta! Ir vėl pirmyn, tik pirmyn traukia kelias. Gal 
todėl jis toks įdomus, kad niekad nepasikartoja, kad 
su metais leki juo, vis dar vaiko akimis žiūrėdamas 
į pasaulį: klysdamas, pakildamas.

— Tai mokytojausite, brace?..— ir susigriebęs, kad 
jiedu dar nepažįstami, subruzdo: — Mane Saliamu va
dina, o iš tikrųjų aš — Saliamonas Žibutis. Kolūkyje 
ant fermų vyriausiu dirbu.

— Mokytojausiu, dėde... O kaip jūsų kolūkis, ge
ras? — pasiteiravo Stasė.

— Koks aš dėdė?! Man tik šešiasdešimt,— užsirūs
tino Saliamas, bet toliau vėl ramiai porino: — Mū
sų kolūkis tai pirmas visam rajone. Hitlerį, branktas tau 
kulnis nudaužys, šėtone!.. Aš jokių mokslų nėjau, ale 
dirbti viską moku. Malūną galiu pastatyti, apie kom
bainą išmanau, ratus dirbu, pečių galiu pamūryti... 
Tprū-ū-ū, Apartaniste, vadžią uodega pasibrukai!

— Kodėl jūs jį oportunistu vadinate? — nustebusi 
paklausė Stasė.

— Vis iš pasalų jis taikosi kitam įkąsti,— aiškino 
Saliamas.— Šiaip atrodo ramus gyvulys, gero būdo.

Tikras apartanistas... Ar iš miesto būsit kilusi?
— Ne, aš iš kaimo...
— Tuojau matyt, kad iš kaimo,— neleido Stasei 

baigti Saliamas. Jis kalbėjo greitai, tarpais patylomis, 
lyg didžiausią paslaptį sakydamas.— Pasiteiravot apie 
Apartanistą, iš karto supratau. Miesto žmogus klausi
nėtų, kokia technika jūs bulves kasate, ar kombainai 
palengvina darbą... Kur apsigyvensite?

— Dar nežinau. Eisiu pas direktorių, gal padės kur 
nors įsikurti.— Visą kelią ji apie tai ir tegalvojo.

— Paimkit vadžias. Aš užsirūkysiu.— Saliamas pa
davė Stasei šikšnines vadeles ir ilgai susirūpinęs rau
sėsi po kišenes. Išsitraukė ilgą, medinį kandiklį. Prie jo 
ant ašutinės grandinėlės kabojo blizgantis plonos vie
lelės galas. Spragtelėjęs nykščiu portsigaro viršelį, ant 
kurio buvo išpiaustyta šuns galva, išsiėmė cigaretę.— 
Matote, galėtumėt gyventi pas mus,— užtraukęs dūmą, 
svarstė Saliamas.— Mokykla netoli. Kambarėlis yra 
laisvas. O mano Marijona—aukso žmogus.

— Ačiū jums...
— Na, na, nėra už ką!.. Nepatiks, išeisite. Vis, mat, 

prie miesto iš mažens įpratus, biulvaruose,— šnekėjo 
Saliamas, pamiršęs, kad „iš karto suprato”, jog moky
toja kilusi iš kaimo.

Stasė, nežinodama, ar tikėti, ar netikėti Saliamo 
žodžiais, ragino Hitlerį, kuris, pajutęs moteriškose ran
kose vadžias, visai nesidrovėdamas atleido viržius. 
Apartanistas įpykęs grybštelėjo Hitleriui už ausies. Įsi
maišė Saliamas, abiem sušėręs botagu. Vežimas išlindo 
iš miško. Kelelis įsuko į platų žvyruotą vieškelį.

— Atvažiavom!—Saliamas rodė kandikliu šalike
lėj išsidėsčiusius namus.— O, va, tenai, dešinėj, gim
nazija.

Stasė žiūrėjo į dviaukštį baltą mūrinį namą. Tai štai 
kur ji dirbs ir gyvens. Bet vieton to, kad apsidžiaugtų, 
jog atvažiavo, ją apėmė baimė.

— Tai tiesiai ir ateik,— kalbėjo Saliamas Stasei, 
prie mokyklos lipančiai iš vežimo.— Pasiklausk, kur 
Žibutis, buvęs brigadininkas, gyvena — tau ir parodys. 
Už upės mes gyvenam.

Neradusi direktoriaus, Stasė ėjo negrįsta buvusio
Nukalta 4-tan pudapin.

1964 metų lapkričio 28 dieną 
iš Cape Kennedy amerikieči
ai mokslininkai raketa Mart 
nėr 4 paleido Į Marsą skrte- 
jinĮ, kuris Marsą pasieks t- 
iktai šiemet, 1965 metų apie 
liepos mėnesio 14 dieną. Nu- ■ 
matyta, kad skriejinys Mar
są nufotografuos. ;
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KULTŪRIVBj^CKOVIKA
THE LITERARY REVIEW ŠVEICARU PROTESTAS

PARA LTIEČIAMS M. MICHAILOVĄNUTEISUS

Sveicarijojejiesenai 
suorganizuotas Žmogaus 
Teisiu Gynįmo komitetas, 
ryšium su Zadare, Jugos 
lavijoje įvykusia Michai 
lo Michailovo byla. /Mok 
slininkas nuteistas lOmėn. 
kalėjimo bausme/pareiš 
kė, kad byla buvusi "teisi 
ngumo farsas, pažeidęs 
tiesą ir tesingumą". Žada 
re paskelbtas teismo nuo 
sprendis pažeidžia žmog 
aus Teisiu Deklaracijos 
19 straipsnį, kuriuo kiek 
vienas žmogus turi teisę 
į laisvą savo nuomonės pa 
reiškimą.Į šią teisę įeina 
laisvė nekliudomai savo 
nuomonės laikytis, be to, 
laisvė visomis susižinoji 
mo priemonėmis priimti 
ir skleisti informacijas 
bei idėjas. Pažeistas ir 
Deklaracijos 1O str., ku 
riuo kiekvienas žmogus

Fairleigh Dickinson Uni 
vesiteto /(New Jersey/lei 
džiamas, Charles Angoff / 
romanistas ir literatūros 
kritikas/ir Clarence Deck 
er/literatūros kritikas/re 
daguojamas trimėnesinis 
"The Literary Review"š.m 
pavasario numerį paskyrė 
lietuviu, estu ir latvių lite 
ratūrai. Įvadinį straipsnį 
apie moderniąją Baltijos 
tautų literatūrą parašė ra 
šytojai lietuvis A. Landsber 
gis ir amerikietis Clark 
Mills. Lietuvių literatūrai 
atstovauja J. Aistis, P. And 
Mušis, K. Bradūnas, B. Bra 
zdžionis, J. Kaupas, A. Mar 
kevičius, V. Mykolaitis-Pu 
tinas, H. Nagys, Ą, Niliūnas. 
H.Radauskas,A.Škėma ir 
J. Vaičiūnaitė. Estų litera 
tūros pavyzdžiams skirta 
30 puslapių, latvių - 37pus 
lapiai, lietuvių - 4R pusią 
piai,Apie kiekvieną autorių turi teisę į prideramą ir 
įdėti glausti biogrfiniaiduo viešą teiseną/bylos nagri 
menys. Vedamąjį redakcija 
baigia taip:

Lietuva , Estija ir Lat 
vija yra Sovietų Rusijos pa 
vergtos jau daugiau kaip vi 
enos kartos amžius, tačiau 
šių kraštu rašytojai yra ra 
dę kelius apdainuoti savo 
tautinę praeitį, jų herojus, 
savo kraštu dangaus šiltą 
skaidrumą, nepaisydami 
jau taip ilgai kūjo ir piautu 
vo darkomu ju gatyių ir ju 
kraštovaizdžio.. .Šios trys 
mažos tautos yra davusios 
moderniajai Europos isto 
rijai nuostabiausios poezi 
jos ir dailiosios prozos 
gabalu.. . . " Tai tikrai gra 
žus žurnalo gestas Lietu 
vos Laisvės kovos 25 me 
tų sukakties proga.

----------- .. Elta _____

• Rašytojas Antanas Ri- 
mydis, New Yorke, šiomis 
dienomis artimesnių drau
gų būrelyje atšventė savo 
60 m. amžiaus sukakti. 
Rašytojui Antanui Rymydziui 
jau 60 metu, bet jis linksmas 
ir apie metus negalvoja. Il

giausiu metu.

EINU

Einu atšalęs iš šešėlio.
Ir aure! O, Viešpaties medeli, 
Ko tu žaliuoji čia?!
Kam būtent čia?

Medelis tik išsprogo
Taip žalias dyvinai, 
Ir kvepia taip džiaugsmingai, 
Net ima amą ...

ANTANAS RIMYDIS

Jokios gyvybės. Tik storas 
Sluogsnis nuosėdų ir suodžių 
Ant altoriaus
D dio. O kiaurymėj
Voo' laikosi prie kryžiaus 
Pakrypusi kančia.

Čia buvo Mūro gatvė.
Nekaip, nekaip čia atsitiko.
Pašėlusiai suvirtę viskas ir su
Vien įstrižas šešėlis degę.
Nuskeltos šventyklos
Pridengia reginį.

SOLISTAS KUN. A. BALCYS

Einu per atbrailas pakėlęs galvą 
Ir jaučiu:
Mane už rankos veda
Didžioji Mama. P.

4rljo5 Z)VVYZ/U>\0&
VEDA DR. GUMBAS

AR NEPERDĖTAS 
PATRIJOTIZMAS

SIU LAIKU "SŪNUS - 
PALAIDŪNAS

• Buv. Lietuvos užsieniu, 
min.Urbšys,po 25 okupaci 
jos metu gavęs butą"su vi 
sais patogumais", tiktai ko 
kie tie sovietiniai patogum 
ai?

Llūnė Janušytė

N eapoly, Italijoje, 
ekskursijos vadovas aiš 
kiną turistams apie Vežu 
vijų:

- Kai ugniakalnis išsi 
veržia, tai ugnį irpelenus 
išmeta ikišimto metrų 
aukščio....

- Tai niekis, - atsilie 
oia kanadietis turistas iš 
Ontario provincijos, - 
mūsų Niagara lengvai jį 
užgesintų....

Susiraukęs sūnus at
eina pas tėvą ir aimanuo 
ja.

- Kas atsitiko? - klau 
šia tėvas.

- Na gi tavo žmona man 
nusuko ausį. .. .Gal ją 
sudraustumėt ?

FINANSININKO
ATSAKYMAS

Teisėjas klausia tei
siamąjį:

DIDELIAME KONCERTE
Montrealiui pažįstamas 

iš koncerto, o plačiajai vi 
suomenei taip pat Amster 
damo klebonas kun.R.K. 
Balčys dalyvavo J. Haydno 
Sukūrimo oratorijoje irtu 
rėjo didžiulį pasisekimą, 
giedojęs su simfoniniu or 
kestru. "Amsterdam Eve 
ning Recorder"laikraštis 
duoda apie koncertą, įvyku 
sį mokyklos salėje, labai 
gerą atsiliepimą.

SPECIALYBĖS KAINA

Sugedus automobiliui, 
pakviestas mechanikas 
tris kart stuktelėjo ir mo 
toras gerai nuėjo.Mecha 
nikas už tai pareikalavo 
30 dol.

-Sakykite teisiamasis, 
ką jūs galite pateikti sa
vo išteisinimui?

- Tūkstantį doleriu. 
Daugiau neturiu. . .

DAIL. STANEIKA
Prieš trejus metus 

mirusį dailininką -diplo 
matą Adalbertą Staneiką 
paminėjo Filadelfijoje,kur 
gyvena mirusiojo žmona, 
dr. Staneikienė, prisimini 
mais ir įvertinimu per ra 
dio,prof. J. Puzino kalba ir 
dalininko darbu paroda.
• Komp. Čaikovskio 125 
-ms metinėms lietuvosop 
era Vilniuje suruošė eilę 
jo kūriniu spektakliu.

- Už tris stuktelėjimus 
jūs imate 30 dol. ? TIKSLUMO MĖGĖJAS

-Ne atsako mechanikas, 
-už kiekviena stuktelėjimą 
aš imu po viena dolerį. . .

- Susitikime rytoj 
penktą valandą vakaro, - 
sako mergina.

Kursai prasidės birželio 
13 dieną Dainavos stovyk
lavietėje ir tęsis dvi sa
vaites. Pagal Karasiejaus 
pranešimą, iš Kanados kur 
suose dalyvaus nemažiau 
penki asmenys.

Norintieji kursus lan
kyti, prašomi registruotis 
JAV LB Centro sekr. adre 
su;Kostas Januška, 2646 
West 71st St., Chicago, Il
linois 60629

ŠOKIŲ KURSAI
Juozas Karasiejus iš To
ronto užsiregistravo įlie— 
tuviu tautiniu šokiu grupiu

ir bešališkame teisme.
Jugoslavijos valstybės 

galva / Tito, reikalavęs 
nubausti M.Michailovą / 
ir Zadaro apygardos teis 
mas yra pąžeide tarptau 
tinę teisę.Šveicarai prieš 
tai protestuoja ir reikalau 
ja, kad prof. Michailovas 
būtu tuojau reabilituotas.

DAILININKĄ VYTAUTĄ 

IGNĄ.

suruošusį savo dailės dar 
bu paroda Clevelande.Dir 
voje plačiai apibūdino dr. 
H. Nagys, peržiūrėjęs dau 
gelį jo darbu ne tiktai pa 
rodoje,bet ir jo namuose 
New Yorke, kurie pilni jo 
tapybos ir grafikos kūrin 
iu. H. Nagys Igną vertina 
labai aukštai.

LIETUVOJE MIRĖ 

LIŪNE JANULYTĖ

• Bolševizanas nutautęs, 
neva rašytojas, Bonskis 
vėl lankosi Lietuvoje.

o B. Sruogos tėviškėje 
Vabalninke, kukliai pamin 
nėtbs rašytojo P9-tosios 
gimimo metinės.B.Sruo 
gos vardo vidurinėje mo 
kykloje buvo išpildytas 
daina virtęs B. Sruogos 
eilėraštis "Mano sieloj 
šiandien šventė".

- Tai už ką kiti pinigai ?

- Tai už žinojimą, kur 
ir kaip reikia stuktelti.

DAILININKAS IR REGĖJAI

- Kiek reikia jums 
keti už šį darbą ?.

mo

- Gerai. Bet kelintą 
valandą tu įpas ima tymą 
ateisi ?-teiraujasi vai
kinas.

ILGO GYVENIMO 
PASLAPTIS.

i*

- Šimtą doleriu.

- Kodėl taip brangiai? 
Juk jūs dirbote tiktai vie 
ną valandą. . .

- Taip- Bet aš turėjau 
mokytis 15 meti, kad per 
vieną valandą galėčiau 
tokį darbą padaryti. . .

KUO NORS KALTAS...

Paskutinis "Meno ir 
Literatūros "savaitraštis 
įdėjo Lietuvos rašytoju są 
jungos nekrologą, kuriuo^ 
konstatuojama, kad geguže 
ės 6 d, po sunkios ligos mi 
r ė Liūne Janušytė, gimusi 
1909 m. liepos 21 d.Kretin 
goję, gydytojo šeimoje. L. 
Janušytė rašė feljetonus 
ir išleido ju kelias knygas: 
ant ko ir pasirašau, Važiu 
ojam, Korektūros klaida- 
nepriklausomybės laikais, 
okupacijos gi laikais ji ra 
šė "pamokančias "knygas 
ir darė vertimus iš rusu „ _ . _ . .tkalbos. Nek. Marijos Pras. seserų Putname, Conn., statomų lietuviams seneliams namų projektas. Pamatų

prakasimas įvyko balandžio 25 d. Aiškina inžinierius Krisciukaitis. Foto B. Kerbelienes.

Privačioje viešnagėje 
pas teisėją, juokaujant,tei 
sėjas sako savo bičiuliui:

- Prašau sėstis.
- Už ką? Juk aš nieku 

nekaltas nesusiore 
ntavęs svečias atsako.

Nedaugelis žmonių ne
nori ilgai gyventi.Vienas 
ypač ilgai norėdamas gy
venti, kreipėsi į gydytoją 
patarimo:

-Daktare, noriu Jūsų 
patarimo:kaip galėčiau il
gai gyvemti?

-Lengvas būdas:negerk, 
nerūkyk,mažiau valgyk ir 
neturėk reikalu su moterį 
mis.

-O tamsta, daktare, tik
ras, kad tada ilgai galėsiu 
gyventi?

-Garantuoti negaliu, bet 
gyvenimas atrodys tikrai 
ilgas.

VAIZDELIS IŠ SOVIETI
NĖS LIETUVOS

Rašo "Šluota": "Jūs 
matote sumažintą bilietą 
į Zarasų miesto pirtį. - 
Tikras bilieto ilgjp tik 
19.5 centimetrų. Žmonės 
kalba, jog šiuos bilietus 
dar dvigubai padidins,kad 
besiprausiantieji turėtų 
į ką muilą suvynioti".

Ar juokinga ar grau-

Sach

STUDENTAI. Atkelta iš 3—žio puslapio.

bažnytkaimio gatvele, dabar — kolūkio centru. Vidu
ryje miestelio, apsupta sukrypusių namų, plytėjo 
aikštė, vienu kraštu atsirėmusi į mūrinę švento
riaus tvorą. Čia anksčiau tikriausiai buvo turgavietė.

Vienaaukščio geltono namo siena buvo aplipinta 
plakatais, kviečiančiais naikinti Kolorado vabalą ir 
rinkti metalo laužą. Virš durų Stasė perskaitė: „Plieniš- 
kių" žemės ūkio artelės valdyba". Kiek toliau, prie 
namo su baltomis raštuotomis užuolaidomis ant langų, 
kabojo nuo lietaus pajuodęs kryžius. „Kunigas gyve
na...— dingtelėjo Stasei.— Viskas kaip Cvirkos apsa
kymuose, jei ne mokykla, o prie valdybos pastato būtų 
prikalta lentelė su užrašu: „Plieniškių valsčius..." Iš 
šitos pašventorės Cvirkos busimasis viršaitis jūros 
kiaulytę vogė..."

Už posūkio gatvė baigėsi. Stasė stabtelėjo ir atsirė
mė į elektros stulpą. Prieš akis atsivėrė naujas vaizdas. 
Jis nenustebino Stasės, tačiau ji negalėjo nestabtelėti 
ir nepasigėrėti.

Per lygumas driekėsi tiesiamo plento pylimas. Prie 
miestelio jį rausė du buldozeriai. Šalikelėse kėpsojo 
išrauti alksniai. Abiem plento pusėm rikiavosi gyven
vietė— nauji namai su dviem langais iš šonų, dviem 
iš galo. Stasė suskaitė jų keturiolika ir tiek pat, gal 
dar daugiau, naujai išlietų pamatų. Prie vienų namų, 
matyt, rūpestingų rankų pasodintos, žydėjo vėlyvos ru
dens gėlės, prie kitų — niekas net nepasirūpino surinkti 
skiedrų.

Dešinėj plento pusėj, kiek akis užmato, į kalneli 
kopė jaunas sodas. Stasė šyptelėjo pagalvojusi, kad 
vaikystėje ji nemėgo medžių: jai vis atrodydavo, kad 
jie sukelia vėją.

Ji pasuko takeliu į kairę, kur matėsi alksniais ir 
krūmais apžėlę upės krantai. Netoliese stovėjo kolūkio 
fermos — du ilgi ir platūs pastatai. Trys vyrai baigė 
dengti trečio pastato stogą. Kiti darbai, matyt, vyko vi
duje, nes tik vienas vaikinas prie tako tašė lentą.

— Atsiprašau, kur čia Žibutis gyvena? — paklausė 
Stasė.

— Saliamas? — savo ruožtu pasiteiravo vaikinas.
— Tur būt, Saliamonas...
Vaikinas parodė ant kito upės kranto stovintį na

mą baltomis langinėmis:
— Tenai ir bus. Prisilaikykit dešiniau — ten yra 

lieptas per Sietuvėlę. Ar tik ne nauja zootechnikė bū
site? Mes kiaulides jau baigiame,— jis padėjo kirvį, 
pasiruošęs ilgiau pasikalbėti su nematyta praeive.

— Ne į fermas,— trumpai atsakė Stasė ir norėjo 
eiti.

— Tur būt, iš toli atvažiavot? — tęsė vaikinas po
kalbį, žiūrėdamas į apdulkėjusį lagaminą.

— Iš toli...— Stasė pakėlė lagaminą ir nuėjo. .
Aplink visur lyguma, kur-ne-kur paįvairinta pagel

tusiais beržynėliais. Leidosi saulė. Blizgėjo pažeme iš
raizgytos baltos voratinklių gijos. Ant kiaulidžių stogo 
jaunas balsas plėšė:

Kad aš jojau
Per žalią girelę...

-■>(,/ ■
Prie liepto raudonavo šermukšnio kekės. Stasė atsi

rėmė į šermukšnį, pasidėjo lagaminą. Gurgėjo skaidrus 
siauro upelio vanduo.

„Vėl viena..."— pusbalsiu atsiduso Stasė. Aplin
kui— svetimi žmonės. Jos niekas nelaukia ir niekas 
nesutiks. Gerai, jei išnuomos kambarėlį. Nei kuo už
sikloti, nei pasikloti. Kišenėje —• šimtas Jono rublių, 
įbruktų į ranką stotyje... Kai nereikėjo, jis žadėjo eiti 
kartu į pasaulio kraštą.

Stasė žvilgtelėjo į laikrodėlį: trys! „Ketvirta pa
skaita..."— staiga prisiminė Institutą, lyg eitų ne pas

i i aoųijp
nepažįstamus žmones, o draugų būryje į auditorįją, 
lyg nebūtų negrįžtamai atsisveikinusi su savo stu
dentiška jaunyste — ta padykusia studente, mėgusiu 
Salomėją Nėrį, šokius...

Perėjusi lieptą, Stasė pakilo į krantą ir žvilgsniu 
ieškojo tvoroje vartelių. Prie trobos kampo stovėjo 
aukštas liesas vyras ir apkūni moteris. Jie kalbėjosi 
taip garsiai, kad pokalbį galėjo girdėti net ir statybi
ninkai.

— Pastatyk, pirmininke, žmonišką virtuvę! Kur mes 
kiaulėms ėdalą virsim?! Kai užkuriu, tai dūmų kaip 
pekloj!

— Tu, Žibutien, nešauk. Aš nekurčias. Kiaulides 
baigiam statyti. Persikels!. Viską garu virsim.

— Sauk nešauk — jūs vis tiek negirdit! Žiūrėk, kad

per tris dienas būtų virtuvė, o jei ne — pats galėsi 
kiaules šerti.

— Gerai jau gerai, bus...— pirmininkas traukėsi at
bulas, kol išsmuko iš kiemo.

„Tai čia Saliamo žmona — aukso žmogus..."— susi
vokė Stasė ir, praradusi visą drąsą, artinosi prie var
telių. Saliamienė, maudama ant tvoros muštuvį, žiūrėjo 
į Stasę. Apvalus veidas, neaukšta kakta, riesta nosis 
ir stambios vyriškos rankos — tokių moterų Stasė daug 
matė.

— Labas vakaras...— pasisveikino.
— Labas, — atsakė Saliamienė, apžiūrinėdama 

Stasę.
— Aš pas jus dėl kambario atėjau... Jums, tur būt, 

sakė vyras...
— Aš nė puse žodžio netikiu, ką sako vyras,—pa

aiškino Saliamienė.
— Tai nesakė?..— šitaip sutikta, Stasė nežinojo, ką 

toliau kalbėti.
— Aš jo šiandien nemačiau.
Stasė, nepaleisdama iš rankos lagamino, paaiškino 

Saliamienei, kad ji mokytoja, kad jai reikia kambario 
ir nakčiai kitai kuo nors užsikloti, vėliau ji savo atsi- 
vešianti; už viską užmokėsianti kiek tiktai reikia. 
Saliamienė klausėsi, linguodama galvą.

— Betgi vaikai jūsų neklausys... Per jauna,— Salia- 
mienės balsas buvo gana švelnus.— Dėl mokesčių susi
tarsim. Kambarėlis laisvas. Ir lova yra.— Ji įsivedė Sta
sę į kambarį ir tuojau pastatė ant stalo ąsotį su šviežiu 
pienu.

Stasei valgant, Saliamienė dingo kambario kairėje 
pusėje esančiose duryse. Išėjo nešdama kažką, prideng
tą antklode. Stasė pastebėjo senovišką, tulpėmis iš
pjaustytą vygės galą.

— Tai dar mažytį turite? — paklausė.
Saliamienė pastatė vygę.
— Nei mažyčio, nei didelio nėra. Saliamas vygę 

padarė. Į turgų neš parduoti.
Stasė vieno nesuprato — kodėl taip sumišo Saliamie

nė, išraudo tartum mergina.
— O jūs eikit pailsėti, kelionėje pavargot... Tiesa.

Nukelta 6-tan putlapln.
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APIE OKUPUOTPS LIETUVOS GYVENIMĄ 
“ŠLUOTOS“

Auksinės mintys

„Jis mane apšmeižė, sakydamas, kad aš 
esu kiaulė su ragais. Tai faktų iškrai
pymas, fantazijos padarinys, negyvenimiš
ka, — visi žino, kad kiaulės ragų neturiI 
Todėl prašau šmeižiką apsvarstyti draugiš
kame teisme".

(PU. A. C. pareiškimas draugiškam teismui)

„įeidamas į šio skyriaus vedėjo kabinę 
lą, koridoriuje palik paltą, skrybėlę ir vilt) 
sutvarkyti reikalus"

I Hiėiuhskas patui inuisl
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LIMU PRIEŠ VASARIO 16

GIMNAZIJĄ

PRANEŠIMAS. VASARIO 16 GIMNAZIJOS

Montrealio S. L. A 
123 kuopos nariams

Ryšium su numatytu reng 
ti S. L. A. 123 kuopos de - 
šimtmečio minėjimu, ku
ris buvo numatytas sure
ngti gegužės mėnesį ir 
jau pradėtas ruošti, įnicia 
tvva teko laikinai sustab
dyti ir atidėti vėlesniam 
laikui, negalint atvykti S. 
L.A. Centro valdybos Pr 
ezidentui p. P. P.Dargiui, 
kuris maloniai sutiko at
vykti spalio-lapkričio — 
mėn.dalyvauti rengiamam 

mūsų minėjime ir padary 
ti organizacijos veikimo 
pranešimą bei išsiaiškin
ti visais mums rūpimais 
klausimais.

REIKALAIS.

Paskutiniu metu buvo p 
pasiusta $80.00 Vasario 
16 gimnazijai paremti. Šią 
sumą sudarė:

Montrealio Kredito Uni 
ja "Litas" iš 1964 metu pe 
pelno paskirti. .. $5o. oo

Per M. Juodviršį auko
toju lapais surinkta$29. oo

Nuoširdi padėka "Lito" 
nariams ir visiems auko
jusiems šiam reikalui, tai 
taip pat M. Juodviršiui už 
rinkimą.

Kuopos valdyba savo pa 
s įtarime p. P. P. Dargio 
pasiūlimą priėmė ir kuo
pos dešimtmečio minėji
mas bus rengiamas minė 
tu laiku. Vėliau spaudoje 
bus pranešta tiksli data 
ir vieta.

Vasario 16 Gimnazijai 
aukas' galima siusti:

Petrui Adamoniui, 
3907 Rosemont Blvd., 
MONTREAL, Que.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

AUKOS BAŽNYČIOS 
FONDUI

Tam reikalui ir kuo - 
pos nariu rinkti $3.00 
įnašai, bus palaikyti iki 
minėjimo rengimo ir įneš 
ti į kuopos einamąją sąs
kaitą banke "Litas".

123 kudposU?zHirnnkas.

NAUJAIS STOVYKLOS 
FUNDATORIAIS po $1OO 
tapo Emilė ir Jonas Pa
unksniai, Aldona ir Anta
nas Gauriai. Garbės rė- 
mėjais„po $5O-Marija ir 
Jonas Semogai. Rėmėjais 
po $25-Elena Kudžmaitė 
/USA/. Eleonora ir Au - 
gustinas Kudžmai ir Alek 
sas Plaušinis. Vienkartinį 
iais rėmėjais po$lO-Kos- 
tas Leipusipo $5-L.Bulo- 
tienė;po $2-P. Vapšys, M, 
Sulmistras;po $1-W. Bu- 
nys. Pr.R.

SUSIŽIEDAVO.

Bažnyčios fondui au- 
kojo:54 dol.-J.Dabkus; 
20 dol. - J.Rugirnius, A. 
Gaurys, J.M. Leknickai, 
M.Kazlauskas; 19 dol.- 
J. Adomaitis; 12 dol. - A. 
Stankevičius; 15 dol.-G. 
Knystautas, J. Paunksnis, 
J. Janušauskas, R. A. Otto 
ir H.Braginetz; 1O dol.- 
M. Lavinskas, Gary P ra- 
nevice, J.Klimai, E.Vai 
cekauskas, A. S. Č ernius; 
5 dol.-W Lavinsiąs,M. 
Kand išaus kas, J..Sveikau 
skas.Ponia Jokubauskie 
nė aukojo du fantus lo
terijai. 34 dol. aukojo V. 

Sipelis;3O dol. - R. Milak 
nis;po 15 dol. - A. Paške 
vičienė ir P. Gudzinskas. 
Visiems nuoširdi padėka.

Lietuviu Bendruomen 
ės Vokietijoje Taryba, su 
sirinkusi į savo metine se 
sija 1965 m. gegužės 1-2 
dienomis ir išklausiusi Va 
sario 16 Gimnazijos direk 
toriaus kun. Br. Liubino pr 
anešimo apie gimnazijos 
stovį, su liūdesiu apgailės 
tauta, kad laisvųjų lietuviu 
kai kurie laikraščiai pasta 
raistais mėnesiais spaus 
dino anoniminiu/ tik pseu 
donimais pasirašytu/strai 
psniii, kuriuose Vasario 16 
Gimnaziją buvo piešiama 
tik juodai, jos vadovybė ir 
už ja atsakingi asmens bei 
įstaigos buvo vertinami tik 
neigiamai, tartum jie būtu 
neatsakingi, neišmanėliai 
ąr piktos valios kenkėjai. 
Šitokia, nors gerais norą 
is prisidengusi, bet per 
dėm neigiama kritika, ap 
sunkina nelengva Vasario 
16 Gimnazijos gyvenimą ir 
darba, šalinant trūkumus, 
kurie turi įvairiu priežas 
čiu, bet daug pareina nuo 
svetimo krašto aplinkybių 
ir nuo materialiniu trūku 
mu, varginančiu Gimnazi 
ją daugiau kaip 1O metu .Ta 
rybai ypač skaudu, kad mi 
nėti vienašališkos kritikos 
straipsniai davė medžiag 
os priešu neigiamai prona 
gandai prieš lietuvius ir ju 
gimnazija Vokietijoje. To 
dėl, dėkodama lietuviu spa 
ūdai, kuri su meile ir rūpe 
sčiu sielojasi Vasario 16 
Gimnazijos vargais ir dar 
bais,Taryba prašo laikraš 
čius susilaikyti nuo anoni 
miniu Gimnazijos puolimu.

PLB Vokietijos Kraš
to Tarybos Prezidiumas 
ir Rezpliucijn Komisija.

RINKIMAI PRIEŠ OPOZI-

C ĮJOS GRIEŽTUMĄ.

DUONĄ TAUPYK RYTOJUI
NE DARBĄ

APSIDRAUSK GYVYBĘ!
LAIKAS GREITAI BĖGA...

Viso* investacijo* žada pelną, bet nevisada atneša pelną,

TIK GYVYBĖS APDRAUDA:

I — su užtikrinta grynais pinigais verte,

II — »u užtikrinta apmokėta ’’policy“ verte.

III — su dividendą mokėjimu $ —

Yra atsakymas i dabarties problemas.

Adomonis Insurance Agency Inc

Tel: 722-2472
Gyvybės apdraudoje atstovauja — Royal Insurance Company Limited,

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

P-lė Elė Renkytė, skau
čių Vyčiu būrelio skiltinin 
kė iš Duvernay gegužės 5 
d. susižiedavo su jaunikai 
čiu Petru Jurgučiu iš Ro- 
semonto, jo gimimo die
nos proga.

• Praėjusio sekmadienio 
nio rinkliava - 311 dol.
• GEGUŽI 7ĖS pamaldi 
os mūsų bažnyčioje bus 
penktadieniais ir šeJtadie 
niais 7 vai. vak., o sekma 
dieniais po sumos.Kitomi 
is dienomis Marijos Litą 
nija kalbama po 7 vai. mi 
štn.
• PARAPIJOS parengi 
mas davė 350 dol. pelno.

WINDSOR, Ont.
Kanados min.pirm. L.

Pearson būdamas Montrea 
lyje pareiškė , kad jeigu opo 
zicija laikysis griežtos sa 
vo taktikos, tai jis skelbs
parlamento rinkimus, kuriu K. L. B. VYRIAUSIOS 
metu, jo nuomone, konservą 
toriai neteks ir tu vietų, ku 
rias dabar turi parlamente

SUSIDŪRIMAS DĖL

RINKIMU KOMISIJOS

SKELBIMAS Nr.3

SUTARTIES

Vestuvės numatomos 
viduvasary.

Renkytės motina, p. Ren 
kienė išskri do 9 savai
tėm į Vokietija aplankyti 
savo brolio, sesers ir ki
tu giminiu.

• PAKRIKŠTYTAS B. F. 
Kreksconaičiu sūnus Wal 
ter Povilo vardais.

• Užsakymas I: Birutė 
Kriugelytė su Jonu Vilimu.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČ1ULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

Federalinės vyriausy 
bės susitarimas dėl auto 
mobiliu ir ju daliu preky 
bos su JAV sukėlė kai kurį 
nepasitenkinimą. Naujieji 
demokratai net įnešė nepa 
sitikėjimo pasūlymą Pear 
šono vyriausybei Tačiau 
balsavimai davė 11O prieš 
95, ir vyriausybė laimėjo.

K. L. B. Garbės Teis 
mas, 1965 m. gegužės 9 d. 
sprendimu, panaikino rin 
kimus - balsavimus įvi
ją Krašto Taryba K. L. B. 
Windsoro Apylinkėje, ku 
rie buvo vykdomi 1965 mt. 
gegužės mėn. 2 d.

K. L. B. VyriausiojiRin 
kimu Komisija, susitarusi 
K. L. B.Krašto Valdyba, pa 
gal K. L. B. Tarybos Rinki

m” Taisykli” 52-rą para
grafu . s k e 1 - 

bia, jog pakartotini rinkim 
ai į VI -ją Krašto Taryba 
Windsoro Apylinkėje įvyks 
1965 mt, birželio mėn.13 d. 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai,va 
karo. Rinkimu vietą naske 
lbs Windsoro Apylinkės 
Valdyba.
Montreal'is, 1965 m.gegu 
žės mėn. 14 d.

BENDRUOMENĖS

APYLINKEI 15 METU

Vyr. Rinkimu 
Komisija

Šeštadienį, gegužės 22 
d.Bendrumenės Apylinkės 
15 metu sukakties proga, 
Detroito dramos mėgėju 
sambūris, vad. Z. Arlauską 
itės -Mikšienės, kroatu sa 
Įėję 2520 Seminole St. ,su 
vaidins 3-jn veismu kome 
diją "Teta iš Amerikos". 
Po vaidinimo ir sukakties 
paminėjimo bus šokiai,vei 
ks bufetas ir kt. Pradžia 
7 v. v.

Į paminėjimą ir kartu 
pasižiūrėti komedijos ren 
gėjai - Apylinkės v-ba, ti 
kiši visu Windsoro lietuv 
iii gausaus dalyvavimo ir 
laukia kaimynu detroitieč 
iu atsilankymo. Tai pasku 
finis platesnio masto Ben 
drumenės rengiamas su 
buvimas salėje šiam sezo 
nui užbaigti, kūrime bus ma 
lonu smagiai praleisti lai 
ką ir kartu paminėti 15 - 
kos metu veiklos sukaktį.

SIDABRINIS KUN. D.

LENGVINO JUBILIEJUS.

GEORGE LAV1NSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2nd 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-inli-ralyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame rlivirlrnd” M. MACIUKAS
! JOE’S BUTCHERY & GROCER

I
 J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRUS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

DEŠRŲ GAMYBOJE.

VISKĄ PRISTATO J NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO
DALIS.1918 FRONTENAC ST. Montreal.

LA 4-0209.

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’ii 
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengva* mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomo* Lietuvos” redakciją) 
Tel.i garažo 3664)500 

namų 306-4203

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

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

Atskiro* kebsė* nuo $15 iki $25.
79 ir 81 St Zotiqua St E.

TeL CR 7-0061. MONTREAL.

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS

(vairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijo* ir sandė
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai: 

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti. 

Janina Adomonienė
1674 Couvrctte, St. Laurent. 9. Tcl. Rl: 4-6940.

BELLAZZ - LAMY.INO
DO 6-6941 7662 CKamplua Bl»6. USalla
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas 

Insuliacija, Ten - Fest, Masonite, statybini* popieri*.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman's Woollens & Textiles
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-6319. 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainą) 

IMPORTUOJAME iš ANGLIJOS
■reriastsias angliškai! vilnos*** modžiaga* vyriškiem* ir 

moteriškiem* kostiumam* ir sukndėm*.
Turinas didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. 

Ateikite ir isitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiem* ir moteriškiem* kostiumam* ir paltam*.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. 

SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaime 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Coui< of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

Telefoną* 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS A DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužiu* ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. l’ititilis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Gegužės mėn.23 d. su 
eina dvidešimt oenkeri 
metai kai kun. Domininkas 
Lengvinas. Windsoro lietu 
viii Šv.Kazimiero p.kleb.. 
leistuose puvo jsventintas 
kunigu. Kadangi sukaktis 
išpuola sekmadienį, tai ta 
pačią diena ji bus ir šven 
čiama.

Padėkos pamaldos bus 
II vai. Windsoro lietuviu 
bažnyčioje. 808 Marion 
Ave.. o pagerbimo Dietūs 
1 vai. 30 min. italu St. An 
gėla salėje. 750 Erie St. 
East.

Jubiliejui rengti komi 
tetas laukia iš visu prane 
Šimo apie dalyvavimą pa 
gerotmo pietuose, kaci ga 
lėtu žinoti galimai tiksles 
nį dalyviu skaičių paruošia 
ant pietus. Pranešimus siu 
sti taip, kad bubi gauta ne 
vėliau gegužės men. 19 d.. 
808 Marion Ave.. Windsor 
Ont.. 
808 P.Januška.

nežiūri!
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TO R^.VTC
TAUPYK IR SKOLINKIS 

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„ PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI 

1129 Dunda* St West, Toronto 3, Ont, tel. LE 2-8723 
Už depozitu* ,.Parama“ moka vieton 4J^% ir už 
asmenine* paskola* ,,Parama” ima 7% vieton 7J4%.

Už paskola* ir —- morgičiu* — 6J4%- 
Paakolo* mirties ir invalidumo atveju apdrausto*. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.90.
„Paramo*" nariais gali būti kiekviena* lietuvis, 

gyvenanti* Kanadoje.
Kasos valandos:

dieno* metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvienų dieną, 
išskyrus sekmadienius;

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniai*.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

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

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

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1335 

100S Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.

PAŠNEKESYS TRAUKINYJE

Reportažas iš Toronto.

Požeminiame traukinyje 
šalia atsisėdę žmonės kai 
basi lietuviškai. Tai lyg 
savotiška staigmena, nes 
kitokiu kalbu, kaip vieti - 
niu čia beveik negirdėti.. 
Patogioji susisiekimoprię 
monė išvesta tokiais rar 
jonais kad ja važiuoja dau 
giausia tik vietine kalbą 
naudoją piliečiai.

Mūsų tautiečiai gvilde
na aktualią problemą. Jie-1 
du taip įsigilinę į savąjį 
pokalbį, kad nekreipdami 
dėmesio į greta sėdinčius 
kaimynus, tęsia opiąją 
temą. Vienas iš jų reiškia 
nepešitenkinimą. Jis netu
ri jokiu galimybių prasi- 
kurti svetimoje žemėje.

PETER ZINKO 
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Ave. 

Toronto 3, Ont.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistą*

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y. 

Jis yra aukštojo mokslo 
atstovas ir niekaip nega
li prisiderinti šiose aplin 
kybėse. Jam yra sunku iru 
matant praktiškųjų moks
li! bendrus gražiai susi - 
tvarkiusius ir našiai įsi
liejusius į tekančio gyve
nimo srovę. Jis negali sau 
dovanoti, kaip buvę bendr 
aklasįai daktarai, inžinie
riai, architektai ištaiging 
ai gyvena, važinėja užsie
niuose ir švaistosi šimti
nėmis. Net ir dvasininkai 
kurie moksle neatsiekė stytis°vertybėmis ir nEbe 
net pusę to, ką jis praėjęs yžįnti /ajį kadaisę net 
Elę bent “įkloti sendraugiu buvusį bendrą, 

jiems kaip niekas. Tiesa, S. Pranckūnas.
tas daugiau ribojasi para4-

pijos ir tautiniose reika - 
luose, bet blogiausia, kad 
jie nekreipia dėmesio, jie 
net neatsimena individual 
lauš,dargi artimesnės pa 
Sinties tautiečio.Dar dau 
giau jie nebenori turėti 
reikalų su buvusiu bendru 
nors mokyklos suole skai 
tiesi^.rtimiausias bičių - 
lis . Žinoma, kai reikalas 
formuojasi apie bent ko - 
kios rūšies rinkliavas, au 
kabintą ar visuotinę para 
ma, tuomet jau pasigirsta 
visai kita daina. Apskritai 
šalia to visko pastebimai 
ryškėja paskyrų sferų grie 
žtėjantis atsidalinimas. Ta 
utininkai rengia atskirus 
vadų minėjimus, technikai 
nebesitenkina sabomis pa
talpomis ir ieškodami

talpomis ir ieško kažkokiu 
naujovių uždaruose bankie- 
tuose. Ir šauliai, ir tie dar 
vis negali pamiršti prizi
niu šaudymu,tarsi už die
nos, kitos rengtųsi važiuo 
ti į mieląja tėviškę.

Antrasis tautietis sten
giasi švelninti pagieža be
siliejančio taiiiiecio sam
protavimą. Jis, kaip mokin 
iui anam pamažu aiškina, 
kad mes esame atsidūrę 
neribotu galimybių šalyje. 
Jis tikina, kad pasisekimas 
čia nebūtinai jeikalauja au 
kšto mokslo. Čia reikia tik 
suprati realu gyvenimą , 
mokėti prie jo prisiderin
ti ir su juo eiti. Esą kalba 
ma.kad pinigas esąs čia 
bent kur nors ant šalygat- 
vio, tik reikia jį pastebėti 
ir mokėti paimti.Kaipo pa 
vyzdį jis nurodo vieną a - 
biem žinoma tautietį, kuris 
Vokietijoje prekiavo žieb- 
tuvėtių, akmenukais ir sil - 
kėm. Čia atvažiavęs, nemo 
kėdamas nei žodžio angliš 
kai, jis turėjo būti neabejo 
tinai palaidotas fabriko pa 
mainose. Bet pažiūrėk, kas 
įš tikrųjų su juo atsitiko ?
šiandiena jis yra sekming- 
askeliu namu savininkas ir 
dalyvauja tautiečiu sudaryt 
ame importo versle. Žinom 
ma, jis nesėdėjo rankas su 
sidėjes ir ta visą pasiekė 
tik per užsispyrimą ir kie 
ta triūsą.

Aukštojo mokslo atstov
as, protarpiais įsiterpda
mas , kai ka pakartotinai 
neigdamas, nepasitikinčiu 
dėmesiu klauso jam šie - 
jamas detales. Nors faktai 
neabejotinai aiškūs.bet iš 
nusivylusio tautiečio dvel 
kia skraidžiamo asmens 
pesimizmas. Jis negali su 
s įgyventi! su mintimi, kad 
jo oendraklasiai bičiuliai: 
daktarai, inžinieriai ir le
vitai gali nevaržomai švai

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

SVEIKINAM

Daugelis sportininku 
per šio skyrio vedėja, pra 
šė perduoti nuoširdžiau
sius sveikinimus NL re - 
dakcijai laikraščio tobuli 
mo kelyje linkint pasiekti 
mūs” išeivijos spaudoje, 
pačią aukščiausią viršū - 
nę. Tad, valio N. Lietuva.

IŠE ĮVIJOS 
GYVENIMAS .

Balandžio 22d.staiga 
Stamforde, Conn, mirė ži
nomas LFLS futbolinkas 
ir sporto yeikėjas a. a.Ni 
kodemas Cerekas, eidam' 
as GO m. Mūsų užuojauta 
giminėms.

Š.Amerikos krep
šinio pirmenybėse 
vyru grupėje pirmą vietą 
laimėjo Detroito Kovas, - 
moterų -Toronto Aušra, 
jauniu A-Cikagos Aras ir 
B-Cicero Ateitis.

Pabąltiečiu žaidynės 
įvyko Čikagoje. Rungtiniu 
pasekmes duosime kita - 
me nr.

Iš pasaulio stalo 
teniso pirmenybių Ju
goslavijoje jau grįžo To
ronto Vyčio atstovė Ele
na Sabaliauskaitė, atsiek 
dampgražiu pasekmių. Ji 
tcJp pat kalbėjosi su Sov. 
Sąjungos atstove lietuvai
te Laima Balaišytė.

Hamiltonietis J. Gied
raitis atstovavo Hamilto
no m. rinktinei vandens- 
ąviedžio rungtinėse prieš 
Čekijos Košice miesto 
rinktinę, pelnydamas du 
įvarčius.
TENDENCINGAS 
RAŠYMAS

Vilniškis Sportas jau 
antrą kartą davė žinių iš 
mūsii gyvenimo, pavadin
damas korespondencijas 
"Užsienio lietuviai spor
te".Be tiksliu žinių,kor
espondencijų autorius V. 

K. J azakevicįus ?/štai kaip rašo ąpie mūsų spor 
tą:"prieš 15 metu S. Ame
rikoje buvo organizuota 
lietuviu sportinė veikla, 
kuriai vadovauja buržuazi 
niai išeivijos sluoksniai: 
/ne tik JAV, bet ir Kana
doje ir Australijoje-KB, 
Jeigu iš pradžių toji veik
la buvo gan gyva, tai da
bar pergyvena smukimą. 
Sporto apžvalgininkas E. 
Sulaitis rašo: daugelis lie 
tuviu, sportininku, suviliot 
geresnių sąlygų,perėjo į 
amerikietiškas organiza
cijas. Sati Čikagos Litua- 
nikiES akademinis klubas 
prieš 12 metu kultivavo 
7 sporto šakas, o dabar 
belikio tik 3, bet ir tai 
klubas neturi pakankamai 
lėšų būtiniausiems rei- 
kalms apmokėti. Prie lie-4 
tuviškos išeivijos sporto 
smukimo, matyt, prisidedu 
reakciniu politikierių ki
šimasis"

Štai, tau, bobute, ir pyra 
gai.Gaila,kad V.K./azakę 
vičius/vadovayjadi ten - 
dencingais E.bulaičio Vie 
nybėje skelbiamais raši
niais, o ne paima ištraukų 
iš kitu lietuvišku laikraš
čiu , kuriuose matomas, 
kaip veidrodyje, tikras iš
eivijos sporto gyvenimo 
vaizdas, lįie žodžiai taiko
mai ir E. Sulaičiui, prašau 
Vienybėje nušviesti tik - 
rom spalvom mūsų spor
tinį gyvenimą.

Iš pavergtos Lie
tuvos šį kartą žinių duo 
sime labai sutrumpintai, 
kadangi jos siekia maž - 
daug mėnesio laikotarpį.
- Futbolo ^gyvenime, ypač 
Vilniaus Zalgirio-laoai 
tamsūs debesys. Vilnieč
iai, žaisdami antroje S.S- 
gos futbolo lygoje, po še- 
šeriu rungtiniu surinko 
tik tris taškus ir yra pas
kutinėje lentelės vietoje. 
Treneriai ir komandos 
futbolo vadovai ieškd'vais 
tu", tačaiu atrodo, kad li- 
f;os šaknys yra giliau pas 
ėptos, nes nei CholdokoV 

as nei Ganusauskas, nerar 
da tos' ligoš simptomu .
- Lietuvos futbolo pirme 
nybėse gautos paskutinė 
se rungtynėse šios pasek 
mės:
Kauno Inkaras-Siauliu El
nias 1:1, Alytaus Alytis - 
-Vilniaus Baliukas 1:1 , 
Tauragės Tauras - Kauno 
Atletas 3:0/3 tūkst. žiūro 
vu Tauragėje/, Kretingos 
Minija - Kauno Lima 7:1 
Plungė - Kauno Politech
nika 2:3, Kėdainių Nevė- 
žys - Vilniaus Elfą 0:1.

Vilniaus Krašto Lietuviu Sąjungos JAV krašto valdyba. Sėdi is 

kaires; Marijonas Snapstys— teisiu patarėjas, Eugenija Bulo

tiene— rysiu ir informacijos vedeja, Kazys Veikutis— pirminin

kas. Stovi: Albertas Misiūnas— sekretorius ir Vytautas Gurka 

— iždininkas. Trūksta valdybos nario Mykolo Buroko.

- Sportu karalienė-leng- 
voji atletika, taip pat jau 
užviešpatavo aikštėse.Be 
pačiu lengvosios atletikos 
varžybų, sezonas buvopra 
dėtas kroso bėgimais,ku
riu didžiausias įvyko Vii 
niaus Vingio parke, lai 
mint 8 tūkst, m.bėgimą 
vilniečiui A. Aleksiejūnui 
ir moterų 2 km.F.Karob- 
lienei. Tuo tarpu Rygoje 
lietuviai, atliekantieji ten 
karinę tarnybą, taip pat 
dalyvavo latviu varžybose 
kuriose Krutkevičius lai 
mėjo disko metimą pasek 
me 49, 81 m. ,Skapas-rutu 
lio stūmimą, panevežėtis- 
raudonarmietis Keršys 
nebėgo 1OO metru per 11 
sekundžių, o šuolyje į to
lį pasekme 7m. užėmė 
trečią vietą. O Vilnaius 
ir Rygos univrsitetu var
žybos baigėsi mūsiškiu 
pergale 135:133. Iš geres
niu pasekmių vertėtu at
žymėti ieties metimą J. 
Mozūros - 71,O8m.ir td 
paties sportininko HOm. 
kliūtiniam -15, 4 sek. , au
kštis- Treigienė 1, 55m.

IŠ VISUR

Pasaulio vyru stalo te
niso komandiniu meistru 
tapo Kinija, baigmėje nu
galėdama Japoniją 5:2.Se- 
kančiom viętom pasiskirs 
tyta taip:3-S.Korėja, 4- 
-Jugosįąvija, 5-Čekoslovą 
kija, 6-Svedija, 7-Anglija, 
8-Sov. Saj. 9-Vengrija, 1O- 
-V. Vokietija, 11-Rumuniją 
12-Iranas.Moterų grupėje 
taip pat nugalėjo kinės, 
bhigmėje įveikdamos ja
pones 3:0.Sekančios viet 
os:3-Anglija, 4-Rumunija, 
5-yengrija, G-v. Vokietija 
7-Cekoslovakija; 8-Jugo- 
slavija, 9-Sov. Sąj., 1O-R. 
Vokietija.

Aprašydamas šias pir
menybes, vilniškis Spor

tas visiškai nutilėjo E. 
Sabaljauskaitės dalyvavi 
mą uz Kanados rinktinę. 
Kaip ir komandinėse pirm 
enybėse.taip ir vienetuose 
buvo aiški Azijos atstovu 
persvara. Ir čia pirmomis 
vietomis pasidalino kinai 
ir japonai, nors dar ketviT 
toje baigmėje buvo vienas 
vakarinės Vokietijos ats
tovas ir viena rumune. Se 
kančios pasaulio pirmeny 
bės bus surengtos 19^7 m 
Australijoje.
- Sov. Sąjungos krepšinin
kai viešėjo JAV, pralaimė 
darni visas rungtynes, išs 
kyrus vienas. Sov. Sąjun
gos rinktinėje žaidė ir lie 
tuvis Paulauskas. Tuo tar 
pu amerikietės nenuėjo 
vyru keliu, pralaimėdamos 
visas rungtynes Sov. Są - 
jungoje. Už r pastotosios 
rinktinę žaidė Bulotaitė ii) 
Rutkauskaitė.
- Biznierių pinigu trauki
mas iš bokso rungtynių 
dar nesibaigai, nes geguž 
ės 25 d. numatomos vėl 
rungtynės tarp Listono ir 
Clay.
- Kauno Pol itechnikos 
rankininkai Varšuvoje nu 
galėjo Varšąvianką 29:23 
ir AZS/prieškarinis Aka- 
demicki Zvviązek Sporto- 
wy-K.B./ 2G.-23.
Vartant sporto laikraštį 
Przegląd Spprtovvy, malor- 
nu buvo skaityti gražius 
atsiliepimus apie/lietuvius
- Vakaru Vokietijos futbol 
lo meisterio vardą laimė
jo Bremeno Werder ko
manda.
- Draugišku krepšinio 
rungtiniu pasekmės: Pran-t 
cūzija- Lenkija/Europos 
vicenąęisteris/82:46, Aus- 
trija-Švedija69: 67, Belgi
ja -Austrija/moterys/ 70 
:53. Atsigrėbimo rungtynė 
se lenkai nugalėjo pran
cūzus CG;62.

STUDENT Al Atkelta iš 4-to puslapio.

ar maniškis nesigyrė, kad dirba ant visų fermų vy
riausiu?

— Kažką panašaus sakė.
— Kada jam tas glumas iš galvos išeis! Naują žmo

gų sutinka ir giriasi, kad vyriausiu dirba. O iš tiesų — 
arklius šeria...— teisinosi Saliamienė, norėdama, kad 
Stasė visą teisybę išgirstų iš jos lūpų.

Pavalgiusi Stasė už viską padėkojo:
— Kokia jūs gera...
— Na, apie mano gerumą pasiklauskit pirminin

ko...— nusijuokė.— Eikit miegot. Labanakt,— Saliamie
nė uždarė duris.

Pailgame kambarėlyje ant lango dviejuose moli 
niuose indeliuose augo mirtos. Prie sienos stovėjo lova

,,Reikės stalo",— pagalvojo Stasė nusirengdama. Po 
lengvomis duknomis buvo šilta, jauku. Vos sumerkus 
akis, išgirdo už plonos lentų sienos Saliamo balsą:

— Ar negalėtume, Marjonėle, į kambariuką pri
imti nuomininko?

— Tššš! Ji jau miega.
— Kas?
— Mano nuomininkas. Tu ir jai...— Saliamienės 

balsas pritilo.
Saliamas atsikalbinėjo:
— Aš nesigydau! Tik pasakiau, kad darbuojuos... 

Mano žmona,— sakau,— kiaulių fermoje vyriausia...

XIX. MAMA

Valskienė, eidama iš fermos namo, užantyje nešėsi 
Stasės laišką. O, kaip seniai berašė duktė! Jau kelintą 
kartą ji išsitraukė laišką ir apžiūrėjo iš visų pusių. 
„Voką Staselė parinko gražų..."— džiaugėsi Valskienė.

Namuose ji nusiprausė, apsivilko žalią megztinį, 
užsisegė juodą sijoną — šventadieninius savo drabu
žius. Atsisėdo prie stalo. Atsargiai, kad nepaliestų 
laiško, žirklėmis nukirpo voko galą. Išėmus laišką, ap
žiūrėjo, kur pradžia, kur pabaiga, ir ėmė skaityti.

Stasė rašė:

„Mama,
Kai man būna negera, kai aš suklystu, visados 

prisimenu Tave. Prisimenu viską viską... Kaip 
mane už rankos vedei į pirmą mokyklos skyrių. 
Miestelis buvo visai netoli, bet aš dar nežinojau 
į jį takų. Tu nuvedei mane ir paprašei mokytojo, 
kad neleistų vaikams manęs skriausti. Aš buvau 
dar visai maža, tikras pipiras... Laukei manęs, kol 
baigsis pirmos mano pamokos. Nupirkai saldžią 
bulkutę ir limonado. Man buvo šventė: aš paži
nau pirmą raidę ir valgiau saldžią bulkutę. Ne 
taip dažnai ją valgydavau. Juk mes neturtingai 
gyvenome, mama. O aš nesuprasdavau. Gėdinausi 
krepšelio, kurį Tu pasiuvai iš seno sijono. Kitus 
iš kaimų atveždavo rogėmis, o aš su Blazgių Kos
tu brisdavau per pusnis dviračio padanga palo
pytais veltiniais. Kai vaistininko sūnus mane pa
tempė už kasą, aš tą dieną verkiau ir prašiau Ta
vęs: „Nupirk man, mama, blizgantį portfeli ir gra
žius batukus, tada niekas manęs netampys už ka
sų...“ Tu sakei; „Tie pinigų turi, kur su gražiais 
parėdais, o mes neturtingi. Niekas mūsų nemokė. 
Tu mokykis, nežiūrėk, kad jų portfeliai blizga. 
Mokslo reikia žiūrėti..."

Okupacijos metais, kai tėtė sėdėjo kalėjime, 
Tu liepdavai man neverkti, sakydavai, kad viskas 
bus gerai, o pati atsigulus tylomis verkdavai. 
Kepdavai duoną, daug duonos kepdavai. Sakyda
vai, kad dėdė nuneš į turgų parduoti. Bet aš ma
tydavau, kaip duonos kepalus išsineša vyrai su 
šautuvais. Tau nieko nesakydavau.

Atsimeni, kaip mane ruošel išleistuvių vaka
rui, kai aš baigiau mokyklą?

„Aš noriu, kad tu būtum gražiausia..."—sakei. 
Lydėjai tada mane lig miestelio tais pačiais takais, 
kaip ir į pirmą skyrių. Paskui ilgai ilgai stovėjai 
ant kelio ir žiūrėjai, kaip aš ėjau gatve... Tai bu
vo stebuklingas vakaras, mama!

Kur aš besimokysiu, kur bebusiu, visados vi
sados bučiuosiu Tavo rankas už tą pasiūtą krep
šelį, į kurį susidėdavau pirmas savo knygas.

Mane gali pasmerkti, gali atsisakyti patys ar
timiausi draugai, bet Tu niekados. Žinau, išbarsi 
mane, bet suprasi mano skausmą, nes Tu — mano 
mama.

Man šį vakarą truputį liūdna, mama... (Toliau 
keli sakiniai buvo užbraukti). Šiaip gyvenu labai 
gerai, nesirūpinkit dėl manęs. Tik laišką rašykite 
ne į Institutą, o adresu: Meškonių paštas, Luokiš
kės vidurinė mokykla. Mus čia atsiuntė iš institu
to atlikti pedagoginės praktikos.

Išsiilgusi namų kaip niekados
Stasė"

Motina dar ir dar skaitė laišką. Ne, duktė taip 
anksčiau nerašydavo. Laiškuos pasakodavo apie moks
lą, apie draugus... Motina sunėrimus spėliojo, kas su 
dukterim. Iš kur jai žinoti? Duktė mokyta, gyvena Vil
niuje, dideliame mūriniame name... Stasė vasarą pa
sakojo apie studentą Joną. Mintis, kad Stasė pamilo, 
motiną baugino, tačiau ne kartą ji pagalvodavo: „Gal 
surimtės, sumoteriškės... Nebus kaip kazokas...”

Vakarėjo. Laikas iš ganyklos parvesti avis, karvę. 
Motina laišką įdėjo į voką ir užkišo už Marijos pa
veikslo.

Apliuobusi gyvulius, Valskienė grįžo į trobą ir už
degė lempą. Ir verdant vakarienę, ir lūkuriuojant vy
ro, neišėjo iš galvos dukters laiškas.

Kai vyras vakarais užtrukdavo fermoje, Valskienė 
visuomet užsigalvodavo apie dukrą. Motina įsivaizduo
davo Stasę ne klasėje tarp mokinių, bet gražiame 
kambaryje, pasilenkusią prie lopšio. „Viskas kitoniš
kai... Lopšiai kitokie... Pačiai prisieis mokytis, kaip anų 
ką auginti...“ Ilgas valandas galėdavo prasėdėti moti
na vienui viena ir jai nebūdavo liūdna, atrodė, kad 
ji kalbasi su čia pat esančia Stase. Pagaliau susigrieb
davo: „Siuntinį reikės pasiųsti... Suraugsiu sūrį su grie
tine, įdėsiu obuolių...“

Ji niekados neleisdavo vyrui nešti į paštą siuntinio. 
„Aš pati, — sakydavo. — Nueisiu, pasiklausiu, kada 
gaus...“

Bus daugiau.

— Vienas iš dviejų: jis buvo slidinin
kas arba motociklininkas. m:i /( ves pi<

— Ne, aš niekur neisiu iš šio 
kambario! Aš taip pat buvau 
jaunas...

Studijuoja filoSOFIJĄ
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1965. V. 19. - 19(943) nepriklausoma LIETUVA 7 PSL.

HAAA.I LTOK Š.M. GEGUŽĖS 24 D., VIKTORIJOS DIENOS 
VAKARĄ, YRA RENGIAMI

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

TAI V A m
„ 1 ZA JL-l IV 4k

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Už Šerus mokama 4% % dividendo iš pelno, už 
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolų 

draudimas.
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. Td. JA 8-0511

BRANT INN ŠOKIAI
*

šokiai vyksta gražioj Lydo Deck salėje
Muzika Benni Ferri
Turtingas ir nebrangus bufetas
Laimės staliukai
Loterija

KLB Kr. Valdybos pirm. Dr. P. Lukoševičius, lankydamas Kana
dos vakaru lietuviu kolonijas, be kitu aplanke ir Calgarv, kur 
susitikom ir Lethbridge kolonijos lietuviu atstovus, pp. [Norei
kas. Atvaizde is kuires matome: p. Noreika, is Lethbridge, po
nia Nevadinę is Calgary, Dr. P. Lukoseviciu ir ponia Noreikiene

BRANT INN ŠOKIAI

Hamiltono Tautos Fon 
do v - bos vasaros šokiu 
rengimo tradicija tęsiama 
ir toliau. Naujoji svetainės 
vadovybė yra nutarusi ši 
ais metais dar nieko neda 
ryti su pastatu ir pasiūlė 
Tautos Fondo v-bai išnuo 
muoti sales tomis pačiom 
is senomis sąlygomis.T. 
F. v-ba yra užėmusi Lydo 
Deck sale -viduje Victorų, 
jos d. vakarui ir Sky Club, 
po atviru dangumi -Domini 
jos dienos išvakarėms ir 
Civic. Holiday vakarui.

Pirmieji vasaros šo 
kiai ateinanti pirmadieni, 
gegužės 24, Viktorijos d. 
vakarą. Šitie Burlingtone 
Brant Inn rengiami šokiai 
visada buvo labai populia 
rūs ir | juos suvažiuoja da 
ug Toronto, Hamiltono ir 
iš apylinkių lietuviu.

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L

Toronto įstaigos bendradarbis
Dr. j(ir. W. Mastis

Namu, farmų, ar bet kurio 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

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

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

JA 7-55-75: FU 3-8928.
Dėl pasitarimo susitartu tel. 

minėtu laiku.

įėjimas — 2dol., stud. _ i doL pradžia _ 7 vaj. vak.

Nepraleiskime pačiu populiariausiu metu šokių!

Hamiltono Tautos F. V-ba.
LETHBRIDGE LIETUVIAI

NIAGAROS PUSIASALIS PUIKIAI VEIKIA LIETUV.

NIAGAROS PUSTŠALYJE

didęlės nuomos uz sale „ 
/iki šiol organizacijos uz 
sales daugiausia buvo mo 
tėjusios ZQO dol./balius 
ne tik nedavė nuostolio.bet 
dar ir šiek tiek pelno.

Baliui įpusėjus LN v- 
bos p-kas St. Bakšys nuo 
širdžiai pasveikino jauni 
mą taip skaitlingai atsilan 
kiusi | š| vakarą ir prašė 
išlikti gyvu lietuvių tautai. 
"Po 1O - 20 metų mes tra 
uksimės iš lietuviško vei 
kimo, tai Tamstų pareiga 
perimti mūsų darbus, kad 
musų tauta amžiais išlikti 
gyva^ ",buvo jo giliausias 
prašymas ir linkėjimas 
jaunimui.

Ir kai 12 vai. orkestras 
sugrojo Kanados himną sve 
čiai nenoromis skirstėsi 
| namus, tarytum bijodami 
netekti tos nuotaikos, kurią 
jiems sukūrė pavasario žie 
dai taip darniai sutapę su

K.M.
GEGUŽĖS 30 DIENĄ

S LA 72 kuopa turi visuoti 
nj susirinkimą, užbaigai 
žiemos sezono darbu . Ka 
dangi, yra svarbių reikalų, 
v-ba kviečja visus narius 
dalyvauti. Salia organizaci 
niu darbu, bus galutinai ap 
tarta vasaros iškylos pro 
grama, kuri šiais metais 
numatoma dar Įdomesnė, 
nes publikos kas metai vis 
daugėja. Susirinkimas įvy
ks S LA narių p. p. B. B.vi 
zgirdu "Cherry Beach’Mo .- , . , .. ■
telyje 3 vai.p.p. visai prie gyvuoju Lietuvos žiedumu 
Q. Elizabeth didžiojo kelio. S11 jaunimu. Sk.St. 
Kas neturi susisiekimo pri 
emoniu yra prašomi skam 
binti kuopos pirm. LI 5 - 
5652 iš anksto ir nuvažia 
vimo priemonės bus parų 
pinta. P. p. Vizgirdams, už 
leidimą pasinaudoti jii nuo 
savybe, v-ba reiškia nuo 
širdų ačiū.

KOOPERATYVO 
"TALKOS" VEIKLA

Kuopos Valdyba.

PAVASARIO ŽIEDU

BA LIŪS

ruoštas LN V-bos 
gegužės 8 d. praėjo su retu 
pasisekimu ir davė kelias 
statmenas, kurių rąanau,re 
tas kas'tesitikėjo. Sis jauki 
us vakaras, nors ir buvo tr 
ečias iš eilės laike 3-jų 
savaičių lietuviškas parėn 
girnas,bet susilaukė šiam 
metu laikai beveik rekordi 
nio svečiu skaičiaus: pard 
uotą 171 bilietas suaugusie 
ms, o lietuviško jaunimo, 
kuris buvo įleidžiamas ne 
mokamai atvyko apie 70. 
Nors pelno nedaug teliko, 
tik apie 30 dol./salė kaina 
vo 425 dol., orkestras 130 
dol. /,bet baliaus dalyviai 
su retu pasigėrėjimu suti 
ko pirmą Hamiltono istori 
joje staigmeną - tokį dide 
lį liet, jaunimo skaičių. V. 
Morkūnas savo nuostabą pa 
reiškė rašančiajam nepa 
vargstančiai ir garsiaikar 
todamas:"Koks puikus ba 
liūs, kiek daug gražaus lie 
tuviško jaunimo". Ant. Pau 
liukas, taipgi nuoširdus lie 
tuvis, pakartotinai rabino 
LN v-bos p-ką su didžiau 
siu entuziazmu:" sakyk or 
kestrui, kad daugiau šokiu 
grotu jaunimui - mes, se 
niai, galime pasėdėti ir pa 
sigrozėti gyvu lietuvišku 
žiedu".Tai tik pora šiopui 
kaus vakaro svečių nuotai 
kos išraišku,betgi tikrumo 
je panašiu lietuviškos nuo 
taikos pakilimu gyveno visi 
baliaus dalyviai.

Kita staigmena - salė 
jos apšvietimas ir visa ki 
ta puošni ir ištakinga aplir 
ka. "Lietuvių šokiu tokioje 
salėje dar nebuvo"- buvo 
dažnai girdima iš dalyvių.

Ir trčioji didelė staig 
mena - tai visuotinis, kaip 
L.N. v-bos tip ir svečiu 
nustebimas, kad, nežiūrint

Iš skirtų 
nio metinio 
sirinkimo lėšų, liko 
neišnaudota 175.04 
dolerai, kurie perv
esti j 1964 m.nepa
dalintą pelną.

Hamiltono lietu
viu skautu veiklai 
paremti/palapinių 
įsigijimui, stovikla- 
vimo pastatu užbai
gimui ir kt./Valdy
ba paskyrė 150 dole 
riu pašalpos .

visuoti- 
nariu su

LIETUVIU DIENOS RUOŠA

Iš dešinės: J. Vyšniauskas, P.Polgrimas, Jon.
Grigas Antroje eilėje: K.Galdikas ir J.Kavolėlis.

Stkathariniečiams šie 
met krašto taryba suteikė 
garbę, bet kartu ir dideli 
darbą suruošti Liętuvių 
Diena. Bendruomenės vai 
dyba, nors ir nesigarsin 
dama, bet ryžtingai žengia 
pirmyn. Talpiausios St. C a 
tharines salės užsakytos 
susipažinimo vakarui, kon 
centui ir sportui.

Čiurlionio ansamblis ir 
jo solistai išpildys koncer 
tą. Turėsime progos upei 
les metii, vėl išgirstiCiur 
lionio ansambli. Ansamblis 
šiemet švenčia savo 25—1| 

T. Bernabas-Mikalaus 
kas, O. F. M. ,yra sutikęs

Žinotina apie morgičius
Šiuo laiku morgičiai dau 

giausia gaunami uždari, 
"closed"t.y. morgičiaus ne 
galima išmokėto anksčiau, 
negu nustatytas terminas. 
Jeigu turi pinigu ir nori 
morgičių apmokėti, tai pri 
valai sumokėti tam tikrą 
sumą pinigųtaip vadinamų 
"bonus", kuris yra nemaž
as, nes sudaro nesumokėtą 
% sumą iki nustatyto ter
mino. Aišku, kad tokie mor 
gičiai skolininkui nepatar
tini. "Talkos"visi morgičia 
čiai yra atviri "open"irsko 
lininkas gali morgičių ap: 
mokėti rato mokėjimo lai
ku, nemokant jokiu ekstra 
pamokėjimų. Šita privilegi 
ja yra labai reikšminga ir 
įsidėmėtina "Talkos" nari 
ams.ypač tiems, kurie no
ri parduoti turtą už "cash"

Kas yra "joint account"?
Dar kai kas nepilnai su- 

pranta"joint account"sąs-
kaitu esmę. Bankelio narys -------------------- =
prie savo turimos Šerų ar 
deposito sąskaitos gali pri Siusiojo gyvybė yra apdra 
rašyti kitą asmenl/pav, - udžiama, nes jis yra ban- 
zmoną, motiną, brolį ir kt/, keiio narys. Gali ir du ban 
kuris nieko nededamas l - - - - ■ - - • •
tą sąskaitą , turi teisę be 
sąskaitos savininko išim-

Dauguvietytei-Kudabienei 
ir Hamiltono lietuviu dra 
mos teatrui "Aukuras", da 
lyviams, mieliems organi 
zacijii atstovams:Wellan. > 
do LB p - kui p.A. Viskan 
tui, Hamiltono ramovėnu 
p - kui p.Ruzgiui, Torori 
to VI. Putvio šauliu K .p - 
kui p. St. Jokūbaičiui už da 
lyvavimą minėjime, atveži 
mą ir parvežimą Konsulo 
| St. Catharjnes, LB^vice 
p-kui p. A.Setikui, Zalgi 
rio vietininkijos skautu va 
dovui p. P. Balsiui ir skau 
tams už tarnybą prie vė 
liavu,SLA 278 K. p-kui p. 
Z. Piliponiiii,ponams Alon 

vadovauti religinei sričiai, deriams už dovana-vėlia 
K. Baronas, sporto entuzia 
stas ir prityręs vadovas 
iš Hamiįfono, vadovaus sp 
ortui. J.Sarapnickas apsi 
ėmė propagandos vadova 
vimą. Todėl artimoje atei 
tyje spaudai bus patiekia 
ma daugiau žinių apie Lie 
tuviu Dienos paruošiamuo 
sius darbus.

Spaudoje keliamas 25 
metu birželio trėmimu pa 
minėjimo klausimas. Vai 
dyba tuo klausimu tarėsi, 
bet kol kas neranda gali 
mybės išjudinti latvius ir 
estus. Greičiausia teks 
minėti vieniems.y _ ba.

NIAGAROS PUSIASALIO

RAMOVĖNAI

nuoširdžiai dėkoja gerbia 
miems minėjimo dalyvia 
ms ir tiems, kurie savo 
darbu prisidėjo prie ramo 
vėnu dešimtmečio minėji
mo 1965 m. balandžio 24 ir 
25 d. d. :T. B. Bagdonui už 
invokaciją, atlaikytas mi 
šias ramovėnu organizaci 
jos intencija ir už gražius 
linkėjimus, Lietuvos Gen. 
Konsului Kanadoje Dr. J. 
Zmuidzihui ir poniai uždą 
lyvavimą minėjime, rež.E.

vėlę, p. V. Macikūnui už 
leidinėlio viršelio išpaišy 
mą, ponioms Jasiudavičie 
nei ir Dayaškienei,p.p.Be 
liūnui, J. Sarapnickui ir 
Juoz.Grigui užbufete at 
liktą darbą, p.p.Skeivela 
ms už loterijos tvarkymą, 
p-lei B.Bogušytei už tai 
ką, p. J. Liangei už sekre 
toriavimą, ponams Ališau 
skams už svečiu vaišini 
mą,už raštu atsiustus sv 
eikinimus gen. St. Dirmant 
tui, LVS Centro Valdybai, 
Rochesterio ramovęnu p 
kui p. Vitkui, Delhi Šauliu 
K. p-kui p, Jakubickui, p. 
VI. Eižinui buvusiam pir 
mosios ramovėnu valdy 
bos p-kui, loterijos fantų 
aukotojams ir visiems ki 
tiems,kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu remia lietu 
viška kultūros darbą mū 
su tautos kentėjimo metu 
yra ypatingai verti didžia 
usios pagarbos, nes tauti 
nis kultūros lygis-tautos 
stiprybės rodyklis ir tau 
tos kultūriniai lobiai pri 
s id ėda prie prarastos tau1 
tos laisves atgavimo.
Todėl dar syki ir visiems 

minėjime dalyvavusiems 
.nuoširdų ačiū taria

Dešimtmečio rengimo 
Valdyba.

Veikia pastoviai,tvirtai 
ir sumaniai jau kuo ne 17 
metu. Visos organizacijos 
sutaria labai gražiai, vie
nos palaiko kitą, nyksta 
bet kurios rūšies nesusi
pratimai.

Ramovėnai iškilmingai 
atšventė 1O metu sukakti, 
greit švęs S LA. Atvyksta 
solistė A. Stempužienė di
delio masto koncertui. Sk
autu rėmėju draugija ruo
šiasi didingoms Joninėms 
birželio 19 d.St. Catharine 
je. O kur visi kiti minėji
mai, kaip Kalėdų eglutė, 
Velykų Bobutė, Motinos dū 
na, Talentu varžybos ir 11 
t.

Visi tie parengimai sek 
mingi, pilni žmonių. Nuo
taikos geros,tėvynės dar
bas sklandus.

Malonu matyti"N. Lietu 
vą"sustiprėjusia, vėl pada 
ugės žinių iš mūsų krašto 
mūsų gyvenimo, aprašant 
mūsų pasėkimus ir vargui

Gegužis.

SAULT ST

K. L.B.TARYBOS RINKI

MAI.

Gegužės 2d.buvo krašto 
Tarybos rinkimai. Rinki - 
minėn komisijon buvo pa
kviesti Albinas Vanagas 
Aleksas Skard žiu s 
ir Jurgis Skard is .Rin 
kimai įvyko p. Vanagu na
muose. Iš 76 visoje Kana
doje išstatytu kandidatu 
daugiausia balsu gavo šie 
kandidatai: kun. Ažubalis 
Petras/Toro nto/, Kru
čas Juozas/Sudbury/,re 
dakt.Kardelis Jonas 
/Montreal/, dr. Bacevi
čius Antanas/Toronto/ 
ir inž. L e 1 i s Petras/To 
ronto/.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS.

Mūsų ap. valdyba šiais 
metais tą šventę padarė 
gegužės 1d.,nes tą dieną 
Savo iš ukrainiečiu salę, 

’arengimas , -pradedant 
programa ir baigiant link 
smąja dalimi, reiktu skai 
tyti labai pasisekusiu. Vi
sos minėjime dalyvavu
sios motinos buvo pagerb 
tos, prisegant kiekvienai 
perožiu korsažą, 
r

kelio nariai prirašyti prie 
savo sąskaitų vienas kitą.

-r . , . Pav. vyras yra bankelio
ti visus ar dalĮpinigu, esą naryS jr žmona taip pat 
mu toje sąskaitoje,kas yra„ra bankelio narys. Jie 
svariau mirties atveju. Tuo abu turi atskiras savo sąs 
Sarineift>rnarj^,ajc> gyvybė kaitas. Tačiau juodu nuta- 

. ria vienas kitą prirašyti 
nėra apdraudžiama. Jis tu prje savo sąskaitų ir tada 
ri teisę laisvai tik įdėti ir jųjų sąskaitos pasidaro 
išrimti iš tokios sąskaitos "jOnt account”. Kiekvienas 
pinigus.Tik pirmojo-|sira be kito žinios ir sutikimo

gali išimti pinigus iš abie 
jv sąskaitų. Tokiose sąskai 
tybose gyvybė draudžiama 
tojo, kurio pirma pavardė 
sąskaitoje yra įrašyta. Tai 
gi vyras bus apdraustas 
savo sąskaitoje, 9 žmona 
savo sąskaitoje.Šitokios 
rūšies sąskaitos turi daug 
patogumu,nes šeimyninia
me gyvenime dažnai tenka 
išimti pinigus be vienas 
kito žinios, o gyvybės drau 
dimas gaunamas abieju.

atšventė Nepriklausomy 
bės švente. Minėjime daly 
vavo 60 žmonių.Kalbą ta 
proga paskė J.Kanys.'Tau 
tos Fondui buvo surinkta 
54 dol. 25 et.

Aukojotpo 5dol. J. Ka 
nys, S.Noreika A.Arelis, 
V. Arelis, J. Daugirdas, P. 
ir O. Rojai - 4 dol. Po 2 
dol. t J. UsEakas, Mr. Albr 
aid, Mr. Ruth, J. Chmieliaus 
skas, Mr.K. , A. Kunigiškis, 
V.Kaluška, K.Sodeikaitis, 
Mr. Tomas, J.Dambrausi 
kas, V. Z a jančauskas, P. 
Grybauskaitė, O. Umeris, 
B.Dabulis, J. Petruška-1, 
50. Po 50 et. W. Grybau 
kas, Mrs. Coup land, po 25 
et. Mr. Brenson, V. Jekenta, 
M. Kalkan.

Jau savaitę prieš minė 
j ima Lethbridge radio ir 
televizijos stotys per ži 
nias dažnai paminėdavo, 
kad Lethbridge ir apylin 
kės lietuviai švęs Lietui* 
os Nepriklausomybės šve 
ntę, o vasario 14.'d. viena

iš Letkbridge radio sto 
čiu davė -15 minučių pro 
grama.

Balandžio 22 d. V. No 
reikaitė progresyviųjų kon 
servatoriu moterį arbatė 
Įėję modeliavo lietuvišką 
tautini kostiumą.

Komentatorė labai gra 
žiais žodžiais apibūdino 
lietuvę ir apgailestavo, 
kad ji dabar yra rusu pa 
vergta.Ačiū poniai M.Kai 
kan už paskolinimą tam 
reikalui kostiumo,o p. O. 
Rojienei gintariniu karolių

Balandžio 29 d. mūsų 
mažą koloniją aplankė ku 
nigas S.Kulbis.Tos dienos 
vakare pas p.p.Noreikus 
nemažas būrelis lietuvių 
susirinko su kun.Kulbiu 
pasikalbėti, o penktadienio 
rytą kunigas St. Patrick 
bažnyčioje atlaikė mišias.

P.Sodeikaitienė prieš 
pat Velykas susilaušė ran 
ka, o p.Kunigiškienė.guli 
“goninėje. Abi ligonės 
sveiksta.

Minėjimo programa su
sidėjo iš trumpos paskaito 
os ir gerai parengto jau
nimo pasirodymo, kur di
džiausias nuopelnas už 
tai reikia paskirti tautie
čiams Jadvygai ir Vikto
rui Staškūnams, kurie 
nesigailėdami brangaus 
laięo, pasišventė pamoky
ti mūsų jauną kartą. Po 
jaunimo pasirodymo abe
jiems pp. Staškūnams bu
vo Įteikta dovanos, o p; 
Staskūniėnei dar ir rožių 
puokštė. Apdovanota buvo 
ir tautietė p. Gasperienė, 
paruošusi mūsų jaunimui 
kostiumus šio minėjimo 
programai.

Koresp.

KITOS NAUJIENOS

-Prieš pat Velykų šven 
tęs staiga pasimirė tautie 
tis BALYS UMBRAZAS. 
Taproga nuoširdi užuojau 
ta velionės šeimai.

-Pirmėji gegužės savai 
tė mūsų mieste ir apylin- 
kėję praėjo stintų ženk
le. Siu mažu žuvelių stin- 
tu/smelts/gausiai prisiga 
udė vidi kas tik norėjo.

-Per Velykų šventes A 
Antanas ir Valerija GUS- 
TAINIAI lankėsi Torontą 
kur nusipirko nuaja auto
mobili.

-"Nepr. Lietuvos"skai- 
tytojai mūsų mieste apsi 
džiaugė pamate padidin
tą ir patobulintą laikrašt} 
tačiau dar kažkas nėra 
tvarkojesu "NEPR. LIETU 
VOS"išsiuntimu paštuose, 
kad balandž io 28 d.N, L. 
atėjo | mūsų miestą tik ge 
gūžės 5 d.Reikalas tavrky 
tinas.

Koresp.

Beveik prieš 100 metu iskastas Wellando kanalas, kurio tikslas 
apeiti Niagaros krioklius. Dabar Wellando kanalas,# ijyngtas i 
vadinamąjį Juru kelia, kuriuo dabar eina jau okeaninio dydžio 
laivai. 1829 metais Wellando kanalu praėjo pirmasis laivas. Čia 
tam momentui pažymėti atvaizdas.

SPORTAS....
Atkelta iš 6- to psl.

Siaurės Amerikos lie
tuviu FIZINIO AUKLĖ -

JIMO IR SPORTO SAJUNt-
GOS CENTRO VALDYBA

PRANEŠA

JAV Lietuviu Bendruo 
menės Centro Valdyba, š. 
m.birželio 13 - 27d.d.ruo 
šia tautiniu šokiu vadovu 
kursus.Dainavos stovykla 
vietėje, Manchester, Michi 
gan.Siūlo mums,tuo pačiu 
metu ir toje pačioje vieto 
je organizuoti ir sporto ad 
ministratoriu kursus, kur 
ie galėtu testis vieną, sa 
vaite /nuo birželio 13-20 
d. d./Lietuviu Bendruome 
nė, jei bus įmanoma, band 
ys prisidėti prie mūsų kui 
santu išlaidu padengimo. 
/Kursu pragyvenimo kaina 
asmeniui vienai savaitei 
būtu 32 dol. /.

Prašome klubu vadovy 
bes atkreipti ypatinga dėm 
esj, skaitant skatinant sa 
vo narius registruotis šie 
ms kursams,kadangi, vi 
suomet ir visur jautėsi ir 
ir jaučiasi sporto darbuo 
toju trūkumas. Registraci 
ja prašome atlikti iki geg 
ūžės 31 d. C entro Valdyb 
os adresu: 3 2 Pasadona Ga 
rdens, Toronto 9, Ont. Can 
ada.

Programoje numatoma 
keliatas teoretiniu paskai 
tu, -lituanistinis, sportinis 
momentas pritaikintas mū 
su Sąjungos rėmuose. Prak 
tiškas demonstrvimas ir 
aiškinimas atskiru sporto 
šakų veikime.Sportinė žur 
nalistika. Administrcinis 
momentas klubu organiza 
cinėje veikloje ir t.t.Gav 
us pakankamus registrei 
jos rezultatus, informuosi 
me plačiau detalėse.

Centro Valdyba

DIDŽIAUSIA IR MAŽIAUSIA

Anglijoje pagaminta didžiausia 
pasaulyje fotokamera. Trijų su puse 
tonos gigantas yra 4,5 m aukščio ir 
t,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 
oerduoti iš kosminio laivo.
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DĖMESIO VISAM JAUNIMUI!

MO^T|REAL

VISAS MONTREALIO JAUNIMAS KVIEČIAMAS l TRADICINĮ 
LITUANISTINIŲ KURSŲ MOKSLO METŲ UŽBAIGIMA 

IR TREČIOJO KURSO IŠLEISTUVES, KURIS ĮVYKS 

š.M. GEGUŽĖS 22 D. 7.30 VAL. V AK* 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.

DEMONSTRCIJOS UŽ NAUJOVIŠKA KLINIKA
SAUTORAMA PRAĖJO LABAI SĖKMINGAI 

vaišės.Tuo tarpu vyko ir 
Montrealio dailininkų suau
kotu 1O paveikslų loterija. 
Publika žiūrėjo gražiaidail 
R. Bukausko paruoštą sto
vyklos albumą.

Skautorama buvo tikrai 
įdomi, gyva ir įspūdinga. Į 
ją buvo atvykę net iš Otta— 
vos pp.Daniai ir pp. Vilčin
skai. Atsilankiusieji tikrai 
turėjo malonų ir įdomų va
karą..
MONTREALIO LIET. BEN

Nes davė apie 2, OOO dol. 
pajamų, kas pajamų, sumą 
priartino prie statybos ko 
miteto užplanuotos sumos.

Pagrindine Skautoram- 
os dalį - laužą vedė viešn
ia iš Waterburio, Lyvija 
Bražėnaitė, padedama vieti
niu skaučių ir skautų. Įžan
gą padarė T. J. Vaišnys.

Padainuota labai gražių 
lietuvišku dainų, kurios jau
nimui sudaro tikrą lietuviš
ką esminį turtą.Dainų tar
puose buvo vaidinimų, šokių 
dainavimų, muzikos mišrios 
ir solo ir laužavedės solo 
su gitara, gražiai atliktų. 
Tautiniams šokiams grojo 
Z. Lapino vedamas liaudies 
instrumentų orkestras, ori
ginalus ir labai tinkamas 
tautiniams šokiams, Humo
ristinės įtarpos, sumaniai, 
sukombinuotos, įvairino vi
są programą.Įdomu V.Bra- 
žvilio feljetoną apie šokius 
labai gražiai paskaitė R.Na- 
vikėnas/Feljetonas bus pas
kelbtas N. L-je/.

Laužui pasibaigus, skau
tai stovyklos k-to pirm. Pr. 
Rudinslčą apdovanojo orde— 
nu. P. Rudinskas po to pers
kaitė parengimo ruošos apy
skaitą ir pareiškė progra
mos paruošėjams, ir vedė
jams, ir visiems atsilankiu
siems į Skautoramą, bei jai 
aukojusiems dailininkams 
padėką.

Tolimesnis vakaro ve
dimas buvo pavestas dr. 
Nagiui ir p. Janinai Adomo
nienei. Vedėjai nuolat per 
garsiakalbĮ skelbė visas ak
tualijas, kai vyko šokiai ir

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

trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

2-4 : 7-9 p. m.

2—4 p. m.

Dr. E. ANDRUKA1TIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 

WE 2-6662; namų 737-9681

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. IRW1N COPNICK.
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

„LITAS

Progrmoje:
1. Trumpas aktas

2. Kazys Barteška skaitys savo kūrybą
3. Raimundais Piešina skambins pianinu
4. Danutė Lukauskaitė šoks baletą
į. A.Ališausko, V.Kudžmos ir A.Ališausko, sukurti kupletai, 
į. Šokiai ir vaišės

Šokiams gros studentų orkestras
Jaunimui įėjimas nemokamas.

Lit. Kursu mokytojai ir Tėvų Komitetas.

DRUMENĖS STOVYKLOS

pirm. P. Rudinsko žodis 
po pirmosios skautoramos

Sis vakaras ir jo prog- 
grama nėra eilinis pasilin
ksminimas. Visi čia susi
rinkę mes esme didelio Mc 
ntrealio Lietuviu Bendruo
menės projekto stovyklos 
statybos vykdytojai. Tas da
rbas vyksta jau antri met— 
tai ir yra susilaukęs visuo
tino Montrealio lietuviu vi
suomenės pritarimo ir pa
ramos. Kazys Barteska Romas PieSina.

TAIKĄ IR DEMOKRATIJĄ TORONTO MIESTE

Gimdymų kontrolės 
klausimas, kai žmonių kie 
kis kyla didele sparta, kas 
(Jien darosi aktualesnis. 
Šia problema susirūpino 
Vatikano suvažiavimas, o 
Popiežius paskyrė tam tik 
slui specialę komisiją.

Toronto mieste apklau 
sinėjimai parodė, kad 75% 
šeimų vaikų turi pakanka, 
mai arba net per daug. To

druomeninė ne tik iš vardo 
bet ir iš esmės.Mes Mon 
trealičiai esame laimingi 
būti pirmieji pionieriai 
bendruomeninės stovyklos 
ne tik Kanadoje, ne tik Am 
erikoje ,bet greičiausiai 
ir visame pasaulyje. Tik 
pažiūrėkime Į metrščio kny 
gą, kurioje surašyti mūsų 
fundatoriai ir rėmėjai.Jūs 
ten rasite visų profesijų, 
visų religijų, visokiausių 
užsiėmimų ir įvairiausios 
socialinės padėties žmonių 
.Visiems jiems mes esme 
lygiai dėkingi ir ju visų var 
au mes šia stovyklą stato 
me.

Pabaigai aš reiškiu
Montrealio lietuviu jau ---------------------------------------- 'nuoširdžia padėką A.V.pa '

nimas.o ypatingai skautai mos organizatoriams - EI- rapijos Klebonui T.K.Peč 
ir skautės, stovyklos orga- vyrai Mikalajūnaitei Aušraifciui ug leidimą pasinaudoti 
nizavimo mintį sutiko su- Lukoševičiūtei, Danai Zubai- 
entuziazmu ir jai realizuo-tei, Silvijai Kuncevičiūtei, 
ti su pasišventimu dirba Daliai Sibitytei, Rimui Navi- 
nuo pat to projekto pirmos kėnui, Eimučiui Tekučiui ir 
dienos. Jų vadovams - bu—daugeliui kitu šios progra 
vusiam Geležinio Vilko Sk mos ruošėju ir dalyvių, ku* 
autų Tunto tuntininkui Jus rių visu čia suminėti yra 
tui Kibirkščiui, dabartini- visai neįpianoma. 
am jo tuntininkui Juozui 
Piecaičiui ir Neringos Sk- Visą skautoramos orga- 
aučių Tunto tuntininkeiIlo- nizvimo darbą ant savo pe
nai Gražytei priklauso mū-čin nešė skautoramos komi 
sų visų nuoširdi padėka, sija iš tėvo Vaišnio, Irenęs

šiomis patalpomis, o labiau 
šiai Tamstoms visiems,mi 
eli svečiai ir viešnios, ku 
rie ryžotės šią saulėtą pa 
vasario dieną paskirti mū 
su programai ir stovyklos 
lėšų telkimui.

DIENOS STOVYKLĖLĖ

Gegužes 12 d. keli šim 
tai žmonių organizacijų at 
stovai ir minia gržiai pra 
vedė demonstrcijas prie To 
ronto U. S.. Generalinio 
konsulato. Šie kanadiečiai 
išreiškė padėką ir pritri 
mą Amerikai, kuri laiku pa 
stojo kelią imperialistinio 
komunizmo agresijai Korė 
joje, Viename, Domininkonu . . -
respublikoje ir kitur, ne lauk dėl "Planed Parenthood 
darni, kol bolševikų ordos * 
laisvąjį pasaulį pradės lai 
doti.

Amerika ir kit. laisva 
sis pasaulis jau pasakė ru 
sams: "Gana, toliau nė pė 
dos". Tai istorinis USA 
nutarimas. Amerikonų?mū 
su brolių, kraujas liejamas 
už laisvę. Geležinė uždanga 
jau apšaudoma laisvės kul 
komis.Už tautu laisvę mir 
šta pirmieji amerikonai. 
Jie pasirįže karo kurstyto 
jusį, ir palaikytojus sudraus 
ti. Šimtai demonstrantų už 
tai reiškė USA pagarbą. 
Ant kelių dešimčių plaka 
tu buvo labai reikšmingų 
užrašų: "We want pease, 
but not AT.K./ruščeos/ 
Terms". " End kommuni 
zm agresion in Viet Nam' 
"Down, with sowiet impe 
rializm".

Demonstrcijose buvo 
ir lietuvišku vaizdu. Visk, 
as vyko tvarkingai. Po po

Association"įsteigė kliniką, 
vedamą gydytojos Dr. H. 
Morley, kuri moterims du 
os patarimus , kaip išveng 
ti nėštumo.

STUDENTAI VEIKIA

Šv. Jono oarap, salėje stu 
dentii finis semestri šokiai. 
Buvo ne tik pasilinksminta, 
bet ir aptarti naujos valdy 
bos rinkimą '-planai ateičiai 
bei dalyvavimas Kanados 
jaunimo kongrese.

SIDABRINĖS SUKAKTUVĖS

lietuviąms vąikuČiams bus 
nuo birželio 21 d. iki liepos 
2d., pas Nek. Pr. Marijos 
Seseris. Vaikučiai trijų ir 
pusės metu iki p metu čia_ _ J______ ___ . . _
galės susipažinti su naujais ros valandų išsiskirstė, 
draugais bei išmokti įvairiųvietinė spauda įsidėjo pla 
lietuviški: dainų ir žaidimų, katu fotogrfijas su trump 

Tėvai prašomi registr ‘ ‘
uoti vaikus artimiausių lai 
ku pas seseles. Kreipkitės 
PO R-9397.

Šeštadienį gegužės 15 d. 
Br. Rickevičių šeimai gimi 
nės ir draugai suruošė si 
dabrinių vestuvių pobuvĮ 
Lietuviu namuose.Dalyvavo 
vo apie šimtą svečių.

DAUG MIRČIŲ

Stovyklos Fondas balia 
us prdzioje buvo 5450 dol. 
Baliaus pabaigoje- 7180 
dol. neskaitant baliaus pel 

, - v . . . - no. Užplanuota 8.500 dol.
Lukoševičienės, Marijos Se-Stambiausią paramą Šutei 

Gražias jaunimo pasta- mogienės ir Juozo Piecaič kė Tėvai Jėzuitai- 500dol.
ngas stovyklai statybai ge-to. Salia, skautoramos mes per Tėvą J. VaišnĮ.Kitu rė 
riausiai parodo tik ką Ta—turime ir kitu labai didelių mėju sąrašai bus paskelbti 
mstų matyta skautorama. stovyklos statybos talkinta- vėliau. Vajus tęsiamas To 
Jaunimas dabar ruošia ar-kų. Vienas iš jų - dailinink- Ųau> 
ba laiko egzaminus. Laikasas Romas Bukauskas. Jis ne ™A;sT.-.o -™arrTTX7.Ac 
labai nepatogus.Nežiūrint tik paskyrė gražių paveikslu oltAZ UViS&
to, iie dirbo, repetavo ir musu loterijai, bet ir be jo T s . , . . . , . - .
šią programą suruošė.Sunito atlyginimo padarė puikiąĮvyk° Sv.Kazimiero parapinio meistras. Puslaikis pasi 
ku būtu išvardinti visus, ku-Stovyklos Metraščio knygą. Joje gegužes 1 d kur susi baigė 32-29 priešo naudai 
rie prie skautoramos ruo- Net 1O kitu montrealio daili'tuokė N L spaudos baliaus Pertraukos begyje Taurokr 
Simo aktyviai prisidėjo.
Ypatinga padėka priklauso 
Lyvijai Bražėnaitei, 
isWaterbury, Amerikoje, 
atskridusiai vesti skauto— 
ramos laužo programos. Stovyklos projektą, plan 
Mes esame didžiai dėkin— us ir visus apskaičiavimus 
gi Birutei Nagienei už pa- mums paruošė architektas 
galbą paruošiant Neringos Vytautas Zubas, Padedamas 
skauciu tunto programa, inžinierių plūsto Kibirkščio

visą as stovyklai būtų kainavęs 
alį "kelius šimtus doleriu, gi jie

ninku davė savo kūrinius mū
.ūsu su loterijai, kurios suorgąni, , x. .„ TA,T
net zavimui vadovavo Juozas Šia buvo daug svečių iš JAV.

uciulis.

Zigmui Lapinui už tautiniu ir Vitolio hipelio. Tas darb 
instrmentu orkestrą ir ’ 
muzikalinęprogramos dalį "kelius v -
ir mūsų, jauniesiems progratatai mums padarė už ačiū.

O ką bekalbėti apie stovyk

advokatas

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

Suite 902 ir 903
Te!.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTARAS
J. BERNOTAS 

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 NEKILN. TURTO PASK.
Visos paskolos atviros,
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 148S.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 
fiuo 1 iki 6 vai ir vakarais— pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. ____________________

"TAURO ŽINIOS"

ais komentarais.
Visiems buvo išdalyti 

atsišaukimai su parašu: 
"The action committefor 
freedom and democracy".

Gegužės 13 d. Tauras 
lošė prieš"Generals"koman 
dą. Pirmam puslaikyje prie 
šas žaidė kaip tikras krepšį

los vajaus talkininkus, kurie 
kaip skruzdės ėmėsi paties 
nedėkingiausio darbo - pra 
šyti paramos stovyklai. Va 
jus dar tebevyksta ir juos 
mes gerbsime vėliau vajaus 
užbaigimo proga.

Mūsų stovykla yra ben

J.

1|

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

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas

Skučas
Sklypai, residenciniai namai, 

apartmentai, investaeijos, 
mergyčių parūpinimas.

----------- .. j

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(storidžiai).
6396 Barinantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

j karalaitė Jūratė Sakalaitė epšininkai keitė puolimo be i 
I su p. Dauderiu. Vestuvėse gynimo strategiją. Tuojau pa

. sirodė mūsiškių, gabumas. 
Vestuvta ’puota vedė A.Nor Priešas visai pasimetė ir 
keliūnas. Svečiai jaunaved Tauras išlošė rungtynes 
žiams įteikė daug brangių 90-6h santykiu. Puolime pa 
dovanų ir sveikininmu, kii gižymėjo K. Kuncevičius, V. 
riii buvo net iš KalifornijosSipelis.

. p.p.Kilmoniu ir filmu aid. Sekančios rungtynės įvy 
’ Rūtos Lee. ks gegužės 27 d. 8. 30 v. v.

T'T'AnhnlTH"Pfivlc crIpip 
aušros vartų choras 

dukra i, kuri dabar ruošiasi ,
tekėti. gegužes 15 d.naujuose A.ir

Z. Urbonų namuose įsikūri 
mo proga susirinko juos pa 

TRAGIŠKA NE LAIMĖ gerbti. Kalbas pasakė A. V.
Klebonas T. Peckys, dirigen

Jonas Brilvicas, einan J-as muz. A Ambrozaitis ir 
tis į darba nelauktai ir netiį3/]0^ seniūnas A. Gudas, 
ketai buvo suvažinėtas mir z1®1 įvertino p. p. Urbonus 
tinai mašinos , kuria vaira kaip ilgamečius choristus, 
vo moteris. Velionis nesen|&eru® parapijiečius, ir veik 
ai buvo atvykęs iš LenkijosįĮusilietuvius ir įteikė kuk 
ir reiškėsi kaip malonus ašį1? dovaną. Po. to sekė vai 
muo lietuviu gyvenime. Už ®e® uzsitesusios iki vėlaus 
uojauta šeimai ir broliams vakaro.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS
ŽINIOS

• Bowling—kėglių sezono užbai 
gimo vakarienė buvo sėkminga.
• Pravažiuodamas iŠ Europos, 
lankėsi Winnipego lietuvių pa
rapijos klebonas J. BertaSius-
• Paskelbtas antras Birutės
Krungelytės užsakąs su Jonu 
Vilimu, kurių vestuvės bus 
gegužės pąbaigoje.

• Šeštadienį palaidotas tragis 
k si Žuvęs Jonas Brilvicas, 
51 m. amžiaus.

INŽ A. PUSARAUSKAS

vėl Montrealyje. Iš Afrikos 
jis turi daug įdomios visuo
menei medžiagos, kurią ža
da duoti per N. L—vtų

• SpeiČienė Sofija, viešė tenka tą kovą pakelti, daz —
dama JAV, lankėsi ir Mek . . .. . . .
sikoje. Sugrįžusi Į Montra n,ausia 1,eka vienu 
lį, viešnage yra patenkinta.

Praėjusią savaitę Toron 
te mirė Martiąonis, pulk.P 
Traškevičius, Šimkus-S im 
kevičius, ir Ąžuolinskas su 
degė namų gaisre tabako 
farmoje prie Rodney.

BUS ĮDOMI PASKAITA 
Akademikų draugija gegužės 
29 d. 7:30 vakaro Muzikos 
studijoje ruošia paskaitą, 
apie Krėvą . Skaitys moder
nus litetatas—rašytojas dr. 
K. Ostrauskas.

BI RŽELIO TRĖMIMŲ, 
ir Lietuvos okupacijos 25 me
tų minėjimas Toronte šiemet 
bus birželio 17 d. Massey sa
lėje. Minėjime bus St.Šimkaus 
kantata “ Atsisveikinimas su 
Lietuva“, kurių išpildys jung
tinis Toronto ir Hamiltono cho
rai visi drauge.

MOTINOS DIENOS 
minėjime skaitęs paskaitą A. 
Rinktinas nusiskundė, kad k> . 
va su vaiką nutautimu yra 
sunki ir kad tėvai, kuriems

PARDAVIMAS - PIRKIMAS

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
TaL WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

I.G.ELECTRIC R’d
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČ1NAS 
889 — 56 Avenue 

Lacbine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ, 

BANGA 1410. 5.30 VAL. VAKARO, 
Programoe vedėjas L. Stankevičių*.

Telef.: 669-8834

Pažymėtina, kad pp. Ur 
bonai yra labai gražiai Įsi 
kūrė naujame bungalove 
Ville Brossard.
• Mirė Antanas Stalgys, 
gyvenęs St. Line, P. O.Mirė 
79 metu.

Ar žinoma^kad
„NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pakvie 
t linus, vizitines, įvairius 
blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvieti
mus, mirties atveju užuo
jautos laiškus, padėkos 
korteles, visokius „stat- 
mentus”, vokus su adre
sais, laikraščius, žurnalus 
ir knygas.
Darbą atlieka pigiąu, ne
gu kitos spaustuvės.
Kviečiame įsitikinti.

Spausdintas galime priimti pas 
tu ir paštu pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalfe, P. Q., Canada.

Sov. Andrius Ziziunas.

rezidenciniai namai, 
apartmentai, investaeijos. 
morgiciy parOpinimas.

“-VĖŽINA
REALTIES

Brokers

6571 - 10th Ave..Rosemount 

Montreal 36, P.Q. 
725-9788.

Montreal Real Estate Board Nariai

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė. 
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD 

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
I year guarantee

Kreipkitės į 
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd. 
Jūsų lietuvis atstovas 

769 - 8831

Keating Ford Sales Ltd.
Tel. namų DO 6 - 2548 

Įstaigos 769-8529

148S.De
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