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Lietuviu ZUGIS Paremti JflV Prazidenta

ĮSPŪDINGA AMERIKOS LIETUVIŲ STUDENTU IR ORGANIZACIJŲ
MANIFESTACIJA

Montrealio sestadienines mokyklos pabaigė mokslo metus.

Gegužės 15 d. Prie Bal- - tvirto antikomunistinio nu-colonial efcspansion", ir t.t. 
tųjų Rūmų su plakatais,tau-sistatymo.suvžiavę iš toli- Baltuose Rūmuose ma
tiniais ir gražiai pasrėdę mų rytinių Amerikos pa - nifestacijos rengėjų 
"piketąvo"apie 2000 lietu- krašeių miestų. cija buvo priimta pre;
vių palaikydami prezidento Plakatų užrašų turiniai to įgaliotinio. 
Jonhson'o Politiką Vietna- buvo nevien Palaikantys pre Radio, televizijos
me ir Dominikoje. "Piketą- zidento politiką Vietname, ir Washington© laikraščia 
vo"jaunimas, vaikai, vyrės-bet ir toki:"Remember Li- gražiai atsiliepė apie skir- 
nio amžiaus žmonės, sente-thuania, sacrificed to comu-tingą nuo kitų 
ji ir naujieji ateiviai, Į vai- nist appeasement", "Lithu- lietuvių studentų 
rių Politinių srovių atsto- anian-Americans have first ciją tiek savo išvaizda tiek 
vai, atvesti čia vieno tikslo hand knowledge of comunist skelbiamais ©balsiais.

JAV KONGRESAS TIRIA PADĖTĮ BALTIJOS VALSTYBĖSE
Didelio skaičiaus re - iversitetą, visai nesenai at> Tą pat dieną liudijo ir 

zoliuciju, liečiančių Balti vykęs Į ŠĮ kraštą iš okupuoestas Taalman apie Esti
jos valstybes, Paakintas, tos Lietuvos. Miliukas yra jos kolonizaciją ir rusifika 
Atstovų Rūmų Užsieniųrei- Amerikos pilietis. Estųliu-ciją.Per kongresmanų pak- 
kalų komisijos Europos reidytojas buvo ArsenijTaal- Jausimus ir liudytojų atsa- 
kalams pakomisis gegužės man,baigęs Talino Polite- kymus buvo Paliesti įvai- 
17 d. apklausinė jo apie da- chnikuma ir 1963 m. pas- rūddausimai, kaip jaunimo 
bartnę padėtĮ Sovietų pave- prukęs iš okupuotos Esti- atsparumas rusifikacijai 
rgtose Baltijos valstybėse, jos, V Sidzikauskas ir abu pavergtuose Pabaltijos kra-

Pakomisis tyrinėjo Bal- įtsaUinėidpagulimus štuose, ką Amerika galėti} 
tijoe valstybių rusificaciją, J ’ p s e“®' ir turėtų daryti Paremiant
gyventojų Perkeldinimą.ko Didelio Įspūdžio pada- Pabaltijos laisvės bylą, ar 
lonizaciją ir religijų Per- rė liudijimas Alfonso Miluhiri Pagrindo Įsigalintimi- 
sekiojimą.,. ko, prieš Porą mėnesių at- utis, kad komunizmas evo-

Pranesimą visais tais vykusio Į Ameriką. Jis vai- liucionuoja Į liberališkes- 
klausimais visų trijų Bal- zdžiai nupasakojo savo per11? ir demokratiškesnę san-

valstybių vardu Pada- gyvenimus ir gyvenimąžmtvarką, ir daug panašiu kla- 
ir LLK-to pirm. onių okupuotoje Lietuvoje usimų buvo iškelta ryšium 

V. Sidzikauskas. Lietuvių jr prie Vorkutos darbo su pavergtų tautų išsilai- 
liudytojas buvo Alfonsas stovykloje,kurioje jis iš- kymo problemomis.
Miliukas, baigęs Kauno Un-buvo 8 metus. G. G.K.

17 d. apklausinė jo apie da- chnikumą ir 1963 m.pas-

rgtose Baltijos valstybėse, jos, V.Sidzikauskas ir ab 
Pakomisis tyrinėjoBal-tijoe valstybių rusificaciją,atsa1<inėjd 1 Paklausimus 

gyventojų Perkeldinimą.ko

TAIKA DAR IKHOmfllOIHfl

Kai JAV prezidentas John 
eonas, suspaudęs kumštį paša 
kė: ’'Aš nemanau čia sėdėti su 
pamoję kėdejė ir leisti komu 
nistams kurti naujas vyriausy 
bes Vakarų pusrutulyje“, tai 
jis taikė ne vien Kenedžiams ir 
kitiems savo .partijos opozicio 
nieriams, kritikuojontiems jo 
politiką Vietname ir Santo Do 
mingo respublikoje, bet ir ”pa 
tarėjams“ kaip Lippmannas. Į- 
domi šita

DVIGUBOJI JOHNSONO 
KOVA,

su išorės priešu — iš vienos pu 
sės ir Su vidaus —dviguba opo 
zicija — savo partijoje ir su 
lipman&is — kitos pusės.

Ar pasiseks jam nugalėti 
taip lengvai išorės priešus, 
kaip jis nugalėjo vidaus. Be 
veik nieku nerizikuodamas ,jis 
išpildė patarimus ir Užs. r. ko 
misijos pirmininko Fulbrighto 
ir Lippmanno sulaikyti bombo

rdavimus, pakartojęs Vietkon 
gui siūlymą, derybas dėl tai 
ROS; Visa tai komunistų buvo 
atmesta^ Opozicija liko be gin 
klų. Bet išto padarytos svar
besnės išvados:

KUŠA! VEIKIA DRAUGE
SU KINAIS

komunistais, kaip neseniai yra 
pareiškęs Brežnevas: Tarpusa 
vy mūsų nuomonės gali skirtis, 
bet užkariavimų srityje, mes 
su kinais esame vieningi bendr 
adarbiai. Dabar faktai patvir 
tino, kad tikrai taip yra :lr Ki 
nijos ir Rusijos diktatoriai re
mia Vietkongą. Tat ši kova nu 
matoma ilga ir nelengva. Ir 
čia ar Jobnsonas nedaro klai
dos

SUSILAIKYDAMAS NUO 
STIPRIOS KOVOS,

kuri būtų efektyvi ir pergalin 
ja? Ar švelniu priėjimu galės 
fohnsonas įtikinti agresorių, 

jam reikia, eiti į taikos de

JAV gen. Palmer, ligi 
šiol vadovavęs JAV karo 
daliniams S.Domingo, o 
dabar savo Pareigas Per
duoda Brazilijos genero
lui.

V. Vokietijos Prezidentas 
Irano-Persijos karalius Liubke, dabar priimąs 
dabar lankąsis Kanadoj. Anglijos karalienę Elzbie 

tą.

Brazilijos generolas, o JAV • Kanadoje lankosi Irano 
kariniai daliniai pamažu atit karalius su karaliene, iškil 
raukiami sugen. B. Palmer, minga i sutinkamas.

KITOS NAUJIENOS • Japonijos miestuose 
konstatuotos atominės nuo-

• Rusai, atrodo,eina prie sėdos po atominio sprogi- 
Stalino reabilitavimo. mo Kinijoje.

• De Gaulle Pradėjo kai- • Prie Kairo, Egipte, su- 
bėti apie visišką atsipalai dužo Pakistano lėktuvas ,ku 
dojimą nuo susitarimų .Esą riame žuvo 120 asmenų ,ku- 
Pranoūzija turinti atgauti riti tarPe 7 kinu komunis- 
Pirmykštę vadovaujamą ro-tai ir apie 30 Pakistano
lę. žurnalistų.

tybas ir ar toks dellsimas ne 
sudarys sąlygų komunistams 
daugiau susimobilizuofi ir stip 
rlau priešintis? Juk kinams, 
kaip sako Mao - tungas, 4 mi 
lijonus žmonių šitam reikalui 
paaukoti nifcko nereiškia, kai 
jie gali tam tikslui paaukoti ir 
40 milionų, kas kinams taip 
pat nėra daug. O rašai, taip 
pat gali duoti ’’savanorių“ au 
ką. Komunistams bendrai gi 
žmonių negaila. Vien Stalinas 
išžudė, Chruščiovo teigimu, 
apie 5 milionus. Komunistą 
ms, kaip jie ciniškai sako, 
’’’mėsos patrankoms“ užteks.

ĮVYKIAI SANTO 
DOMINGO

valstybėje paskutinėms dieno 
knis rodo lyg ir persilaužymą. 
Paliaubos vis dėlto tesėtos.

neatnaujintos, bent kol
. Gen. Wessin, kaip reika 

lavo perversmininkai ir kaip 
pątarė JAV karo vadovybė, 
pasitraukė. Bet susitaikymo 
galimybių kol kas dar labai 
maža. Ypač, kad kovoja ne 
sutariamos šalys. Todėl
SANTO DOMINGO TAIKA 

DAR NENUMATOMA.
Bandė ją Įtaigoti JTO 

sekr. U. Thant, bet jo žygius 
užprotestavo Amerikos valsty 
bių sambūris, pareiškęs, kad 
JTO kišimasis tiktai painioja 
reikalą,

Amerikos valstybių sam 
būris, tuo tarpu atveda aavo 
kariuomenę į Haiti salą. Jau 
yra Honduraso, Kostarikoo, 
Nikaraguos ir Brazilijos kariu 
omenė. kurios vadovu bus

• Prancūzijoje susektas • Tarptautinė sveikatos 
sąmokslas Prieš De Gaulle organizacija sudaro vėžiui 
Suimta 11 asmenų. tirti komisiją-

• Vietkongo bombardavi
mai eina stipryn.

• Švedijos karo vadas pa
reiškė, kad Švedija turinti 
turėti atominiu ginklu .

• Anglijos karalienė Elz
bieta Vokietijoje visur su- 
tikama šiltai. V.V.prezi- 
dentas L iubke ir karalienė 
ta proga prakalbėjo apie 
santykiu su D. B. suglaudi
nimą.

• Pakistane audros metu 
žuvo apie 10,000 žmonių, 
apie pusę miliono galvijų 
ir daug turto.

• 1OO metru gylyje žemė- 
se Anglijoje, sprogus dujo
ms, žuvo 31 asmuo.

• Jugoslavijoje vėl drėbė 
jo žemė.

S.Domingo gen. Wessin 
kovojęs prieš prezidentą 
BoSch, bet dabar pasitrau 
kiąp iš kovų.

S. Domingo Juntos vadas 
LT. GEN. BARRIENTOS

• Kolumbijoje ir Bolivi
joje vyksta riaušės. Įvyko 
pasikėsinimas prieš Boli
vijos Prezidentą gen.Ba- 
Tientos, kuris Įsakė kariu© 
menei užimti nacionalizuo
tas kasyklas, kuriose vyks
ta darbininkų streikas.

• Meksikoje prie SSSR 
atstovybės sprogo bomba.

• JTO Saugumo taryba 
pakartotinai atmetė SSSR 
siūlymą pasmerkti JAV dėl 
žygių S.Domingo.

• Saigone, Vietname, su
sektas sąmokslas nuversti 
esamą valdžią.

MR. WILSON 
rūko susirūpinimo pypkę 
nes labai pralaimėjo sa
vivaldybės rinkimus.

• JAV Įtemptai daro ra
ketų bandymus siekiant 
žmogaus kelionės Į Mėnu
li-
• Austrijos prezidentu 
išrinktas socialistas Fr.
Jonas.

• Pravda kaltina JAV ve
dant Į Pasaulinį karą ir 
Johnsoną vadina Hitleriu.

• Mirė stačiatikių už Ru
sijos ribų patrijarkas 
Anastazijus 92 m.

• Į aukščiausią viršukab 
nę-Gimalajų Everestą-Įko- 
pė indų ekspedicija.

• Vienoje prasidėjo tarp
tautinis muzikos festivalią

JAV atstovybės Maskvoje 
patarėjas negras N. Gar
nett, kurĮ rusai išvarė už 
tai, kad jis užstojo stude
ntus negrus, kurie lanko 
Maskvos universitetą.

Jungtiniu tautu sekr. 
U. Thant ir JAV atstovas 
JTO A, Steavenson dabar 
turi daug rūpesčių, nes 
rusai visą laiką atakuoja.

MONTREALIS
D.L.K. VYTAUTO KLUBO 

REIKALAI

Ilgai, bet konstruktyviai bu 
vo ruoštasi statybai, ir galop 
šį antradienį gegužės 25 d. bus 
pasirašomas statybos kontrak 
tas su gen. kontaktorium Vic 
tor Mailloux, kuris tučtuojau 
pradės darbą ir už 6 mėn. bus 
užbaigtas, — t.y., kad Kalėdų 
ir Naujų Metų šventės bus šven 

.čįąmos naujose patalpose, 
talpose.

1-jų morgičių kėlimas savų 
jų tarpe vykdomas toliau, kol 
bus rakeHa numatytoji 150.000 
doi? suma. Jau dabar esant virš 
1*30.000 dol. pasižadėjimų sko 
linti 7%, gegužės 11d. buvo, 
sušauktas skolintojų susirinki
mas, Kuriame dalyvavo notaras 
J.Bernotas. V-ba ir Fin. kelti 
K-ja tolimesnį notarinį tvarky 
masi perdavė pačių skolintojų 
grupei, kuri susiformavo pa 
suvadindama ..Vytauto Klubo 
Trust Co“. Išsirinko laikinąjį 
komitetą į kurį įėjo J.Adomo 
nis (Adams), Joeephina Bohe 
mier, J.Petrulis, J.Vanagas ir 
J.Vieraitis. Notarui J.Bernotui 
pavesta tolimesnis tvarkymai 
dokumentų bei paruošti taisyk 
les 1-siems morgičiams su Klu 
bu pasirašyti.

Klubo Valdyba.
PADĖKA

nuoširdžiai dėkojam

mūsų mieliems giminėms ir 
draugams .surengus mūsų 15- 
kos metų vedybinio gyvenimo 
tokią puikią staigmeną —balių 
ir apdovanojus tokiom puii 
kiom dovanom, kurios liks m.. 
sų amžinam prisiminimui: pp. 
Aldonai ir Jurgiui Gudams, 
pp. Budreikams, pp.Kregždžia 
ms, p. Jurkštienei, pp. Z*vec 
kams, mūsų mielai krikšto dūk 
tai Virginijai Gudaitei už to
kią puikią dovaną, Aušros Var 
tų parapijos chorui ir už dova 
ną

Nora k Alfonsas Gudai,

Netikėtai mirus D.L.K. Vytauto Neprikl. Klubo direktoriui

VLADUI KIŠKIUI,

nuoširdi užuojauta jo Šeimai.
Pirm. Pr. Paukštaitis ir šeima.
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Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“

Redaktorius Jonas Kardelis.

/T. L BtNDNOMENtS REIKALAI
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 

1964 metu veiklos apyskaita.

Pajamos:

Kasos likutis 1964 mt. 
sausio 1 d. . . . $5.664.94 
Nuošimčiai gauti iš Para 
mos Banko per 1964 mt. 
......................... $ 243.04 
Aukos gautos iš šių TF- 
-do skyrių:

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje........................., .$ 5.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 5.50
Visur kitur........................... $6.00

Canada.........................$5.00
America & S. America $ 5.50 
Other Countries . . . .$ 6.00

Adresų pakeitimas 25 ęt. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Dr. V. Kudirkos ir Aušros Vartų šeštadieninių mokyklų baigusieji ir iškilmės Pre
zidiumas: Dr. V.Kudirkos mokyklos vedėja J. Blauzdžiūnienė, mokyklos Tėvų ko
miteto atstovas P. Adamonis, Sv. Kazimiero Parapijos klebonas kun.dr. F. Juce
vičius, Aukštesniųjų Lituanistinių Kursų atstovė J. Rimkevižienė, mokytoja M. 
Malcienė, Kultūros Fondo Įgaliotinis T. J. Vaišnys SJ, Aušros Vartų mokyklos ve' 
deja S. Ališauskienė, KIB Seimelio prezid. atstovas V. Kudžma.

Už prezidiumo stovi šiemet baigusieji šias dvi mokyklas. Iš kairės: V. Alinaus- 
kas, S. Riauka, A. Mickus, J. Rašytinis, J. Kirkilionytė, R. Ųunytė, I. Mališau- 
skaitė, B. Lymantaitė, A. Rudzevičiūtė, B. Rudzevičiūtė, S. Zurkevičiūtė, D. 
Tušaitė, K. Bendžiūtė, R. Jaugelytė, K. Paknytė, A. Staškevičiūtė, R. Styraitė, 
A. Pocauskas, V. Jaunius, A. Jaugelis. A. Jonynas. Foto Tony Laurinaitis.

1. Toronto............$2 000.
2. Hamiltono. ... $ 815. -

He Auka, 0 Skola PLB VOKIETIJOS KRAŠ
TO TARYBOS ŽODIS PA
SAULIO LIETUVIAMS Amerikos lietuviai

3. Montrealio.. , $
4. Delhi................ !!
5. Sudbury........... !>
6. Edmontono.. . $
7. Vancouverio. .$
8. SaultStMarie. !>
9. London Ont. . !>
10. Windsor. . . .!>
11. Wellando. . . .!!
12. Ottawos..........!>
13. Calgary......... $
14. Winipego. . . 3
15. Lethbrige. . . $
16. St. Catherines

270.- 
250.- 
206.- 
174. - 
139. - 
130.- 
122.- 
94. - 
89. - 
76. - 
62. - 
62.- 
59.- I 
53.-

4.Susisiekimo, pašto ir 
raštinės išlaidos $ 70.5C 
5. Paramos bankui ir kt. 
smulkios išlaidosS 11. 71

Išlaidų iš višo:
$ 5,251.31 

Kasos likutis 1964 mt. 
gruodžio 31 d. $ 5, 371.02 

Balansas: $'1O, 622. 3’3

Iš aukščiau patiektos Tau 
tos Fondo Atstovybės Ka
nadoje metinės apyskaitoj 
matyti, kad aukos paverg
tos Tėvynės vadavimo rei
kalams pradeda mažėti ir 
Rodney apylinkė šiais me* 
tais visai neaukojo, bet 
reikia tikėti, kad šiais 1966 
mt. jos padidės, nes Į Vil
ką grįžo visos politinės 
lietuvių grupės, todėl Vil
kas ir Tautos Fondas, sur 
laukęs naujų jėgų ir rėmė
jų, šiais metais galės pa
siekti daug geresnių re
zultatą.

Ta proga TF-do Atstovy
bė Kanadoje širdingai dė
koja visiems TF-do Įgalio
tiniams ir KLB-nės apylin
kių Valdyboms už jų darbą 
ir pasiaukojimą, organizuo
jant ir renkant aukas TF- 
dųį per Į964 mt, Tąto pat 
TF-das širdingai aekoia au- 

ims 
lUS

17. Fort William$ 52.-
18. Oakville......... $ 40.-
19. pr.M.Anyso.S 18.-

Pa)a™! W,622.38
LIETUVIŠKAS STALAS 
MARYLAND O UNIVER
SITETE.

WASHINGTON© LIETU
VIU SKYRIUS IŠRINKO 
NAUJĄ VALDYBĄ.

Gegužės 8d. Įvykusiame 
Washington© Lietuvių Ben
druomenės skyriaus susi
rinkime, senoji valdyba, ku
rią sudarė:P. Zundė/pirm/ 
A. Barzdukas, J. Vodopalas» 
G. Griniuvienė ir P.MažeP

Brangūs broliai ir 
sesės lietuviai. PLB Vok. 
Kr. Taryba, posėdžiavusi 
1965 m.balandžio 30 d. ir 
gegužės 2 dienomis Hue- 
ttenfelde, Vasario 16 Gim
nazijos patalpose, nuošir
džiai sveikina visų pirma 
Lietuvoje pavergtuosius 
brolius ir giliai atjaučia 
jų nedalią. Mums labai skar .
udu,kad mūsų broliai jau ka, pasitraukę iš ęekmm- 
25 metus neša verguvės eitų pareigų.Naujon 
naštą, ir mes neturime ga- valdyp°n išrinkti P.Balta- 
limybės efektyviai jiems kis, D. Barzdukiene, L..Da- 

me Lietuvos laisvės atga- v_- Zubkienė;valdybos na- 
vimą ir mūsų tautos gyvas-£iaiS: K. Vodopaliene ir A. 
stmgumą.

ii 651. Sveikiname ir viso
Gerai mokančių sveti laisvojo pasaulio lietuvius 

nlas. kalbasjiuyo^ anglu_4O5,Įr linkime, kad mes visi, 
_ ... .. apjUng=ti Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės, būtumėm 
vieninga, kilni !r gyva He- ..

tuvių seimą. Press Club Patalpose New gintarai,lietuviški herbai,
Vokietijos lietuvių Bei»Yorke pakvietė priešpiečių lietuviškų pašto ženklu ko- 

druomene yra maža ir ne- Albanijos, Bulgarijos, Čeko- lekcija, velykiniai marguč- 
turtinga, tačiau deda visas sjovakijOS) Estijos, Latvi jos,. lai, paveikslas vaizduojąs 
P?ava^?a%P^-Sf?etoi,,1nU^1r Lietuvos, Rumunijos ir Ven-Mindaugo karūnavimą kara 
viškumą ir musų aunimą grijos laisvosios spaudos liumi, lietuviški leidiniai 
auklėti krikščtoniškoje- ir organjzacijų atstovus.Po kaip "Lituanus", "Lietuvių 
lietuviškoje dvasioje. Mes Seimo pirmininko V. Germe-Dienos" ir 1.1. Lankytojai 
stenK1^?es isĮą-ikyti Vasa,nji kalbos buvo įteikti PET rodė didelio susidomėjimo 
rio 16 Gimnaziją,tą gyvUiSeimo veiklos dešimtmečio šiais eksponatais,klausinė- 
Lietuvos laisvės simboli, medaliai su pažymėjimais, darni apie Lietuvos praeiti, , 
ir ją tobulinti. Ji yra tapu- Lietuviams medaliai buvo kalbą, papročius, stebėdam- 
sLy.lsll Pasaulio lietuvių skirti: Amerikos Lietuvių lesi,kad Lietuva prieš 500 
vilties švyturiu, kuris, ro~ Tarybai aLT pirm. Leonar- metų turėjo popiežiaus ka- 

53 Geodeziios inžinierių 7’ laisvę dui Simučiui, laikraščiams rūnuotąkaralių.Paaiškini-
ir nepriklausomybę. _ uDarbininkui","Dirvai", mus teikė tautiniais drabu-

lūninkų ’81, sodininkė86,pie- me ?isiem^ Ue^uviamT Raugui",,ir "Naujienoms’! žiąis; pasipuošusį Birutė,
nininkų 117 miškininkų 159, ST lu^a^ Fa^J^
agronomu 148 šeiminmkfi, zijos nauji namai pastaty- jUBįlkūAas K Bielkiiš T f ‘ ‘ ■ •

RAŠO PROFESORIUS IGNAS KONČIUS 
/Ketvirtasis šios serijos straipsnis/ 

Vaikų darž.aukl. 
Muzikų................

Miškininkų.........
Agronomų............
Univ. Profesorių 
Pienininkų.........
Artistų................
Menininku.........c

Tame skaičiuje 
buvo baigęPradžios

Ir vėl skaičiai.
Labai gerai suprantu, skai
čiai kartais skaudžiai vei
kia su jais neapsinratusius 
žmones,bet skaičiai sako 
tiesą, jie nepataikauja, skai
čiams visi lygūs,juos tik 
reik suprasti, teisingai juos 
aiškinti. Jie Patys tyli, bet 
kalba ją suprantantiems ai-

208
192
189
153
152
151
128
88

12, 654 
škt - teisinga. ouvo oaigępraazios mokyte- o

Kas tie naujieji ateivi- į?’7.,’ 238 vidurinį, 2, 723 auk pageĮbėti. Mes tvirtai tiki- jpkj’i'?aas ’ Ą ■ Vasaitis ir 
ai?Reqibaip-dama^ oa^anli- št^ mokslą, atsieit, univen ° - - ■ - - - -o -r „ui,---------„ixi„i--------n s k!r?s dlvėTroeos atka.sitetus’ akademijas.
riauU arba atsikSrtMafsvl lšėjusiu specialųjį mok 
ms ir neoriklausomoiųs vaF®^;?®1116®11^^ 2,117, aukštą 
stybėms bei tautoms. Žino- 1 
ma, ne veltui:laisvė niekuo
met be kraujo Praliejimo , . _neįgaunama. ™kiečUl 4/ 5^APran12Qz<3

Antrasis pasaulinis ka- 5, 700 lenkų 3,
ras tūlas tų valstybių nukrs^J. ^Panų 8,kitas kalbas 
tė nuo tų laisvių ir atidavė ‘yi\ . . . . . .
okuoantų žiaurion vergijon. ... *8tai^ tarnautoju ir ve

Panašus likimas ištiko ^^u371/ s^adini,nku 
garbingos Praeities ir jau 4?2.’^^Hų ŠO3’-P^kQy;
&?Va^rrklus,s

Jei septynioliktajame 
šimtmetyje lietuviai turėjo 
bėgti iš savo gimtojo kraš
to dėl tikybinių vaidų, vėli
au dėl medžiaginių negala
vimų, tai po antrojo pasau
linio karo daug tūkstančių 
lietuvių buvo okupacijų su
naikinti ar ištremti-išvež- 
ti-išvaryti. Pagaliau ir pa
tys lietuviai pasikėlė bėgti 
iš savo pastogės, kad mėgi 
ntu, o gal ir pasiseks išsau- , , •
goti gyvybę klaikioj, ugnies Seimininkių
varstomoj nežinioj. Iš pagi- b 200 ir tt. . . . . ..
traukusių ne visi težuvo.Zu Tš sveikatos bei higije- 
vusiejityli ir jau neprabils"°® srities buvo:gydytojų 
Ir savieji juos užmirš. Lak229’ dantistų P, galęstmgų - J J ui hm nlciirrHi Q A O

riauti arba atsikurti laisvo-

352, vaikų darželių auklėto
ju 196 ir tt...

Žanaitis;revizijos komisi
jom T. Mickus, A. Pabarčius 
ir V. Penkiūnas.
PAVERGTŲJŲ EUROPOS 

TAUTU SEIMAS

Europos Tautų Seimas

Marylando Universite
tas prie Washington©, tur
įs apie 23.000 studentų, 
prie kurio veikia Tarptau
tinis klubas,kasmet ruošia 
tarptautines šventes.Siu 
metų klubo valdybom ijįai- 
-linkės pareigoms yra išri
nkta lietuvaitė, trecio kur
so studentė Birutė Salduka 
itė.„

Š. m.balandžio mėn. 24 
d.M'arylando Universiteto 
didžioje Armory salėje Įvy 
ko klubo šventė. Dvidešimt- 
keturios tautybės turėjopa- 
ruošusios savo stalus. Lie
tuvių stalą suorganizavo 
universitete studijuojanti 
kalbas, Birutė Salduka itė.

Skoningai paruoštą sta
lą puošė lietuviški medžio 
drožiniai, audiniai, juostos,

Išlaidos:

1. Išsiųsta TF-do valdy
bai........................ $5.000.-
2. Liet. Konsulo priėmi -
mas per 2 mt. $ 30. -
3. Kelionių išlaidos per
1964 mt.............. $ 139 . -

kotųjams, i? aukų rinkė 
kurie lanke lietuvių na: 
P rašytini Aukos. , ,

KANADOS LIETUVIŲ FONDO VAJUS ,

Imant amatais: mūrinin
kų buvo 126, elektrikų 356, 
šveisuotojų 74, tinkuotojų 
103, statybininkų 126, staty
bos inžinierių bei architek
tų 183, pramonės inžinierių
Okininku's l477 "žve 11745 m’a-ir nepriKĮausomyDę. _ uDarbininkui"."Dirvai", mus teikė tautiniais drabu- 
lūninku 81 ’sodininkui nie dziauS?I?u Praneša"Draugui", ir "Naujienoms’! žiais pasipuošusi Birutė, 

sodiai.nl?K 86;?le me visiems lietuviams, Igkilm6se dalyvavo šie lie- jai talkininkavo Vijūne Svo-

zįjos nauji namai pastaty- j/Baikūnaš, K. Bieliniš, T. ios“motina yra lietuvė. Atsi- 
ti, pašventinti ir perduoti p Beniūnas, OFM, A. Lands- rado ir daugiau studentų, pa

.v o bergis ir P. Vainauskas. E. sisakiusių, kad ar tai vien
as iš tėvų ar seneliai yra 
lietuviai.

Su dideliu susidomėji
mu praėjo meninė progra
ma: atskirų tautybių dainos 
ir šokiai. Vadovavo Birutė 
Sadukaitė. Programai pasi
baigus, sekė pasilinksmini
mo šokiai.

Malonu pranešti, kad 
Fondo narių skaičius jau 
peržengė šimtąjį numerį

Gauti nauji narių įna
šai:

Nr. 1OO. Toronto gydy
tojų draugija......... $1OO. -

Nr. 101.Skardžius A. 
/Sault St, Marie/.. $1OO. -

Nr. lO2.Sault St. Marie 
Apyl. V-ba..............$1OO. -

Su šiais įnašais suma 
pasiekė $15.400. -Įnašus 
iš Sault St. Marie atsiuntė 
p.Skardis,kuris jau anks
čiau lietuvių Fondu rūpinę-

si;dėl to jis paskirtas Fon
do įgaliotiniu Sault St. Mar 
rie apylinkei.

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

Jau beveik visose di
desnėse LB. apylinkėse 
yra Fondo įgaliotiniai, iš
skyrus tkWinipegą ir Ed- 
montoną. Dar nėra Fondo 
narių Sudbury, Calgary, 
Lethbridge, Oakville ir 
Pembrooke apylinkėse, 
bet tikimės, kad ir ten at
siras savanorių.

P. Lelis
Fondo Reikalu Vedėjas.

- "Darbininkui"."Dirvai",

naudojimui. Nuoširdžiai 
dėkojame Statybos Komi
sijai, vadovaujant p.A.Ma-11 DavicjL JM.VFO aulinio, ajclit. K • 1 • o A n v ~M

kas jų kapus užtrins. Ir Starai ^sen; bei slaugiu 342 riūnui, ir aukų vajaus ve- Daiiininko V. Remeikos
dien kapų pėdsakų vargiai vaikų ligų gydytojų 25, mo- dejui, gimnazijos direkto- o-vvenančio Montrealvie dai beaptikS Apkasuos ligų jyd^L 9į sanda- riui kuri Br• ™nui už ^plrS’nu1
vo.Karo ugnis sudegino.Par™ 4G aKuserm vaistini nepaprastą pasišventi- „..i--. Cleveland© kur vie būklai ištaškė. Vėjas likuči-nka «5 mą. Labiausiai gi dėkoja- ^Jev^a^e, kur tje

Kitų specialybių:stalių Dievui už jo palaimą JT^leriin
!, kalvių 128, skardininkų ir kiekvienam geros vai- ivada’ atidare galeriją.

-<■ » x __nas Dirvos redaktorių,p.Va
“ kFekvTenam gePros va^- ivada’ atidarė galeriją.us - pelenus išblaškė - ne- speciaiypių: smilų j------------------- ---- --------

beieškok 402, kalvių 128, skardininkų ir kiekvienam geros va.
Tačiaii 13 RAT 91, šaltkalvių 454, spaustu- ios lietuviui,kuris savonirJtafe Akto,Xe44 

nienės pranešimo BALF' o Peju 62, geležinkeliečiu 504,g*- 
seimui 1953 metų sausio 9- aiJ? 5?^ kaitų skola ca. 90^000 DM
1O dienomis Bostone suži- *246 W arba 23-oo° dol.Sią sko-
nojome, jog Pagal pasibaig- įl lą turime lig š. m. liepos
gusĮ DP Įstatymą /Public ™25^ teTs’infa^225 ’mokv 1 dienos būtinai sumokėti, 
law 774 ir 555/, karo audrų^ 2teisininkų 2 ,moky. Mes pasitikĮme lietuvių 
-Padarinių išblaškyti Į JAV mokinki 4 200 nuoširdumu ir gerumu, ku-
atvyko viso 27, 807 lietuvi- kmill 4> 2O°’ rie taip daug mums jau pa-
ai. mi dėjo, kad ir dabar atskubės

Pirmas laivas su trem- . ami\ki 16 metakainav o duosnia ranka Vasario 16 
tiniais atplaukė Į New Yor- S”* “J? l“a™’ Gimnazijai pagelbėti,
ką 1948 metais spalio 30 d. f g ’ Vieningi Lietuvos pri-
su 148 lietuviais. 1949 met- , • .. . d <, atVvko 1 JAV s įkėlimo tikėjime su dėkin- 
ais ątvyko 16, 900 lietuvių. KKhSSp * nn gurnu ir pagarba PLB Vok.Štai kelios skaitlinės 1 ^^VU^^laške po |rašto/ai^bos prezidiu- 
iš tremtinių surašymo duo.S ’̂nP^men^ *
menų, kuomet tremtiniai^ 
dar tebebuvo Vokietijoj.Čia 
minima bent 25 amatai.

a prisidėjo prie šios 
tvbos. Tačiau mus sle- 
dar nesumokėtų sąs-

arba 23. OOO dol.Sią sko

6, 208
4, 200
3,170
2, OOO
963

Ūkininkų 
Mokinių. 
Šoferių. . 
Studentų, 
Siuvėjų..
Prekybininkų. . . 912 
Pradžios m. mok. 947 
Karininkų.........
Stalių................
Ęlektrikų.........
Šaltkalvių.........
G imnaz. mokyt 
Gail. seselių. . 
Gydytojų...........
Kunigų..............
Inžinierių.........
Tesininkų.........

669 
539 
478
454
398
342
273
251
245
229

'traliją.Dalis dar tebegyve
na Vokietijoje /apie 8 OOO/ JAUNIMUI SKIRIAMAI

Šitie skaičiai paduodami, iiįeratūros premijai atrin- 
kad gautume šiokį tokį sup ktf komisijai prisiųsta 24 
i-atimą apie lietuvių naujųjų veikalai jų 7-poezijos 
ateiviu pasiruošimą gyveni- rinkiniaį> 8_Jslcenos veikall 
mui. Paruošti juos amatams 
daug išleista lėšų,daug su
gaišta laiko Dėlto jie vertįn- g^p^V^riu^komi- 
gęsni Amerikai. Dėlto jie iš- * skait^ti.Komisiia si

ktt komisijai prisiųsta 24 
7_pOezijOs

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESALYGINAI GARANTUOTOS

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI 
3, 4 ar S metai 5!/2% 1 ar 2 metai 5% 

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

Eastern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal.

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

sinėšė iŠ tėvynės daugiau 
turto su savim, negu būtų 
išsinešęs toks Pat skaičius 
vyrų-moterų, temokančių 
tik lauko darbus, neparuoš
tų pramonės darbams.

Tai, turint galvoje čia 
surinktas skaitlines, tektų 
smarkiai mūsų naudai pa
keisti anksčiau kilusias 
mintis. Ig.K.

; ai ir 9- prozos kūriniai.
' Veikalai sugrupuoti Į 5

sijžii skaityti.Komisiją su
daro šie rašytojai ir mo- 
liytojaifBenediktas Babjau- 
Bkas, Kazys Bradūnas, Čes
lovas Grincevičius, Juozas 
Plačas ir J. Juozevičiutė.

• Liet. Socialdemokratai 
išrinko naują valdybą:P. Pa 
kalką, p. Spudienę, dr. Gri
gaiti, J. Vilkaitį ir K. Sieli
ni •

Canadian Vickers Ltd. 
Machine Shop pasiūlymai

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

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mažinąs.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. 

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

JONUI BRILVICUI 
tragiškai mirus, jo šeimai 
ir broliams Albinui, Aloy
zui ir Vincui širdingą užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi 

Šeidžių šeima.

Tragiškai žuvus 
JONUI BRTLVICUI,

PAREIŠKIMAS

PONIAI ALENAI BRILVIC1ENEI SI 
nuoširdžiai reiškia 

Julija Jukonienė.

Ryšium su šių metų 
balandžio mėn. 9 d. "Drau 
ge"tilpusiu L.S.B.Vyr.Sk 
autiųinko teigimu, liečian 
čiu Chicagos Jūrų skautų 
- čiu tėvus, Chicagos Liė 
tuviu Jūrų Skautijos Tėvu 
Komitetas pareiškia:

1. L. S. B. Vyr.Skautlnln 
ko B. Juodelio pasisakym 
as, liečiantis Chicagos Jū 
m skautu-čių tėvus, yra 
klaidingas;
2. pakartotinai pareiškt 
pilną pasitikėjimą Jūrų 
Skautijos vadovybei ir va 
dovams;
3. pritarė Jūrų Skautu 
persiorganizavimui į ats 
kirą savo organizaciją;

4. sąlygoms Dasikeitus. 
pritars ir sveikins kiekvi 
eną žinksnį vienybės ir 
susijungimo kelin.

Tėvu K - tas

L.S.B.Vyr.Sk


1965. V. 26. - 20(944) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

A. MERKELIS

Lietuvos keliu
(Ii V. Kudirkos monografijos)

išaugo tiesiog iš Lietuvos Draugystės, o dešiniosios iš 
Lietuvos Draugystės įsteigtojo Varpo buvo paskatintos 
organizuotis.Tas faktas rodo,kiek plačios ir daug aktu
aliųjų Lietuvos reikalų aprėpenčios būta Vinco Kudir
kos sudarytPsios Lietuvos Draugystės ir iš jos kilusio 
Varpo programos.

Varpas savo plačia pozityvine programa, liberaliz
mu ir tolerancija tautinėje veikloje, siekė, kiek galima, 
didesnės vienybės, didesnio visų jėgų subordinavimo

8. bendrajam tautos tikslui.Tačiau tokią vienybę išlaikyti
buvo neįmanoma. Visos Lietuvos partijos ir srovės te- 

Tai buvo lietuviu, socialdemokratu tik atsišakojimas buvo vieningos tik vienu atžvilgiu, būtent:savo neapykan- 
bet dar ne visiškas atsiribojimas nuo varpininkų. Jie ir A-------- --------------------- >--•-»—>---------------------------------
toliau palaikė gana glaudžius santykius su varpininkais. 
Juoą.vienųę su antrais siejo bendra kova su caristinės 
Rusijos režimu. Be to, kai kurie varpininkai padėdavo 
socialdemokratams gaminti socialistinę literatūrą. Tuo 
siekta lietuvius darbininkus saugoti nuo lenkinimo per 
partine literatūrą.

Vincui Kudirkai socialistai ir ju skelbiamos idėjos 
nepatiko. Užtikęs Varpe kurį sosialistinio turinio straip 
snį dažnai pasijuokdavo iš jo autoriaus, jo išvedžiojim
us vadindamas socialistinėmis svajonėmis. Pasirodžv 
us Lietuvių Socialdemokratų Partijos laikraščiui Vin
cas Kudirka juo nesidžiaugė.

ta rusų caristiniam režimui, su kuriuo kairiosios parti- | 
jos kovojo radikaliau, o dešiniosios nuosaikiau. Dėl Lie- 
tuvos ateities jų nuomonės daugiau ar mažiau buvo skir MngaB ■■■■....
tingos ir dar skirtingiau kiekviena jų tiesė gaires Lie- 8b.......... . - i
tuvos ateičiai. Lietuvos socialdemokratai pirmieji 1896 .............'-.•įdB
m. i savo partijos Programa įrašė Lietuvos nepriklau- 
sorrfybe susieta federaciniais ryšiai su kaimyninėmis 
tautomis./Savystovi demokratiška respublika, suside- 
danti iš Lietuvos. Lenkijos ir kitu šalin, paremta ant 
liuosos federacijos/. Tačiau šis jų programos punktas 
išplaukė ne iš jų ideologijos ir siekimų , bet buvo paim 
tas iš Lenkijos socialdemokratų programos. Ligi ne- W
priklausomybės laikų Lietuvos socialdemokratai dan- ...' np'. M
giau dirbo proletariatui negu Lietuvai. (

Kaip Lietuvos ateitį sau vaizdavos varpininkai ?I4e- I 
tuvos nepriklausomybės siekimo jie niekur aiškiai ne 
akcentavo ir politinės laisvės šūkių neskelbė, nes ana
is laikais toks siekimas dar buvo nerealus. Varpinink
ai, kaip matyti iš Lietuvos Draugystės programos ir iš ra 
Varpo publicistikos, siekia Lietuvos kultūrinio renesan- ■ 
so ir ekonominio stiprėjimo. Jie skelbia bekompromi— 
slnę kovą visam tam, kas trukdė lietuviu tautai kultūri- Zuzana Valatkaitė, kongreso solistė 
škai augti ir ekonomiškai stiprėti. Visas ju, dėmesys 14 
nukreiptas į gyvybinius ano meto lietuvių tautos reika
lus. Varpininkai ne kovos organizacija, kaip LSDP, bet 
daugiau idėjinis sąjūdis, siekiąs aprėpti visą tautą ir 
ją sužadinti prie tautinio ir kultūrinio darbo. Tik 1902 
m. Lietuvių.'. vDemokratų Partijos Programoj varpinin-

- Naudą iš jo tik tokią matome, kad dalis mūsų mie
stų darbininkų nebus verčiami tapti lenkais, nes turės 
savo darbininkiškąją literatūrą, - pasakė Vincas Kudir
ka, grąžindamas jam duotą pasiskaityti Lietuvos Darbi
ninko pirmąjį numerį.

Varpininkai tuo metu dar nebuvo susiorganizavę pa
rtiniais pagrindais, tačiau rusų saugumo organų jie bu
vo trktuojami, kaip lietuviška tautiška partija. Partinia
is pagrindais varpininkai tepradėjo organizuotis tik 19- 
02 m. Varpo Nr. 11-12 paskelbdami Lietuvių Demokratų 
Partijos programą.

Tiek anksčiau varpininkuose, tiek ir vėliau Lietuvių
Demokratų Partijoje buvo du sparnu: kairysis - radika f . - -
lieji demokratai, savo ideologija ir taktika artimesni so kai, nuėję savo trylikos metų sėkmingo žygio kelią, sa- 
cialdemokratams, ir dešinysis - nuoseklieji, arba tauti- vo siekius nusako šiais žodžiais: 
niai demokratai, savo ideologija ir taktika linkę į krikš
čioniškąsias partijas ir siekią su jomis Lietuvos reika- -Lietuvai tebesant maskolių junge, mūsų tauta ne- 
lais bendradarbiauti. gali įgyti priderančių jai teisių.Šauksmai ir maldavi

mai susimylėjimo prieš valdžią, užsispyrusią surusin- 
1907 m. nuosaikieji demokratai iš Lietuviu Demok- ti mūsų krašt;

ratų Partijos atskilo ir su kai kuriais radikalesniais 
pradėjo Vilniuje leisti Vilties laikraštį. Buvusio Lietu- ’ 
vių Demokratų Partijos nario ir vieno iš jos program- jos šviesos žiburėliai. Tie žiburėliai, skelbėjai laisvos 
os kūrėjų Antano Smetonos ir buvusio Tėvynės Sargo ir nepriklausomos Lietuvos, sušvito pagaliau ir surū- 
redaktoriaus kun. Juozo Tumo-Vaižganto redaguojama kusiose lietuvių vargdienių gritelėse po kaimus ir mie 
Viltis nutiesė gaires Pažangos partijai, vėliau virtusiai stus. " Lietuva - lietuviams ".’’Lietuva turi būti laisva" 
Tautininkų Sąjunga. Tuo dar tautiškai atgyjančios ir ne- Ir šis iš pradžios nedrąsus šauksmas Pradėjo apimti 
priklausoman gyveniman žengiančios Lietuvos partinis vis didesnes žmonių minias. Lietuva yra politiškai ap 
skaidymasis nepasibaigė. Pirmojo pasaulinio karo me: mirus, Lietuva nori Politiškai atgyti -toks tautos tikš
tu iš Lituvių Demokratų Partijos atskilo advokato Pet- las,to visi jos veikiančiųjų partijų programai reikala- 
ro Leono vadovaujama Santara. Lietuvių Demokratų Pa ja. Laisva ir nepriklausanti kitoms tautoms ir viešpa- 
rtijos likučiai persiorganizavo į Lietuvos Valstiečių Li tystėms Lietuva -tai tolimasis siekis mūsų Lietuvių 
audininkų Sąjungą. Demokrato Partijos.

XXX

Taigi matome, kad visos didžiosios Lietuvos parti
jos išaugo iš varpininkų, ar teisingiau pasakius, iš Lie- 
tuvos Draugystės.Kairiosios ir viduriniosios partijos Mį

ti mūsų kraštą, nieko negelbsti; nrieš valdžios stioru- 
mą prisieina išstatyti dar stipresnę, tautišką sumanią 
lietuvišką organizacija. Ilgainiui pradėjo atsirasti nau-

ir nepriklausomos Lietuvos, sušvito pagaliau ir surū-

lietuviams".”Lietuva turi būti laisva"

iš Argentinos.

Kazimieras Ambrozevlčius, tenoras, 
kongreso solistas.

Vaclovas Laurinaitis, baritonas, 
kongreso solistas.

Prel. P. Ragažlnskas, Sao Paulo 
liet, parap. klebonas, III-jo Pietų 
Amerikos Lietuvių kongreso rengi
mo komiteto pirmininkas.

APIE PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESUS 
( Kritinės pastabos)

Rašo Albinas Gumbaragis.

Mintis ruošti. šiltą pritarimą, kad tuo 
būdu daugaiu apsijungus 
svetim ose šalyse.

Iškeltos minties pagrin
dinė aspiracija buvoapart 
solidnesnio bendradarbia
vimo šiame kontinente vi
siems lietuviams, kokių 
ideologijų, politinių įsitiki 
nimų, religijos ir sociali- 
nės buities bebuvę, kad be 

. c ndrai pataisius sužalotą
draugijoms, meno sambū- lietuvių vardą, vietos gy- 
riams, sporto klubams. Or1 ventojų tarpe, kurie lietu - 
ganizuotose Argentinos, 
Brazilijos ir Urugvajaus 
lietuvhj sluoksniuose rado mesnės kultūros, vadinda-

Mintis ruošti Pietų Ame 
rikos lietuvių kongrsą bu
vo iškelta Prieš 30 metų,, 
šių žodžių autoriaus dvi
em plačiais vedamaisiais 
per "Argentinos Lietuvių 
Balsą".

Su entuziasmu buvo su* 
tiktas šis sumanymas ku
riantis sparčiai lietuvių

vius subendrindavo su ki
tų tautų ateiviais, daug že-

mi "ruso" vardu. Kongre
so metu būtų galima suo- 
rientuoti vietos intelektu- 
aliją, politikus ir protesto 
nal us.bei prasiveržus 
pro vietos spaudos ir radi 
dio duris, pareikšti, kad 
esame vieno garbingo kr
ašto, senajam Europos že
myne būvojanti , ir Lietu
va vadinama, ateiviai.

Bet šis užsimojimas su 
sidūrė su karčia realybe. 
Nors dauguma lietuvių or
ganizacijų turėjo apsčiai 
nariu, bet finansiškai bu
vo labai silpnos, nes čia 
tuo metu siautė nedarbas, 
o daugumos, naujai atvyku
sių tautiečių kišenės buvo 
liesos ir kongresą reali - 
zuoti be finansų nebuvo 1- manoma.

Tr tik po trijų dekadų 
nuo tos minties gimimo, 
naujai ryžtasi įgyvendinti 
Bet apgailestautinai ne a- 
nuo metu kurtų principų 
pamatais,© vertikališkai 
priešingai-siekiant lietu
vių apjungimo vardan, bu
vo pretenduota sektantiš
kos dominacijos.

Nukelta 6—an puslapin.

PIETŲ

:v į• I'
trvVH-l -.rtĮ • t- V * 1

TRE

. --,Mr® S
n t

Iškilmingas kongreso atidarymo aktas. Iš dešinės: p. Stonienė, K, Čibiras. 
A. Nasvytis, E. Artnanienė, V. Sidzikauskas, S. Lozoraitis, Vysk. V. Brizgys, kalba 
J. Antanaitis, du brazilų atstovai, prel. P. Ragažinskas ir kiti. ’’Laikas” “ Lietuvių Dienos“ Iškilmingo posšdžio metu Sao Paulo miesto teatre, kur telpa 1600 žiūrovų.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS

STUDENTAI

Šiandien dar labiau Valskienei norėjosi pasikalbėti 
su dukterimi. Ji išsiėmė iš stalčiaus plunksnakotį, ra
šalą ir popieriaus.

Jai atrodė, kad laiškas turi būti rimtas, pamokantis 
kaip evangelija:

„Mano duktė,
Tu man sapnuojiesi naktimis, ir su tėte nesu- 

laukiava tavo laiško. Mudu esava sveiki ir dirba- 
va po senovei rudens darbus. Fermoj mano avys 
užaugo labai didelės, ir šiandien žmogus iš laikraš
čio mane nufotografavo. Tik aš buvau apsirėdžiu
si labai prastai, jisai sakė rytoj vėl fotografuos. 
Tėtė šiandien sakė, kad nuo tavęs turime gauti 
laišką.

Vaikei, tu rašai labai neramiai, ir aš nežinau, 
kodėl taip yra. Jeigu tau kas nutiko, parašyk apie 
tai. Seni žmonės sako, kad ir be galvos liksi, vis 
tiek visiems neįtiksi. Jeigu tu žinai, kad darai vis
ką teisingai, nežiūrėk, kad kas pyksta ant tavęs.

Tu man, Stasele, eko nerašai apie tą studen
tą Joną, kur vasarą pasakojai. Parašyk, ar jis ge
ras žmogus. Žinok, vaikei, kad žmogų pažinsi ne iš 
kalbų, o iš jo darbų.

Jau ruduo šlapias ateina. Tais ilgais vakarais 
aš vis galvoju apie tave, o jūs išlekiate iš lizdo 
kaip paukščiai ir pamirštate tėvus. Tankiau rašyk 
mums, Stasele. Tėtė neramus vaikščioja po kam
barį, kai ilgai negaunava laiško. Tau dabar atsių
siu sūrelį ir obuolių. Tie mokslai išdžiovina galvų, 
tai tu nors trupinėlį atsigausi. Gal parvažiuosi die

nelei kitai, mudu labai lauksiva. Blazgių kareivis 
liepė tau perduoti geras dienas. Tai aš ir baigsiu.

Tavo tėvai"
Valskienė perskaitė, ką parašiusi.
Priemenėj subildėjo žingsniai. Grįžo vyras. Prieš jį 

Valskienė atrodė visai silpnutė, maža.
Kol jis, nusimetęs baltinius, prausėsi, ji laukė, padė

jusi ant stalo Stasės laišką ir vakarienę.
Vaiskys prausdamasis kalbėjo, kad rytoj jie važiuo

sią pas jo brolį į svečius, kad paprašysią kaimynę Sa- 
kalienę pasaugoti namus ir pašerti fermoje Valskienės 
prižiūrimas avis.

Nusišluostęs ir persivilkęs švariais baltiniais, jis pa
ėmė dukters laišką, greitai perskaitė.

— Kai tu taip greitai skaitai, tavo galvoj nieko 
nelieka. Reikia pamažu, žodį po žodžio, — tarė žmona.

— Ne viską čia suprasi, — atsakė tėvas, dar kar
tą iš pradžių skaitydamas laišką. — „Mane gali pa
smerkti...“ Išpaiksta jie institutuos!.. Nebesižino, ko 
nori...

— Tu nesibark, tėvai, — ramino motina. — Gal su 
ja kas negero... Dar vaikas. Visos mes tokiam amžiu
je netvirtos...

Tėvas perskaitė ir motinos atsakymą.
— Parašytum ir tu jai žodelį...
— Viską parašei. Ką aš bepridėsiu... — atsakė vyras.
Valskienė išėjo kloti patalo. Kieme pratisai nusistau- 

gė Meškius. Jo staugimas buvo piktas, užsikertantis.
Valskienė persižegnojo:
— Viešpatie,"saugok nuo nelaimės namus. Kad nei 

ugnelė, nei ligos jų nenaikučytų... Šapelį po šapelio 
žmogus viską sutempia... Staselę saugok... Jeigu liga — 
tai tegul pas mane ateina. Andrius neturi laiko sirgti, 
o Staselei mokytis reikia...

Valskienė tikėjo, bet jos dievas nebaudė žmonių 
karais, sodomom ir gomorom, o rūpinosi geru derliu
mi, sveikata. Ledams išmušus javus, Valskienė prie
kaištaudavo: „Viešpatie! Argi šitaip galima?!“

Kai ji grįžo į virtuvę, vyras, užsikniaubęs ant stalo, 
saldžiai miegojo. Valskienė pirštų galais priėjo ir at 
sisėdo šalia. Laibais pirštais apkabino sunkų And
riaus kumštį, gulintį ant stalo. Ji mylėjo savo And
riu lygiai tokia pat atsidavusia, švelnia meile, kaip 
pirmaisiais jų gyvenimo metais.

Meškius vėl nusistaugė. Valskienė norėjo žadinti 
vyrą, bet dar valandėlę pasėdėjo, susikaupusi, įsigalvo
jusi į tolimą praeitį, ir jai atrodė, tarsi viską pergyve
no vakar.

XX. MORALINIS VEIDAS
Dviaukštė, balta Luokiškės mokykla stovėjo ant 

kalvos. Prie jos iš vienos pusės buvo sporto aikštė, kuri 
baigėsi ant stataus Sietuvėlės kranto, o iš kitos — ne
seniai nutiestas asfaltuotas plentas. Takelį nuo plento 
ligi mokyklos durų mokiniai apsodino perliukų gyva
tvore, kalvos šlaitą — obelaitėmis.

Kai nebuvo plento, kai nebuvo šio žvirgždo take
lio, pavasarį ir rudenį mokiniai klampodavo per pur
vyną, kuris ne vienam nutraukdavo batus. Pasistiebda
vo toks kaip gandras ant vienos kojos ir laukdavo, kol 
draugai paduos purvyno numautą batą. Dabar žvirgždo 
takelis gražiai nušluotas, baltuoja tankiai sužėlusių per
liukų uogos. Nepaliksi purvyne bato, o, nutaikęs pro
gą, gali ir baltą perliuko uogą trykštelti draugui už 
apikaklės.

Mokyklos koridoriai taip pat švarūs, šviesūs. Di
rektorius Grinaitis mėgdavo sakyti mokytojams: „Pra
dėkime nuo švaros. Svarus sąsiuvinis, švarūs drabu
žiai, švarios rankos sielą švarina.“

Puikiausias dalykas mokykloje — tai turėklai į ant
rą aukštą. Jei tik niekas nepamato, ant jų galima sėsti 
ir žaibu nusileisti žemyn. Bet komjaunuoliai įvedė 
griežtą tvarką prie laiptų: pamatys mažylį besileidžian
tį — už ausies ir veda į klasę. Klasėje nusikaltėlis turi

Nukelta 4—tan puslapin.
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PROFESINIO LIETUVOS DRAMOS TEATRO ĮKŪRĖJU

Vaičkų prisimenant ‘Trejos /)VVWU>\0&
KANADOS JAUNIMO KONGRESAS 

vyks šia tvarka:
Penktadienį, spalio 8d
8 vai. v. Jaunimo suslpaži 
mo vakaras su programa.
Š e š t a d i e n į, spalio 9d.
10 vai. r. iškilmingas kon- 
greso ir meno parodos ati 
darymas.
11 vai. r. -paskaita. Paskai 
tininkas Vaštokas.

Kongrese/ne jo progra
mos išpildyme/gali ir yra 
nuoširdžiai kviečiami da- 
livauti visi be jokios išim 
ties, tiek jaunimas, tiek ir 
senimas.
KANADOS LIET. JAUNIMO

KONGRESO PASKAITA.

Rašo Dramos teatro aktorius V. Dineika.

Šeštadienį spalio 9 d. 
12 vai. Seminaras.
1- 2 vai. pietūs tose pačio
se patalpose.
2- 4 vai. 30 min.-Talentu 
popietė.
7 vai. v. Didysis senimo ir 
jaunimo pobūvis vienoj i... 
naujausiu ir, reikia manyti 
ti, moderniškiausių Toron 
to saliu, šiuo metu dar te
bestatomoj. Bus stengiama 
si, kad šis pobūvis paten - 
kintu senimo ir jaunimo • 
reikalavimus ir visi kvie
čiame lame kuo skaitlin - 
giausiai dalyvauti.
Sekmadieni 10d. 
Pamaldos, J” laikas ir baž 
nyčia bus pranešta vėliau. 
1-2 vai.

Kanados Liet. Jaunimo 
Kongrese, |vykstančiame 
š. m. spalio mėn. 8-9 dieno 
mis, pagrindinę paskaitą te 
ma"Lietuvybės išlaikymas 
jaunimo tarpe"skaitys antr 
opologljos m

Sekmadien|,10 d.
Pamaldos. Ju laikas i r baž 
nyčia bus pranešta vėliau, 
2 vai. pp. Didysis koncer - 
tas. Jo programa išpildys 
jaunuju menininloi -profe
sionalu najėgos.Apie j| 
dar vėliau.
5 vai. op. Toronto studen - 
tu rengiamas banketas vie 
šbutyje. Iškilmingi pietūs 
ir kongreso uždarymas. 
Smulkiau apie tai vėliau.

Pirmadieni nebus jpki 
os viešos programos. Čia 
paduota kongreso progra-J 
ma yra tik apytikrė. Viena 
ar kita ar laikas dar gali 
ir pasikeisti.

opologljos magistras ir so 
ciologas R.Vaštokas.

Jaunasis mokslininkas 
yra gimęs Tauragėje 1935 
m. Gimnaziją pradėjo Mer 
becko stovykloje Vokieti jo 
je, vėliau tęsė Anglijoje ir 
baigė Toronte, Kanadoje. 
Tuo pat metu Toronte baigė 
ir aukštesniuosius lituanis 
tintus kursus.Baigęs gim 
naziją, studijavo antropolo 
giją Toronto universitete, 
kur| baigė 1964 metais ,gau 
damas BA ir MA mokslo 
laipsnius.

Šiuo metu R.Vaštokas 
gilina antropologijos studt 
jas Kolumbija universitete 
New Yorke. Nuo rudens yra 
pakviestas antropologijos 
profesorium-asistentu į Tr 
ent universitetą, Peterboro 
ugh, Ont.

Po Paskaitos, kurioje 
prelegentas numatęs gilin 
tis | klausimą, kokią lietu 
vybę jaunimas gali ir turė 
tu išlaikyti, bus plačios dis 
kusljęjs.

Kongreso Tnf. Komisija
• Scenos veteranai - A. 
Sutkus, J,.Strazdas ir kit. 
pasakojo Vilniaus aktoria 
ms apie 1900-17 metu tea 
trinę veiklą.

Balandžio mčnesĮ su
kako 80 metų, kai gi
mė |7.ymus lietuvių pro
fesionalaus teatro veikė
jas ir jo Įkūrėjas Juo
zas Vaičkus (1885- 
1935). J915 metų pa

baigoje, pirmų kartų išgirdau 
Juozo Vaičkaus pavardę. J. 
Vaičkus, imperatoriaus Alek
sandro vardo dramos teatro 
auklėtinis, tuo metu kūrė sa
vo featrų-studijų, vadinamąjį 
„Juozo Vaičkaus skrajojamų 
teatrų". Tą savo teafrą, reikia 
atvirai pasakyti, jis kūrė pa
sikliaudamas vien tik savo 
aistringu entuziazmu, nes ne
turėjo nei lėšų, nei patalpų. 
Vaikštinėjo po bendrabučius 
Ir įkalbinėjo vaikinus ir mer
ginas stoti į jo kuriamą te- 
atrų-studijų. Artimiausieji pa
dėjėjai, kurie pirmieji susi
žavėjo jo idėja — P. Kuberta- 
vičius Ir J. Stanulis — pa
dėjo jam ieškoti būsimųjų ak
torių. O įkalbėti mus tada 
buvo nelengva. Vyko karas.

Ir vis dėlto J. Vaičkus 
tiesiog fanatišku atkaklume 
pasiekė savo — subūrė gru
pę jaunuolių ir pradėjo stu
dijinį darbų. O da- Ir kai pri
simenu savo jaunystę prieš 
penkiasdešimt metų — pats 
dabar nebegaliu suprasti to 
pasiryžimo! . Jis taip 
mus mokėjo įtikinti, kad lie
tuviškas profesionalinis te
atras lietuvių tautai labai 
reikalingas, su tokiu entuziaz
mu Ir energija dirbo su mu
mis, taip mokėjo įskiepyti 
mums meilę scenai, kad mes, 
užmiršę visus vargus, nuovar-

Juozas Vaičkus

Gražiame mieste prie 
Nevos labai sunkiais lai
kais J. Vaičkaus skrajoja
masis teatras vaidino ligi 
1918 metų birželio mėn. 1 
dienos, kada po didelių pa
stangų visam kolektyvui pa
vyko persikelti j tada dar vo
kiečių okupuotą Vilnių.

Nelengvi to tikrai pirmojo 
lietuviško profesionalinio te
atro keliai buvo Ir Vilniuje

Teatras vaidino Vilniuje ir 
periferijoje ir nuveikė tikrai 
didelį, reikalingą darbą.

VEDA DR. GUMBAS

NEIŠSIGANDO PAIEŠKOJIMAS

Motina mažyli neklauža
dą baugino:

- Jeigu tu manęs neklau
sysi, tave atiduosiu dėdei 
Anuprui.

- Jis pats turi daug vai
ki!, tai kur jis mane dės ?...

IŠ RAŠTO IŠĖJO IŠ KRAŠTO

gį, alkį, ir studijavome, Ir 
kartu ruošėme iš karto kele
tą veikalų. Sunku mums tada 
buvo, nes J. Vaičkus, norėda
mas iš mūsų padaryti artis
tus, darbe buvo nepaprastai 
reiklus, dažnai griežtas ir 
net Irzlus. Vienas kitas, įtam
pos neišlaikęs, atkrito, bet 
didžioji dalis, net stebėtis da
bar tenka, viską iškentė Ir 
dirbo, dirbo. Nepaprasta J. 
Vaičkaus meilė teatrui persi 
davė ir mums. Jis mus įtikino, 
kad be kūrybinių kančių, mo
kymosi ir pasiaukojimo meni
ninku nebūsi. Ir koks buvo 
mūsų džiaugsmas, kada 1916 
metų antroje pusėje buvo 
išleista pirmoji „J. Vaičkaus 
skrajojamojo teatro" afišai

J. Vaičkus, kartu su pakvies
tu K. Glinskiu, vadovavo ir 
šiam teatrui. Čia pirmą kartą 
J. Vaičkus galėjo atsidėti vien 
kūrybiniam darbui normaliai, 
nesirūpinant lėšomis, patalpo
mis ir kt.

J. Vaičkaus skrajojamasis 
teatras gyvavo ligi to mo
mento, kai Kaune 1920 metais 
buvo suorganizuotas Lietuvių 
meno kūrėjų draugijos dra
mos teatras, kurio pagrindą 
sudarė buvusis J. Vaičkaus 
skrajojamojo teatro kolekty
vas.

Tačiau J. Vaičkaus nuveik
tas darbas tiek didelis, kad 
jo niekada neužmirš lietuvių 
tauta. J. Vaičkus — pirmojo 
lietuviško profesionalinio te
atro kūrėjas, o jo vardo 
skrajojamasis teatras — pir
masis Hetuvikkas profesionali
nis teatras.

V. DINEIKA

Vienas kolchozo moks
lininkas, tyrinėjęs vištų ūkĮ, 
padarė tokią išvadą: "Višta 
negali padėti tokio Kiauši
nio kaip žąsis,bet jeigu ji 
tok| kiašinj ir padėtų, tai 
vis vien iŠ jo neišsiris žą
siukas. ..
FILHARMONIJOS

Vienas jaunas vyrukas 
tingėdamas mokytis ir pas- 
silikęs tame pačiame kur
se antriems metams, pas
kelbė: "Ieškau įtakingo dė
dės, kuriam galėčiau įsi
sūnyti. Sutinkančius su ma
no intencijomis, Drašau kr
eiptis | mane tiesiog. Nege
riu ir nerūkau, nes neturiu 
iš ko. Gal gerasis dėdė ir 
tą man parūpintų...

SOVIETTNINKO

DŽIAUGSMAS

TRUKUMAS

Amerikoje 1929 metais pastatytame ..Mlndaiugo“ spektaklyje pirmąjį Lietuvos 
karalių vaidino J. Vaičkus (viduryje).

Vilniuje Aušros vartų ga
tves 5 nr. yra garsioji Vil
niaus salė, kurioje vyko Di
dysis Vilniaus 1905 meti) re
voliucijos metu, kai 2000 lie 
tuvos atstovų iš visų Lietuv
os kampų pareikalavo Lietu
vai laisves. Dabar toje salė
je veikia filharmonija.Prie 
tos salės kalbasi du vilnieč
iai: - Filharmonija yra labai 
gera vieta maloniai laikas 
praleisti...
. - Taip.Būtu neblogas, jei
gu ne ta muzika....
SĄVOKŲ SUPAINIOJIMAS ?

Vienas sovietinis dar
bininkas, pasivėlinęs | dar
bą, rado sienlaikraštyje to
ki {rašą: "Griežtas papeiki
mas. .."

- Ačiū, - atsikvėpęs, par 
sakė darbininkas. - Mank
iau. kad tas baigsis" daug 
liūdniau...
SOVIETIŠKAS NESUSIPRA-

TIMAS
Vilniuje, kur visus na

mus ir visus butus tvarko 
valdžia, yra miesto butų sky
rius. Vieną dieną pas butų 
skyriaus valdytoją Įbėga su
sierzinęs žmogus ir kreipia
si | valdytoją:

- Draugas valdytojau, jau 
dveji metai kai | mano butą, 
kai pradeda lyti, teka vanduo 
ant lovos, stalo.... Kaip il-

.... , . gal tas tęsis?
Moteris auto - vairuo- _ Atsiprašau, draugas, aš 

toja kreipėsi Į auto-mecha- gĮ ne metereologas, kad žino- 
niką, kuris apžiūrėjęs ma- čiau, kaip ilgai lietus lys... 
šiną gako:

- Žvakės perdegusios..
- Kaip tas gali būti?Aš 

niekad nakties metu nevaži
nėjau. ..

ĮVAIRIŲ BALETŲ ŠOKĖJAI 
/kaip paduoda soauda/

SOVIETIŠKAS SKELBIMAS

Pasitarimo DanvUlėje metu. Iš kairės: Br. Kviklys, Al. Ružanlec- 
Ružancovas, Vladas Vljelkls, J. Dalnauskas Ir JAV LB Kultūros 
Fondo pirmininkas Z. Dallldka. Jie tarėsi Kny^ų, Len< 
tynos, kurią, leidžia JAV Liet. B-nė ir 
reršarvuoja A. Ruzancovas, reikalais. Tai 
svarbus leidinys, kaip ir Lituanus.

STUDENTAI. Atkelta iš 3—čio puslapio, 

prisiminti, kiek kartų pionierių sueigose kalbėta apie 
laiptus, ką sienlaikraščiuose rašė ir kokia jo, neklau
žados, asmeniška nuomonė šiuo klausimu. Direktorius 
žinojo apie šių ne visai pedagogiškų priemonę, bet nie
ko nesakydavo.

Mokyklos direktorius Petras Grinaitis buvo nebe
jaunas žmogus, bet visuomet žvalus, kuo tvarkingiau
siai apsirengęs.

Jis mėgo medžioklę, liaudies dainas, kurias su už
sidegimu ragindavo užrašinėti visus mokytojus ir vy
resniųjų klasių mokinius.

Pačių pirmųjų dienų Stasė pasisakė direktoriui, kad 
dar visiškai neturinti patyrimo: „Padėkite. Aš dirbsiu, 
kiek pajėgsiu",— kalbėjo ji.

O direktorius: „Ne šventieji puodus lipdo. Institute 
pasimokei, mokysies ir čia.“

Mokytojus iš pirmos dienos Grinaitis vadindavo var
dais. Jis daug padėjo Stasei: lankydavo jos pamokas, 
pasikvietęs pas save išgerti arbatos, nuoširdžiai pasikal
bėdavo.

Stasė bijodavo, Stasė drebėdavo pagalvojus, kad ap
gaudinėja jį. Praeis pusė mėnesio, mėnuo, ir jis pama
tys, kas ji. Visi pamatys jos apgaulę. Tai buvo neišven
giama.

Kad Stasė nėščia, pirmiausia pastebėjo direktoriaus 
žmona. Pasakė vyrui. Sis iš pradžių nenorėjo tikėti, o 
įsitikinęs ruošėsi pakalbėti su Stase, tarėsi su žmona, 
bet šį pokalbį vis atidėliojo kitai dienai.

Šiandien su motociklu atbirbė komjaunimo raikomo 
sekretorius Gerdžiūnas. Direktorius su juo užsidarė sa
vo kabinete.

Gerdžiūnas, neaukštas, ežiuku pakirptais plaukais 
vaikinas, kalbėjo gestikuliuodamas rankomis, lyg prie- 
šąis jį būtų ne santūrus mokyklos direktorius, o būrys

NEW YORK CITY MUKT

“Wild west" expressed In classic ballet form wai 
Balanchine's Inspiration In Western Symphony.

Skiriuosi su dviaukščiu 
namu. Kalti kaimynų liežu
viai, kurie pranešė, Kad na-

Zola. Apie jo kūryba ir jos PARTIEČIAI PASIDALTNO^^^n^^M^JĮ”6" 
vertimus | lietuviu kalbą aiškiu keltu Įsigytų lėšų. ..
"pergalėje"|dėtas O.Dovei 
kienės straipsnis. Pagal jos 
duomenis, daugiausia Zola ,.____ __  ______

LietuY°je Pas įrodė žurnalistu* sąjunga PaskyrėpAMETTMU 
v- nepriklausomybes laikme už geresnius straipsnius
Konstantinas Navickas aPgy čiu. Sovietiniame periodetepremijas. Žinoma, jos be 
nė istorijos mokslu diserta ^|asr apsakvmas <^taS ^verjokiu abejojimu , turėjo pa . 

. ... . • Vilniuje pastačius at -• riebinti ir taip jau riebu
P° tinio turinio A. Račiūno ope Partiečiu "pirmūnu "gyve o™.1 laik°mas rą "Saulės miestas"/libre nimą, todėl jiems premi >

smuikininkas Eugenijus Pau autorius J. Mackonis/, i°s ir padalytos:Niunkai, ' 
lauskas, valstybinio styginio Mokslu akademijos institut Zimanui, ir Laurinčiukui. 
?Z^l°^^!k „a?_1Jauskaste įvyko jo bendradarbiu ir Kiti (javo tiktai tuščius pa 1 
yra koncertavęs įvairiuose ^enininkų diskusinis Dokai ^imus... Kas arčiau prie 
Sov.S - gos miestuose,Len bi n»n<ri«n«ia 1 fovto.tas ir naudojasi.To
kijoje ir Suomijoje. Nesenai kritiškas da jau okupacijos tikrovė.
Vilniaus filharmonijoje su K±a®o-%er^JOS £af 
rengtame koncerte Pagrindi įė ^Sasas^M ^JučS3?8^ * Lietuvos Kraštotyros 
nlals veikalais buvo J. Gruo - ’ ‘ ’Lasas- M• Jučas> I. Luk { -
džio ir V. Laurušo sonatos.
Paulausko Partneriu buvo 
pianistas G.Trinkūnas.

KULTŪRINIU ĮVYKIU
KRONIKA PREMIJAS

• Gegužės 6 d.Vilnia 
us universiteto istorijos ir 
filologijosfakulteto taryboje

.. T. , BOLŠEVIKAS DŽIAUGIASI Vadinamoji Lietuvos

nepriklausomybės laikine už geresnius straipsnius

ctja.
p° S.TBS; Giežiųsąa&ssssm®- -- 

kvarteto dalyvis. Paulauskaste Įvyko jo bendradarbių ir

Vienas bolševikas sien
laikraštyje savo ranka įra
šė: "Pamečiau savo nuomo
nę. Radusieji gali jos ir ne
grąžinti, geriau išmesti J 
šiukšlyną, nes be jos man 
geriau sekasi - aš kylu ir 
kylu karjeros laipsniais.

ATOSTOGOSE

• Balandžio 2 d. sukako 
125 metai, kai gimė žymus 
prancūzu rašytojas E mil.

AT-. UUUUOj E • UU. 
šaitė, R. Marčėnas, R. Batu 
ra ir kiti.
• Libretistas J. Mackonis 
šiuo metu rašo libretą nau 
jai V. Klovos operai "Zal 
giris". Jis prašosi ir isto 
rikų paramos.

________________ Du bičiuliai kalbasi apie 
tautosakos sekcija buvo suatostogas.
ruošusi ekspediciją | Dzū - Kur tu atostogavai? 
kiją.Tyrinėtas giriu apsup - Pirmas dvi dienas Lau- 
tas Zervynu kaimas. Nese rinijos kalnuose.
nai išleistas tos ekspedici - O paskui.
jos darbas, knyga "Zervy - Paskui gipse... 
nos".

neramių paauglių. Jam atrodė, kad direktorius per 
daug įsivaizduoja, per daug pasitiki savimi. „Nenuosta
bu, kad šioj mokykloj ir atsirado nėščia mokytoja — 
mergina. Aišku, čia nepravedamas joks auklėjamasis 
darbas. Prie arbatos direktorius šnekučiuoja su moky
tojais, važiuoja medžioti, o mokytojų tarybos posėdžiai 
trunka tik keletą minučių. Mokytojai komjaunuoliai 
savo susirinkime nieko neišsiaiškino, net nepasikalbė
jo su nėščia mokytoja...“

Jausdamas tokią katastrofišką padėtį, ir atvažiavo 
Gerdžiūnas.

— Jūs rūpinatės savo kadrų moraliniu veidu? — 
paklausė jis direktoriaus.

Direktorius patylėjo.
— Mokytoja Vaiskytė nėščia! Kokių priemonių 

ėmėtės? — klausinėjo Gerdžiūnas.
— Kaip tai... priemonių?..— sumišo direktorius.
— Žinote, kas jos vaiko tėvas? Kalbėjotės su juo? 

Žinote, koks jos požiūris į šeimą? — apibėrė klausimais 
Gerdžiūnas.

— Ne... — prisipažino direktorius.
— Jau švietimo skyrių pasiekė gandai, kad Vaisky

tė morališkai...
— Kaip tai- morališkai? Kokie gandai? — ėmė pyk

ti direktorius, nors jį įpykinti būdavo labai sunku.
— Jūsų mokyklos mokytoja pasakojo, kad Vaisky

tė gyveno palaidą gyvenimą. Rezultatai matyti, — šal
tai paaiškino Gerdžiūnas.

Direktorius paraudo. Dingo jo įprastinė šypsena.
— Asmeniškos intrigos. — tarė jis. — Tokiu tonu, 

jaunuoli, prašau nekalbėti apie mokytoją. Jei nei sa
vęs, nei kitų negerbi, tai gerbk bent mano žilą plauką.

Gerdžiūnas įsižeidė, bet nutylėjo.
— Aš tik gero jūsų mokyklai norėdamas... — vėl 

pradėjo jis.— Ar jūs pagalvojate, kokį autoritetų ji 
gali turėti mokinių tarpe? Kaip į jų pažiūrės jų tėvai? 
Jaunosios kartos auklėtojas pas mus — priešakinė fa
langa. O čia, atleiskite už grubumų.— merga su vaiku.

— Jūs pažįstate Vaiskytę? — paklausė Grinaitis.
— Ne.
— Kaip galite spręsti apie žmogų, kurio nepažįsta

te, apie jo autoritetą? — nebesusitvardė direktorius.
Jiedu išsiskyrė. Gerdžiūnas išėjo. Direktorius pasi

rėmė abiem rankom ant stalo. Jį išvargino šio žmogaus 
žargonas apie moralinį veidą, požiūrį į šeimų...

Gerdžiūnas ėjo koridorium į mokytojų kambarį. 
Sen ir ten zujo mokiniai. Vyresnieji sveikino jį pa
žinę, mažieji, dirstelėję į nepažįstama žmogų, pasiro
džiusi jU mokykloje, nėrė pro šalį. Gerdžiūnas prie 
lango pamatė stovinčias dvi mokytojas. Viena jų buvo 
apsivilkusi tamsiai mėlynu švarku. Veidas jos dar vi
sai jaunutis, ilgos kasos, bet ir nesusegtas švarkas jau 
negalėjo paslėpti to, apie kų visi žinojo. „Tai ji...“ — 
suprato sekretorius, bet nesustojo.

Stasė paraudo nuo įdėmaus Gerdžiūno žvilgsnio ir 
nusigręžė.

— Laba diena, draugas sekretoriau! — pasveikino jį 
šalia Stasės stovėjusi mokytoja Gabrielė Juodelytė.

— Laba diena, — atsakė Gerdžiūnas ir nuskubėjo 
toliau.

— Sakiau, kad atvažiavo,— sukuždėjo Juodelytė, 
atsigręžusi į Stasę.— Tu nesijaudink,— mokė.— Pradės 
klausinėti, sakyk,— tai mano asmeniškas reikalas, ir 
viskas... Eisiu, gal ką nors sužinosiu,— ir nuskubėjo j 
mokytojų kambarį.

Tik žvilgtelėjus į Juodelytės trumpas rankutes su 
parausvintais nagučiais, į duobutes pilnuose skruostuo
se, taip ir norėjosi pasakyti: „Štai, draugai, kaip mes 
sočiai gyvename..."

Anksčiau ji dirbo buhaltere, bet nusprendė, kad 
mokytojauti daug ramiau. „Mokykloje jokios atsako
mybės: nei tau balansas rūpi, nei tau kas... Ir alga di
desnė...“— nusprendė Juodelytė. Penkiasdešimtaisiais, 
pradėjusi mokytis neakivaizdiniu būdu mokytojų semi
narijoje, ji užėmė laisvą mokytojos vietą Luokiškėje.

Nukelta 6—an puslapin.

Margot Fonteyn, star of the Sadler’s 
Wells Ballet Company, was acclaimed 
by critics for classic perfection of form.

Sonia Arova, as Baroness Popoff, and Kenneth Johnson, 
as Jolldon, in Ruth Page's now setting of T/»e Merry Widow.

BALLET THEATRE HMINPATION

Erik Bruhn, brilliant Danish dancer, joined Ballet 
Theatre; shown with Lupe Serrano as partner.



1965. V. 26. —.20(944) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

mokt|real
PROJEKTUOJAMA DIDELĖ N. L. GEGUŽINĖ.

Š/M. liepos 18 d.
Dvi lietuvių kolonijos

moniRfflLIS—OTTflll) fl
Lygiai pusiaukelėje: 

Papineauville.
Gąmtos atžvilgiu vieta 

puiki. Aikštė didelė ir ne
ribota. Iki dabar žvejų pri 
pažinta geriausia žuvavk- 
mo vieta. Laiveliai vieto
je.

Sportas, šaudymas, įvai 
rūs žaidi mai ir rungty— 
nės. Jaunimas bus laisvas 
gegužinėje turėti savo ge
gužinę. Žaidimu, laimėto
jai ir geriausi žvejai bus 
premijuojami.

Šis pranešimas pirmas 
ir dar tik projekte. Veda
mi pasitarimai su Ottawos 
lietuvių kolonija.

Sekite tolimesnius mū
sų pranešimus.

N. L. Redakcija.

skaičiui būtu gal ir mažo
ka, bet tikimės, kad ip mes 
montrealiečiai pasyvysime 
torontiškius, nes mūsų są
rašuose dar nesimato lie
tuvių prekybininkų, aukš - 
tuosius mokslus baigusių 
ir geras tarnybas gavusių 
profesijonalu. Jiems pradė
jus savo Įnašus daryti, gal 
pasikeis ir jų dydis, nes iki- 
šiol dar neturime nei vieno 
įnašo, viršijusio 1OO dole
rių.

Dėkodamas visiems pri- 
sidėjusiems savo įnašais 
prie šio didžiojo Lietuvai 
ir lietuvybei darbo, taiį) pat 
Įnašų Telkimo Komiteto 
nariams, kurie tai padėjo 
atlikti, tikiuosi, kad ateinan 
tieji mūsų veiklos metai 
bus dar gausingesni.

Malonų, kad ir Montrea- 
lio prekybininkai, kuriuos

VIENERI METAI
KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO VEIKLOS
MONTREALYJE

Nors Fondo atstovybė 
Montrealyje buvo pradėta 
organizuoti prieš porą me
tų, bet efektyvi jos veikla 
tegalėjo pasireikšti tik pra 
ėjusių metų balandžio mėn. 
pradėjus, kad ir pamažu 
plaukti pirmosioms šimti
nėms.

Balandžio 18 d. pirma - 
jam Lietuvių Fondo suva
žiavimui nors ir pasirodė 
me su 1O narių, bet tai dau
gumoje krašto Tarybos na
riai, kurių pastangomis 
tas Fondas ir buvo įsteig
tas.

Paskutinę savaitę Anta
nui Danaičiui padarius sa
vo 1OO dol. įnašą per Zofi
ją Masevičienę, Montrealio 
narių skaičius pasiekė 25 
su bendra 2. 220 dol. sums, 
nes keturi nariai dar nepil
nai padarė savo įmokėji - 
mus.Tame skaičiuje turi
me ir 4 lietuviškas organi
zacijas.

Kadangi bendraKanados 
Lietuvių Fondo įnašų suma 
artėja prie 14. OOO dolerių 
tai proporcingai gyvenan
čių Montrealyje lietuvių

vistiek reikia sakityti eko
nomiškai stipriausiais prą 
deda remti Lietuvių Fonda 
Visiems gerai pažįstamas 
Nekilnojamo Turto Pirki
mo-Pardavimo ir Drauda
mo Bendrovės savininkas 
Petras Adomonis padarė 
1OO dol. įnašą.

Taip pat neatsilieka ir 
mūsų senųjų ateivių karta 
kurie taip pat yra žymiai 
pajėgesni už mus, vėliau 
atvykusius-Povilas Bogu
šis įmokėjęs 50 dol. įna
šo dalį, likusius 50 dol. pa 
sižadėjo įmokėti po dviejų 
savaičių. Jei visi įsijung
sime šio lietuviško darbo 
finansavimui, nepastebėsi
me kaip greit ateis laikas, 
kada pradės Fondas skirti 
tūkstantines lietuvybei sti
printi ir ugdyti.

Įgaliotinis.

• Vienas asmuo apie liepos 
vidurį žada savo mažina vyk
ti i. Cape Cod ir ta proga ga
lės paimti dar kelius asme
nis. Interesuoti gali susiži
noti telefonu 739—9328.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

• Anksčiau parapijos 
salėje vartotas kėdes 
/metalines/galima pirkti 
po 1 dol.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

;S3S-S. MŪSųftePORTAS 
vo 6 didmeisteriai ir du 
meisteriai. VEDA KįAZYS BARONAS

Botviniko rezultatas: 6 
:1. Toliau sekė TrifunoviČ 
su 4, 5 t. Flohr su 4 taš - 
kais, Larsen su 3, 5t, ,A^in 
den Berg su 3, 5 t. ir tt.

-Gegužės 22-24 dd.King 
stone įvyks Ontario provi 
ncijos "atviras" turnyras, 
kuriame žada lošti apie 
1O Montrealio šachmati - 
ninku.

Sprendimai
Problema Nr.52 (W Speck 

man n) 1 Kf4 Kg6 2Bh8 Kf6 
3 Bh6X

■ Problema Nr.53 lVa8! Rg2 
2V :g2x
1... bet kuris kitas ėjimas 2h8 
VX arba h8BX

Pažymėtina, kad joks kitas 
valdovės ėjimas neišsprendžia 
problemos, pav. lVb2? Re4 
2h8V -j- Rh7 ir matas tegali- 
tnas tik per tris ėjimus.-

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS HABITAI- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ŠACHMATŲ ŽINIOS.

-Jau prasidėjo matčai 
tarp aštuonių didmeiste- 
rių, kandidatų Į pasaulio 
čempionus. Rygoje buvo 
sulošti du matcairKeres- 
Spasky ir Smyslov-Gelleų

Garsusis estų šachmati
ninkas Keres/gimęs 1916. 
1.7./ praluošė matčą jau
nam /gim. 1937.1. 30/ru
sų didmeisteriui Spaskiui. 
Kitame matče 44-ių metų 
amžiaus buvęs pasaulio 
čempionas Smyslov pralai
mėjo matčą prieš 34-ių 
metų amžiaus Gellerį.Ge- 
lleris užėmė buvusio pa
saulio čempiono Bbtvini- 
ko vietą.

Taigi pakol kas trium
fuoja jauni lošėjai.

—Šio mėnesio gale bus 
suluoštas pusfinalinis ma- 
tčas tarp Spaskio ir Cerb
erio, tarp kurių numatoma 
aštri kova, kurioje geres
nius šansus turės Spasky.

-Birželio mėnesy Jugos
lavijoje bus sulošti kiti 
du matčai;Tal-Portisch ir 
Larsen-Ivkov.

-Su dideliu susidomėji
mu šachmatų pasaulis 
seks buvusio pasaulio čem

piono rygiečio Tai matčą 
prieš vengrą Portisch, ku
ris dabar laikomas stipria
usiu Europos šachmatinin
ku, neskaitant Sovietų Ru
sijos lošėjų.

- Danų didmeisteris Lar 
sen atrodo turi gerus šan
sus nugalėti Jugoslavijos 
Ivkovą, prieš 12 metų laim
inėjusį pasaulio jaunių pir
menybes.

-New Yorke Herbert 
šeidman laimėjo Marshal 
šachmatų klubo pirmenyb- 
es. Antrą vietą užėmė Po- 
povych. Latvių meisteris 
Meanis atsidūrė aštunto
je vietoje, o tarptautinis 
meisteris Sherwin-devin- 
toje.Iš viso dalyvavo 16 
meisterių.

-Duekstein tapo Vienos 
miesto čempionu, palikda
mas antroje vietoje Benį.

-JAV mirė 44-ių metų 
amžaius Sonja-Graf Ste
venson, Amerikos moterų 
turnyro nugalėtoja.

Prieš Antrąjį Pasaulinį 
karą ji buvo skaitoma an
tra Pasaulio šachmatinin- 
ke/po Vie ros Menčik, ku
ri žuvo Londone nuo vokia 
čių bombos/.

Matas Per tris ėjimus •

ĘUSIME VISIEMS NUO
ŠIRDŽIAI DEKINGRKAS

NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVĄ PAREMS NAU
JA PRENUMERATA, 
SKELBIMU, BENDRADA 
RBIAVIMU IR T.T.

IŠEIVIJOS GYVENIMAS

Atvirose rytinės Kana 
dos stalo teniso pirmeny
bėse Ottavoje, keturiolika- 
metė V. Nešukaitytė sumo 
ntrealiete Hunius laimėjo 
pirmą vietą, moterų dveje 
te.

Clevelande įvyko pa 
baltiečių stalo teniso var
žybos. Moterų grupėje nu
galėjo torontietė E. Sabali
auskaitė prieš V.Nešukai- 
tytę.Tos Pačios žaidėjos 
laimėjo ir moterų dvejatą, 
nors komandiniai jos pra 
laimėjo latvėms 1 :3. Vyrų 
vieneto nuglėtoju išėjo lat
vis iš Hamiltono E.ZuIps, 
antras taip pat buvo jų tau
tietis ir tik trečias mūsiš
kis J.Kavaliauskas. Latviai 
laimėjo ir dvejatą, o koman 
diniai jie įveikė lietuvius 
5:1. Jaunių grupėse Pirma 
vo lietuviai -V. Nešukaity
tė ir V.Nasvytis.

Futbolo rungtynėse Či
kagos Lithuanica laimėjo 
prieš Atlas net 4:0, o jau
niai įveikė Tigeęs 2:1.

Cleveland© Žaibo mote 
ru tinklinio komanda JAV 
pirmenybėse užėmė devin 
tą vietą.

Pabaltįęčiu krepšinio 
žaidynėse Čikagoje estai 
atsisakė dalyvauti, tad pag
rindinė kova vyko tarp Kel
tuvių ir latvių. Mūsiškiai 
vyrai krepšininkai nugalė
jo latvius 113:98, o moterys 
išplėšė iš latvių Pergalę ir 
tinkŲnyje.

Iš I TE TU VOS

Grįžusi iš pasaulio stalo 
teniso pirmenybių su Sov. 
Sąjungos rinktinė Laima 
Bolaišytė, vilniškiam Spor 
te patalpino įspūdžius iš 
Jugoslavijos.

Be abejoji neaplenkė 
ir Toronto Vyčio atstovės 
EJenos. Sabaliauskaitės, 
apie kurią ji taip rašo:

L. Balaišytė

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame divirlenrH

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS IR {VAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

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

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

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

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

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAl.

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kauf man’s Woollens & T extiles
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.

SAVININKAS C H K A U F M A N AS 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Com t of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

l.uoiianojc sutikau daug 
senų draugų, sportininkų, 
su kuriais Jau anksčiau te
ko susitikti. Visi buvo nu
siteikę labat draugiškai. 
Buvo ir naujų pažinčių. Jų 
tarpe — su Elena Saba
liauskas. stalo tenisininke 
Iš Kanados. JI papasakojo, 
kad J Llubllaną nuvykti Jai 
burę sunkumų — kelionė 
brangi, valstybė komandos 
savo sąskaita nesiuntė. 
Tad nuvykti pavyko tik už 
pinigus, surinktus iš lietu
vių klubų. Elena -- taip 
pat moksleivė — stalo te
nisą musų supratimu dar 
žaldža gana silpnai, kuo 
pall galėjau Įsitikinti, kai

pamėginome pažaisti. Tad 
nesistebiu, kad ji pralai
mėjo bevelk visus susitiki
mus šiose pirmenybėe.
Kitame Sporto numery

je rašoma apie Kanados lie
tuvaitę I. Macijauskaite - 
Petrauskienę, pasinaudojant 
išeivijos spaudoje paskelb
tais šio sk.pranešimais. 
Sportas rašo: "paaiškėjo, 
kad Kanados olimpietė Ire
na Piotrovski žiemą Van
kuveryje Pas iekus i 300 jar
dų/274, 2 m./bėgimo pasau
lio uždarų patalpų rekordą 
37, 5 sek.,yra lietuvaitė.Tai 
23 metų Irena Macijauskai
tė -Petrauskienė, startavu
si Tokio olimpijadoje". Rei
kia džiaugtis, kad vilniškis 
Sportas vis daugiau duoda 
žinių iš mūsų gyvenimo.Be 
abejo, to darbo imtis paska
tino lietuviškos radio valan
dėlės Europoje, kuriose bent 
kartą savaitėje šio skyriaus 
vedėjas paduoda jas radio 
valandėlių vedėjams. Ir kiek 
teko sužinoti, jos jaunimo 
yra mielai laukiamos mūsų 
Tėvynėje.

Šiaip iš pavergtos Lie
tuvos žinių šį kartą nėra 
daug, nes ir sportuojantis 
jaunimas buvo įjungtas Į 
gegužės 1-osios minėjimus 
-demonstrcijas, rengdamas 
propagandinių estafečių bė
gimus miestuose ar suvary
tas į įvairius paradus.

Gal tik atžymėsime Pa
baltijo moksleivių stalo te
niso pirmenybes, kuriose 
mūsiškiai užėmė komandi 
iai pirmas vietas, lygiai ka
ip ir krepšinio.

Tup tarpu futbole, Vil
niaus Žalgiris šiaip taip'iš 
sikrapštė"iš paskutiniosios 
vietos Sov. Sąjungos antro
sios lygos Pirmenybėse, Pa
kildamas trim kopėčiom auk
ščiau. Tačiau jį lydėjo nesek 
mė Sov. Sąjungos futbolo pir
menybėse, nes jau pirmose 
rungtynėse pralaimėjo Ukra
inos Ternopolio komandai 
0:1. Prisiminus praeitus me
tus, kada vilniečiai tik ket- 
virtbaigmėje pralaimėjo dau
gkartiniam Sov. Sąjungos me
isteriui Maskvos Trud 0:1, 
šiemetinį jų pasirodymą rei
kia laikyti labai blankiu.

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS

{vairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai: 

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

Janina Adomonienė
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

Lietuvos futbolo pirme
nybėse gautos šios pasekmės: 
Kauno Inkaras-Šiaulių Sta- 
tjfoininkas 0:1, Vilniaus Sa
liutas - Kauno Atletas 5:1, 
Alytus - Klaipėdos Baltija 
1:1, Kretinga - Vilnius El
fą 6:2, Plungė - Panevėžio 
Statyba 1:1, Mažeikiai -Kau
no Limą,2:0,Kėdainių Ne
vėžis - Saulių Elnias 1:1, 
Tauragės Tauras-Kauno 
Politechnika O: O.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.s garažo 360-0500

namu 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieti*.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
' Savininkai:

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

gyvenimo.Be


NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1965. V. 26. - 20(944)
6PSL.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAI,

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVEPARAMA”

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

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

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

bet nedaugiau $ 2,000.30.
„Paramos" nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

dienos 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 penktadieniais.

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

peteb zinko 
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Re*.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont.

A. E. Me KAGUE, Q. C 
Barrister and Solicto>

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

1008 Northern Ontario Bldg

330 Bay Street.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

(VAIRUS SIUNTIN
Į LIETUVĄ, LATVI 

IR U. S. S. R. PAPRA.
BE MUITO 1 

{vairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

• Be to, siunčiame Jūsų sue 
siuntinius iki 17% svarų j

• Turime pardavimui įvairi:
• Gyveną ne Toronte, prašo 

bei užsakymus siųsti tnun
• Apmokėsite gavę mūsų p
• Sąžiningai ir greitai patar
• Jeigu turima neaiškumų, 

bei rašyti, mielai paniški*
• Mūsų įstaiga labai daug k 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ

Baltic Exp 
849 College St., Toronto 4, < 
Darbo valandos: plrmadienia 
ryto M 7 v. vak-j šeštadiesaia 

Savininkei A, ir

IAI IR DOVANOS
JĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 
5TU BEI ORO PAŠTU
5OVANOS:

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

gos, foto aparatai ir 1.1.
surytus ir apdraustus įvairius 
gryno svorio.
į medžiagų ir kitų prekių. 
«ni savo sudarytus siuntinius 
is paštu ar ekspresu, 
ranešimą.
naujame.

prašome klausti, teiefonuoti 
įsūne ir duosime patarimą, 
am patarnavo ir pasiruošusi

{STAIGA

orting Co.
Jnt, Canadsu TeL LE 1-3096 
s — penktadiantais nuo 9 vaL 
is—nuo 9 vaL ryto iki 5 v. op.
S. KALOZA.

Atkelta iŠ 3-

Pretendavus vienam po- 
litiniui sektoriui šiuose 
kongrsuose dominacijos, 
savo ideologijos reikalus 
statant aukščiau už bend
rus tautinius interesus, 
tenka suabejuoti ar Pietų 
Amerikos lietuvių suruoš
tiems kongresams galima 
duoti ši vardą.
Todėl jau pirmoje fazė

je tą turėdamas omenyje, 
Argentinos lietuvių orga
nizacijos, vienos iš seni
ausių ir gausiausių savo 
nariais,kaip Argentinos 
Lietuvių Susivienijimas ir 
Dr. Jono Basanavičiaus 
vardo Lietuvių Centras, 
ruošiant Pirmąjį kongre
są Buenos Aires , nepri - 
siuntė savo delegatų. Iš 
Urugvajaus daMvavo tik 
dešiniosios organizacijos 
nariai.

Po rimtos ir karčios 
kritikos Pirmajam kongrę 
sui,buvo suruoštas antras 
Urugvajaus sostinėje Mon 
tevideo.

?io puslapio.

in-SIS PIETŲ AMERI
KOS LIETUVIŲ KONGRE 
šaš;

Trumpai Paanalizavus, 
matyti, kad tai buvo dau
giau politiniai kongresai, 
negu tautiniai, bendrų lie
tuvybės interesų apspren- 
dimui.

Po to, už ketverių metų, 
įvyko trečiasis didžioje 
Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijoje-Brazilijoje, ku
rį reikia laikyti sėkmingi-* 
ausiu.

Mat jo organizatoriai 
sugebėjo eliminuoti Pagal 
skirtingu pasauliežiūrų 
lietuviu įsitikinimų sus - 
kirstyti, palaikė visus ly
giais ir pilnateisiais.

Tam didelę įtaką davė 
į kongresą atvykę iš JAV 
ir Europos mūsų žymūs 
visuomeninkai, politikai iii 
diplomatai, kurie kongre-

gentinos, Brazilijos ir U- 
rugvajaus delegatų skaič-t 
ius, kurie parodė nepapras
tą toleranciją.

Šio m-jo P. A. L. kongre
so pasisekimas net optimi
stų apskaičiavimus pralen
kė.

Štai jo balansas;

-(^000,000 kruizerių su 
rinkta iš Brazilijos lietu
vių suruošimui.
-Susipažinimo parengime, 
puošniausio San Paulo lie
tuvių saliono scenoje ple
vėsavo 7 Amerikos valsty 
bių vėliavos, reprezentuo
jančių tų kraštų lietuvių 
dalyvavimą kongrese. 
-Dalyvavo per 1OO delega 
tų įvairiausių cnganizacijv 
sambūrių, meno ir sporto 
grupių, bei jų palydovams 
tik dalis Brazilijos lietu
vių galėjo patekti į 500 
asmenų salę, kitiems san- 
pauliečlams užblokojant į- 
ėjimą dėl vietos stokos, bt 
buvo mokama po 2ooo krtą 
izerių "įžanga'.'
-Taipgi garsiajam San Pan 
lo teatre "Teatro Munici-

DRONL

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

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

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

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.

Inicialiais jo etapais bu, 
vo tikėtasi, kad šio kongre 
so eiga susiklostys daug 
sklandžiau ir demokratiš- 
kiau.

Bet ir čia apsirikta. O. 
komitetą integravus dau
gumai iš pirmojo kongre
so iniciatorių ir tos pao-V 
ios pastogės, greit pasirei
škė vadystės pretendavi
mas prieš kitu ideologijų 
tautiečius.

Susidarius tošiai padė
čiai, buvo išprovokuotas 
nesugyvenimas, rėčiavima 
sis, stoka tautinio subren
dimo ir pasitarnavimas 
Lietuvos okupantui, nusilp
ninant savasias gretas.

Bet šis turėjo ir pozity* 
via dalį, bepalyginant pro- 
duktyvungesnę už pirmo
jo, ir tas koncentravosi! 
lietuvių vardo išgarsini
mu pėr spaudą,radio ir 
televiziją.

Meninė dalis reprezentu
ota viename iš pragarsė
jusių salionų ir televiziją, 
ypatingai su tautinių šokiiį, 
ansambliais ir chorais su ’ 
formuotais iš Argentinos J.s 
ir Urugvajaus lietuvių at
žalyno didžiai aukštame 
laipsnyje, kurie sužavėjo 
vietos gyventojus ir kitų 
tautų ateivius.

O taipgi kongresistams 
lankius aukštų krašto vy
riausybės pareigūnų ir pi 
kietavus prie laisvės sto- 
vylos, kuri radosi pačioje 
žymaiusioje sostinės arte 
rijoje-18 de <Julio avenido- 
je, miesto burmistro Darė 
dimu sulaiki us keliolikai 
minučių visą trafiką, per 
ją vykusi, irgi yra nema
žas grūdas įdėtas į Lietu
vos laisvės bylos gaivini
mą.

so eigos metu, nuo pirmų 
valandų, savo energingose 
kalbose pasisakė už lietu
vių būtiną vieningumą, ly
gybę ir solidarumą.

Štai tie III-jo P. A. Lie
tuvių kongreso ambasado
riai, kurie įnešė nepapras 
tos lietuviškos šilumos ir 
respektą;

Vysk. V. Brizgys, VLIKo 
pirm. min. V.Sidzikaus - 
kas.dipl. šefas St. Lozo - 
raitis, Tautos Fondo pinu 
prel. J. Balkūnas, P. L. ben 
druom. sekret. dr. Armonk 
enė, Liet. Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius, žurn. 
A. Gustaitis, prel. Ig. Aibę.- 
vičius, V.Rasčiauskas etc 
ir gausus trijų P. Ameri
kos lietuvių kolonijos Ar-

pal" suruošiant akademi
nį aktą su menine progra- 
ma, kuriame tilpsta iki2. 
ooo publikos, daugelis lieti 
Brazilijos lietuvių paliko 
už durų, protestuodami ne 
galint juos sutalpinti. 
-Argentinos lietuvių tauti
nių šokių ansamblis "Ram 
bynas" taip aukštai Pasta
te mūsų tautinių šokių gra 
žį, kad publika kėlė ovaci
jas, o svečiai iš šiaurės 
pabrėžė, jog argentiniečia^ 
lietuviai gali konkuruoti 
su geriausiais JAV tauti
nių šokiti ansambliais. 
-Taipgi labai reikšminga, 
kad įvairių politinių pažiū 
rų organizacijų delegata
ms, buvo suteiktos lygios 
teisės ir visų pasaulėžiū
rų organizacijų prisiųsti 
raštai skaitomi, kaip tai

• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom), 
o Geras lietuviškas maistas.
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, to 
dėl visi rnalonai kviečiami at vykti praleisti savo atostogas. 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d.

IS ANKSTO KREIPTIS:
Ed. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston Mass. 02-124 USA. 

Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vilą 
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.
Osterville Cape Cod Mass., 02655 USA. —

m- ■k’ į;- . -k: —-.-k----------K 1f .. K...

o kad šie kongresalibūtų 
dar Produktyvesni ir naše
sni, kad šių kraštų lietuvių 
bendruomenės būtų vienin- 
gesnės.kad lietuvių gyvy
bingumas niekada neužges
tų, o jį perimtų sekančio^' 
kartos •

Kurstyti ir toŲau taut - 
in£ ugnį, reikia Siaurės 
Amerikos paramos.

Albinas Gumbaraeis. 
Montevideo-Uruguay.

dr. Kazio Griniaus Organi 
zacijos Urugvajuje atsto
vas buvo išrinktas į sekei 
jų komisiją, o Bostono "Kę 
leivio" sveikinimas skaito- 
mas prie pirmųjų sveikini
mų, nors jų buvo kelios de
šimtys. Tai pirmas kartas 
Pietų Amerik. Liet.Kongre
suose.

Tokioje globelinėje aplin
kumoje įvyko III-sis P. Am
erikos lietuvių kongresas,

LIETUVIŲ DIENOS" Iš III PAL kongreso. Vieno posėdžio metu (Iš dešinės): kun. dr. A. Milius, 
K. Čibiras, prel. A. Arminas (poetas Venancljus Ališas), V. Sidzikauskas, 
min. S. Lozoraitis, prel. Ign. Albavičius, prel. J. Balkūnas, vysk. V. Brizgys, 
J. Kapočius ir kt. II ir III (eilėse matyti seselių pranciškiečių grupė.

A meeting during Lithuanian congress of South America.

STUDENTAI Atkelta iš 4-to puslapio.

Nors per keletą metų ji neperlipo pirmo kurso, bet, čia 
išbraukiama iš studentų sąrašų, čia vėl naujai įstoda
ma, Gabrielė mokytojos duona buvo patenkinta.

„Aš didžiausią dėmesį skiriu idėjinei pamokos 
pusei",— aiškindavo Juodelytė visiems. Ta „idėjinė pu
sė", jos supratimu, buvo tai, kad nuolat reikia moki
niams kartoti, jog jie yra tarybiniai mokiniai ir kad 
turi elgtis visuomet labai gerai.

Atvažiavusią Stasę Juodelytė sutiko labai maloniai.
„Nusibos mūsų kukliame kampelyje...— suokė Gab

rielė.— Nė vaikino padoresnio nerasit, o direktorius — 
tikras kirvis. Kai nuvažiuoju į Kauną pas seserį, atsi
gauna širdis, o čia apkerpėji žmogus, sensti... Jūs tokia 
miela... iš sostinės..."

Dalį jos pamokų aukštesnėse klasėse paskyrė Stasei.
Pastebėjusi, kad Stasė nėščia, Juodelytė pasipiktinu

si šnabždėdavo senesniems mokytojams: „Štai ką išauk- 
lėja Vilnius!..“ O Stasę ji mokydavo: „Tu, Stase, žiū
rėk, nepaleisk jo iš rankų,—• nors kas tas „jis“, Gabrie
lė nežinojo.— Parašyk į darbovietę — tuojau atva
rys jį.“

Stasei paprieštaravus, Juodelytė supykdavo: „Tu — 
idealiste. Vyrų dabar ne taip daug. Tau kaip tik gerai 
pasisekė. Kitos tyčia taip padaro.“

Matydama, kad Stasė nesirengia nei ištekėti, nei 
išvažiuoti, niršdama dėl kelių dešimčių rublių, kurių 
neteko, perleidusi jai dalį savo pamokų, Juodelytė pra
dėjo veikti kita kryptimi. Ji švietimo skyriuje pri
pasakojo aibę dalykų apie Vaiskytės amoralumą: „Ji — 
nėščia. Suprantate, į ką pavirto mūsų mokykla?! Direk
torius per dienas medžioja, ištvirkusi mokytoja lite
ratūrą dėsto, poetizuoja, mokytojas Šarkelė kolūkio 
klube su savo mokiniais juokus krečia!.. Pagalvokite, 
kas pas mus dedasi!"

Apie komjaunuolės Vaiskytės „amoralų elgesį" 
Švietimo skyriaus vedėjas paskambino Gerdžiūnui.

„Štai kur drąsi mokytoja!— galvojo Gerdžiūnas.— 
Nebijo kritikuoti... Be tokių pražūtume!"—Sėdo ir 
atvažiavo ištirti padėties vietoje.

Mokytojų kambaryje prie durų ginčijosi gamtinin
kas Vytautas Špokas ir fizikas Anielius Šarkelė.

Prie Šarkelės ir Špoko, pertraukdamas jų ginčą, pri
ėjo Gerdžiūnas. Jie pasisveikino, pasijuokė iš Juode- 
lytės pirštinaičių ir Šarkelės šaliko, pamirštų švietimo 
skyriuje. Gerdžiūnas buvo gana linksmas vaikinas, kai 
nesijausdavo einąs sekretoriaus pareigas.

Pertrauka baigėsi. Gerdžiūnas, susiradęs mokytojų 
komjaunimo organizacijos sekretorę Ireną Lingytę, nu
ėjo su ja į pionierių kambarį. Mokytojai išsivaikščiojo 
į pamokas. Prie stalo liko sėdėti tik chemikas Simonas 
Vidugiris, mat, po pamokų turėjo mokėti atlyginimą. 
Tai buvo plikas, tylus žmogelis. Jis anksčiau mėgdavo 
sakyti mokiniams: „Dabar jūsų, vaikučiai, valia. Nepa
tiks jums mokytojas, galite skųstis partijai, komjau-

Vaikučiai taip įsismarkavo, kad ir po šiai dienai 
per savo pamokas jis nesutvarkydavo klasės.

Nemėgo Vidugiris Vaiskytės.
„Tai sakote, kolege, nežinote nedrausmingų moki

nių?— klausdavo jos.— Taip ir klauso visi? Palūkėkit. 
Čia tik žiedeliai, pažiūrėsim, kai uogeles rinksim...“

Stasė įėjo pasiimti žurnalo. Ji, budėjusi šią pertrau
ką koridoriuje, taip ir pratūnojo mokyklos prieangy, 
kol išėjo Gerdžiūnas, mokytojai.

Vidugiris, traukdamas papirosą, pasimuistė kėdėje 
ir, kai ji pasiėmė žurnalą, perdėtai maloniai pasitei
ravo:

— Kur jūsų vyrelis dirba, jei ne paslaptis?
— Kai jį turėsiu, pasakysiu,— šaltai atsakė Stasė 

ir išėjo.

Po pamokų Stasė kartu su Irena Lingyte grįžo iš 
mokyklos.

Diena buvo giedri. Ilgesį kelia tos paskutinės ru
dens dienos su tuščiais laukais, pro nuogas medžių ša
kas keliaujančia saule ir mingančios žemės ramybe. 
Žmonės ilgiau pamiega rytais ir, nusisvilinę kiaulę, 
valgo riebius kopūstus su skerstuvėmis.

Už geltono beržyno slėpėsi saulė. Danguje — nei 

debesėlio, nei paukščio balso. Luokiškės pusėje ūžė ma
lūnas. Nusigandus, kad ją greit sukaustys pašalai, sku
bėjo Sietuvėlė. Merginos sustojo ant tako prie Lingy
tės namų.

— Gerdžiūnas su tavim rytoj kalbės,— tarė Lingy
tė.—-Yra, Stase, tokių tuščių ir kvailų žmonių, kad jie 
nepajėgia net įžeisti...

— Tavęs, o mane...
— Negraudink pati savęs,— pertraukė Stasę Ire

na.— Svyruoji, vilkini, nesusigaudai... Išmesk iš galvos 
tuos baubus, bobučių plepalus apie pavainikius ir jų 
motinas. Išvyk vieną kartą Joną, o visa kita laikas pa
rodys.

—• Kad aš jį...
— Tada lankstykis jam į kojas!
— Aš nesilankstau,— vėl nuolaidžiai paprieštaravo 

Stasė.
— Ir nesilankstyk! Ateisiu rytoj pas tavo, smuikuo- 

sim, naują dainą atsinešiu... Juk mos, Stase, galime gy
venti ir be tokių kaip Jonas. Ar lauksi manęs?

— Lauksiu, ateik,— atsakė Stasė.
Mokytojos atsisveikino.
Taip būdavo visuomet: Stasė nusivilia, niekuo ne

betiki, bet Irena jos neguodžia, o viską atvirai išdėsto. 
Ir Stasė pasikeičia, tampa tvirtesnė. Karta’s Stasė sėdi 
prie knygos ir nieko neprisimena, ką perskaito, o atei
na Irena, ima groti Saliamo smuiku, siausti ir pamažu 
išjudina Stasę. Paskui jos abi kartu dainuoja, viską 
viena kitai išsipasakoja.

Bet kartais susvyruodavo ir Lingytė: „Kodėl mes 
turime kentėti, o ne jie, vyrai? Privalome džiaugtis, 
jei teikiasi vesti? Amoralia vadina, jei netekėjusi... O 
kas išmaitina vaiką? Kas į žmones jį išleidžia? Plau
kai mūsų pražūsta beplušant, kad jis būtų jaunas ir 
gražus. Kuo teisesni tie, kuriems siunčia telegramas, 
gimus vaikui, sveikina?... Mūsų niekas nesveikina, kai 
kas net žmogumi nelaiko... Baisi neteisybė!"

— Nuostabūs perlai! Ar tiesa, kad 
vyras jums kas metai dovanodavo po 
vieną perlą gimimo dienos proga!

— į mane taip meiliai tu niekada 
nežiūri!

— -

Bus daugiau.
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE
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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.

Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. P-P- 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. —- 8 vai. vakaro.
21 MAIN SL E. Room 207. Tat JA 841511

HAMILTONO KOLONIJA
NOTARAS 

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L 
Toronto įstaigos bendradarbis

Dr. jtir. W. Mastis 
Namų, farmų, ar bet kurio 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kid 

teisiniai reikalai.
Toronto:

220 Roncesvalles Avė.
LE 6-3750 (1—5 v. p. p.) 
LE 7-1708 (7—8 v. v.) 

Hamilton: 21 Main St. East 
JA 7-55-75: FU 3-8928.

Dėl pasitarimo susitarti1 tel. 
minėtu laiku.

as visų veikiančių organi
zacijų ir kultūrinių bei tau 
tiniu grupių, greitu laiku 
jau bus iškilmingai šventi

V.P.

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 5 DIENĄ 1965 METŲ

nuo 3—čios valandos po pietų

TRflDICiniS KflRTOnO BALIUS
WELLAND , ONT., KURIS ĮVYKS ST. STEPHANS SALĖJE (HALL) 

East Main Street ir Port Robinsos Rd. kampas.

• GROS LIETUVIŠKAS V. BABECKO ORKESTRAS

• TURTINGAS BARAS SU SU MINKŠTAIS IR KIETAIS GĖRIMAIS

• VIRTUVĖJE ŠILTI IR ŠALTI UŽKANDŽIAI NUO 3 V AL. PO PIETŲ

• TURTINGA FANTAIS LOTERIJA IR LAIMĖS STALIUKAI

• TRYS PREMIJOS UŽ GRAŽIAUSIAS KARTŪNO SUKNELES

• KARTŪNO BALIAUS KARALAITĖS RINKIMAI IR DAUG KITOKIŲ STAIGMENŲ

Visus maloniai kviečia atsilenkyti Wellando ir apylinkės
Medžiotojų, Meškeriotoją 

Klubas
“L I T U A N I C A

Lietuviai būdami bet kurioje oasaulio dalyje savo 
tėvynės- Lietuvos- niekad neužmiršta ir rūpinasi

WINDSOR
MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

yra gyva ir darbinga. Bev- 
veik kiekvieną savaitgalį 
kas nors yra įrašoma Į at
liktų darbų sąrašą, jei ne 
vienos, tai kitos grupės ar 
organizacijos. Iš rjškiaisių 
veiksnių reikia skaityti jau
nimo vienetai: skautai, atei
tininkai, taut, šokiu grupė 
"Gyvataras" Ųei abu Hamil
tono chorai. "Sirvinto^'ir 
"Nemuno" tuntai ypač gra
žiai pąąireiškė Vasario 16- 
-sios, Sv. Jurgio minėjimuo 
se ir Kaziuko mugėj, kuri 
ypatingai buvo puošni ir da
vė šiek tiek pajamų. "Nemu 
no"-obuolių diena, suteikė 
galimybę paremti Jaunimo 
Centro statybą .Skautiško
je apimtyje, daug įtakos tu
ri ir energinga Rėmėjų vai- namas, 
dyba, vadovaujama D.Stuko. 
Ji daug laiko ir energijos 
pašvenčia jaunimo ir Lietu- 
vos labui. Ateitininkija, pra
ėjusios žiemos laike, pasi
žymėjo irgi dideliu darbiu- Gegužės mėn.16 dn. būrys 
gurnu, kaip niekad praeity- giminių ir draugų "užpuo- 
je, atlikdami gržių Parengi- lė"V.K. Geležinių namus, 
mų bei kultūringų subuvimąPradėdami šeimininkavimą 
Aušros Vartų parap. choraisavo atvežtais maisto pro- 
vad.sol. V, Verikaičio.pake-duktals-kad^g.i dieną 
itus bažnytines apeigas, tu-/- K. Geležiniai švente hen
ri užtekektinai darbo tam kiolikos metų vedybinio gy- 
prisitaikant. Miela, kad pre-venimo.suka*<tį. Netikėtai 
dr. J. Tadarauskas kaip pa- užklupti šeimininkai tik po 
rapijos galva, chorą išlaiko pusvalandžio buvo Pakvies* 
ir toliau, o lietuviškas baž-ti Prie stalo, kur susirinku* 
nytines trdicijas, bando ori- šiųjų vardu juos pasveikt** 
taikyti ir toliau su jaunimo no K. Baronas. Sudainavus ---------- -—j-.—v.-. —
ir suaugusiųjų chorais. Ap* ilgiausių metų"buvo įteikt* omene.kųri ir šį kartą ne 
art bažnyčios aptarnavimo, os dovanos. Gražios lietuvi,Pašykštėjo paremti lietuv 
—---- -__ ______________ _ wiasvnc doinnc nrio įnirti, išką dainuojančią grupę ir

moraliai ir materialiai .To 
dėl choras jaučia, kad jis 
yra reikalingas.Tuo padrą 
sintas, gali dar daugiau pa 
siaukoti ir Ū2_'.....................
ESSfe pkt'ir“ '/■Aj^C.Auto Biidy/ š do!. 
mūsų kenčiančio krašto rei }r F.'Ęnskaitis paaukojo lo 
kalams. Ne be reikalo atei terijaŲ39^kn^gas^~,^^ 
nančios vasaros pradžioje . 
choras yra užsiangažavęs 
daugeliui išvykų, neskaita 
nt savo vietos reikalų. Tuo 
pačiu, choras, vado vau jam 
as sol. V.Verikaičio, la 
bai prašo ypač jaunimą,ga 
limai įsitraukti Į dainuoja 
nčių eiles, ypač dabar, ka 
da puiki nuosava salė jau 
nimo centro apimtyje, neu 

naz.yO ija.xwua.0, žilgo pradės mums tarnau
NePr. Lietuvos bendradar- ti.Už šio turto įsigijimą,dr 
bis,buvo susirgęs kurį lai- prel. J. Tadarauskui, tenka 
ką turėjo gydytis ligoninė - didžiausias kreditas. Nes 
• - privatūs pažadai per beveik

1O metų - pažadais ir pali 
ko.

Už konserto pasiseki 
mą, ypatingą padėka re iš 
kiama:p. B. Kronas /Real 
įstate/ 25 dol.staliukui. A. 
Silinskas /Masniy ltd./2O 
dol. staliukas, A. Liaukus/

WELLAND
APYLINKĖS VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

TIKRA STAIGMENA

vasaros pradžioje yranums-viškos dainos, prie kurių 
tęs net kelias svarbias iš jungėsi ir čia gimęs jauni- 
vykas. linkime chorui sek-nias, ilgai skambėjo svetin- 
mės ir vadovui sol. V. Veri~&u°se solenizantų namuo— 
kaičiui ištvermės aptarnau-se.
jant net du chorus Hamilto- u

• Sol. I. Šukytė šią vasa
rą yra kviečiama koncer
tuoti J Kolumbiją, Modeli!“ 
no ir Begotos miestus.

• Sunkiai serga buv. KLB 
Hamiltono aP. valdybos 
pirm. Genutė Skripkutė.
NL skaitytojai linkime gre
ito pasveikimo.

ne.
Scenos mėgėjų grupė 

"Aukuras", kaip paprastai 
yra užsiėmęs, nes scenos 
darbas reikalauja daug lai
ko ir kantrybės taip akto
riams, taip vadovei dram, 
aktorei E.Dauguvietytei - 
Kudabienei iki veikalas pa
ruošiamas publikai. Nežiū
rint visu sunkumu "Auku— 
ras"nenuleidžia ranku ir 
jau dabar ruošiasi Drangos 
Festivaliui, kuris Įvyks Či
kagoje .

Tautiniu Šokių grupė 
"Gyvataras", apsijungęs 
apie 1OO gražaus jaunimo, 
taip pat, susirūpinęs savo 
darbo sukakties paminėji
mu, kuris numatomas atei
nantį rudenį.

Bene didžiausias atlik
tas darbas Hamiltone, skai 
tomą Jaunimo Centro pata
lpų statyba, kuri buvo įvyk
dyta nekasdieniniu tempu. 
Jaunimo Centras remiam

ŽYMUSIS SPORTO 
DARBUOTOJAS 

Kazys Baronas.

je. Atrodo, kad dabar jau 
bus pasveikęs. Nuoširdži
ausiai jam linkime geros 
sveikatos.

K. Barono informacijos 
apie lietuvių sportą girdi
mos ne tiktai išeivijos sp
audoje, bet ir. per radio 
okupuotoje Lietuvoje.

Garsioji Hamiltono sporto klubo "kovas" krepšinio komanda su vadovais, laimė
jusi Kanados krepšinio meisterio vardą. Iš kairės j dešinę: Svilas, Bakaitis, 
Breichmanis, Enskaitis, Kybartas, Meškauskas, kanadietis treneris, Prel. dr. 
J. Tadarauskas, Vinerskis, Vindašius, Bulionis ir Šlekaitis. Juralcio foto.

rengtas Bendrumenės 
Apylinkės Valdybos, praė
jo puikioje nuotaikoje su 
feriausiu pasisekimu. Min- 

jiman įeinančias motinas 
rengėju, vardu studentė Mil 
da Pakauskaitė ir B. Januš
kienė apdovanojo gyvomis 
gėlėmis. Minėjimą pradėjo 
Apyl. Valdybos pirm. B. Ba- 
laišis,pasveikindamas vi
sas motinas, pakviesdamas 
atsistojimu prsiminti kar
žygius,

Dienai pritaikintą pas
kaitą skaitė Detroito visuo
menininke, pedagogė Stefa
nija Kaunelienė. Neilgoje , 
bet brandžioje kalboje pre
legentė priminė motiną gim
dytoją, motiną auklėto  ją, mo
tiną visais atvejais besirū
pinančia vaikų gerove. Mo
tinos reikšme paryškinusi 
ištraukomis mūsų žymiųjų 
rašytojii, paskaitą baigė žo
džiais: " Neišeik,motule, 
nepalik manęs. "

Meninėje dalyje, bene, 
Pirmą kartą taip gausiai pa
sirodė mūsų jaunimas. Ne
žiūrint ar dar darželio mo
kinukas, ar jau aukštosios

Pranešame, kad geguž 
ės mėn. 30 d., 1 vai. tuojau 
po pamaldų, Holy Ghost Hall. 
Golden blv., Welland, Ont. 
šaukiamas Welland Apylin 
kės Bendruomenės visuoti 
nis nariu susirinkimas, kur 
bus svarstoma sekanti die 
notvarkė:

I. Susirinkimo atidarymas,
2. Dienos pirmininko rinki 

mas,
3. Praeito visuotino nariu 

susirinkimo protokolo skai 
tymas,

4. Valdybos pranešimas,
5. Revizijos Komisijos orą 

nešimas,
6. Tautos Fondo atstovy 

bės pranešimas,
7. Valdybos rinkimas,
8. Revizijos Komisijos rin 

kimas,
9. Tautos Fondo atstovybės 

rinkimas,
10. Klausimai ir sumany

mai ir
II. Susirinkimo uždarymas.

Visus Welland apylinkės 
bendruomenės narius prašo 
me kuo skaitlingiausiai daly 
vauti. Apylinkės V-ba.

AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS CHORAS

Turėjęs sėkmingą kon 
certą /atvelykyje/nori pa 
s idalinti mintimis su visu

Oakville Constr. Co. /15 dol ** f* a A DIK1EC 
staliukas, P.Armonas ir Z. 3l .VA ■ rl/KKIFIEj 
Bolskis/Concestdon Gara- 
ge/15 dol. staliukas, Pilipa 
vičius ir Dirsė /Kotelio sa 
vinirikai/15 dol. staliukas,

14 dol. staliukas ir Deksnys 
/Hardwood Floor/paruošt 
tas staliukas.

Loterijai aukojo:prel. 
dr. J. Tadarauskas-lO dol. 

dar daugiau pa A. Apanavičius /Kontrakto 
dirbti labai rei ^us/ W-*riauciūnas 
•ha ne tik mums /prekyb. / 5 dol. .Gudelis

teįkė galimybę chorui šutei 
Kti pajamų, iš kuriu J.Cen 
tro statybai, choro duoklė 
buvo pakelta iki 200 dol.

Choras dėkodamas vi 
siems geradariams už pa 
ramą, linki visiems malo 
nios vasaros. Part choras<

INFORMUOJAME Lietu - 
vių Dieną, Darbo šventės 

‘ savaitgalyje, tai yra rųg - 
sėjo 4.-6 dienomis St. Ca
therine je.

Toje srityje Bendruomd- 
nės valdyba jau gerokai 
pažengė pirmyn.

Talpiausios St. Catheria 
salės susipažinimo vaka
rui, koncertui ir sportui 
užsakytos. C iurlionio an
samblis ir jo solistai at-' 
liks koncerto programą. 
T. Mikalauskas yra sutikęs 
vadovauti religinei daliai, 
J.Gustainis, FASKO pirm, 
iš Toronto-sportu i, J. Ša- 
rapnickas-propagandai.
S Smulkiau apie L.D.bus 
informacijiĮ laikraščiuose.

BOSTONE PUNDŽIAMS GIMĖ TRYNUKAI. Ne tik Bostono lie- I 
tuvių tarpe, bet ir pačiame didžiajame mieste nuskambėjo kaip 
sensacija (didieji laikraščiai įdėjo žinias ir naujagimių nuotrau
kas) Petrui Pundžiui (buv. Pundzevičiui) ir jo žmonai, gimusiai 
Dikinytei, kovo 9 d. gimę trynukai — mergytė ir du berniukai.

mokyklos abiturientas, visi 
gabiai, Valei Tautkevičie- 
nei vadovaujant, labai vyku
siai išpildė įvairią ir tik
rai Įdomią programą.

Šokius "Našlaitės rau
dą" ir "Sėjau rūtą, sėjau 
mėtą" atliko: D. irV.Dum - 
čiūtes, M. Balaišytė, R. Ei- 
dukaitė, R. Naikauskaitė, S. 
Mikelskaitė, V. Giedriūnai- 
tė, D. Rudokaitė, ir L. Taut- 
kevįčiūtė.

Šokį " Prade aušrelė 
aušti" atliko: M. Balaišytė, 
R. Eidukaitė, B. Januškaitė, 
D. Giedriunaitė, K. Mikels
kaitė, A. Kraniauskaitė, B. 
Kraniauskas, P. Rudokas, J. 
Rudokas, ir Ė. Tautkevičius.

Piano solo atliko A. Kra
niauskaitė, duetą "Bijūnėlis 
žalias"dainavo L. ir E. Taut* 
kevičiai, duetą dainavo A. 
Tautkevičiūtė ir N.Giedriū- 
naitė, deklamavo R. Naikau
skaitė, V. Giedriunaitė - D. 
Giedriunaitė.

Tautinius šokius "Kubi
las ir Kalvelis" šoko V. ir 
N. Giedriūnaitės, A. Tautke- 
vičiutė, R.Eidukaitė, D.Ko* 
zulytė, J. Balaišytė, E. Lin
kevičius, V. Barisas, P. Gie- 
driūnas ir A.Baltulis.Tau
tiniams šokiams Pianinu sk
ambino R. Januškaitė.

Pabaigai visi Program
os dalyviai sudainavo "Aš 
atsimenu namelį" Minėji
mo išlaidoms padengti M. 
Pakauskaitė ir B. Januškie*

SUDBURY,
LB VAL DYBOS 

pastangomis gegužės 8 d. 
suruoštas Motinos Dienos 
minėjimas praėjo sekmin 
gai.Buvo atvykę ir svečiu 
iš kaimyninės Šault Ste Ma 
ry kolonijos.
Minėjimą atidarė LB valdy 
bos P-kas Petras Venskevi 
čius. Paskaita -A. Jasiūnas. 
Gražiospaskaitininko mint 
ys, pritaikytos šio minėj i; 
mo progai, kaip motinų, taip 
pat iri kitu klausyto jų buvo 
sutiktos labai nuoširdžiai.

Progrmą pranešinėjo 
LB vald. vicepirm. Juozas 
Bataitis. Tautiniu šokiu gru 
pė, jau 2 metai gražiai va 
dovaujama Audronės Albre 
chtienės, Pašoko:-kalvelį, 
rugučius, lenciūgėlį, kubilą. 
Zita Griškonytė su tikra 
jaunuoliška meile ir gera 
menine išraiška deklamavo 
eilėraštį "Motina".

Tolįąu tęsėsi linksmi 
šokiai. Šokiams grojo mūsų 
kolonijoje pasižymėjusio 
muzikoje Algio Kučinskio 
kapela._____________ ______
nė surinko $ 36,75 aukų.

Už minėjimo sėkmingu
mą Priklauso padėka paskaį 
tininkei Stefanijai Kaunelie- 
nei, meninės dalies paruo- 
šėjai Valei Tautkevičienei 
ir visiems jaunųjų tėvams, 
kurie dėjo pastangas ir rū
pinosi sudaryti sąlygas 
šiam gražiąjam jaunimo pa
s įrodymu i. P. JL

BERKI

Pirmojo transPorto lietuviai iš VokĮetljos atvykę vykdo savo sutartis prie geležinkelių. Tat 
lietuviu kūrimasis Kanadoje po Antrtjjo Pasaulinio karo. Apie ŠĮ kūrimąsi Inž. P. Narbutas 
Pasižadėjo parašyti seriją straipsnių, kurie bus pavaizduoti forografijomts iš tų, kūrimosi jau 
praėjusiųjų laikų, bet apsigyvenusiems Kanadoje ir jau pras įkūrus lems tai yra gera atmintis.

Tai Ontario tabako ūkių gražuolės lietuvaitės, iš Delhi- Tillsonburgo apylinkės, kur jos visada 
gyvai dalyvauja visokiuose apylinkės lietuvių parengimuose bei šventėse.
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Mo^tIreal
PRADEDAMA "BAITUOS" 
STATYBA.

Montrealio Liet.S 
Stovyklos "Baltija" 
statybą vykdys Jonas I»a- 
dyga. Darbas Pradedamas 
ateinančią savaitę.

Lac Sylvere savi - 
ninku draugija pasi
rūpino, kad sklypai prie 
ežero 5oo pėdų gyliu bū - 
tu išpurškinti nuo vabz - 
dzių iš lėktuvo. Tatai jau 
viena kartą padaryta, o an 
tras purškimas bus rugp- 
iūčio mėnesyje.Kaina 5.oo 
doleriai nuo sklypo.

Stovyklos "Baltija" skly
pas buvo išpurškintas visu 
gyliu pagal atskirą susita-1- 
rimą.

Taip pat numatyta kiek
vieną pirmadienį rinkti 
šiukšles Per 14 savaičių, 
pradedant gegužės mėn. 
24d. Tas patarnavimas 
kainuos $7.oo visam sezo 
nui.

JAUNIAUSIAS "LITO" 
NARYS

Piečaitis yra vos 4 sa- 
vaičhj amžiaus ir net dar 
neturi Pirmojo vardo. Ne
pilnamečiai "Lito"nariai 
sparčiai auga. Sąskaitas 
"Lite"atidarė savo anū - 
kams Anastazija Stankie- 
nė.

EKSKURSIJA Į CORNWAL

1965. V. 26. - 20(944)NEPRIKLAUSOMA

KREDITO KOOPERATYVO "PARAMA" 
4 MĖNESIU VEKIMO APŽVALGA.

Škautor am a-b alius 
davė $1.73o pasižadėji
mais ir apie $6oo pelno. 
Galutina apyskaita dar ne. 
sudaryta.Statybos fondas 
šiuo metu vra $7.18o, už- 

"TAURO ŽINIOS" 
Tauras dalyvavo rung

tynėse gegužės 20 d„ Prieš 
"Medicals "komandą. Rung
tynėse persvara dažnai kei
tėsi, bet mūsiškių patyri - 
mas pasirodė pušlaikio ga
lerai Tauras vedė 21-19 
santykiu ir gale rungtynių 
kai mūsiškiai išlošė 56-45 
santykiu. Taškų Pelnymu 
pasižymėjo K. Kuncevičius 
ir R. Otto.

Sekančios rungtynės . 
yra labai svarbios, kadangi 
Tauras gali paimti "Robin- 
son"taurę kaiP "Trenholm- 
me Park "krepšinio meis
tras. Rungtynės įvyks gegu
žės 31 d. 8, 30 v. v,.kampas 
Sherbrooke St. W. ir Park 
Row East.

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. ANDRUKAIT1S 
956 SHERBROOKE E.

TeL: LA 2-7236

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

"Lito" valdyba,jei 
sąlygos leis, nutarė jaunis 
siems nariams/nuo 6 iki 
17 m. / birželio mėn. 26 d. 
šeštadienį padaryti išvykt, 
į Cornwall, Ont., elektros 
jėgainės, jūrų kelio ir dirb- 
tinio ežero apžiūrėti. Būtu 
vykstama autobusais ir len
gvomis mašinomis. Infor- 
mącija jauniesiems grei
tu lAiku bus išsiųsta atski
ru aplinkraščiu.
"LITAS" TURTĖJA.

$2oo, ooo padidė- 
j o "Litas" per pirm us 
keturius šių metų mėne
sius. 18 narių turi savo 
sąskaitose daugiau kaip 
po $lo, ooo ir 34 nariai 
daugiau kaip po $5, ooo.

"Uitas" duoda pirmuo 
sius morgičius iki 75 % 
rinkos įkainos, o asmeni
nes paskolas pagal finan
sinį skolininko pajėgumą. 
PRANEŠIMAS LOTERI
JOS LAIMĖTOJAMS

Skautoramos metu K. 
Liet.B-menės Montrealio 
Apyl. Stovyklai paremti, 
paveikslų ir meno kūrinių 
laimėtojai yra šieibilieto 
nr. 3447 dail. Aneliūnaitės 
paveikslą laimėjo J. Kibirk 
štis;nr.98 dail. R. Bukaus
ko Pav. - EI. Bukauskienė; 
nr. 2549 dail. A. Daniliaus
ko Pav. laimėjo J. Kardelis 
nr.368o dail.V.Remeikos 
pav. -C vSaukas;nr. 1554 
dail.O.^abliauskienės Pav 
P. Rutkauskas ;nr. 1148 dail. 
A.Zubienės Pav.M.Šulmis 
tras;nr.l222 dail.A.Vaza- 
linsko pav.-Giriunas; nr. 
16§O Pr. Baltuonio kūrinį 
- Sitkauskienė;ir nr. 3910

J. Blauzdžiūnoornamentuo- 
' tą Vytį Kristina Kličiūtė.

Iš varžytinių leistąjį 
ir tam tikslui dovanotą dai 
lininko R. Bukausko Paveik 
slą laimėjo G. Alinauskas. 

Visiems maloniems 
dailininkams ir meninin
kams, nuoširdžiai parėmu- 
siems loteriją savo kūri- , 
niais, taip pat ir visiems 
talkininkams loterijos bi
lietų platintojams, stovyk
los komiteto vardu tariu 
nuoširdų ačiū.

Tuo pačiu visiems lai
mėtojams, kurie dar nėra 
atsiėmė laimėti) fantų,pra^
S K . Čekaitis. Maks-
los komiteto Pirmininką ’ - - — - - -
Pr.Rudingka banke'Litas

J. Siaučiulis.

VLADAS KIŠKIS, 
populiarus Montrealio lietuvis,

Ar torontiečiai Prisimena tuos gerus laikus, kai 
šoko vedami Liūdo Rucevičiaus? Ar atpažįstami?

g eg. 24 <1. ryta mirė širdies ■ • ——1 ■ ■■
smūgiu. Pašaivotas Wilsony AUKŠTESjNHJlŲ LITUANISTIKOS loronto n '

RP 'Sl-nSTlIVES MONTBEAįįtEETUVĖS BAIGUSIEJI 
fe '■-5- MOKSLUS

konavičiu tarmoie, Brome La
ke, P.Q. V. Kiskis buvo veik
lus ypaG DLK Vytauto klube, 
kur jis buvo vienas iŠ direkto

rių, 60 .r.etų amžiaus.

MONTREALIEČIAMS 
PADĖKA

Širdingiausiai dėkoja - 
me mūsų brangiems mon- 
trealiečiams už didelę au
ką Juozo Žuko Pakasinoms 
Paskutinį kartą jam įteikei 
brangią dovaną nePavydėda 
m iKanados Žemelės. Lai 
būna lengva jam ilsėtis.

Mūsų gerb. vikaras bū
damas vienas, nežiūrint di
delio nuovargio, padėjo iš 
širdies viską aprūpinti.Kar 
tu lankė tą žmogų ligoje 
širdies viską aprūpinti. Jis 
daug kartų lankė tą žmogų 
ligoje ir matydamas jo var
gus, atjautė ir paaukavo 5 
dol, tariame nuoširdų ačiū.

Ne vieną kartą mūsų 
kolonijos lietuviai parodė 
savo duosnumą šitokiuose 
įvykiuose, kiekvienas duo
damas klausė: "Ar užteks, 
ar daugiau reikia?"

Mūsų brangūs tautie - 
čiai, turite tikrai auksines 
širdis ne tik pasilinksmini
muose, bet ir pagalbos rei
kaluose. Ačiū širdingai.

Rinkėjai.

Aukavusiu sąrašas: 
J. V. Andejauskas, Claire 
Demers, Valaka, Alice, P. 
Paulauskas, J. Adakauskas, 
T. Janusis, C. A. Juška, O. 
Martin, latvėnas, O. Rama
nauskas, J. Ambrasas, T. 
Grimaila, A. Morkeyjčius, 
J. Virbila, Vitas, C. Zeko- 
'nis, N.Kriščiūnas, J. Pap
lauskas, J. Braknys, H. M c 
Cutch, Roland Dub, M. Gri- 
ciūnas, J. Naris, J. Pazno- 
kas, T.Ą, Krėvis, M. Arlau
skas, F.SuPlevičius, B.Sal- 
čiūnąą, J. Laurinaitis, P. 
P.Revickas, M. Sandars, L. 
Bououet, A. Naujokas, Mac-

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

STASYS DAUKŠA, LI„ D.
4 Notre Dame St E.

Suite 902 ir 903
Te!.: 861-84/8 ir 

861-8479

vytienė, F. Kaušakis, V. Kri
ščiūnas, Strėlis, Girdauskaą 
C. Mickūnas, Tušas, P. Bo- 
tyrius, S. Virbalas, J. Pet - 
rauskas, J; Lisevičius, M. 
Kleiza, J. Mickūnas, B. Grai
bus, Pažėra, S.Remeikis, A. 
Graibus, Meištas, S.Mozū- 
raitis,Vogonienė, H.Adomo 
nis.

Pasitikrinkime NL prenumeratos 
mokestį!

LY.IE
Įvyko šeštad., geg. 22 d.
A. V. salėje.

Kursu vedėja Br. Luko 
ševičienė kursų iškilmę 
prdėjo giesme, Po kurios 

, pakvietė tradicinį prezi
diumą. Kultūros fondo var
du gražią ir įdomią paskai 
ta patiekė V. Jonynas. Po 
to prmųjį; dviejų kursu mo
kiniams išdalyti kėlimo į 
sekantį kursą pažymėjim
ai, ir sekamai įteikti bran
dos atentatai baigiamajam 
kursui, šiemet kursus bai
gė 7 mokiniai:V.Adomony
tė, A. Ališauskas, G. Bulota; 
D. Mačiukaitė. A. Staškevi- 
čiūtė, A. Staškevičiūtė, N. 
Gedvilaitė ir A. Staškevi
čius. Baigusiems Įteikta 
no gražų Anykščių šilelio 
leidinį ir Kult, fondo dar 
po vieną knygą.

Baigusiems sveikini- 
nimus ir linkėjimus parei
škė T.K.Pečkys, T. J. Vai
šnys, KIB Kr. V-bos Pirm, 
dr. P. Lukoševičius, "Lito',' 
kuriąjkuųsus Paremia fi - 
nansiskai atst. D. Jurkus ir 
Kursi) tėvų k-to pirm. A. 
Blauzdžiūnas.

Tą proga A. Blauzdiū- 
nas pažymėjo, kad kursų 
vedėja Br. lukoševičienė, 
Montrealyje mokytojauja 
jau penkiolika metų, todėl 
k-to vardu Įteikėgražiai ir 
meniškai įrašytą albumą, 
o mokiniai Puokšte rožių,

Meninėje dalyje R.Pie- 
šina Puikiai paskambino 
modernių kūrinių solo ir 
palydėjo K. Barteškos po
ezijos skaitymą. Labai vy- 
kęsbuvo kupletų kvartetas 
- Kudžma, Ališauskas,Juo
dis,Staškevičius. Tautinių 
šokių, palydimų Stškevi - 
čiaus akordeonu,pašoko 
Kursų mokiniai. Programa 
buvo graži ir įdomi. Po to 
sekė vaišės ir šokiai. Kur
sų iškilmė buvo graži.

DAUG BAIGUSIŲ 
AUKŠTUOSIUS MOKSLUS

Montrealio spaudoje 
pastebėtos šios pavardės: 
Sigitas Baršauskas, Edmu
ndas Kalakauskas/eum lau 
de/, Emilis Knystautas 
/eum Įaudė/, Leonas Sab- 
lauskas, J. F. Juras, J. A. 
Arvidas, Elena Barbora 
Lekas. Gal ir daugiau bai
gusių, bet kitus sunku iš 
pavardžių atpažinti. S veikt 
name visus aukštojo moks
lo Profesionalus ir linki - 
me sėkmės darbuose ir gy 
venime.

Visus, kas bet kur yra 
baigę aukštuosius mokslus

Kaip anksčiau, taip ir 
šiais metais Studentu Rė
mėjų Būrelis ruošia išlei 
stuves Toronto universi - 
tetą ir kt. aukštąsias mo
kyklas baigusiems birže
lio mėn. 4 d. 8 vai. Prisi
kėlimo parapijos muzikos 
studijoje.Į išleistuves pa
kviesti tėvai, svečiai ir vi
si studentai. Bus gražios 
vaišės,dovanų įteikimas 
ir šokiai.

Gražu būtų, kad visi š. 
metais baigusieji atsilanl- 
kytų.

Šiemet Toronto univer
sitetą baigs 20, mokytoju 
institutą-4.

Išleistuvėse dalyvaus ii 
torontiškiai, kurie kitur 
baigė, įsigijo daktaro ar 
magistro mokslo laipsnius.

- Ontario College of Edu 
cation suteikė Bachelor of 
Education laipsnius mok. 
Petrui Balčiūnui ir Daliai 
Skrinskaitei.
PRTSTKĖITMO PARAPIJOS

klebonijos ir kiti}. Patalpų, 
statyba pradedama birže-p 
lio mėn.pradžioje.Kerti
nio akmens pašventinimo 
iškilmės bus gegužės 3od 
po 12 vai.pamaldų.

Statybą vykdys lietuviai 
kontraktoriai. Planus Pa
ruošė inž. dr. A. Kulpavi- 
čius.Tikimasi darbus bai
gti šiais metais.

Naujos patalpos parapi
jai labai reikalingos, ypač 
nauja klebonija ir jauni - 
mui patalpos.

AUŠROS VARTŲ PARA P.
ŽINIOS 

-Pakrikštytas Juozo ir 
Anelės Keršių sūnus Juo
zo Antano vardais.

- Praėjusio sekmadienio 
riųkliava-325. 50 dol.
- Sį antradienį Pųrai sa
vaičių išvyksta į Čikagą 
T. J. Vaišnys.
- Birželio 6 d.yra 
Sekminės. Tai yra viena iš 
didžiausių liturginių šven
čių. Su Sekminių oktava 
baigiasi velykinis laikotar
pis bažnytinėje liturgijoje.

PREKYBININKAS

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 Ir UN 6-2064

ALLIANCE
REALTIES INC. 

Montreal Real Estate traard 
Nariai.

D. Baltrulconis
P. Rudinskas
I. Skučas

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
margyčių parūpinima*.

/ir vidurinius/ prašome at
siusti savo foto.

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

DR. IRWIN COP N I CK
Dantų Gydytoja* 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel: UN 6-4364

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
TeL WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

KAUFMANAS
savo krautuve Perkėlė į 
4115 St. Laurent, kur dabar 
turi daug didesnes patalpas 
ir klientų mašinoms pasta
tyti laisvą vietą.Pas P.Kauf- 
maną visos Prekės eina ur
mo kainomis,kas yra tiktai 
apie pusę kainos.

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

4.5% Už INDĖLIUS
4.0% UŽ EIN.S—-TAS.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2000.

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

KASOS VALANDOS: 1465. De Seve SL sekmadieniais nuo 
1030 Iki 12.30 v„ darbo dieno mis —nuo 10 iki 3 v., iismrlant 

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

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

penktadieniais nuo 7 IM O vai.__________________ ___ __
ir

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.

(atoridžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

I.G.ELECTRIC R’d
Elektros kontraktoriu* 

IGNAS GURCINAS 
889 — 56 Avenue 

Lącbine. TeL 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentai ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St Hubert, 
netoli St. Helen salo* 

(1967 m. pat. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
ApL 4. Rosemount.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOT|,

BANGA 1410, 5.30 V AL. VAKARO, 
Programos vedėja* L. Stealceviėin*.

Telef.: 989-8834

Praėjus 4 mėn., Lietuvių kredito kooperatyvo Pa
ramos valdyba randa reikalo savo narius bei lietuviš
ka visuomene Painformuoti apie šios finansinės insti
tucijos veikimą. Mūsų manymu, neužtenka paskelbti vie 
nos dienos ar nuotaikos pągautus davinius, o reikia du
oti pilną veikimo vaizdą. Šią proga patiekiame palygi
nimą šių metų keturių mėnesiu balanso su praeitų gru
odžio mėn. 31 d.balansu. 

1965 m. 
balandžio 30 d. 

$ 2,000.00 
106,805 ,OO 
275,000,00 

. 480,382, OO

Aktyvai: 1
Kasa....................
Ein. s rtos banke 
Indėlis-Soc. 5 % 
Asm. paskolos. .. 
Ilgalaik. nekiln. 
turto paskolos. .. 
Trump, nekiln. 
turto paskolos. .. 
Investacijos.........
Kiln, turto pask. 
C. Pakers..............
Nekiln. turto 
pask. C . Packers. . . 43, OOO, OO 
Pirmyn aPmok. 
draudimas..............  790. OO
Pereinamos sumos 6, p6O. OO 
Raštinės invent. . . . 8, 934 , OO

1964 m.
Gruodžio 30 d. 

$ 2,000,00 
99,487 ,OO 

100.000,00 
507,542, OO

992, 205, OO

230,005.00
41,697 . OO

10,380.00

2,197,858 , OO

Pasyvai:
Paskola Society. . . .
Seni kapitalas. . . 545,158.00
Indėliai..................1, 556, 995. OO
Atsargos kapitalas. .28, 909. O 
Specialus Fondas. . .17 ,291.00 
Kiln.turto amor
tizacija. ........................... 4, 215. OO

Akceptuoti čekiai. ... 6, 226. OO 
Pereinamos sumos. 21 , 646. OO 
Pelnas už 4 mėn. ... 17, 418 .OO 
1964 m. nePad. Pelnas

2,197,858.00

1,064, 630. OO

230,193. OO
40, 697, ‘ "OO

10,955, OO

43,000, OO

6, 141, OO 
5,057, OO

2,109, 702, OO

5, OOO, OO 
638, 385.00 

1,367, 655.00 
28,578.00 
17, 291 .OO

15,748.00
6,655.00

30,390.00

2,109,702.00

Šios skaitlinės rodo, kad Paramos balansas Per ke
turius mėn. yra padidėjęs $ 88,000.00 ir tas padidė
jimas buvo Pasiektas Per šių medi kovo ir balandžio 
mėn. Tas rodo, kad Parama auga ir stiprėja. Ta pačia 
proga turim pareikšti padėką nariams už kooperatiš- 
ką susipratimą, ir stiprinimą savo lietuviškos finan
sinės organizacijos. Tauplmo- indėlių sask.padidėju
si net $ 190, OOO. OO.šėrų gi sąsk. sumažėjusi iki 
$ 93, OOO. OO. Per šious keturius mėn. Parama turi 
Š17, 418. OO. Pelno, jau atmetus visas išlaidas ir pa - 
lųkanaa ,už indėlius. Tikimės, kad šiais metais turė
sime didesnį Pelną negu praėjusiais metais.

Paskutiniu laiku Paramos valdyba yra išpildž
iusi visus valdžios reikalavimus ir duoda mort* 
gičius iš 6 1/2 %, o asmenines paskolas iš 7 %. 
Taupytojams mokama palūkanų nuo 4 1/2 % iki 
5%.
Kviečiame visus tautiečius pasinaudoti Para - 
mos patarnavimais.

Ateity bus dedamos pastangos plėsti savo vei
kimą, prisilaikant sveikų ekonominių ir koopera
tinių principų. Valdyba.

KANADOS LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ

draugijos Toronto Sky- 
riaus valdybą dabar suda- 
ro:Dr. St. Pacevičius, Dr. J. 
Vingilys, Dr. Galiauskienė 
ir Dr. Gustainienė.

BŪSIME DĖKINGI VISIEMS, 
kas patars savo kaimynams 
ar pažįstamiems užsisakyti 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS '

Vakarais ir šeštadieniais i 
pagal susitarimą.

(1082 Bloor W., Toronto) |
(j rytus nuo Dufferin Str.)&

Rastinė: LE 4*4451. a

PARDAVIMAS ■ PIRKIMAS

rezidenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
morgičiy parttpinimas.

“VĖŽINA
REALTIES

Brokers

6571 - 10th Ave..Rosemount 

Montreal 36, P.Q.
Sav. Andrius Zisiunas. 725-9788.

Montreal Real Estate Board Nariai
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