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je’ rimtis nesutvirtėjo, tačiau 
nieko neįvyko, kas bendrąją 
padėtį žymiau pablogintų.

Santo Domingo vidaus revo
liucija nepadarė nieko, kas pa
dėtį blogintų. Ten paliaubos, 
nors ir ne absoliutiškai, bet vis 
dėlto buvo tęsiamos.

Daugiau riimties ir solidaru
mo įnešė iš kitų Amerikos vals
tybių kariuomenės dalinių atvy
kimas ir dalies JAV kariuome
nės atšaukimas.

JAV-s.skr. D.Rusk pareiški
mu.

S. DOMINGO GALI 
SUSIDARYTI DAUGUMOS 

VALDŽIA,
kuri gali būti išrinkta plebisci
to būdu.

Tiesa, tai daugiau Rusko 
sugestija, kuri tačiau iš kovoja
nčių pusių patvirtinimo nėra 
susilaukusi. Vis dėlto atrodo, 
kad derybos tarp kovojančių 
šalių vyksta tarpininkaujant 

patarėjuiAmerikos prezid. 
Buncfy.

MęGEORGE BUNDY

Diktatoriaus Trujillo išderin
tas kraštas dabar sunkiai sude-
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Anglijos Laraliu pora, po viešėjimo V.Vokietijoje; 
kur larnkesi ir Berlyne, jau sugrįžo namo, manyda
mi, kad jų lankymasis pasitarnaus geriems santy
kiams sustiprinti, ko jie,sakė«tikisi.

Tai gauja diktatorių: Santo Domingo I r’ il!o, Stalinas ir jo (pė<’i — 
nis Chruščiovas, kurie privirė tiek košės, kad dabar neįstengia iš
srėbti nei Kosyginas, nei Johnsonas, nei daugelis kitų, kurie nori 
taikos ir sugyvenimo.

doma, o Egiptas — yra labai 
didelėje jų įtakoje. Indonezi
jos sukaktuvių proga diktato
rius Sukamo pasidžiaugė, kad 
komunizmo įvedimas buvęs sė
kmingas. Šia proga pastebėti
na, kad su komunizmo įvedi
mu,

INDONEZIJA TAPO
NAUJAS AGRESORIUS,

kuris pastoviai veda užgrobi
mo karus. Ir dabar Indonezija 
kariauja su Malayzija, kurią 
pasiryžusi užgrobti. Malayziją 
tačiau gbia Anglija.

Arabų valstybių nutarimas 
’’išlaisvinti“ Izraelį rodo, kad

SUSIDARO KOMUNISTŲ 
AGRESIJOS FRONTAS,

, i,i- klavimo organizaciją,
kuris issiplecia nuo Indokim- rįos pasekmėje visi ki~_
jos, per Indoneziją j Arabijos reikalingi dalykai būtų dra- 
pusiasalį ir siekia net iki Ame- • ■ • ----------
rikos, kur Kuba, ir Haitį salos^..
• Prancūzija, de Gaulle 
vedama, pasisakė už trau
kimąsi iš Atlanto sąjungos 
ir atsisako aūiyvauti NATO 
manevruose.

rinamas.

Daug blogiau yna Vietna-
kuris

PATS VIDUJE 
NESUSITVARKO,

nes kai min. pirm, paskyrė du 
naujus ministerius, tai prezide
ntas jų nepatvirtina. Ir tai da
rosi, kai Vietnamui tenka pa
kelti sunkias kovas su priešu - 
šiauriniu Vietnamu (Vietkon- 
gu), kurio jau reguliarūs dali
niai kovoja pietiniame Vietna
me.

Nežiūrint JAV bomborda- 
vimų,

PRADEDA KOVAS 
VIETKONGAS STIPRIAU

prieš Vietnamą. Keliose vieto
se Vietkongas puola,ir vyksta 
didelės kovos,

JAV ir Vietnamo lėktuvai 
griauna šiaurės Vietkongo ka
rinius objektus, bet Vietkon
gas, nežiūrint pakartotinių J 
AV taikos siūlymų, nenusilei
džia ir toliau veda kovas.

Šios kovos nelengvos, ypač, 
kai pačiame Vietname nesuda
romos sąlygos, kurios leistų vi
sai tautai vieningai kovoti už 
savo laisve.

Tamsiąją praėjusios savai
tės dėmę sudaro

ARABŲ NUSISTATYMAS 
■’IŠLAISVINTI 
PALESTINA“ ...

Žinoma, iš žydų valdymo. 
Arabai, tokiu budu, darosi ag
resoriais, kaip Azijos pietry
čiuose indoneziečiai ir kinai.
Tai yra komunistų įtakos pad a- se^retorius, ragina kitas Nato valdoną tartis dėl NATO SU 
nnys. Ir Indonezija ir Egiptas tybes suprasti JAV-ių žygius ViefjAy prezidentu 
yra stiprioje komunistų jtako- name ir Domininkonų Respubliki 
j e,—Indonezija komunistų vai- je.

me,

KITOS NAUJIENOS
• Dabar vykstančiuose 
Paryžiuje NATO pasitari
muose JAV min.MacNa- 
mara pasiūlė sukurti ben
drą karinio NATO apsigin- 

/ , ku - 
rios pasekmėje visi karui

• Naujoji Zelandija Viet
namu! paremti siunčia ka
riuomenės dalinį. Tai 38 
valstybė remia Vietnamą.

• Gegužės 28 d. Armėni
jos egzilai minėjo Armėni
jos laisvės paskelbimo su
kaktuves .

• Tarp Jordano ir Izra
elio įvyko pasienio susi - 
šaudymas.

Al® V. Vokietijos Kancleris

uge gaminami visų NATO 
valstybių.

• Lippmanas spaudos ko
nferencijoje Londone la
bai gerai pasisakė apie 
spaudos laisvę.

KAS NAUJA KANADOJE

Kanados aps. min.
Heyeler, lankydamas ka
ro dalinius Europoje, su
sitiko ir su Kipro Prezi - 
dentu Makarios, kuris 
Kipre sukėlė kruvinas 
kovas
• Finansų ministerio 
Gordono pasiūlytasis sek
ančių metų Kanados biudže* 
tas priimtas 132 balsais 
prieš 86.

KVEBEKO SEPARATISTAI 
valstybinę Viktorijos die 
nos šventę panaudojo de 
monstracijoms prieš Ka
nados vienybę. Demonstra 
cijų, kurios buvo Montrea 
lio mieste , metu panaudo 
tos net bombos, kurių vle 
na sprogo prie "Pruden
tial Assurance Co of Eng 
land Ltd. ", kita rasta nes 
Progusi Pašto įstaigoje.Dę 
monstrantai išdaužė dau 
gelio krautuvių langus, su 
degino kioskų, šiukšlėms 
mesti dėžių ir padarė už 
puolimų ant policijos. De 
monstrantai šaukė "Tegy 
vuoja revoliucija" Pakarti 
drauge su lasage". Yra 
sužeistų Policininkų. Suim 
ta apie 1OO demonstrantų.
• Ouebeco parlamentas 
svarsto balsuotoju amžia 
us pakėlimą. Pasiūlyta, kad 
sukakę 18 metų jau balsuo 
tu rinkimuose.

— Vakarų Vokietijos kanc 
leris Erhardas palaiko JAV žy 
gius Domininkonų valstybėje.

neJAV atstovas Vietname 
gali atvykti į Vašingtonu, 
nes nesusitvarko valdžia

LIETUVOS BUDELIS

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 
GYVENIMO DUOMENYS

SPAUDOS MĖNESIUI
JAV Lietuvių Bendruo

menės Centro Valdyba sp
audos mėnesio proga pa
ruošė išleistų knygų sąra
šą ir išsiuntinėjo visoms 
JAV LB apylinkių valdy
boms.

Centro valdyba bendra- 
raščiu kreipėsi į visas LB 
apylinkių valdybas su pa
geidavimu, kad kiekvienoje 
apylinkėje būtų platinama 
lietuviškoji spauda .Kur nė
ra spaudos platintojo, apy
linkės valdyba turi steng
tis platintoją surasti.

PASIRUOŠIMAI BIRŽELIUI

Iš Maskvos gautomis 
žiniomis, balandžio mėn. 
gen. Ivan. Sierov. pašalin
tas iš Sov.S-gos kom.par
tijos narių. Jis 1954 m. va
dovavo sovietų slalftajai 
palicijai/saugumui/, nuo 
1926 m.partijos narys,
1956-1961 m. partijos cent- KAUNO ARCHIVYSKUPlJOS 
ro komiteto narys. Pasižy
mėjo 1939-1940 metais įvy-

Pabaltijy. ____________ ____o-o-__
Jis buvo sudaręs Pa- 7 d. nebėra tose pareigose, 

baltijo valstybių "Prieško- jo vieton buvo išrinktas 
munistinių ir priešrusiškų- prel. J. Labukas.

- . . ____________________ jų asmenų'Tikvidavimo pla- „ Vyskupo V.Brizgio 25
lanto sąjungos (Nato) generaliniEr hardas atvyko į Vašing- ną ir 1941 m. buvo išvežimų m. vyskupavimo sukaktuvių

vo kalmukų, čečėnų, ingušų 
ir Krymo totorių deporta-

• Maskvoje lankosi Nor- cijoms, R. Vokietijoje yra 
“vegijos min.Pirm.Gertjarddeportavęs žmones į urano

senas, o po to lankysisSve- kasyklas. Už žmonių naiki- 
dijos Erlanderis ir Dani- nimą ir kitus "nuopelnus" 
jos Kragas. Sierovas/dabar 60 m. a./
• Amerika įveda naujus buvo apdovanotaę Lenino 
greitus traukinius, kurie ir bitais ordinais. Dabar 
tarp New Yorko irWashing/Ff. ^Įnių, kad ir jam 
tono vaiščios po 240 kilo- būti įskelta byla, 
metrų per valandą.

mėjo 1939-1940 metais įvy- .ir Vilkaviškio vyskupijos 
kdęs nusikalstamus darbus valdytojas kan. dr. Juozas

~ Stankevičius nuo gegužės

metu giedojo Dainavos an- 
samlio choras, pamaldas 
laikant pačiam vyskupui.
• New Yorke vyk® Tauti
nės sąjungos seimas.

Dr J, Valantiejaus re
zidencijoje, š. m.gegužės 
23 d.įvyko New Bufalo ir 
La Porto lietuvių susirin
kimas birželinių įvykių mi
nė jięno Proga.

Šia proga lankėsi Lb 
Chicagos apygardos valdy
bos nariai V.Šimkus ir J. 
Vaičiūnas. V.Šimkus skai
tė įvykiui pritaikytą paskai
tą ir parodė dokumentinius 
Lietuvos vaizdų, okupacijų 
ir genocido filmus. Jonas 
Vaičiūnas kalbėjo lietuvių 
bendruomenės reikalais.

Dr. J. Valantiejus,. 
3-sios kartos lietuvis, su
tiko sudaryti laikinąją Lie
tuvių Bendruomenės apylin 
kės valdybą. Lietuvių Ben
druomenės idėja susirinku
sių buvo suprasta ir filmai 
šiltai priimti.
• Čikagoje pasibaigėdail. 
Kasiulio paroda, suruošta 
"Gintaro". Paroda buvo di
delis susidomėjimas.

• Evangelikų lietuvių Sio- 
no Parapijos klebonui Tau- 
Perui sukako 60 metų am
žiaus.

Kvebeco min.pirm. J. 
Lesage McGill universi- 
tas įteikė garbės doktora
tą, o separatistai šaukė 
" Pakarti drauge ir Lesa
ge" ..

DIDELĖ KATASTROFA

• Lenkijoje iškilo nauja 
ūkinė afera, kuriuos pasek
mėje suimta apie šimtas 
pieno ūkio tvarkytojų.

• Popiežius sutiko daly
vauti Lenkijos 1OOO metų 
katalikybės įvedimo iškil
mėse. Gomulka sutikęs Po- 

Pravzžiuojanfį Prekinį trau-* Piežių įsileisti, 
kinį,kuris nuėjo nuo bėgiu,
ir 21 vagonas buvo sunaikin- • Ganoje numtytame Af- 
tas.Immesan užmuštas vie-rikos valstybių suvažiavi- 
toje. Nuostolių padaryta už 
du mil, dolerių

W.Immesan vairuoja
mas sunkvežimis trenkė į

me atsisakė dalyvauti ke
lio Afrikos valstybės.

gali 
E.

• JAV patvirtintas įstaty
mas, kuriuo užtikrinamos 
balsavimo teisės visiems 
piliečiams.

• Vietkongas oficialiai 
atmetė Indijos pasiūlymą 
sustabdyti kovas ir kad tai 
ką saugotų Azijos ir Afril- 
kos kariuomenė ant sienos(

Belgijos užsienių reik, 
min. Spaak, kurio partija, 
socialistų, esanti koalici
joje su krikščionių partija, 
taip pat žymiai pralaimė
jus rinkimuose,-dabar tu
ri rūpesčių sudarant naują 
vyriausybę.

Kosyginas su Brežnevu praėjusia savaitę paleido 
prieš Staliną nepalankų šiam gandą, bet iš kitos pusės, 
jiegi leido Staliną minėti posėdžiuose, - tat ir yra ne
aišku, ar jie nori Staliną dar daugiau sukompromituoti, 
ar bando grąžinti jo garbinimo kultą, kurį, norėdamas 
pats iškilti, suniekino Chruščiovas.

MONTREALIS
ŠV. KAZIMIERO

PARAPIJOS ŽINIOS

Ontario’s $5,000,000 pavilion will be 
open to air, all under one roof.

kuri bus Montrealyje

Quebec's $4,000,000 pavilion is compact en
closed cube, overhangs the water on two sides.

Toki bus Quebeco ir Ontario paviliionai 1967 m. pasaul.parodoje.j

• Kinijos komunistai pa
reiškė protestą, kad Sov. 
Rusija dalyvautų Azijos 
valstybių sambūriuose,nes 
kinai sako, Rusija yra Eu
ropos, ne Azijos valstybė.

• Kinijos komunistai ap
kaltino Mask vakari ji Indi
jos premjero Sastri atsi
lankymą išnaudojo parem
ti Amerikos karui su Viet- 
kongu.
• Albanijos valdžia pa
reiškė, kad Rusija pagrobė 
jos povandenines valtis, 

’kai jos buvo remontuoja - 
mos Sevastopoly.

- Šią savaitę pirmasis 
mėnesio penktadienis,iš 
pažintys ketvirtadienį nuo 
7 vai. vakaro. Mišios penk
tadienio rytą 7.15 ir 7.45 
ir 8 vai. vakaro.
- Sekmadienį Sekminės
- viena iš didžiųjų metinių 
švenčių.
- Pakrikštytas M. ir V. 
Murauskų sūnus Pauliaus 
ir Grigorijaus vardais .

Mirė Br. Stankienė,56 
m. , palaidota pirmadienį.
- Sofija Veršinkienė mi
rė Forth Chambly.
- Parap. piknikas birže- 
lio 20 d.Vekterio vasarvi- 
vietėje.

WySinskis ir Gomulka susitarė 1000 Lenkijos krikšto 
sukaktuvėms atsikviesti i Lenkiją. Popiežių Paulių.
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VIEIlOSDEmOnSlRflCIJOS
(IfUZTEOKR

RAŠO ALGIRDAS BUDRECKIS

Apie Vašingtono žygį 
daug nereikia Pasakyti, 
jo eiga ir pasisekimas 
mums visiems aiškus. 
Bet vertėtų panagrinėti 
jo reikšmę. Gegužės 15 
d.demonstracija įrodo 
lietuvių visuomenei, kad 
pas mus dar yra užtek
tinai aistros ir dinamiš
kumo spontaniškai susi
burti ir kad, per trumpą 
laiką, be jokios forma - 
lios organizacijos, bei 
nuovargingų posėdžių, de- 
tališko planavimo ir po
pierizmo, galima atlikti 
politinę akciją. Gegužės 
15 d.demonstracija mu
ms įrodo, kad aktualus, 
lietuviškas užsimojimas 
sali ręsti visuotinio pri

tarimo. Nežiūrint, ar mes 
respublikonai ar demokra
tai, ir nežiūrint į ideolo
ginius pasiskirsQfmus ir 
Partines pažiūras, mes ga
lime kartu dirbti ir sėk - 
mingai atlikti savo užsi - 
mojimu. Beje, ne teoreti
nė tezė, kad lietuvių visuo
menė, kada ji turi noro ir 
ūpo, gali pozityviai pasi - 
reikšti ir kad amerikinė 
visuomenė gali būti lietu
vių veikiama.

Bet nepasitenkinkime - 
vienu žygiu. Vienas žygis 
nereiškia,kad kova laimėk 
ta. Ogi mūsų kovos tikslai 
yra Lietuvos išlaisvini - 
mas. Taipogi, nePasiten - 
kinkime vietinių demons
tracijų ir yizitų proga bir
želio 15 d.Šitokie užsimo
jimai turi maža atgarsio, 
kadangi jie vietinio pobū
džio. Negana pademonstro- 
ti ties miesto rotuše arba 
aplankyti valstybės guber - 
natorių.Keista, kad ir mū - 
su veiksniai tik planuoja 
vizitus į valstybės depar
tamentą. Kur tie moksli - 
niai veikalai atkirsti so - 
vietų melui ?Kur tos ma
sinės demonstracijos ats
verti 25 metų okupacijos 
makab.-riškus festivalius 
Vilniuje ir Kaune?Jų nė
ra ir matyti, kad ir nebus 
... jeigu neatsirastų par
tizaniškas aktyvas,kuris 
užpildytų politinę tuštumą

Jeigu per tris savaites 
sugebėjome suburti per2. 
ooo lietuvių demonstraci
jai, jeigu sugebėjome pa
reikalauti ir laimėti vizi
tą Baltuosiuose Rūmuose 
ir Atstovų Rūmų pirminiu 
kuose, jei sugebėjome iš
kelti Lietuvos reikalą Per1 
televiziją, 10 radiofonų ir 
keliasdešimt laikraščių , 
jei sugebėjome rasti san
tarą tarp įvairiu ideologi
nių ir pasaulėžiūrinių įsi
tikinimų lietuvių, taigi ne 
bijokime užsimoti didės - 
niems žygiams.Užtat,tu
rėkime ryžto ir nebijoki
me didelių kliūčių.

1965 metai yra ypatin - 
gai reikšmingi lietuviams, 
siais metais sukanka mū
sų krašto pavergimo dvi- 
dešimtpenkmetis. Kaiptik 
šiais metais reikia iškel
ti Lietuvos bylą Jungtinė
se Tautose;196lj m.turim 
geriausią Progą tai pada
ryti. Privalome 25 metų o 
kupacijos Proga pristatyti 
Lietuvos byla U-Thant'ui 
ir Jungtinių Tautų dvide
šimt keturiųjų komitetui. 
Taipogi turime prasimuš
ti pro tylos sąmokslą ir 
masiškai imponuoti tiek J 
Tautas, tiek JAV Politini

us sluoksnius, jog lietuvi
uose stipriai plaka laisv
ės tėvynei pulsas. Laikas 
pribrendo forsuoti Jungti
nėse Tautose Lietuvos kl
ausimą. Neatidėliokime il
gai šito veiksmo. Jeigu jį 
dabar ne iškels imę. tai ka
da iškelsime ?Dar po 25- 
ių meti), kai Lietuvos oku- 
pacijos 50 metų vergijai 
sukaks ?Delsimas būtų tik 
apsimulkinimas ir merdė
jimas.

Gal klausiate kaip mes. 
lietuvių visuomenė,gali - 
me vyk‘dyti šitą milžiniš
ką uždavinį. Konkrečiai - 
rudeniop, t. y. lapkričio m.- 
kada J.T. sesija atsidaro, 
galime suruošti milžiniš
ką lietuviu rųanifestaciją

Madison Square Gardens, 
Niujorke, kuriam e dalyvau
tu tarp 15 ir 2o tūkstančių 
lietuvių.Skaičius įmano - 
mas, nes buvo tiek lietuv
ių Per pasaulinės parodos 
Lietuvių Di^ną, Masinė gi , 
manifestacija šiaip reikš- 
tųsūbūtų politinis mitin - 
gas, kuriame kalbėti mū
sų I ietuvos pavergimo kl-* 
aušimu mūsų politikai ir 
kai kurie Afro-Azijos va
dai ar atstovai.Į manifes
taciją būti] kviečiami JAV 
valstybininkai bei Jungti
nių Tautų atstovai. Susirip 
kimas priimtu peticiją ar 
ba rezoliuciją iškelti Lie-’ 
įuvos klausimą J.T-ose . 
Si peticija kartu su moks-* 
liniu memorandumu būtų 
suteikta U-Thant'ui, 24-jų 
komitetui ir kiekvienai J. 
Tautų atstovybei. Demons
tracijos tikslas būtų pa - 
veikti pasaulio opiniją Per 
laikraščius, radiją ir Ki - 
tas priemones, iškelti Lie
tuvos bylą tarptautinėje a- 
renoje.Masinis lietuviųpa- 
sireiškimas paremtu mo
raliai ir Psichologiškai - 
mūši) veiksnių pastangas 
daryti įtaką į atitinkamas 
vyriausybes. Masinis de - 
monstravimas duotu mū - 
sų bylai masinio pritari
mo foną.

Iš kiekvieno lietuvio būl- 
t ų reikalaujamas jo daly 
va’vimas manifestacijoje, 
jo piniginė auka/visa ma
nifestacija kainuotu apie 
$ 25. ooo, t. y. mažiau nei 
P. P. Lietuvių Diena/, ir 
jo talka Paraginti kitus Ii 
etuvius prisidėti prie ma
nifestacijos. Sitam uždavi 
niui organizuoti galėtum
ėme atgaivinti gegužės 15 
d. žygio aktyvus įvairiuo
se kolonijose ir juos iš - 
Plėsti. Iš buvusių žygiuo - 
tojų Niujorke galėtum ėmė 
sudaryti koordinatą, kuri^ 
sudaryti) reikalingas ko
misijas ir kuris sukvies1 
tų talkon visuomenės veii 
kėlus ir veiksnius.Šitą są
jūdį galėtumėm pakrikštyl- 
ti Lietuviai už Nepuikiau-: 
somybę----L ithuanians foį"
Independence. Jo sponta -> 
niškumas rastų pritarimd 
lietuviuose ir darytų įta
kos į svetimtaučius.

Jums svarstant šitą pa 
siūlimą, norima priminti 
y ieną klausimą: JEI NE 
SIAIS METAISįTAI KADA 
JEI NE MES PATYS, TAI 
KAS ?Sąžiningai Pasvarstę 
kite Situs klausimus tik 
tada duokite sprendimą.

Amerikos Lietuvių Stu
dentai ir Organizacijos 
už Laisvę.Niujorko lietu -

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 mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

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

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESALYGINAI GARANTUOTOS

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI 
3, 4 ar 5 metai 5V(t% 1 ar 2 metai 5% 

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

Eastern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal.

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

LIETUVA LAISVŲ TAUTŲ 
EILĖSE

Pirmiau buvo skaitoma, 
kad Pasaulinėje parodoje 
New Yorke dalyvauja lais
vam pasaulyje gyveną lie
tuviai, o dabar parodoje da
lyvauja Lietuva su savo pa- 
vilionu Kryžium ir Lietu
vos Vėliava.

Bendroje eisenoje, ati
darant parodos antra dalį, 
vių visuomenei pritariant 
imasi iniciatyvos sušauk
ti visuomenės susirinki - 
mą š. m.birželio 25 d. 8 
vai. vak. Apreiškimo para*- 
pijos salėje, Brooklyne, ap
tarti masine marūfestaci-1 
ją iškelti Lietuvos bylą 
Jungtinėse Tautose, išplės
ti šio žygio baze, ir suor - 
ganizuoti centrinį aparatą 
Niujorke.vykdyti šitą Užsi
mojimą. Į susirinkimą kvi
ečiami visi visuomeninin
kai, organizacijos, Pavie - 
nys veikėjai, politinai va
dai ir veiksniu atstovai . 
Amerikos Lietuvių Studen 
tai ir Organizacijos už La 
isvę kreipiasi į organiza
cijų centro valdybas bei 
vietines valdybas įgalio
ti atstovus šiam susirin - 
kūnui.

O Nepriklausomos Lietu - 
vos red. konstatuoja, kad 
A. Budreckio pasisakymas 
yra konstruktyvus, geras 
ir lengvai įvykdomas, ir 
nuoširdžiai jam pritaria. 
Bet tuo mastu,kokia A. Bu- 
dreckis šį klausimą kelia, 
jis nėra pakankamas. NL. 
red., sveikindama šį sumą- 
njmą, kitame N L numeryj 
pasisakys dėl jo nepakan-* 
kamumo tam didžiam tiks
lui, kuriam visa tai projeH- 
tuojama.

lietuviai su savo trispalve 
žygiavo kartu su kitomis 
laisvomis tautomis

TV reporteriai dauge
liui milijonų savo žiūrovų 
pasakė: "Štai čia žygiuoja 
Lietuva".

Yra džiugu, kad čia gi
mę ir augę lietuviai yra su
interesuoti lietuvių ir Lie
tuvos laimėjimais ir su di
deliu Pasiryžimu dėl tedir
ba.

LKPP nauja valdyba su 
jos Pirmininku A.Vakseliu 
jau yra padarius gerą pra
džią, o dabar priklausys 
nuo visų galimų aplinkybių 
ir gero pasisekimo.D.Pe- 
nikas pranešė, kad reikalini 
ga sukelti 5, OOO dole rių 
prie likučio iš praeitume- 
tų ir prašo aukų. LKP R iž
dininko adresas :Antanas 
Setikas, 8411 1O1 Street, Ri
chmond Hill 18, New York. 
USA.

A. S. Trečiokas, 
Spaudos ir inf.kom.pirm.

TRIMITO AIDAS
Žydėjo vyšnių sodai. 
Lakštutė suokė vakarais , 
Išėję broliai ginti laisvės 
Kovoje žuvo milžinais.

pirmuoju žodžiu

Kad išlaikius gyvą, gar 
bingą Lietuvos kaulių Są
jungos įdėją mūsų tremti
es kelyje; kad! prisiminus 
tuos brolius ir seseris, ku
rie ant tėvynės aukuro ati
davė savo didžiausia duok
le, gyvybę;kad Prisiminus 
tuos dvasios milžinus, ku-

Montrealio šaulių gruDė vienoje jų iškiloje. 
Foto A. Kalvaičio.

rie savo kaulais nusėjo to
limuosius ne svetingus ši
aurės plotus. tuos, kurie už
geso žiauraus Priešo ekze- 
kucijn kančiose, tuos , ku
ris nepabūgo laukiniu prie
šo ordų ir Pilėnų didvyria
is, kovose krito su Paskuti
niais atodūsiais, su Pasku
tiniais žodžiais lūpose už 
Lietuvos laisvę, už žaliąja 
Vyčio ženklu Paženklintą 
vėliavą.

Jų testamentiniai žo
džiai, jų kraujas įpareigoja 
mus išlaikyti gyvą švento
sios laisvės ugnį, ne tiktai 
mūsų gretose, bet kiekvie
no lietuvio širdyje, mus įpa 
reigoja įdiegti ją mūsų nau
jai išaugančiai kartai,kad 
ji būtų verta savo tėvu ir 
trolių Pralieto kraujo.

Mus įpareigoja ją išlai
kyti iki didžiojo Laisvės ry- 
to, iki didžiojo Trimito šau- 
ksnąp.

^io laikraščio puslapiu
ose "Trimito Aidų" skyriu
je, bandysime Paryškinti L. 
S.S. T. veiklą, Puoselėsime 
jos gražiąsias tradicijas 
mūsų lietuviškos bendruo
menės tarpe,bendrame lie
tuvybės išlaikymo ir jos ko 
voje dėl Lietuvos laisvės 
darbe.

T.S.

APDOVANOJIMAI

L. Š. S. T. Centro Val
dybos įsakymu už DuoPel- 
nus Lietuvai ir L. S. S. T.

dyba Pareigomis pasiskir
stė sekančiai; š.St. Barau
skas Pirm. š. Ig. Petraus - 
kas I vicePirm. š. A. Kal
vaitis II vicePirm. š.P.Ga
brys sekr. š. Br. Bagdžiū- 
nas ižd. , š.St.Reutas sa
višalpos reįkl. .š.P.Raža. 
nas sPorto S. J, Šiaučiulis 
spaudos ir meno reiki. , š. 
-fui. Strelienė moterų sekci
jos vadovė.

Kuopos valdyba savo 
metiniame darbų plane 
numato:Liepos mėn. 11 d. 
P.Skruibio ūkyje suruošti 
tradicinę gegužine - Pikni
ką su plačia ir įvairia pro 
grama.

Numatyta pagyvinti š. 
moterų veiklą, suruošti 
bendra narių verbavimo 
vajų. Pasiryžta suorgani
zuoti kuopos dramos mė
gėjų grupę, vaidybos kur 
są ir žiemos sezone Pas
tatyti veikalą.

Kuopa su 1OO dol.įna
šais įstojo į Kanados lie - 
tuvių fondą ir K. L. B.Mon
trealio Apylinkės stovyk
los statybos fondą.

Kuopoje susiorganiza
vo kuopos narių savišalp
os kasa. Ją sėkmingai ve
da š. St. Reutas.

Aušros Vartų parapi - 
jos klebonas K.Pečkys S. 
J.kuoPos garbės narys uo
lus Parapijos reikalų tvar
kytojas, kuopos veikimui

visada rodo didelį Palanku: 
mą. Salės patalpose, vieną 
kambarį Paskyrė įrengim
ui kuopos būstinės.

Buvęs kuopos narys, 
dabartinės L. S. Š. T. Cen
tro Valdybos narys„ kun. 
•J. Borevičius S. J. kaulių 
Žvaigždės kavalierius, 
šiuo metu yra išvykęs Pa
storaciniam darbui tarp 
Austrlijos lietuvių.

Kuopos Garbės Teis
mo pirm. š. St. Kęsgailą 
trumpų atostogų metu bu
vo išvykęs kelių dienų žve
jybai į šiaurėje esančius 
Baskatūno ežerus.

Putvio Saulių kuopos 
šių metų valdybą sudaro: 
š.St. Jakubaitis Pirm.š. J. 
Česėkas sekr. ir š.V.Ba- 
čėnas ižd.

Revizijos komisiją: š. 
S.Banelis š. J. Jankaitis 
ir š.Kazlauskas.

D. L .K. Kęstučio šau
lių kuopos š. m.valdyba. 
Kovo mėn. 14 dieną visuo
tiniame narių susirinki
me išrinkta šios sudėties: 
š. J.Giedrikas pirm., š. Z. 
Bukauskas vicePirm. š.St. 
Petrušaitienė sekr. ir š. 
VI. Vilčinskas ižd.

Revizijos komisiją: š. 
A. Alekna, š. A. Mikus ir 
š. J. Petkūnas. Garbės TeL 
smas, š. V.Kažemėkaitis, 
š.P.Kleinotas irš.Li.JuŠ 
kienė.

apdovanoti sekantieji šau
liai:
Saulių Žvaigždės Ordinu ,
1. š.A.Kalvaitis I.K.Min
daugo š.kp.
2. š.Br.Kromelis,Vytau
to Didžjojo š.kp.
Saulių Žvaigždės medaliu.
1. š.St.Barauskas L.K.
Mindaugo š.kp.
2. š. M.Maksvytis Gen.T.
Daukanto Jūrų š.kp.
3. š. Janušytė Vytauto Di
džiojo š.kp.
4. š.Keturakis " "
5. š.V.Smilgis^ " "
Už nuoPelus L. S. S. T., ir 
gerą šaudymą sekantieji 
šauliai apdovanoti ženklu 
Geram Sauliui; __ _r
1. š.Br. Dirsė D. I. K.Ge- demokratas, bet ne ]<rikš 
dimino š.kp.
2. š. Ig. Petrauskas L.K.
Mindaugo š.kP.
3. š. St.Reutas " "

FEDOT, DA NE TOT

DALINIŲ VEIKLA

L. K. Mindaugo š.kuo
pa. v

S. M. kovo mėn; 28 d. 
kuopos nariu visuotiniame 
susirinkime naujai išrink
toji šių meti) Kuopos Val-

NL Bendradarbiui 
BRONIUI ABROMON1U1, 
Lietuvoje mirus jo myli

mai žmonai, 
PAULINAI ABROMONIENF1 

nuoširdžią užuojautą 
reiškia

NL redakcija.

Mūsų brangiam draugui, 
VLADUI KIŠKIUI, 

netikėtai mirus, jo mielą 
žmoną,

ANTANINĄ KISKIENĘ, DUKTERIS 
IR ARTIMUOSIUS 

nuoširdžiai užjaučia 
Genė ir Juozas Bakanavičiai

Mielam lietuviui
VLADUI KIŠKIUI,

netikėtai mirus,
P. A. KIŠKI FNET,DUKTERIMS

IR ARTIMIESIEMS 
nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir J. Kardeliai.

/Fedot'as,bet ne tasrru 
su liaudies patarlė/

Ministeris B. K. Balu
tis dar ryškiau pasakė šią 
tiesą: Aš ir krikščionis ir

čionis - demokratas.
Taigi,atsakant "Vieny

bei" į jos straipsnį "Kova 
su fiktyviomis blogybėmis" 
/1965, Nr. 3/ ir reikiapasa- 
kyti,kad yra tiesa, kaip ra
šo J. G/irnakalis ?/, jog:

Sla! NJspr įklausomos Lietu
vos redaktorius J. Kardelis 
pirma perspausdino V. Sirijos 
Giros "Voratinkliai draikėsi 
be vėjo”, o pastaraisiais me
tais baigė perspausdinti A. 
Baltrūno romaną "Tu mane 
šauki?”

Ir tiesa yra, kad
Tai padarė ne Vilnis, ne 

Laisvė, o Nepriklausoma Lie
tuva, kuri tiek tulžies yra iš
liejusi ant vienos išeivės ra
šytojos už tai, kad ji be jo
kios partinės tendencijos iš
leido knyga vaikams Lietuvo
je.

Tiesa, kad tai padarė 
ne Vilnis, ne Laisvė ir ne 
. . . Vienybė, kurios niekad 
to nepadarys, nes klauso, 
ką sako Lietuvos okupan
tas, o okupantas tuos rom
anus pasmerkė. Kaip gi tat 
juos galėti) dėti Vilnis, Lai
svė ar Vienybė?

Bet netiesa, kadi».NL 
Nukelta 7-tan puslapin.

Staigiai mirusio mūsų Kredito Unijos nario 

VLADO KIŠKIO
Žmonai Antaninai, dukterims Ritai, Lynn ir 

jų artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

"Litas" Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijos Valdyba.

Mūsų mielam Prieteliui 
VLADUI KIŠKIUI 
staigiai mirus,

JO ŽMONAI IR DUKTERIMS 
reiškiame gilią užuojautą ir drau
ge liūdime.

V. N. SiPeliai.

Mirus 
VLADUI KIŠKIUI, 
gili užuojauta

JO ŽMONAI, DUKROMS IR ŽENTUI 
Dana, Alg. ir Jz. Gražiai.

MM--————
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1965. VI. - 21(945) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

A. MERKELIS

Lietuvos keliu
(Ii V. Kudirkos monografijos)

9.
Varpas ir visas varpininku sąjūdis Lietuvai nebū

tu davęs to, ką davė, jei dešimtį metu /1889-1899 nebū
tu jam vadovavę s Vincas Kudirka, kuris į Varpą sudė
jo visa savo sielą ir jėgas. Varpas buvo jo visų dienu 
rūpestis ir džiaugsmas.

Paskutines studentiškas atostogas Vincas Kudirka 
praleido tėviškėje. Namo parvažiavo draug su kaimy
nais studentais Juozu Kauku ir Jonu Byla. Per atlai - 
dus nuėjo į Paežerių bažnytėlę. Savo studentiškais bli
zgančiomis sagomis drabužiais traukė visu dėmesį, 
ir žmonės daugiausia žvalgėsi į juos.Girdėdami juos 
kalbant lietuviškai, viens kitam reiškė nusistebėjimą.

- Tik Pamanykit: tokie mokyti Ponaičiai ir nesidro
vi vieša i lietuviškai kalbėti. Tai ko sulaukėm. Sutik
tas iš bažnyčios išeinąs pažįstamas kunigas senu pap
ratimu juos pasveikino lenkiškai, bet jie jam atsakė 
lietuviškai. Vincas Kudirka tai darė sąmoningai siek
damas lietuviškai auklėti priaugančia karta.

Tą vasarą bevažinėdamas po Lietuvą, jis pastebė
jo, kad piemenukai ir vasaros atostogų paleisti prad - 
žios mokyklos mokiniai tarp savęs, kaip įmanydami, 
stengiasi kalbėti rusiškai ir ant sienų bei tvorų raši
nėja rusiškai ir kartais tokius žodžius, kurių tegali
ma išgirsti tik iš rusų kareivių. Tėvai, užuot vaikus 
sudraudė ir pamokę, džiaugėsi, kad jų vaikeliai jau 
kalba kitoniškai, negu jie prasčiokėliai. Vincas Kudir
ka dėl to nekaltina nei tėvų nei vaikų, nes vięni nesu
pranta, o kiti per jauni, kad galėti] suprasti. Čia ir vie
niems ir kitiems pamokomą pavyzdį turi duoti lietu
viai inteligentai, Lietuvoje visur ir visada drąsiai ir 
garsiai kalbėdami lietuviškai. Tuomet esą ir kaimie
čiai , jais sekdami, mokys savo vaikus:

-Žiūrėk.vaikeli, ana va, daktaras, kunigėlis ir teisė, 
jas. tokie mokyti, o kalba tarp saves lietuviškai.Daryk 
ir tu tai, turbūt, taip reikia. Tuomet esą maži vaikai 
pradės lietuviškai kalbėti, pripras prie savo tėvų kal
bos ir neišmoks svetimos kalbos šlykščių keiksmą - 
žodžių.

Baigiantis mokslo metams Vilkaviškio pradžios 
mokyklos mokytojas Vincas Palukaitis Pasikvietė 
pas save atostogaujančius varšuviečius varpininkus: 
V. Kudirką, J.Kasakaitį, J. Bylą ir J. Adomaitį. V. Palu
kaitis juos Pasodino savo kambaryje prie atdarų kla
sės durų ir su pusšimčiu mokinių padainavo,keletą lie
tuvišku aainų:"Ant kalno karklai siūbavo", "Šėriaužir
gelį", "Oi dariau lysveles", "Močiute mano". Svečiams 
lietuviškos dainos patiko ir tuoj pradėjo apie jas kal
bėti.

- Kaip gaila, kad tokios gražios dainos nyksta. Vis 
mažiau ir mažiau begirdėti jas dainuojant, -skundėsi 
Vincas Palukaitis.

- Ir dėl to daugiausia kai kurie mūsų inteligentai 
kalti, -sako Vincas Kudirka.

- Kuo jie čia dėti? -kaž kas susidomėjo.
- Nežinau, ar šiandien Pasauly atsiras žmogus.drį 

stąs save vadinti inteligentu, kuris nežinotų to hi - 
gienos dėsnio, kad žmogus pavargęs darbe privalo at
naujinti, atgaivinti ne tik savo kūno, bet ir dvasios jė
gas ir daugiau tas, kurios labiau nusilpusios, -kalbėjo 
karštai Vincas Kudirka. -Kūnas reikalauja valgio ir 
miego, o dvasia - žadinimo. Kai dėl valgio ir miego, 
tai jų neatsisako ne tie, kurie nei kūno, nei dvasios . 
nei kokiu kitu darbu saves nenualsina - visokie dyka
duoniai pilvūzai - nei tie. žinoma, kurie prijungti prie 
kūno ar dvasinio darbo.Dvasiai žadinti "juodapikak- 
liai" turi teatrus koncertus, pokylius, cirkus, klubus 
ir kt. Tie, kurie vaikščioja paskui žagre, teturi tik šo
kį ar dainą. Labai mažai, tačiau ir tą trupinėlį norima 
atimti ar bent pažeminti vargšų akyse.Dar iš mažens 
atsimenu, kaip mūsų kaime šventomis dienomis po pie 
tų pas vieną ar kitą kaimyną susirinkdavo vyrukai ar 
merginos. Atsirasdavo smuikas ar vamzdelis ir. pri
žiūrint senesniesiems, eidavo šokiai, dainos, pasako
jimai juokai, o pavakare visi linksmiskirstyda'vosina
mo. Taip pat atsimenu, kad tuomet kaime visi, nors 
buvo jau išsiskirstė į viensėdžius, labai gerai pažino
jo vienas kitą, lyg visi kaimo žmonės būtų viena šei
myna. kad tuose susirinkimuose kiekvieną negražiai 
prasitarusį ar pasielgusį išjuokdavo;kad buvo galima 
išgirsti daug "istorijų", tikrų ir netikrų;kad susirinki, 
me niekad nebuvo matyti girto. Iš to numanau, kad to
kie susirinkimai, tada vadinti "gužynėmis" be atsigai
vinimo, palaikė draugijos ryšį, švelnino būdą, rėmė pa 
žintį, gelbėjo dorą. Jeigu šiandien būtų tokie susirinki
mai mūsų žmonelių tarpe, tai sakyčiau, kad iiė yra

labai naudingi. Atsirado vienok moralistų, kurie, 
bedroždami preferansą ir užsigerdami vynu, nuspren
dė, kad tos "gužynės" piktinančios ir rengiančios pra 
garui aukas.Subendrinę bažnyčios pamokslus su laz
da, suvarė "gužyne’s'Ų . . į karčiamą ir džiaugiasi iš
dildė pasipiktinimą. Čia "gužynės" neteko savo gerųjų 
pusių, o priėmė tokias,kurios tinka karčiamai, o paga
liau visai išdilo, palikusios vietą šių dienų jaunuome
nės paleistuvingiems slampinėjimams po visokias už
daras kamaraites pas žentukus, Rauzukus Amerikinė
se ir 1.1.

3 PSL.

- Daina, ta didžiausia vargdienio bičiulė valandose 
nusiminimo, laimės ar nepasisekimo, ir ta tūliems . 

moralistams kenkia. Panemunės tūluose dvaruose už
drausta dainuoti dirbant, esą daina gaišinanti darbą. 
Tose Pat panemunėse tūli dvasininkai nedraudžia, tei
sybė dainuoti, bet liepia dainuoti tik šventas giesmes, 
bet tai jau giedojimas, o ne dainavimas. Ir tose pat pa 
nemunėse, kur dar nesenai lietuviškos dainos skam
bėjo, eidamos lenktyn su lakštingalų balsais, šiandien 
dainų beveik nebegirdėti - liko tik lakštingalos, bet 
ir jos jau nebe taip drąsiai gieda netekusios bendrų. 
Dar anapus Nemuno /Kauno pusėje/ dažniau išgirsi 
dainuojančius, o mūsų pusėje labai retai, o už tat daž
niau išgirsi Parvilktą iš kariuomenės, iš tolo atsiduo
dančią saldotu dainą. Teisybė anapus Nemuno dar gir
dėti ir apie "gužynes", o mūsų pusėje, jeigu ir susiren 
ka jaunuomenė pašokt ir padainuoti, tai tuojau atsiran
da lazda su moralistu. Daugiau bus

Dr. V. Maciūnas 
redaguojąs 15-jį Lietuvių Enciklo
pedijos tomą, apimantį vien Liet
uvą kuris išeis tur būt paskutin
iu tomu, bet labai svarbiu, kuris 
rūpinamasi išleisti ir anglu kalba

Juozas Kapočius
Lietuvių Enciklopedijos leidėjas, 
kuris savo tikslą veda prie galo, 
tačiau susirūpinęs, kad kai kurie 
prenumeratoriai labai sunkiai mo
ka ir daug yra įsiskolinusių.

VYSKUPO VINCENTO BRIZGIO
25—IRIŲ METŲ VYSKUPAVIMO JUBILIEJUS

AUSTRALIJOS LIETUVIAI PRIEŠ PAT NAUJUOSIUS METUS DARO VISUOTINIUS 
suvažiavimus ir ruošia lietuvių kultūros šventes, kurių esmines dalis sudaro: ALi-vių 
Bendruomenės metinis susirinkimas, Posėdžiai, koncertai, dramos vaidinimas, meno 
Paroda, studentų dienos, sporto žaidynės ir visuotinis bendras visu subuvimas.

Jungtinis choras III-iojoje Dainų Šventėje Melbourne 1964 gruodžio 29.

Ig. Končius 
Medžio dro

žinys.

Minime įvairias sukaktis, bet retes
nis dalykas vyskupavimo jubiliejus. 
Šiais metais lietuviai turi malonią pro
gą pagerbti lietuvį vyskupą Vincentą 
Brizgi, Kauno arkivyskupijos pagalbi
ninką (augziliarą), kuriam gegužės 19 
d. sueina 25 metai, kai jis buvo konsek
ruotas vyskupu Kauno katedroje.

Vysk. V. Brizgys gimė 1903 metais 
lapkričio 10 d. Plynių kaime, Liudvina
vo valse., Marijampolės apskr. Pradžios 
mokslą ėjo savo gimtinėj parapijoj 
Daukšiuose, toliau mokėsi Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnazijoje. Baigęs 6 
klases, įstojo į tuometinę Seinų kunigų 
seminariją, kuri, tą kraštą okupavus 
Lenkijai, buvo perkelta į Zyplius, o vė
liau į Gižus. Baigęs kunigų seminariją 
Gižuose, kunigu įšventintas 1927 m. bir
želio 5 d. Trejus metus vikaravo Suval
kų Kalvarijoje. 1930-1935 studijavo Ro
moje Gregorianum universitete, kur ga
vo filosofijos ir bažnytinės teisės dakta
ratus. Drauge klausė socialinių mokslų 
ir visą eilę kitų kursų. 1936 - 1940 m. 
kun. V. Brizgys dėstė Vilkaviškio kuni
gų seminarijoje, dalyvavo katalikų ak
cijoje ir dirbo kurijos tribunole.

Tremtyje ir išeivijoje vysk. V. Brizgys 
turi daug darbų, aprūpinant lietuvius šia
pus geležinės uždangos ir atstovaujant 
Lietuvos dvasininkiją įvairiuos tarptauti
niuose dvasininkijos sūsibūrimuose ligi 
Vatikano suvažiavimu imamai.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS

STUDENTAI
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XXI. KABINETAI IR ŽMONES

Direktoriaus kabinete už stalo įsitaisė Gerdžiūnas. 
Jis pakreipė rašalinę, kalendorių taip, kaip tie daiktai 
stovėdavo jo kabinete. Kėdė, ant kurios turėjo atsisėsti 
Stasė, stovėjo priešais stalą. Gerdžiūnas pakilo ir pa
statė ją šonu. Jis nemėgo, kai žmogus kalbėdamas žiūri 
tiesiai jam į akis. Patogiau iš užstalės stebėti, kaip pa
šnekovas nurausta, sujuda kėdėje. Žodžiu, šimtą kartų 
geriau, kai jis sėdi profiliu. 'Viskas atrodė paruošta, 
bet kažko dar trūko ant stalo. Taip, ant jo nebuvo gra
fino su vandeniu ir stiklinės. Visiškai ne vietoj kapojo 
ant sienos medžioklinis šautuvas. Ką padarysi — keis
tas žmogus tas direktorius!

Atsidarė durys, įėjo Stasė.
— Prašau. Sėskitės,— rankos mostu pakvietė Ger

džiūnas.
Stasės akys buvo dar didesnės negu visuomet.
„Graži ji,, bet..."—Gerdžiūnas, sukinėdamas ranko

je pieštuką, sekė Stasę.
Ji prie stalo priėjo pamažu, sėdosi atsargiai.
Ant stalo stiklo šokinėjo saulės kiškutis. Tai erzi

no Gerdžiūną. Jis uždengė kiškutį tuščiu bylos vir
šeliu.

— Jūs pamokų, rodos, neturite?.. Aš jūsų netruk
dau? — pasiteiravo.

— Taip, aš laisva,— atsakė Stasė.
Gerdžiūnas pasiteiravo, ar padeda direktorius ir 

komjaunimo organizacija, koks pažangumas Stasės 
auklėjamoje klasėje. Jis šiandien sėdėjo keliese Sta
sės pamokose, ir jam nepatiko du dalykai. Reikėjo nu
rodyti klaidas jaunai mokytojai.

— Kodėl jūs su mokiniais ant lentos rašote tokius 
dalykus? — Gerdžiūnas pavartė bloknotą, perskaitė: — 
„Parugėm gelsvom basa vasara prabėgs, mėnesienoje 
rasa ašara žibės"?

— Kaip tai kodėl? Rašom, nagrinėjam...
— Jūs įsigilinkit į dalyko esmę,— tęsė Gerdžiū

nas.—Juk ir sakinius galima panaudoti kaip auklėja
mąją priemonę. Vietoj tokių dekadentinių, demobili
zuojančių eilučių galima padiktuoti, pavyzdžiui: „Pio
nieriai renka metalo laužą. Mes būsime aktyviais 
komunizmo statytojais." Suprantate mane? Reikia 
suaktualinti kiekvieną savo žodį.

Stasė žiūrėjo Gerdžiūnui tiesiai į veidą. Rankoje 
laikė kasą, lyg ji būtų tokia sunki, kad būtinai reikėtų 
prilaikyti.

— Salomėja Nėris — ne dekadente,— atsakė ji.
— Minutėlę. Aš tuoj baigsiu. Galėsit atsakyti,— 

pertraukė Gerdžiūnas.— Be to, literatūros pamokos 
pradžioje skaitotė eilėraščius, net apsakymėlius iš žur
nalų ir juos komentuojate su mokiniais. Pavyzdžiui, 
šiandien pertraukos metu girdėjau, kaip mokiniai nepa
garbiai atsiliepė apie vieno iš žymiausių mūsų poetų 
eilėraštį. Supraskite, prie ko veda toks auklėjimas?! 
Mokiniai pradės reikšti savo nuomones, išsidirbs savo 
įsitikinimus; pradės kritikuoti tai, kas spausdinama. Aš, 
kaip vyresnis draugas, turiu jus perspėji. Daugiau to
kiu žaidimu neužsiiminėkit. Imkitės priemonių padė
čiai ištaisyti.

Stasė dvejojo: o gal jam nieko neatsakyti?.. Juk 
negalima dėstyti literatūros taip, kaip apie ją kalba 
toks Gerdžiūnas... Reikia, kad kiekvienas mokinys iš
sineštų iš mokyklos ne jos, Stasės, įkaltas tiesas, bet 
savo įsitikinimus, o ji gali tik padėti juos susidaryti.

Taip galvojo Stasė, sėdėdama priešais Gerdžiūną, 
tačiau ginčytis ji negalėjo ir nežinojo kaip.

— Aš niekados neatsisakysiu žurnalų. Ir jie, ir Sa

lomėjos Nėries posmelis auklėja labiau negu sakinys 
apie metalo laužą,— tepasakė ji.— Kam jūs mane pa
šaukėte?

„Mokytojai persiėmė direktoriaus pažiūromis,— nu
sprendė Gerdžiūnas.— Šitoj mokykloj viskas siūta ir 
paslėpta. Reikės brigadą atsiųsti, kad ištirtų, pasidomė
tų socialine kilme."

— Pašaukiau jus ne dėl to, ką kalbėjom,— atsakė 
kietesnių balsu Gerdžiūnas.—„Nėra laiko! Reikia ra
šyti ataskaitinį pranešimą konferencijai, o čia terlioki? 
su nėščia mokytoja!”—pagalvojo vienas sau.— Norė
jau paklausti, koks jūsų požiūris į šeimą?

— Į šeimą?..
— Taip! Į tarybinę šeimą.
— Kaip tai požiūris? Šeima yra šeima...
— Aš nenoriu gilintis į jūsų praeitį, nors, kaip Ma- 

karenka pataria, vertėtų,— dar labiau pakėlė balsą 
sekretorius.— Bet tai pirmiausia jūsų komjaunimo or
ganizacijos uždavinys. Jūs gi nevedus. Nusikaltote 
komjaunimui, nusikaltote tarybinei moralei, ir nėra ko 
vaizduoti didvyrę! Jūs kalta! Ištaisykite padėtį, veskite. 
Jeigu jis atsisako, praneškite mums, paspausime. Ne
galima mokykloj taikstytis su tokiais faktais.

Stasė pakilo. Ji giliai alsavo, abiem rankom pri
spaudusi švarko atlapus prie kaklo.

— Aš —motina, o ne faktas,— ji kalbėjo tyliai, nu
trūkstančiu balsu.— Svajojau būti mokytoja... Moki
niams apie Nėrį pasakoti, deklamuoti jos eilėraščius... 
Nėščia aš. Juokitės iš manęs! Pirštais badykite mano! 
Vaiką aš užauginsiu. Užauginsiu! Jis... Mano vaikas 
užaugęs nevadins faktu tokių kaip aš. Iš mokyklos ma
nęs nepašalinsit. Aš neisiu iš čia. Padėti? Ką jūs galite 
padėti? Kalbėjote su manim kaip... žandaras... Gal aš 
ne tik negaliu, bet ir nenoriu dabar tekėti! Pagaliau jūs 
nieko nesuprantate!..— Stasė išėjo.

Saulės kiškutis išlindo iš po bylos, Gerdžiūnas už
metė ant jo bloknotą. , .

Nukelta 4—tan puslapin

Muzikas Alfonsas Mikulskis, Čiur
lionio vardo ansamblio kūrėjas ir 
vadovas, atšnentęs 25 meti] ansam
blio sukaktuves. Ansamblis dabar 
pasirįžęs daug kur koncertuoti.
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KULTŪRWS#KBOVIKA
DR. GERUTIS GAVO DAUG 

ĮDOMIOS MEDŽIAGOS
STEPO SODEIKOS
KURINIAI

Šveicarijoje, mirus J. 
Gabrio našlei, Dr. A, Geru
tis, Berne, nupirko iš Įpė- 
dininkystės valdytojo Gab
rio palikta archyvą ir bib
lioteką. Archyvas apima 
daugiausia J. Gabrio pas
tangomis 1911 m. Paryžiu
je Įsteigtą ir 15)15 m. Į Lau- 
zanne miestą. Šveicarijoje, 
Perkelta "Tautybių Sajung- 
ga" ir lietuviu Informaci
jos Biurą.

Biblioteka pirmoje ei
lėje susideda iš ano Biuro 
išleistų leidiniu svetimo
mis kalbomis ir iš Biurui 
atsiustu raštu, liečiančių 
Įvairių tautybių išsilaisvi
nimo aspiracijas.

Daktaro Geručio žinio
je yra ir Juozo Gabrio me- 
moaru rankraščiai, aprašą 
autoriaus veiklą 1911-1919 
metais.

SUOMIS APIE LIETUVĄ

Suomijoje, moderninės 
istorijos Profesorius B.Co 
lliander paskelbė "Actą 
Academiae Aboensis" ant
rą ilgesne studiją apie tau
tini klausimą Pirmojo Pa
saulinio karo metu. Auto
rius išsamiau aprašo lie
tuvio J. Gabrio vadovauto
sios "Tautybiti Sąjungos" 
Šveicarijoje nudirbtą infor
macinį darbą ir kritiškai 
apibūdina patį Gabrį kaipo 
konsPiratoriū.

Prof. Colliander Pasi
naudojo Dr. A. Geručio tu
rimais memuarų rankraš
čiais ir kita medžiaga.Pro
fesorius rašo išsamų vei
kalą apie tautų apsispren
dimą.

VIŠČIUKŲ ŪKĮ

A.Kairio pastatė Čika
goje. Pastatymą režisavo 
Alg.Dikinis, scenovaizdis 
dail.Daugvilos. Pjesės tu
rinys aPima dabartinį iš
eivijos gyvenimą, humoris- 
tiškai nušviečiamą.

Dainavos ansamblio, 
vedėjas, Pasirodo, Paliko 
nemažą pluoštą savo kūri
nių: chorui, solo, Parašyti; 
įvairiomis Progomis reika 
lui. Dabar rūpinamasi tuos 
kūrinius išleisti.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tokiu pavadinimu iš
leista atsiminimų ir ver
timų knyga apie Salomėja 
Nerį. Petronėlė Orintaitė, 
šios knygos autorė, nuo
širdžiai, atvirai ir labai 
objektyviai apibūdino Salo
mėją Nerį. Naujienose ėju
si atkarpa papildyta dar 
kitais priedais. Kas domi
si mirusia poete, patartina 
šią knygą Perskaityti.

NAUJA "S Ė JOS "LAIDA

"Sėja"rašytojo Antano 
Rūko redaguojama, pasiro
dė nauja ir įdomiu turiniu. 
Laikraščio turinys nuo tar- 
pusavės politikos daugiau 
daugiau pasuktas kultūros 
ban; link. Adresas:3346W. 
65th Place. Chicago, Illino 
USA.

Algis Rudmskas, Montrealio universitete baigęs farmacijos mokslus su dide
liu pasižymėjimu ir prizu už farmakologiją, dinlomą gaudamas, iš kardinolo 
P. E. Leger gauna Prizą-dovanas.

^Trljos Z)VVYA/V4)\0&
AUKŠTOJI TECHNIKA 
NE VISUR PRITAIKOMA

prie kq priveda
DIDELE BĖDA

NAUJAS TERMINAS

Drauge tūlas P.Mčl. 
žiauriai apkaltino visus, 
kas nemoka Liet. Enciklo
pedijos prenumeratos. Tie 
visi nemokantieji vadina
mi "Pirštinėtaisiais Pasi
savintojais", Vengi ant Par 
vadinimo -vagys.

ŽEMAITĖS DEKADA

'oficialiai atidaryta Vil
niuje operos ir baleto tea- 
trę.kur susirinko rašyto
jai, bet ir Sniečkus ant jįj 
laikė Maskvos akį. Ta pro
ga bus vaidinimu, akademi
jų ir atidaryta Žemaitės 
Paroda bibliotekoje.

"Sužadėtinės" pastatymo autoriai. Iš kairės: St. Santvaras-- 
libretistas, V. Andriušis--dekoratorius, J. Pakalnis-kompozito- 
rius, B. Kelbauskas--baletmeisteris. Tai buvo Lietuvoje.

i
GERA INICIATYVA

problems of
COMMUNISM

Yra labai rimtas žur
nalas, nagrinėjąs komuniz
mo Problemas. Išeina to
mais, didelio formato, gra
žiai iliustruoti. Numerio 
kaina 75 et., Metams $ 2. 5c 
Adresas:Problems of Com
munism, U. S. Information 
Xgency, 1776 Pennsylvania 
Avenue, N. W., Washington 
25, D. C. , USA.

® Profesorius C. Pakuc- 
kas Miunche io universite
te dėstės biologija,mirė.

• Architektas Petrulis 
Toronte laimėjo tris Pir
mas vietas už savo gamy
bos filmus.

Bičiuliu tarpe išra
dėjas pasigiria:

- Jūs netikite.bet aš 
jums įrodysiu, kad elek
tronikos pagalba galima 
atskirti, kur sviestas, o 
kur margarinas. . .

- Bičiuli išradėjau, 
ne visur elektronika pri
taikoma. Šiuo atveju mes 
ir be elektrnikos gerai 
suprantame, kur svies
tas ir kur margarinas, 
nes mes gi laisvėje au
gę, ir sviesto skonį pa
žįstame. . . Jums augu- 
siems sovietinėje san
tvarkoje, tikiu reikia jau 
elektronikos pagalbos.. .

MINIATŪROS
-Aš tai geras, bet mano 
žmonagyvatė, -kalbėjo su 
savim smauglys.

- ® - ® - ® - 
Ne viskas kas sena, tinka 
į muziejų, o kai kas ir naų 
ja. . . .

Už propagandos dažniau
sia slepiasi melas. . .

- ® - ® - « - 
Viršininkui išgerti buvo 
kaip nusispiauti, nes už 
jį mokėjo pavaldiniai. ..

- ® - ® - 9 - 
Pagaliau mums įvedė tele
foną, -kalbėjo ilgai lauku
si telefono moteris, -tai 
dabar, kai kas paskambinš 
sakykite, kad manęs nėra 
namie...

- 9 - • - 9 -
Po savo straipsniu tu ga
li parašyti mano pavardę: 
juk gali tai būti, kad tai 
mano pseudonimas...

• Zuikius galima medžio
ti visus metus. .. .tiktai 
autobusuose ir tarybiniuo
se traukiniuose.

« Vedusieji kurortuose 
greičiau nudega.. .

Jaunuolis,nusivylęs nesėk
mėmis, kreiPėsi į turtuolį:

- Esu vargšas, neturiu 
nė cento. Bet aš myliu jū
sų dukterį ir noriu ją ves
ti. . .

- Kurią gi mano dukterį 
jūs norėtumėt Vesti?

-Tą klausimą Palieku 
jums išspręsti. . .

MIEGA LIŠKUMAS

Viršininkas pavaldiniui:
- Kodėl pavėlavai į dar

bą?
- Atleiskite, - aš pramie

gojau. . .
- Ką ? Tai tu ir namie 

miegi ?.. .

SOVIETIŠKAME TEISME

Sovietijoje, kur nusi
kaltimų tiek daug, kad nor
malus teismas nespėja ją 
išspręsti, įvesti vadina
mieji "draugiški teismai'.'

Viename tokiame"dra- 
ugiškame" teisme kaltina
masis taip pasiaiškino:

"Mes nepataikėme.Mes 
gėrėme aukštos kokybės 
gėralus, kurie mažiau ken
ksmingi sveikatai, bet Per
daug paėmėme... "

SKUPUS NIKOTINISTAS

Kartą draugas užklausė 
savo draugą:

- Tu gi nerūkai. Man to
dėl įdomu, ko tu vaikščioji 
Į rūkomąjį kambrį ?

- Kam man rūkyti, jei aš 
nuėjęs į rūkomąjį kamba
rį tiek Prisikvėpuoju dū
mu, kad ir rūkyti nereikia 
... - buvo atsakymas.

Duobė - kauburys - 
duobė, - kauburys. . . Kas ? 
/Tai S (lutės miesto Tur
gaus, Žuvų ir Uosto gat
vės, - seniai tvarkomos 
ir niekaip nesutvarkomos/.

Naujai suorganizuotas lietuvių styginis kvartetas, gegužės 9 d. 
Čiurlionio galerijoje atlikęs koncertinę programą. Kairėje Povilas 
Mariukas ir Alfonsas Paukštys. Dešinėje Petras Armonas ir Vytautas 
Jančys. Po koncerto buvo uždaryta Australijos lietuvių grafikų paro
da, kuri praėjo dideliu pasisekimu. Parodą ir koncertą rengė Santara 
Šviesa. P. Pe.rručio nuotrauka

Čikagoje muzikų gru
pė sudarė styginį kvartetą: 
Povilas Matiukas-Pirma- 
sis smuikas, Alfonsas Pau
kštys - antrasis smuikas; 
Vytautas Jančys-viola ir 
Petras Arminąs-violanŽe- 
lė. Kvartetas Čikagoje tu
rėjo sėkmingą koncertą. 
Gera Pradžia. Linkėtina to 
limesnė sėkmė, ir, kas sva 
rbiausia,geras susigroji- 
mas.

LITUANUS
išleistas 1964 metų Pasku
tinio ketvirčio numeris su 
įdomiais Prano Zundės, J. 
Dambriūno ir kt. straips
niais ir iliustrcijomis. Ad
resas sLituanus, P.O. Box 
9318, Chicago, Ill. , USA.

® Lietuviai dailininkai 
Amerijoje labai veiklūs.Ir 
Praėjusį savaitgalį vyko jn 
Parodos - Dabkaus, Virkau, 
lapės, Galdiko - įvairiuo
se JAV miestuose.

Trijulė “Viščiukų ūkyje”: Alg. Dikinis, J. Cijūnėlienė ir E. Petrokaitė
Itukuižieiiė. Nuotr. P. Petružio

Dailininkas A. Žmuidzinavičius pasakoja apie savo velniukus.

Surinkęs jau arti šimto, bet nė vienas Lietuvos 
skulptorius nedrįstąs nulipdyti Antano Sniečkaus, 
kuriam dail. Žmuidzinavičius esąs rezervavęs gar
bingą vieta^ šimto velnių tarpe.

STUDENTAI Atkelta iš 3—čio puslapio.

Tai ne pirmas toks atsitikimas jo darbe. Vis daž
niau pasitaiko, kad jis, sekretorius, nesusikalba su sa
vo komjaunuoliais. Bet juk čia akiplėšiškumas. Nėščia 
merga ir vaizduoja didvyrę! Gerdžiūnas buvo įpratęs 
matyti nuleistas kritikuojamojo akis ir klausytis: „Pa
sitaisysiu." Tai jį patenkindavo. Jis žinojo, kad tik taip 
ir turi būti. Kaipgi kitaip!

Leidžia kritikuoti pripažintų rašytojų kūrinius ir 
jaučiasi teisi! Kas bus, jei kiekvienas turės savo nuo
monę? Kur tada vienbalsiškumas? Idealas, Gerdžiiinui 
atrodė, bus pasiektas tik komunizme. Visi galvos, visi 
elgsis kaip vienas. Žmonės skirsis tik savo išvaizda. 
Auklėti — jam reiškė — vienodinti žmones, šimtą kartų 
jiems kalti jau šimtą kartų ^akytas ir girdėtas tiesas. 
Prie komunizmo nereikės"jokių propagandų. Tars žodį 
toks kaip jis, sekretorius, ir žodis bus įstatymu, visų 
vienodai priimta ir pripažinta tiesa.

Literatūros dėstymą, jei tai būtų Gerdžiūno valia, 
jis išbrauktų iš mokymo planų. Fizika, chemija — rei
kalingos darbe. O literatūra? Knygų Gerdžiūnas neskai
tydavo. Nieko įdomaus. Argi jis nežino, ką dabar kny
gose rašo! Buvo blogas — pasitaisė, gėrė degtinę — 
negeria, vogė — demaskavo... Kas kita, jei paimi seną 
nuotykių romaną: plėšikai, pusnuogės moterys, indė
nai. Juos retkarčiais paskaitydavo Gerdžiūnas, bet irgi 
metė. Dar sužinos kas, kad sekretorius skaito šitą 
šlamštą!..

Vaiskytės nė karto nesvarstė komjaunimo organi
zacija?! Kuo įrodysi, jei atvažiuos iš cėka, kad vedamas 
auklėjamasis darbas, kad smerkiamas amoralus elge
sys? Kur protokolas? Nėra.

Gerdžiūnas mėgo šokius, mėgo pasijuokti iš drau
go iškrėstos šunybės. Bet vos tik tas draugas už ką nors 
pakliūdavo į biurą, Gerdžiūnas viską atsimindavo ir 
nesivaržydamas išklodavo. Posėdy jis tapdavo visai 
kitu žmogumi: neatpažįstamai pasikeisdavo net balsas, 

o ežiuku stovinčiais plaukais tartum badydavo kriti
kuojamąjį.

Rytą išėjęs į darbą, jis dažniausiai tik naktį grįžda
vo namo, nuvargęs, ligi užkimimo išsikalbėjęs. Jam 
atrodė, kad dirba sunkų, bet labai reikalingą darbą.

Po pasikalbėjimo su Stase Gerdžiūnas įsakė Lin
gytei: :

— Apsvarstyti Vaiskytę. Aš neturiu laiko. Sužino- 
kit, kas jos kūdikio tėvas — paspausim, cypdamas at
bėgs. Tuoj po susirinkimo atsiųsk protokolą,— ir, sė
dęs ant motociklo, išbirbė.

Šarkelė po pamokų, eidamas namo, kalbėjo Špokui:
— Reikia prigriebti šunsnukį! Jis, matyt, pas Stasę 

nė neatvažiuoja.
— Reikia,— pritarė Špokas, supratęs, apie ką kal

ba Šarkelė.
Bet jie nežinojo nei to šunsnukio pavardės, nei var

do, nei kur jis gyvena.
— Aš viską sužinosiu! — karščiavosi Šarkelė.
— Ti jos n'etardyk.
— O kodėl nepaklausti?! Tegul viską pasipasakoja!
— Nereikia,— mokė Špokas nenustygstantį Šarke

lę.— Norės — pati papasakos. Būk draugas jai. Mėgin
si klausinėti — bus blogai!—pagrasė.— Logiškai taip 
išeina.

* * *

Stasė savo kambarėly pasirėmė ant palangės, žiū
rėjo į miglotą tolį. Šeštadienis. Šiandien Institute šo
kiai. Ne šokių vakarais, ne švenčių prisiminimais buvo 
brangus Institutas. Jis buvo brangus tom paskaitom, 
kurios mokantis kartais taip nubosdavo. Ji turėjo ke
leto dalykų savus užrašus, Jonas atvežė kalbos ir lite
ratūros dėstymo metodikas. Bet tai buvo taip mažai. 
Ji ir nepagalvodavo Institute, kad tiek klausimų kils 
bedirbant, tiek neaiškių „kaip?".

Stasė prisiminė dėstytojus. Kaip gyvas prieš akis 
stovėjo kalbotyros dėstytojas Kazlauskas. Kai nepasi

ruošęs įskaitai studentas stengdavosi kaip nors išsi
sukti ir pripasakodavo nesąmonių, Kazlauskas jo ne
pertraukdavo, tik, studentui baigus, ramiai primindavo: 
„Aš tai šitokių dalykų nežinau. Gal jūs naują teoriją 
sukursit, bet įskaitai paprašysiu dar pasiruošti."

Prisiminė rūstoką, bet visą sielą studentams atida
vusį antikinės literatūros dėstytoją Grajauską. Su ko
kiu užsidegimu jis kalbėdavo apie senosios Graikijos 
mąstytojus, Prometėją, Antigeną!.. Senukui paskaitos 
metu pasidarydavo bloga. Pasiremdavo jis ant pulto, 
parymodavo valandėlę ir vėl kalbėdavo...

Grįžo iš fermos Saliamas. Jis ilgai dulpštė virtuvė
je, kol pravėrė duris į Stasės kambarį.

— Ar nepamaišysiu? — pasiklausė.
— Ne. Užeikit, pasėdėkit su manim,— kvietė Stasė. 

Ji jautė — Saliamas nori, kad jam paskaitytų.
Mėgdavo Saliamas pasėdėti Stasės kambarėlyje. 

Taip įjunko, kad Saliamienė ėmė drausti: „Tu, tėvai, gė; 
dos neturi!.."

O Stasė į tai: „Man liūdna, teta. Pabūkite, dėde 
Saliamonai."

Ji pasakodavo jam apie senosios Graikijos dievus, 
apie Džordaną Bruno, Puškiną, skaitydavo eilėraščius. 
Labiausiai Saliamui patikdavo dievai: Dzeusas buvo 
panašus į kolūkio kalvį, Afroditė — į Stasę.

Šįvakar Stasė skaitė Nėries eilėraščius. Daugumą 
jų žinojo mintinai, bet kiekvieną kartą rasdavo juose 
ką nors naujo. Skaitė, o Saliamas klausėsi. Jis sėdėjo 
ant kelių pasidėjęs rankas, nė nekrusteldamas.

Nutylėjo Saliamas, nors niekaip, negalėjo' suprasti, 
kaip ta Nėris surinko žodžius, kad jie taip gražiai 
skamba, o klausantis darosi graudu, lyg griežiant smui- 
kele. Stasė jam tarsi atvėrė akis. Jis sužinojo, kad yra 
kalnų su amžinais sniegynais, kad buvo mokslo vyrai, 
kuriuos sudegino, yra žmonių, kurie rašo tokius gra-

Nukelta 6-tan puslapin.

— Už kieno pinigus geri!

— Nebijokite, ne už vogtus: se
nelė juk pensiją gauna!

— Prisipažinkite, kad ižgėrėte spiritą ii 
termometro, — vakar jo buvo žymiai 
daugiau!

A. J AUJININKO piešinys*.



Montrealio Skautoramos vaizdai: kairėje Skautoramos vedėja L. Bražėnaitė vidurye "madų paroda" ir modelistės /iš kairės/: L Kalakauskaitė. R. šemogaitė, D. Barteškaitė it G. Mikala 
jūnaitė. Dešinėje kvartetas: D. Barteškaitė, D. Sibitytė ir seserys Mikalajūnaitės. Pačioje dešinėje viršuje muzikantai aPačioie šokėjos. Foto: Tony Laurinaitis.
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KA LFNDORIUS sus oflRyn ?
MONTREALIS NETEKO 
GFRO VTSUOMFNINKO

Pirmadienio ryta.leis
damas atostogas PP.Baka- 
navičių farmoje.ties Bro
me Lake, širdies Priepuo
lio Pasekmėje mirė Popu
liarus Montrealio lietuvis 
Vladas Kiškis. Geg. 26 d. 
velionis Palaidotas Per 
AV bažnyčią, kuri Prisirin
ko pilna žmonių, atvykusių 
panerbti velionį. Kun. J. 
Bobinui, asistuojamam A V 
kunigų, atlaikius gedulin - 
gas Pamaldas, karstą Jka- 
Pus Palydėjo aPie 1OO ma
šinų. AV klebonui T.K.Pe- 
čkiiii atlikus laidotuvių ap
eigas, NI red. J. Kardelis, 
atsisveikindamas su velio
niu, apibūdino jį buvus pla
čių Pažiūrų ir dideliu tole- 
rahtu, kuris savo visuome
niškoje veikloje buvo ge
ras lietuvis ir sugyvenimo 
kūrėjas.

Po to Kiškio šeimos 
Pakviesti visi laidotuvių 
dalyviai dalyvavo priešpie
čiuose, kuriuos Paruošė G. 
Bakanavičienė, M. Mačio- 
nienė ir kit. moterys, o vi
są Programą vedė J’r.Pąu- 
kstaitis. Jis aPibūdino ve
lionį kaip visuomenininką. 
J. Bakanavičius nupasako
jo V.Kiškio Paskutines va
landas. Velionį gražiai ver
tino J. Adomonis-Adams, 
A. Norkellūnas, J. Gražys, 
P. Urbonavičius ir kt. Visi 
apgailestavo jo netekimą 
ir šeimai reiškė užuojau
tą.

e Birželio 26d.P.Skr- 
uibio ūkyje Montrealio "Ra- 
movėnni"rengia Joninių lau
žą.
• Birželio 27 d.Aušros 
Vartų Salėje oP. sol. F.Kar. 
delienės Muzikos studijos 
mokinių koncertas.
• LiePos 11 <į. P.Skruibio 
ūkyje Mindaugo šauliu kuoP. 
rengia Tradicinę kasmeti
nę gegužinę - pikniką.
• LiePos 16 d.bendras 
Montrealio ir Ottavos lietu-

mont Blvd.. Montreal, Que.viu susitikimas pusiaukelė- 
Tel. 722-2472. je-PaPineuauvillėje.

VASARIO 16 
GIMNAZIJAI AUKOTO:

Šv. Kazimiero
Parap.choras.........$ 1O,-
B.Ignatavičius. .. 5. -

Aukojusiems nuošii - 
džiai dėkojame.

Prašome Vasario 16 
Gimnazijai aukas siųsti: 
P. Adomonis, 3907 Rose-

RAŠO B. PAUŽA

gyvenimo. Motina mėgina 
sudrausminti 15-mete dūk- 
terį-įsikiša policija-"Ne- 
turi teisės ja mušti". Mo
tina atsako: "Tai imkit jūs 
ją ir auklėkit;ką aš turiu 
daryti, jei neklauso, gręž
ta namo pervėlai ?"Policir 
ja pasijunta nepatogioj par 
dėty, liepia dukterei klau
syti motinos, ir taip komer 
dija baigiasi policijos išvy. 
kimu.

vengia vedybų arba vaiku 
dėl minėto policijos kiši
mosi į tėvų ir vaikii san
tykius .

Kad alkoholizmas yra 
didelis priešas kultūrinio 
visuomenės nakilimo. ne
reikia nei į r odynėti. Alko
holizmas griauja visuome
nės dorovę.Su juo kartu 
eina visokeriopas skurdas 
-dvsinis ir medžiaginis.! 
Tavernų, bei jų lankytojų 
netrūksta, o kultūrinių or
ganizacijų, bei jii parengi
mų labai trūkbta'. Todėl 
dažnai jų vieta užima me
nkavertės arba demorali
zuojančios pramogėlės, ro
domos per televizija arba 
kino-teatruose.

Siu metu "Tėv. Žib'.'lG 
Nr.tūlas, rodos,jaunas 
veikėjas stripsnelyje"Mart 
darosi baugu "pareiškė pat 
sibaisėjima visuomenės 
gyvenimo paveikslu. Baig
damas, stato klausimus: 
"Kas yra pagrinde visų 
blogybių ?Kur pradėti ko
vą prieis tokį smukimą ? 
Kas ir kaip turėtų vadovau
ti šiame prisikėlimo dar- 
be?"Jis nori rasti atsaky
mus į šiuos klausimus.

karnai prižiūri, vienu žo
džiu, tinkamai kultivuoja 
javų lauką.

Turime bendrą reiškinį 
-visuomenės kulturinį 
nuosmukį.^is rieškinys 
yra ^padarinys įvairių prie
žasčių. Tos priežastys 
svarbiausia vra šios:l. Jau
nuomenės auklėjimo di -. dele stoka arba io nebuvi
mas. 2. Policijos kišimasis 
į tėvų ir vaikų santykius.'
3. Visuomenės kultūrinimo 
stoka arba jo nebuvimas.
4. A Ikoholizmas -skurdas. 
5,Stoka teisinių sankcijų 
-nuostatų prieš nusikalstą:

TIRIA PAVARDŽIŲ 
KEITIMĄ

Kanados kultūros tyri- ------ o--------- _
mo institutas šiuo metu ti- dui, gyvenančiam Chicago> krus receptus patiekti ga- 
ria priežastis, kodėl kasm- Ill.uz siunčiamą įvairią sp- Ii platus, gilus konsiliu- . 
et tūkstančiai imigrantų, audą;poniai M. Peik,gyvena- mas iš sociologu psicholo- nir
kilusiu iš Europos kontine- nciai Racine,uz keleivio ka- gij, pedagogių, medikij, dva- 
to, keičia pavardes, papras- lendoriu ir malonius Veįy- siškių, teisininkų. Kol to 
tai pasirenkant angiškaisk- kom sveikinimus;kun V. Pik-sulauksime, gal dar daug 
ambančias. Institutas nori turnai, gyvenančiam Brook- laiko.praeissprendimas 
išaiškinti ekonomiškus,em- lyne, už "Šaltinį"P. S. Nar- ” ' J ”* 
ocinius ir kitokius motyvuskeliūnaitei, Brooklyne, už 
pavardžių keitimui, taip pat žurnalus su nuotraukomis, 
ir pakeitimo efektą. Institu- Linkiu visiems geros 
to pirmininkas, teisėjas Gr 
udeff, prašo pakeitusius pa
vardes imigrantus jam pa
rašyti ir smulkiai išaiškin 
ti savo motyvus, taip pat ir 
pasekme s. Adresas: Judge 
Jonh Grudeff, 21 Dundas St. 
Suite 1402, Toronto 2, Ont.

LIE TUVOJE 
Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Paulina Jankauskai- 
tė-Abromonienė. Jai teko 
iškentėti 3 operacijas ir 
skaudžią ligą.

Buvo tyli, rami, rūpes
tinga moteris, visą gyve-

PADĖKA
Visų pirma, socialinėm 

Širdingai dėkoju P. Gu- žaizdoms gydyti visai ti-

Linkiu visiems 
sveikatos ir sėkmės.

Jus gerbiantis 
J. Karpavičius.

Pflegeheim 3012 Langenha
gen - Hannover, Walsroder 
str. 121. H. 13, Germany.

ir veikimas daugelio se
nai laukiamas. Todėl mė
ginu atsakyti trumpiausiu 
būdu, tikėdamas, kad kiti 
papildys ir tokiu būdu su
sidarys apypilniai atsakyt 
mai į rūpimus socialinio 
gyvenimo klausimus.

QUEBECO SUSIKIRTIMAS

SU FEDERALINE VYRIAU

SYBĖ

Kitoj šeimoj tėvas nori 
sudrausminti nepilnametę 
dukterį-atvyksta policija, 
grasina areštu. Tėvas atsi
kerta: "Jei ji ko gero susi
dės su kokia narkotikų ba
nda, kas už ją atsakys: jūs 
ar aš?"Policija liepia duk
teriai grįžti namo ne vėli
au 11 vai. vak. ir taip bai
giasi antroji komedija.

Blogi filmai gaminami 
pagal šlamštinin knygų tu
rinį. Tad ir per blogas kn
ygas ir per blogus filmus 
morale ir estetiką žaloja
nti įtaka skverbiasi į jau
nuomene ir visuomenę. A- 
Die blogas knygas vienas 
išmintingas lietuvis pasa
kė: "Tų knygų rašytojai ir 
leidėjai turėtu būti rete - 
žiais prirakinti prie kalė
jimo sienų."

Tokių komedijų turėtų 
visai nebūti, jei policija' 
turėtų pareigą tik sužinot, 
už ką'vaikas gavo mušti 
ir padaryti jam pastabą: 
"Jei neklausysi tėvų mora
liniu pamokymu, tai'ir vėl 
gausi mušti".Ir Kristus muse demoralizuotojus 
virvagaliu.
Tėvams , žinoma, nevalia 
vaikus užmušti ąj’ba suža
loti jų sveikata. Čia pra - 
vartų "prisiminti lietuviš
ką išmintį!nUž vieną muš
tą duoda dešimt nemuštų'! 
Deja, yra teisinių nuosta
tų, kurie jau ndjetinka esa>- 
nioms gyvenimo sąlygomą, 
tačiau jie gyvenime tebe- 
taikomi senu įpratimu Kai! 
kokio nors nuostato, nors 
ir atgyvenusio, taikymas 
gyvenimo santykiams vir 
sta papročiu, tai yra kaž
kas baisu. Tuomet jau rei
kia sunkiai ilgai kovoti už 
to papročio panaikinimą. 
Yra atvejų, kai asmenys

zuojančios pramogos, per 
kiną ir televiziją. 7. Slamš 
tinių knygų skaitymas.

Mokykla užsiima vaiku 
moklmu.Į vaiku auklėjimą 
mokykla nesikiša, ^aiko, 
kad tai yra tėvų pareiga. 
Tėvai gi dažnu atveju netu
ri laiko vaikus auklėti: re v 
kia vaikams kraitįi krauti 
ir visokiais gyvenimo niek 
niekiais rūpintis;© jei kiek 
laiko sava itgaly atlieka, 
reik' papobūviauti. Apleis
tas vaikas nejučiomis virs 
ta neklaužada, padauža. Vė 
lau neimanu jo elgesį su
tvarkyti. Ne veltui lietuviš
ka išmintis sako:"Lenk 
medelį,kol jaunas".O J.W 
Goethe visai aiškiai pasa
kė: "Blogybę pasmauk pa
čiame jos lopšy, nes vė
liau bus per vėlu."

Štai gabalėliai realaus

Kaip blogos knygos ir 
filmai žaloja jaunuomenės 
ir visuomenės moralę ir 
estetika, taip ir blogo ei - 
gesio asmenys, ypač chulij 
ganai.Kad prieš chuligani
zmą kovojama toli gražu 
nepakankamai, nėra abejo- 
nės.Sati pavyzdžiai iš gy- 
vo gyvenimo.Sėdi žmogus 
su šeima kine.Kaimynys
tėje sėdi keli chuliganai ir 
dalijasi tarpusavy biau j- 
riais keiksmažodžiais. Z m 
ogus kreipiasi įkino savinl- 
inka, kad nutildytų juos ar 
ba pašalintų.Savininkas at 
sako negalįsto padaryti. 
Chuliganai triumfuoja, da
ro žmogui Ii jo šeimaimot 
ralinę žalą, o žmogus negą 
Ii nuo ju apsiginti, todėl , 
kad nėra atitinkamu, teisi
niu nuostatų. Dar pavyzdts 
Ateina chuliganas į viešą 
vietą. Asmuo arba šeimi - 
ninkas.esąs atsakingas už 
tos viešos vietos tvarką, 
reikalauja chuliganą pasi
šalinti. CJęjliganas ne tik nĄ- 
pasišalina, bet dar įžeidžią 
biauriu keiksmažodžiu ir 
grsina sužaloti šeimininką 
Seimininkas Perduoda jį 
teismui pagal gautą iš po
licijos adresą. Teismaas 
siunčia chuliganui šauki - 
mą.bet neranda jo namie, 
tik jo motina, kuri paaiški
na, kad jau 3 mėnesiai, kai 
jis čią,negyvena, o kaž kurt 
kitur, kaukimas neįteiktas, 
teismas prašo nukentėjusį 
nurodyti tikra chuligano 
adresą. Nukentėjusis nusis 
piauna ir nesiryžta ieško
ti to adreso iš naujo, nes 
istorija gą Ii kartotis be 
galo.

Įstatymo keliu turi būti 
uždėta pareiga policijai 
surasti chuliganus ir juos 
pristatyti teismui. Chuliga1- 
nizmo sąvoka turi būti nūs 
tatyta ir Įtraukta į baudžia 
mąjį kodeksą.Bausmės 
chuliganams turi būti nus
tatytos griežtos.Be to,pa-» 
laidą e Igesį pataisyti tėra, 
vilties tik per darbą. To - 
dėl jie turi būti laikomi 
ne tiek kalėjime, kiek dar
be. Be to. chuliganu, mušei 
kij amatą mėgstantieji tu
rėtu patys ant savo kailio 
patirti visą chuliganizmo 
"saldybę".

Jaunuomenės d ykaduo- 
niavimas yra blogas visuo 
menės gyvenimo reiškinys 
Leisti jaunuoliams dykinė 
ti reiškia jiems gesti mo
rališkai. Verčiau mokėti 
pensijas asmenims, sulau-

Nūkei ta 6—an puslapiu.

Kad lengviau būtų su
prasti socialinio gyveni
mo visumą, -valstybę su 
jos administracija rei
kia prilyginti ūkininkui- 
žemdirbiui, visuomenę- 
-javų laikui, o jaunuome 
nės auklėjimą bei visuo
menės kultūrinimą prily- 

, , M . ginti javų lauko kultivavi-įvyko, kai Quebec© švietimo muj# 
„ , ministeris pareiškė, kad

nimą atsidavusi ir paauka- Quebecas sudarinės sutar- Vieno ūkininko lauke ja- 
tis su kitomis valstybėmis. vai gražūs, -miela žiūrėti 
Federalinė valdžia užprot- beveik be piktžolių;© kito 
estavo.nes tokia teise turi javai-biauru žiūrėti:per 
tiktai federalinė vyfiausy- piktžoles beveik nematyti 
bė. Lesage klausimą sušveb menkų javų. Kodėl ?Todel, 
nino. kad pirmasis ūkininkas

tinkamai įdirba žemę.tin-

vusi savo tėvams, šeimai 
ir artimui.

Vieno ūkininko lauke ja-

javai-biauru žiūrėti:per
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PORTRETAI VEDYBOS -'KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS 

JVAIRIOS PROGOS

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE. 

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

namų 366-4203

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKJTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

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

Atskiro* kelnės nuo $15 iki $25.
79 ir 81 SL Zotique St. E.

T«L CR 7-0051. MONTREAl.

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS

Įvairūs 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.

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

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kaufman’s Woollens & Textiles
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 rinko* 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. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko l.itex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba Eetuviškai.

A. NOKKELIUNAS
Commisioner of the Superior CouiC of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachint.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys. P. P<tiulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Avc., Verdun, Montreal.

dorov%25c4%2599.Su
grie%25c5%25betos.Be
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KAS DARYTI?
Atkelta is 5—to puslapio, 

kusiems 60 metu amžiaus 
negu leisti jaunuoliams dy 
kinėti.

ORTAS
BARONAS

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„ PARAMA”
Būstini: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont, t el. LE 2*8723 
Ui depozitu* „Parama” moka 4%% vieton 4J4% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J4%.

Už paskolas ir — morgičius — 6%%. 
Paskolos mirties if- invalidumo atveiu apdrausto*.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.30.
„Paramų*” nariai* gali būti kiekviena* lietuvis, 

gyvenanti* Kanadoje.
Kaso* valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniai*.

Taigi, matome, kad visu 
blogybių pagrinde yra blo’ 
gas jaunuomenes ir visuo 
menės auklėjimas./Jaunu 
uomenės auklėjimas nega 
Ii baigtis su mokyklos bal 
girnų, bet turi tęstis auklė 
janti įtaka visa laiką/.

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 3-09 78

PETER ZINKO 
BARRISTER A SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Re*.: BE 3-2472
1 Roncacvalle* Ava. 

Toronto 3, Ont.

Nuo ko pradėti?Jau net 
nuo ten, kur prasideda žibi 
ogaus embrioninė gyvybė, 
Tėvu atsakomybė prieš sft 
vo vaikus,prieš savo tau
tą ir visuomenę yra didž
iulė, neišmatuojama. Vai
kai gali būti tėvu džiaugs
mas ir pasididžiavimas, 
bet jie gali būti taip pat jų 
gėda ir sielvartas.Išsam, 
iai informuotis kiekvie - 
nas suinteresuotas gali 
pas gydytoją, psichologą.

Kas ir kaip turi vado - 
vauti šiame prisikėlimo 
darbe ?K^Itūros -švietimo * 
ministerija per mokyklas 
Jei kultūros-švietimo mi
nisterija ar auklėjimo-šv 
ietimo taryba nesiima jau 
nuomenės auklėjimo uždą 
vinių vykdymo, tai tegul tą 
darbą paveda skautu orga 
nizacijai ir tegul įpareigų 
oja kiekvieną jaunuolį, jau 
nuolę būti skautu organi - 
zacijos nariu.

VEDA KAZYS

LIETUVIAI IiAlMI LR
pralaimi.

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

Notaras.
EM 4-1395

dyba turėtų diskvalifikuo
ti visam laikui. Taip pasiė 
Igia ir valstybių centro oi} 
ganai, kada Paskirų klubų 
pareigūnai ar treneriai -

Advokatas ir 
Tel. EM 4-1394, 

1008 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimam*: 

109 Warwick Store* 
Brooklyn 7, N. Y.

ŽVLGSNIS ATGAL

-KaiP jau esame trum
pai minėję, Pabaltiečhį kr- 
ePšinįp ir tinklinio žaidy
nėse Čikagoje, nedalyvau
jant estams, kova vyko tik 
tarp dviejų broliškų tautų 
-lietuvių ir latvių.Deja, - 
kaip ir aažnai pas mūsiš
kius įvyksta, taip ir šį kai 
tą, dėl nežinomų Priežas
čių, pas jaunius nedalyva
vo hamiltoniškiai Meskau- 
skas su Vinerskiu, nesimd 
tė Vaišnoro, Abramaviči- 
aus ir kt.,tad tikrumoje 
prieš veržlius latvius, žai 
dė antras Penketukas. Ne
nuostabu, kad lietuviai jau 
nai Pralaimėjo 68:57.Modernios valstybės vy 

riausias rūpestis yra, kad 
betų keliamas visuomenei 
kultūrinis lygis.

B. Pauža.
nebeilgai trukus savanoriai 
iškovoja nepriklausomybę 
ir žmonės pajunta ^laisvę. 
Tos laisvės atsiranda tiek 
daug, kad ūkininkai išsiren
ka atstovą ir siunčia jį pės
čią nuotykingai kelionei į 
sostinę su prašymu tiesiog 
pas patį prezidentą.

-r. , v- . . „c . , . . Knyga skaitosi lengvaiBronius Milašius .Pagal į 25 metu kariuomenes tar- ir įdomiai.Salia besivysta- 
vojęs apie savo praeitį, pri- nybą, pradėta rišti pasako- nčios intrigos, oro akis bė- 
siminė prabėgusias dienas jimo atomazgą. ga sunkūs ir niekuomet ne-
ir jo atmintyje išsilaikiusi- Susidomėjus irgilinan- |toaigiantieji ūkininkų dar
ąs detales. Prieš jo akis gy~ tis į vis daugiau intriguoja-bai irb ; rūpesčiai Su gai- 
vais vazdais išniro girdėti ntį turinį, matome sumanin-lesčiu stebime kietaiuzgrū

-Vyru susitikimą mūsi
škiai laimėjo 113:98, nors 
užkulisiuose vyre aštri ko 
va. .. tarp centrinių orga
nų su krepš inio vadovu - 
prieš vieno klubo Pareigū
ną prašant. . .kad jis leis
tų savo žaidėjus dalyvauti 
Š.Amerikos pabaltiečių - 
žaidynėse.' Negirdėtas ats 
įtikimas, kad rePrezentuot 
mūsų rinktinę, reikia gau
ti prašymą dar pas atski
rus klubus. Atrodytų, kad 
tokius vadovus centro val-

truputį Per daug aukštai 
pradeaa kelti savo galvą 
ir nosį.

-Tinklinio varžybose li
etuvaitės nugalėjolatves 3 
:2, o mūsiškiai Pralaimė
jo "sausai" 3;O.
IŠ LIETUVOS.

U
Sį karta Pradėsime nuo 

futbolo, kadangi mūsų sos 
tinėje įvyko tarptautinės 
rungtynės su bulgarais. Pa
sibaigusios svečių perga
le pasekme 0:2. Nors lie
tuviai vyravo aikštėje,ta
čiau nemokėdami išnaudo 
ti gražių progų, turėjo pa-» 
tirti kartų pralaimėjimą. 
Bulgarai .užimdami savo - 
krašte aštuntą vietą ankš
toje lygoje neparodė dide
lių 'stebuklų,' nors keli Pra 
siveržimai, atKeše"-jiems 
neužtarnautą laimėjimą . 
Prie Progos, reiktų pažy
mėti, kad lietuves nePri - 
klausomvbės metais71936 
vieną-kartą bulgarai yra 
žaidę laikinoje sostinėje 
Tai buvo garsioji Sofijos 
"Lefskio"komanda, kuri - 
Pirmą dieną įveikė Kauno 
rinktinę 2:0, tačiau turė
jo supasuoti prieš Lietu - 
vos vienuolikę, kuri nuga
lėjo bulgarus 3:2. Prieš 
svečiuą^dabar žaidė tik V 
Iniaus Žalgiris, kuris ant-r 
roję lygoje laimėjo dar vi 
enas rungtynes Prieš Dnid 
propetrovską 1:0. Po šios 
Pergalės , vilniečiai SovSat 
jungos antroje lygoje Po 
aštuonių rungtynių turi se*- ug 
ptynius taškus ir iš šešiom '

Sudburio lietuviai labai veiklūs.
Jie labai gerai susitvarkę. Veiklus jų. medžio
tojų ir meškeriotojų klubas “GeležinisVilkas“. 
Atvaizde to klubo 1964 metų laimėtojai. Iš kai
rės: V. Bružas, A. Juozapavičius ir P. Jutelis. 
Juozapavičius tiktai per vieną medžiai.Ir vra 
nušovęs du briedžius— musus. Foto: J.Remeikis.

-Tuo tarpu Lietuvos fut
bolo pirmenybėse gautos 
šios paskutinės pasekmės 
Kauno Inkaras-Alytus 3:0 
Mažeikai-Klaipėda 1:0 , 
Plingė-Siaulių Elnįas 0:0 
Kėdainių Nevežis-Siaulių 
Statybininkas 2:0, Tauragė 
-Kretinga 1:0, Vilniaus El
fą-Vilniaus Saliutas 0:3, 
/atrodo, kad Vilniaus Sa
liuto komanda yra sudary 
ta iš raudonarmiečių-KB/ 
Kauno Atletas-Kauno Po
litechnika 0:0.

-Karoblienė buvo aštunta, 
3000 m. jauniams Gedmi-> 
nas atbėgo 24-tas, o 8,000 
m. vyrų 4-tas‘buvo Oren- 
tas, o penktas Aleksiejūna* 
Surinktais taškais, atsto - 
vai iš Lietuvos, buvo Penk
ti.

-Tradiciniame Maskvos 
Pravdos lauko bėgime, nei 
vienas bėgikas šiemet ne
dalyvavo iš vakarų Euro
pos, tad varžybose buvo su
trauktos masės sportinin
kų iš pavergti} tautų, pačiu 
rusų. Mergaičių bėgimą - 
100,0 m. laimėję,is Vilniaus Silantjevraite/tautybe 

Iflcos'komandu randasTdv- ^sprendžia Patys skaityto 
liktoje vietoje. -iai/. 2000 m. moterims -

-Ir dėmesio Vašingtono 
lietuviai' Birželio mėn. vi
duryje JAV sostinėje įvyk
sta kurčių-nebylių olimpiae 
da, kur Sov. Sąjungos rink
tinėje bus lietuvaitė L. Ru
zgytė. Ji greičiausia daly
vaus 1OO, 200 ir 80 m. kl
iūtiniam bėgime.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS.

-Pabaltijo stalo teniso 
turnyrą laimėjo Lietuva.

as detales. Prieš jo akis gy~ tis į vis daugiau intriguoja-bai ; rūpesčiai Su lai
vais vazdais išniro girdėti ntį turinį, matome sumania-Stebime kietaiuz~rū 
pasakojimai, sentimentaliu gesnius vyrus sprunkant į (Hntą'kaimietTkurisnepa- 
patrauklumu ateiną iš negrį Vokietiją.TenJkitokioms gy- "___ ___________
žtančių praeities lygumų. venimo sąlygoms esant, jie po sunkiausia vargo našta. 1° pasąmonėje atgijo patirti uždarbiauja ir nekantriai Nors knyga parašyta 
nuotykiai ir įdomesni praei- Jaukia laikų pasikeitimo.

r ėdamas lengvą ranką, Mi
lašius ėmėsi rašyti.

Laikas pamažu bėgo,Pu
slapiu skaičius augo ir juo 
se formavosi didžiulis pa
veikslas. Kai kurias regin
io vietas pataisant, kai ką ti kulkų, pakelėje tenka sau- eina reikalas, 
padailinant,^išplečiant ar su-gotis savų, pakelėse plėši-

Toliau veiksmas vyksta

s įduoda, jis nepalinksta net

Nors knyga parašyta

BUKIME SVEIKI
MOTERYS, BOKITE ATSARGIOS

Gimdoj kaklelio žaizdelę, vadinamą eroziją, kai___JO— t______j__  .. . ... ku.
Dirmuoiu asmeniu bet kai rios mo,er*s 9ydo pačios, nepasitarusios su gydytoju; pirmuoju asmeniu, uei Ml neteis naa. Norint ovdvti aimdot kaklelio ernziiaTai neteisinga. Norint gydyti gimdos kaklelio eroziją, 

................................ “ ’ ėro-
Tada

na jų — uždegiminė. Kita trauminė. Jei po gimdymo 
plyšęs gimdos kaklelis nesusiuvamas, po kurio laiko at
siranda erozija.

1 v-K L, • -T .— V . . , -------, .------- , v »» prau-Lių teiKia išaiškinu, aei ko ]i ursiraao.ekus pabėgėlius apie pakei- ir kalbą žiūrėjusio Krall- zijos atsiradimo priežastį, reikia ją ir pašalinti. iuua 
Stą ilgametę caro tarnybą, kausko akį praspruko neti- dažnai išnyksta ir erozija. Jos esti dvejopos kilmės. Vle- 
stebime Pavojingą vyrų grį-ketas perėjimas į antro as--' !“ •
žimą į savąją tėviškę. Ei- mens pasakojimą. Tas kiek 
nant per sieną, ne vienas sumaišo skaitytoją ir pr«. d 
bėglys sargybinių pašauna- žioje, užėjus tokias vietas, 
mas, o Pavykusiems išveng- tenka orientuotis, apie ka

padailinant, išplečiant ar su-gotis savų, pakelėse plėši- 
traukiant, Milašiaus vaizdi- kaujančių tautiečių, 
as ryškėjo, giedrėjo įgauda rT’:Y ._ . __ __
mas vis didesnį spalvingu- rąmesnėse kaimo aplinky-“ 
mą ir neabejotiną patrauk- bese su kasdieniniais dar- 
lumą. Žiūrint įbesiformuo- bais, piršlybomis, vestuvė- 
jantį kūrinį,Prieš akis pa- mis. Valgių aprašvme vy- 
sirodė 19 amžiaus Lietuva, rauja ir kiek per dažnai ka- 
kaimo gyvenimas ir caro 
priespaudoje rusų engiami 
žmonės. Toliau pradėjo ryš 
keti skurdžios to meto apy- 
stovos, vargana balanos ga 
dynė ir netaisomi, purvini 
keliai. Tamsesnėmis spal
vomis perdavus jaunų. vyrų 
rykštę - rekrūtų gaudymą

rtojasi juoda duona, riebi 
kopūstų sriuba, lašiniai, šu
tintas pienas.

Laikui bėgant, iškyla 
1914 metų karas. Vokiečia
ms užėmus kraštą ir iš ūki
ninkų imant besaifcias rek
vizicijas, žmones pradeda 
Persekioti bado šmėkla.Bet

Abiejų kilmių erozijos skirtingai gydomos. Esant už
degiminės kilmės erozijai, pirmiausia išgydomas lyties 
organų uždegimas. Kartais, išgydžius uždegimą, išnyksta 
ir gimdos kaklelio erozija. Priešingu atveju ji pridegi
nama specialiu elektriniu aparatu. Po prideginimo pa
prastai per 6 savaites ji sugyja. Kartais prieš pridegini
mą tenka išpjauti erozijos gabaliuką ir ištirti jį mikro
skopu, nes neretai iš erozijos išsivysto vėžys. Jei ero
zija atsiranda dėl plyšusio gimdos kaklelio, tais atvejais 
erozijos prideginti negalima. Tokiu atveju erozija išgy
doma, tik susiuvus plyšusį gimdos kaklelį. Kartais ten
ka eroziją išplauti ir padaryti gimdos kaklelio plastiką. 
Gydymo būdą parenka gydytojas.

Reikia atsiminti, kad neteisingas Žaizdelės gydymas 
ne tik nepadeda, bet gali net pakenkti — padėti iki- 

f- ... .- . - ~ v t vėžinei būklei pereiti į vėžinę, nes gimdos kaklelioKalbą taisė JUOzas^Krail- erozija yra ikivėžinė būklė. Moterų įprotis pačioms gy- 
kauskas. Išleido Rūtos lei- dyfis plovimais yra negeras dalykas. Tai gali padidinti 
dykla, 89 Napier St.Hamil- susirgimo procesą ir vėliau apsunkinti gydymą.
ton, Ont. Canada. Kaina 2 . J. neniJkis
dol 176 psl sam vyi’- altuJ®rii-,9inek'<>lo9as

S. Pranckūnas.

Knygą išleido pastovią 
ir vis gilesnę vagą verčia
nti "Rūtos "leidykla. Tikpa- 
stebėtina, kad įgydama vis 
daugiau žinių ir patyrimo, 
"Rūta"galėjo leidinį kruo
pščiau apipavidalinti ir B. 
Milašiaus kūrinį įrėminti 
į patrauklesnius rėmuą., 

-Bronius Milašius. Žvil
gsnis Atgal. Redagavo ir

VĖŽĮ SUKELIANČIOS MEDŽIAGOS

Nors piktybinių auglių problema iš esmės dar ne
išspręsta, neaiškios pagrindinių vėžio formų priežastys 
bei vystymosi dėsningumai, tačiau atskiri vėžinės ligos 
aspektai jau nušviesti. Jau išaiškinta visa eilė medžia
gų bei veiksnių, galinčių sukelti vieno ar kito orga
no vėžį, pagreitinti ar sulėtinti supiktybėjusio audinio 
vystymąsi. .

Jr mus supančioje aplinkoje gali būti žalingų veiks
nių. Tačiau žmonėse kartais dėl šio susirgimo baimės 
pasitaiko klaidingų, o kartais net ir žalingų nuomonių. 
Daug ką kaltino žmonės. Maistas, paruoštas ant dujinės 
virykles, aliumininiai indai, cheminės trąšos, stiprūs al
koholiniai gėrimai, pomidorai, agrastai, net mėsa — 
štai trumpas ir toli gražu nepilnas tariamų „vėžio su
kėlėjų" sąrašas.

Tikrasis vėžio sukėlėjas Nr. 1 — tai rūkymas, ypač 
cigarečių ir papirosų. Amerikiečių ir anglų atlikti tyri
nėjimai, kurių rezultatai stebėtinai sutapo, įrodė, jog 
rūkymas plaučių vėžio atsiradime atlieka bene lemiamą 
vaidmenį. [Žr. „M. ir g.“ 1964 m. 4 nr.j

Abejonių nekelia, jog nesaikingas rūkytų maisto pro
duktų (mėsos, žuvies) vartojimas gali sukelti skrandžio 
vėžį. Kai kuriuose Islandijos žvejų kaimeliuose, kur 
pagrindinį maistą sudaro rūkyta žuvis, o gėrimui nau
dojamas sutirpintas nuo stogų sniegas, kuris pastoviai 
dūmtraukių teršiamas, 
skrandžio vėžio.

Kepant patiekalus, atrodo, vėžį sukeliančių medžia
gų juose neatsiranda, nors teoriškai — tai neatmesta 
galimybė.

Hirosimos ir Nagasakio atominės tragedijos atokes
nių rezultatų tyrinėjimas galutinai įrodė, jog radioak 
tyvios medžiagos gali sukelti vėžinius susirgimus 
1949—1953 m. laikotarpiu tuose miestuose buvo užre
gistruota 20—30 kartų daugiau, negu kitur, piktybinių 
kraujo susirgimų, o dabar stebimas ryškus padaugėji
mas skydliaukės vėžio atvejų.

Gyd. J. JUKNEVIČIUS

-Lietuvos rankinio meia 
terio vardą moterų £ruPė-< 
je laimėjo Vilniaus SSG, o 
vyrų-Kauno Politechnika.

-Sov. Sąjungos B klasės 
futbolo Pirmenybėse Klai
pėdos Granitas sužaidė ly
giomis -0:0 su Leningra-

-Numatomos dviračių le 
nktynės Gdanskas-Vilnius. 
Be lietuvių dalyvaus latvi
ai, estai ir lenkai. Baigmė 
numatyta Lietuvos sostinė 
je birželio 26 d.Dviratinių 
kams teks nuvažiuoti apie 
11OO km. .kurie suskirsty
ti etapais.

-Lietuvos lauko teniso 
turnyrą laimėjo R. Liubar
tas ir O.Rimkūnaitė.

-Lietuvos šachmatų pir
menybėse V. Mikėnas ir A,. 
Uogelė surinko vienodą taš 
ku skaičių.Tad meisterio 
,titulą turės išspręsti judv- 

iki pusės visų vyrų miršta nuo įejų kova. Teko patirti, kad 
pirmąją partiją laimėjo V. 
Mikėnas.

ŠIO LAIKRAŠČIO BEN - 
-DRADARBIO , K. Barono 
Pasikeitė antrašas.Nau - 
jas yra :1424 King St. E. 
Apt.ll/Diana Court Apt.

STUDENTAI atkelta is 4—to puslapio

žius eilėraščius... ,,Ir kodėl jie, tokie protingi, negali 
būti visi laimingi?“— galvojo Saliamas.

Stasė užvertė knygą, atsistojo prie lango, už ku
rio pliaupė lietus. Pro lietaus teškesį skambėjo ryškus 
Stasės balsas, kai ji deklamavo atmintinai:

Sutvisko žaibas — nušvietė lūšnelę. 
Drebėjo tėvo kumštis iškelta. — 
Visi drebėjo mirtinai išbalę, 
Nedrįso niekas tart: „Ji nekalta!"
Nepulsiu aš po kojų pik'am seniui, 
Kad spardytų mane, paskui atleistų. 
Kad vėl gyventum, kaip gyvenę. 
Tarp prietarų tamsiųjų raistų?

Atplėšė vėtra rnan duris lūšnelės. — 
Ir aš benamė girios g'udumoje. -■ 
Gražus žailnis nušvitęs kelias!
Gražu, kai debesys grūmoja!

Dar kartą pažvelgiau j mielą gūžią. — 
Naktis ja globė letenom juodom. — 
Girdėjau, kai pušis per audrą lūžta... 
Kuris jų seks manom pėdom?

kviesdamas pakilti žmones ir eiti juo ten, kur nebūna 
tokių niūrių rudens dienų, kur noksta vynuogės ir žydi 
rožės. Bet žmonės buvo suaugę su gimta žeme tvir
čiau, nei medis šaknimis. Graži ji buvo jiems, maitin
toja, ir paslėpusi savo veidą po sniego pusnimi, ir vir
panti pavasario perkūnijoj, žaliuojanti vasaros kait
roj, svyranti vaisiais, pageltusiom javo varpom. Graži 
ir vėlyvą, niūrų rudens vakarą.

Argi galima savo motiną pavadinti negražia?

Rudens vakare neblyksojo žaibai, nelūžo pušis ant 
Sietuvėlės kranto... Tik merkė žamę liūtis. Barbeno 
į langą, barbeno be perstojo, vienodai. Girdėjosi, kaip 
teška ant patižusio tako nuo stogo krisdami lašai.

Niekas nėjo takeliu, grūrnojant debesims. Tik, įsi
žiūrėjusi į vandens srovelėmis raižomą langą, stovėjo 
Stasė.

„Nepulsiu aš po kojų piktam seniui..."—ne savo 
tėvą prisiminė Stasė. Ji prisiminė Gerdžiūną.

Nutilusios „Plieniškių" kolūkio gryčios susigūžė ant 
Sietuvėlės krantų. Blizgėjo asfaltuotas plentas, lyg

XXII. MADONA

„Man visiškai vis vien!—atsakydavo Vincas 
Dzūkui, kai šis 'užsimindavo apie Stasę.— Riterių am
žius praėjo."

Tai buvo vienintelis būdas išvengti tolimesnių kal
bų. Vincas gyveno įprastą studento gyvenimą su jo 
džiaugsmais ir nepasisekimais. Tik kartais jis lyg įsi
klausydavo, kas dedasi jo viduje, nepriklausomai nuo 
valios ir proto.

„Tu neatleisi man..."— girdėjo Stasės žodžius, pa
sakytus jam atsisveikinant prie vagono.-

„Tu neatleisi man..."—Šie žodžiai, pasakyti visiš
kai tyliai, nedingo perono klegesy, o persekiojo Vincą 
kiekviename žingsnyje. Ką jis beveiktų, ką begalvotų, 
tie žodžiai ir ašarotos Stasės akys jį persekiojo visur. 
Jis ieškodavo juose prasmės ir nerasdavo, jis klaus
davo — kodėl pasakyti jie? — ir nesuprasdavo. Gal Sta
sė juos pasakė apimta graudulio, kad tenka išsiskirti 
su draugais?.. Gal iš gailesčio jam, Vincui?.. Gal?.. Kaip 
bebūtų — tuos tris žodžius pasakė ta Stasė, kurią jis 
pirmą kartą bučiavo, ta pati, kuri kažkada paklausė 
apie jo paprastą, pilką sielą.

Jonui besikalbant su draugais ar atsakinėjant semi
naro metu, Vincas stebėdavo jį, norėdamas suprasti,

išsiaiškinti, už ką jį pamilo Stasė. Verčiamas kažkokios 
vidinės jėgos, Vincas lyg budrus seklys domėjosi vis
kuo, kas lietė Joną, stengėsi atspėti jo mintis. Tačiau 
viskas buvo kaip ir anksčiau. Gal tik Jono akys pasi
keitė. Kartais jos būdavo sutrikusios, kalbant visuomet 
žvelgdavo pro šalį. Tiesa, Vincas anksčiau už visus 
pastebėjo ir Jono artimumą su Elena Žiūraityte.

„Kodėl jis, o ne aš su Stase?—klausdavo savęs 
Vincas.— Kodėl šis žmogus, buvęs jai visiškai sveti
mas?.."

Vincas nesvyruodamas galėjo pasakyti, kad Jonas 
Stasei buvo ir yra svetimas, nors taip pat tikrai ži
nojo, kad jinai jį myli.

Šįvakar du prisiminimai nedavė Vincui ramybės: 
tie trys Stasės žodžiai prie vagono ir mergytė, straksė
jusi pavasario dienos prieblandoj su trim balionėliais 
rankutėje, žaidusi su veidrodžio šukele. Jis stengėsi 
jų atsikratyti, pyko ir širdo, kad jie taip beprasmiškai 
kankina ir neapleidžia jo.

Kai Vincas užsigalvojęs norėjo iš šiukšlių dėžės 
pasisemti vandens ir susigriebęs numetė puoduką į ša
lį, Dzūkas suprato — įkvėpimas! Į tokią Vinco būseną 
jis žiūrėdavo su geraširdiška šypsenėle, bet nė žodžio 
jam nesakydavo.

Vincas sėdėjo Žiurkininke, pasidėjęs sąsiuvinį ant 
pailgo siauro stalo, kuris trenkė žibalu. Kaip tik šiame 
su aprūkusiomis sienomis kambarėlyje norėjosi kalbėti 
apie kažką šviesaus. Kaip tik dėl to, kad jo nemylėjo 
Stasė, Vincas norėjo rašyti apie tikrą meilę ir džiaug
tis ja, kaip tą vakarą džiaugėsi mergytė veidrodžio 
šukele. Jis paėmė plunksną, pasilenkė prie atversto' 
sąsiuvinio, ir jo ranką paklusniai ėmė vedžioti minčių 
ir jausmų antplūdis: Bu* d*u*l*u.

Jonas Makauskis
Veiklus New Ypiko lietu
vių, visuomenininkas, at
šventęs amžiaus ir veik

los sukaktuves.

A. Krausas

Veiklus Australijos lietuviu 
visuomeninkas.
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE 

nr a i a uh i jL-i
Ilduodamos asmenini* paskolos iki 5,000 dot, 

morgičių paskolos iki 60% turto vertis.
Už Šerus mokama 4% % dividendo iš pelno, už 

depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolų 
draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dieno*:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniai* ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tai. JA M611

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
Vysk. Valančiaus šc.'Ud. 
Prad. mokykloje bus birže
lio 5 d. , šeštadienį, šia 
tvarka:

1/. 10 vai. r. Pamaldos 
A V parao. bažnyčioje;

2/. Po Pamaldų ten pat 
salėje iškilmingas užbai
gos aktas, lO-tojo skyr. 
Pirmos laidos Pažymėjimų 
ir atsižymėjusiems moki- 
niams dovanų įteikimas. 
Po to meninė dalis ir kt. 
Visi mokiniai į Pamaldas 
susirenka 15 minučių ank
sčiau.

Kviečiame visus mokinių 
tėvus ir visus, kas domisi 
mokyklos veikimo svarbu
mu, atsilankyti.

Visi tėvai, kurie darjie- 
užsįmokėjo mokyklos išlai
kymui metinio $15.00 mo
kesčio už šiuos ir Praeitus 
metus, Tėvų komiteto yra 
prašomi iki tai dienai sum
okėti. Mok. Vedėjas.

BIRŽE LIO 13,

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽ1US, B.L

Toronto įstaigos bendradarbis
Dr, jtir. W. Masti*

Namu, farmų, ar bet kurie 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

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

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

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

minėtu laiku.

SVEIKINAME
NEPRTKL. LIETUVĄ

Ilgesnį laiką, dėl tech
nišką kliūčių užsitęsusi 
"NL" krizė, kiekvienam 
"NL" skaitytojui matyti - 
Pasibaigė. Vietoj, kad "NL" 
atsistojusi į buvusias vė
žes, jau kelintas numeris 
išeina su žymiu pagerini
mu. Formato padidėjimas 
bei iliustracijų padaugėji-’ 
mas, jau sudaro žymiai 
geresnę kaip savaitraščio 
išvaizdą.Krizės laike,dau
gelio nervai gal neišlaikė 
ir buvo girdėti nepasiten
kinimo išsireiškimų.

Dabargi. atrodo, kiek
vienas, tik už 5 dol. gauna
ntis "NL", neturėtiĮ turėti 
abejonės ar nepasitenkini
mo. Kurie neturėjo kantry
bės krizės laike ir iš "NL' 
skaitytojų tarpo pabėgo, 
niekada nėra vėlu, vėl grįž
ti prie seniausio Kanados 
lietuviško leidinio, kuris 
kiekvienam lietuviškai gal
vojančiam yra prieinamas 
nežiūrint tikybos, ar parti
nio įsitikinimo. Ypač nau
jai užsiprenumeruojantie
ms, duodama žymi nuolai
da vieniems metams.

Formatui padidėjus, 
aišku, atsirado daugiau 
vietos ir kolonijų plates
nėms kronikoms tik gaila, 
kad kaikurios ir dideles 
kolonijos, savo žiniomis 
yra labai šykščios.Nesi
norėtu tikėti, kad jose nė
ra jokio kultūrinio veiki: - 
mo, kuris bubą įdomus ir 
toliau už Kanados ribų gy
venant iem s tautie č iams, 
kuriuos "NL"reguliariai 
pasiekia.

Matant "Nepr. Lietu
vos" didelį pasikeitimą 
gerąja linkme, norisi pas
veikinti redaktorių J. Kar
delį ir visą "NL"kolekty'- 
vą, kuris ir sunkiais mo
mentais nenuleidžia ran
kų, bet dar su didesne en
ergija stengiasi lietuvišk- 
ką spaudą išlaikyti geram 
lygyje. Nepriekaištaujame 
ir silpnesniems, kurie per 
anksti pabėgo iš "NL"šei- 
mos neišlaikius nervams 
bet su pagarba kiekvien 
am, linkime vėl grįžti pr
ie "NL" skaitytojų šeL 
mos.Tuo sustiprinsim 
mūsų bendrą kovą dėl lais
vos ir nepriklausomos Lie-

Antanų ir Antaniną dieną, 
Hamiltono SLA kuopa ren
gia tradicinę išvyką į gam
tą - p. B. Aselskio ūkj, Sel
kirk vnk.prie Erie ežero 
krantų. Selkirk ūkiai apie 
10 mylių į pietus nuo Čay- 
ugos miestelio.

Programėlė numatyta 
tokia:

1. Birželinių įvykių trum
pas prisiminimas,

2. Antanų ir Antaniną 
spec, pagerbimas ir pas
veikinimas,

3. Jaunių grupei sporti
nės varžybos su simb.do
vanėle laimėtojams,

4.Sportinių šautuvėlių 
šaudymas į taikinius.

Norintieji turės pro; - 
gos pameškerioti ir laive
liais paplaukioti. Visiems 
vaikams bus duota dova - 
nai ledų ar šokolado. Lai
mei išbandyti bus turtin- 
galoterija. Jokių kiebj gė
rimų neturėsime. Norime 
kultūringai laiką praleisti 
patys ir kitiems progą su
sitikti senus Prietelius, 
užmegsti naujas ir atnau
jinti senas pažintis,pabū
ti gryname ore be kasdie
ninių rūpesčių nors vieną 
kitą valandėlę. Įvairus iš
vykos judėjimas norima 
nufilmuoti ir prie progos 
parodyti Hamiltono lietu
vių visuomenei. Todėl pra
šome ir laukiame skaitlin
go svečią dalyvavimo.

Oficiali išvyko pradžia
3 v.p.p.

Kuopos inf.
DIDELES VASARVIETES- 
-motelius„nupirko hamilto- 
niečiai J.Svabaitis ir V. 
Venckevičius prie Huron 
ežero, Port Elgin kurorte. 
Nauji savininkai kvįečia- 
visus lietuvius atostogaut 
į Holiday House, Port Ela
gin, Mill Str.j kur jie tik
rai be jokių. ruPescių ir mi - 
esto triukšmo, galės Pra
leisti ramiai ne tik atos
togas, bet ir savaitgalius. . _____ ____  _
Paremkime savus, nes li&- tuvos ir pagreitinsim va- 
tuviams bus kainos suma - landos atėjimą, prabilti 
žintos. Laisvės Varpo skambėji

Šeštadienį, dirželio 5 dieną 1965 metu

nuo 3—čios valandos po pietų

TRflDICiniS KflRTDDO 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 MINKYTAIS IR KIETAIS GĖRIMAIS

• VIRTUVĖJE ŠILTI IR SALTI 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 KITOKIU STAIG MENU

Visus maloniai kviečia atšilt nkvti Wellando ir apylinkės
Medžiotojų, Meškeriotojų 

K lubas
“LI T U A N I C A

VANCOUVER B.C.

Vancouver'o lietuviai vienos šventės minėjimo 
metu. Atvaizde: P. Kaulienė skaito šalia sto 
vi KLB ap. vicePirm. F. Valys, prie vėliavos 
p. Stalionis su dviem lietuvaitėm.

Hamiltono šešt. mokyklos mokytoja A. Mikšienė po programos atlikimo su 
mokiniais. Foto A. Jūraičio.

mui.Tam tikslui "Nepri
klausoma Lietuva" ir tar
nauja, o mes turime nuo
širdžiai jai padėti.

Džiugu, kad "NL" pus
lapius e vis daugiau maty
ti verslininkų skelbimų,' 
kurie žymia dalimi pare
mia materialiai, tačiau kai 
kurių kolonijų verslinin
kai šią galimybę neišnau
doja, Kodėl ? Juk šiame 
kontinente reklamos vers
luose turi labai didelės 
įtakos, tad kodėl nepasina
udoti savo spaudoje ir tuo 
pačiu ja Paremti.

Sveikindami "Nepri - 
klausomą Lietuvą" nugalė
jus visas negeroves, pa
bandykime ją užsiprenu - 
meruoti ir tie,kurie joki 
os spaudos neskaito. Gal 
gi atgis ir jumyse lietuviš
ko krašto ilgesys ir noras 
jam padėti nusikratyti ver
gijos pančių ir svetimo 
jungo. Juk ir mažytės skr
uzdėlytės kartu dirbdama- 
os pastato milžiniškus sk
ruzdėlynus . V. P.

N, L. red, skelbia šį 
Platesnį pasisakymą, vie
ną iš daugelio gautųjų raš
tu telefonu ir gyvu žodžiu 
susitikus. NL red. šią pro
ga turi pasidžiaugti, kad 
bendradarbio V.P. Pasisa
kymas dėl skaitytojų pasi
traukimo nebuvo. Visi ma
lonūs prenumeratoriai ge
rai suprato Padėtį ir Nepr. 
Lietuvos laikėsi nuoširdž
iai. Ačiū visiems nuošir- 
.džiausiai.

KLAIDOS ATITAISYMAS

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Toliau sekė bendrasK. L . B. Vancouverio
Apylinkės Valdyba Moti- pasivaišinimas ir balsavi- 
nos Diena paminėjo gegu- mas į K. L. B.Krašto Tary- 
žės 2 d.Amorc salėje. Mi-»bą. Balsavime.dalyvavo 21 
nėjiman atsilankė gausus 
būrys lietuvių šeimų, jau 
nimo ir vaikučių. Paskaitą 
skaitė Z. Kaulienė, kuri bu
vo aktuali ir įdomi.

Programoje Pasirodė 
Vancouverio lietuviu šeš 
tadieninės mokyklėlės mo
kiniai, vadovaujami jų mo
kytojos P. Radzevičienės.

asmuo. Kor.
GRAŽI PRADŽIA

NIAGAROS 
PUSIASALIS

PAPARTIS IR JONINĖS

S.T ST. MARIE
PRASTAI PAVAIZDUOTA

LIETUVA
Papartis Primena malon 
ias birželio naktis. Prime 
na liePsnuojančius laužus 
ir prie jų gražiąsias ga - 
lingai skambančias dainas 
Palaikydami tas gražias | 
tradicijas, ir šiais metais 
minėsime Jonines.
Čia suvažiuos lietuviškas 
jaunimas iš Kanados ir 
Amerikos, čia du galinai 
chorai ir trys tautinių sei
kiu grupės duos mums pa
justi praeitus tėvynės Lie
tuvos laikus. Jaunimas mė

Programos Pranešėja 
buvo viena iš jos mokinių 
- J. Vileitaitė, o program 
os išpildytojai mokiniai: 
R. Ęadzevičiūtė, B. Valytė 
V. Smitaitė, D. Dainiūtė ir 
D. Vileitaitė. G. Skabeikis, 
M. Katiliūtė, D ir M. Vana
gai ir kt. Jų suvaidinta il
iustruota dainelė -"Ėjo 
grybų raut Marytė" buvo 
puiki. Taip pat Puikiai bu
vo atliktos deklamacijos, 
pagrota akordfonu. Paska
mbinta pianu ir pašokta.

A. Skabeikienė Paskai
tė eilėraštį Našlaitis/ J. 
Aisčio/, P. B. Radzevičius 
Pailiustravo gražiai L. Žit
kevičiaus eilėraštį : Dai
nuok, Motule, K. Vanagas 
Paskaitė Prozos, pabaigai 
F. Valys Paskaitė savo kū
rybos eilėraštį - Mirusiai

gsta susitikti ir pašokti, 
tad ir čia nebus apviltas, 
nes paimtas gėriausias 
orkestras.

Visada Joninės buvo 
gražios ir sėkmingos,bet 
šiais metais bus nepapras
tai šaunios. Jas ru ošia 
skautų rėmėjai,kurie rū
pinasi mūsų jaunimo lie
tuvišku srvvenimu. Neabejo
tinai atvažiuos visi skautai 
iš Torontė ir Hamiltono. 
Be to, čia bus to šeštadie-* 
nio popiety Kanados lietu-+ 
vių skautų vadovybės posė 
džiai.

Į šias Jonines yra pasL 
žadėjęs atvykti VLIKo piiv 
V. Sidzikauskas, jam bus 
suteikta garbė atidaryti 
švente.Visus Jonus Pas
veikins mūši] mielaą, sve
čias konsulas dr. J. Zmui- 
dzinas.

Kai Hamiltone lankėsi Velykų bobutė. . .

Gegužės 20 d. miesto 
kareivinių salėje kanadie
čių teatro mėgėjų gruPelė 
suvaidino trumpą dalykėlį 
Pavadinta " Lithuanija",kU' 
rio turinys, būk tai paim
tas iš Ldetuvos gyvenimo 
pries kokia 60-70 metų. 
Nors Pats vaidinimas žiū
rovų nuomone buvo sėkmi
ngai įvykdytas ir labai gra- 
žiai įvertintas vietiniame jLy ,. . 
dienraštyje "SaultStar", motinai, 
tačiau kitiems mūsų tautie- _ 
čiams,kurie stebėjo vaidi
nimą, buvo nemalonu, stal
čiai koktu žiūrėti, kad mū- rinčioms motinoms: P.Ma- 
su gimtoji žemė ir jos žmt- cijauskienei ir p.Kaulien 
onės taip biauriai ir tik iš ei. 
neigiamos Pusės vaizduoja® 
mas:girtuokliai, žmogžudž
iai. neapsakomas skurdas 
ir 1.1. Vienintelė paguoda 
buvo tai, kad sekančios die
nos "Sault Star" tarp kibų 
komentarų buvo ir vienas 
Protestuojantis pavadini
mą "Lithuania"ir pabrė - 
žęs.kad vaidinimas nevai- 
zdavęs Lietuvos kaipo to
kios ir be to daugelis de
talių buvusios netikslios.

"N. L. "19 Nr. gegužės 
19 dienos, Hamiltono kroni
koje tilpusiam SLA 72 kuo
pos nariams pranešime,_ 
yra įvykusi klaida, būtent: __________ __ ,_________ r
susirinkimas įvyks op. B .B. Kadangi programa gana 
Vizgirdų motelyje. Turi bū- didelė, tad ją pradėsime 
ti PP. B. B. Venslovų mote- punktualiai ų vai. vakare. 
lyje.Už klaidą atsiprašau^ Maloniai lauksime svečių 

į i ■ i i, ■ * įš toii įr arti, ir labai prau
šome ne vėluoti, kad galėtu
mėte pamatyti visą pro - 
gramą.

Skautu Rėmėjų Valdyba

Joninės ruošiamos St. 
Catharinėje. Meritton Co
mmunity Centre salėje, 
birželio 19 d., šeštadienį.

Amerikos lietuviai
ČIURLIONIO SUKAKTIS 
CLEVELANDE.

Čiurlionio vardo tauti
nis meno ansamblis 25- 
erių metų sukaktį iškilmi
ngai paminėjo Clevelande 
gegužės 8-9 d.d.Akademi-

ninkė A, Augustinavičie- 
nė.Buvo daug sveikinimų. 
Akademiją uždarė nusipel
niusio ansamblio vadovas 
Pęr ištisus 25 ijietus-muą. 
Alf. Mikulskis. Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje buvp 
iškilmingos pamaldos. Ju
biliejinis koncertas suren
kąs Muzikos Instituto sa-

joje ir vaišėse dalyvavo ouiejmis Koncertas sure, 
svečiai ir iš kiti] JAV mie- Stas Muzikos Instituto sa 
Itų bei Kanados. Minėjimo Xad°vAY°

ižlH! - A. Mikulskis, solo Parti - akademiją atidarė iškil atliko j Augaityt^ jt
mems rengti komiteto pir- į-ri5tn1nifvtA ir\ sytpTn_ 
mininkąs F. Eidimtas. Pro
gramai vadovavo J.Dau
gėla. Pagrindinį žodį ta
rė Pedagogė-visuomeni-

KITOS NAUJIENOS

Sunkiai susirgo tautie
tis T. Švarlys, kuriam stai
ga paralyžiavo Pusę kūno. 
Ligonis skubiai išsiųstas 
į Torontą gydytis. Palinkė
sime ligoniui greito Page
rėjimo.

- PavdW^iniai gandrai 
aplankė K. Valiaus šeimą 
palikdami dukrelę. Sveiki
nimai naujagimės tėvelia
ms.

- Nemažas mūsų koloni
jos tautiečių būrelis gegu
žės 8 d. lankėsiS udburyje, 
kur dalyvavo Motinos Die
nos minėjime. Mūsiškiai 
buvo nustebinti Sudburio 
lietuvių vaišingumu.

Korespondentas.

Krištolaitytė ir A.Štem- 
pužienė. Klausėsi apie 
6oo publikos,, Koncerto sei
lę puošė 32 Čiurlionio pa
veikslų reprodukcijos. Ju-*-

Po to buvo įteiktos gė
lės daugiausia šeimos tu-

Naujoji Vancouverio lie
tuvių aPyl. Valdyba gražiai 
užsirekomendavo savo veik 
los Pradžią. Puikus buvo 
jos suruoštas Pirmasis ba
lius Per š. m. atvelykį. ku
riame, be gausios Publikos, 
dalyvavo dar ir kun.S.Kul- 
bis S. J., kuris Velykų šve
nčiu. Proga viešėjo Vancou- 
veryje ir vietiniams lietu
viams atlaikė dvejas lietu
viškas pamaldas bei klausė 
išpažinčių.

Taip pat su nemažesniu 
Pasisekimu Praėjo ir moti
nos Dienos minėjimas.Kai 
tik oras pakankamai atšils, 
Valdvba vra numačiusi su
ruošti eilę gegužinių ekskur
sijų, jei Pasiseks ir vaika
ms vasaros stovyklą.Siftia- 
no Daukanto Paminėjimą 
taip pat tikimasi įgyvendin
ti netolimoje ateityje.

Prie sėkmingos darbo 
Pradžios Prisidėjo ir tas 
dalykas, kad naujoji valdy
ba Pašalino visus nesusip
ratimus tarp bendruome - 
nės valdybos ir Vancouve
rio Lietuvių Kultūros Drau 
gijos. Jei tos linijos bus lai
komasi ir toliau, reikia ti
kėtis, vienybė ir sugyveni
mas Vancouverio lietuvių 
tarpe susicementuos ilges
niam laikui.

Kor.

SPAUDOS APŽVALGA 
Atkelta iš 2 puslapio, 

tiek tulžies yra išliejusi 
ant vienos iseivės", nors 
ji pas I ietuvos okupantą 
nuėjo ne be tikslo, kuris 
nevertas nagyrimo.

Vienybė viską nori už
tempti ant savo , I ietuvos 
okupanto nudrožto kurpa
lio, todėl viską bando pri
taikinti okunanto tam kur 
paliui, ir todėl klausia:

įdomu, ar Kardelis, spausdin
damas lietuvių komunistų ge
rus kūrinius, turėjo gaivoje 
Lietuvos vadavimą ar tik kul
tūrinį bendradarbiavimą, kurį 
jis iš principo yra pasmerkęs 
ir prakeikęs.

ST. CATHARINES
LIETUVIŲ DIENAI 
RUOŠIANTIS

biliejiniai Čiurlionio an
samblio koncertai šiais 
metais vyksta ir kituose 
JAV ir Kanados miestuo
se. Cle ve lando miestas 
yra laikinoji ansambli© 
"tėviškė"-čia vyko pagrin
dinis minėjimas.Ta proga 
išleistas ir specialus lei-* 
dinys. Jubiliejiniai koncer
tai šiais metais jau įvyko;
Detroite, Čikagoje ir let. Ė,

Jeigu J. G. nori atsaky
mo, tai NL romanus 
spausdina meniškais su
metimais, kaip literatūri
nius kūrinius, kurie įdo - 
mūs pasiskaityti, bet nei 
vadavimo, su kuriuo ro - 
manai neturi jokio ryšite, 
nei kultūrinio bendradar
biavimo, nes šitomis sa 
lygomis, kurčios dabar yrą 
neįmanomas.Koks gi gali 
būti kultūrinis bendradar
biavimas, jeigu iš okupuo
tos Lietuvos pas mus plau
kia kad ir žiauriausio tu
rinio visokį laikraščiai, 
knygos ir žurnalai,© į Lie
tuvą niekas neįleidžiama.

B - nės Valdyba jau 
sudarė Pagrindinius Pro

gramos rėmus ir studijuo
ja kaip tinkamiausiai pra
vesti programa.

Meninę dalį-Hšpildys 
garsusis Čiurlionio ansa
mblis, Paruošęs naują re- 
Petuarą, kurį išpildys St. 
Cathąrinėje Lietuvių Die - 
nos Šventėje.Šiai didžia
jai 11 - tajai Lietuvių die
nai pravesti bus reikalin
ga visokeriopa parama.Ka 
da B-nės Valdyba kreips
is į lietuvius,Parodykime 
gerą valią ir paremkime 
B-nės veiklą.

Kas metai daug lietu- 
ių atvyksta iš tolimųjų apy
linkių pasižiūrėti garsaus 
Niagaros krioklio.

Šiais metais kaip tik 
bus gera proga jį aplanky
ti Lietuvių Dienos minėji
mo išvakarėse. Ruoškimės 
iš anksto į didžiąją šventę 
- Kanados Lietuvių Dieną, 
kuri įvyks rugsėjo 4-6 die
nomis St. Catharines jmiė- 
ste. J. S,

JAV LIET.B -NĖS
TARYBOS SUSIRINKIMAS

-Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultete gegu
žės lo d. med . daktaro lai 
psniui įgyti disertaciją ap 
gynė 43 m. amž. chirurgai 
Aug. Pronckus.

Gegužės 22-23 d.d.Phi 
ladelphijoje, JAV, įvyko 
JAV Liet. Bendruomenės 
Tarybos susirinkimas. Pa 
■grindiniai klausimai: vie 
ningos veiklos aptarimas 
/pranešėjas -VLIKo pirm 
V. Sidzikauskas/' darbo 
planai/dr. A. Klimas/ ir kt

Tiktai J. G. gali "bendra
darbiauti”. . .Kitiems ben 
dradarbiavimas uždraus
tas, neleidžiamas. Apie ko 
kį tad bendradarbiavimą 
J.G.klausia ?Gal tokį,ko
kį jis turi?
Taigi, NI, Panaudoja gana 
daug, bet gerų raštų. To
kių yra, nes lietuviai yra 
gabūs žmonės ir, jei lais 
vę turėtų, galėtų dar dau
giau sukurti. Bet tai, ką 
NL Pasirenka iš Lietuvos, 
yra visai kas kita, negu 
tai padaro Vienybė, paklu 
susi Lietuvos okupanto va
liai. Atseit: Fedot, da ne 
tot. . .
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MoKTlREAL
VYTAUTO KLUBAS
PRADEDA STATYBĄ

BAIGĖ AUKŠTUOSIUS 
MOKSLUS

Gegužės 25 d. Klubui 
Pasiliks istorine diena, nes

Be Praeitame NL nr. 
suminėtųjų, aukštuosius

tinius kursus, seminarą ir 
yra aktyvus lietuviškų jau
nimo organizacijų narys.

A.Aneliūnas McGill 
universitete šiemet gavo 
chemijos daktaro laipsnį, 
Prieš tai pasiekęs maste- 
rio laipsnio.Aneliūnas vi
są laiką našiai vedė moks
lus.

H 1 11 11 A ....... m 11 1 .

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

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONĖ
fą dieną pasirašė statybai mokslus dar baigė šie jau- 
susitarimą /contract/ su nuoliai: 
gen.kontraktorium Victor A.Rudinskas šiemet 
Mailloux- Pasirašymą, kaipbaĮSe farmaciją ir pasizy- 
užfiksuojantį f aktą, pat virti-me j ima moksle gavo auk- 
no iki šiol veikusios valdy so medalį, pinigines Pre- 
bos bei revizijos k-jos šu- paijas iš societe Poulenic. 
dėties žmonės. 100 do1- >lš Merck Sharpe

Sį specialų susirinkimą and Dome Ltd. 25 dol. ir 
atidarė Klubo pirm. Pr. kelias daiktines dovanas. 
Paukštaitis Pakviesdamas į Jis jau pradėjo ruoštis 
akto pasirašymo sudėtį ko - masteno laipsniui Montre- 
misijų atstovus: J. Petrulį, al\° universitete. Tam rei- 
J.Mozūraitį, Alb. Norkeliū- kalui National Research

- ■ - - '■ ■ ' Council A.Rudinskui pas
kyrė 3, 500 dol. stipendiją 
A. Rudinskas taip pat yra 
baigęs Montrealio lituanis-

Semogaitė Rūta baigė 
socialinės medicinos spe 
cialybę labai gerai, aukšiau 
čiausiu Cum Įaudė titulu.

Kai kurie kiti diplomus 
gaus rudenį,nes pavasario 
metu dar nesuspėjo.

Visus baigusius aukš
tuosius mokslus kviečiame 
atsiųsti savo foto ir pridėti 
savo kurriculum vitae.

ną, J. Adomonį /Adams/, 
Frank Janulionį, senojo pa
stato statyiųp laikotarpiu 
buv. pirm J. Šarkį, notarą 
J.Bernotą, NL redaktorių 
J.Kardelį, archįt Piero 
Ronco ir statybos kontrak
torių Victor Maillou ,toli 
mesnį susirinkimo vedimą 
Perduodamas statybos ko
misijos atst. J. Mozūraičių! 
ir klubo sekretoriui G.Ali- 
nauskui.

P.Mozūraitis ir archit 
P. Ronco Perskaitė paruoš
tąjį pasirašyti kontraktą ir 
atsakė į paklausimus bei 
padarė paaiškinimus ir 
siūlė kontraktą abiems pu
sėms pasirašyti.

Kontraktą pasirašė 
klubą administruoją: Pr. 
Paukštaitis, K. Gudžiūnas, 
P. Petrauskas ir susirinku
sių įgaliotas J. Adomonis, 
kaip Klubo Vytautas Trust 
Co. atstovas.

Statybos kontraktas Pa
sirašytas už 245, OOO dol. | 
su visu į rengtaiu/išskyrus 
barų ir apšvietimo lempų/, 
kuris turės būti įvykdytas 
per 6 mėnesius.Statybos 
priežiūrai prie archit. P. 
Ronco įgalioti J.Petrulis, 
J.Mozūraitis ir Frank Ja- 
nulionis.

’Kontrakto Pasirašymas 
buvo fotografuojamas ir už
baigtas draugiškomis vai
šėmis. _ , Dalyvavęs.
• Ponia Otto vieši Mont- 
realyje.
• J. Pėteraitytė-Iassard 
susilaukė dukters.
• G. Geležiūnų/Jaųuškevi- 
čiūtė/šeima susilaukė sū
naus.

PUOŠNIOS VESTUVĖS
Vilimas. Sv.Kazimiero ba-

Tikrai tokios įvyko ge- žnyčia buvo visa išpuošta 
gūžės 29 d. , kai tuokėsi gėlėmis. Tas sudarė tikrai 
Birutė Kęingelytė ir Jonas gražų švetišką vaizdą. Kle-

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.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, to 
dėl visi rnatonai 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. --------- W II " I I ** — I " _

DĖL PRANOK U'J O 
REPORTAŽO

Norėtųsi Papildyti P. 
Pranskūno rePortazą iš 
Toronto apie įsikūrimą lie 
tuviu su aukštuoju mokslu.

Tikrai, daugelis akade 
mikų tremtiniu Perėjo kie
tą gyvenimo mokyklą. Gi 
kai Kanados ir Amerikos 
ekonominis gyvenimas Pa
gerėjo ir unijų ir kt.profe- 
sinių organizacijų ,Tkonku- 
rencijos” baimė Praėjo, 
buvo atidarytos durys ir 
mūsų akademikams. Vy - 
riausybė turėjo irgi dary
ti spaudimą į privatines 
kompanijas, kad ir dėl D P 
durys būti; atidarytos į 
of icus. Savivaldybės ir val
stybinės įstaigos irgi Pra
dėjo priiminėti į savoįstai

bonas dr. F. Jucevičius iš
kilmingai jaunuosius sutuo
kė, o apeigų metu giedojo 
op. sol E. Kardelienė.

rr 1 n > uciu hi 11111 mon 1 o a. v
Tęsinys po skelbimu. gas Dp akademikus.

TORONTO UNIVERS) D1TE

Gražina Šlekytė baigė 
nursing school ir gavo Ba
chelor of science su nur
sing 2-ro laipsnio garbės 
pažymiais.

T.Mureika irN.ŠčePa- 
vičiūte baigė Farmacijos 
fakultetą.

Waterloo universitete 
torontiškis Kęstutis Augus- 
tinavičius, baigė inžineri
jos fakultetą.

T. L. Gurevičius To
ronto universitete, muzi - 
kos fakultete Perėjo į n-rą 
kursą su 2-ros rūšies gar
bės pažymėjimais.
ŠEŠTADIENINĖ

APDRAUDOS
MOKESTIS

IŠDĖSTOMAS

Trimetinis mokestis

Jungtinė apdrauda:

Adamonis

5 MĖNESIAMS LYGIOMIS DALIMIS

BE PROCENTŲ

išdėstomas

METAMS

NUOLAIDA

Insurance Agency Inc
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.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MAUSKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Suite 902 ir 903
Tel.; 861-8478 ir 

861-8479

Tel: 722-2472

Taip maždaug apie 
1953-56 m.daug DPakade- 
mikų Pradėjo lankyti įvai
rius kursus, universitetus 
ir baigę visi susirado dar 
bą.

Tat šiandien Toronte 
ir vyresnio ir jaunesnio 
amžiaus DP tremtiniai ši- 

: mtais dirba baltarankių 
darbą. Per 300 gydytojų, 
apie 8O-1OO inžinierių,te
chnikų, apie 1O mokytojų, 
gal arti 1OO braižyto jų,ae- 

1 šimtlmis gailestingi) sesu- 
! čių, šimtais įvairiose raš
tinėse, keletas Toronto sa. 
vivaldybės tarnautojų,arti 
50 Ont.Provincijos ir Fe
deralinės valdžios įstaigo
se, nemažas skaičius Įvai
riose laboratorijose vedė
jais, laboranntais, Pagelbi- 
ninkais.

Dalis akademikų dirba 
Prie mokslinių tyrinėjimų. 
Yra universitetų profeso
riais, gimnazijų ar prad - 
žios mokyklų mokytojais. 
Nemažas skaičius dirba 
nuosavybių pirkimo ir par
davimo bizniuose, real es
tate. Taipgi turime savų 
pramoninkų, prekybininku, 
kontraktorių. Šimtai gyve - 
na iš visokiausių biznių, 
vasarnamių, namų nuomo
simo, motelių, gazolino sto
čių.

Bendrai gal iki 1OOO 
gyvena iš savęs, neturėda
mi boso. Kaip visi tarnau
jantieji Priklauso nuo bo
so, mažiau ar daugiau jie
ms lenkias ar kreipia dė
mesį, taip biznieriai len
kias prieš paskolas, morgi- 
čius.Kam nepavyksta,tas 
turi pradėti vėl iš i naujo.

Maironio vardo mokyk
la baigė mokslometus.

Iškilmingos išleistuvės 
įvyko Prisikėlimo parapi
jos salėje. Prisirinko ne 
tik mokinių tėvų, globėjų , 
bet ir svečių sausakimšai

Pranešimą darė moky
klos vedėjas mok. Andriu
lis, kalbėjo kun. P. Ažuba - 
lis ir kit.

Meninę Programą atliko 
mokiniai.Gražiai pasirodė 
ir muz. V. Verikaičio veda
mas vyresnių mokinių cho
ras ir mok. Augaitytės jau
nesnių mokinių choras ir 
deklamatoriai.

Mokykloje šiemet bu
vo Per 600 mokinių lO-ty 
skyrių.Paskutinį skyrių 
baigė 12 mokinių.

Tėvai moka už vaiką 
po 20 dol. metams. Moky
tojams mokama irgi kuk
lus atlyginimas 2 , OO dol. 
už šeštadienį.Kaip aiškėja) 

dar dalis tėvų neprsi - 
ruošia atvežti vaikų į liet, 
mokyklą. Mokyklą remia 
abi parapijos,abu bankeliai 
liai, organizacijos ir pavie
niai asmenys.

Visi tėvai, kurie leid
žia vaikus į šeštad, Mairo
nio vardo mokyklą, yra 
verti lietuviškos Pagarbos

STAIGA MIRĖ

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

savo namuose širdies prie-i 
puoliu Juozas Vilkas. Lietu 
tuvoj, Panevėžyje buvo nuo
vados viršininku. Karo me
tu buvo atskirtas nuo šei
mos. Po didelių rūpesčių 
Prieš keletą metų pavyko 
atsikviesti iš Lenkijos žmo
ną ir sūnų, kuris prieš po
rą metų yra baigęs Toron
to universitetą, dabar yra 
elektros inžinierius, velio
nis J. Vilkas buvo išmokęs 
staliaus dardo ir dirbo prie

statybų. Buvo gero būdo, 
visų mėgiamas, teturėjo tik 
58 metus palaidotas lietu
vių kapiinėse,

DR. V. G1RIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rotemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

JOSEPH R. MILLER
B. A„ B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. IRWIN C O P N I C K
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

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

4.5% Už INDĖLIUS
4.0% Už EIN. S—TAS.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2000.

7.6% Už ASMEN. PASKOLAS
6.5% Už NEKILN. TURTO PASK.

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

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St. sekmadieniais nuo 
10 30 iki 12.30 v., darbo dienomis —nuo 10 iki 3 v., išskiriant 
pirmadienius ir šeštadienius; vakarais — trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 1 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 2472 dienų — penktadieniais 
nuo 1 iii 6 vai. ir vakarais— pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Vaišės sekusios pošliū žiausioje nuotaikoje, daly- pusseserė p.A. Karakaus- ._________ ,_____  r—-Dt.
bo, vyko taip pat puošnioje vaujant apie 250 svečių, kienė su dukra. Iš New Yor- Tik visa bėda, kad daugelis 
ir gėlėmis išpuoštoje Vic- įvairaus amžiaus^ir atvykt-ko L.R.Kreicas su sesąs- 
toria salėje, grojant Pui- — J ------tx -----------------------------------------------<=»- ----------------------------- ----------------------------------------------------------------
kiam orkestrui ir labai st
ropiai dirbant tarnybai.Ži
noma,maisto ir gėrimų bu
vo puikiai paruoštų.

Šokiai,vaišės vyko gra

mo į Kanadą, ne tiktai iš 
Kanados, bet ir iš JAV. Iš 
Kalifornijos, Los Angeles, 
atvyko M. ir V. Pužauskai 
atšvęsti sesers dukros ve
stuves. Irgi iš Los Ange
les atskrido jaunosios {le
de Emilis Butvilas.Iš Či
kagos jaunojo dėdė Jonas 
Vilimas su žmona, Vilimų

L.R.Kreicas su sese
ria. Iš Toronto buvo dr.Sa- 
pokienė,A.Povilaitis, PP. 
Dvarionų pora, iš Delhi P. 
Matelienė, iš Ottavos J. 
Jurėnas.

DAUG MIRČIŲ

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

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estete uosuri 
Nariai.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

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

1— ■ --- ------ i

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
TeL WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

- Mirė Prieš dvi savai
tes iš Lenkijos atvykusi 
Br.Jaugelio žmonos moti 
na 76 m.
-Biliūnienė Ona, laidojama 
birželio 2 d. per ĄV bažny
čią.
- Sofija Veršinskienė, gy
venusi už Montrealio ribų.

Turto atžvilgiu tremti
niai nėra išsirikiavę pagal 
mokslą. Yra labai daug dar
bininkų, kurie turi daugiau 
turto kaip gydytojai, inži
nieriai ar kit. akademikai, 
dirbą savo specialybėse.

Draugavimas Privačia
me gyvenime irgi vyksta paseno. ligos kamuoja, ne~- 
ne pagal mokslo Profesijas. b ali įugeertt daugiau pa- 
Niekas niekam nesilenkia, ya^yti Qet pasigėrė pagie- 
visi turi namus karus va- dotfįas kaimyn| svečtao 
sarnamius, banke Pinigų. „„ *

1 Jonas Kelmas.

PARDAVIMAS - PIRKIMAS

rezidenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
morgicig parOpinimas.

“r/ĖZINA
REALTIES

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(storidžiai).
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.
agentas ROMAS VERBYLA 
Investavimui žemė St. Hubert, 

netoli St. Helen salo* 
(1967 m. pas. parodos vieta).
Talei. 254-4287 hr VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Roeemount

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

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

TeJef.: 669-8834

Ar žinoma,kad
„NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietu*, pakvie 
timus, virilin**, įvairiu* 
blankus, receptam* lape
liu*, vedybiniu* pakvieti
mu*, mirtie* atveju užuo
jautos laiškus, padėkos 
kortele*, visokius „stat- 
tnestas”, voku* su adre
sai*, laikraščiu*, žurnalu* 
ir knyga*.
Darbą atlieka pigipo, ne
gu kitos spaustuvė*.
Kviečiame įsitikinti.

Spausdmiu* galime priimti paš

Adresas: 7722 George SteteK 
LaSalle, Quebec, Canada.

6571 • 10th Ave..Rosemount 

Montreal 36, P.Q.
Sav. Andrius Zisiunas. 725-9788. ^4

Montreal Real Estate Board Nariai

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD 

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
I year guarantee

Kreipkitės į ‘ 
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sale* Ltd. 
Jūsų lietuvis atstovas 

769 - 8831

Keating Ford Sale* Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 

Įstaigos 769-8529
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