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Taip elgiasi Vietkongo komunistai su ramiais gyvento 
jais, taip elgiasi ir rusai, okupavę Lietuva su lietuviais.

PRflfJUSI SRVfllTt
Vietnamo klausimas, kaip 

buvęs, taip ir tebėra ir dar ii 
gai. bus pagrindinis tarptauti 
nės politikos klausimas.
VIETNAMO KLAUSIMAS
darėsi vis sunkesnis, nes agre 
sorius vis daugiau pradeda 
spausti ir griebiasi vis nauju 
kovos būdų bei naujų priemo 
nių.

Paskutiniu metu agresorius, 
kuriuo yra dvi šalys —Kinijos 
ir Rusijos komunistai —,nega 
lėdamas lengvai pasigrobti 
Vietnamo,

PLANUOJA PULTI 
PIETINI KORĖJĄ.

Žinoma, Amerika, kuriai 
tenka visa kovos našta. į to 
kius agr.esoriaus pasimojimus 
tuojau reagavo. Reuterio žinio 
mis, Amerika Kinijos komunis 
tams
PAGRASINO ATOMINIU 

ATSILYGINIMU.
Atominį grasinimą JAV at 

šaukė, nes nesą buvę tokio 
grasinimo. Gal oficialiai ir ne

rankos. Jis nėra laisvas, nors 
jo pasiryžimas didelis ir jo pa 
stangos viršja bet kurio JAV 
prezidento darbus ir pastan 
gas.

JAV TAIKOS POLITIKA
labai aiški. Ji viešai pakartoti 
nai pareikšta visai žmonijai.
Bet ji agresoriaus atmesta. Ta 
čiau ji suprantama neutralie 
siems, ir j juos veikia. Todėl 
Londone susirinkę Britų Ben 
druomenės nariai, nežiūrint v. 
sų agresoriaus atmetimų, vis 
dėlto sudaro
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buvo, bet gal buvo neoficia „ , _liai, nes Kinijos komunistai, As cla sedet> SUPa'
savo ruoštu, Amerikai tikrai moj kėdėj ir leisti komunistam 
grasino '’savanorių“ pasiunti . naujas vyriausybes Vaka- 
mu Vietkongui į pagalbą. O
kai pasklido gandai, kad Ame. ru pusrutuly*4, kalbėjo prezi- 
rika gali panaudoti atominius
ginklus, Kinijos komunistai at

Žmoniją. Štai
ALŽYRE PADARYTAS 

PERVERSMAS.
Diktatorius Ben Bella jatl 

nebe diktorius. Jį, kaip dulkę, 
nupūtė pulkininko karo minis 
terra HOuari Boumedieurne ku 
darytoji karinė taryba. Ben Bei 
la jau apkaltintas kenkęs Alžy 
rę valstybei. Ben Bella buvo 
komunistas, bet dairėsi tarp 
Maskvos, pirmiausia, ir Peki 
no. Teigiama, kad Pekinui tas 
nepatiko ir jo ir paruošimu per 
versmas padarytas. Kad toks 
teigimas turi pagrindo, rodo 
tas faktas, kad Boumedienne 
valdžią tuojau pasiskubino pri 
pažinti Pekino šalininkas Indo 
nezijos diktatorius Sukamo.

virai ciniškai atsakė,
MUMS NEPROBLEMA KA 
RUI PAAUKOTI PENKIUS

MILIJONUS ŽMONIŲ,
nes pas mus jų yra 600 milijo 
nu. Dėl tokio Pekino pasLaky 
mo užsimezgė gal žiauriausia 
žmonijos istorijoje dialogas, 
nes į Kinijos komunistų pasiū 
lytąją karo auką — 5 milšjo 
nūs galvų --- Amerika atsakė:
Jeigu jūs taip nevertinate žmo 
nių, tai žinokite, kad mes ne 
5 milijonus galime sunaikinti, 
bet ir 500 milijonų... Atrodo, 
kad

dentas

denį dalyvaus posėdžiuose ir 
pasakys kalbą apie taiką.

SANTO DOMINGO
valstybėje kovos nesibaigia, 
bet Amerikos valstybių siūly 
mas baigtii krizę taikiu būdu 
gauna pripažinimą. Amerikos 
valstybių organizacija pasiūlė 
per 6--- 10 mėnesių padaryli
laisvus linkimus, o dabar su 
daryti lailešiię vyriausybę. Pa 
siūlymas sutiktas palankiai.
• Kipre dar 6 mėn.pra 
tęstas JTO kariuomenės 
buvimas. Turkija ir Grai 
kija pradėjo derybas.
• Vokietija minėjo 12- 
kos metų rytinės Vokieti 
jos darbininkų sukilimą, 
kurį sutrypė Rusijos tan 
kai,kaip ir Vengrijoje,Ei 
senhoveriui atsisakius st 
teikti prašomą pagalbą.

nio dainavimo. A.Kučiūnas ga 
na lengvai valdė sudėtingą ko 
lektyvą. Bendrai gi, vis dėlto 
buvo įspūdingas dalykas. Ver 
ta pakartoti.

KANADOS LIET.JAUNI
MO KONGRESO
INFORMA CIJA

pritarimą rezoliucijai 
demaskuoja Lietuvos, 
ir Estijos okupaciją, 
Sovietų Sąjungos, ir

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 
GYVENIMO DUOMENYS

JAV KONGRESAS SVARSTYS PABALTIJO OKUPACIJOS 
BYLA,

JAV Kongreso narys 
John Monagan telegrama 
praneša 
Džiaugiuosi, galėdamas jums

pranešti, kad Atstovų rūmų už
sienių reikalų komisija davė 
vienbalsį 
416, kuri 
Latvijos 
įvykdytą
reikalauja tuo klausimu prezi
dento intervencijos. Atstovų rū- 

t mai šią rezoliuciją numato svars 
tyti pirmadienį, birželio 21 d.

4 JAV'kr. apsaugos min.AŠ jungsiuosi nuoširdžiai prie 
McNamara spaudai parei jūsų, kad pergalė ir teisybė lai
ške, kad Vietkongas vykdo meįų prieš tironiją”, 
baisų ramių gyventojų ter 
orą.

• De Gaulle kalba, kad 
Prancūzija turi būti taip 
stipri, kad galėtų būti tar 
pininke tarp Maskvos ir 
Vašingtono.

POPIEŽIUS PAULIUS VI 
pasisakė vyksiąs ne tiktai į 
Lenkiją dalyvauti 1000 metų 
katalikybės įveuimą minėti, 
bet vyksiąs ir į Ameriką 1966 
m., kur Jungtinėse Tautose, ru

ATOMINĖ GALIMYBĖ 
KINUS IR SULAIKO NUO 

VEIKSMINGESNIO 
ĮSIKIŠIMO

su ’’savanoriais“ į Vietnamo 
karą. Bet jie nenurimsta ir ban 
do naujus ėjimus, kurių nauja 
sis ir yra

GRASINIMAS PULTI 
KORĖJĄ.

Iš kitos, amerikinės, pusės 
prieinant prie klausimo, reika 
lai rodo sunkią padėtį. Nes 
karas Vietname tikrai sunkus. 
Ir Kinija, ir Rusija Vietkongui 
ginklų nesigaili, o žmonių ir 
Kinija ir Vietkongas turi be ri 
bu. Tat, nors Amerikos maši 
■na ir gera, bet ’’užkimšta per 
ddeliu kiekiu šiaudų, ji sprin 
gsta", kaip sako karinė patar 
lė.

SPRINGSTA IR JAV 
KARINĖ POLITIKA,

nes prezidentą Johnsoną puo 
la daugelis nepalankių jam jė 
gų ir ne tiktai opozicijos, bet 
ir savųjų. Todėl JAV padėtis 
labai sunki. Johnsonui surištos

• Britų Bendruomenės 
suvažiavimo išrinktai ko 
misijai Vietnamo reikalą 
ms pirmininkaus Wilso 
nas.Komisija lankys Mas 
kvą, Pekiną, Saigoną, Vaš 
ingtoną.

DELEGACIJĄ TAIKA 
SIŪLYTI.

Ir tas, žinoma, geras nuta 
rimas. O kiek ta misija seksis, 
tai parodys tie, kurie ligšiol 
Amerikos taikos siūlymų ne 
prima. Visokiu atveju tas ne 
liks be pasekmių.

AHMEI) BEN BELLA

JUDINAMA PAVERGTŲJŲ 
BYLA

Tarptautinė Žmogaus 
Teisių Lyga yra Jungtinių 
Tautų patarėjas ir tuo titu 
lu yra pasiūliusi Jungtinių 
Tautų kolonializmui Tikvi 
duoti komisijai pradėti So 
vietų Sąjungos kolonializ 
mo bylą.Birželio 16 Lyga 
suruošė Jungtinių Tautų 
pilnaties pirm., Filipinų, 
Ganos, Indijos, Liberijos 
ambasadoriams prie JT 
ir JT pasekretoriui prie 
mimą. Jame kaip Lygos 
vadovybės vienas narių 
dalyvavo ir LLK pirm.V. 
Sidzikauskas ir turėjo pro 
gą priėmimo dalyvius su 
pažindinti su Lietuvos pa 
dėtimi.

LLK pirm.Sidzikaus 
Kas buvo susitikęs su JT 
Žmogaus Teisių Kom.pir 
mininku Chilės Ambasado 
rium prie JT ir jam taip 
pat išdėstė Baltijos vals 
tybiųbylą. E.

LIETUVIS DIPLOMATAS.
Kanados užsienio minist.e 

rijos tarnyboje, Vytautas Mei 
lūs. ja upasiekė paskyrimo vie 
tą —Japonijos sostinę, Tokio, 
kur jis, būdamas Kanados am 
basados dalyvis, orgarjjzuos 
prie ambasados imigracijos 
skyrių. Tirdamas savo tarny 
bai reikali/gas sąlygas, V.Mei 
lūs apvažinėjo visą Kanadą, 
nustatė, be ko kita, pažintis 
bei ryšius su Kanadoje gyve 
nančiais svarbesniais japonų 
tautos žmonėmis bei veikėjais.

VOKIETIJOS LIETUVIU 
SUVAŽIAVIMAS

?LB Vokietijos Kr. Valdy
ba Vasario 16 Giamnazijos 
sodyboje, Huettenfelde, lie
pos 24-25 d. d. rengia VoL 
kietijos lietuvių suvažiavi
mą. Šiais metais Joninių
vakaras Gimnazijoje neren
giamas E.

LIETUVIAI POSĖDŽIUOSE 
VAKARŲ BERLYNE.

Jaunimo Kongresui 
reklamuoti plakato kon
kursas jaubaigėsi.Pirmą
ją Premiją laimėjo R.Pau- 
lionio iš St. Catherines 
paruoštas plakato Projek
tas, įjungiąs rūtos, Gedi
mino stulpų ir klevo lapo 
motyvus.

Artimiausiu laiku šis 
plakatas bus spausdina
mas trimis spalvomis ir 
išsiuntinėjamas apylinkės 
ir jaunimo organizaci - 
joms.

Informacinė Komisija.
• ■ Du lietuviai šachmatiniu 

kai gavo teisę dalyvauti Van 
kuveryje vykstančiame turny 
re: P.Vaitonis iš Hamiltono ir 
Ignas Žalys iš Montrealio, Ne 
priklausomos Lietuvos Sachma 
tų skyriaus vedėjas.

• Iš Lietuvos atvyko Ame 
rikon šie lietuviai: Julija Čy 
pienė,' Jurgis Balčiūnas, Stasė 
Rūkienė ir Pranė Ramonienė.

• Kapt. R. V.Pąukštaitis, ei
damas ryšių pulko vado adju
tanto pareigas, yra išvykęs va
saros kaliniams pratimams i 
N-w Brunswick provinciją.

KITOS NAUJIENOS

< Vietnamo valdžią pa
ėmė karinė taryba,

• Buvo labai išsiliejęs 
Dunojus ir eilei valstybių 
padarė daug nuostolių.

Praėjusi savaitė davė kelsi 
tą staigmenų, kurios domina

Į Domininkonų respubliką jau atsiuntė savo kariuome
nės dalinius Brazilija, Costa Rica, Honduras ir Nicarag- 
va. Nors amerikiečių ten dabar yra daugiausia, bet visų 
ten esančių dalinių vadovavimas perduotas Brazilijos 
pulkininkui Carlos de Meira, o jo padėjėju yra JAV 
gen. Bruce Palmer. Paveiksle pulk. Meira (dešinėję) 

užriša gen. Palmer Amerikos Valstybių Organizacijos 
(OAS) raištį.

DIDYSIS KONCERTAS 
ČIKAGOJE

praėjo tikrai didingai. Vaizdas 
buvo nepaprastai įspūdingas. 
Didelis choras pasirėdęs juodo 
mis togomis, moterys gi balto 
mis. Vaizdas labai rimtas.

Daugiausia sužavėjęs Verdi 
Requiem, bet ir Markaičio Vii 
niaus vai p ai susilaukė gero pri 
ėmimo.

Amerikonų spauda geriau 
šiai įvertino A.Stempužienę. 
nes jos balsas geriausiai tikęs 
Requiem. Kiti solistai maldos 
tekstui negalėję išeiti iš įprasti

V. Berlyne nuo 1964 m. 
veikia Europos Rūmai, Bal
tų D-jos Vokietijoje talkina
mi, birželio 8-12 d. d. Ber
lyne surengė informacinio 
pobūdžio posėdžius. Jų te 
ma: "Europos apjungimas 
ir Rytų Europa". Iš pabal- _ j______
tiečių kalbėjo dr. Bruno Kai- šutiko^SO^ obd'žmoiRųT" 
ninš / iš Stokholmo/, dr. A. jįe ten rodė filmą ir savo 

/iš Berno/,tema rūbus bei prietaisus.Daly 
Oolitines europinio apjun- vavo ir Gagarinas.

gimo perspektyvos ir Pa- 
baltijys" ir V. Banaitis/iš 
Miuncheno/, tema: " F 
tų Sąjungos ūkio Politika 
Pabaltijo valstybėse. "

T?
• šį savaitgalį buvo eilė 

dailės parodų —Galdiko, Gai 
liaus, Kasiulio. Bagdono.

• Praėjusią savaitę mirė 
du rašytojai: Stasys Laucius, 
poetas, dramaturgas ir didelis 
mūsų draugas latvis Emilius 
Skujenieks, mokėjęs gražiai 
lietuviškai ir padaręs daug ver 
rimų abiem kalbom. Neteko 
me tauraus bičiulio.

•_ JAV astronautai Whi 
te ir McDevitt triumfališ 
kai apvažiavo Ameriką ir 
su viceprezidentu nuvyko 
į Paryžių, kur vykstaavia 
cijos paroda. Astronautus

—, — > JAV raketa į Marsą, 
Soviet- Mariner 4, artinasi prie 

Marso. Ji jau nulėkė apie 
4OOjnilijonų kilometrų 
nuo Žemės ir Marsą pa 
sieks apie liepos 14dieną. 
Raketos signalai silpnėja, 
bet įrašomi.
« 60, OOO lenkų užtveri! 
kė Varšuvos gatvę prie ba 
žnyčios, norėdami išgirsti 
kardinolo Višinskio žodį.

• V. Vokieti jos kancleris 
E rhardas pareiškė, kad su 
sitikime su de Gaulle jis 
gerai susitaręs.
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tarptautinė nuotaika už tautų laisvą
APSISPRENDIMĄ

Eltos Informacijų Redaktoriaus paprašytas, VLIK o 
ir LLK pirm. V.Sidzikauskas atsakė į visą eilę klau
simų, kuriais domisi lietuviai išeivijojeir kurie svar
būs oei aktualūs visiems lietuviams šiapus ir anapus 
geležinės uždangos.

— Du dalykai -atsakė V. Sidzikauskas - šiuo metu 
VLIKo Valdybai labiausiai rūpi; 1. Lietuvos laisvės ko 
vų 25 metų sukaktį panaudoti laisvojo pasaulio sąžinei 
supurtinti ir jo dėmesiui į Lietuvos bylą atkreipti; 2. 
Okupanto skelbiamą Lietuvos pavergimo džiūgavimą 
nukaukuoti /demaskuoti/laisvųjų lietuvių veikla už Lie
tuvos laisvę, o okupanto neapykantą ir panieką Lietuvos 
laisvės kovotojams neutralizuoti laisvųjų lietuvių dėme
siu ir pagarba laisvės aukoms.

Turėdama galvoje bendrą visų trijųPabaltijo valsty
bių dabartinę padėtį, VLIKo Valdyba randa tikslinga ir 
šių sukakties metų žygius apjungti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vieninga programa. Tai programai įvykdyti es
ame sudarę Pabaltijo Valstybių Laisvės Tarybą. Tary
ba jau paskelbė keliomis kalbomis savo Manifestą ir 
išleido brošiūrą "The Baltic Countries - Soviet Colo
nies in Heart of Europe". Paragino visų kraštų estus, 
latvius ir lietuvius bendromis jėgomis daryti žygių 
pas atatinkamas vyriausybes,kad būtų paskelbta Pabal
tijo Thutų Diena, kad Jungtinėse tautose paremtų Pa
baltijo bylos iškėlimą ir kitomis progomis palaikytų 
Pabaltijo tautų laisvės kovą.

Salia ad hoc uždaviniams sudarytos Pabaltijo Vals
tybių Laisvės Tarybos, latviais ir estais solidariai vei
kiama Pavergtųjų Europos Tautų seime ir Estijos,Lat
vi jos, Lietuvos Laisvės Komitetų plotmėje.Bendromis 
jėgomis leidžiame "The Baltic Rev iew" ir '^Revista 
Baltica".Nesenai man pačiam teko visų trijų Pabaltijo 
valstybių vardu liudyti JAV Kongreso Pakomisiui Eu
ropos Reikalams.

- Ar tikimasi,kad šių metų vasarą išeivijoje mini
mos sukaktys turės platesnių atgarsių ir lietuvių tau
tos siekiams draugiškoje Vakarų visuomenėje?

- Taip. Lietuvių jaunimo demonstracijos Vašingtone, 
Kongreso Pakomisio Europos reikalams susidomėjim
as Pabaltijo valstybių padėtimi, Lietuvos vėliava New 
Yorko Pasaulinėje Mugėje ir lietuvių Diena birželio
13 su pamaldomis Vatikano pavilione, neskaitant dau
gelio kitų faktų bei reiškinių, liudyja didesnį atgarsį 
Lietuvos ir Pabaltijo valstybių bylai.

- Kas numatoma atlikti, siekiant, kad Didžiosios Vai 
stybės panaudotų priemones įvykdyti Pabalty tautų ap
sisprendimo teisę?

- Nepraleidžiam nė mažiausios progos reikalauti ir 
prašyti, kad Jungtinių Tautų 24 -įų Komisija pradėtų 
sovietinio kolonialįzmo tyrimus.Čia mums stipriai tal
kina Tarptautinė Žmogaus Tęisių Lyga, taip pat Paver
gtųjų Europos Tautų Seimas.Šia prasme neabejotinai 
pozityvus yra ir L. Valiuko vadovaujamo Komiteto 'For- 
Congressional Action"vaidmuo. Tatai prisiminė ir Kon
greso Užsienių Reikalų Komisijos Europos Reikalų Pa
komisio Pirm.Mrs.Edna F.Kelly.O bendri estų, lat
vių ir lietuvių komitetai atskiruose kraštuose skatins 
savas vyriausybes Jungtinėse Tautose kelti Pabaltijo 
valstybių bylą.

Yra galimybių,kad minėta Komisija svarstys sovie
tinio kolonializmo Pabaltijy klausimą.

- Ar turima žinių, kad apsijungimas VL.JKe sukėlė 
teigiamas nuotaikas Lietuvoje?Ar tokios nuotaikos pa- 
stebimos ir išeivijoje?

- Taip, tai turėjo teigiamų pasėki). Išeivių tarpe ne 
tik iš spaudos išnyko tarpusavio priekaištai bei įtarinė
jimai. Pačioje VLIKo Valdyboje ir Taryboje ryškus vi
siškas vieningumas ir bendromis jėgomis bei pastango
mis ieškojimas kiekvienam klausimui geriausio spren
dimo, kiekvienam veiksmui geriausių rezultatų.
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N E P R I K E- A U S O M A LIETUVA

Montrealio lietuvių Aukštesnieji Lituanistikos Kur
sai , pabaigę mokslo metus ir išleidę naują abituri
entų laidą. Viršuje kalba Kursų vedėja Br. Lukoše
vičienė /ji jau 15 metų mokytojauja Montrealio lietu
vių mokyklose/. Sėdi iškilmės Garbės prezidiumas. 
Apačioje abiturientai su mokytojais. Is kairės deši
nėn sėdi: J. Kardelis, Br. Lukoševičienė, M.Jony- 
nienė, T. J. Vaišnys,SrĮ.E.Mikalajūnaitė ir p. Beniušienė 
Stovi: V. Adomonytė, D.Mačiukaitė, N. Gedvilaitė, 
A.Staškevičiūtė, A.Ališauskas, A.Staškevičius ir 
G. Bulota. Nuotrauka J. V. Lukoševičiaus.

NARIO V. JONYNO KALBA, 
PROGA ABITURIENTAMS

KLB KULTŪROS FONDO 
PASAKYTA ISLEISTUVIU

Tiesa, kad jis augtų, stiprė
tų ir krautų žiedus jam bū
tinas taipgi šaknelyčių re
zginys. Bet jis visų pirma 
Privalo tvirtai įsisiurbti 
į tai, ką jam suteikė nam
ai, turtinga įspūdžiais bei 
kontrastais vaikystė, savo-

Mieli abiturientai,
Kiekvieną kartą, kai 

šiose Patalpose išleidžia
ma nauja Lituanistinių kur
sų laida,sunku atsikratyti 
įspūdžio, kad nežinia kam 
įteikiami brandos atesta
tai. - Ar jums, abiturientą* ji aplinka, 
ms, Parodžiusiems dvasinį Jei jis nori suprasti sa- 
imlumą, Pareigingumą ir ve, jis privalo mėginti su- 
ištvermę ? Ar jūsų tėvams prasti kitus, o tai nraside- 
tvirtai tikėjusiems tautinio da nuo artimiausiųjų. Nes 

tik Panorus suprast, pra
dedama at jaust ir mylėt.

Jus mokė Per visus 
tuos metus lietuvių kalbos 
geografijos, meraturos. 
Mokė,kaip sakoma, "pa. 
žint ir mylėt Lietuvą". - 
Man sakė, kad jūsų laida 
Pasirodė itin Pareiginga, 
imli ir pajėgi. Kad kai ku- 

....rie jūsų PasigėrėtinaiPui- 
toli ieškant Pavyzdžių.Svie"Jcįal rašėt rašinius, atsa- 
timo komisija "Parent,' 

, kuri kaip žinot, Peržvel
gė eilės kraštų švietimo 
sistemas, bei nrogramas^ 
išuostė taip sakant, 

įvairių Pedagoginių 
vaistų lentynėles/, rekom 
enduoja tą Patį saviveiklos 
trikampį/, idant mokinys 
bręstų ir dvasiškai turtė
tų. Nuo pat mažens daryda 
masis sąvaimingu savo be 
ndruomenės nariu.

Lituanistinių kursų bai-Pramokta gramatika bei 
gimo diena, abiturientų die-sintaksė, jei nuo šios die
na, kuri gal būt jums atro- nos imtumėtės bodėtis sa- 
do vien generalinė rePetici-va knyga, šalintis savųjų, 
ja į tą tikrąją "graduation savo jaunimo organizaci- 
day"jįrra užtat mums visie-jų, stovyklų, saviveiklos bu
ms išlaikyto egzamino šve-relių /seminaro/, chorų, 
ntė. Ypatingai, kai pabaigtu-Jei nenorėtumėt jų padaryt 
vių Pokvlin ateina dalvvau- savo kūriniais, jei nenorė
ti, kaip kad šiandien, buvę tumėt jų /tų organizacijų/ 
Kursų auklėtiniai. daryt geresnėm, veiklesnė-

Taip pat naujo įsiParei- nėm, tobulesnėm, 
gojimo diena, nes ji padrą- 

tvermingiau ir racionaliau 
dirbti ateityje.

Buvo laikai, kada buvo 
rimtai svarstoma,kokio nuo 
šimčio išlavintų,Profesi
niai Paruoštų žmonių rei
kia kraštui, kad jis galėtų 
Pretenduoti į neRriklaųso- nau uuumruo Ųguiuami 
mybę, kilti ir klestėti.Sian- ką pasisavinate iš savųjų 
dien klausiamas!,kokį nuo - ir kitataučių,ugdytumėt sa- 
šimtį nemokšų bei tamsuo- vy gėrio, tiesos ir grožio 
lių kraštas gali leisti sau 
turėti, kad nebūtų pavojaus 
jam sukiužti ir būti nustel- formuotis perversmų bei 
btam kitų.Jei tai galioja dū įtampos amžiuj. Tie, kurie 
dėlėm valstybėm, tai juo la Pasitenkins vidutiniškumu, 
biau mums tremtiniams. 
Ūžta) mums būtinai reika
lingas glaudesnis tėvų ir 
liet, mokyklos bendradar
biavimas.

Yra, tiesa žmonių, ku
riems Kursų pastangos at
rodo beviltiškom, jei ne 
beprasmiškom. Pasak jų, 
dabartinis gyvenimas, jei 
ne Pačios Kanados gerbū
vis, reikalaute reikalaująs 
mesti sentimentus.Prie ni
eko nePrisirišti-nei tau
tos, nei šalies ,nci namų. 
Reikia būti apsukriam, lan
ksčiam, pajėgiam vaidinti 
eilę rolių, mokančiam Pri
sitaikinti. Antraip gyveni- 
mas„Palaušiąs.

Žiūrėkit,sako jie,į sek- 
vojos medelius -juos sodi
ninkai išmoko kaip daigin 
ti, kad nuolatos Persodina
mi, jie neišugdo ilgi) gre
mėzdiškų šaknų, jų vietoj 
jie išleidžia gausybę mažy, 
cių, kurios bematant įsi: — 
siurbia į bet kokią dirvą.

Žmogus, tačiau ne me
delis. Ne sekvejos daigas.

auklėjimo būtinumu? Ar 
Kursų dėstytojams, kurie 
su dideliu jaunatviškumu 
mokė jus ir ugdė jumyse 
lietuvišką dvasią?

Kitaip ir būti negali. 
Kiekviena tikra mokykla 
visad remiasi ta trijų gru
ntų- moki ii 5, mokytojų ir 
tėvų bendravimo sąveika.

Mums nėra ko dairytis
• ’ - • ___._z.    O__ •_

kinėjot egzaminuos. Tai 
gražiausias atpildas, ku
rį galėjot duoti savo mo
kytojams ir tėveliams. 
Bet Lietuva nėra vien že 
mė Baltijos pajūry, kaip 
teisingai sako Dr. Juozas 
Girnius, o mes patys, visi 
lietuviai. Ir mylėti Lietu- 
vą-tai mylėti lietuvius,vi
sus ir kiekvieną.

Nieko nereikštų, ištik- 
rųjų, jūsų išeitas mokslas,

„ ■ Lituanistiniai kursai,
mus dar sumaniau,is-kuriuos šiandien baigiat,

i ug(]ė jumyse tiktas pirmą
sias, giliąsias šaknis, bute 
kė jums pagrindinį, saky
čiau, įrankį- kalbos pažini
mą, kad pajėgtumėt toliau 
turtinti save Per knygą,dai
ną, maldą, gimtąją kalbą. 
Kad nuolatos lygindami tą,

pažinimo troškimą.
Jums lemta bręsti ir

aklu mėgdžiojimu trumpa
laikių mados dalykų, kaip 
tom smulkiom šaknelėm.) 
nepamatys kaip gyvenimo 
vėtra išraus juos ir numes 
kaip ne laiku nuskurdusius.

Lietuviškasis jaunimas 
atrodo ima suprasti, kad 
žmogiškasis organizavima
sis yra virtęs būtinybe. 
Praėję rinkimai į Kanados, 
Bendruomenės Valdybą Pa
rodė jų norą užimti parei
gas Kanados Lietuvių Ben
druomenėj, Rudenį ruošia
mas Jaunimo Kongresas, 
kuri organizuoja jauni žm
onės, pagaliau mūsų koloni 
joj pravestoji Vasario įs 
toji kalba apie jų norą dir
bti jį’ kurti.

Žiūrėdamas į jus, aš 
noriu tikėti, kad Prieš ma
ne stovi ne vien Puikiai pa
sirėdžiusį Lituanistinių 
kursų laida, ne Pepsi gene 
ration, bet naujosios ban — 
gos "nouvelle vague"laida, 
kuri įsilies į lituanistinį 
seminarą, organizacijas ir 
į bendrą darbą su anksčiau

baigusiais.Kuri supurtys 
už plauki) Montrealio snau
dalius, kad savo veikla, su - 
s ip rat im u Pas i rodytum ė m 
pažangiu, kultu ringu ir di
namišku atžalynu. To jums 
savo ir visų susirinkusiųjų 
vardu nuoširdžiausiai lin
kiu.

Vyt. A. Jonynas-

1965. VI. 23. - 24(948)

Toronto L. K, K. S. S. skyriaus nariai 1955 metais. Sėdi iš kairės į dešinę: J. Ta- 
mulaitis, J.Sipelis, A. Jakimavičius, K. Aperavičius, pirm.St.Banelis. B.Mika
ila, V.Streitas ir L.Vąptokas; stovi: V.Puodžiūnas, St.Mačikunas, St.Kviecins 
kas, St.Paciūnas, St. Čepas, J.Macys, K.Kregždė, L. Cuplinskas, A.Poškus 

ir VI.Kazlauskas.

Laisvės ugnis, 
laistoma krauju, 
negesta.

BIRŽELIO KRAUJAS

Tūkstantis devyni šimtai 
keturios dešimtys pirmie
ji metai.

Lietuvos žemė alsavo sun
kią raudonosios vergijos 
naštą.

Gaivi birželio mėnesio 
dienų žaluma skendo įkai
tintoj žemės tvankoj.
_ Juoda šiurpi vergijos ne- 
žinia,sunkiu akmeniu slė
gė kiekvieno lietuvio širdį .

Krištoliniai upių vande
nys audėsi nekalto kraujo 
gijomis.

Kankinamųjų brolių ir se
serų šauksmas skaldė sto
ras kalėjimų sienas.

Paslaptingu ošimu šlamė
jo šventieji gojai, piliakal
nių legendosjkovos ugnimi 
tvino naujų milžinų krūti
nės.

Veriančiu skausmu vaito
jo naujai supiltieji kapai . 
Saulėleidžių malda liejosi 
kartu su motinos pirma- 
giumiolopšinės gaida.

Nakties glūdumoje švie
sia žvaigžde švytėjo išplėš
tosios laisvės žiburys.

Plačiomis Nemuno vilni
mis vilnijo vilties ir ryžto 
žodžiai; Laisvėje gimę.ver- 
gaiš nebūsim.

Laisvės ugnis, laistoma 
krauju, negeso, liepsnojo 
laisvės kovotojų širdyse.

Plienu grūdinosi Įąisvų- 
jų sakalų krūtinės. Žemės 
aimana ir kraujas liejosi 
kartu su ateinančios die
nos , rytmečio laukų skam
bėjimu,su artėjančios au- - 
droš slogia tyluma.

Raudonasis despotas,Pra
garo jėga siuto ir siautėjo, 
Lietuvos žmonių kančiose , 
ašarų ir kraujo jūroje, kė
lė pilnas kraujo laimėjimų 
taures.

Ir kai dangaus skliautuo
se juodi debesys Perkūno 
jėga sudundėjo, žaibų ug - 
nimis sužaibavo.

Išėjo broliai milžinais 
gimtai žemei laisvės su- 
grąžintįužkančias irkrau- 
ją-krauju atmokėti.

Sakalais sukilo,milžinais- 
kovojo,šviesų laisvės taką 
aukomis nuklojo.Gimtos že
mės Pėdą vėl krauju palai
stė,savo šventą vardą ak
menio įrašė, j.šiaučiulis

DALINIŲ VEIKLA
Montrealio, L.K.Mindau
go š.kuopa.

Kuopa š.mgegūžės mėn. 
23 d. savo šaudykloje, P. 
Skriaibio ūkyje, turėjo Pir
mą šiq,sezono šaudymo pra
timą. Šiaulių tarpe dalyva
vo ir nemažai svečių.

Atsiradus daugiau norin
čių, tokias šaudymo išvy
kas manoma suruošti daž
niau.

Kuopas.m liepos mėne
sį 11 d. ten pat ruošia kas
metinę tradicinę gegužinę, 
kurioje kaip ir kas metai, 
bus p lėti ir įdomiprogra- 
maPriziniai šaudymai, ku
riuose galės dalyvauti vy
rai ir moterys. Pirmųjų 
vietų laimėtojai bus apdo - 
vanoti vertingomis dovano
mis. Plačiau apie tai bus 
sekančiuose Pranešimuose.

Kuopos būstinės įrengi
mas Aušros vartų parapi
jos salės kambaryje, dail 
Alf.Vazalin.skui Prižiūrint 
i r ta Ikin inkau janŲs ėkm in
gai vykdomas. Išdažytos 
sienos tautiškais ornamen
tais .Didelis Vyčio ženklas, 
ir L. karaliaus Mindaugo 
Paveikslas . Išdekoruota 
frontinė kambario dalis ; 
numatyta išpuošti visos iš
puošimui tinkančios sienos, 
mūsų miestų bei istorinių 
įvykių fragmentais, mūsų, 
tautiniais ženklais bei or
namentais .

Kuopos šių metų revizi
jos komisiją sudaro š. J. 
Jurgutis, š. Alf. Vazalins- 
kas ir š. Br. Bijūnas. -Gar
bės Teismą-š.adv. Alg. Ba
rauskas, š. Sfp. Kęsgailą ir 
š. K. Kiaušas. -Savišalpos 
įstatams paruošti sudary
ta komisija iš š.St.Rento, 
§. Stp. Kęsgailos ir š. J. 
Šiaučiulio.

Moterų sekcijos vadovė 
yra š.J.Strėlienė, Pavaduo
toja š. J.Jakonienė.

Šaudymo grupės vado -

vas yra š. Ig. Petrauskas.
Ųirželio mėn.27 d. yra 

L. S .S-gos metinė šventės 
diena, nuo jos įsikūrimo 
1919 metais. Metinė šven - 
tės diena, Nepriklausomo
je Lietuvoje kasmet būda
vo iškilmingai atšvenčia- 
ma kartu su į tradicijas į- 
augusią Joninių švente.

Šauliai ir šioje aplinku
moje turėtų nepamiršti Puo
selėtas tradicijas atgai
vinti ir savo metinę šventę 
tinkamai atžymėti.

Kuopos sukaktuvininkai 
yraš.Pr.Bukauskas 65 m. 
ir š. J. Vieraitis 5o metų. 
Taip pat sukaktuvininkės 
yra š.J.Strėlienė ir š. Aid. 
Sutkaitienė Kuopos valdy
ba linki jiems geriausios 
sveikatos ir sėkmės gyve
nime.

Taip pat kuopos valdyba 
sveikina visus šio mėnesio 
varduvininkus š.Antanus, 
Jonus, Petrus ir Povilus.

LŠ.S-gos dešimties me
tų atkūrimui t remtyje atžy- 
mėtįišleido leidinį-knyga 
'Nepriklausomai Lietuvai} 
-kurią galima įsigyti pas 
š.Br.Bagdžiūną, adresu: 
5886 Verdun Ave., Verdun, 
P. Q . Knygos kaina $ 5. -

Dideliam kuopos rėmė- 
juįkūrėjuisavanoriui Br. 
Abromoniuįjo žmonai Pau- 
linaimirus Lietuvoje, kuo
pos valdyba ir nariai reiš
kia nuoširdžią šaulišką u- 
žuojautą.

BŪKIME SVEIKI
ŠIRDIES ASTMA

Astmos vardu (aslhma — graikų kalbos žodis, reiš
kiantis dusulį, oro trūkumųj medicinoje vadinamas stai
ga atsiradęs dusinimas. Esama Įvairių astmų: bronchinė, 
širdies, toksinė, isterinė ir kt. Dažniausiai pasitaiko pir
mosios dvi astmų rūšys. Išoriškai jos panašios, tačiau 
viena nuo kitos iš esmės skiriasi. Bronchinė astma 
(apie ją buvo rašyta 1962 m. „M. ir g." 9 nr.) — 
vienintelė, kuri laikoma savarankišku susirgimu, kitos 
astmos — kokio nors kito susirgimo požymiai.

Širdies astma gali išsivystyti įvairaus amžiaus žmo
nėms, sergantiems reumatinės kilmės širdies ydomis, 
padidinto kraujo spaudimo liga, toli pažengusia širdies 
raumens skleroze, inkstų uždegimu ir kitomis ligomis. 
Šie susirgimai, taip pat psichiniai ar fiziniai pertempi
mai pervargina kairįjį širdies skilvelį. Tuomet mažajame 
kraujo apytakas rate, ypač plaučių kapiliaruose, pra
deda tvenktis daugiau kraujo. Plaučių kapiliarų pralai
dumas sutrinka, ir iš kraujo dalis skysčių patenka į al
veolių ruimą. Tai sutrikdo alveolėse esančio oro ir 
kapiliarinio kraujo deguonies bei anglies dvideginio 
apykaitą. Be to, atsiranda ir bronchų spazmos, kurios 
apsunkina plaučių vėdinimą. Dėl šių priežasčių orga
nizmas blogiau aprūpinamas deguonimi, ir juntamas 
dusinimas.

Širdies astmos priepuolis gali ištikti įvairiu paros 
metu, neretas jis naktį. Priepuolio pradžioje palaipsniui 
blogėja ligonio savijauta: stiprėja dusinimas, plau
čiuose renkasi skystis, vis ryškiau sutrinka širdies veik
la, mėlynuoja liežuvis, gomurys, lūpos, pirštų galai. 
Priepuoliui išsivysčius, ligonio būklė būna ypač sunki: 
ligonis blaškosi, kvėpuoja dažnai, bet paviršutiniškai, 
neretai triukšmingai, jj išpila lipnus prakaitas, plau
čiuose gausu drėgnų karkalų, kurie kartais girdimi iš 
tolo. Ligonis kosti ružavos spalvos skrepliais ar net 
grynu krauju. Sutrinka širdies veikla: kraujospūdis krin
ta, širdis labai dažnai susitraukinėja. Dėl širdies sun
kios astmos gali pabrukti plaučiai, tada ligonio būklė 
būna ypač sunki. Skysčių plaučiuose susikaupia tiek 
daug, kad jie rusvų-kraujingų pufų pavidalu pilasi pro 
burną, nosį. Priepuoli nutraukti pavyksta tik visapu
siškai ir energingai gydant. Būna ir žymiai lengvesnių 
širdies astmos priepuolių.

Šiuometinė tarybinė medicina turi galingų gydymo 
priemonių širdies astmai gydyti. Tinkamiausią gydymą 
gali paskirti gydytojas, tik gerai ligonį ištyręs.

P. ŠNIPAS
Medicinos m. kand.

Būkite malonūs patarti savo kaimynams užsi
sakyti NepriklausomaJ.ietu vą. Būsime dėkingi.
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A. MERKELIS

Lietuvos keliu
(Ii V. Kudirkos monografijos)

buvo leidžiama laikyti. Tai buvo galima daryti tik kitais 
metais.

Teorinius egzaminus Vincas Kudirka išlaikė pava
sarį,© praktinius laikė rudenį. Darbo buvo daug ir eg
zaminai jį nuvargino. 1889 m. spalio mėn. 24 d. jis rašo 
savo buvusiam vaikystės dienų draugui Petrui Grigai - 
čiui:

Mielas Petruti. Laiškelį nuo tavęs gavau, sugrįžęs 
į Varšuvą, Pradžioje šio mokslinio meto. Atsakyti ant tų

jo Pėdų negalėjau, nes tuoj parvažiavęs į Varšuvą, apsirgau
/kraujas iš plaučių prasimušė/ir vaikščiojau lyg žąsiu- 

Rudenį Vincas Kudirka Varšuvoje aplanko ir arch- kas paleidęs sparnus,beveik 5 nedėles-da ik šiai dienai 
. ,J • - xne visai esu sveikas .O čia tuoj pradžioje metų prasi

dėjo oraktiški egzaminai, tai besergant ir besimokant 
negalėjau,© ir į mįslį neatėjo stvertis už nlunksnos.Nie- 
kam iki šiai dienai neatsakiau da ant laiškų, gautų nuo 
vasaros, taigi ir tau negalėjau atsakyti.

Dėlko kalbi su manim lyg su kokiu nePažinstamu 
didžponiu,© ne tai©,kaip su savo draugu nuo mažų me
tų. Juk sykiu augome, sykiu mokėmės, viens kito nePra- 

nereikalingas. Ką aš truputį daugiau mokinausi, tas da
lykas negali išdildinti atminties mažų metų ir draugys-

eologinę parodą, kurioje trys vitrinos skirtos^žymiojo 
mūsų archeologo Tado Daugirdo Lietuvos ir Žemaičių 
krašto archeologiniams rinkiniams, vaizduojantiems 
akmens, žalvario ir geležies laikotarpius. Tie rinki - 
niai labiausiai traukė Vinco Kudirkos dėmesį.Bestebė
damas juos,jis savo mintimis nukilo į žilosios senovės 
laikus, kada jie buvo gaminti. Sujaudinta vaizduotė ma
to atsiveriančius milžinkapius ir juose gyvus žmones. . „
Girdi geležies žvangėjimą, akmens kirvelių tauškėjimą lenkėme amžių - tai gi tas aukštinimas manęs visai 
drabužių šlamėjimą. O kaukuolės, rodęs, ir kaįba: nereikalingas. Ką aš truputį daugiau mokinausi, tas da- Aleksandras Merkelis,

- Ziūrėkitę, jūs išgamos, šventvagiškai nesioją lie- lykas negali išdildinti atminties mažų metų ir draugys- autorius straipsnio apie Vincą Kudir 
tuvio vardą: Žiū rėkite į mūsų įnagius, kuriais gynėme tės su tavim - juk aš likau tas pat. Tu taipgi Per tuos 
tėvynę, ir kokius dirbinius vartojome savo gyvenime, metus dirbai - teisybė ne universitete, bet vis dirbai.

- Nedailūs ir neišmislingai padirbti daiktai,© vienok Skirtingumas darbo negali juk atskirti draugų, 
jų mums užteko, vienok džiaugėsi iš musų Lietuva ir Siuomi žygiu negaliu atsiųsti fotografijos, nes visas 

be±la’ikėmeUvadintis&lietuviais^o jūs-1 gėdytės to vardo, eisime Pas fotografą, idant Persiskiriant galėtume palik-Monografija žada būti plati, gausiai 
Teisvbė, gėda jums prieš Lietuvą, nes daug esate nusi- ti viens kitam šiokią tokią atmintį - tada atsiųsiu ir tau iliustruota i r plačiai nušviesti viena

iidžiausitL Iietuvių tautos prikėlimo 
savarankiškam gyvenimui veikėją.

NL redakcija dėkinga p. A. Mer
keliui, kad dalį monografijos pasky-' 
rė NL skaitytojams ir tuo padėjo

ką ir jo redaguotą “¥arpą‘.‘
A. Merjekis rašo apie didjjį. Var

pininką, monografiją, kuri sekančiaisjų mums UZteKO, VienOK UAiaugrai inueų neganu. auoiųou V1OO.O f . . . ,. .. n-.|f|n.
p-ėrėiosi mumis Arei ii džiaugiasi jumis?Mes sau gar-turiu išdalintas. Vienok neužilgo visi Varšuvos lietuviai metals zaaa Pasirooyti is spauuos.
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Teisybė “gėda jums prieš Lietuvą, nes daug esate nusi- ti viens kitam šiokią tokią atmintį
kaltę. Gėda jums, išgamos, gėda. _ . t ik r a i at s ių s i u . Tu savo fotografija taip pat turi

pašapuoti dėl manęs.
Sakai, kad tau gerai vedasi gasPadorystė ir viskas, 

taigi gali daug gero padaryti savo viengenčiams.Kalbu 
čia ne apie save.Sutarėme spausdinti knygas, reikalin
gas mūsų broliams viengenčiams, o neturime Pinigų . 
Teisybė,renkameir jau turime Pusėtinai surinkę .vienok 'IL redakcijai paminėti sukaktuvi— 
da mums reikia arti 600 rublių.Kolaik juos surinksi- įninka,-Varpą, 
me iš dovanų, tai Praslinks daug laiko, o čia vėlintis ne>- 
galima.nes kiekviena valanda brangi. Dėlto mes keli 
sutarėme paskolinti tą sumą ant savo vardo, o Paskui 
berenkant dovanas tas, arba iš savo kešeniaus skolą - 
išmokėti. Tokiu būdu darbas eis daug sparčiaus .Aš taip 
gi apsiėmiau Paskolinti Pinigų ant savo vardo kiek ga 
lesiu gauti. Skolinti Pas svetimą, nepažįstamą ir nesma 
gu ir gali netikėti, arba reikalauti kokio užtarimo ar 
grebeziaus.

Dėltogi kreipiuos Prie tavęs, kaipo savo draugo, 
tikėdamas, kad ant manęs už atvirą širdį nePyksi.Jeigu 
matai, kaip mūs broliai prispausti vargsta naguose stip
resniųjų, jeigu PriPažinsti reikalingumą apšvietimo sa
vo brolių ir 1.1. ,tai susimildamas, Pridėk ranką Prie 
palengvinimo gyvenimo Pavargusių viengenčių ir Pasko
link, kiek gaji ir nori pinigų ant spausdinimo knygų. 
Skolą nuo tavęs imu ant savo vardo - juk man įtikėsi, 
kad čia apie apgavimą jokį nemįsbiju, - o daktarauda
mas Lietuvoje greitai galėsiu skolą sugrąžinti. Jeigu 
aš gaučiau Paskolinti pas tave, kitas vėl oas savo pa
žįstamą, kitas pas trečią,tai mes labai greitai surin'- 
tume tuos 600 - ne gaištume laiko brangaus ir daug 
naudos Padarytume savo broliams.

Pamįslyk,Petruli, apie svarbumą to dalyko ię duok 
man atsakymą, kuogreičiausiai. Nesibijok nieko. Šven
tas darbas išduos šventą vaisių.

Tavo Vincas.
Vinco Kudirkos jau sunkiai sirgta džiova ir nieko 

nedelsiant reikėjo skubėti į sanatoriją,bet jis,kaipprak 
tiški žmonės pasakytų, nepataisomas idealistas, ir užuot 
rūpinęsis savo pavojingai sunegalavusia sveikata, sie- 

teoriniai egzaminai būdavo prieš 'vasaros atostogas ge- į°£ »sia ft b?SnSS-S’££iSi&,isSitio ’ 
gūžės ir birželio mėnesiais. Egzaminai iš praktikos da- varpas be iam re iki lin^ 600 ^bliu tikra ftlnžiurti 
lykų būdavo po vasaros atostogų rudenį. Teoriniai egza- Q ” į D^v žlugtų, kas beliktų iš Al
minai būdavo skirstomi į Penkias ar sesias grupes, ir nilįiu užsimoiimu? 
kiekvienos grupės egzaminams buvo skiriamos dvi die- J ų '
nos.Tarp grupių buvo 3-6 dienų tarpai Pasiruošti egza
minams. Neišlaikius kurios grupės egzamino, toliau nei- ____________

- Gėda jums, - rodos ir visi gelžgaliai pradeda pri
tarti. . .

Tada Daugirdo Lietuvos archeologiniai rinkiniai 
Vincui Kudirkai padarė didelį įspūdį. Toliau Varpuo
se jis rašo:

- Kiek galime pasimokyti iš tų senovės daiktų. Iš il
gų skaitymų nepramoksi tiek, kiek čia prabėgęs akimis 
Per tas iškasenas. Tuose mažmožiuose guli dalis mūsų 
istorijos.Reiškia jie mums praslinkusius mūsų tėvy
nės amžius, lengvai ir greitai paaiškina ne vieną daly
ką žilos mūsų senovės. Tokius pamokančius daiktus tu
rėtų pamatyti kiekvienas lietuvis.

Vykdamas iš archeologinės parodos namo, Vincas 
Kudirka galvojo apie jos reikšmę mūsų tautiniam auk
lėjimui.

- O kad ją galėtų Pamatyti mūsų eks-lietuviai ir Pse 
udo-lietuviai.Gal but iš tų lietuvystės dalykams užaku- 
sių smegenų išlystų mis lis ir persikeltų į lietuvos se
novę, gal but liudijimai musų praeities neprakalbėtų į 
atšalusias dėl lietuvystės širdis ir jų nesujaudintų, vie
nok priverstinai atmintų tokiems Lietuvą, vienok. . . 
kartais mažas menkas mažmožis, atmenantis valandas 
praeities gyvenimo, pabudina jausmus, kurie jau seniai 
buvo iššalę, kuriuos seniai buvome užmiršę./ Tėvynės 
Varpai./

. Tais metais Vincas Kudirka daug darbo turėjo ne 
tik Varpo redakcijoje,bet ir universitete. Tai buvo pa
skutinieji jo universitetinių studijų metai, ir reikėjo 
laikyti baigiamieji egzaminai. Jie buvo nelengvi.Iš vie
no kurso Pereinant į kitą, reikėjo laikyti egzaminus iš 
visų dalykų. Tie egzaminai būdavo birželio mėnesį.Kie 
k'vienam dalykui buvo skiriama viena-dvi dienos .Gavęs 
nors iš vieno dalyko nepatenkinamą pažymį, būdavo pa? 
liekamas antrus metus tame pačiame kurse. Viename 
kurse nebuvo galima ilgiau būti kaip dvejus metus, Bai
gus visus Penkis kursus, buvo laikomi baigiamieji eg
zaminai gydytojo diplomui. Egzaminuojama buvo kuone 
iš visų per penkis kursus išeitųjų dalykų. Baigiamieji

EMILIJUS KNYSTAUTAS
šiemet baigęs Loyola College branduolinės fizikos mokslus 
Bachelor of Science Cum Laude laipsniu. Rudenėlis tęs st
udijas Waterloo universitete magistro-Master’s laipsniui įs
igyti, kur yra gavęs Teaching Fellowship stipendiją.

Seniems wjruniemsINŽINIERIUS ALGIRDAS KLIČIUS
Čia duodama Inžinieriaus Algirdo Kličiaus pas 

kaitą. skaityta. Montrealyje Vasario 16 proga, Dėl tū
lų sąlygų ji yra pavėluota paskelbti, bet jos mintys 
nėra nustojusios savo prasmės.Kadangi tai yra jau
nosios kartęs atstovo pasisakymas, jis tuo yra dar 
įdomesnis. Čia paskaita patiekiama ištisai, nieko ne
taisant, nieko nekeičiant. Kas ras reikalinga, tegul 
pasisako vėliau dėl čia išdėstytų minčių.

Vasario 16 dieną mes mi
nime kaip dieną kuri atnau
jino mūsų tėvynės ir tautos 
gyvenimą.Tai diena;kuri 
po daugelio vergijos metų -----
atidarė mūsų kraštui vartus pat yra ir mūsų dalis. 
į laisvę . Tai diena , kuri Bet tai buvo senįąi.Tai 
mums suteikė teisę laisvai buvo anam krašte. Piandie- 
kalbėti savo tėvų kalba, lais
vai skaityti gimtojo krašto 
žodį, laisvai išpažinti savo 
tikėjimą, laisvai gyventi sa 
vo žemėje.Nuo tos dienos 
mes liejome prakaitą savo
je žemėje ir dėl savo žem
inės. Nuotos dienos mes pa
sijutome, kad esame tos že

N L red.

šalis ta Lietuva vadinas, 
Bet aš neilgai ten buvau.

____ Vaičaitis.
mės dalimi, o ta žemė taip

Bet tai buvo šenįąi.Tai

ną mes gyvename svetima
me krašte, su kitais žmonė 
mis ir kitoje aplinkumoje . 
Ir į aną žemę galime sugr
įžti tiktai savo prisimini - 
muose.

Minėdami šią didžią tau-

Los Ange es 
lietuvi ii kle
bonas Prela
tas Kučing
is su šokėj
ais ir dešin
ėje choras su 
vedėju muz. 
B r. Budriu— 
nu, turėję 
didelį kon
certą.

Nukelta 5-an puslapiu.
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Atidavusi žmonėms derlių, ilsėjosi žemė. Lyg gė
dydamas! savo nuogumo, rytą pasidengė šalna, kelyje 
įspaustas pėdas užtraukė baltu lyg pienas ledeliu. Vai
vorykšte tviskėjo upelio juosta, tarsi puikiausia gėlė 
šalikelėje stypsojo baltutėlis kiečio krūmas.

Saulė atvėsusiais spinduliais bėgo per laukus. Pu
siaudienį išnyko šalna. Kur pažvelgsi — visur gruob
lėta, suakmenėjusi žemė, nuo rudens liūčių pajuodę 
piktžolių stagarai, nukeipę, vos žaliuojantys žiemken
čių plotai. Aprimo ir varnos, tartum susidrovėjusios 
vėlyvo rudens tylos. Nugairinusi šalną, saulė nepajė
gė įšildyti arimų. Jie riogsojo susiklaipę gruoblėm 
gruoblelėm, pilki, nuobodūs. Žemė atrodė didelė—• 
be galo, be krašto. Ji jau nesigėdino savo pilkumo; 
žiedam ir rudens vaisiams atidavusi visas jėgas, ji ply
tėjo pavargusi, lyg susimąsčiusi, kaip iš naujo sukaup
ti jėgas dar puikesniam pavasariui.

Stasė buvo panaši į šią žemę, kupina namų šilumos 
ilgesio, kuriuo dvelkia rudens tolumos.

Kai priėjo namus ir sustojo prie vartelių, kiekvie
nas galėjo pasakyti, kad mato ne išdykėlę Vaiskių Sta
sę, bet moterį. Meškius nė neamtelėjo. Kvepėjo dū
mais. Matyt, ant aukšto rūkė lašinius. Ir dūmų kvapas 
čia kitoniškas — tėviškės dūmų kvapas. Nedrąsiai, kad 
ncgirgžteltų, Stasė pravėrė vartelius. Įslinko į kie
melį, neatitraukdama žvilgsnio nuo langų. Juose nieko 
nesimatė. Su kokiu džiaugsmu ji, parvažiavusi iš Insti
tuto, įsiverždavo pro duris! Dabar jos dar labiau trau
kė, bet kažkas prikaustęs laikė Stasę prie vartelių 
Ne todėl, kad ji jaustųsi kuo nors nusikaltusi. Ne.

Tik todėl, kad kiekvienas pažįstamas ją gali nulydėti 
priekaištingu žvilgsniu, kuris žemina ir įžeidžia.

Tai truko neilgai. Stasei veidas plykstelėjo rau
doniu, ji atmetė galvą ir drąsiai žengė prie durų. Įėjo 
į priemenę. Joje nieko nebuvo. Stasė išgirdo, kaip 
kakštelėjo virtuvėje samtis, sušlepsėjo tylūs žingsniai. 
Taip vaikšto tik mama. Stasė nepajudėjo. Jai pasidarė 
baisu. Ir ko ji parvažiavo?! Norėjo bėgti atgal, bet 
negalėjo atitraukti akių nuo virstelėjusių durų.

— Staselė parvažiavo!..— motina, ištiesus rankas, 
ėjo prie dukters.

Abi apsikabino, išsibučiavo. Stasė viską pamiršo. 
Tematė tik baltą plaukų sruogą prie motinos smilki
nio.

Motina bematant sukruto:
— Renkis, renkis, Stasele... Tėvas valgo. Išalkai, 

tur būt...
Stasė nusirengė. Motina ištiesė ranką, norėdama 

paimti paltą, ir tuoj pat loštelėjo apstulbusi.
—• Mama...
Motina vikriai pasisuko ir uždarė virtuvės duris. 

Atsigręžė suraukusi kaktą ir, tokia mažutė, pikta, su
šnabždėjo:

— Tu lauki?.. Tėvas...
Tėvas stovėjo tarpdury. Motina nusigando. Stasė te

belaikė rankoje paltą. Tėvas žengė žingsnį, kitą, skau
džiai nutvėrė dukterį už rankos.

— Tai... tokia tavo praktika?!
Stasė nesuvokė, kas dedasi. Nuo rankos ant grindų 

nuslinko paltas. Motina abiem rankom įsikibo vyrui 
į petį ir maldaujančiom akim žiūrėjo į jo veidą. Tėvas 
tylėjo.

— Mes tuojau apsivesim...— Stasė sušnabždėjo ty
liai, lyg atsiprašinėdama.

Tėvas tebetylėjo. Stasės niekada neapleisdavo min
tis, o ypač pačiose sunkiausiose minutėse, kad jos kū
dikis gyvena, kad išaugins jį, nors ją smerktų ir nie
kintų. Ji norėjo pasiimti paltą, bet motina pasilenkė 
greičiau ir pakėlė jį nuo grindų:

— Tau negalima lankstytis...
Stasei atrodė, kad tėvas kaltina ne ją, ne Joną, bet 

tą, kuris gyvena joje, kurio niekas neturi teisės kal
tinti. Nebūtų jo — nebūtų šios slegiančios tylos, ne
drebėtų motinos rankos, laikančios paltą. Lyg kas kė
sintųsi į jos kūdikį, Stasė su dar didesniu užsispyrimu 
kartojo sau: „Vis tiek jį išauginsiu... Vis tiek...” Ir, su
kaupusi visas jėgas, pakėlė galvą, pažiūrėjo tėvui į 
akis: iš po tankių antakių blizgėjo ašaros. Stasė niekad 
nebūtų patikėjusi, kad jis gali verkti. Ji sustingo, pa
jutusi ne pyktį, bet skausmą tėvo širdyje.

— Kas jis?— paklausė Vaiskys, bet jo balse ne
buvo nei skausmo, nei graudulio.

— Studentas...— tyliai atsakė Stasė. Prieš valandė
lę ji norėjo paimti paltą ir išeiti, o dabar stovėjo pa
klusni, pasiryžusi kantriai išklausyti viską, ką besakys.

— Pavardė?.. Pavardės aš klausiu!— tėvas užsidegė 
cigaretę ir godžiai užtraukė dūmą.

— Jonas... Norkaitis...
— Reikėjo abiem kartu parvažiuoti,— įsiterpė mo

tina.
Stasė norėjo pasakyti, kad Jonas negalėjo išvažiuo

ti, bet susilaikė.
— Pasigirtum savo jaunikiu motinai,— burbtelėjo 

tėvas.
Stasė jautė, kad reikia kalbėti, nes kitaip neišlai

kys— prapliups verkti su tokiu pat skausmu ir ai
mana, kuri draskė krūtinę.

— Aš myliu jį...
— Matau tavo meilę.
Stasė krūptelėjo, vėl pažiūrėjo tėvui į akis — negi 

jose buvo ašaros? Negali būti! Jis tyčiojasi lyg pats 
svetimiausias žmogus...

—• Išeisiu aš...- Stasė, laukdama, kad sudraustų, iš
tiesė ranką prie palto.

— Išeik, jeigu nori. Matyt, kiek tau brangūs na
mai!— vis taip pat atšiauriai tarė tėvas.

Nukelta 4— t an puslapiu.

Linksma gyventi sovietinėj Lietuvoj...
Miesto gyventojai dažnai ateina pasižiūrėti 

priei 3 metus pradėtos statyti pirties. Bet 
nuo pasižiūrėjimo jie nebūna Svaresni. Kas 
užkurs pirtį tiems, nuo kurių priklauso jos 

statyba?. .

UŽKURTI PIRTĮ UŽ PIRTĮ

\vp\kih. k<ilni\imi! Juk ir y\d\h»į.ii 
suku, k.ui s\eik<< pth< piilj n po jos liti- 
puti pasi\dik.si’ioti. . .

— Miegok, Emilija, ir netrukdyk man 
trimituoti!



4 PSL. NEPRIKLAUSO MA LIETUVA 1965. VI. 23 - 24(948)

KVLTŪRW€^»QVIKA
BROLIŲ JUŠKŲ SUKAK - LIETUVIŠKOS KNYGOS
TUVĖS RĖMĖJŲ

Suėjo 150 metų gimimo su laiįju atsiranda vis dau- 
metinės Jono ir Antano Jus- giau. Čikagoje susidarė tau
kų, kurie surinko ir išleido 
5 dideįius tomus lietuvių 
liaudies dainų. Be to, jie 
daug pasidarbavo lietuvių 
kalbos vystimuisi ir jos ra
šybai. Jų siūlymu vietoje 
dvigubo w , cz,sz buvo Pra
dėta vartoti v, č ir š. Bet 
ypač didelis jų darbas bu
vo Jjaudies dainų išleidim
as. Šios dainos ir dabar 
yra didelis meliodijų šal
tinis. Jie ir žodynus rašė 
ir rūpinosi kitais lietuvių 
kalbos re ika la i s, kur iuo s 
po jų tęsė kun. Jaunius,Bū
ga, Jablonskis irkt.

TĖVYNĖS ATGARSIAI

Tokiu pavadinimu kas 
Ųiet, baigiant mokslo metus 
Čikagoje Aukštesnioji litua
nistikos mokykla išleidžia 
gražiai iliustruotą pačių 
mokinių suredaguotą leidi
nį. Toks pasirodė ir šiemet. 
Leidinys ir šiemet gražiai 
Paruoštas. Jaunimas Ame
rikoje vis plačiau Pradeda 
reikštis. Jaučiamas jauni
mo "renesansas".Prie to 
Prisideda lietuviškos mo
kyklos .

AKTORIUS APIE AMBI
CINGUS DRAMATURGUS.

Lietuvoje vykstant dis
kusijai originaliosios dra 
maturgijos ugdymo klausi 
mais, Klaipėdos dramos 
teatro akt. Vyt. Kancleris 
"Tiesoje "pažymėjo, kad 
per visą pokario metą, tai 
gi, per 20 metų, Lietuvos 
teatruose buvo pastatyta 
kelios dešimtys origina - 
liu pjesių, tačaiu iš ju vos 
kelios įėjusios Į auksinį 
dramaturgijos lobyną.Tai 
B.Dauguviečio "Zaldoky 
nė", V. Milūno"Marti", ir 
J. Grušo "Herkus Mantas'* 
Šie spektaklai dar ir šian
dien gausiai lankomi.

tinis akademinis sambūris, 
apie 30 asmenų,kuris tru
mpu laiku surinko 1, OOO 
dol. dr. J. Balio knygai ' 
"Lietuvių liaudies pasau
lėjauta" išleisti. Auka įtei
kta Pedagoginiam lituanis
tikos institutui, kurio Pre
zidentu dr. J. Balys dabar 
yra.

NEDAUG GERESNIŲ 
VEIKALŲ.

Kancleris nurodė Į dra
maturgo K. Sajos ambicij- 
as-esą, prieš vienuoliką 
metų, kai Klaipėdoje buvo 
pastatyta pirmoji K. Sa
jos komedija "lažybos", 
dramaturgas priimdavęs 
pastabas ir pasiūlymus, 
perrašinėdavęs.bet dabar 

’ ... ?Dabar K. Saja pasireJ- 
ngęs muštisiki paskutinio 
kraujo lašo'.'
• Vilniuje minėjus Valst 
konservatorijos dvidešimt-' 
mėtį, paaiškėjo, kad pirmo
sios laidos /1945 m./pir
mąją diplomante buvo Kon
servatorijos kamerinio an
samblio dėstytoja smuiki
ninkė Kornelija Kalinaus
kaitė. Šiais metais pirmą
ją laidą ruošia vargonų kl- 
asė:pavasarį gauna diplo
mą vargonų klasę baigusi 
vienintelė savo specialybėm 
je stud. E Iena Liukevičiū- 
tė.Iš viso šiais metais lau
kiama 50 absolvenbj.

i

Ona Krikščiūnienė, 
visuomenės veikėja, žymioji pedagogė susilaukė 
70 metę amžiaus. Sveikatos ir ilgiausių metų!

Vytauto Maželio nuotrauką

O

S?
' ' \ ' ' ' ■ $ '

VOKIEČIŲ MINISTERIJŲ 
SVEČIAI VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

ais drabužiais pasipuošu
sių moksleivių nuotraukų.

E.
LIETUVOS JAUNIMAS
RUSIJOS MOKYKLOSE

LEIDINIAI APIE LIETU
VĄ IR ESTIJĄ 4rljq5 Z)VVX/VM>\0&|

Lihuanija,by Vyt.Vai* 
tie kūnas. Prepared by The 
Committee for a Free Li
thuania, New York, 1965. 
Tai Penktasis iš devynių 
Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo leidinys, kuria
me suglaustai pateikiam
os svarbiausios ir sve
timtaučiams žinotinos in
formacijos. Leidinyje/pu- 
blication No.58/apie Lie
tuvą yra. šie skyriai:geo- 
grfija, istorija, iki I pas. 
karo, Lietuvos respublika 
/nepriklausomybės atsta
tymas, politinis gyvenim
as, ūkis, pramonė ir kit./, 
Lietuva - Nacių ir sovie
tų suokalbio auka, Lietuva 
sovietų kolonialiniame jun
ge, kova dėl laisvės/atpa
sakojama rezistencija 
1940-1941 m. .partizanų 
kovos 1944-1952 m., lietu
viai užsienyje ir kova dėl 
laisvės/. Lietuvos ir R. 
Europos pavergtųjų kraš
tų, chronologinės žinios 
apie Lietuvą ir atrinkta 
bibliografija /leidiniai ; 
apie Lietuvą ir Pabaltijį 
įvairiomis kalbomis, lietuv 
tuvių rašytojų kūrybaang- 
lų kalba ir kt./. Leidėjo 
adresas:Assembly of Cap
tive European Nations, 29 
West 57th St., New York, 
N.Y. 10019, USA.

Estonia, by A. Kuett and 
L.Vahter, New York.PET 
Seimo leidinys apie Estija 
Turiny:geografija, istorija 
Estijos Nepriklausomybė, 
Estijos sovietizacija, ūkis 
sovietams valdant, biblio 
grafija.

VEDA DR. GUMBAS

SKIRTUMAS MAŽ YBĖS

Rašytojai viens nuo ki
to skiriasi tuo, kad geras 
rašytojas bijo, jog jo skai
tytojai nesupras,© blogas- 
rašytojas bijo, kad skaity
tojai jį tuojau Perpras.

PASIGAILĖJIMAS

"Meilė tai - matemati
ka", - nusprendė mergišius 
pamiršęs kuriai šiandieną 
paskyrė pasimatymą.

-o-o-o -

Kad žmonės nekalbėtų, 
jog jis ima kyšius, jis įsi
gijo kelnes be kišenių.JAV kalėjime Plėši

kas kalbėjo draugams apie 
plėšimus: Apiplėšiant vie
ną banką, buvo surištas bu
halteris ir jam užkimšta 
burna. Kai jau pinigai bu
vo susemti ir plėšikai ruo
šėsi išeiti, buhalteris ro
dė ženklus, kad jis nori 
kaž - ką pasakyti. Jo Pra
šymas buvo patenkintas. 
Buhalteris vieno tiktai te
prašė:

- Susimildami paimki
te ir buhalterijos knygas.

- Kodėl?
- Na ką gi,pats pasiė~ 

miau 50, OOO dol. Tai 
man geriau bus , jeigu ir 
knygas pasiimsite. . .

- Ir ką gi?
- Pasigailėjome. Paė — 

mėme, nors mums buvo 
bereikalingas sunkumas. .

-o-o-o -

Ji taip mylėjo katiną, 
kad pati jam gaudė peles.

-o-o-o-

Ir skunke nėra nemalo
ni, kai iš jos Padarytas jau 
kailis...

-o-o-o-

"Nabagėlis", - užjautė 
kengūra vėžlį, - "tokį sun
kumą nešioja. Kad nors 
krepšį turėtų,kaip aš". . .

-o-o-o-

Geriausias vaistas nuo 
pražilimo - plikė, - nūs - 
prendė praplikęs žilius.

Gegužės 21 d. Mannhei- 
mo mieste pasibaigus visų 
Fed. Vokietijos kraštų pa
bėgėlių reikalams ministe
rijų valst. sekretorių kon
ferencijai vokiečiai lankė-

■ si Vasario 16 Gimnazijoje.
Baden - Wuertembergokra* stos tose mokyklose: Mas- 

- što pareigūnai kitus daly- ' 
vius pakvietė apžiūrėti nau
ją Gimnazijos pastatą ir 

. įsitikinti, ką kraštas yra 
padaręs Vokietijoje įsikū- 
rusiems pabėgėliams.Atsi
lankę svečiai direktoriaus 
kun.B. Liubino buvo supa
žindinti su Gimnazija, jos 
praeitimi, paskirtimi, pas
tato statybos eiga.Vokie1 
čių pareigūnams surengta 
plati tautinių šokių grupės 
meno programa. Vokiečių 
valdžios organų viešnagė 
Gimnazijoje aprašyta Hei
delbergo, Mannheimo,Wei- 
nheimo ir kt. miestų spau- sūnus ir laisvės kovotojas, pa-

Šiuo metu įvairiuose 
Sovietijos miestuose stu
dijuoja apie 600 Lietuvos 
jaunimo.Daugiausia mo
kosi šiose Maskvos auk-

KAS YRA AMERIKONAS

kvos universitete, Bauma- 
no vardo aukšt. technikos 
mokykloje, Poligrafijos 
institute, o Iteningrade - 
universitete, Politechnik
os, Elektronikos ryšių ins
titutuose. Be to, jaunimas 
iš Lietuvos siunčiamas 
mokytis į Gorkio miesto 
Politechnikos institutą, 
Voronežo universitetą.Ri- 
azanės Radiotechnikos in
stitutą Ivainovo Cheminės 
technologijos institutą ir 
į visą eilę kitų miestų.

Kipras Bielinis, knygnešio

Op. sol. E. Kardelienė su savo muzikos studija, kurios mokinių, koncertas bus š? 
sekmadienį , birželio 27 dieną, 7 valandą po pietų. Aušros Vartų salėje. Besidomį 
muzikiniu mūsų jaunimo prieaugliu maloniai kviečiami atsilankyti.

Prancūzo nuomonė: 
" Amerikietis intelektua
las- tai toks žmogus, ku
ris į viešą biblioteką už
eina tiktai tada, kada Pra
deda lyti". . .

KAD BUTŲ MILIJONIE
RIUS

Kalbasi du benamiai.
- Ką tu darytum, jeigu 

būtum milijonierius ?
- Nupirkčiau visiems 

Parko suolams pagalėlius.
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doje.Įdėta ir daug tautini- aukojo per Balfą Pietų Ameri- 3 hetuviams 350 egz.

Kai kurie Švedijos 
ūkininkai, išgindami į lau
kus karves, didelėmis rai
dėmis ant šonų užrašo: 
KARVĖ.

Mat pasitaiko, kad mete

MISS U.S.A. & CROWNER BOONE 
Babe in view. 

JAV 1965 metų gražuolė.
, savo 

kruopščiai parašytos ir išleis
tos knygos ‘Teroro ir vergijos ______ __________
imperija Sovietų Rusija”. Vei- džiotojai miesčionys neai 
kalas' puikiai dokumentuotas, skiria karvės nuo” briedžr 
Be to, L. Lengvinas, J. Pakai- io ir nušauna palaikę 
ka, J. Vembrė, P. Montvila, J. už briedį...
Šiaučiūnienė (Shaw), P. Gaučys neVYKUSI PRIEMONĖ 
J. Galminas taip pat prisiuntė Tai tikras atsitikimas, 
Ralfui knygų bei lietuviškųbet juokingai Pasibaigęs, 
prokštelių, kurios bus perduo-Viename JAV mieste va
tos Pietų Amerikos lietuvimas. gYs kelius kartus buvoįsi-

-Talino Valstmuziejuje 
buvo surengta grafiko Sta
sio Krasausko kūrybos pa
roda.

-Varšuvos leidykla "Isk- 
ry'Išleido47 sovietinių po
etų kūrybos rinkinį "Jau
nieji balsai". Iš lietuvių po- ^otiTr 
etų į rinkinį pateko Alg. 
Baltakio, JusŲMarcinkevi-< 
čiaus ir VI. Šimkaus eilė- 
raščiaLJuos į lenkų kalbą 
išvertė Z .Stoberskis.

brovę į brangenybių krau
tuvę . Policija, nesumany
dama, kaip vagis susekti, 
sumanė krautuvėje įtaisy
ti foto aparatą, kuris palie
tus brangenybes, nufotogra
fuotų vagis. Bet vagys įsi
laužė jau kelintą kartą ir 
šį kartą policijai teko ieš- 
L™ „• .. .foto aparato.

-o-o-o-

Dar niekas neužaugo 
tempiamas už ausų.

-o-o-o-

Žuvis sušyla tiktai ke
pama.

-o-o-o -

Vyras mėgo gamtą, nes 
nes ji, anot jo, nieku nega 
Įėjo pakenkti jo tarnybai.

-o-o-o-

Kritikas taip domėjosi 
rašytijo augimu, lyg jis bū
tų siuvėjas, kuris ruošiasi 
jam siūti kostiumą.

-o-o-o-

Jeigu jūra būtų spiriti
nė, ją išgertų girtuokliai 
greičiau,negu ji išgaruotų.

-o-o-o-

Kiekvienas veidas turi 
nepanaudotą kaukę.

-o-o-o-

Ji Jauvo tokia graži,kad 
turėjo teisę būti kvaila.

-o-o-o-

Natiurmortui tinka ir 
dvokianti silkė.

-o-o-o -

Vandenynui pamėgdžio
ti naudojamas akvariumas.

-o-o-o -

Ne visada šunės pre
mijuojami už šuniškumą.

STUDENTAI

—■ Niekur tu neisi!— motina pakabino paltą.— Tu, 1 
tėvai, kaip ne žmogus... Čia tau ne susirinkimas kriti- 1 
koms varinėti! '

Tėvas išėjo ir užsidarė kambaryje, kitame na
mo gale. ,

Motina pavalgydino Stasę, nerasdama vietos, šmiri
nėjo po virtuvę ir aiktelėjo, išgirdus iš Stasės, kad 
ji metė Institutą. Stasė pasakojo, kad labai gerai sekasi 
dirbti, kad dažnai atvažiuojąs Jonas. Jie dar šį mene- • 
sį susituoksią.

—• Aš vasarą pasakojau, mamule, apie jį. Jis toks 
geras, protingas. Jums liepė gerų dienų perduoti...— 
Stasei kaito veidai. Ji kalbėjo, norėdama pati save įti
kinti, kad tai tiesa.

Motina suprato, kad duktė painiojasi, pati netiki 
tuo, ką sako. Protarpiais ją apimdavo bejėgiškas pyktis, 
verždavosi patys baisiausi žodžiai.

Stasė nesiliovė kalbėjusi:
— Jonas jau paėmė blankus. Kai tik grįšiu, eisime 

ir susirašysime...
— O į bažnyčią?!—paklausė motina. Ji visados 

slapta vildavosi, kad dievas atleis jai visas nuodėmes, 
kai kunigas bažnyčioje sutuoks dukterį. Ji su vyru gy
veno be kunigo palaiminimo...

— Ne, mama...— pakilo nuo stalo Stasė.— Netikiu 
aš... Kam...

— Kaip tu galėjai?!.—nebesusivaldė motina. Ji pri- 
šlepsėjo prie Stasės ir, žvilgčiodama į duris, už kurių 
buvo tėvas, apsvaiginta skausmo, šnabždėjo:—Kalėm 
kaime tokias vadindavo... Tėvai išvarydavo... O dabar 
išsimokslinot... Be tėvų...

Kieme sulojo Meškius. Motina pribėgo prie lango ir 
pliaukštelėjo rankom.

— Blazgių Kostas!.. Išeik!.. Išeik!..—Stumte išstūmė 
Stasę į kambarį ir užtrenkė duris.

. , . o v. - • Stase priglaudę veidą prie saltos krosnies. Tru- 
H ‘ puteli prasiblaivė. Tik dabar ji suprato, ko išsigando 

motina. Išstūmė, kad nepamatytų Kostas. Į kambario 
duris pabeldė ir tuoj pat neprašytas įžengė Kostas Blaz- 
gys. Jis pamatė Stasę, stovinčią prie krosnies, prisi
dengusią ranka veidą.

— Sveika, Stase!—ėjo prie jos artyn.— Mačiau, 
kad grįžai.

Įlėkė motina:
— Tu, Kosteli, pas Andrių...

Ne...— jis nusiėmė kepurę ir sutrikęs nusišyp
sojo.— Pas Stasę atėjau.

Stasė nuleido ranką.
— Sveikas, Kostai,— ji žiūrėjo tiesiai jam į akis, 

nenuleisdama žvilgsnio net ir tada, kai Kostas, paste
bėjęs, kad ji nėščia, atsišliejo į krosnį ir prisimerkė.
Jos širdis blaškėsi lyg vanago genamas paukštis. Juo 
sunkiau buvo, juo labiau Stasė stengėsi būti ramesnė.

Kostas pasisukinėjo ir, nesuregzdamas, ką pasaky
ti, padrikai lemeno:

— Brigada medžių išvažiavo, o mano viržiai nutrū
ko... Riešutų atnešiau...— jis skubėdamas pripylė Stasei 
pilnas rieškučias. Keli riešutai nukrito ir nuriedėjo 
per grindis. Kostas pasilenkė jų surinkti.

Stasė galvos judesiu parodė motinai, kad ši išeitų. 
Valskienė išslinko į virtuvę. Kostas ilgai rinko rie
šutus.

— Spaustukus turite?— paklausė.
—■ Turim.
Kostas žiūrėjo į Stasės rankas, kuriose vos tilpo 

riešutai. „Ji apkabina jomis kitą... Ir tegul... Ko aš čia 
kaip kvailys atlėkiau?!"

Po šienapiūtės, po Stasės atostogų jis dažnai pri
simindavo Pašešupės lankas, laužą tarp šieno kupetų, 
Stasę, stovinčią ant Šešupės kranto... Jis tarsi ma
tydavo, kaip šiltas vėjas plevena Stasės gėlėtą skarelę, "j 
kaip strykteli nuo jos delno žalias žiogas; jausdavo * 
šieno ir žemuogių kvapą...

Rašydavo tuomet Kostas Stasei laiškus apie vystan
čias rudens gėles ir nuvytusią savo meilę.

Kitą dieną, pasižiūrėjęs į primargintą lapą, susi
raukdavo: „Sužinotų kas nors, mirtinai išjuoktų... Bri
gadininkas, o apie gėleles rašo..." Ir laišką sudrasky
davo.

Sį rytą, pamačius Stasę, Kostą apėmė nenugalimas 
noras susitikti su ja, pasikalbėti, todėl, palikęs ant 
vežimo vieną brolį, nuskubėjo namo pasiimti riešutų.

Stasė tebestovėjo, laikydama riešutus rankose. Kos
tas nesuprato, kodėl ji nenurausta, nenuleidžia akių, 
ir pyko dėl to. Jis nejučiom suvirpėjo, pajutęs, kaip 
viskas pasikeitė per tuos mėnesius. Nebuvo apie ką kal
bėti, išeiti — taip pat nepatogu.

— Ilgam parvažiavai?
— Rytoj grįšiu atgal.
— Gal kartu su vyru?— Kostas laukė, kad Stasė 

sumeluos, tada jie pasikalbėtų apie šį bei tą, ir jis 
išeis.

— Aš neturiu vyro.
Kostas tarsi neišgirdo Stasės žodžių, apsisuko:
— Užbėgsiu pas tėvuką,— ir išėjo.
Stasė išpylė ant lovos riešutus. Ją apleido jėgos, 

pasijuto tokia vienut vienutėlė, jog nė nejautė, kad 
verkia — ašaros riedėjo pačios. Tarsi pro rūką ji žiū
rėjo į galinį langą, už kurio baltavo padžiauti skalbi
niai. „Lyg vystyklai, — pagalvojo Stasė.—Jam niekas 
vystyklų nesiūs. Aš pati, aš pati jam viską padary
siu..." Jis— tai Stasės sūnus. Ji įtikinėjo save, kad 
bus berniukas. „Kas džiaugsis, kad gimė jis? Jonas? 
Abortą siūlė... Tėvai? Mama?.. Kalėm kaime tokias va
dina..."

Savo svajonėse Stasė niekuomet nematydavo Jono 
ir dažnai susigriebusi pradėdavo iš naujo galvoti apie 
savo gyvenimą su juo. Jai atrodė, kad juodvie- 
jų vedybos — pats paprasčiausias ir būtiniausias daly-

Nukelta 6-tan puslapin.



1965. VI. 23. - 24(948)

Taip atrodys D.L.K.Vytauto klubo fasadas, suprojektuotas architekto Pierre Ronco.
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dangoraižius;ne_geltonų ja- kad būtumėm dalis visuome 
vų laukus, o aprūkusiu fabri-nės, su kuria gyvename. Mes 
kų kaminus;ne suvargusius ir paliktai tėvynei padėsi- 
rūpintojėlius prie vieškelio,me daugiau būdami gerais 
o mašinomis nusėtas auto- šįo krašto gyventojais, ne- 
stradas, ir jums užtat yra gu kad užsidariusias ir pra- 
sunku pažinti, gerbti, ir my-eitimi gyvenančiais lietu - 
lėti tą kraštą. Jūsų gyveni- - - -- 
me žodis "tėvynė" turi dar 
daug mažesnę prasmę negu 
tų, kurie ten dalį savo gyve- 
nijjio praleido.

Šiandieną mes visi gyve- 
me naujame pasaulyje.Pa-

MoWT^REAL

O jūs, jaunoji generacija gaus įgimta laisvė ir privi-’Kimo draugus-airius. Jie 
apleidote aną kramtą dar legija.Tai yra ne žmonijos, per daugel) metu išliko iš 
visad maži, o gal iš viso ja-bet paties Dievo suteikta įŽįTvJįdaiS’ne^artiias1" 
me nebuvote ir jo nematėt laisvė. Bet šis kraštas ir ,aik? kurdami ne partijas 
Jūs tiktai apie tą kraštą gir-ypač mūsų pačių ateities gy-ir tėvynė vaduojančius vie 
dėjote iš vyresniųjų. Jūs, gi venimas reikalauja, kad nau-netus. o kurdami mokyklas 
jaunieji, savo gyvenime ma-dodamiesi savo laisve, ne- parapijas, ir vienuolynus . 
tote ne pirkių šiaudinius sto-tantumėm užsidarę, siaurų 
gus, o žvaigždes siekiančiuspažiūru nacionalistai , bet

gal būt nenorėtume giįižti 
atgal į nuskurdintą ir bied- 
ną, nors ir ji būtų laisva - 
tėvynę, -gali kilti klausim“ 
as, kodėl mes turėtume iš
likti lietuviais ?Kodėl mum

viais.Mes turime pasitrau- kti iš rnns P’lobiančin tautiš-- , oni pi ies daugel) meti}, kūmo mUS glo0ian 10 tautls arba kurią gal būt matėme 
tik savo mintyse ?A r mums

Mes turime labtau įsijungti 
į Kanados visuomenių irpo-,.^. u-tuviSkai klanci- 

šaulyje* kuris yra*plinaš te- “J ’į“
mpo ir energijos. Jis vysto- įr mokslinių laimėjimų. Mes s SeneraciJos tarpe, 
si ir keičiasi greičiau ąegu turime daugau reikštis sve- 
mes galime priprasti. Zmo- timtaučiu tarpe, tuo propa- 1 abaif<a sekančiame nymery. 
gus keičia gyvenimą, o gy- guodami mūsų tautos išlais- 
venimas keičia žmogų.De- vinimą.Mes turime labiau 
ja, dauguma mūsų keistis ‘ ~ ' '
nenorime. Mes dar tebegy- su kuriais gyvename.Tuo - 

_________ __name savo sukurtame, siau- met mes būsime pajėgesni 
ugi jas partijas Jūs vystėt” rame> taittiškumo urve. Iš- tęsti kovą dėl mūsų tėvynės 
lietuvišką visuomeninę veic-e^^me to urvo ir pažvel- išlaisvinimo. Tuomet mes 
la Jūs stengiatės sukurti kime i gyvenimą aplink sa- turėsime pajėgius draugus 
kampelį savo gimtojo kraš-ve-Susipažinkime su tikro- kurie mums padės tą kovą

Tėviškas pasididžiavimas 
susipažijnti su žmonėmis ,

VYTAUTO KLUBAS PRADĖJO STATYBĄ

Š. m.gegužės 25d.klubo 
gyvavime jau liks istorinė 
dienaTą dieną klubo patal
pose įvyko valdybos, visų 
komisijų ir statybos kom
panijos atstovų bendras po
sėdis.Tapo pasirašytas il
gai lauktas, kruopščiai pa
ruoštas statybos kontrak
tas .Didelės daugumos klu- 
biečių šėrininkų pastango
mis Montrealio lietuvių ko
lonija susilauks pastato , 
kuriuo galės didžiuotis 
kiekvienas tautietis.

to reikalams. Iš prieškam
bario, viduriniame aukšte 
dar vienos durys ves į Vy
tauto Didžiojo salę, kuri 
bus įrengta grynai lietuvių 
šėrininkų ir jų svečių rei
kalams .

Dabar, kada pasirašyti 
visi susitarimai, kada pra
dėti pirmieji statybos dar
bai,© mūsų laikraštyje ma
tome busimojo klubo fasa
do vaizdą, verta peržvelg
ti ir patalpų vidaus išpla- 
navimasFasadeįkuris bus 
sudarytas iš stiklo ir spal
vuoto akmens derinio, ma
tome dvejas duris .Kairėje 
pusėje įėjimas, skiriamas 
tik kasdien veikiančio biz - 
nio reikalams. Čia įėję pa - 
teksime į patalpą, kurioje 
veiks didysis baras ir salė 
nuolatiniams klijentams. 
Dešinėje Pusėje durys ves 
į erdvų prieškambarį, iš 
kurio vieni laiptai eis į vir
šutinį aukštą, į didžiąją sa
lę Antrieji laiptai ves į že
mutinį aukštą-Pusiaurūsį. 
Čia veiks didžioji moder
niška virtuvė, du kamba
riai raštinėms, susirinki - 
mams mažoji salė ir patal
pa parkavimui arba spor-

JAUNIEMS IR SENIEMS
\Atkelta iš 3 p), 
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ryšius, kurie mus dar riša ---- 45---- —

Bendrai, pats pastatas 
suplanuotas Prisilaikant 
šių dienų technikos reika
lavimų. Visos patalpos ir 
salės turės automatinius 
vėdinimusyasarą oras bus 
šaldomas, o žiemą tie pa
tys įrengimai atliks apšil
dymo uždavinius.Prie kiek
vienos salės veiks atskira 
Prausykla, rūbinę bufetas, 
maža virtuvė-Planuota taip 
kad kiekviena salė galės 
veikti savistoviai, nesuriš
ta su kitomis patalpomis. 
Visas tiekimas iš sandėlio 
ir didžiosios virtuvės į vi
sas patalpas vyks elevato
riais.

ryšius, kurie mus dar riša praėjUsį gyvenimą skaudi yra. kad mes vienui vieni atko-
prie seniai, toli paliktos že- Deja gyvenimo atkurti Mes esame įsikūrę naudosime savo tautos laisvę, 
mės. Pažiūrėkime, kiek mu-Įr ;į atgal sugrąžinti yra jam- laisvam krašte. Čia da-Būdami susipratusiais žmo
nis ta žemė dar yra bran- netik sunku bet neįmanomąuSeli§ mūsų tikriausia ir pa-nė mis. mes savo gražiu pa- 
gi ir kaip ilgai ji dar liks wes praėjės gyvenimas ga-Hks.Sis kraštas, Kanada.ne-vyzdžiu, tarpusavio sugyve- 
brangi. y sugrįžti tiktai svajonėse; reikalauja, kad mes atsisa- nimu ir vienybe, išlaikysim

Jūs. vyresnioji karta, gi- jr jjs o-ali būti gyvas tiktai pytumėme savo tautybės, sa- lietuvišką kilme ne tik sa- 
mėte, brendote ir augote a- kol svajonės ir prisimini - v° papročių savo kalbos. vo.bet ir ateities kartose.Kū veiz6k koks iSmintingas vai
nam pasauly. Nors seniai jį mai dar yra gyvi. Nes tai yra kiekvieno zmo- Pažvelkime j panašaus h- ki0 veidaa G1 bO3autl
palikote, bet jisai dar tebe
stovi Jūsų akyse. Jums tas 
kraštas dar yra labai gyva® 
Jums jis primena jaunystę, 
primena gyvenimą: jums jis 
yra mylimas ir savas. Jūs 
dar prisimenate tuos žirge
liais papuoštus kaimų sto
gus, tuos rūpintojėlius, su- 
suvargusiais ir vėjo išplak
tais veidais, rymuojančiūs 
prie dulkino vieškelio. Jūs, 
vyrsnioji karta, tai gerai 
prisimenate, nesten gyve - 
note ten mokyklas lankėte, 
ten savo ateitį kūrėte, ten 
savo gyvenimo dalįpalikote 
Ten Jūs palikote savo arti
mus ir draugus, o gal nwie 
nas iš Jūsų palikote motiną 
žmoną, ar vaikus.

Gyvenimo bangos jus at
bloškė ir priglaudė svetim
ame krašte. Čia sielvarto 
ir tėvynės ilgesio lydimi, 
jūs norėjote atkurti dalį pa
liktos savosios žemės. Jūs 
steigėte organizacijas, dra-
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SIUNTINIAI LIETUVON PASIR YŽ IM AS-K LIUČIU 
NUGALĖJIMAS

Visa statyba, pagal susi
tarimą, turės būti užbaig
ta ir raktai įteikti iki š. m. 
gruodžio 25 dienos. Taip 
jau susidėstė , kad klubo 
naujųjų patalpų atidary - 
mas įvyks žiemos paren
gimų sezono pradžioje.Ne
pajusime, kaip vasara bus 
prabėgusi ir pastatas bus 
pavestas šėrininkų dispo - 
zicijon. Valdyba arba tam 
reikalui sudaryta komisi
ja jau dabar turėtų:

1 .Susipažinti su salių

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUC1ULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

nuomavimo įstatymais,
2. Paruošti ir atspaus

dinti nuomavimo sutartis,
3. Paruošti viso pastato 

administravimo planą.
Administravimas,kuris 

tiko senosiomspatalpoms, 
nebėra tinkamas naujo
sioms.

4. Jau dabar sudaryti ko
misiją,kuri pradėtų rūpin
tis namo atidarymo iškil
mėmis , svečiais, program 
mair kitais su atidarymu 
surištais reikalais.

• Jonelis Albertas, ND 
buv.bendradarbis, lankėsi 
NL redakcijoje ir sutvarkė 
kelias NL- Prenumeratas.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO J NAMUS ARBA Į PADENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO 

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

Tel. 525-8971

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 'J'. LauritKiitis

PORIP.IIAI VEDYBOS - 'KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS progos

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Keg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY.INC- 
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. J^Salla
|vntri medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

L. Girinis.

GEORGE LAVINSKAS

Tel: 366-5309.

ALLSTATE INSURANCE 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

79 ir 81 St. Zotique St. E.

CR 7-0051, MONTREAL

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS

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

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

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

Kaufman’s Woollens & T extiles 
4 115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audiniu fabriko l.itex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba I etnviškai.

A. NOKKEL1UNAS
Commisioner of the Superior Couit of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

Tclcfonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys. P. Pvliulis. P Keršulis. A. Gieibua.
1205 CHURCH Avc„ Verdun. Montreal.

Leonas Gureckas šio
mis dienomis pakeltas Sa
les Manager Assistant, 
Keating Ford Sales Ltd., 
kurioje Pradėjęs darbą 
Prieš porą metųkaip jau
nas selsmanas. Per neil
gą laiką šiame biznyje, nu
galėjęs sutiktas kliūtis,jau 
seniai dirbančiųjų tarpe,pa
siekė pardavime rekordą 
ne tik apie 20 selsmanų 
tarpe, bet ir visoje Fordo 
kompanijoje. Kaip pasižy
mėjusiam energingam as
meniui patikėtos atsakom- 
ingos pareigos.

L. Gureckas kaip lietu
vis visuomet stengiasi nuo
širdžiai Patarnauti kreipia
ntiems į jį lietuviams. Juo 
labiau tad patarnaus dabai; 
būdamas reikalų sprendžia 
muoju asmeniu. Todėl ver
ta lietuviams dar daugiau 
atkreipti dėmesį ir jo pa
tarnavimu pasinaudoti. Jo 
skelbimas talpinamas 
atskirai 8-tamc pusi.

Paveikslas: Keating 
Ford's Sales Ltd. sezono 
atidarymo proga, kuomet 
buvo pakviesti Montrealio 
spaudos atstovai, jų tarPe 
ir NL; paveiksle mūsų ben 
dradarbis Pr. Paukštaitis 
ir L. Gureckas.

Vilniuje,dramos teatre Pa
stačius Goethes dramą 
"Faustas",tai laikoma įžy. 
miu ir netik Lietuvos kul
tūros įvykiu. Kodėl vilniš 
kis teatras pasirinko "Fau
stą" ?"Lit.ir Meno"bendr 
adarbiui rež.J.Rudzins - 
kas aiškina įsitikinau, kad 
klasikiniuose veikaluose 
iškeltos idėjos artimos ir 
nūdieniam žiūrovui. "Faus 
to" mintys ir šiandie skam
ba aktualiai. .."



6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

,,PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, OnL, tel. LE 2-8723
Už depozitus ,.Parama“ moka 4% % vieton ir už 
asmenines paskolas ..Parama’* ima 7% vieton 7 % %.

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

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

DEL SENŲ LIETUVIŲ

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET 

& 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 & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Re*.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, On t.

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

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1335 
1008 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas 

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimam*: 

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

ĮVAIRŪS siuntin
Į LIETUVĄ, LATVI 

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

Įvairios sudėties mušto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

• Turime pardavimui įvairi
• Gyveną ne Toronte, prašė 

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

bei rašyti, mielai paaiški
• Mūsų įstaiga labai daug 1 

patarnauti ateityje.
LIETUVIU

Baltic Exp 
849 College SL, Toronto 4, 
Darbo valandos: pirmadieni* 
ryto iki 7 v. vale.; šeštadieni* 

Savininkai A. h

I1AI IR DOVANOS
JĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 
STU BEI ORO PAŠTU
3OVANOS:

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

gos, foto aparatai ir 1.1.
tarytus ir apdraustus įvairius 
gryno svorio.
ų medžiagų ir kitų prekių. 
*ni savo sudarytus siuntiniu* 
u paštu ar ekspresu, 
ranešimą.
naujame.

prašome klausti, teiefonuoti 
nsime ir duosime patarimą, 
cam patarnavo ir pasiruošusi

į {STAIGA

sorting Co.
OnL, Canada. TeL LE 1-3098 
i* — penktadieniai* nuo 9 vaL 
ii*—nuo 9 vaL ryto iki 5 v. pp.

S. KALOZA.
ĮiiiiinunniiiiiiBiiniinmnitnuiiitttt

Kiekvienam skaitytojui 
neviskas patinkamas laik
raštyje parašyta, Rašant 
apie Toronto lietuvius .pa
pildant p.Pranckūno ap
žvalgą apie įsikūrimą lietu
vių akademikų, aš tik papil- 
džiaųkas dar nebuvo paša- 
kyta.Tų abiejų rašymo ob-

UZMIRSIMO.

jektas buvo D. P. Jei bus 
reikalas rašyti apie senos 
emigracijos senesnius lie
tuvius,parašysime ir apie 
juos. Tuo tarpu tik galima 
Pasakytįkad joks sąmonin
gas dipukas nėra nūs įsta
tęs prieš senesnius atei- 
vius.Jų įsikūrimo sąlygos

STUDENTAI Atkelta iš 4-čio puslapio,

kas. Sūnus turės tėvą, ir jos niekas nesmerks. Kaip jie 
gyvens —Stasė nežinojo, negalėjo net įsivaizduoti. Iš 
pirmų dienų mokykloje, kad ir kaip sunkios jos buvo, 
Stasė pajuto, kad turi savo gyvenimą — mokinius. Jo
nui šis gyvenimas buvo svetimas; Stas.ė drovėdavosi 
apie tai kalbėti, o jei ir užsimindavo, jis greit ją nu
traukdavo: „Tau reikia pasimokyti metodikos.“

...Kostas pabėgo... Ji norėjo bent akimirkai pamiršti 
jo nudelbtą žvilgsnį, pamiršti nerandančią namuose 
vietos motiną...

Tuo tarpu Kostas, nebeužsukęs pas Vaiskį, pastovi
niavo priemenėje ir išslinko į kiemą. Eidamas dirste
lėjo į langą. Stasė stovėjo taip arti, kad pro užuolai
dos kraštą jis pamatė net ašarą, pakibusią ant jos blaks
tienų. Kostas negalėjo atitraukti akių: ne, nepasikeitė 
Stasė, gal dar gražesnė dabar su mažyte raukšlele prie 
lūpų.

Lygiai taip ji verkė — tyliai, nekukčiodama,— kai 
jis, eidamas į mokyklą, kartą įstūmė ją į upelį. Kos
tas suprato, kad kalbėjo baisiai netikusiai ir kvailai. 
Dabar jam viskas pasirodė paprasta, dingo varžymasis. 
Priešais jį stovėjo draugė — gal net daugiau negu 
draugė,— silpnesnė, kažkieno nuskriausta. Kostas neži
nojo, ką pasakys, bet taip nueiti negalėjo — pabeldė 
į langą ir pašaukė:

— Stase!..
Stasė pakėlė galvą, žvilgtelėjo į Kostą ir išėjo į 

virtuvę.
Kaip staiga atsirado, taip staiga ir pradingo visa

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1965. VI. 23. - 24(948)

Kanadoje buvo vienokios, 
dipuko kitokios. Jie,kaip 
emigrantai, iškentėjo vie
nas kančiaSjdiPukai kitas. 
Viena galima pasakyti,kad 
vis i em igrantai Pe rėj o Pe r 
ašarų pakalnes. Tik vie
niems pavyko greičiau įsi
kurti ir geriau, kitiems il
giau truko. Apie visus se
nus emigrantus, brolius ir 
seses lietuvius, galima pa
sakyti tik geraTai veržli, 
tvarkinga tauta, geri emi
grantai,valdžai nesudaro 
rūpesčio, greit ir gerai at- 
s įstoja ant tvirtų ekonomi
nių pagrindų, geri darbi
ninkai, aukštos moralės,ma- 
žas % nusikaltimų, šeimos 
išsiskyrimų, gabūs jainuo- 
liai moksle ir 1.1. Taip yra 
lietuviai apibūdinti kelio
se enciklopedijose ir emi< 
gracijos organų įvairiuo
se Pranešimuose.

Kaip man vienas aukš
tas pareigūnas Toronte iš- 
s irę iškė :Kodėl daugiau lie
tuvių nebeatvažiuoja?-Ne 
išlaidžia, -atsakiau. Mano 
nuomone, gerai darytų lie
tuviai pamažu atsikrausty- 
dami iš Austrai! jos,Pj\.me - 
rikos irEuropos,kurie gali-

Kaip naujos kartos atei
vis,apie senus Toronto lie
tuvius, galiu pridėti:Jie vi
si gerai įsikūrę, daug yra 
labai turtingų;turi mote
lius, biznius yra kontrak- 
toriai ir 1.1.

Daug yra labai gerų lie - 
tuvių tyros lietuviškos šie-r 
los;daug yra padėję dipu
kams įsikurti. Tačiau yra 
lietuvių, kurie politiniais 
sumetimais dipukus n teki
na,primeta nebūtus kalti
nimus ir daugiau garbina 
rusišką Lietuvos okupan- 
tą.Ciajų reikalas. Apie se
nuosius lietuvius laikas 
jau rašyti įsikūrimo istori
jos knygą.Reik manyti, kad 
tas bus padaryta.

J.Kelmas .

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, Įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus j-o 
audinius. j

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią sut- 
traukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą. 
Visais tyrimų atvejais, švel 
nėjant skausmams, įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą

(Bio Dyne), 
kuri greitai padeda užgyti 

pažeistoms celėms ir sužadina 
naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gau
ti tepalo bei lazdelės formose 

„Preparation H“ vardu.
Prašykite visose vaistinėse. 

Pasitenkinimas — arba 
gražinami pinigai

ST.CATHARINES
MILDAI KRISTINAI
RAKAUSKAITEI
Winds oro universitetas ge-

Kosto užuojauta. Jis kažkodėl pasižiūrėjo į savo sun
kius ir nedailius batus, į sudiržusias rankas ir nuėjo 
murmėdamas: „Atlėkiau kaip kvailys!.. O jai irgi nėra 
ko grafaitę vaizduoti!..“

— Apie tave klausinėdavo Kostas,— nulydėdama jį 
akimis, prašneko prie lango motina.— Dabar visame 
kaime pradės liežuvius laidyti. Tu mano žilai galvai...

— Tegul laido!—neištvėrė Stasė.— Tegul kale va
dina, o aš jį vis tiek užauginsiu!

— Ką užauginsi?
— Sūnų.
Motina ilgai žiūrėjo į Stasę, tartum netikėdama, kad 

čia jos duktė, kuri nė minutės nenustygdavo vietoje, 
o per žiemos atostogas karštai šnabždėjo į ausį; „Kad 
tu žinotum, mama, koks gražus Vilnius! Atvažiuosi pas 
mane pavasarį. Tai pavedžiosiu tave! Į operą nueisi
me..." Dabar stovi priešais ją visai nebe ta Stasė — 
nejudri, užsispyrusi ir pavargusi.

— Pailsėtum...— motina nuėjo į kambarį pakloti lo
vos.

Stasė atsigulė. Motina stoviniavo prie lovos, žiūrė
jo į atmestas ant pagalvės mažas dukters rankas, į už
merktas akis. Motinos antakiai kilo vis aukščiau ir 
aukščiau, kol pagaliau ji nebesusitvardė — greitai nu
sigręžė ir išėjo iš kambario.

— Taip jau mums žadėta... Gerą žmogų sutikai — 
laimę radai... Blogą žmogų sutikai — vargais apte
kai... — virpančiom lūpom šnabždėjo Valskienė, atsi
sėdusi virtuvės kamputyje. Bus daugiau.

gūžės 29 d.suteikė bakalau
ro laipsnį.

Milda gimė 1945 m. vasa
rio mėn. lo d. Vokietijoje. 
Pradžios mokyklą lankė ii’ 
su pagyrimais baigė Mari
jos vardo Akademiją, 13 kla
sių 196 2 metais Windsore. 
Toliau studijavo vietos uni
versitete , humanitarini} 
mokslų fakultete, kurį da
bar užbaigė.Tai bene pir
moji iš mūsų kolonijos na
rių tarpo baigius i šį dar ne
seniai įsteigtą universite- 
ta.

Prie to,Milda yra baigtų
si mūsų Marijos Pečkaus- 
kaitės vardo šeštadieninę 
mokyklą ir laisvai naudo
ja tėvų kalbą. Savo laiku 
aktyviai dalyvaudavo liet . 
jaunesn. moksleivių kon
kursuose iryra laimėjusi 
Premijų Vasaros atostogų 
metu stovyklavo "Daina
vos" stovykloje, reikšda
mas i kaip deklamuotoja ir 
tautinių šokių šokėja. Lais
valaikį panaudoja knygų 
skaitymuįmėgsta muz iką, 
ir pati pianinu skambina. 
Priklauso Detroito liet. 
Neo-Lithuanų stud, korpep 
racijaįgieda parapijos cho
re bei gelbsti lietuviškuo
se parengimuose. Tai vis 
brangūs ir visiems mieli 
jos pasireiškimai Prisidė

Jei esate gimę

1895 gruodžio mėn. 
iki 1896 rugP.mėn.

1896 rugs.iki
1896 gruodžio mėn.

1897 sausio mėn.
1897 vasario mėn.
1897 kovo mėn.
1897 balandžio mėn.
1897 gegužės mėn.
1897 birželio mėn.
1897 liepos mėn.
1897 rugpiūčio mėn.
1897 rugsėjo mėn.
1897 spalio mėn.
1897 lapkričio mėn.
1897 gruodžio mėn.
1898 sausio mėn.
1898 vasario mėn.
1898 kovo mėn.
1898 balandžio mėn.
1898 gegužės mėn.
1898 birželio mėn.
1898 liepos mėn.
1898 rugpiūčio mėn.
1898 rugsėjo mėn.
1898 spalio mėn.
1898 lapkričio mėn.
1898 gruodžio mėn.

KAIP PRAŠYTI

Turite paduoti 
prašymą

1965 birželio mėn.

1965 liepos mėn.

1965 rugpiūčio mėn.
1965 rugsėjo mėn.
1965 spalio mėn.
1965 lapkričio mėn.
1965 gruodžio mėn.
1966 sausio mėn.
1966 vasario mėn.
1966 kovo mėn.
1966 balandžio mėn.
1966 gegužės mėn.
1966 birželio mėn.
1966 liepos mėn.
1966 sausio mėn.
1966 sausio mėn.
1966 vasario mėn.
1966 kovo mėn.
1966 balandžio mėn.
1966 gegužės mėn.
1966 birželio mėn.
1966 liepos mėn.
1966 liepos mėn.
1966 liepos mėn.
1966 liepos mėn.
1966 liepos mėn.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
APIE SENATVĖS PENSIJAS

KANADOS PARLAMENTAS YRA PAKEITĘS SENATVĖS PENSIJŲ AKTĄ.

PER SEKANČIUS PENKTUS METUS, AMŽIUS, PAGAL KURĮ JŪS TURĖSITE 

TEISĘ GAUTI SENATVĖS PENSIJĄ,BUS PALAIPSNIUI SUMAŽINTAS IKI 

65 METŲ.KAD TURĖTUMĖTE TEISĘ'PENSIJAI GAUTI, PRIKLAUSYS DAR 

IR NUO TO, KAIP ILGAI BŪSITE IŠGYVENĘ ŠIAME KRŠTE . 1966 SAUSIO 

MĖNESĮ SENATVĖS PENSIJA $ 75.00 Į MĖNESĮ BUS IŠMOKĖTA TIEMS, 

KURIE SULAUKS 69 METŲ AMŽIAUS; 1967.. METAIS MOKĖS TIEMS, KU

RIE SULAUKS 68 METUS; 1968 METAIS, TIEMS KURIE SULAUKS 67 METUS;

1969 METAIS TIEMS,KURIE SULAUKS 66 METUS; IR 1970 METAIS LR PO TO 

VISIEMS,KURIE SULAUKS 65 METŲ AMŽIAUS.

Pensija bus Pradėta 
mokėti 

1966 sausio mėn.

1966 sausio mėn.

1966 vasario mėn.
1966 kovo mėn.
1966 balandžio mėn
1966 gegužės mėn.
1966 birželio mėn.
1966 liepos mėn.
1966 rugpiūčio mėn.
1966 rugsėjo mėn.
1966 spalio mėn.
1966 lapkričio mėn.
1966 gruodžio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.

Panašios lentelės,nurodančios vėlesnius metus, pasirodys vėliau spaudoje.

Jūs galite gauti senatvės Pensijoms / Old Age Security/ prašymų formas 
artimiausioje pašto įstaigoje. Asmenys, gyvenantys svetur / ne Kanadoje / 
gali gauti šias formas tiesiogiai prašydami įiRegional Director of Old Age 
Security į tos provincijos sostinės miestą, kuriame esate seniau gyvene.

Published by 
the Department of National Health and Welfare 

by authority of 
the Minister, The Honourable Judy LaMarsh

MONTREALIO ATEITININKU ŠVENTĖ

įvyko birželio 6 d. NPM Sesęrų patalpose. Dalyvavo 
abiejų parapijų ateitininkai. Šventė vyko su atatinkamo
mis apeigomis. Įnešus vėliavą, kun. Gaudąę papasa
kojo apie apie ateitininkų kūrimosi laikus. Šventėje 
ateitininkai pasirodė savo kūryba: skaitė savo eilėra
ščius, skambino ir atliko trijų veiksmų montažą:"Tė- 
vynės meilė , kova ir viltis". Įspūdinga buvo dainų ir 
eilėraščių pynė. Gražiai pranešinėjo Alma Staškevi- 
čiutė, kuopos pirmininkė. Po programos sekė pasili
nksminimas, žaidimai ir vaišės.

Prano Dovydaičio kuopos vėliavą laiko 
Rima Zubaitė, kairėj O.Bendžiūtė, de- 
šinėj M. Bendžiūtė. Dešinėje: Laima 
Skučaitė, Vida Blauzdžiūnaitė, Vilija 
Malciūtė, Aldona Tušaitė ir skambina 
Danutė Blauzdžiūnaitė.

ti prie lietuviško gyveni - 
mo pratęsimo išeiviioie,. 
Pasididžiavimas kolonijai 
ypač jos tėveliams, Stasiui 
ir Eugenijai Pakaušiams, 
ir jos broliukui Stasiuku!, 
šiuo metu lankančiam As
sumption gimnaziją.

Mildutė nuo ateinančio 
rudens numato studijas tę 
sti Toronto universitete, 
siekiant master laipsnio . 
Sėkmės asmeniškame gy - 
venimebei pasilikti ištiki
mai lietuviško kelio žings
niuose. Vyt.Barisas.



1965. VI. 23. - 24(948) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

Š.M. BIRŽELIO MĖNESIO 30 DIENĄ, TREČIADIENĮ, DOMINIJOS

DIENOS IŠVAKARĖSE
BURLINGTONE BRANT INN 

YRA RUOŠIAMA TRADICINĖ TAUTOS FONDO

GEGUŽINE
• ŠOKIAI VYKSTA SKY CLUB- PO ATVIRU DANGUM

• BENNI FERRI MUZIKA

• VERTINGU FANTU LOTERIJA

• LAIMĖS STALIUKAI

• ĮVAIRUS GAIVINANČIU GĖRIMU IR UŽKANDŽIU BUFETAS ir

• KITOS STAIGMENOS.

TRADICINES JONINES
WELLAND, ONTARIO, ST. STEPHAN’S HALL, EAST MAIN STREET ir PORT ROBINSON ROAD KAMPAS 

------ ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO MĖNESIO 26 DIENĄ’, 6 VALANDĄ VAKARO.
IŠPILDYS:MENINE DALĮ

• CLEVELAND NEOLITUANAI-STUDENTAI: D. 

VADOPOLAITĖ, A. NASVYTYTĖ, V. STANKEVI 

ČIUS, V. EIMUTYTĖ, V. MOCKUTĖ ir kt.

• GROS V*. BABECKO ORKESTRAS IŠ HAMILTONO

• BARAS SU MINKŠTAIS IR KIETAIS GĖRIMAIS.

NUO 3-CIOS VALANDOS VAKARO.

• LOTERIJA IR LAIMĖS STALIUKAI.

PRAŠOME VISUS KUO SKAITLINGIAUSIAI DALY

VA UTĮ.

Įėjimas: 2 doleriai, Studentams- vienas doleris.

Pradžia 7 vai. vakaro. • VIRTUVĖ SU ŠALTAIS IR KARŠTAIS VALGIAIS, Ruošia: WELLANDO APYLINKĖS VALDYBA

Blogam orui esant šokiai vyks viduje.

Maloniai kviečiame Hamiltono, Oakvilles, Toronto, St. Catharines ir 

kitų apylinkių tautiečius gausiai dalyvauti.

Hamiltono Tautos Fondo Valdyba.

HAA4I LTOM
o&oooooooooo

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

»» i m i—• ix r\
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dot, 

morgičių paskolos iki 60% turto vertė*. 
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 

Piktas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniai* 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN Si. E. Room 207. TeL JA 8-0511

gėriau prasikurę
LIETUVIAI

D

Šių kelių Progresyvių
jų metų bėgyje kai kurie 
hamiltoniečiai lietuviai 
stiprokai prasikūrė.ypač 
tie,kurie turėdami Pradi
nį kapitalą, metėsi į biznį.

Balys Kronas prieš 15 
metų įstojo agentu į real- 
estate .Po nekurio laiko 

įsteigė savo ir svainio P.
Valevičiaus vardu real es
tate Pagrindinėj miesto gat
vėj. Po poros metų jiedu 
su Valevičiumi nutarė at
skirai veikti ir P. Valevi - 
čius toj pačioj gatvėj Del
tos rajone atidarė savo 
vardu real estate. B.Kro
nas šiuo metu Hamiltone 
turi įsteigęs net tris real- 
estatus ir pas jį dirba net 
keli lietuviai.

Be Paminėtų, jau apie 
dešimtmetis kai aktyviai 
veikia įsteigtas real estą 
tas vardu " Tu". Jos savi
ninkai yra p. Pranckevič - 
ius ir p. Didžbalis.

Taipgi kruopščiai ver
čiasi broliai A. ir V. Kyb - 
artai su mėsos apdirbimo 
pardavimo prekyba gerai 
įrengtose krautuvėse King 
ir James streets.

Yra net kel'.etas lietu 
vių turinčių nuosavus au
tomobilių taisymo gara - 
žus bei aptarnavimo įvai
riais reikmenimis;iš jų 
pažymėtini: Jones Skais — 
tys, Z. Gasiūnas ir Z . Bel
skis.

Mažiausiai Hamiltone 
turime hotelių savininkų, 
kurie Pagal sugebėjimus, 
gerai verčiasi. Iš jų Pami
nėtini: p. Naruševičius, p. 
Tėvelis ir Partneriai pp. 
Dirsiai ir pp. Pilipavičiai. 
Paminėti partneriai prieš 
porą metų užpirko šį biznį 
už Prieinamą kainą su nus
mukusia apyvarta. Po neku
rio laiko energingieji Part
neriai atremontavo hotelį 
iš vidaus pagrindinai, o iš 
lauko tik fasadą. Po atre - 
montavimo Per trumpą lai
ką alaus pardvimo galiona- 
žas padidėjo beveik dvigu
bai.

Prieš metus laiko PP. 
Dirsiai užpirko modernų 
namąjįnt kalno gerame ra
jone. Šiais metais Per Sek
mines suruošė rautą savo 
adoptuotos dukrelės Lore
tos garbei Pirmosios ko 
munijos proga, bet kartu 
buvo ir atidarymas "rekry. 
room',’ kuris kruopštaus 
šeimininko A. Dirsės pas
tangomis prieš Sekmines 
buvo užbaigtas. Iš banket 
nio stalo papuošimo ir gau 
sumo valgių ir gėrimų ne
vienam svečiui krito į akis 
sėkmingas hotelio biznis. 
Todėl sveikintini visi ener
gingieji lietuviai biznieriai 
kurie sgebėjo greitai atsis
toti ant biznieriškų kojų ir 
konkuruoti svetimtaučius.

Būtų džiugu sulaukti 
trumpoj ateity naujų lietu

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L

Toronto įstaigos bendradarbis
Dr. jtar. W. Masti*

Namų, farmų, ar bet kuria 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

220 Roncesvalies 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.

vių drąsuolių šios rūšies 
biznyje.

Kai kurie Hamiltono 
lietuviai pradeda užpirki- 
nėti didelius apartamenti- 
nius namus. Iš jų žinomi 
yra šie: Alfonsas Patam
sis, Pranas Jankus ir kiti 
tautiečiai su mažiasniais 
apartaĮpentais bei mote - 
liais. Šie Paskutinieji dve
jus metus su apartamentų 
išnuomavimais neblogai 
verčiasi nes Hamiltone gy
ventojų skaičius nepapras
tu spartumu didėja, o indus 
trija vis plečiasi.

Profesionalų lietuvių- 
intelektualų ir užimančių 
industrijose bei valdiško
se įstaigose atsakingas Pa
reigas, žinomi; Povilas 
Vaitonis-buhalteris, Zigm- 
mas Laugalys - Plytelių 
bituko vedėjas ir Alfon
sas Alzbergas - siuvyklos 
inspektorius. Iš jų tautie
čiams paslaugiausias p. 
Alzbergas, nes jo siuvyk
loje dirba apie 30 lietu — 
vių įvairiose pareigose, 
todėl p.Alzbergui didelė 
pagarba iš kiekvieno susi- 
pratusio lietuvio.

Būtų malonu sulaukti 
trumpoje ateityje tos die
nos, kada mūsų lietuviai 
pradės organizuoti kooPe- 
racines sąjungas ir įstei
gti kaip "Loblow" "Domi
nion" ir pan. .kuriuose ga
lėtų lietuviai gauti prekių 
diskauntus, nuo įdėto kapi
talo, metų gale Pelno nuo
šimčius, gi mūsų jaunimas 
būtų aprūpintas pastoviu 
darbu, bei tarnybomis .Ta
da mums atpultų galvosū
kis kaip jaunimą sulaiky
ti nuo nutautėjimo. Mes 
Nepriklausomos Lietuvos 
imigrantai privalėtume ge
rai atsiminti,kad su geres
niu darbu bei tarnyba net 
mažumas patraukdavo į 
lietuvišką veiklą ir kai ku
rie ir šiandien Lietuvai 
ir lietuvių tautai yra dėkitv 
gi už globą ir nediskrimi- 
navimą.

Džiugu būtų sulaukti sa
vanorių - kūrėjų koopera
cijos tarnyboje ir įtraukti 
mūsų jaunimą į kooperati
nį darbą ir tuo pačiu metu 
automatiškai kiekvienas 
įsijungs į lietuvišką kūry
binį, tautinį ir patriotinį 
darba.Bronius Milašius.

QRAZIAI PASISEKUSI 
IŠVYKA

TradicinėSLA 72 kuo
pos išvyka į gamtą sutrau
kė rekordinių dalyvių skai- 
čių.Norsoras irbuvo vėso
kas saulutei pasislėpus,ta
čiau A. Kau^pėdos lietuviš
kų plokštelių muzika teikė 
lietuviškos gegužinės nuo- 
taiką.Daugelis atsivežę lau
ko krosneles gaminosi ska
nius kepsnius, nes grynas 
lauko oras kiekvienam ža
dino apetitą.

Oficialus išvykos atida-1 
rymas įvyko 4 valp.p., kur 
kuopos pirm.p.Z.Pulianaus- 
kas trumpai prisiminė bai
siojo birželio aukas Lietu
vio je,pap rašydamas minu
tės susikaupimu, atiduoti 
žuvus iems kankiniams pa
garbą.

Kadangi išvykos diena 
sutapo su Antanų vardadie
niu, visi Antanai ir Antani
nos buvo asmeniškai pas
veikinti ir papuošti gražia 
gėle.

Didelis būrys jaunimo, 
kaip buvo žadėta, dalyvavo 
sporto varžybose,kurias 
mielai sutiko pravesti šios 
srities žinovas p.K.Baro- 
nas.Pagal amžių,įvairių 
grupių geriausi rezultatai 
buvo apdovanoti kuklia do
vanėle. Visi jaunuoliai, da
lyvavę šioje išvykoje, S LA 
buvo pavaišinti šokoladu.

Fantų loterija turėjo gra
žų pasisekimą ir davė 50 . 
96 doL pelno, iš kurio 50% 
bus įteikta Skautų Rėmė
jų v-bai, skautų veiklai pa
remti.Geras loterijos fan
tas: "Nepriklausoma Lietu 
va"vienų metų prenume - 
rata teko p.Toliui, kuri- 
bus užsakyta artimoj atei
tyje.

SLA72kuopos v-ba, ma
tydama visų bendradarbia
vimą atliekant išvykos dar- 
bus,visiems dalyviams rei
škia padėką. Nuoširdžiai 
dėkoja preLdr. J. Tadaraus- 
kui, bažnyčioje paraginus 
tautiečius dalyvauti išvyko
je, pa remiant gražų tautinį 
darbą SLA apimtyje ir lie
tuvišką jaunimą-skautus . 
Taip pat jaučiame padėką 
energingajam skautu Rė
mėjų v-bos pirm.p.D.Stu 
kuįkuris visur, kur tik lie
čia lietuviško jaunimo rei- 
kalą,su nuoširdumu dalyva
uja. P. K. Baronui, gražiai 
užėmus jaunimą sekmadie
nio popietę, priklauso nuo
širdus lietuviškas ačiū.

Ši išvyka yra gražus pa
vyzdys, kad ir didesni da
rbai lengvai atliekami, vi
siems pridėjus savo darbo 
dalį. Tad ir ateityje.koks- 
bebūtų lietuviškas darbas 
dirbkime visįnepalikdami 
visos naštos tik ant vieno 
ar kelių asmenų pečių,V-P-

Hamiltono lietuviai Baisiojo birželio proga, protestuodami prieš Lietuvos oku
paciją ir sovietinį Maskvos genocidą Lietuvoje, demonstratyviai padeda vaini
ką prie nežinomojo kario paminklo Hamiltono, Ontario, mieste.

m h i įį ■ „■wruu

Geriausiai pail*ė*it per atoatoga* ganiame
CAPE COD - - OSTERVILLE KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO 

jūra* pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETES VILOJE 

AUDRONĖ
87 Eart Bay Rd. Osterrille Cape Cod Mm* 02655 USA. 

Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vila Audrone 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).
• Gera* lietuviškas maistas..
• Visa tai suteik* Jum* tikrų poilsį ir sustiprins sveikatų, to 
dėl visi rnatonai kviečiami at vykti praleisti savo atostogas. 
Atidaroma vasarojimui nuo biržeho mėn. 15 d. iki rugs. 15 d.

Iš ANKSTO KREIPTIS:
Ed. J antena*, 15 Rosedale St, Boston Mas*. 02-124 USA. 

Tek 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vila 
AUDRONE — MRS. MARIJA JANSONAS.
Ostcrville Cape Cod Mas*., 02655 USA. —

" ŠIRVINTOS" TUNTO 
SKAUTĖS

dar vasaros atostogų nep
radėjo, nors ilgokai apie 
jas neskaičius, atrodytų, 
kad šių metų veikla taip 
nežymiai ir užsibaigė.

Pavykusios Kaziuko 
mugės dėka kuklia auka bu. 
vo paremta Jaunimo cen
tro statyba ir nupirktas 
"Romuvos" skautų stovyk
lai tankas vandeniui gildy
ti. Stropiai ruoštasi Sv.Jur
gio minėjimui - trdicinei 
skautų pavasario šventei 
Hamiltone, kurioje dalyva
vo ir Toronto skautai-skau- atsisakyta, o kitais metais 
tės.Ta proga buvo apdova------- --------------- -•------ -------- x
notos pažangumo ir vėlia
vos žymenimis 4 pavyzdin
gos skautės:Pauliūtė Dai
na, Sakalaitė Audrė, Tumai- 
tytė Nijolė ir VolungytėAl- 
dona. Taip pat išdalintos 
Premijos Kaziuko mugėje 
pasižymėjusios savo dar
bais. NePamiršome ir Mo
tinos dienos,kurią mažes
ni vienetai savo tarpe vie
nu ar kitu būdupaminėjo. _____ o_______________

Gaila, kad nebelieka lai. ta ir viduje salė, kuria pa 
sinaudosite blogam orui- 
esant. K. M.

PATIKSLINIMAS.
NL 22 nr. iš VI. 9 d. HA 

MIL TON skyriaus žinutėje 
"LN v-bos Posėdyje"P. 2, 
tarp kitko pasakyta"pasky 
rė......... veteranų sąjungos
viet.skyriui vėliavai įsigy 
ti 15 dol". Faktiškai paskir 
ta 5 dol. Už auką skyriaus 
valdyba dėkoja. V-ba

VANCOUVER, B.Č
PARENGIMAI

Birželio 6 ir 13 d. d. O. 
Meškauskienės ūkyje, kur 
KLB Vancouverio A-kė tu
ri pasistačiusi šokiams 
platformą,buvo suruoštos 
dvi gegužinės. Pirmoji bu- 
vo suorganizuota pastango. ^„Stęs* aP&ok^di- 
mis musų apylinkes dvie- < —Y - - ■
jų Antanų Pilipaičio ir Star 
lionio, o antroji Apyl. V-

svo savaitgalio tradicinę 
Joninių tunto iškylą užbaig
ti 1964-1965 darbo metus. 
Tenka pasitenkinti tunto 
sueiga, kuri įvyks mokslui 
pasibaigus, birželio 30 dn. 
trečiadienį 3 vai.p.p.para
pijos salėje. Nors tai irdar 
bo diena, bet tėvai,kurie lai
svi, mielai kviečiami joje 
dalyvauti.

Ta proga norėčiau Pri
minti tėvams, dar negrąži
nusiems stovyklos regis - 
tracijos lapų, juos kartu 
su registrcijos mokesčiu 
pristatyti Per vadoves ar
ba tiesiogiai tuntininkei 
ne vėliau, kaip iki birže 
lio 30 d.

Tikimasi sulaukti ne
mažo būrio Hamiltono sk
aučių ir paukštyčių stovyk
loje. Skautų Rėmėjų, ypa
tingai pirmininko D.Stuko, 
pastangomis, "Romuvos" 
stovykloje buvo pastatytas 
pastatėlis mūsų mažosiom 
paukštytėm apgyvendinti, 
už kurį mes esame jiems 
labai dėkingos.

Sirvintietė.

BRANT INN GEGUŽINĖ

Pirmoji pavasario geg- 
gužinė įvyksta birželio 30 
d. trečiadienį, Dominijos d. 
išvakarėse gražiajame Br
ant Inn.Sį sykį šokiai vyks 
lauke, po atviru dangumi, 
vadinamame Sky Club, kur 
čia pat ant banguojančio 
Ontario ežero kranto yra 
įrengta šokiams Puošni aik 
štė.Sita yra pirma ir tik
riausiai paskutinė Hamil
tono Tautos F. ruošiamų 
gegužinių. Nuo planuotos 
Civic Holiday gegužinės 
dėl susidėjusių aplinkybių

Kai birželio 6 d., sek
madienį, tautietis Ignas 
su šeima grįžo iš zuvavi- 
mo namo, tuojau Po to į 
P. P. Girdzevičių reziden
ciją įsiveržė tautiečių gru
pė, kuri pasveikino šeimi
ninką 5O-tojo gimtadienio 
proga, o dar vėliau kitiems 
svečiams atvykus, tas įvy
kis buvo atšvęstas prie 
gražaus vaišių stalo.

Tautiečių Girdzevičių 
vaišės Pasižymi savo pa
čių gamybos maisto pro
duktais. Laike vaišių sole- 
nizanto dukrelė Danutė 
svečius palinksmino lietu
viškų kanklių muzika.

5O-tojo gimtadienio 
proga palinkėsime soleni- 
zantui sulaukti daug lai
mingų, geros nuotaikos ir 
ažymėtų energingos veikt
as ženklu, gimtadienių.

SVEČIAS IŠ AUSTRAL UOS
Birželio pradžioje mū

sų mieste lankėsi ir apie 
savaitę laiko o. p. A. Motu
zų šeimoje viešėjo tautie
tis Juozas Donela, kuris 
palikęs savo sėkmingątak 
si biznį tolimoje Australi
joje, Adelaidės mieste,ke
liauja per pasaulį jau nuo 
balandžio pradžios. Perva-t 
žiavęs J. A. Valstybes ir 
aplankęs mūsų mieste sa
vo stovyklinio gyvenimo 
Vokietijoje senus drau- 
gus, šis keliauninkas tęsia 
savo ilgą kelionę toliauir

člesnius Kanados miestus, 
o paskui per Vakarų Vo- 

bos. Abi gegužinės praėjo kietiją, Prancūziją, Ispa— 
su dideliu pasisekimu,nes niją ir Italiją grįžti įAde- 
dienos pasitaikė labai sau- laidę. Korespondentas, 
lėtos, o vieta yra reto gro
žio. Kadangi 13 birželio - 
Antaninės, tai Apyl. v-bos

gegužinių rengimas Brant 
Inn greičiausiai nebebus 
galimas. Hamiltone be ru
dens šokių niekas neberen
gia.Tad atvažiuokite vigi 
dar kartą į Brant Inn.Čia 
po dienos kaitros atsigai
vinsite paežery ir prie nuo 
taikingos muzikos maloi 
niai praleisite vakarą po- 
žvaigždėtu vasaros dan - 
gum.

Atsargai yra išnuomo-

Už kartūnines sukneles Wellando Medžiotojų ir Meš
keriotojų draugijos kariūnų baliuje jos laimėjo prizų 
Iš kairės: D. Balz /2/, A. Radvilaitė-Sestos /!/ ir 
O. Vindašienė /3/. Kaip patinka jų kartūninės sukn- 

nelesY

ST ST. MARIE
5O-TASIS GIMTADIENIS 

iniciatyva ir visų lietuvi!) 
pastangomis Antanui Pili- 
paičiui ir A.Stalioniui su 
ruoštas Pagerbimas ir įtei
ktos dovanos.Tie du jaun
uoliai yra ypatingai pasid
arbavę bendruomenei./ p. 
A.Stalionis paaukojęs B- 
nei 1OO dol./ Įteikiant do. 
vanas jie buvo pristatyti 
atsilankiusiai gausiai vi
suomenei.

Ne žodžiais, o darbui:, 
jie įrodė savo atsidavimą 
lietuvybei.Kiek teko kore-> 
spondentui iš šalies nugiių 
sti,kad tie abu virš mi.iė» 
ti mūsų garbingi Antanai 
jau planuoja, kaip oastaty- 
ti vancouveriečiams lie
tuviškus tautinius namus. 
Jų norai yra gražūs ir sv
eikintini, belieka tik lauk
ti gausios visuomenės Pa
ramos. Duok Dieve, kadtų 
nasiryžėlių viltys išsipil" 
dytų. Kor.

SUDBURY.
REKORDINIS LAIMIKIS

Agota Pranckūnienė, - 
FrencbRiver,-vandenyse, 
netoli 5 lietuvių vasarvie
čių rajono,meškere pagavo 
8o svarų /sturgeon/žuvį- 
sturį. Tai rekordinė'laimė 
Sudburio apylinkėje, o gal 
ir visoje Kanadoje.

Agota ir Mikas Pranc- 
kūnai yra dideli gamtos 
sporto mėgėjai, bet dar di
desni lietuvių tautinės veik
los rėmėjai ir dalyviai.

P.Agota 2 metus iš eilės 
buvo jaunimo vasaros sto
vyklos šeimininkė,taip pat 
nevienas lietuvių minėji
mas, tautiniais parengim
as nepraeina be jos nuoši 
irdžios paramos.

Mikas Pranckūnas buvęs 
Lietuvos kariuomenės ka
rys, Pergyvenęs daug žiau
rių dienų mūsų kariuome
nės likvidacijos dienose,) - 
jungiantį rusų kariuomenę 
vėliau karo laiku išsilaisvi
nant iš jos,taip pat nuošir
dus tautinės veiklos rėmė
jas, savo kariškų pergyve
nimų įdomius prisiminimus 
yra aprašęs, tik tenka lauk
ti ir tikėtįkad labai įdomūs 
p ris įminimai kada nors iš
vys spaudos puslapius, ar 
bus išleista prisiminimų 
knygoje.

Atrodo, kad "Geležinis 
Vilkas" meškeriotojų ir 
medžiotojų klubo valdyba 
narę A. Pranckūnienę, už 
rekordinę žvejybą, turės 
apdovanoti tikrai garbės 
verta dovana.

"NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA" padarė neįtikė
tinai didelę pažangą atsis
todama pirmaujančių sa
vaitraščių vietoje. Tenka 
džiaugtis ir nuoširdžiai lin
kėti redaktoriui, "NL"ben 
droveįredakcijos persona 
lui geros sėkmės ir dide
lės skaitytojų šeimos.

Mūsų kolonijoje "NL" 
daugumas jau skaito, bet 
dar yra neskaitančių, todėl 
norintieji laikraštį užsisa
kyti, įdėti skelbimus, pade 
kas , užuojautas, įvairias 
kasdieninio ar tautinio gy
venimo nuotraukas, skam
binkite tel-Sudbury,673 - 
-5967.
SVEIKINIMAI

Birželio varduvininkams 
-A ntanam s, V la dam s, Pet - 
rams, Povilams, Jonams 
širdingi sveikinimai ir ge
riausi linkėjimai.

J. K r u č a s .
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MOW v(REAL
DIDELIS JAUNIMO 
KONCERTAS

BALTIJOS STOVYKLOS 
STATYBA

Op. sol. E. Kardelienės 
Muzikos studija šį sekma
dienį, birželio 27 dieną, 
7 valandą po pietų Aušros 
Vartų salėje ruošia moki
nių koncertą ir kviečia vi
sus, kas domisi mūsų lie
tuviškojo jaunimo muziki
niu priegliu, atsilankyti 
koncertan.

" LITO" NARIAI 
kviečiami plačiau naudo
tis "Lito"paskolų patari 
navimais, kurie duodami 
žymiai geresnėmis sąly
gomis, kaip kitose skolini
mo kompanijose. "Lito" 
paskolos labai populiar
ios svetimtaučių tarpe ir 
jiems būtų galima iš skoli
nti neriboto dydžio sumas 
su labai geromis garanti
jomis. Tačiau "Litas" nė
ra vien Pelnui, todėl pirm
enybė teikiama nariams, 
kurių dalis tačiau vis dar 
skolinasi ir kitur. Tatai 
liečia visų rūšių paskolas 
- asmenines, nekilnojamo 
turto, antruosius morgič - 
ius, automobilių paskolas 
ir taip toliau. Iškilus pini
gų reikalui, visada patar
tina pirmiausia išsiaiškin
ti, kuriomis sąlygomis ga
lėtų padėti sava Kredito 
Unija. Pr.R.

Lac Sylvere Montrealio 
Lietuvių Stovyklos statyba 
vyksta pilnu tempu Pagrin
dinis pastatas bus užbaig
tas šio mėnesio gale.Ma
žiesiems stovyklautojams 
išlygintos naujos patoges
nės maudyklos.

Sv.Kazimiero parapijos 
vikaras kun. Jonas Gaudžė 
rašo:Norėdamas moraliai 
ir materialiai paremti sto
vyklos statybą,aukoju visą 
savo mėnesinę algą$60. - 
Be jo,stovyklą parėmė:Tė 
vai Jėzuitai Montrealyje 
per Tėvą J. Vaišnį, §. J. 
$500. OO,Inž. Vitolis Sipe- 
lis $100.00,Inž.Alfredas 
Puzarauskas $1OO. OO,Sv.. 
Kazimiero Jaunimo Klubas 
$20. OO. P. ir M. Barteška, 
$ 20. OO,A.Drevinskienėy 
$10.00irV.Bilevičius,S - 
Pocauskas ir B.Staškevi
čius po $5.OO.

Stambiausi Montrealio 
Stovyklos rėmėjaiyra:"Li- 
tas"$L2OO, Tėvai Jėzuitai 
$500,KLB M.^eim.prezi
diumas $300, Šv. Kazimie
ro par.$200, ir Skautų Rė
mėjų būrelis $200.

"LITO" EKSURSIJA

jauniesiems nariams /6- 
17 metų/ įvyks ateinantį 
šeštadienį,birželio 26 d. 
Išvykstama 9 vai. rytoau- 
tobusu ir keliomis lengv*- 
omis mašinomis nuo "Li
to" patalpų Prie Aušros 
Vartų parap.bažnyčios, 
1465 de Seve St. ,Čote St. 
Paul. Grįžtama tą Pat die
ną 6?val. vakare. Tėvai tu
ri pasirūpinti vaikų atveži, 
mu / 8 vai. 45 min. ryto/, 
ir atsiėmimu 6 vai. vaka
re.

Dalyviai apžiūrės did
žiulę elektros jėgainę, dir
btinį Jūrų kelio ežerą ir 
kit. Užkandžiais ir gėrim
ais pasirūpins "litas",to
dėl nieko ypatingo pasiim
ti nereikia, išskiriant tos 
dienos orui pritaikintus 
rūbus.

Dr. J. 8EM0GAS ’
5441 BANNANTYNE. Verdun! 
Pirmadienį it 
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

DR. V. GIR1UN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rotemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. IRWIN COPN ICK
Dantų Gydytoja* 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

LITAS“

L. K. V. "RAMOVENŲ" MONTREALIO SKYRIUS Š.M. BIRŽELIO 
MĖNESIO 26 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, PONO SKRUIBIO ŪKYJE,PON-

TE FOR TUNE RENGIA

Gegužinę - Joniniu Laužą
Įvairi ir labai įdomi Programa.

VISI MONTREALIO LIĖ'TUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
Skyriaus Valdyba.

SKAUTIŠKOJI
INFORMACIJA DR.J. ŠEMOGO

Šiais metais skau
tų skaučių stovykla vyksta- 
nuo šeštadienio, Repos 31 
d. iki šeštadienio, rugpiu- 
čio ’4 d. Baltijos stovyk’a 
vietėje, prie T ac Sylvere. 
Stovyklauti šiemet bus pa
togiau, nes jau pastatyta 
valgykla -salė, kur bus ga
lima stovyklautojams su
eiti kai oras bus šaltas ar 
lietingas.Stovykloj kviečia 
mi dalyvauti ir neskautai 
vaikai. Registruotis prašo 
ma pas draugininkus iki 
liepos 8 d.
Vilkiukai: Dalia Sibitytė, 
tel. 366-8292
Skautai: Rimas Navikėnas 
tel. 259-4498.
Paukštytės: Ramunė Kudž 
maitė, tel. '255-5579 
Sakutės: Aušra Lukoševi 
čiūtę, tel. 768-768-0322.

Šią savaitę įvyks sto 
vykios štabo posėdis,ku 
riame bus aptarta smul 
kesnė stovyklos programa 
ir bus paskelbta sekančia 
me laikraščio numery.

APIPLĖŠĖ PA TANGOS 
KURORTĄ

Nesusekti piktadariai 
iškūlė vasarnamiams lan 
gų, išvogė televizijos apa

šeimoje šeštadienį atšvęs 
ta dviguba šventė: Dr. Jo 
no vardinės ir dukrelės 
Rūtos sėkmingas aukštųjų ° -- . 
mokslų užbaigimas. Tą pro ra^9 ir 
ga Dr. Jonas Semogasgau apgadino durų,.Kazin 
saus būrio svečių pasvei kuo butų visa tai pasibai 
kintas gražiu K.Smilgevi g?#]®.1?11 piktadariai^nebu
čiaus žodžiu įteikiant ir 
dail.R. Bukausko kūrybos 
paveikslą, o Rūta Semogai 
tė E.Kardelienės pasidžia 
ugimo žodžiu, kad vis dau
giau turime aukštuosius 
mokslus baigusių moterų, 
ypač, kad Rūta sieks dar 
aukštesnių mokslų.Ta pro 
ga buvo šaunios vaišės.

tų užėję pas pp. Jakšius, 
kuriuos radę vasarnamy 
j e spruko ir dingo.

ŠV.KAZIMIERO ŽINIOS

ATEITININKU KONGRE
SAS PRASIDEDA.
liepos 1 d. Numatoma 
daug svečių Toronte iš 
Kanados ir Amerikos.Lai 
komas istoriniu įvykiu,nes 
kalbama, kad bus mėgina 
ma prisitaikinti prie plate 
snio gyvenimo, kreipiant 
daugiau dėmesio j jaunimo 
blaivybės, lietuviškumo pro 
blemas ir kt, sumažinant 
partinių kadrų ugdymą.
STATYBININKŲ

Sustreikavo mūriniu 
kai. Juos palaikydami sus 
streikavo giminingų sričių 
darbininkai. Streikas ple
čias i. Numatoma, kad Tor 
ronto mieste šią savaitę 
streikuos jau apie 25,000 
statybos darbininkų.

Canadian Vickers Ltd Dr. J. Sungaila 
Ateitininkių kongreso ruošimo 
komiteto pirmininkas.

Sekančiame Stovyklos 
komiteto posėdyje numato 
tomą "litą" ir Tėvus Jėzui 
tuš paskelbti Stovyklos- 
Garbės Fundatoriais.Tiki
mas įkad netrukus prie jų — ■__________ v
prisidės ir abi/mūsų para- dies"šventė.Mišios 7 ir 8 
pijos. Vajaus talkininkai 
prašome atsiskaityti už 
surinktas sumas irgražin----- Tuokiasi Robert Simp:
ti kvitų knygutes iki šio 
mėnesiogalaTaippat pra
šome atsiskaityti bilietų 
platintojaįkurie to dar nė
ra padarę.

AUŠROS VARTŲ ŽINIOS

Penktadienį Jėzaus Šir

— Piknikas labai gerai 
pavyko. Buvo daug žmo 
nių.pp. Vekteriai paauko 
jo gaivinnančius gėrimus 
ir 25 dol. Mišias laikėkun. 
J. Gaudzė. Po pietų buvo 
žaidimai. Piknikas davė 
apie 350 dol. pelno

— Pakrikštyti Juozo ir Z i 
nos Piečaičių sūnus Dai - 
niaus-Tomo-Fausto var - 
dais: Giunter ir Idos Horn 
duktė Suzanos ir Beverle 
vardais.

Machine Shop pasiūlymai

vai. ryto. — Bažnyčiai aukojo K. 
Ivaškevičius 50 dol.

Milling Machine Operators 

Turret Lathe Operators 

Radial Drill Operators 

Toolmakers

son su J.Staniulyte /vedy 
bos bus šeštadienį, 4 vai. 
p.p./ Viktoras Lukošius 
su Rita Baršauskaite.

— Ateinantį sekmadienį 
Joninių proga iškilmingos 
Mišios, o po jų ateitininkai 
pagerbs kun.Joną Gaudze.

Vasarvietės Lac Sylve 
re savininkų metinis susi
rinkimas įvyks birželio - 
26d., šeštadienį vakare, - 
LaČroche bažnyčioje prie 
Ouimet restorano. Būtų ge- 
raįkad visi galintieji lie
tuviai susirinkime dalyvau
tų, Lig šiol draugijos valdy
boje liettuvius atstovavo p. 
Vyčas ir P.Rudinskas. Pas 
kutintajam nebekandidatuo 
jant, reikėtų kandidatuoti 
kitiems. Labai svarbu mo
kėti prancūzų kalbą. Tokiai 
Kandidatūrai labaitiktųR. 
Knystautas, JAdomonienė, 
ir J.Kibirkštis. _ „Pr.R.

• Jorjonaitė Regina šie 
met baigė S.G. Villiam 
universitetą Bachelor of 
Art laipsniu. Ta proga tė 
vai diplomantei suruošė 
pagerbtu ve s, kuriose daly 
vavo daug jaunimo. Iškilm 
mė buvo tęsiama pas pp. 
Bendžius, kur taip pat da 
lyvavo daug jaunimo.

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

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

861-8479

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

Suite 20S
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir ŲN 6-2064

notaras
J. BERNOTAS

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

Suite 2079 
TeL: UN 6-4384

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

4.5% Už INDĖLIUS
4.0% Už E1N. S—TAS.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2000.

7.6% Už ASMEN. PASKOLAS
6.5% Už NEK1LN. TURTO PASK.

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

KASOS VALANDOS: 1465 Da Seve St. eekmadieniais nuo 
10 30 iki 12.30 v., darbo dienomi* —nuo 10 iki 3 v., įtikinant 
pirmadienius ir Šeštadieniu*: vakarai* — trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 2472 dieną — penktadieniais 
nuo 1 Ui 6 vai. ir vakarais— pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

— T iepos ir rugpiūčio mė 
nesiais parapijos raštinė 
bus atidara tik rytais ir 
vakarais. T,iepos mėnesį 
raštinės valandos: 8-10 
rytais ir 6-8 vakarais .Tik 
tomis valandomis prašom 
me kreiptis į kleboniją. 
Prieš atvykstant, visuomet 
patartina patelefonuoti.

— T.S.Kulbis išvyko į 
Amsterdam, N^Y. T. J.Vai 
šnys grįžo iš Čikagos.

Taip pat šiuo metu s ve 
čiuojasi kun. A. Griaus lys.

— Šią vasarą reikės išda
žyti salę, nudažyti iš lauko 
bažnyčios langus, papildy 
ti salės inventorių kedėm 
is, stalais indais. Norime, 
kad yisko užtektų 300žmo .
nių.Siam tikslui skelbiame ^pirmadienį išskrido 
5 dol. vajų. Su šia Jūsų pa

?alba galėsime taip patobu 
inti parapijos salę, kad 

bus didelis palengvinimas, 
ruošiant įvairius parengi 
mus. Labai prašome ir da 
bar prie šio darbo prisidė 
ti. Jūsų 5 dol. auka daug pa 
sitarnaus visų naudai.

MONTRĘALIO 
RAMOVENAI

Montrealio š.m.L.K. 
V.Ramovėnų skyriaus vai 
dyba yra: A. Kalvaitis 
pirm.Br.Bagdžiūnas sekr. 
St. Reutasų ižd. Ig. Petraus 
kas ir A.Žiūkas -nariai. 
Ramovėnai su 1OO dol.įna 
šu įstojo į Kanados Lietu 
vių Fondą. Skyriaus valdy 
ba savo veikloje yra užsi 
brėžusi įsigyti skyriaus vė 
liavą.

Birželio mėn. 26 d.Ra 
movėnai p.P.Skruibio ūky 
je rengia Joninių Laužą .Vi 
si kviečiami atsilankyti.
• P.Bulotienė su visa šei

Prancūzijon.
a JPetraškevičius Jurgis 
iš Čikagos lankėsi Mont- 
realyje ir aplankė NL re 
dakciją.
» P.Bijūnas yra išvykęs 
į Lietuvą.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844 
|P. Rudinska's . . HU 1-2957 
J. Skučas ......... RA 2-6152
Sklypai, 'rezidenciniai namai,i 

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(storidžiai).
*6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

District Estate 
Brokers Inc,
MONTREAL REAL ESTATE

BOARD NARIAI 
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472 •
Namai, žemė, paskolos.

A. Gražys — 739-9328
P- Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE

AGENCY INC.
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Res: 722-4735

GAISRAS - AUTOMOBILIAI
ATSAKOMYBĖ - GYVYBE.

Tikslus ir greitas
patarnavimas.’

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontrciktorius

IGNAS G U R ČI N AS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.
PINE LAND COftF.'"’" 

agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

( 1967 m. pas. parodos vieta).
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254. 
Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTI,

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

Telef.: 669-8834

Ingersoll Operators 

Planer Operators 
Lathe Operators 
Tool Designers 
Vertical and Horizontal
Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, *ugebg naudo

ti* brėžiniai* ir mokėti patys nusistatyti maims*

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

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

ATLYDIS SOVIETŲ - 
ISPANŲ SANTYKIUOSE

Ryšium su vad. atly
džio nuotaikomis, Pas irę 
škiančiomis Sovietų - Is
panijos santykiuose, gegu
žės mėn. pabaigoje į Ispa
niją 17 dienų kelionei at
vyko sovietų intelektualų 
grupė. Reuteris pranešė, 
nuo civilinio karo / 1939 
m./tai pati stambiausioji 
ekskusija. Ispanija ir So 
vietus ąjunga diplomatin- 
nių santykių nepalaiko.

Pastaruoju metu ispa- 
nai parodė gyvesnį dėme
sį ūkio santykiams su So - 
vietais plėsti. Pagal Reu - 
terio agentūrą, ispanų ra
dio Pranešimai, skirtikra 
štams už geležinės uždan 
gos, nesenai apkarpyti. F.

ANTANAS GRAŽYS 
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas 
Aliejus ir įrengimai apš Idyini.ii 
Nemokamas krosnių valymas ir 

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

Ar žinomajkad
„NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
«pau*dina bilietu*, palcvie 
tunus, vizitine*, įvairiu* 
blankus* receptam* lape
liu*, vedybiniu* pakvieti
mu*, mirtie* atveju užuo- 
jauto* Taukus, padėkos 
kortele*, visokiu* „*t*t- 
mentu*”, voku* *u adre
sais, laikraščius, žurnalu* 
ir knyga*.
Darbų atlieka pigipu, ne
gu kitos^ spaustuvė*.
Kviečiame įsitikinti.

Spansdiniu* galime priimti pa* 
tu ir piastu pasiųsti.

DIDŽIULĖ GAUSYBĖ 
LAIVŲ

Susisiekimov ministeri 
ja praneša, kad Sv. Laury
no upės deltoje užregistru 
otas rekordinis skaičius la 
ivų. Registracijos laiku už 
registruota 1,178 laivai,54 
% daugiau, negu praėjusi 
sezoną.

BAISIŲJŲ BIRŽELIO 

dienų paminėjimas įvyko 
birželio 17 d., Massey Hali.

Visų trijų, estų, latvių 
irlietuvių,tautos atstovai 
susirinko /apie 2.000 / 
paminėti žiauriausias is
torijos dienas. Minėjimas 
pradėtas himnu O Kanada. 
Invokaciją paskaitė latvių 
kun. A. Lus is. Atidarymo 
žodį tarė B.F.K.pirm.T. 
E.Kronbergs.Svečias kai 
bėtojas buvo Kanados Kr. 
aps. min.Paul Hellyer M. 
P. Latvių choras sudainavo 
Giesmę "Apie mūsų tėvy - 
nę".

Toliau kalbėjo estų gen. 
konsl. J. E. Markus, latvių- 
R.£I. Bryson, ir lietuvių Dr, 
J.Zmuiazinas.Po konsulų 
kalbų buvo jų tautų himnai.

Labui įspūdingai išpil 
dyta S.Šimkaus kontata 
"Grįžimas į tėvynę.",diri 
guojant St.Gaileviciui.oko 
mponuojant D.Skrinskaitei 
ir sol. V. Verikaičiui.

Toliau vykusiai pas iro 
dė estų vyrų choras, veda 
mas dirigento K.Turnpu. 
Buvo paskaityta Baltų Mo 
terų Lygos dėklė racija ir 
primta rezoliucija

STALIAUS PALIKIMAS

Toronte mirė stalius 
F .A. Hutchison, kurio pali 
kimas siekia 206, 354dol. 
Palikimą gaus Toronte gy 
venanti sesuo ir Anglijoje 
gyvenantis brolis.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais ( 
pagal susitarimą.

(1082 Bloor W„ Toronto)
(į rytus nuo Dufferin Str.)<

Raštinė: LE 4-4451. i

PARDAVIMAS - PIRKIMAS

Sav. Andriui Zialunas.

rezidenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
morgičiy parttpinimas.

“VĖŽINA
REALTIES

Brokers 

6571 - 10th Ave..Rosemount

Montreal 36, P.Q. fiXi 
725-9788.

Montreal Reo/ £*tote Board Nariai .

KEATING FORD
Sale* Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON f AIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used car*
1 year guarantee

Kreipkite* į
LEO GURECKAS

SALES MANAGER' S ASISTENT

Keating Ford Sale* Ltd.
Jūsų lietuvis atstovu

769 - 8831

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


	1965-06-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1965-06-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1965-06-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1965-06-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1965-06-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1965-06-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1965-06-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1965-06-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

