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BEN BELLA & BOUMEDIENNE

Draugiškas jų pasikalbėjimas pasibaigė tuo, kad Ben
Bella buvo įkalintas.

Cu En-lai, Sukamo ir Nasser susirinkę Kaire
___________ sąmokslauja agresiją.____________ __
Alžyro diktatorius Ben Bella. davimo tvarkymą, kai pa
Naujasis Alžyro diktatorius, gal susitarimą šis reika
klastingai nušalinęs Ben Bellą, Tas priklauso rusams.
Boumedienne, bandė vykdyti • Erhardas sušaukė są.
NEPATEISINTOS VILTYS
Ben Bellos programą ir kvietė jungininkų konferenciją,
rinktis Azijos ir Afrikos vals dėl rytinių vokiečių proHumaniškosios žmonijos ei pirmininkaujamų
DB min.
tybių atstovus šią savaitę, ta vakacinio helikopterių sk
iėse gerų vilčių netrūksta. Hu pirm. H.Wilsonui,
nepriima
raidvmo virš vakarinio
manistai daug vilčių dėjo į At nei Maskva, nei Pekinas. Tuo čiau nieko neišėjo, nes daugu Berlyno.
ma
valstybių
nutarė
lanto chartą, kurią pasirašė JA tarpu šios misijos tikslas pasi
• Stačiatikių patriarch
V’ DB; Prancūzija ir Rusija. tarnauti taikai derybų, kurias
ATIDĖTI ’’VIRŠŪNIŲ"
as Antonijus uzprotestavc
Charta pasisakė už tautų teisę siūlo ir Amerika, keliu.
KONFERENCIJĄ
naujus rusų persekiojimo
apsispręsti, prieš aneksijas. Vė
tikybos būdus Ukrainoje.
pa
iki
lapkričio
6
dienos,
nes
BOLŠEVIKAI
ATMETA
liau, pasibaigus karui, San Fra
dėtį Alžyre, kur visą laiką vyk • Olandijos užs.r.min.
ncisco mieste Atlanto chartos
BET KOKIAS TAIKOS
sta
pasipriešinimas naujai dik Trigve Lee siūlo sustipri
dvasia buvo perkelta į
DERYBAS,
tatūrai, laiko nepastovia ir ne nti Jungtinių Tautų Chartos vykdymą-.JUNGTINIŲ TAUTŲ
nors taikos spaudimas labai di tikra.
• Briussely prasidėjo
ORGANIZACIJOS
delis: taikos deryboms prita
Europos Bendrosios rin
na
ir
Europos
valstybių
komu
CHARTĄ,
KITOS NAUJIENOS
kos organizacijos posė*
mulai, ir Azijos bei Afrikos vai
džiai.
kurią pasirašė apie 50 valsty stybių dauguma, ir jų tarpe ko
• Į Santo Domingo atvy
bių. Visi dėjo geras viltis: JTO mūnistų dominuojamos. Britą • Amerikos atstovų rū
ko naujas Paragvajaus ka
apsaugos nuo karų — ir mora nijos tiendruomenės suvažiavi mai priėmė rezoliucija
line ir tizi-ne, sutelktine, jėga; mas tam tikslui daugiausiai sky kreiptis į pasaulio viešą rių dalinys 120 vyrų.
J 1 O, kaip pasaulinis parlamen re laiko ir galų gale sudarė tai ją opiniją dėl Pabaltijoval • Iš San. Francisco pa
tas, taikai būdu išspręs visas kai gyvendinti specialią komisi stybių laisvės atstatymo. kilęs transportinis lėktu
• Pasirašytas Japonijos vas su 84 kariais, siunčia
problemas; JTO bus demokra ją. i>eja, b,e pasekmių.
su Korėja
diplomatinių mais į rytus, atsimušė į
tiškiausis pasaulio tvarkytojas,
kalną ir visi žmonės žu
Amerikos visų tikybų dvasi santykių atstatymas.
kur visos tautos balsavimais
•
Popiežius
vėl
kvietė
vo.
ninkai
tuo
susirūpinę
ir
įtaigo
spręs visus klausimus. Ir taip
ja taikos pasitarimus ,ir Popie kariaujančius sudaryti tai • Popiežius Paulius VI
toiiau. Gražu. Idealu...
pasisakė už patariamo
žius Paulius VI taip pat pasiry ką.
sios prie Popiežiaus vys
Deja .ilgai neteko laukti, zęs taikos misijai skirti net spe • Ben Bella esąs suim
kupų kolegijos sudarymą
kad šie gražūs rūmai katastro c.alę kelionę į New Yorką, kad tas ir būsiąs teisiamas,
ir gimdymų kontrolės ko
liskai sugriūtų. Ir todėl 20-ties per JT O įtaigotų žmonijai tai nes blogai vedęs valsty
misijos darbus.Bažnyčiai
bės reikalus.
metų sukaktuves
ką.
• Vietnamas nutraukė su susidaro problema del ve
JTO ORGANIZACIJA MINI
Deja, viskas veltui.
Prancūzija diplomatinius dybų katalikų su nekatali
JAU ANT JTO GRIUVĖSIŲ.
santykius.
kais.
KARAS AZIJOS
•
Berlynu
derybos
dėl
• Nepriklausomos Lietu
PIETRYČIUOSE,
Generalinis sekretorius, ku
žmonių lankymosi nutrau vos B-vės vicepirm. J.ši
ris turėjo būti pakaitiniu J I O
tebesitęsia ir tolydžio eina sma ktos be pasisekimo.
aučiulis per nelaimę dar
pirmininku, 20-ties metų sukak rkyn ir žiauryn. Bolševikai di • Iškilo naujas nesklan
be sužeidė pirštą, del ko
tuvių proga San Francisco iškil
dina teroro aktus. Praėjusią są dumas Berlyne, nes rytinė turėjo plastinę operaciją
mingame posėdyje, apžvelgda
vaitę susprogdino laivą - ręsto valdžia pasiėmė leidimų
ir dabar turi gydytis.
mas sukaktuves, jau kalbėjo

PRflfJUSi SflVflITf

raną, kuriame užmušta apie 50
ap.e tragišką J 1 O nesėkmę,
asmenų. Dabar teroristai pa
nors dabar J 1O jau turi 115
skelbė sprendimą nužudyti JA
valstybių, pasirašiusių JTO
V atstovą ir išžudyti visą V uet
chartą.
■namo vyrauisybę su karo vadu
Negalima nesutikti su . U. priešakyje. Tat, kaip matome,
Thantho tikrai moderniškai kul vyksta jau nebe karas, bet tero
turinga ir naujoviška mintimi, r.as.
kad
Maskvos ir Pekino bolševi
kai, nors tarp savęs pešasi dėl
ŽMONIJAI JAU METAS
KEISTI ATGYVENTAS pirmavimo, bet gerai sutaria
dėl
PAŽIŪRAS,
INDOKINUOS IR VISOS
nežiūrint to, kuo jos būtų grUn
AZIJOS
PAGROBIMO,
dziamos: religiniais įsitikini

mais, nacionalistinėmis pažiuromis, ar ideologiniu ekstremiz
mu. Visa tai modemiškai ai vi
suomenei jau yra atgyventa.
Senosios pažiūros tiktai bergž
džiai trukdo gyvenimo pažan
gą, stabdo socialinį vystanąsį
ir sulaiko ekonominio gerbū
vio augimą, ko žmonija iri au
kia ir yra tikrai reikalinga.

J i o TRAGEDIJOS PRIEŽAS
i i b SeNUS T OS PAČIOS,
ka.p U. Ihant sako, jau perse
nuiios ir atgyventos: kultūrinis
vadų atsilikimas, noras kvailai
pirmauti tizinės jėgos prifemo
nemis ir nenoras kiekvienam
e.l.niuni žmogui duoti teisę pa
reikšti savo valią laisvai, neno
ras leisti žmogui pačiam apsi
spręsti. Akyvaizdziausis šio tei
gimo faktas yra atsisakymas
iviaskvos ir Pekino eiti į Ameri
kos ir kitų daugumos valstybių
suuiomas derybas.

todėl nesutinka sustabdyti nei
karo, nei teroro, ir tikisi nuga
lėti Ameriką, nes žmonių jie
tur: perteklių, todėl jų nesigai
Ii, o ginklų ir Pekinas, ir Mask
va pristato pakankamai. Svąr
blausia gi—jie varo į mirtį ma
sės žmonių, todėl tikisi, kad
žmonių antplūdis suvaidins le
miamą rolę. Kinai sako, kad A
merika, nors panaudos ir atomi
nius ginklus, vis vien neįstengs
išmušti visų kinų... Tai yra ne
žmoniška, bet tikrai bolševikiš
ka, kur žmogus vertinamas,
kaip koks vabalas...

Įdomūs reiškiniai

ARABŲ PASAULYJE, Į
KURĮ KIŠASI KINIJA,
bandydama visą Afriką pasi
glemžti savo imperializmo tik
slams.

Ču En—lai ir Sukamo pas
Nasserą aišk nosi naujai susida
Kadangi fizinė jėga tokiu rančią padėtį, kai nušalintas
budu vei paliekama visų tarp
tautinių klausimų sprendėja,
tai

KAS NAUJA KANADOJE
ŠIAURINIS PUSRUTULIS VOKIEČIAI KANADOJE
KENČIA NUO BLOGO
PAVASARIO
V. Vokietijos ambasado
dorius Kanadoje dr.K.Op
Visas šiaurinis pusru pler sako, kad Kanadoje
tūlis šiemet kenčia nuo vokiško kraujo žmonių yra
labai blogų klimatinių są 1, 300, OOO. Po karo jų
lygų, kurios lygiai blogos esą atvykę 270, OOO i r po
Europoje ir Amerikoje. karo vokiečiai Kanadonįdė
Kvebeko ir Ontario
ję 250, mil.dol.
provincijos ypatingai sun PARTIJA PRIEŠ ČEKŲ
kiai kenčia nuo sausros,
dėl ko išdegė visi laukai. STUDENTUS
Gyvuliai neturi ko ėsti ir
Čekoslovakų Partinis
krinta badu.
organas
"Rude Pravo",
Lietuvoje iki pusės
RFE žiniomis, Pastaruoju
birželio taip buvo šalta,
metu smarkiai Puolė čekos
kad alyvos nepražydo, o
pasodintos bulvės nesudy slovakų- studentus,nes jie
esą "nesubrendę".Pagal
go -sušalo ir supuvo.
laikraštį,gegužės pirmo
CANADA TEBEGYVENA sios iškilmių eisenoje tų
studentų laikysena buvusi
POLITINĘ KRIZĘ
"ekstravagantiška". Studen
tai
eisenoje Per daug juo
kilusią ryšium su kvebejy
ke besireiškiančiu separa kavę, jų šūkiai buvę politi
škai nesubrendę, vietomis
tizmu.Krizė dabar nori trūko
takto bei skonio. Vis
ma suvesti į broblemąva
dėlto,pagal
"R.Pravo",ge
dinamą "konstitucijos re
pirmosios šventę
patrijavimu", kas reiškia, gūžės
kad Kanados , ne Anglijos tenka vertinti'pozityviai"
parlamentas, spręstų Ka
nados konstiyucinius klau
Simus, ir kaip tą numato
North American Act 1867
metų, kurio galia tebevei
kia. Klausimas painus ir
dar painiojamas, todėl ir
krizė sunkiai sprendžia
ma.

KITO KELIO NEBĖRA KAIP
TIKTAI NAUJAS
PASAULINIS KARAS,
kuris fizine jėga išspręsi ginčą.
Ir paskutinės žinios patvir
tina, kad Britanijos Bendruo
menės sudarytosios komisijos
iš Ghanos, Nigerijos, Tobago,
Ir.mdado ir Anglijos atstovų,

BRITAIN'S WILSON & GHANA'S NKRUMAH

Lietuvos pavergimo 25 metų minėjimo Vasario 16 Gimnazijoje vaizdai. Apačioje
svečiai,pirmoje eileje iš kairės maj. J.Černius, E.Simonaitis,tėv.A.Bernatonis,
kun. Br. Liubinas, inz. J. Valiūnas, kun. J.Stanaitis, J. Norkaitis senj., ponia ir dr.
P.Karveliai;viršuje Vasario 16 gimnazijos mokiniai atlieka poezijos ir <' dainų
programą.
J

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO
GYVENIMO DUOMENYS
IIETUVIŠKO GYVENIMO sūnūs yra muzikos profei
sorius JAV univesitete.
FAKTAI TRUMPAI

• Toronto mieste liepos • Vašingtone gyvenančių
■InS
3-5 dienomis įvyksta Atei pp.Paramskų duktė Danu
tė Marija Paramskaitė
tininkų kongresas.
profesoriauja Nelson uni'
vesitete, B. C.
• Jau prasidėjo skautų
stovyklos, kurios vyksta
• Ponia Paramskienė
dauge ly je«y ietų.
N
vadovauja vasaros stovyk
• Putname vyksta mer lai New Yorko kalnuose.
gaičių vasaros stovykla.
• Inž. ekonom. Povilas
• Dainavos stovykloje
Povilaitis, dirbąs Montre
dvi., savaites tęsis tauti aly Kanados geležinkelių
nių šokių instruktorių kur planavime, pakartotinai
sai, suorganizuoti JAV ir pakviestas vesti Kvebeko
Kanados bendruomenių ir ekonominio isivystymo
jų išlaikomi.
planavimą.
• Mažosios Lietuvos or • Inžin.Alfredas Pusaganizacija Čikagoje suruo rauskas,kuris Jungtinių
šė tradicines Jonines.
Tautų buvo iškomandiruo
tas tirti Afrikos valstybių,
• Vakarų Berlyne Pabal dabar Tarptautinio banko
tijo tautos suruošė Baisio yra kviečiamas planuoti ir
jo birželio minėjimą su vesti statybos darbus Afri
posėdžiais ir menine pro koje, kurią remia JT Orga
grama.
nizacija.

PARAMA PIETŲ AMERI
KOS IR EUROPOS
LIETUVIAMS

Sumokės už knygas užsie
nio lietuvių bibliotekoms.
JAV-se išleidžiamos
vertingiausios knygos, ta
Žiau.į?s.įėl did®.saių spau
dos išlaidų sunkiai priei
namos eilei užsienio lie
tuvių kolonijų,kur uždar
biai mažesni. JAV Lietu'.*vių Bendruomenės ęaskel
btojo . spaudos mėnesio
proga Kun.Dr. Juozas Pru
nskis ryžosi čia ateiti į
kultūrinę talką, pažadėda
mas Europos ir Pietų Ame
rikos parapijų, mokyklų ir
organizacijų bibliotekoms
sumokėti pusę kainos už
jų 1965 m. įsigyjamus re
liginio turinio jAV-se iš
ėjusius lietuviškus leidi
nius. Čia apimama kaip
apskritai religinfb turi
nio knygos,taip ir religi
nę mintį ugdanti beletristika bei poezija,
Minėtų kraštų parapi
jų, mokyklų ar organizaci
jų bibliotekos norinčios
tuo pasinaudoti, siunčia už

• Čikagoje mirė Vyt.Kau • Dr. Z .Danilevičius yra cago, III. 60629, USA, ati lėnas,redagavęs "Laisvą yra vienas JAV medicinos tinkamai pažymint apie
ją Lietuvą".
žurnalo narys.
norimą gauti lengvatą. Pu
sę sumos už tas knygas
• Čikagoje mirė žinomo
Dainiųs-Damauskas,
sumokės Kun.Dr. Juozas
ji pedagogė, visuomenės
-----j Čikagoje,vra pa- Prunskis, o pusę- jas už
gyvenąs
veikėja Ona Krikščiūnie rašęs kr:nygą apie Suduvą- sakanti biblioteka.
nė, sulaukusi 70 metų am Jotv.
Kun.dr.Juozas Prun
žiaus.
skis, žurnalistas, redakto
Ottavoje, yra^vykę^ Vtar r
Į“s ir
rius
ir keletosjkn;
keletos knygų auto
• Lietuvaitės operų so
rius,
jau
ne
ptautinį
inžinierių
suyar
,,S!
10,1
no pirmą
v,,T*rnQ kartą
listės, dirbančio^ ne lie
prie
mūsų
kultūros
ugdyziavimą Stockholme, Sve< V" lc.
uguytuvių scenoje:L. Šukytė
dijoje.Po
suvažiavimo
V.
™
ir
puoselėjimo
pnsiStratfordo teatre ir B. Pa Danys lankys Europos vai deda pinigine auka.
lubinskaitė Vienos opero
_
. J a. nūs kr
stybes.
ja
v LB cv
je.
JAV
CV sekr
sekr..
• -Gegužes m įvairiose PRIEVARTINIS TREhĮ• Mirusio šiomis dieno Maskvos parodose parody TINiO A. JAKOBO RASImis pulk.Kazio Griniaus
ti Lietuvos dailininkų pav----—~
NYS----------"TIESOJE"
eikslai.Dailės akademijo
Birželio "Tiesoje"
je buvo eksponuota prof. A. įdėtas Antano Jakobo ra
Žmuidzinavičiaus Peisaži šinys kiek skirtingas, nes
nė kompozicija "Regata Jakobas /1941m. ištremtas
Kauno mariose".Dailinin- ar į Sibirą, kaip tariama ,
kų namuose, akvarelių pa "represuotas*", 1962 m. iš
rodoje I ietuvą atstovavo ėjęs į pensiją/ ir toliau
I. Budrys, P. Stauskas, N gyvenąs Altajaus krašte.
Alpertas, E.Urbonavičius. Jo ir valkai Sibire.'Dabar
Manieže surengtoje paro jis "represuotas" parašy
doje "Taikos sargyboje" ti straipsnį prieš save ,
buvo eksponuoti K. Morkū greičiausia padarytas "pa
nąA.Garbausko ir S.Kaži tarėjų."
mieraičio vitražai, J. Mikė
no skulptūra"?irmosios- LIETUVIŲ UKRAINIEČIŲ
DRAUGYSTE
kregždės", paveikslai ta
pyto jų-A.Savicko, V. Gečo ,
Vilniuje birželio 8 d.
R. Kuncos , skulptorių-N. įvyko ukrainiečių - lietu
Gaigalaitės.0.1 ipe įkaitės, vių draugystės vakaras.
B.Vyšniausko, grafikų-A . Kalbėta apie dviejų tautų
Steponavičiaus, S. Rozino, draugystę ir ta proga nuo
Kanados artistų grupė išvyko į arabų kraštus su S. Krasausko, V.Kamins lat pabrėžta, kad ukraini
kaitės, V .Kalinausko ir kt. ečiai lietuviams skubėję
meno programa Kanados ir kit. kariuomenės dali į pagalbą pramonę vystant.
dailininkų darbai.
rifams.
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Pasaulio Lietuvių JaunimoKongreso PirmA. Zaparackas patiekė > planą.Nu
matyta įvairi kongreso programaJCongreso metu vyks
sesijos jaunajai kartai, litu
anistinių mokyklų jaunimui
rengiamos jaunimo spau
dos ir meno parodos, spor
to varžybos,kelionė laivu
ežere, baliai keliose salė
se ir 1.1.
Jaunimo Metų496 6 metų
-proga leidžiamas Jaunimo
Kalendorius,ru ošiama moks
linė studija apie pasaulio
lietuvių jaunimą išeivijoje,
spausdinamas prie automo'

liauji reiškiniai
NAUJĄ KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
KRAŠTO TARYBĄ IŠRINKUS
Kas treti metai vyksta Kanados Lietuvių Bendriuomenės Krašto Tarybos rinkimai, bet tiktai šie pasku
tinieji rinkimai labai žymiai pakeitė Krašto Tarybos
sudėtį ir tuo, reikia manyti, pakeis ir pačios oragam
izacijos veiklos pobūdį.
Iš 30 rinktųjų Krašto Tarybos narių 15, atseit vi
sa pusė narių,yra nauji žmonės, nauji Krašto Tary
bos nariai, kurių 8 jauni žmonės, o jų tarpe 5 stude
ntai. Ankstyvesnėse Krašto Tarybose studentų visai
nebūdavo. Tai naujas ir labai reikšmingas faktas,ku
riuo malonu pasidžiaugti.
Kad mūsų jaunimas susidomi lietuviškąją visuomet
nine veikla, kurios pagrinde yra lietuvybė, tai nepap
rastai svarbu.
Kita.vertus, tenka apgailestauti, kad viena apylin
kė netesėjo, nors rinkimus padaryti nepaprastai pap
rasta ir lengva. Dar daugiau tenka apgailestauti, kad
kita apylinkė įsimetė į tarpusaves nesantaikas ir jos
rinkimus KLB Vyriausiajai Rinkimų Komisijai teko
neįskaityti į bendrąjį rinkimų skaičių ir tuo sumažina
ti balsuotojų skaičių.
Tačiau nežiūrint to apgailėtino fakto, vis dėlto šiuo
se rinkimuose dalyvavo 11% rinkėjų daugiau negu pra
eituose. Ši pažanga taip pat malonus faktasj’odąs mū
sų sąmonėjimą, didesnį atsakingumą prieš tautą ir tė
vynę bei mums davusį gyvenimą kraštą. Tačiau čia
pat tenka apgailestauti, kad dar daugelis tautiečių neį*
sijungia į šį didžiausį lietuvybės sąjūdį, nuo kurio
priklausys mūsų ir ateinančių mūsų kartų ateitis.
Veikliausiai pasireiškė Toronto apylinkė, kas yra
pabrėžtina kaip geras reiškinys, tačiau balsavimas
atrodo truputį vienašališkas, kaip kai kas spėlioja,ir
tą spėliojimą argumentuoja tuo, kad Toronto Bendr
uomenės nariai daugiausia balsavę už save. Tačiau,
tas juk gali būti ir labai gerai, nes Montrealis atitar
navęs visuomenei dvi kadencijas, tikisi, kad tas pa
reigas perims Torontas, o tokiu atveju svarbu, kad
būtų Krašto Valdybos narių pasirinkimas. Iš dauge
lio gi visada yra didesnis pasirinkimas.

Kai Toronto apylinkėje rinkimuose kai kas esąs įžiūrėjųs tūlą frakcijinį reiškinį, kuris bent per dvi
paskutines KLB Krašto Valdybos kadencijas visiškai
neegzistavo, tai norisi manyti, kad ir ateityje jis ne.
sireikš ir toks bandymas pramatyti dar nežinomybę
tikriausiai neturės jokio pagrindo. Mūsų Bendruomei
nės darbas visą laiką grindžiamas lietuviškosios vie
nybės, nesroviškumo ir lietuvybės išlaikymo bei ug
dymo pagrindu. Ir čia pasakytina: Bendras ir vienin
gas darbas ir davė tas šių rinkimų pasekmes, kad jaunimas atėjo į bendrą darbą, kad jis įsijungia į tą didįjį mūsų tautinį sąjūdį.
Šitą faktą norisi pabrėžti: Baigianti kadenciją KLB
Krašto Valdyba visus šešerius metus dėjo pastangų
jaunąją kartą įtraukti į didįjį išeivijos darbą. Ir tuo
ji tikrai gali pasidžiaugti, kad naujoje KLB Krašto Ta
ryboje j aunimas sudaro jau 50 procentų tarybos na

bilitį prilipinamas lietuviš
kas zenklelis/Vytis/.irt.t.
Kanados jaunimas yra pra
šomas pradėti pasaulio lie
tuvių Jaunimo Metus su Ka
nados Jaunimo Kongresu
šių metų spalio mėnesį.
Finansų Komisijos pirm.
Pr.Razgaitis pranešė, kad
Komisija netrukus pradės
lėšų telkimą Kongresui.
Kongresas vyks 1966 me
tų liepos pirmąjį savait
galį Chicago je kartu su UI
-ja JAV ir Kanados Lie
tuvių Dainų Švente.
PLB Valdyba pritarė vyk
domiems darbams.

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai
• Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators

• Lathe Operators
• Tool Designers
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators
Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, augebę n—An
tis hrHinieis far mokėti patys nusistatyti mašinas

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office
497C Notre Dame East. Montreal, P. Q.

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS
KAPITALAS IR PALŪKANOS

BESALYGINA1 GARANTUOTOS

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI
3, 4 ar 5 matai 5 Va % 1 ar 2 metai 5*%-

6 iki 10 metų 5%%.
Teirautis: 875-2800
Eastern A Chartered
Trust Company

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

t

SKELBIMAS Nr.4
Vyr. Rinkimų Komisiją savo š/m. birželio 20 d. posėdyje suvedė gautus iš
Apylinkių Rinkimų Komisijų VI-sios Krašto Tarybos rinkimų duomenis.
Kanadoje rinkimai įvykdyti 19-koje Apylinkių, kuriuose dalyvavo 1866 asme
nys. / 11 % daugiau kaip 1962 metų rinkimuose/.
K.L.B.Garbės Teismo š/m.gegužės mėn.9 d.sprendimu, š/m.gegužės
mėn. 2 d.pravesti rinkimai K. L.B. Windsoro Apylinkėje buvo panaikinti.Nauji
rinkimai šioje apylinkėje buvo paskelbti š/m. birželio mėn. 13 d. .tačiau nepravesti.
Pagal gautą balsų skaičių, kandidatai į K. L.B. Vl-tąją Krašto Tarybą išsi
rikiavo šia eile ir gavo balsų sekančiai:

Eil.
Nr. Pavardė, vardas: Amz;

Apylinkė;

Profesija:

Toronto
44 Med. gedytojas
Yčas Jonas
Toronto
Ažubalis Petras
47 Kunigas
Toronto
21 Studentė
Rinkūnaitė Giedrė
Montreal
71 Laikraštininkas
Kardelis Jonas
Toronto
67 Teisininkas
Matulionis Jonas
Montreal
44 Dr. phil.rašytojas
Nagys Henrikas
Toronto
56 Mokytojas
Rinkūnas Antanas
Simanavičius Jonas- 48 Radio progr.
Toronto
Vedėjas
Robertas
9 Lukoševičius PetrasMontreal
44 Dr. agronomas
Povilas
Toronto
46 Med. gydytojas
1O. Sungaila Juozas
Toronto
11. Pacevičius Antanas 47 Med. gydytojas
Toronto
49 Chemikas -vaist.
12. Kairys Stepas
Toronto
13. Staškevičius Jonas 28 Kunigas
Toronto
60 Inžinierius
14. Lelis Petras
Montreal
15. Lukoševičiutė Aušra 23 Sekretorė
Toronto
16. Aušrotas Vytautas 41 Tarnautojas
Toronto
17. Kuolas Augustinas 54 Tarnautojas
Toronto
18. Cuplinskas Eugenijus37 Inžinierius
19. Beresnevičius Gin
Toronto
23 Studentas
tautas
Toronto
21 Studentas
20. Šileika Andrius
21. Paplauskienė-RamūOttava
54 Dr.pedagogė
nienė Marija
Hamilton
37 Buhalterė
22. gkripkutė Liucija
Toronto
43 Veter, gydytojas
23. Čepas Silvestras
Ottava
30 Dr. Inžinierius
24. Jurkus Algirdas
25. Judzentavičiūtė Van
Toronto
35 Vaist. Tarnautoja
da
Toronto
22 Studentas
26. Masionis Saulius
27. Staškevičius Romu
Toronto
21 Studentas
aldas
Toronto
28. Balčiūnas Gerardas 44 Teisininkas
Montreal
53 Med. gydytojas
29. Šemogas Jonas
Hamilton
51 Darbininkas
30. Bakšys Stasys
Hamilton
54 Notaras
31. Ųiudzius Antanas
Montreal
26 Inžinierius
32. Sipelis Vitolis
Toronto
30 Tarnautojas
33. B i reta Vytautas
48 Ūkininkas
Delhi
34. Augaitis Petras
Toronto
43 Tarnautojas
35. Gustainis Jonas
36. Pleinys Jeronimas 42 Darbininkas
Hamilton
37. Stanevičius Alfonsas 23 Studentas
Hamilton
Delhi
38. Povilaitis Bronius 57 Dr. agronomas
Montreal
39. Baršauskas Sigitas 22 Mokytojas
40. Simanavičius Algis 36 Tarnautojas
Toronto
29 Ekon. tyrinėtojas
41. Otto Romualdas
Montreal
42. Januška Petras
48 Ekonomistas
Windsor
Toronto
50 Ekonomistas
43. Sakalas Balys
50 Ūkininkas
44. Miceika Vladas
Delhi
58 Statybininkas
Toronto
45. Strazdas Jurgis
55 Supę rinte ndant as
46 Kšivickis Jonas
Hamilton
.47. Jonynas Vytautas46 Bibliotekininkas
Montreal
Aleksandras
45 Mokytojas
48. Mileris Kazys
Hamilton
56 Dr. Ekonomistas
49. Kaškelis Juozas
Toronto
45 Mokytojas
Toronto
50. Balčiūnas Petras
Ottava
51. Paškevičius Albinas 56 Dipl. Stat. Inžinierius
Toronto
52. Stepaitis Herbertas 47 Buhalteris
Toronto
53. Bumbulis Antanas 43 Darbininkas
40 Nekilnojamo turto agent. Toronto
54. Dargis Stasys
55. Vaidotas Vladas
70 Pensininkas
Toronto
56. Jasinevičius Juozas 49 Inžinierius
Toronto
57. Kaknevičius Kazys 39 Darbininkas
Toronto
58. Varanavičius Jonas 53 Dipl. ekonomistas
Hamilton
59. Eimantas Leonardas 57 Mokytojas
London
60. Daniliunas Eduardas 51 Tarnautojas
London
50 Dipl. miškininkas
61. Barisas Vytautas
W indsor
62. Abromaitis Mečys 41 Mechanikas
Toronto
46 Braižytojas
Toronto
63. Bražukas Petras
59 Mokytojas
Toronto
64. Bastys Pranas
65. Krikšto laitis Juozas44 Mokytojas
Hamilton
46 Darbininkas
Sudbury
66. Luksys Jonas
67. Jurkevičienė Emilija 47 Buhalterė
Toronto
47 Darbininkas
Sudbury
68. Kručas Juozas
44 Stat. darbininkas
Toronto
69. Saplys Bronius
46 Tarnautojas
London
70. Butkus Jonas
48 Miškininkas
Toronto
71. Dvilaitis Juozas
72. Tautkevičienė Valė 37 Sąskaitininkė
Windsor
73. Tamošauskas Liudas 58 Tarnautojas
Toronto
51 Technikas
74. Balaišis Balys
Windsor
75. Petraitis Viktoras 48 Tarnautojas
Toronto
50 Prekybininkas
76. Kizis Mykolas
Windsor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gavo
balsų:

843
809
801
780
775
736
735
729

695
686
681
677
674
647
589
571
554
551
514
496
473
462
461
459
453
452

450
440
439
433
419
414
401
397
395
395
393
389
385
379
367
362
359
340
335
335
335
328
323
321
317
305
299
298
293
285
285
270
268
265
263
260
253
249
245
243
240
236
212
211
204
201
178
138
130
89

Vyr.Rinkimų Komisija, remdamasi K. L. B. Tarybos Rinkimų Taisyklių
48-50 faragrafais, skelbia, jog šiame sąraše nuo 1 Nr. iki 30 Nr./imtinai/
išvardinti asmenys yra išrinkti į K. L.B. Vl-ją Krašto Tarybą. Nuo 31 Nr.
iki 76 Nr./imtinai/ išvardinti asmenys - lieka kandidatais.

Vyr.Rinkimų Komisija.

Montreal,
1965 mt.birželio mėn. 21 dn.
Lietuviais esame mes gimę.
Lietuviais turime ir būt!

PLB SEIMO
KLAUSIMAS
PASAULIO LIETUVIU TRECIOJO
VykčLvicepirm. St. Barzdukas referavo apie UI-jo
BENDRUOMENĖ
PLB Seimo šaukimą. Sei
laimėjimus ar siekimus.
Nutarta skirti 5oo dol.
KT siūloma istorinės reik
šmės lituanistinės medžia
Išklausytas PLB Kultū
ros Tarybos Pirm.dr. J.Pu- gos mikrofilmavimui/Aušzino pranešimas apie Kul ros ir pan. leidinių/.
Susipažinta su lietuvių
tūros Tarybos darbus, nu
istoriloį
siūlymu 1912 me tarimus ir siūlymus.
tus laikyti Lietuvos pra
PLB Valdyba nutarė bu
vusios PLB Valdybos įs džios metais.Šį klausimą
teigtą metinę 2ooo doL kul toliau studijuoja istorikai
tūrinę PLB premiją pakei ir vėliau PLB Valdyba da
rys nutarimą.
sti į looodol. neperiodinę
kultūrinę premiją už išskir
tinės reikšmės kultūriniis
PLB VALDYBOS 12-SIS
POSĖDIS

darbuose. Mes jaja visiškai pasitikime. J, Kardelis.

mirus, gilią užuojautą reiškiame P. Kaulėnienei ir arti
miesiems.
Montrealio L.A.S. Skyrius.

K. L. B. VYRIAUSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

625 Dorchester Blvd. West
Montreal.

rių.
Sveikiname naująją, šeštąją,Kanados Lietuvių Ben
druomenės Tarybą ir linkime jai darnos ir sėkmės

Tauriam Tėvynės sunui Laisvosios Lietuvos redaktoriui,
A.J. KAULĖNUI,

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio vyr. v-bos su patarėjais
atvaizde matome ir .šiomis dienomis m irusį Laisvosios
Lietuvos redaktorių A. J. Kaulėną-dešinėje stovi. Iš
kairės: inž. A. Rimas, pirm. inž. K. Oželis, J. Bagdo
navičius, stovi: L.L. leidėjas V. Kačinskas, Br. Macianskis, gen. sekr. P.Stakauskaj ir A.J. Kaulėnas.

mas įvyks 1968 metais.Nu
tarta seimo metu rengti iš
skirtinės reikšmės kultūri
nį įvykį.Šį klausimą PLB
Valdyba plačiau svarstys
kitam posėdyje.Ruošia mas kraštų atstovavimo
seime taisyklės. Nutarta
seimo ir kitais reikalais
pasitarti su JAV ir Kana
dos LB kraštų valdybomis.
PLB Valdybos ryšinin
kais prie VLIKo patvirtin
ti dr. Jonas Puzinas/Philadelphia/lr Algis Gureckas
/New York/7
PLB inf.

1965. VI. 30. - 25/949/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
os ne dabartiniam tėvynės
Šiandieną ir kiekvienavadavimui ar steigimui va- is metais minėdami Vasadavimo veisniu.bet į užtik- rio 16 dienos įvykius,turirinimą ir išlaikymą lietu- me pasverti savo darbus
vybės ateities kartose.Mū- ir nustatyti veiklos gaires,
INŽINIERIUS ALGIRDAS KLIČIUS
sų visos tautinės veiklos V asario 16 diena- tebūna
pagrindinis tikslas turėta^ lietuviškos veiklos apsvan
Čia duodama Inžinieriaus Algirdo Kličiaus pas
būti skiepijimas meilės
stymo diena. Tą dieną mūkaita, skaityta Montrealyje Vasario 16 proga.Dėl tū
įįetuvai jaunosios genera-- sų broliai ir sesės aukodalų sąlygų ji yra pavėluota paskelbti, bet jos mintys
cijos tarpe.Nes ta genera- mi savo gyvybes iškovojo
nėra nustojusios savo prasmės.Kadangi tai yra jau cija ir yra Lietuvos atei mūsų tautos buvusią lais
nosios kartęs atstovo pasisakymas, jis tuo yra dar
vę. Kadangi mes esame
tis .Mes dažnai girdime
įdomesnis. Čia paskaita patiekiama ištisai, nieko ne
nusiskundimų],kad jaunoji dabar nepajėgus atkovoti
taisant, nieko nekeičiant. Kas ras reikalinga, tegul
generacija nėra užtenka tą laisvę. tai nors gyvenki'
me kad iš laikytumėm sa
pasisako vėliau dėl čia išdėstytų minčių.
NL red.
mai jautri lietuviškiems
reikalams.Bet ar jūs, vy vyje laisvės troškimą gy
resnės kartos atstovai, ma vą tol, kol antroji Vasario
ėdy yra pasakęs:"Nelauk priduotumėm. Šis kraštas note. kad pakankamai re 16 - oji ateis.Tai nebus
nieko iš savo krašto, bet net suteikia mums sąlygas miate jaunimo veiklą, kad rytoj, ir poryt. Turėkime
žiūrėk, ką tu šarvam kraš gyventi lietuviškoje aplin duodate užtenkamai gerą kantrybės ir vilties. Bet
tui gali duoti." Šiandieną kumoje. Mes asame gavę pavyzdį jaunimui, kad su ta diena ateis. Nes mes
mūsų protėvių žemės dva materialinę paramą įkūri teikiat sąlygas jo veiklai gyvename istorijos laiko
sia reikalauja, kad mes ir mui ir išlaikymui lietuviš kad remiat tiek moraliai tarpyje, kuriame naujos
būsimos kartos išliktum ki] parapijų ir šeštadieni tiek materialiai, jaunimo tautos gimsta ir žuvusios
ėm to krašto vaikais.Tai nių„ mokyklų.
„ r Mes turime organizacijas ir jų pastan- valstybės yra atkuriamos,
yra mūsų šventa pareiga. pareigą
prisijungti prie šio gas?Grūdui augti turi bū- Mes gyvename arenoje,
1
Ar juk ne dėl to mūsų kar krašto gyvenimo ne kaip
ti dirva ir sąlygos. Daug kur vyksta nuolatinės kožygiai, partizanai ir sava kanadiečiai, ne kaip lietu turime tautiečių, kurie nuo- vos dėl laisvės.
noriai - kūrėjai aukojo sa- viai,
__ .______
__ Kanados lie- lat vaduoja tėvynę,bet mabet kaip
Buvęs
Amerikos vice”
vo kraują ant laisvės auku- tuviai. O Kanados lietuvia žai yra žmonių
- prezidentas RicfyąrdNižmonir
;
'
kurie
—
~"
rū

Antroji dalis.
ro. Mūši] tėvynėje likusių is galėsime būti, jeigu iš pinasi jos ateitimi.Teigu
$on yra pasakę s ^'Žiūrė
atci
ir dabar dar vergijos jun laikysime savyje lietuviš tie asmenys pašvęstų da kite, kad mūsų jaunieji ti
Miela sesė ir broli' Mes gą nešančių brolių ir se ką dvasią. Tą dvasią išlai lelę laiko padėdami jauni kėtų laisvės idealais".
gimėme lietuviais,mes ir sių akys yra nukreiptos į kysime jeigu nustosime
mo veiklai, jeigu kiekvie Taip žiūrėkime, kad mū
liksime lietuviais. Tai yra mus. Neapvilkime jų.
gyvenę preitimi, nustosi- nas tėvas ir motina atlik sų jaunoji karta tikėta] mū
faktas, kurio nei mes patys,
Mūsų antroji pareiga me kaltinę vienas kitą da- ta] jam skirta vaiko auklė sų tėvynės laisve. O tada
nei niekas kitas negalime
išlikti lietuviais yra kraš- bar nereikšmingomis pra jimo tautine funkciją lietu dar bus žmonių, kurie dirpaneigti ar pakeisti. Nes to tui.kuris mus priėmė kaip eities klaidomis nustosi vybės ateitis būti] užtikrin- bs ir aukosis dėl tos lais
kia yra pasaulinė santvar- benamius
_______________
ir leido _____
mums
me gyvenę partinėse ne- tą. Nenoriu kaltinti Vien vės.
A.Kličius.
ka.Kaip tamsios rasės žmo-įsikurti ir atnaujinti mū- santaikose, bet remsime tik vyresniąją kartą, nes
gus negali pasidaryti balt- sų "begriūnantįgyvenimą.
—
--kultūrinius vienetus ir jų ir jūs , jaunoji karta , ga
uoju.taip vienos tautybės
Tas kraštas yra Kanada . darbus, remsime lietuvš- lėtumėt būti daug uolesni
žmogus negali pakeisti į ki Tai kraštas, sudarytas iš kos spaudos apaštalavimą, lietuviškoje veikloje. Jūs
tą tautybę.Mes tiktai gali-' įvairių tautybių, su skir remsime jaunimą ir jų pas- galėtumėt daugiau įsijungme išsižadėti savo tautybė tingomis prigimties kal tangas, ir ypač, jungsimės ti
..................
“* kultūrinį gy
į lietuvišką
bės,mes galime tapti artis bomis, skirtingais papro į vieningus, darbščius, Ka venimą. Jūs galėtumėt la
tais ir vaidinti mums nes čiais ir įvairiais gyveni nados lietuvių vienetus.
biau propaguoti savo tė
kirtas roles, bet mes nega mo būdais. Tai yra tarp
Mes turime savo tarpe vų žemės vardą svetim
lime išsiginti tautybės.
tautinė valstybė. Valsty
žmonių,kurie daug darbo taučiu draugų tarpe. Jūs
bė, kuri pasaulyje vyrau įdeda į visuomenine veiklą turėtumėt stengtis geriau
Be to, mes turime dvigu ja kaip žmogaus ir tauta] ir mes tuos žmones gerb suprsti ir įvertinti mūsų
bą pareigą išlikti lietuviais. laisvės gynėja. Atvykę į
iame, bet ar ji] darbai neša tautos nelaimę ir jos pasMūsų pirmoji pareiga yra
šį kraštą radome rasių
vaisius ar jų darbai yra tangas.
kraštui, iš kurio esame kilę relįgijų ir tautų toleraci- reikšmingi ar jie įdeda
Rašo St. D a liūs .
Galbūt daugumai atro-Lietuvai, o antroji pareiga- ją.Cia visi esme lygūs.
savo jėgas ten, kur josią- do,kad ši paskaita nela—
yra kraštui, kuriame gyve- Čia mes gyvendami savo blausiai šiandiena reikalui-bai tinka šios dienos švenKai mažas bu vau,tolimi
me-Kanadai.
tės paminėjimui, nes mes kraštai atrodė ten,kur baisukurtoje lietuviškoje ap gos - yra abejotina.Mes
Pirmoji pareiga yra
linkumoje turime įnešti
miškas,. o .jautenai
llldLClLlC , kad
matome
IS.O.VI mūsų
11IUO1; pastanĮjao LO.Li nekalbėjome, kaip visuo- giasi
_
į šio krašto gyvenimą sa gos išlikti lietuviais paprigimties pareiga. Mes
pa met kalbėdavome apie mū-prasideda nepažįstamas ir
vo prigimtas tautines sa mažu nyksta.Mes matome, su tautos garbingą praeitį, baugus
turime atiduoti duoklę sa
pasaulis ?O tačiau
’
vo savo tėvų gimtajam kr vybes tuo praturtindami
kad mūsų pastangos išauk apie mūsų karžygius (Par tas nepažįstamas, kad ir
aštui. Taip,lčaip vaikai pa šį kraštą ir jo kultūrą.
lėti jaunimą lietuviais pa tizanus ir jų įdėtas pas baugus , viliojo ir žadino
veldi savo tėvų būdą.taip
Nes be indėnu, šis kraštas mažu nyksta.Mes visi po tangas kovojant dėl lais vaizduotę, kurkdamas pa
mes pave Įdėjome to kraš yra sudarytas iš emigran truputį tolstame nuo savo vės. Gerbiamieji, tai yra sakiškus vaizdus. Vėliau
to savybes. Iš ten mes įga tų ir ši valstybė yra įga tėvų krašto. Mes matome, istorija, kuri mums yra jau mokyklos suole,pra
.-v.- mūsų ____
*___ _____
laužius pirmuosius raid vome turimą charakterį .
vusi savo bruožus iš čia kad
dabartinė
visuo- labai brangi,bet ji turi
kalbą, papročius, kultūrą apsigyvenusių žmonių. Ir meninė vekla nėra užtenku savo laiką ir vietą. Tos
žiu slaptingus ženklus,ku
mai reikšminga.Mes turi- prakalbos jaunepajegia
rie atvėrė knygų puslapius,
ir taip toliau. Tas kraštas jeigu, vos spėję įsikurti,
įamžino mumyse garbingą mes nutautėtume, nei mes me ją pritaikinti dabartį- Uzdegti nei muši], nei dau- tuos svetimus pasaulius
preitį.Iš jo mes įgavome nei mūsų vaikai neprisidė- nėms sąlygoms.Mes turi- Se“° musų tautieciųjtols- priartino,be t troškimą Pa
lietuviško
ka- matyti,pabuvoti tose vieto
savo gyvenimą , ir savo gy tumėm prie šio kraštokul- me pakeisti dabartinę
----------- —par— tanc
. ių-Quo
a.
,.
veiklą į ateities ugdy- mieno. stand iena mes turi- se dar daugiau sustiprinov
venimą jam turime jam tūrinio praturtinimo arpapašvęsti.Buvęs Amerikos gerinimo.Mes nieko kaip mo veiklą. Mūsų visų pas- ^e realiai žiūrėti į gyvev- Tais laikais tačiau nebuvo
prezidentas John F.Kenn- lietuviai šiam kraštui ne tangos turėta] būti dedam- aĮm5.ir atviraĮ disku
Nukelta 5-an puslapin.
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Kennebunkportae lietuvių, gimnazija, vedama poeto T. L. Andriekaus, auklėja lietuviškoje dvasioje jaunuolius,
kuriuos lavina visose stityse. Atvaizde juos matome , kairėje, skudučiuojant, dešinėje,dainuojant.
VYT. RIMKEVIČIUS.

ROMANAS

STUDENTAI
38.
XXV. VIENIŠA MOTERIS

Kambarėlis skendėjo prieblandoje. Stasei vienai pa
sidarė nejauku.
Tėvo kambaryje degė šviesa. Kumščiais parėmęs
smilkinius, jis sėdėjo prie stalo ir nė nekrustelėjo,
kai įėjo Stasė.
Ji sustojo prie durų, nedrįsdama žengti toliau.
— Tu, Stase? Sėsk,— neatsigręždamas tarė tėvas.
Stasė atsisėdo ant kėdės krašto. Ji nesiruošė nieko
pasakyti, bet kaip tik šią minutę troško būti šalia
tėvo. Tegul tėvas tyli; tegul svaidosi perkūnais, bet
giliai širdyje Stasė jautė, kad jis kenčia, kenčia kartu
su ja.
— Kodėl?..— tėvas atsigręžė į dukterį.— Kodėl tu
taip?..
— Kaip?..— nežinodama ką atsakyti, suvirpėjo
Stasė.
— Kodėl pasileidai, aš klausiu?!—susierzinęs,
tramdydamas balsą, grubiai paklausė Vaiskys.
Stasė atsilošė kėdėje ir, išplėtusi akis, žiūrėjo į at
šiaurų tėvo veidą. Staiga su netikėtu tvirtumu balse
ramiai tarė:
— Aš nebegaliu, daugiau... Jūs nužudysit mane,—
ir, pakilusi nuo kėdės, tiesi, atmetusi galvą, ėjo prie
durų.
Tėvo veide dingo atšiaurumas.
— Stase!..— jis stabdė dukterį.
Stasė neklausydama ėjo toliau.
— Vaike...—su netikėtu šiam plačiapečiu! vyrui
švelnumu pašaukė tėvas.
Stasė kaip ėjo, taip ir sustingo vietoje, atmetusi
galvą, su nusvirusiom pusiau supintom kasom.
— Aš myliu jį. Aš myliu...— pati nesusigaudydama
kelintą kartą, kartojo Stasė. Jai šie žodžiai nebeteko

prasmės, bet tai buvo vienintelis pasiteisinimas.
— Tu nežinai, kas yra meilė!..— trukčiojo tėvo bal
sas.— Aš kaltas, kad nežinai...
„Kaip susirinkime..."— blykstelėjo Stasei mintis. —
„Aš kaltas, kad nepadėjau draugui..."—„Nejaugi tė
vas man daugiau nebe tėvas?.."
— Kaltas aš,— tvirtai pakartojo Vaiskys.
— Ne...— mėgino prieštarauti Stasė.
— Klausyk... Aš turėjau tau seniai papasakoti... Vis
mergaite laikiau... Klausyk.
Stasė sukluso. Ji jautė, kad tai, kas baisiausia,— jau
praėjo.
Tėvas ėmė pasakoti. Jis kalbėjo apie savo jaunystę,
vestuves, čia nutildamas ir lyg ieškodamas žodžio,
čia atjaunėjusiu veidu žmoną vadindamas Birute.
Neturėjo jie aukso žiedų, nepalaimi'no jų kuni
gas, niekas nešaukė prie stalo: „Kartu!"
Bernaudamas Vaiskys susipažino su Birute Medelyte.
Kaimo vakaruškose ji būdavo pati tyliausia mergi
na. Kaip ir jos duktė Stasė — liekna, didelėmis juodo
mis akimis ji lyg nustebusi žiūrėdavo į viską aplinkui.
Andrius Vaiskys, jos tėvo, zakristijono, žodžiais, bu
vo „cicilikas" ir bedievis.
Kas ką besakydavo, Birutė niekad netikėjo, kad jis
gali būti blogas. Vakarais, laiminga, ji melsdavosi Ma
rijai, kad ši viską atleistų „cicilikui Andriui"...
Kartą jį vakaruškoje sumušė girti bernai. Tuojau po
bažnytkaimį pasklido žinia, kad Vaiskys paslikas gulįs
beržyne. Išgirdusi tą žinią, Birutė kiek kojos neša pasi
leido į beržyną. Rado Andrių pakilusį, svyruojantį nuo
beržo prie beržo.
Tą patį vakarą Birutė, ta kukli, tyli mergaitė, pa
bėgo nuo tėvų ir pradėjo gyventi su Andrium be baž
nyčios, be vestuvių.
Baigęs pasakoti, tėvas iki smulkmenų išklausinėjo
dukterį apie Joną. Stasė nesistengė nieko pagražinti —
papasakojo viską kaip buvo, išliejo visą savo nerimą.
„Gal jie tik klaidžioja, gal su kūdikiu atsiras mei
lė..." — ramino save Vaiskys.

Sigitas Baršauskas
šį. pavasarį baigęs aukštuosius mokslus
ruošiasi juos tęsti ir įsigyti mokytojo
specialybę.

MM

B. Kerbelienės nuotrauka

— Atvažiuokit kartu, — tarė dukteriai. — Būtinai
kartu. Vestuves atšvęsime. Mes su motina jų nešventėme. Noriu, kad tau ta diena būtų laimingiausia.
Kalbėjo tėvas, bet ir vestuvės jam atrodė netikros,
ir dukters laimė netikra. Šiandieninių kančių niekad
nepamirš Stasė; jos, iš smulkmenų atsinaujinusios, lyg
rūdys ės gyvenimą.
Vaiskys uždėjo ranką Stasei ant galvos.
— Gyvensime, Stase. Žinok, niekas tavęs nežudo,
niekas.
Stasė prisiglaudė tėvui prie krūtinės. Ji taip buvo
ištroškusi švelnesio žodžio, glamonės.
— Eik, Stase. Aš turiu darbadienius suskaičiuo
ti,— tėvas švelniai atstūmė dukterį nuo savęs.
Negalėjo tėvas jos vadinti kaip anksčiau išdykėle.
Mergaitės dienos praėjo. Tarp tėvo ir dukters klostė
si nauji santykiai, jo Stasė tapo moterim.
Virtuvėje ji apsivilko motinos kailinukais, apsigau
bė vilnone skara ir išėjo prasiblaivyti.
Mėnesiena susiliejo su šalnos nubaltintais laukais.
Neįprastai erdvu buvo aplinkui, neįprastai tylu. Toli
toli suklegendavo ratai, kaimynų kieme girgžtelėdavo
svirtis, net girdėjosi vandenį nešančio žmogaus žings
niai. Stasė pamažu ėjo per sodelį, stabtelėdavo čia prie
vienos, čia prie kitos obels, palytėdavo ranka šaką ir
atsidusdavo:
— Užgydei... Tave kiškis taip buvo nugraužęs...
Ji ėjo atsargiai, koja už kojos, lyg bijodama su
drumsti nakties ramybę, ir sustojo sodelio gale. Ne
sigirdėjo nė menkiausio garselio, jokio šnaresio. Net
žvaigždės, rodės, nustebusios žiūri į apmirusią žemę
šaltu, lediniu žvilgsniu. Vienišos niūksojo miško pa
kraštyje trys pušys, ilgi jų šešėliai driekėsi per gruob
lėtą lauką.
„Tokią naktį motina pabėgo iš namų,— kažkodėl
pagalvojo Stasė ir prisiminė kiekvieną tėvo žodį.—
Ir pavasarį būna tokių vienišų naktų... Ji buvo lai
minga... Visą gyvenimą būtų laiminga, jei ne aš..."

Tai sovietiniai v ŠLUOTOS juokai .

BRŪKŠTELĖJUS
PER NAGUS
-

Praėjusių metų „Šluotos" 24 nr. išspausdino
me žinutę „Kaunas nebepralenkiamas". K,išė
mė apie tai, kad Kauno prekybinėse organiza
cijose praeitais metais buvo didelių valstybės
lėšų grobstymų.
LKP Kauno miesto komiteto sekretorius drg.
Lengvinas pranešė: „Už blogų
socialistinės
nuosavybės apsaugų universalinės parduotu
vės ir valsių-daržovlų prekybos direktoriai Iš
einamųjų pareigi) atleisti; Kauno pramprekybos direktorius nubaustas. Asmenys, grobstę
socialistinę nuosavybę, patraukti baudžiamo
jon atsakomybėn".

BUS SUTVARKYTA
Apie tai, kaip . vilkinama nutekamųjų van
denų valymo jivnt»in)ų slatyba, rašėme praėju
sių metų „Šluotos" 24 nr. feljetone „Košia, bet
neiškošia."
I ĮSU Statybos ministro pavaduotojas M. Did
inimas, atsakydamas j feljetonų, pranešė, kad
statybos darbus Panevėžio statybos trestas pri
valo baigti šiais metais ir Panemunėlio linų
fabriko valomuosius jrųnųiinus užbaigti plane
numatytu laiku, t. y. šių melų IV ketvirtyje.

ATSILEIDO NERVAI
Alytaus rajono „Neries" kolūkio pirmininku
dirbo V. Jegėlevičius. Kaip jis vadovavo kol
ūkiui Ir kolūkiečiams — papasakojome „Šluotos"
21 nr. „Kad atsileistų nervai..."
Medžiaga apie buvusio „Neries" kolūkio pir
mininko V. Jegelevičiaus neteisėtus veiksmus Ir
piktnaudžiavimų tarnybine padėtimi perduota
Alytaus rajono prokuratūrai.

SUTVARKYTA
„Šluotos" skaitytojai Iš Elektrėnų skundėsi, kad
Ilgai neįrengiamos neoninės Iškabos.
Vyr. buitinio gyventojų aptarnavimo valdybos
viršininkas K. Plechavičius pranešė, kart „Kibirkš
ties" kombinato darbuotojai, dėl kurių kaltės bu
vo uždelstas darbas, nubausti. Neoninio <e< bo
viršininkas Rybakovas atleistas Iš einamųjų purei 1
gir, o kombinato vyr. Inžinieriui Okulevlčlui pa
reikštas papeikimas.

Nukelta 4-tan puslapin.
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KULTŪRIVB^KOAZIKA
Naujienose kompozitorius
Juozas Strolia snj.irDrau?e konservatoristas Balys
homski&Beje, Naujienos
davė Chicago Tribune atsi
liepimo vertimą,bet tai per
dėm tendencingas ir piktos
valios asmens rašinysj ku
rį tik pasipiktinimo laiš
kais redakcijai galima bū
tų reaguoti.
Labai rimtai ir motyvuo
tai, nors truputį ir su pykčiu,parašė J.Strolia.Ir su
juo reikia sutikti nereikėjo
imti Verdi, bet reikėjo im
ti savo, C.Sasnausko ReuieiruTaibūtų netiktai sau
geriau,bet ir Chicago Tri
bune būtų buvusi proga pa
Kompozitorius kun. Brunonas
žinti lietuviškąją kūrybą .
Markaitis, S. J.,
B.Chomskis pagal pataKOVA UŽ LAISVĄ KŪRYBĄ rimą Markaičiui savo raši
nį nutraukė"be aiškaus taš
kopastatymo".Teguliis ne
Kova už laisvą kultūrą,
yra dalis mūsų kovos ir už norąokalbėti apie solistus.
Lietuvos laisvę.Todėl jai Kokį nors kritikos žo
būtinas mūsų juo rimčiau dį jiems pasakyti nėramalosias dėmesys.Laisva dailė nu.betkita vertus, jei yra
teatras, Kteratūra,architek reikalas - privalu. Tačiau
tūra, muzika, dabartiniais mums , kurie negalėjome
laikais-ir ekranas, apimą koncerto girdėti , ir tas
visas kūrybos šakas, yra svarbųbet ypač svarbu bu
laisvo žmogaus ne tik vo specialistų nuomonė
tai privilegija,bet ir parei apie Vilniaus Varpusp-pie
ga. Totalistai į tai seniai kuriuos pasakyta tiktai ben
atkreipė dėmesį ir nustatė dromis frazėmis. Nebent
būtinas direktyvas, visus Vilniaus varpai, pasinaudokūrėjus įstatancias į>gtiež- jant generaline repeticija,
tus rėmus, iš kurių jiems arkoncertujrašyti į plokš
nevalia išeiti.Laisvasis gi teles ir galima bus tokiu
pasaulis net ir negalvoja būdu išklausyti.
ne tai kad apie kokias nors
Vis dėlto gaila, kad mū
direktyvas, bet bendrai kū sų muzikos specialistai,
rybai nekreipia jokio dėme kad ir Strolia su Chomssio, net beveik nebando
kiu, apie Markaičio Vil
laisvės prasme įtaigoti
niaus Varpus nepasisakė
kekių nors idėjų, kelti su
kaip specialistai,ypač, gi
gesti jų,kad la i s v ė s vieš kad Chicago Tribune la
patavimui taip pat reikia bai žiauriai ir be jokių
rūpintis sąlygomis, kad to motyvų nupeikė Markaitį
talistai neuždarytų į neiš- kaip modernistą, kai jis
žiangiamus narvus.
tuo yra žinomas ir mūsų
muzikų tokiu laikomas.
Dėl to, kad ir tolokai bū
Tegul Vilniaus Varpai
dami nud'pasaulio lietu
būtų ir ne modernus kū
vių sostinės'^Cikagos.kur rinys, bet gi modernum
telkiasi visos didžiosios as dar neaptaria kūrinio
jėgos, skiatlingiausiai ats vertės. Čia mūsų muzi
tovaujamos, ir mes sekame kų žodis daug paaiškintų
jos reiškinius,kurių pasku ir pasitarnautų objektyv
tinis, itin sutelkęs didelį iai tiesai.
tautiečių dėmesį, yra ver
O į B. Chomskio klau
tas apterimcytai Verdi Re
uiem ir Markaičio Vil simą p. Radžiui reikia al
kiai atsakyti:mažiau rū
niaus Varpai.
pinkimės svetima muzikai
Jau yra įvertinimų ir lie ir daugiau savąja, lietuviš
tuvių ir amerikonų spau - kąja. Jos turime musų jė
dos,kuri duoda apytikrį kon goms su kaupu. Mokėkime
certo vaizdą. Ypac,kad apie ja pasinaudoti, panaudoti
koncertą parašė du specia sau ir parodyti kitiems.
listai ir muzikos žinovaiJ.K.

VEDA D R. GUMBAS

NESUPRATO

MINIATIŪROS

Yra galvų,kurių vertė
.- Kodėl tu toks nuliū
dęs atsikėlei po nakties ? priklauso tiktai nuo spran
do.
- klausė žmona vyrą.
-o-o-o- Sapnavau negerą sap
ną ... - nenoromis atsa
Blogas tas satyrikas .ku
ke vyras.
- Kokį sapną?- teira ris nenori, kad žmonės ge
rėtų.
vosi žmona.
- o-o-o - Sapnavau, kad uošvė
krito į šulinį ir prigėrė..
Didieji sako: "Duokite
- Bet tai juk sapnas.. .atramos tašką", o praktišstebėjosi žmona.
- Taigi todėl ir liūdna... kieji -"Sukvieskite talką".
-o-o-o LAIKO MĖGĖJAS

Smuklėje kalbasi du bičiuliai.
- Tai laikas,kurį aš la
biausiai mėgstu.
- Kodėl ?
- O gi todėl, kad dabar
namo eiti per vėlu, o į dar.
bą dar per anksti, tat ir
galima truputėlį patingi
niauti ...

Jei skrybėlė keliama
tiktai dėl naudos, tai ne
kilnumas.
-o-o-o -

Sapnų įvairumas prik lauso nuo gyvenimo įvai
rumo.
- o-o-o -

Yra žmonių,kurie suge
ba paverkti prie kapo, ku
riame dar niekas nepalai
dotas .
Sovietinėje "išblaivinimo1
- o-o-o kameroje vyksta pokalbis.
- Kaip gi čia taip pilie Sunku sugalvoti beproty
tis nusilesei?- klausia mi bę, kuriai neatsirastų se
licininkas.
kėjų.
- Koks čia nusilesei? -o-o-o Mes keturiese vyrai iš
gėrėme tiktai vieną litrą
Kiškis sapnavo, kad prie
degtinės... - atsakė išpa- jo prisiartino skruzdėlė ir
giriojamasis.
jam pasakė: "Tu labai
- Na taip. Bet, draugas drąsus".Kiškis dėlto išsi
milicininke, žinok, kad
gando skruzdėlės ir pabū
anie trys vyrai buvo blai
vininkai ir nieko negėrė. ..
o-o-o - paaiškino kitas nugirtuoklinamasis.
Paskutinį žodį vištos
gyvenime taria katilas.
GERA ZINIA
-o-o-o - Gerą žinią gavau,bran
gioji, - parėjęs namo krei
gtoji,
krei- "Aš mėgstu zoologiją','pėsi vyras į žmoną, kuri kalbėjo amžinas studentas,
rūpinosikeltis
’
rūpinosi
į kitą butą, "nes joje yra visokių ska- Greičiau sakyk,kokia nėstų: kiškių,kurapkų, fa
ta gera žinia ?
zanų...
- Nereikės mums kel -o-o-o tis į kitą butą, nes savinin- ..
. ,
...
kas labai pakėlė jo nuomą. Kuomet tarnautojui atsitmka kokia didele nelai-o-o-o mė, pavyzdžiui, artimo as
mens mirtis ar savo veJis apsimesdavo kvai- dybosatveiu iis
lu, kad kitus sukvailintų. gauna atostogų.. .
PAAIŠKINO

TELESFORAS VALIUS

Litografija, 1963.PASKUTINIS RYTAS

tekstai pavaizduoja šią lie
tuvišką gimnaziją, kurioje T. VALIAUS KŪRINYS
GRAŽUS JAV MOKYKLŲ
mokosi JAV ir Kanados lie MONTREALIO DAILĖS METINIAI IR KITOKĮ
tuvių
jaunimas ir gauna ge
MUZIEJUJE
LEDINIAI
rą auklėjimą. Gimnazijos
JAV lietuvių mokyklos rektoriumi dabar yra poe Malonu pranešti, kad mūsų
besibaigiant mokslo me tas Leonardas Andyiekus. dailininko, T. Valiaus kū
3.Įdomus yra ir Čikagos
tams, išleidžia darbą nu
rinį, „Paskutinis rytas", su
šviečiančių leidinių,kurie aukštesniosios mokyklos kurt ą 19 63 m eta is P ary žiu je,
yrą meniškai įpavidalinti. mokinių laikraštis Tėvy Šiemet tokius leidinius nės Atgarsiai 3 nr., gegu įsigijo Montrealio dailės
žės -birželio mėnesio. Jis muziejus Museum of Fįie
yra įleidę:
1. Čikagos aukštesnioji redaguojmas mokinių. Lei Arts: Tai yra litografija ak
lituanistikos mokykla. Tai džiamas gražiai. Iliustruo- menyje. Užeikime pasižiū
jau šeštas metraštis, pavar tas.Z urnai into formataNr. rėti ir pasigrožėti: Svei
2o centų. Adresas: Li
dintas Daigeliai, 248 pusi, kaina
nas
Raslavičius,
So. kiname dailininkajr linkimgražiai iliustruotas, gra - SacramentoĄve.,7234
sėkmingos kūrybos.
Chicago
ziai išleistas metraštis.
Gausybė atvaizdų gerai pa Ill. ,60629, USA.
iliustruoja mokyklos dar
Naujas VLIKo adresas: 29 W. 57th Street Fl. 10.
bus. v
New York, N.Y. 10019, USA.
2. S v. Antano gimnazija
Kennebunkporte, Maine, U
SA,išleido eilinį Antonianum 1965. Leidinys liuksu
sinis .Daugybė atvaizdų ir

Šitie jaunuoliai suredagavo labai gražų leidirų-'Daigelius".

Jungtinis choras, simfonijos orkestras ir solistai, išpildę sekmadienį “Requiem” ir "Vilniaus varpus”..
Nuotrauka V. Račkausko

STUDENTAI
Atkelta iš 3-čio puslapio.
Stasei pasivaideno, kad kažkas prašneko gale namo.
Ne, tai tėvas įjungė radiją, ir pro atvirą langelį pasi
girdo diktoriaus balsas. Jis pasakojo, kad plėšininėse
žemėse burano metu visą naktį draugai ieškojo pakly
dusio komjaunuolio, kol pagaliau surado, kad Siaurės
poliaus stotyje (numerio Stasė neišgirdo) temperatūra
yra —30 C... Paprastos, kasdieninės žinios, bet keletas
šykščių sakinių Stasės mintyse pavirsdavo vaizdais, ir
jie keisdavosi vienas po kito. Prieš jos akis iškildavo
Siaurės poliaus tyrinėtojų palapinės, visiškai tokios pat,
kokias ji matė nuotraukoje, komjaunuoliai, brendą per
pūgą ieškoti draugo... Nutilus diktoriaus balsui, Stasė
vėl apžvelgė laukus, ir jie pasirodė ne tokie ramūs ir
vieniši. Ant vyšnios šakos, į kurią ji buvo atsirėmusi,
lyg ašara blizgėjo . sakų gurvuolėlis — medelis gydė
kažkieno padarytą žaizdą. O, jei galėtum viską išgirsti
ir pamatyti!.. Kaip medžiai, sukaustyti gruodo, vis gi
liau ir giliau leidžia šaknis į žemę; kaip plasta gyvybė
susiraičiusiuose žiemkenčių želmenyse; kaip kiekvienoj
žemės pėdoj, vis kiečiau gniaužiamoj šalčio, už savo
gyvenimą kovoja šimtai sėklų ir šaknelių!..
Virš pušų, tartum trys spalvotos žvaigždutės, pra
skrido lėktuvas. Stasė lydėjo jį akimis ir mėgino įsi
vaizduoti, kaip atrodo piloto veidas. Tas nepažįstamas,
tik įsivaizduotas, į Meresjevą panašus žmogus Stasei
pasirodė artimas, savas. Jis kiekvieną akimirką artėja
į aerodromą ir niekad nepagalvos, kad gyvena pasau
lyje tokia Stasė. Jis buvo artimas jai tuo veržimusi
į tikslą.
Stasei atrodė, kad ir Jonas buvo toks. Bet juo arti
miau jį pažino, juo labiau jis darėsi jai nesuprantames
nis.
„Negi jis mokosi tik dėl buto Mokslininkų namuo
se?.."— pagalvojo Stasė, bet tuojau prisiminė ir kitą
Joną, kokį tepažino tik ji viena — švelnų, truputėlį ne
rangų, virpančiu balsu sakantį: „Aš apie tave tiek gal
voju..."
<

i

Stasei pasidarė vėsu. Ji įsisupo į skarą. Vėl pasi
juto vieniša, niekam.nereikalinga. Žmonės skrenda nak
ties metu lėktuvais; rizikuodami savo gyvybe, ieško
paklydusio draugo; po poliariniu dangum, speiguos,
tyrinėja amžinus ledynus... Apie juos rašo laikraščiai,
pasakoja per radiją. O ji? Ką apie ją rašys? Kam ji
reikalinga? Tokios mintys niekados nekildavo grįžus
iš mokyklos.
Miške klyktelėjo kiškis. Stasė nusigando, susigūžė
lyg gindamasi nuo smūgio. Tankiai plakė širdis. Staiga
po krūtine kažkas sujudėjo. Stasė, užgniaužusi kvapą,
žiūrėjo į priekį: laukai ėmė tamsėti. Tai truko akimirką.
Vėl nušvito mėnesiena. Pakilęs vėjelis šiureno virš gal
vos kelis nenukritusius vyšnios lapus. Stasė giliai atsi
kvėpė ir sušnabždėjo: „Jis..."
Skrebant po kojomis lapams, ji grįžo atgal. Pa
žvelgė į langą. Prie stalo lyg suakmenėjęs sėdėjo tė
vas. Ne darbadienius jis skaičiavo, o galvojo apie savo
ir dukters gyvenimą.
„Jis..."— tyliai pakartojo sustojusi Stasė ir nuste
busi apsidairė aplinkui. Jis bėgios šiame sodelyje, gau
dys saulės kiškutį, nustebęs ilgai žiūrės į mėnesieną.
Po daugelio metų ji, gal būt, išgirs apie jį per radiją,
kaip šįvakar apie komjaunuolius plėšiniuose, poliarininkus... Būtinai išgirs!
Stasė nebesvarstė, kodėl gyvena ji, kam reikalinga
jos kančia.
XXVI. VĖLINIŲ NAKTĮ

Žvakė degė ramiai, nespragteldama. Jos gelsva
liepsnelė kartais šokteldavo į viršų ir išnykdavo vėly
vo rudens vakaro migloje. Ne dėl to, kad žvakė kristų,
bet iš įpratimo ją pataisydavo sena, smulkiomis raukš
lelėmis išraižyta ranka. Ji tuoj pat vėl grįždavo prie
rožančiaus, ir tokiame pat kaip ranka raukšlėtame veide
lūpos šnabždėjo:
— Amžiną atilsį duok dūšelėm, Viešpatie...
Tas kapas nežymus, prie kurio klūpojo senutė, nie(

„Daigelių", šeštojo metraščio, redakcija. Iš kairės į dešinę: metraščio globėjas
dir. J. Masilionis, red. nariai Danutė Vaičeliūnaitė 8a, Jūratė Vaičeliūnaitė 8a, red.
pirm. Vytautas Misiulis 8a, Eglė Aglinskaitė 7, Jūratė Šuopytė 8a, Vytautas Narutis
8a ir Aleksandras Pakalniškis 7. Nuotraukoje trūksta Jūratės Bielskutės 8a.
V. Noreikos nuotr.

kam be jos nežinomas ir neįdomus.
Gyveno Kaune batsiuvys, prieš dvidešimt metų mi
rė— ir kas jį prisimins. Tik senutė žmona kiekvieną
Vėlinių vakarą išsiruošia į kapus ir dvidešimt metų
šnabžda vis tą patį:
— Amžiną atilsį...
Ji nustoja meldusis, pamiršta, kad jos rankose ro
žančius. Lyg ta žvakės liepsnelė, pašokusi į rudeninį
rūką, jos atmintyje šmėsteli jis. Ne jo veidą, ne savo
vestuvių dieną ji prisimena. Šmėsteli kažkodėl jo ran
kos, ramiai gulinčios ant krūtinės, didelės, nejudrios,
su švento Kazimiero paveikslėliu. Kiek daug dirbo tos
rankos! Kalė, nešė jai vandenį, sodino serbentų krūme
lį, glostė jos veidą... Gal todėl jai taip įstrigo atmin
tin, kai pamatė nejudrias, niekados nepakilsiančias tas
geras rankas. Jų niekas nebegalėjo pakeisti.
Pajunta senoji, kad užsigalvojo, ir vėl slenka pro
pirštus rožančiaus karoliukai. Tačiau neilgam: „Pava
sarį bijūną pasodinsiu. Akmenėliai nuo kraštų nužarstyti... Atnešiu iš panemunės lygių, gražių, apdėsiu..."
Jai pasidaro graudu, kad nebus kam tvarkyti jos
kapo, kad niekas nepasimels Vėlinių naktį prie jo
jos skruosto raukšlelėmis nuvingiuoja ašara.
Šis kapo kauburėlis senutei brangiausia vieta že
mėje. O žemė aplinkui išskydusi — vienas purvas. Nuo
pajuodusių medžių šakų krenta lašai.
Žvarbu būtų kapinėse, jei kapų kauburėlių nešil
dytų gyvos širdies prisiminimai, jei nešildytų šios pur
vinos žemės, kuria vaikščiojame, kuri mus maitina de
šimtis metų, o priglobia visiems amžiams. Nei žolele
iš jos žaliuosi, nei smiltele lėksi. Ne tai svarbu. Svar
bu, kad ant kapo nukristų nors viena tikrai nuoširdi
ašara ir sušildytų šaltą žemę.
Yra kapų, ant kurių nekrito ašara, kurių nematė
artimųjų akys. Yra kapų, kurie visiems artimi. Brolių
kapai, karių kapai.

Nukelta 6-an puslapiu.
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"lito:* balansas
GEGUŽES 31 D.

NEMALONIOS KLAIDOS
Atsiprašome už šias klaidas:
1. Pirmame puslapyje po Klu
Aktyvas
Paskolos
1,197,313,11 bo paveikslu po J. Petrausko
trūksta^šių.
Gentr. Credit.
j -.pavardžių: V: SabaUnion indėliai 10,000,00 Įį0> j. Siaučiulio ir Ig. Petraus
Centr. credit
ko>Trcčioje eilėje praleista JoUnion ein.s-ta93, 07 , O
Petrulio pavardė, po KardeInventorius
2,072. 00..
Perein.sumos 2,108, 05
bū? ^a"a^aS’ vi
numery dėl ne
Kasos avansas 1, 500, OO 2. Užpraeitame
11
StabilJfondas 1,491 21 tikslios informacijos buvo pa
106,25 žymėtas netikslus nurodymas
O.C.U.L.ind
Mažoji kasa
1,489,09 apie Karolinos Kreivytės ve
Kasa Prov. B.125,141, 60 dybas, kai yra žinoma, kad
Įvairūs asm.
2,00
Balanso draud.1,148. 08 jos vestuvės su Algiu Gra
$ 1 ,435, 644 : 44 žiu įvyks liepos 30 dieną.
3: Rašant apie šeimos šven
Pasyvas
tę Dr. J. Šemogo šeimoje,
Indėliai/šėrai
praleista, kad Rūtai Semogai842,138. 35
Ein.sąsk. 552,714. 99 tei, labai gerai šiemrt baigu
Garant.fond. 17, 235.00 siai augštuosius mokslus, šv
Nepaskir.peln. 1, 567. 18 entės dalyvių vardu įteikta
Pere in. sumos 2,108.05 vertinga dovana.
Įstojimo mok.
53.00
Už visasus netikslumus,
Siu m.pelnas 19, 827. 87
kurie pasitaikė del techniš
$ 1 ,435,644.'44"
kų nesklandumų, atsiprašo
me.

Šiais metais "Litas"
auga dar sparčiau, kaip
preitais metais, kaip ka
pitalu, taip ir narių skai
čiumi. Daugumas naujai
įstojančių narių senosios
kartos ateiviai. Taip pat
sparčiai auga vaikų ir
jaunuolių skaičius. Ry sium su tokiu apyvartos
ir kapitalo didėjimu "Li
tas numato ateinančių me
tų pakelti dividendus už
indėlius iki 5 %.
Pr.R.
AUŠROS VARTŲ ŽINIOS

Pp. Lukauskų. dukrelė mokosi
baleto ir gražiai pasirodo lie
Birželio 6 d. rinkliava tuviu parengimuose. _Ji ir Au- 222 dol. Birželio 13’ d.rin-kštesniųjų lietuviškųjų Kursų
kliava- 204 dol.
mokinė.

RECENZORIUI ATSAKYMAS
P.S.Pranckūnas recenzavo š. m. "Nepriklausomo
je Lietuvoje'Nr. 21/945/ >
mano parašytąknygą"Zvilgsnis Atgal". Dėkoju recenzentui už
straipsnį ir nuoširdžiaidėkoju už atydų įvertinimą .
Mat gyvenimas taip suklostytas, kad privalome sektivieni kitų klaidas. Be to, ir
noriukaiką paaiškinti. Aš
kaip autorius ir tik pradinis rašytojas, negaliu pasigirti savo kūriniu, bet vis
dėltę ši knyga yra Prasmiųga. Šio laikraščio skiltyje
įdedutiktaisantraukinę apžvalgą.

1.Jeigu Per neapdairu 1.
mą p. Prane kūnas nepastebėjote recenzijų,taipažvelkite laikrašty "Draugas"
/N.R.298/1964 m. gruodžio
19 d.pusl6"Nauji leidiniai'.'
2.Antroji recenzija pono
A. K. "Tėviškės Ziburiuose"Nr. 13/792/ 1965 m.balandžio 1 d.pusi.7. A .K. ma
no
pakankai 'knygą
„ _ „ įvertino
*
maį bet "ne visai perprato
skaitydamas jos prasmę,
Užtataiparašiaup.A.K.padėką ir trumpą paaiškinimą "Tėviškės Žiburiuose?'
Nr.17/796/1965 m.balandžio 29 d. pusi. 5. -"skaitytojai pasisako".

BALTIC WOODWORK CO.

B

Kažin, ar daugelis iš čia matomųjų save atpažins ir ar atsimins, kuriais metais tas buvo?
PATIKSLINIMAS

Papildomai noriu pasi
aiškinti p.Pranckūnui, kad
mano knygos rašinys buvo
stambokai apkarpytas susi
tarus "Rūtos"leiayklai su
rašytoju p.J. Kralikausku ,
todėl knygoje daugely vietų
nedasakyta minčių bei neiš
lyginta duobių. Kai derė
jausi su rašytoju dėl raši
nio ištaisymo, tai jis į ma
ne žiūrėjo kaip katinas į
žvirblį, todėl aš ir nedrįsau
net paklausti po susipažini
mo su rašiniu -ar rašytojui
aiškiai suprantama šio ra
šinio mintis bei prasmė?

"Nepriklausomos Lie
tuvos" nr. 21 buvo trum
pas raštas, kuriuo aštriai
supeikiama "Moteries'jorepremijuota R.
Vidžių —
nienės novelė "Šliužai".
To rašto autoriumi pasi
rašo kriptonimas " Pers
kaičiusi O".
Tuo tarpu pasitaikė iš
girsti, kad nevienas skai
tytojas šitokį kriptomą ri
ša su mano pavarde.Is ti
krųjų mūsų spaudoje daž
niau dalyvaujančių mote 
rų / net ir vyrų/ su pa'Ar rašytojas J.Krali - vardės pirmąją raide O
kauskas suprato rašinio daugiau beveik nėra. Gi
prasmę ar ne, bet tikriau tasai priedas "Perskai siai per mažai laiko turėjo čiusi"- iš esmės visai
užpildyti literatūrines spra- nereikalingas, nes nove
gas.Be to,spaustuvė'Rūta" lės turinį kritikuoti nega
neperskaitęs,
prašė rašytoją J.Kralikaus- li juk jos
kąkad tik sutrumpintų pus tarytum specialiai s te n.C
lapių tiražąnes girdi, auto giasi apriboti autorių es
rius nežinomas ir jos išpla ant moterį, kad tuo būdu
tinimas bus nesėkmingas . spėliojimas dar ryškiau
kristų ant mano pavardės.
"Rūtos"leidyklasavone-Todėl matau reikalo palaimę atspėjo, nes beveik reikšti, kad tas rašinys
Pusė atspausdintųjų kny- yra ne mano. __
. . .
Be abejo, akylesnis skai
gų teberiogso lentynose . ...
b
°
J
tytojas, su musiske
mūsiške spau—
Užtat apie geresnį įriši-<?a artimiau susipažinęs, .
,. . .
į
imi ir nn cm
oFcima.
mąbei apdirbimą nebuvo jau ir be šio mano atsilie
pimo
tikriausiai
suprato,
kalbos.
kad anasai kriptonimas
Bronius Milašius. negali būti mano:
1. Per keliasdešimt me
tų dalyvaudama spaudoje
-Rusų kalba išleista J. ir vartojusi ne vieną pse
Gaudrimo knyga "Iš lietu udonimą, dar niekados sa
vių muzikos istorijos". Jo- vo raštų nepasirašinėjau
je nušviečiami lietuvių mu- raide^O.
zikinės kultūros vystym- 2. Tokio pavardės trum
osi keliai nuo baudžiavos pinimo aš nė negalėjau da
laikų iki spalių revoliuci ryti, nes lietuvių kalbos
gramatinė tradicija žo
jos.
džius leidžia trumpinti
tik baigiant priebalsiu ,
taigi, mano atveju galėtų
-. Lietuvos teatruose,
stokojant originaliu pjesių būti ne viena O, bet tik
vis dažniau inscenizuojna<- tai Or.
mi rašytoju yeikalai.Ba  3. To rašto stilius ir
landžio 25d. Šiauliuose pa, turinio išdėstymas neątistatvtos J. Baltušio "Par- Va
ūr^ vertmim^?rite
rattQros
vertinimo ^krite,
„
duotos vasaros".

O5X
Atkelta iš 3-čio puslapio, vaičių per metus žvilgtelė- leidžiasi.Iš vieno aerodro
tijotuos kraštus,apie ku mo kampo malamės į kitą
galvota ir. svajota,
kad
lai- Lriuos
l.i.
.
IUUO UUVU
LX kiCLX
buvo OVaiVKl
svajota ir
gal-- Pusę prie kito lėktuvo, nes
kui bėgant, gal bus įmano- Vota. Todėlto motyvo vedi reikia PersėsttAtsirandama aolankyti ir pamatyti. nas,kai
•>-leidžia,
--me prie reikalingos linijos
tik sąlygos
Svajonės ir fantazija ypač
lėktuvo, kuriuo skrisime į
Per
atostogas
išsileidžiu
mokinio gyvenime, buvo la kokio nors nematyto naujo San Juan, Puerto Rico. Ma
bai mažai surišta su tikro
sė žmonių eilėje,tačiau vi
ve. Gyvenimas riedėjo sa - krašto aplankyti. Šiais me si susėdam ir lėktuvui dar
tais
buvo
apsispręsta
ap

vo keliu.
lankyti Karibų juros kraš tebestovint .Pavėlavusių vi
tus,
West Indią arba Didž sos vietos užimamos.KeleiPraėjo daugel metų nuo
vių tarpe vyrauja ispanų
iąsias
ir Mažasias Antilų
tų dienų-pasaulis Priartė
kalba,nes daugumą sudaro
salas.
jo ir svetimi kraštai jauportorikiečiai. Tamsūs,ju-visai po langu. Tik reikia
Pradžioje buvau galvo drūs,greitakalbiai ir triuk
minutėlei atsikvėpti nuoįjęs
imti vadinamą tour lai šmingi.
tempto Per metus darbo ir
Pertą langą nors porai sa- vu iš Niujorko, bet atsimiLėktuvas sprausminis
-nęs paskutinę kelionę keturių
turbinų, ilgas kaip
prieš metus į Bahamų sa
las laivu, kai teko stipriai slibinas, sutalpina 135ke
K. Vidžiūnienės novelė
susirgti jūros liga, apsis leivius,iš jų 117 ekonominė
kaip tik man beveik pati prendžiau skristi lėktuvu. klasė ir 18 pirma klasė.
Nors turėjome skristi eko
ko savo nenuobodžių ir
nešablonišku stilium ir
Lėktuvas keturmotoris nomine klase, tačiau buvo
nuoširdžiu mėginimu at
greitai užkaukino savo pro me pasodinti pirmoje kla
skleisti asmenų poelgių
pelerius ir trumpai parie sėje.Visą laiką kylam au
vidujines vibracijas.Per dėjęs taku , pakilo į orą. kštyn.Tuojau dingstaNiu skaičiusi tą novelę pagal Per langą tik spėk dairytis, j orkas iš akių, debesų klo
vojau, kad autorė, jei pa gaudydamas bęsikeičian - dai plaukia apačioj lėktų jėgtų apvaldyti sudėtin
čius vaizdus. Čia dar To vo, kiti atrodo visai šalia
gesnę kompoziciją - gal
ronto išraižytos gatvės,ky lėktuvo, bet jei kiek dides
būt, galėtų parašyti ir ne šo ją f abrikų kaminai su dū nis debesiūkštis , lėktu
blogą romaną.
mų juostom,čia jau Po aki vo nosis kyla tuoj aukštyn
Žinoma, ano anonimii- mirkos pirmuoju sniegu- ir paliekami apačioj.Virsunio rašto peikiamasis po apkloti laukai, dar vėliau je visą laiką saulė akinan
žiūris į novelę kitokiu, t. sniego nei pėdsako.Nespė čiai spindįpro debesų pro
y. ne literatūriniu atžvil jus gerai sėdynėj įsitvirtin peršas matomas jūros mėlynumaąkur ne kur prapl
giu, irgi turi prasmę ir,
ti, lėktuvo patarnautojos
gal būt, naudą. Visai natū jau prisistato su laikraš - aukiąs laivas,bangų puto
ralu, kad kūrybos raštai
čiais ir žurnalais.Vėliau tos balsvos viršūnės. Vė
vertinami daugeliu atž
patarnauja kava ir Pyragai liau, kai lėktuvo patarnauvilgių - kalbiniu, psicho čiais. Iki Niujorko oru ke toja,per garsiakalbį prane
loginiu, socialiniu, mora lionė visai neilga, lėktuvas ša , kad esame pakilę ir
liniu, religiniu, tautiniu ir skrenda pro debesų proš skrendam 28,ooo pėdų auk
kit.Ir kiekvienas skaity vaistes viršuje saulei švie štyje , tai pasirodanti pro
debesų tarpus jūra susilie
tojų atsiliepimas kūrinį
čiant.
ja su dangaus mėlyne ir ne
atestuoja teigiamai, nes
bežinai, ar matai jūrą ar
parodo, kad sudomino ar
NEW YORKE nusileid
dangaus mėlynę.
kuo sujaudino, neliko blan žiam Kennedy aerodrome.
kus ir tuoj užmirštas.
Didžiulis judėjimas:lėktu
Petronėlė Orintaitė.
vai vienas po kito kyla ir KAD KELEIVIAI
NENUOBODZIAUTU . ..
i

Iš Niujorko ikiSanJuan
yra maždaug 1^622 mylios,
kurios sukoriamos per ne
pilnas tris valandas.Nuobodžiauti netenka,nes vos pa
4 115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. kilus, jau patarnautojos pr-.
iadeda barškinti stiklus ir
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems
garantuotai skubiausiai ir
aptarnauti kokteiliais .Gė
rimų pasirinkimas įvairiausias,ragauk ko skilvis
(30—40% žemiau rinkos kainų)
IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^
romą nes juk važiuoju į tą
geriausias anglišku vilnones medžiagų vyriškiems ir
kraštą,kur gaminamas,taxi
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
reikia jau lėktuve išbandy.
Turinas didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių
ti.Prie kokteilio užkandai
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
paduodami kelių rūšių kep
PRIIMAME UŽSAKYMUS
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
tų riešutų. Pabaigus vieną
stiklą,mandagios patarnau
Priimami užsakymai Made to Measure vyrišku kostiumų
tojos prisistato klausda
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.
mos, ką vėl galinčios pa
SAVININKAS C H. KAUFMANAS
siūlyti, ir taip, jeigu turi
Lietuvos pilietis. Buvęs audiniu fabriko l.itex Kaune
gerą ūpą,gali siurbti visą
vedėjas. Laisvai kalba 1 etuviškai.
kelionę.Išlenkus porą stilt
lų ir nuotaika page rėja, bai
mė išnyksta, girdisi visų
i garsesnės kalbos irjuokas.Begurkšnuojant paduo
dami meniu meniškai išspaudintose kortelėse. Pa
Commisioner of the Superior Couit of Montreal
sirinkimas valgių iš kelių
MONTREAL ENTERPRISES REG’D
patiekalų ir pagamintas ti
krai skaniai. Pietų metu
VISŲ RŪSIU DRAUDIMAS.
duodamas šampanas arba
6695—35-ta Ave., Rosemount (k..:np. St. Zotique)
kita kuri vyno rūšis pagal
pasirinkimąVynai ir šam
Montreal 36, Que.
Tel. RAymond 7-3120.
panas prancūziškiMiklios
patarnautojos , vos spėjus
šampano taurę nugerti, ne
delsdamos papiloo. Bai
gtus pietus, paduodami li
keriai arba konjakas, prie
todar vaisiai ir kelių rū
šių sūris.Tuo ir baigiasi
"Prezidento" pietūs pagal
Sav. P. RUTKAUSKAS
meniu pavadinimą ir indus
Lachin*.
117—6th Avenue,
berenkant garsiakalbiaipranešąkaa jau už kelioli
kos minučių nusileisime
San Juan, Puerto Rico. Lai
Telefonas 768-6G79
krodžius reikia vieną va
landa pirmyn pasukti.Su
junda, sukrunta visi savo
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.
sėdynėse besiruošdami iš
Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
lipimui ir akys susmigu
sios žemyn sekdamos nauSavininkai:
A. Keršys. P. Paliulis. P Keišulis. A. GreibuS.
jus žemės vaizdus.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens & Textiles

rijus.Tiesą sakant,toji
"Moteries"^premijuotą R-

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

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

Montreal, P. Q.

Tel. DO 6-3884.

urmo kainomis

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE

Baltica Investment Corp.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

268 -fcsd Ave., LaSalle.

Tel: 366-5309.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
J. Skučas, Prez. RA 2-6152

6966—44 Avė. Rsmt.

Superkame sklypus ir žetnę M • n-l i c.iliįe bei apylinkėje.
Už indėlius inokanir

rliv»rb-n.-l~

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

A. N0RKEL1UNAS

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

1918 FRONTENAC ST. Montreal.

LA 4-0209

ir 81 St. Zotlque St. E.
CR 7-005 1. MONTREAL

Tel. 525-8971

SIUNTINIAI LIETUVON
1‘ORIPI I At

VEDYBOS -KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVES . MAŽAME/JAMS

’

įvairios r r olos

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

Laurinaitis

ME 7-6727

IR USSR KRAŠTUS
|vairūi 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.

1674 Couvrctte, St. Laurent. 9.

DE LUXE CLEANERS

Tcl. Rl: 4-6940.

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

Taisau ir dažau lengvas mašinas
7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos’* redakciją)

TeL: garažo 366-0500
namų 366-4203

t

WIN DSOR

BELLAZZI - LAMY.INCDO 6-6941

7682 Champlain Blvd.

LaSalle

(vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas
Insuliacija, Ten . Test, Masonite, statybinis popietis.

1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Į

Daugiau bus.

i

I

6 PSL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1965. VI. 30. - 25/949/

MOKSLAS IR TECHNIKA
TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

Būatinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundu St. Weit, Toronto 3, Ont, tel. LE 2-8723
Už depozitu* „Parama“ moka 4%% vieton 4 % ir už
aunenine* paakolas „Parama” ima 7% vieton 7%%.
Už paakolas ir — morgičiua — 6%%.
Paskolos mirtie* it invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje,
bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis,
gyvenantis Kanadoje.

LĄSTELĖS PASLAPČIŲ APŽVALGA
nų. Tokioms
ląstelėms
Genetikos arba moks.
rnmAiTic nų. Tokioms
ląstelėms
šu sulo apie paveldėjimą tėvu KA3U
sijungus gaunasi defektyvi
ląstelė, iš kurios vystosi
skaitomas vienuolis GriPAVELDĖJIMAS
gemalas, ir gimsta pav.
galius Mendelis - natūra- bandymus su augalais.
pay.
listas.
Kaip esu sakęs,kastin-Pr°tiskai atsilikęs kūdikis.
Augindamas vienuolyno ka augaląms.tai tinka ir
. Genai yra poriniai. Tai
sode įvairių spalvų žirnius, žmogui. Žmogus paveldi
reiškia, kad kiekvienoj lasjisai nustatė gamtos dėsnį, kūno formą, kūno sudėtį,plar^e/®J Yra du geąai -pavelpagal kurį augalai paveldi ūkų spalvą, akis, nosį ir dėjimo žymės. Šitie padaly.
jų žiedų spalvas. Jis priėjo net būdo bruožus-palinki - ti genai vienoj lyties ląsprie išvados, jog gamtoj
mus , tinginystę, žiaurumą, telėj atatinka padalytiems
yra kaž koki paslaptingi dė-būdo karštumą, gailestingu-genams kitos litinės ląstesniai, kurie galima sakyti, ma, prakilnumą ir tt.Iš ąžu les~ kiaušinėlio,
matematiškai tiksliai vai- uolo gilės išauga ąžuolas,
Jei tėviškuose genuodo paveldėjimą. Sis gamtos bet ne klevas. Bendrai mes se yra proto defektyvumas,
įstatymas tinka taip auga esame panašūs savo tėva bet motinos atatinka genų

dalys normą, vaikas gali
lams , taip gyvuliamsjtaip ms.
būti
normalus. Bet jei at
Bet
vaikas
gali
būti
ne
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną,
ir žmogui.
ga- žala gaus du defektyvius
išskyrus sekmadienius;
Mendelis sukergdamas panašus tėvams, vaikas
v
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,
augalus su baltais ir raudo-li valdyti senelių žymes, genus, tuomet vaikas bus
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
nais žiedais, sekančioj kar-Pas tėvus briunetus gims- silpnaprotis. Vieni vaikai
coat-JAUAio kūdikis.
lauuljialo,
^1 Pačių tėvų gali būti nor_
toj gavo ružavus žiedus. Totą šviesaplaukis
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.
liausukergdamas ružavus jei jų kuris iš senelių, pro- ^lūs.kiti silpnapročiai,
žiedus tarp savęs jis gavo senelių buvo blondinas .S ios'G.ia Sal1 bJ*t_i įvairių kom50 % ružavų,25% raudonų Paveldėjimo savybės buvo binacijų. Kūdikis gaunateLietuviai advokatai
paslėptos,bet
motinos savybes, o
ir 25 % baltų.Į Mendelio
1
’jjos 7pasireiš-vo
tėvai turi savo protėvių
prieš 1OO metų atradimą .........................
kė vėlesnėj kartoj,
NEIMAN, BISSET
PETER ZINKO
mokslininkai neatkreipė
Liguisti proto bei kū- savybes. Vaikai panašūs tė
& SEGUIN
BARRISTER & SOLICITOR
dėmesio. Tik prieš porą
no nukrypimai paveldėji:— vams, bet gali turėti skir
Barrister*, Solicitor*,
ADVOKATAS IR NOTARAS
dešimčių metų šio vienuo- mo keliu įvyksta dėl defek- tingų asmenybės privalu-Notary Public.
lio atradimą patvirtino dau-tyvumo vyro spermos ar- mų.-pasipriešinimą li
Tel. Office: LE 1-1054
35 Heyden Street
gelis
mokslininkų darant
ba moterų kiaušinėlių ge- goms, fizinį ir protinį pa
Re*.: BE 3-2472
jėgumą. Dėl genų sutriki(netoli Bloor ir Yonge)
mo-nukrypimo
nuo normos
1 Ronceavalle* Avė.
Toronto 5, Ont.
(atsiranda paveldimos .’.li
Toronto 3, Ont.
Tel. Office WA 4-9501
gos ir kiti defektai: diabe
Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame
Re*. BE 3-0978
CĄPE COD — OSTERVILLE KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO tas, padagra, kai kurios
mongolizmo formos, kreti
jūros pliažo — gražioje lietuviškoje
nizmas, f ibrozinė raume
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE
nų distrofija silpnas krau
jo atsparumas bakterijoms
A. E. Me KAGUE, Q. C
hemofilija-liga, kuri pasi
JUOZAS
AUDĖNAS
Barrister and Solictoi
reiškia ryškiu kraujo kre
Ekonomistas
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod Mass 02655 USA. šėjimo sumažėjimu, spal
Advokatas ir Notaras.
vų aklumu-daltonizmas Tarpininkauja Mutual Funds
Tel. (Area 617) 428-8425.
neatskiria ųąudoną šviesą
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių
investavimams:
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
nuo žalios.Čia priskiria:_
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
109 Warwick Street
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
mas padidintas pirštų skai
1008 Northern Ontario Bld;
Brooklyn 7, N. Y.
• Visai arti šiltos srovės, privatus,jūros pliažas (7 min. pėsčiom),
čius, sutrumpinti pirštai.
330 Bay Street.
o Geras lietuviškas maistasi
Prie paveldėjimo ligų pris
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, to kiriama piautuvo pavidalo
dėl visi rnalonai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas. ląstelių anemija, kuri pa Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d. liečia tik negrus taip Ame
IS ANKSi'O KREIPTIS:
rikoj ;taip Afrikoj. Šis trū Ed. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston Mass. 02-124 USA. kūmas Persiduoda genais.
Jei tėvas ar motina turi
Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vilą
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.
šias ligos žymes genuose,
trys vaikai bus normalūs,
Osterville Cape Cod Mass., 02655 USA. —
y,. ,
X----- -------- W- „'X..,.
----------- M
....--H;.
X..... ....... o vienas paveldės šią ligą.
Jei tėvas ir motina turi
Tautinės, demokratinė* mintie* mėnesinis lietuvių laikraštis.
genuose šios ligos žymes,
lesniųjų lietuvių ir jauni jos narius įstotų daugiau vienas vaikas bus norma
Leidžia Varpininkų, Leidinių Fondas
mo. Be šokių, kuriems
veiklesnių kultūrinių pa lūs, du bus nenormalūs.
Redaguoja Antanas Rūkas.
jėgų.
groti
K.
L.B-nės
VankonAdminiatracije? adresas: JUOZAS URBELIS.
Kai kurios pavedimos
Didelis įnašas Kultū ligos persiduoda tiesiog
verio Apyl. V-ba paskoli
1649 N. Broadway, Melrose Park., I1L, USA.
ros
draugijai
yra
ponų
E.
nusi savo Hi-Fi-instrumtėvų vaikams, jei ku
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
entą, Programoje buvo de ir J. Normantų asmenyse, nuo
ris iš tėvų serga šia liga,
kurie
neperseniausiai
išklamacijos,
savo
kūrybos
_
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skaitymas ir humoristin- Čikagos persikėlė į Van kartais einant paveldėjime
iai dalykėliai. Vajšią me- kouverį ir čia įsikūrė.Da- keliu, vaikai paveldi ligas
VANCOUVER, B.C
tu skambėjo gražios lietu, bar Kultūros draugijai va- ne tiesioginiu keliu, bet
ATGAIVINO VEIKLĄ
viškos dainos. Kultūros
dovauja, labai visuomenės nuo šalutinių giminių, o
tėvai yra sveiki. YPo neilgos Pertraukos buvo suruošus! Pirmą sa- draugija labai dėkoja vi- darbui atsidavęs ir lietu- patys
pac
toks
paveldėjimas pa
siems atsilankiusiems ir viškos kultūros Puoselėto1-1
Vankuverio lietuvių Kultu- vopava pavasarinį pobūvį
sireiškia tarp šeimų, ku
ros draugija vėl atgaivino Legion Nr.79 salėje. Atsi- jos veiklą parėmusiems, jas, inž.K. Vanagas,
rios nariak.artimi giminėsir kartu pageidauja, kad į
Kor.
savo veiklą ir birželio 5 d. lankė gražus būrys veikIki pastarųjų laikų lab
ai maža buvo ištirta apie
genų defektyvumą - nukry
STUDENTAI Atkelta iš 4-to puslapio.
kas.— Hitleris taip pat mėgino nuversti, o čia!..— jis
pimą nuo normos tad žino
ma, maža kas galima buvo
Tegul ilsisi ramybėje, nesulaukę ramybės.
numojo ranka ir, nelaukdamas atsakymo, nuėjo savo
padėti
jų trūkumams paša
Vis daugiau žmonių stojo šalia senutės. Ji pakėlė keliu.
linti.
nuo rožančiaus akis ir žvelgė į juos lyg klausdama:
— Pažiopsokim dar...— girdėjosi moteriškas balsas.
Biologijos-chemijos
ko jiems čia reikia? Jie nesimeldžia, o tik šiušena tarp —
— Čia žiopsančių daugiau negv. žioplių,— atsakė
pažanga duoda galimybės
savęs ir vis artėja prie jos.
atidengti paveldėjimo pas
jai vyriškis.
laptis, paveldėjimo keliu
Staiga suvilniję šie žmonės pastūmė ją, klūpančią,
Laurinaitis, pritūpęs ant šaligatvio, įsiutęs BliūPersiduodančias ligas bei
apvertė žvakę, kuri šnypštelėjo ir užgeso. Vis toliau džiaus veidas, liesa ilganosė, raginusi dainuoti,— visa,
kūno trūkumus. Mokslinin
traukėsi senutė, o svetimos kojos trempė jos vyro kas vyko aplinkui, buvo kvaila, palyginus su tuo, ką
kai tikisi, jog netoli
jau
kapą.
Liucijus vaizdavosi anksčiau.
laikas, kada atsiras gali
mybė perspėti bei gydyti
Kažkas užkimusiu balsu kreipėsi:
Daugiau kurso draugų, atliekančių Kaune pedago
paveldimas ligas.
— Tautiečiai ir tautiečiai!
ginę praktiką, Liucijus nematė. Jam nusibodo. Apsisu
Daugiau bus.

AUDRONĖ

SUVIENYTA

PAJĖGUMUI

SĖJA

t

Subruzdo aplinkui žmonės. Kalbėtojas pasitaisė:
— Tautiečiai ir tautietės!..
Purvinos kojos senutę stūmė vis toliau ir toliau,
dabar jau mindė ir kitus kapus.
— Ką jūs darote?! Ką darot?!—ji stvarstė žmones
už skvernų, už rankų.
Niekas į ją nekreipė dėmesio.
Paskui žmonės nuvilnijo atgal, išsiliejo į gatvę.
Tai buvo toji demonstracija, apie kurią kalbėjo
Laurinaitis. Priekyje žingsniavo paauglys ir nešė tri
spalvę vėliavą. Prie vartų juos sulaikė milicija, bet
iškrikę žmonės šoko per tvorą, veržte išsiveržė pro
vartus. Liucijus dyrino palei tvorą ir dairėsi. Nirdama
pro žmones, liesa, ilga nosimi mergina ragino:
— Dainuokite! Dainuokite! — Ir pirmoji spiegliu
balsu vedė.
Kai kas jai pritarė, o dauguma abejingai dairėsi
ir, matyt, laukė, kuo čia viskas baigsis.
Liucijus pastebėjo Laurinaitį. Šis pritūpdavo ant
grindinio ir, riktelėjęs „Tegyvuoja laisvė! Šalin...”,
patipendavo susirietęs į kitą vietą ir vėl atsistodavo.
Gatve slinko autobusas. Žmonės pamažu traukėsi
į šalį. Žvangtelėjo autobuso langas. Liucijus nuskubėjo
tenai. Jis krūtine atsitrenkė į žmogų, kuris užsimojo,
ir jo mestas akmuo išdaužė antrą langą. Žmogus pasi
suko ir, nė nežvilgtelėjęs į Liucijų, nulėkė tolyn. Tai
buvo Bliūdžius. Jo akys paklaikusiai blizgėjo, kai košė
pro sukąstus dantis:
— Daužyk! Daužyk!
Milicija praskyrė žmones — autobusas nuvažiavo.
Už Liucijaus nugaros kalbėjosi du vyrukai:
— Leistų mums — per penkias minutes čia būtų
švaru. Daug iš jūsų fakulteto šitų piemenų?
— Vienas kitas.
Liucijus stūmėsi tolyn.
— O vis tik didinga!..— tvirtino jauna mergina sa
vo draugei ir rodė į kapuose mirgančias žvakutes.
— Komunizmą verčia? — garsiai kreipėsi į Liucijų
aukštas vyras, matyt, iš pamainos grįžtantis darbinin-

r

ko ir slimpino namo.
Prie kapinių susirinkę žmonės, atrodė, kažką lai
doja ir niekaip negali palaidoti. „Ne be reikalo prie
kapų...— burbtelėjo Liucijus.— Paskutines mano iliu
zijas palaidojo..." Jis pajuto, kad nesupranta tų žmo
nių, keliančių iš kapų tai, kas seniai palaidota: „Aš
pats sau tėvynė, dievas ir velnias!.."
Liucijų pasitiko tuščias kambarys. Už langų — taip
pat kažkokia tuštuma: naktis sumišusi su blausia elekt
ros šviesa. Jis nusviedė apsiaustą ir atsisėdo ant lovos.
Liucijaus gyvenime būdavo valandėlių, kai viskas
aplinkui nušvisdavo ryškia, erzinančia šviesa. Nežinia
iš kur atrinkdavo mintys. Jos pindavosi su įvairiau
siais vaizdais ir kankindavo jį tol, kol pats nepajus
davo, kaip paimdavo plunksną ir pradėdavo rašyti.
Ir šį kartą Liucijus nuo minčių antplūdžio jautė
net fizinį skausmą. Jis spaudė rankomis smilkinius ir
kalbėjo pats su savimi: „Kam rašyti?! Koks betikslis
žmogaus gyvenimas, jo eilėraščiai ir visi kūriniai!
Kaip menka visa tai, ko mes siekiame! Kam rašyti apie
tai? Kam, po velnių?!." Jis blaškėsi po kambarį. Juo
kėsi iš savęs.
Paskui atsisėdo prie stalo, nurimo. Paėmė pirmą
po- ranka pasitaikiusį sąsiuvinį ir pieštuką. Tartum
klausydamasis iš labai toli sklindančių garsų ir no
rėdamas kiekvieną jų suprasti, Liucijus ėmė rašyti:
„Kada nors nebus Vėlinių naktų ir žvakių. Prie
mūsų kapų nenuleis vėliavų, nepagerbs jų saliutais,
nes mes — revoliucijos priešai, mes toji bala, per ku
rią mūsų pačių kūnais grindžiamas tiltas. Bet, kai pakliūsit atsitiktinai į mūsų kapus, stovėkite prie jų liūd
ni ir susimąstę.
Mus pasaulis pastatė prieš dilemą: „gyvename, kad
įvykdytume Pievo valią žemėje ir nueitume į dangų”
ir „visi keliai veda į komunizmą". Šalikelėse — durtuvų
miškas. Netikėjome ir netikime nei viena, nei antra.
Kokia laimė žinoti, kas. tavo priešas! Mes nė to neži
nome. Kokia laimė būti kuo nors įsitikinusiu ir kovoti!

Niekuomet nebuvo geresnės progos mo
kintis. .. ir keliauti Kanados kariuomenė

je. Kanados ginkluotų pajėgų suvienijimas

sudarė galimybes karjerai, apie kurią ap
simoka pagalvoti. Jei jūs atitinkate Kana
dos kariuomenės standarto reikalavimams,
jūs galite turėti visam gyvenimui gerą kar
jerą, kuri yra interesuojanti ir gerai apmo

kama.

Norint daugiau sužinoti apie pasaulyje mo
derniausias kariškas pajėgas, susisiekite
su vietos Canadian Armed Forces Career
Counsellor.

galimybes...mokintis..

ir keliauti tarnaudami

Kanados kariuomenėje

Mes praradome visus įsitikinimus. Blaškomės be nau
dos, kalbame tik dėl to, kad turime liežuvį, juokiamės,
nes kiti taip pat kažką veblena ir blizgina akis.
Aš norėjau pagalvoti, norėjau patylėti, pasitarti,
kad išblaškyčiau savo dvejones. Nuo pirmų mano žo
džių mane pasmerkė, kad aš esąs priešas, ir apkaltino,
kad nedėkoju už laimę. Aš tapau priešu. Koks ten
priešas, kai nežinau, kas yra mano priešas! Aš — toji
bala. Mane reikia į ją visiškai panardinti, kad per
mano kūną praeitų galvojanti, tikinti karta. Jaučiu
tai, bet pakilti, tur būt, neturėsiu jėgų.
Gerai gyvuoja ta balos dalis, kuriai užtenka tik
storapadžių batų ir kvailo vapėjimo apie „kenčiančią
Lietuvą”. Tuo neseniai užsiiminėjau ir aš. Siaurakak
čiai, mirusios praeities palikuonys! Jie temyli tik sa
ve!.. Bėdai ištikus, šliaužioja keliais ir gelbsti savo
kailį. Pati niekingiausia mūsų dienų padermė! Jie laiko
mane savo draugu. Man ankšta tarp jų kvailų snukių ir
dar kvailesnių plepalų. O gal pakilsiu?.. Vargu. Grimsiu vis gilyn ir gilyn.
O vis dėlto norėčiau, kad prie mano kapo kada
nors pastovėtų liūdnas ir susimąstęs žmogus..."
Liucijus baigė. Grįžo įprasta ramybė. Įkvėpimo va
landa išblėso. Jis paėmė ir perskaitė, ką parašė. Liūd
nai nusijuokė ir suplėšęs įmetė į šiukšlių dėžę.
Balkšvoje migloje tirpo gatvės, namai.
Toje kapų vietoje, kur nebuvo nei kryžių, nei pa
minklų, rėpleno senutė, ranka grabinėdama sutryptą
žemę. Tos vietos, jai brangiausios už viską pasaulyje —
savo vyro kapo,— ji neberado.
— Viešpatie!.. Viešpatie!..— šnabždėjo senutė, nu
žvarbusiom rankom ieškodama įminto žvakigalio... Jos
rožančius vinguriavo žeme, blizgėdamas lyg stambios,
sunkios ašaros.
Daugiau bus.

Apgailestaujame jų mirtį.

Stasys Laucius

Emilis Skujenieks
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Europos krepšinio pirmenybių Kaune atidarymas.

M.ŪS'U^POKTAS'

7 PSL.

Antrą kartą laimėjus Europos krepšinio meisterio vardą

ŠACHMATAI

VEDA KAZYS BARONAS
VEDA IGNAS ŽALYS.
vių registracija vygdoma
ŠACHMATU ŽINIOS
per sporto klubus, arba
Atidarant Hamiltono Jaunimo Centrą, žmonės po atidarymo pamaldų eina į
tiesioginiai šiuo adresu,
so violenčelisto G.PiatiJaunimo Centro namus.
- L. Witt laimėjo "at
iki liepos 7 d.A.Biels'—
gorskio žmona, užėmė an
Nuotrauka V. Pašilto.
viras
Ontario
provincijos
kus, 15321 Lake Shore blv.
trą vietą.
pirmenybes.Kolotay
ir
G.
Cleveland, Ohio 44110, Tel.
Rubin atsiliko nuo jo per
486-6177.
Sprendimas.
Smulkesnės informa-■*-- pustaškį.
Problema
Nr. 5 4 / Limcijos ir registracijos blan
bach,
Lenkija,
1965 m. /
Kanados
pirmenybės
BIRŽELIO MINĖJIMAS
kai gaunami sporto klub
ba b 3 2Vd2 - b4 3Vg5
uose arba tiesiogiai aukš prasidėjo Vancouvery šio 1l...a3
2V:a6-K:ab
mėnesio 20 d. Viso daly
Birželio 13 dieną per
čiau nurodytu adresu.
CHNO radio stotį - lietu
Lietuviška visuomenė vauja 12-ka šachmatininkų. 3 a 8 V
Montrealio čempionas L.
TAUPYK IR SKOLINKIS
viai, latviai ir estai anglų
iš New Jersey bei New
KOOPERATINIAME BANKELYJE
Witt ir Kvebeko provinci
ir prancūzų kalbomis per
Yorko apylinkių kviečia
jos čempionas I. Žalys yra
davėžiauriųjų
birželio
die

ma į varžybas kuo skait
TAT I/' A
pakviesti į šį turnyrą.Didnų paminėjimą.
»» i
k
1965 M.S.A.PABALTIE - lingiausiai atsilankyti ir
meisteris D.A.Yanofsky
Puikiai koncentruoto CIŲ LENGVOSIOS ATLE tuomi suteikti moralinę
liduodamos asmeninė* paskolos iki 5,000 doL,
mis mintimis apie trėmi TIKOS, PLAUKIOJIMO ĮR paramą mūsiškiams spor gins Kanados čempiono ti
morgičių paskolos iki 60% turto vertė*.
tulą.
mų žiaurumus ir padary FUTBOLO PIRMENYBES tininkams.
K-tas.
Už šėrus mokama 4% % dividendo iš pelno, už
tus
Pabaltijo
tautoms
nuos

depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolų
Liepos mėn.24 ar 25 d.
tolius buvo supažindinti sv
draudimas.
S.Amerikos Pabaltie- EUROPOS KREPŠINIO
San
Juan mieste /Puerto
etimtaučiai. Prie to sekė čių lengvosios atletikos,
PIRMENYBĖS
Rico/ prasidė^'atviros"
rinktinių dainų,bei muzi plaukymo in futbolo/ soc
Pilna* čekių patarnavimas.
kos kūrinių plokštelės.Lie- cer/ pirmenybės įvyks lieDarbo dieno*:
Prieš 26 metus,gegu Amerikos pirmenybės,ku
Pirmadieniai* — penktadieniai* 9 vai. — 1 vai. p. p.
tuvius
atstovavo
ir padėjo
s 17_18 d., Lakewood,
žės
22 d.,Kaune prasidė rios tęsis dvi savaites. Ke
r^n-mmari
hnnrlvn programą
VArr-rn r» -_____
Antradieniai* ir penktadieniai* 5 vai. —• 8 vai. vakaro.
paruošti bendrą
j— ersey;apie
5O m7y- jo trečiosios Europos vy li Montrealio Šachmatinin
L.B. V-bos pirm.P.Verts--•
• ■
21 MAIN St E. Room 207.
Tai. JA 8-0611
rų krepšinio pirmenybės, kai rengiasi šiam turny
lių į• pietus"
nub New YorJ 
rui. Taip pat keliatas ka
kevičius.
dalyvaujant aštuonioms
ko.
nadiečių
iš kitų miestų ža
Birželio 13 d.CHrist
S. A. Pabaltiečių Spor valstybėms. Beveik tuo pa
NAUJAS PUSLAPIS
the King bažnyčioje buvo to Federacijos pavedimu, čiu laiku, Maskvoje ir Tbi da dalyvauti šiose įdomio
LIETUVIŲ ISTORIJOJ
atlaikytos už išvežtuosius pirmenybes vykdo estai.
lisyje buvo surengtos šie se rungtynėse.
pamaldos ir pasakytas tai
NOTARAS
metinės,
jau keturioliktos
Lengvosios
atletikos
Užplūdus Hamiltoną lie
ANTANAS LIUD2IUS, B.L dienai pritaikintas kun.A. varžybos bus vykdomos
Europos
pirmenybės,
su - Vieros Menčik-Steventuviams, visokiam darbui Toronto įstaigos bendradarbis Sabo pamokslas.
traukusios
šešiolika
ko
 son vardo turnyre Anglijo
šiose
klasėse:vyrų,
mote

reikėjo patalpų, be kurių
je pirmą prizą laimėjo
Dr. jtir. W. Masti*
Tik gaila, kad lietuviš rų, jaunių A/16-18 m./,
mandų.
Deja,
iš
1939
metų
joks organizacinis darbas Namų, farmų, ar bet kurie koji visuomenė pasigedo jaunių B / 15m ir jaunes
rinktinių šiemet nesimatė Belgijo didmeisteris O'Ke
nėraįmanomas.Tą matyda
biznio pirkimo - pardavimo tautinių insignijų bei jų nių/ir mergaičių B /15m.
senojo
žemyno krepšinio lly. Antrą vietą užėmė Wa
mas Aušros Vartų klebo
pagerbimo ir tautos him ir jaunesnių/.
dokumentų sudarymas.
tvirtovių-Pabaltijo kraštų, de, australas, gyvenąs An
nas dr.J. Tadarauskas, pas Morgičiai. Sutartys ir visi kit no. Būtų geriau nuteikę 25
kurie
pirmenybių favori- glijoje.
kyrė visas savo jėgas šiuos
teisiniai reikalai.
metų žiaurias sukaktuves
tams-Sov. Sąjungai davė
trūkumus veiklioj Hamilto
Toronto:
minint.Pamaldas užpra
Plaukymo pirmenybės tik paskirus žaidėjus: lie- - JAV moterų pirmeny
no lietuvių kolonijoj pašašė L.B. V-ba.
bes laimėjo Mrs. G. Gre
220 Roncesvalle* Avė.
vyks šiose kląsėse: vyrų, tuvį
• • M. —
- - ■ Paulauską,"latvį
lintLTam tikslui, buvo perLE 6-3750 (1—5 v. p. p.)
moterų, jaunių,A /15-16m/, Eglitį ir estą Lipsą. Tie sser. Mrs. Piatigor sky .ki
remontuota kukli bažnytė
LE 7-1708 (7—9 v. v.)
PALANKUS LIETUVIAMS jaunių bei mergaičių B/
sa prieš pirmenybes bu lusi iš garsiųjų Rotšildų
lę ją padidinant ir rūsy į- Hamilton: 21 Main St. East
13-14 m./, jaunių bei mer vo daromos įvairios prog šeimos ir pasaulinio gar
rengiant salę.
JA 7-55-75: FU 3-8928.
gaičių C /ll—12 m./ir jau nozės, tad nenuostabu,kad a
Mons, C. G. Adams,
Dėl pasitarimo susitarti1 tel.
Christ the King bažnyčios nių bei mergaičių D./1O
kai kurie oficialūs atsto
Čekoslovakija, 8-Graikija, mius sportinius pasiekiŠoje salėje per eilę metų
minėtu laiku.
administratorius-klebo m. ir jaunesnių/.
vai meisterio vardą sky
9-Prancūzija, lO-Rytinė mus/R.Tamulis/ir "TSRS
išaugo garsusis "Gyvatanas, prie kurios turi prie
rė Jugoslavijai, ypač po
ras", "Aukuras','chorai, ir tono organizuotos grupės globstį ir lietuvių para Tiek lengvojoje atleti- sunkaus Sov. Sąjungos pra Vokietija, 11-Ispanija, 12- nusipelnusio sporto meiseilė jaunimo bei suaugusių^ reiškia nepaprastą džiaugs pija aptarnaujama kun.A. koje, tiek ir plaukymo var- laimėjimo prieš Rumuni Suomija, 13-Rumunija, 14- tro"/D. Pozniak/.
jų organizacijų. Per šią sa- mą šio turto įsigyjimui. Sabo, greitu laiku iškelia- žybų programa apims be ją - 62:60.Bet į pirmeny V. Vokietija, 15-Vengrija,
16- Švedija.
—■ Maskvos penkiakovės
lępasiekti meniniai laimė PreLdr. J. Tadarauskuį ne rnas į Sault-Ste-Marie
veik" visas reguliarias run- bių pabaigi Sov. Sąjungos
Prie progos prisimin- meisterio vardą iškovojo
jimai, neretai Hamiltono- pašykštėjo šiltų žodžių, jo vyskupijos katedros admi-gtis. Mergaičių A klasė len rinktinė gerai įsižaidė ir
kime 1939 m. Lietuvoje su-vilnietis StasysŠaparnis,
lietuvių vardą garsino ne atlikto darbo proga. Meras nistratoriumi. Mons. Ada gvojoje atletikoje /16-17m./' meisterio ■vardą iškovojo
žaistų rungtynių pasekm - ast tovaudamas CASK Mas
tik laisvojo pasaulio lietu Vic.Copps savo žodyje iš ms ypatingai buvo palan m./ir plaukyme /15-16m/ užtikrintai
es. Mūsų valstybė, laimė-" kvos klubui,
vių spauda, bet ir mažum reiškė didelę padėką už pa kus ir daug padėjo lietu yra priskirta prie moterų
Šiemetinėse-keturiodama
antrą kartą Euro —
oms šykšti angliškoji spau puošimą miesto dalies gra viams.
klasės.
liktose pirmenybėse, daly pos meisterio
vardą, nu- IS VISUR
da.
Futbolas /soccer/bus vaujančios valstybės buvo
Į jo vietą atkeliamas
žiu ir naudingu pastatu, pa
galėjo šias valstybes:Lat
linkėdamas visiems lietu- iš Guatemalos misijųRev vykdomas tik vyrų klasėje, suskirstytos į du pogru viją 37-36, Lenkiją 46-18, —Naują Lenkijos penkiakoNeilgai trukus, didėjant viams,gražiausios sėkmės C.McKee ir pareigas per- kur kiekvieną tautybę at pius, kurių dviejų pirmų
tautiniam bei kultūrintai
ims pavasarį. Laikinai jį stovaus reprezentacinė ko jų vietų laimėtojai, susiti Estiją 33-14, Prancūziją vės rekordą atsiekė devyateityje.
darbui, ir šios patalpos li
pavaduos, jo brolis, Rev. manda - rinktinė. FutboĄ- ko pus iaubaigmėje. Mask 47-18, Italiją 848-15, Ven- niolikametė J.Kiršenštein
ko perankštos. Dirbantieji
las bu§ vieno minuso sis voje. Iš Tbilisio grupės pa griją 79-15,Suomiją 112- surinkdama 4717 taškų. PaŠiuo, neeiliniu įvykiu- Brian McKee.
skirų rungčių pasekmės8o
vienetai turėjo laukti savo Hamiltono lietuvių istoriją
tema. Šeštadienį, liepos 17 teko Jugoslavija ir Lenki 9.
m.kliutimis-11 2 sek. aukšdarbui eilės,dirbant net pa tapo įrašytas dar vienas
• Sudburio lietuvių jau d.lietuviai žais su estais. ja, o iš Maskvos-Sov.Są
6o m. , tolis-6, 36 m
mainomis. Ir taip darbas garbingas lapas.
nimas, po ilgesnių svyra Sekmadienį, pereitų metų junga ir Italija.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS tis-1,
2oo
m-23,
5 sek. rutulysvimų ir bandymų- nutarė nugalėtojai-latviai žais
virė iki vėlyvos nakties.
Pimose rungtynėse ,S-7,
98/silpnat".
/
įsijungti į ateitininkų or prieš lietuvių - estų lai
Tai matydami, energingesga nugalėjo Lenkiją 75:61, — Lietuvos futbolo pir
V.P.
ni tautiečiai ieškojo būdų
ganizaciją.
mėtoją dėl meisterio titu o Jugoslavija po sunktos
menybėse pirmoje grupė — Kuba Varšuvoje netikė
šį trūkumą pašalinti.Ne
lo.
kovos įveikė Italiją 83-82. je pirmauja Kauno Inka - tai
JAUNIMAS SPORTUOJA
nugalėjo Lenkijos bok
GAVO STIPENDIJĄ
pasisekus Lietuvių Namų
Lengvoji atletika ir fut Tad į baigmę pateko Sov. ras prieš Vilniaus Saliu
HSmiltono S LA kp. su
sumanymui, visuomenė
bolas vyks LakewoodHigh Sąjunga ir Jugoslavija. Su tą /Raudonarmiečių klu sininkus 6:4.
rengtos gegužinės proga,
Danguolei Remeikytei, School Stadione. Plaukymo sitikimą laimėjo pirmoji
pradėjo ieškoti kitų kelių
bas/, o paskutinėse vieto — Futbolo rungtynių pasek
-problemai išspręsti Susi buvo įvykdytos ir mažos Christ the King parapijos varžybos bus puikiame Fa pasekme 58:49, o mūsiš
se liko Kauno Atletas ir mės :Danija-Suomija 8:1,
tarus su preldr.J.Tadarau- sportinės žaidynės bernio klebonas mons. S.G Adams rmingdale Swiming Club
kis Paulauskas pelnė dau Alytus.
kų
irmergaičių
grupėse
lo
Brazilija -Argentina o:o,
paskyrė stipendiją per va 25 m.baseine, apie 12 m
sku, parapijos apimtyje bu
giausia taškų. Bendrai lie
Brazilija
- Vak. Vokietija
-13
m
.
vaikams
.
saros
atostogas,
vieną
mėnuo
Lakewood,
vo pradėta telkti lėšos, su
—Didelėse lengvosios atle
tuvis savo pogrupyje pel
Ir taip, 5o jardų bėgimą nesį Toronte, Ont. studijuo yaržybų tvarkraštis:
daryta visiems dirbantiem
tikos rungtynėse Rygoje 2: o.
nė
Sov.S-gai
daugiausia
Šeštadienį, liepos 17 d. :11 taškų- 103, kai tuo tarpu
gražiai pasirodė Lietuvos
vienetam tinkamas salės paergaitėms laimėjo Dana ti varonų muziką.
Studijos bus tęsiamos, vai. r.-4 vai. p.p. lengv.
projektas ir per truputį SuopytĄantra atbėgo Liusė
sportininkai:K.Orentas nu — 1967 m.Kanada mini
rusas
Volnovas
buvo
an

daugiau kaip pusę metų, pui Dransavičiutė ir trečioji be šių dar duemetus ir jai atletika.4 vai. p.p.futbo tras su 85.Nenuostabu,
galėjo 5 kirubėgimą per 14 šimtmetį. Nors pasiruoši:
ki "Jaunimo Centro"salė vieta atiteko Elzbietai Ta vėliau suteiktos vargoni las lietuviai - estai. 6. 30 kad po rungtynių, Sov. Są min.9,4 sek. Vaupšas buvo mai daromi pasaulinei pa
v.p.p. -plaukymas, vaka jungos treneris Ganelskis pirmas šuolyje į tolį-7,63 rodai ir kitoms iškilmėms,
šaka klebonijos birželio 2o mošiūnaitei. Tą patį nuoto ninko teisės.
lį
berniukų
grupėje
laimė

Danguolėj
jau
ir
dabar
re susipažinimo vakaras pareiškė:"Modestas pasi m. .Kalėdienė nugalėjo ie tačiau visiškai yra užmirš
diškilmingai pašventinta.
jo Vytas Stukas, 2/ Jonas parapijos bažnyčioje,daž ir šokiai.
ties metiihe-52, 29/geriau- tas sportas. Tuo reikalu
rodė tikru kovotoju.Ačiū
Tolis,3/Algis
Rimkus.Šuo

spaudoje pasirodė įtakingų
nai
per
Šv.
mišias
vargo

Sekmadienį,
liepos
18
Šventinimo iškilmėse dar
Lietuvos krepšiniui, išau sia sezono pasekmė Sov. sporto
darbuotojų ilgesni
d. 8, 30 ryte-plaukymas
lyvavo netoli looo lietuvių lis į aukštį mergaitėms:!/ nuoja, taip pat labai gabi
Sąjungoje/ ir A. Aleksiejū- straipsniai.
ginusiam
tarybiniam
spo

Dana
Šuopytė,
2/Virginija
..
kitose
muzikos
srityse
ir
12
vai
.
-lengv
.
attot
.
3
bei kitataučių svečių , jų
rtui tokį puikų krepšinin nas laimėjo 3 km.kliūtinį
Stubaitė,3/Dana Juozaitytė ______
___________
meninėje
saviveikloje.
p.p.-futbolo finalas.
tarpe JE vysk.V. Brizgys ,
ką". Taip pat lietuvis bu
Lengvojoje atletikoHamiltono yysk.Rayan, gen.
vo Maskvos publikos nu
grupėje aukščiau Šekspyro festivalis
Ji®?.'rr palukyme
sk mylėtiniu.
konsulas J.Žmuizdzinas su Berniukų
Stratforde,
Ont.
.prasi
Pa w ..dalyvių
,siai
iššoko
Jonas
Tolis
ponia , miesto meras Vic prieš Algį Rimkų irRober- dėjo Sheakspeare festiva- aičius
Trečią vieta užėmė
ai5jiu? yra
Yra neribotas,to
neribotas,to 
ŽutoA
’
tinai pakabinobatus "ant
Copps,parlamento bei mies
lis,
pradėtas
veikalu"Henri
del
visi
musu
engvaatle- Lenkija, nugalėdama Ita
vinies ", paskutinį kartą,
tą
Tolį.
D
augelis
vaikų
pa

to atstovai ir didelis būrys
kas IV".Festivalio atidary- tai ir plaukikai yra kvie liją 86- 70.Toliau valsty — Sov.Sąjungos futbolo pir- žaisdamas už Toronto City
rodė
puikius
sportinius
dar
čiami
kuo
gausiau
šiose
dvasiškijosJškilmingas pa
bės pasiskirstė taip:5 v.
rungtynėse prieš Hamilto
vinius, vertus dėmesio a- man suvažiavo apie 900
varžybose dalyvauti. Daly- Bulgarija, 6-Izraelis,7menybese Vilniaus Zalgi- ną.
maldas, kuries buvo atlik
teities
sportiniam
gyveni

ris mūsų sostinėje pralaitos A. V.parapijos bažny
me. Jais privalėtų susido
mėjoKalinino Volgai 2:3. — R.Berlyne gegužės
čioje ir salėje/sujungus
mėti Hamiltono Kovas.
Po šių rungtynių vilniečiai 23-29 d. d. vykusiose 16mikrofonus, /atlaikė vysk.
dvyliki J vietoje
'
J se
_____
randasi dvyliktoje
Europos bokso pirme Brizgys.Muz ikinė dalis bu
tuo tarpu latviai vra šešti, nybėse iš astuonių Sovievo atlilrta A. Vartų parapi
o estai keturiolikti.
7 tų
boksininkų,lai
tu Sąjungos
Saiu
jos jaunučių ir suaugusių
VISAI SUMAŽĖJO
mėjusių aukso medalius, du
jų chorų, vad.sol. V. VeriNEDARBAS
— Pasaulio mei sterio var-buvo Lietuvos boksininkai:
kaičiui, akomp.OBkrinskaidą Suomijoj iškovojo Sov . kaunietis Ričardas TamuBalandy Kanadoje buteLMeninė dalis ir vakarie
Sąjungai
lietuvis imtinin ♦ Rs ir vilnietis Danas Įtoz- •
371,
OOO
bedarbių,
o
vo
nė buvo erdvioje Jaunimo
kas
Rimantas
Bagdonas, iniakas. R. Tamulis /antras
Centro salėje, kuri svečių gegužės pusėje buvo tik
pusvidutinis svoris/ Eurobuvo aklinai užpildyta. Pro tai 265, OOO, arba 3.7%
—
Europos
bokso
meistepos čempiono vardą įgij
visų
dirbančiųjų.Tai
yra
gramą išpildė abu chorai,
trečią karta,
kartą, o D. P<
Poz
riai lietuvis R. Tamulis ir jau tvonia
ir sol.Verikaičio solo.a- mažiau: sis nedarbas po
Vilniaus
lenkas
D.
Pozniak
niakas
/Pussunkis
svoris/
1957
m.
Dėl
to
darbo
mint
tomp. D. Skr inskaitei,
buvo apdovanotiSov. Sąjun- - pirmą kartą. Į 1O aukso
sterija rūpinasi įgabenti
gos sporto draugijų ir orga-prizininkų - čempionų ska*
dar
apie
1OO,
OOO
naujų
Salės vestibiulis papuoHamiltono jaunimas, prižiūrimas K.Barono /kairėje/ psiruošęs šuoliui į
nizacijųcentro tarybos at- ičių.be aštuonių Sovietų
as gausybe gėlių su svei- gyventojų.
aukštį; dešinėje pusėje tas jaunimas laimėjęs geriausias sporto vietas.
minimo medaliu "Už įžy- Sąjungos boksininkų, pate
nimais rod ė, kad Hamilto^otoV. Pašilto.
ko vaE). vokietis ir lemtas.
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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L. K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA Š.M. BIRŽELIO MĖNESIO 11 D. P.P.
SKRUIBIO ŪKYJE, POINTE FORTUNE, RENGIA TRADICINĘ METINĘ

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS

DĖMESIO MONTREALIO
STOVYKLAUTOJAMS

Bendrovės pirmininkas
J. L. Norvaiša-Girinis lie
pos 1 d. išvyksta atostogų,
pirma į Atlantic City, po
to skersai Ameriką vyks
į Clevelandą, Ročesterį,
Detroitą ir liepoj 9,10 ir
11 dienomis bus Čikagoje,
kur tikisi pasimatyti su
daugeliu pažystamų ir pa
sitarti svarbiais reika lais.

Atsakymai į pagrindi
nius stovyklautojų klau
simus.

PASIRUOŠIMAI ATEITININKU KONGRESUI

ĮVAIRI, PLATI IR ĮDOMI PROGRAMA: PRIZINIS ŠAUDYMAS, LIETUVIŠ
KA MUZIKA, KOMIŠKI ŽAIDIMAI, BUFETAS IR GAUSI LOTERIJA.
Maloniai kviečiame visus Montrealiečius ir svečius gegužinėje
dalyvauti.
Kuopos Valdyba.

Kas? - Skautų-skaučių
stovykla.

ir moksleivių susirinki
mai; šeštadienį, liepos 3
d. 9 vai. ryto kongreso
atidarymas, pranešimai,
simpoziumas, 7 vai. kon
certas - Bičkienė, Vazne
lis,Kepalaitė; sekmadie
nį, liepos 4d. valdybų po
sėdis, pamaldos, 3 vai. iš
kilmingas posėdis ir 8 v.
banketas.
Į kongresu suvažiuoja
daug svečių is JAV irKa
nados. Pamaldas laikys ir
pamokslą sakys vysku pai V.Brizgys ir Pr.Bra
zys.Iš Montrealio į kon
gresą vyks Dr. P. Luko sevičius su Ponia ir kiti
ateitininkai.

vadovaujant dr.J.Sungai
lai, vyksta pilnu tempu. Su
daryta plati programa:
bus koncertas, linksma vakaris, banketas,
P rog rama: pe nktad ie
nį, liepos 2 dn, studentų

Kada?- Liepos 31 - rug
pjūčio 15 dd.
Kur? - Lac Sylvere -Bal
tijos stovyklavietėje.

REIKIA APSIDRAUSTI
REIKIA IR SAUGOTIS

Kaina? - 1 asmuo 30 dol.
2 asm. ,50 dol.; 3 ar dau
giau 60 dol.

MUZIKOS STUDIJOS

Vedamos op. sol. E.Kar
delienės, metinis mokinių
koncertas sekmadienį busėkmingas. Mokiniai visi
gražiai pasireiškė - pas
kambino ir padainavo gra
žių lietuviškų liaudies dai
nų. Po koncerto,trukusio
dvi valandas,tėvų komite
to vardu studijos vedėją,
E. Kardelienę, pasveikino
p. Ališauskas su p. Giriniene labai gražiu žodžiu
ir įteikė rožių bukietą, o
mokiniams p. Ališauskas
pasakė naudingų patarįmų
bei sugestijų. Po to visi
mokiniai su mokytoja nu
fotografuoti. Apie koncer
tą žada būti parašyta se
kančiame numeryje

Gegužinę - Pikniko

Vadovai? - I. Lukoševičie
nė, D. Zubaitė, D. Aneliū _
naitė, J. Piečaitis, H. Celtorius, R.Piešina.K. B&rteška, E. Tekutis.

Seimininkė ?-p.Kuncevrčienė.

FAKTAI

Ūkvedys ? - p. Žiurkevi čius.

KALBA:

1964 m. Quebec'o Provincijoje automobilių nelaimės skaičiais:

Kapeleonas? - Tėvas J.
Vaišnys.S. J.
Laužavedė?- Livija Bra
žėnaitė iš JAV.

Transportas? - Rūpinasi
tėvai.

Užmuštų

-

1.581

Sužeistų

-

36.935

Nelaimių skaičius-

116.500

Todėl Quebec' o Provincijoje apdraudos kainos kyla, palyginus su Ontario Provin

cija:
Registracija? - Pradeda
ma dabar pas vienetų va
Praėjusį savaitgalį Mon- dovus.
trealy buvo trejos
lie
tuvių vestuvės: Aus ros Va Pastabos? -Liepos 10-11
dd. organizuojama didelė
rtų bažnyčioje susituokė
J.Sta'niulytė su R, Simso- Skautų Tėvų-Rėmėjų;Sknu, B. Peciulaitytę ištekė autų Vyčių ir Skautų išky
jo už kitataučio; Sv.Kazi la į stovyklavietę.Reikia
miero bažnyčioje susituo išvalyti postovyklių aikšte
kė Vikt. Lukošius su B Bar* les ir pernešti palapinių
grindis, Tikimasi, kad tė
šauskaite.
Vestuvinės vaišės vyko vai šį svarbų priešstovyksuminėtų parapijų svetai linį pasiruošimą nepaliks
nėse ir buvo skaitlingos , vien tik savo vaikams ir
turtingos ir šaunios.Lai jų vadovams.
mingo vedusiems gyveni
Motto? - Bendras tikslas,
mo.
bendros jėgos - dvigubi
• Šį savatgalį Montrea - rezultatai.
lyje lankėsi Ottavos liet,
"Neringos"ir "Geležinio
bendrųpmenės pirminin Vilko"
Skautų-čių tuntai.
kas J. Šimanskis irta pro
ga pasitarta dėl bendro — KUN. J.BOREVIČIUS S. J.
Montrealio ir Ottavos lie
tuvių susitikimo liepos 25 iš Australijos siunčia
dieną pp.Skruibių ūkyje;
sveikinimus Montrealio
prie Ottavos upės.
Jonėms, Jonams ir Pet
rams,© iš Amsterdamo
kun. T.Kulbis, kuris ten
pavaduoja kun.Balčį.bet
Dr. J. 8EMOGA3 ir jis netrukus bus pava
5441 BANNANTYNE. Verdun duotas kun. J. Kubiliaus,
atvykstančio iš Čikagos.
Pirmadienį ir
.
ketvirtadienį
2-4 ; 7-9 p. m. TRUMPA KRONIKA

MAŠINŲ SKAIČIUS

NELAIMIŲ SKAIČIUS

GAUSU VESTUVIŲ

antradienį ir
penktadienį
P‘ m‘
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7.3175;

namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

DR. V. GIR1UNIENĖ

GREITAS IR TIKSLUS

A DLK Vytauto Klubo pa
laipinėj uraugijos mėnesinis
susirinkimas šį penktadienį
liepos 2 d. 8 vai. vakare, Klu
bo patalpose.
• Klubo pastatų statyba
pradėta ir jau pirmosios dalies
pamatai išpilti, šią savaitę pra
dės darbus geležies konstukci—
jos.

’’Vytautas Trust Co“ veikia
ir tvarko I-jų morgičių dokume
ntus per notarą J.Bernotą, ku ris artimiausiu laiku užbaigs paparuošiamąsias taisykles pasira
šymui. Po to, tučtuojau bus su.šąukti visi skolintojai, kurie
apsispręs užbaigiamąjį doku
mentų pasirašymą ir pradės
įnešinėti pasisbadėtasias pinigų
sumas.

Tel.; 861-8478 ir
861-8479
I

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

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

NOTARAS
DR. IRWIN COPNICK

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Dantų Gydytoja*
4966 Decarie Blvd.

Sun Life Building

Suite 7
Montreal, Que. Tel. 489-3191

Tel: UN 6-4364

Suite 2079

111.232

® Tony Yonušas, praeitojo
karo lakūnas - karininkas, yra
susirgęs, kuriam padarytos net
dvi operacijos Jean Talon ligo
ninėje.

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS ŽINIOS
- Mūsų parapijos var
gonininkas p.A.Ambrozaitis liepos mėn.23 d.
išvyksta su karišku or
chestrų į Europą, kur ma
no išbūti apie pusantrų
metų. P. A.Ambrozaitis
jau 1O metų vadovauja pa
rapijos chorui. Savo nuo
širdžiu darbu jis yra daug
prisidėjęs prie mūsų baž
nytinio giedojimo ir prie
kolonijos muzikinio gyve
nimo.
Už atlikta darbą
jam nuoširdžiai dėkojame
ir linkime vėl grįžti įMo
ntrealį.
Parapijos choras jam
ruošia išleistuve s ateinan
tį savaitgalį.

1465 De Seve Street,

Montreal 20, P.Q. tel. 766-5827

• D.Norkeliūnas kurį
laiką atostogavo Vermonto kalnuose.

LAIKRODININKAS

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

4.5% UŽ INDĖLIUS
4.0% Už EIN. S—TAS.
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2000.

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

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St.
*ekmadleniais nuo
10 30 iki 12.30 v., darbo dieno mi» —nuo 10 Uit 3 v., Išskiriant
pirmadienius ir Šeštadienius; vakarais — trečiadieniais ir
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 2472 dieną — penktadieniais
nuo 1 ii i 6 vai. ir vakarais— pirmadieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

-

KOKIO DYDŽIO?

• Medžiotojų - meške
riotojų klubas Tauras bir
želio 26 d. suruošė šau
nias Jonines su gusiomis
pramogomis,
• V.Verikaitis priimtas
Dabforth technikos mokyk
klon dėstyti muzikos.

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

LG.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

SIUVU, PARDUODU.

Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.
(storidžiai).
*6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

sssoooooaos

GNAS G U R čI N A S
889 — 56 Avenue
Lachine. Tel. 631-0882.
PINE LAND CORP.

agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. Hubert,
netoli St. Helen salos
( 1967 m. pas. parodos vieta).

Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.
Adresas: 5974 Turenne,
Montreal 5, Que..

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI,

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

"PARAMA"

PATARNAVIMAS.

- Pakrikštyta L. McLau - Liepos mėnesį musų
ghlin sūnus Shane Lino
bažnyčioje bus rytais mi
vardais.
šios tik 7.30 vai.savait
ės dienomis. Sekmadien
- Su šiuo sekmadieniu
iais kaip paprastai. Visą
baigiasi parapijos choro mėnesį klebonijoje bus tik
darbo sezonas ir prasi
vienas kunigas .Šeiminin
deda atostogos. Dėkoja:— kė išvyksta atostogų vie me choro dirigentui, cho nam mėnesiui. Parapijos
ristėms ir choristams už raštinė bus atidaryta tik
mūsų parapijos dvasinį
8-10 vai. rytais ir 6 - 8
praturtinimą gražia gies vai. vakarais. Prieš atvyk
me. Taip pat esame dė - stant, visada patartina su
kingi ir seselėms,ypač
sitarti telefonu, nes išim
seselei Bernadetai, už
tinais atvejais ir darbo
vadovavimą vaikučių cho valandomis gali nieko ne
rui, kuris gražiai giedo būti klebonijoje.
davo mišių metu.

- Visiems parapijiečia
ms linkime gerų atosto
gų. Poilsis kiekvienam
yra reikalingas. Teisin
gai vienas Amerikos pre
I
- Šią savaitę yra pirma zidentas yra pasakęs,kad
sis mėn. penktadienis. Va savo darbo jokiu būdu ne
galėtų atlikti per 12 mėn.,
karinės mišios 7.30 v. v. bet jį gali atlikti per 11
mėn., tai yra, vieną mėne
sį per metus pailsėjęs.

į

Adresas:

Liudo Januškos, įšventinto
kunigu Romoje, primicija i
vyko Toronte Šv:Jono baz
nycioje birželio 27 diena.
Kunigu jis bus Roehes'ery.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

STASYS DAUKŠA, LL, D.
4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

JOSEPH B. MILLET?

-2.471.500

Tel: 722-2472

•4 DVOKĄ TAB

ADVOK A TAB

Ontario

Adomonis Insurance Agency Inc.

Dr. J. MALISKA

DANTŲ GYDYTOJA

116.500

KLAUSIMAS

• Ponia Palubinskienė
: išvyksta į Austrija aplan
ikyti dukters, kuri dainuo
ja Vienos operoje.

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ

1.498.250

Nors Ontario mašinų beveik dvigubai, bet nelaimių mažiau.
Quebec'o Provincijoje metų bėgyje iš 1OO mašinų- 8 atsitinka nelaimė.

• Ponia Bitnerienė su
dukterimis išvyksta į Eu
ropą, kur viešės 3 mėne
sius.

1396 SL Catherine St. W.
Saite 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051

Ouebec'e

• A.Skrupskienė buvo
susirgusi ir gydėsi ligo
ninėje.

• Būsime dėkingi visiems,
kas patars savo kaimynam
užsiprenumeruoti <Neprikl.
Lietuvą.

PARDAVIMAS - PIRKIMAS
rezidenciniai namai,
apartmentai, investacijos,

morgičiy parOpinimas.

“VĖŽINA

ANTANAS GRAŽYS

REALTIES

Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas
Aliejus ir įrengimai an?. Idytmii
Nemokamas krosnių valymas ir
Tel.: 739-9328. aptarnavimas

Brokers
6571 - 10th Ave. .Rosemount

Sov. Andrius Zlsiunas.

Ar žino m a .>kad

Liet. Kredito Kooperatv
vas "Parama", praneša
savo’ klijentams, kad nuo
š. m. liepos 1 dn. iki rugs ė
jo 1 d. šeštadieniais vasa
ros metu raštinė bus uždą
ryta.
A. Staniulevič ius
Paramos reik, vedėjas

Montreal 36, P■ Q725-9788.

Montreal Real Estate Board Nariai

„NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ
spausdina bilietu*, pakvie
timus, vizitines, įvairiu*
blanku*, receptam* lape
liu*, vadybiniu* pakvietimu*, mirtie* atveju užuo
jautos laiškus, padėkos
kortele*, visokiu* ,,*tatmesstu*", voku* su adre
sai*, laikraščiu*, žurnalu*
ir knyga*.

Darbą atlieka pigiąu, ne
gu kito* spaustuvė*.

KEATING FORD
Sales Limited
4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD
MUSTANG — TRUCKS

Uted cars

1 year guarantee

Kviečiame įsitikinti.

Kreipkitės į

Spausdtniu* galime priimti pa*
tu ir paštu pasiąsti.

LEO GURECKAS

Apkasui 7723 Gtorge Street,
LaSalle, P. Q., Canada.

Keating Ford Sale* Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

Tel. namų DO 6 - 2548
Įstaigos 769-8529

