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jau prasidės neužilgo^BėKko
įvyks 1965 m. rugsėjo
4-5 dienomis Detroite.Iš- 1 savaitė.Tai puiki proga pa
kilmingas sus trinkimas- gilinti žinias lituanistikoje
akademija įvyks rugsėjo ir susipažinti su New Yor
5 d., sekmadienį, po pie ko apylinkių lietuvišku jau
nimu bei N.Y. miesto įdomu
tų Northland Inn.viesbu.
čio salėje Southfield 8 my mais.
Jau penki metai kai tokie
lia - Greenfield.
Taip pat rugsėjo 5 d. kursai negalėjo įvykti dėl
susidomėjusių mažo skai
7 vai. vakare ruošiamas
čiaus. Jauskime pareigą iškilmingas koncertas nors šiemet užpildyti mini
balius didžiojoj armėnų
salėj Southfield - North - mumą-8,Iki šiol uzsiregis
travo tik 5.Kelios dešimtys
western Hgv. Pakviesta
dainuoti Vanda Stankaity- studentų užsiregistravo;
prancūzų,vokiečių,rusų, len
tė.
Iš anksto rezervuoja kų ir kt .kalboms. Ar nebūtų
malonu, kad nors minimu
Kairėje kongresmanė Edna Kelly, labai prisi
mos vietos.Tuo reikalu
skambinti Vandai Vaitie- mas susidarytų lietuvių kai
dėjusi prie Pabaltijo valstybių bylos išjudi
bai?Neapvilkime prof.A. nei tel. LO 5-8385.
nimo ir rezoliucijos už Pabaltijo klausimo iš
Vašią kuris nuoširdžiai rū
Gydytojų
Suvažiavimo
kėlimą Jungtinėse Tautose. Dešinėje Atstoviu
Bendrojo Amerikos Pabaltiečių komiteto delegacija audiencijoje su Valstybes sekretorium Dean Rusk.
pinasi lituanistika Fortham
rengimo
k-tas
maloniai
Iš kairės: B. Albats, Latvių sąjungos biuro Washingtone vedėjas, Latvių Sąjungos vicepirm. Alf. Berzinš,
Rūmų priimtosios rezoliucijos autorius Kong
Universitete, kuriame yra
kviečia
lietuvių
visuome
Alto pirm. L. šimutis, Valst. sekr. Dean Rusk, Latvių Sąjungos pirm. prof. Petras Lejinš, estų atstovas
reso atstovas John S. Monagan.
sudarytos geros sąlygos to
nę
ne
tik
iš
Detroito,
bet
J. Buschman, Estų Tautinio komiteto pirm. Heikki Leesment ir Alto vicepirm. Antanas Rudis.
ir iš kitų miestų dalyvau kioms studijoms.
ti šiame iškiliame paren
Už lietuvių kalbą duodavykdo žiauriausi terorą ramių
gimę.
Šią anonsinę žinią pra ma 6 kraditai. Be to, yra ge
žmonių, kurie teroro aktų net
šė paskelbti lietuvių perio rai įrengtos sporto aikštes
ruošti gintis; sunkus ir todei.
baseinas. r>ac
Pas
dinėje spaudoje S uvaziavi ir palukymo Kocomao
nenujaučia ir todėl negali pasi
PAVERGTŲJŲ SEIMAS
PIRMU PUNKTU BALTI
kaitos
vyks
1-4
vai.
po
piet
mo
Rengimo
K-to
pirm
kad JAV neturi tvirtos politi
PRIMENA BALTIJOS
JOS VALSTYBĖS
šešias savaites. Mokslas
Dr.
Vyt.
Majauskas.
kos,
kuri
nesidairytų
į
šalis
ir
VALSTYBIŲ
BYLĄ.
SUŽINOS LIETUVOS
AMERIKOS JUNGTINIŲ
prasideda liepos 6 d. Duoda
nesiklausytų, kas ką kalba ar
„ „.
o . . c
Pavergtųjų Europos
GYVENTOJAI,
VALSTYBIŲ
ba ką siūlo.
Ryšium su SovietųSą- tautų seimas /ACEN/Šių PAIL. JONAS RIMŠA RUO mos stipendijos. Parodyki
susidomėjimą irįvertin
jungos agresijos pries Bal meįų Pavergtųjų Tautų ŠIASI ATVYKTI Į J. A. V. me
gimtadienis, įvykęs prieš 189 it po, didelių nusivylimų ir jie
AMERIKAI TRŪKSTA
kime besirūpinančio profe
tijos valstybes ir su Bal- SavĮĮtės paramos pirrngtus — 1776.VII. 4 — viso ms pasitaisys ūpas. O gi oku
soriaus ir instituto vice-di
VALSTYBIŠKAI
tijos valstybių lais ves ko- mu punktuPnu^ato Lietupasaulio lietuviams, šiemet jį pantas žino, kaip laisvę mėgs
Dail. J. Rimša, ypač
rektoriaus A. Vasio pastan
PERGALVOTOS
E* 25
^etlsukcaktim> vos, Latvijos ir Estijos by- pagarsėjęs Pietų Ameri- gas išlaikyti lietuvių kalbą
minint, istoriškai įsimintinas, tnnčioji lietuvių tauta neapken
čia
okupacijos
ir
okupanto,
Pavergtųjų
Seimas lą
į . Pavergtųjų
Pavergtų’ Savaites
Z___ ' ‘ pro-koje, ruošiasi atvykti į
f a.vergtų jų Tautų
rautu oeimas
POLITIKOS
nes tada, kai Letuvos okupan
šiame universitete .Be prof
g*Į'seimas
Selmai drauge su Rytų JAV-es.Sių
JAV-es.Šių metų
metųspalio
spalio
tas — senasis imperialistas ir nors jis 25-rių metų proga ir ir todėl Vietname neveikiama išsiuntinėjo Jungtinių Tau- JĮ
A. Vasio programai vadovau
užtaiso
’
’
šėtono
šokį
“
šokti.
tų
nariams,
laisvojo
pašau£
uropos
kraštų
kilmės
Amėn.
numatęs-vykti
į
CleEuropos
mėn.numatęs- vykti C 1«
kolonistas rusas ’’švenčia“ 25
ta ip, kad karas būtų laimėtas.
lio
vyriausybėm?■' ir spau- merikiečių
merikiečių Federacija
Fed<
j °. vyrmusybėm
ir velandą, Ohio ir ten suruo ja kun. prof. VI. Jeskevičius
- rių metų lietuvių pavergimo
Konstatuokime svarbų ir JAV nori tiktai nepralaimėti.
dai tokio tūbinio pareiški- su Pavergtųjų Tautų drau- šti savo kurinių parodą - prof. J. Puzėnas ir prof .A.
sukaktuves,
reikšmingą faktą;
Vien gi gynimasis į laimėjimus
_______________
j „i
"International galerijoj"^ Salys.
i ■
gų amerikiečių
sąjunga
Dėl katalogo ir informaneveda. Tokia reikalų padėtis
JAV PARLAMENTAS
Pries 25-rius metus, darys
§ar 5 žygių,
~
j soviet itt#- _
_____ ___
___ _______
kad
Paskui
numatęs
vyktib į C i
AMERIKOS LIETUVIAI
ypač žalinga ta prasme, kad 1940 birželio 15-17 dd. ,so- £kolonializmas Baltijos" kagą.Jei viskas gerai sek.Į cijųkreiptisProf.A.Vasys
PRIĖMĖ ANTIOKUPACI
PAJUDĖJO LIETUVOS
Fordham University
ginantis tenka daug aukotis,
Y 1.e^kariu?m+eae l?lvTeP valstybėse būtų įrašytas
sis užsuks
užsuks ir
- j----------------NĘ PABALTIJO
sis
Los Angel Bron (n.y.1o458. B.S.
LAISVĖS. KRYPTIMI..
daug turėti nuostolių ir daug f* f Estiją, Latviją ir LieTautų
darbotvarles,
Calif,
REZOLIUCIJĄ,
turėti nemalonumų, ypač ken tuvą.Tuo veiksmu SovieJų žygiai, jų pastangos ne
kėje.
kurioje sakoma: Sovietai prie liks be teigiamų pasekmių. Jos čiant prestižui ne liktai pašau tų Sąjunga, vykdydama MoAntruoju
punktu Paverlinėje opinijoje, bet ir užpulta
slaptą"—
—
vąrta atėmė Pabaltijo valsty
būtinai ateis. O
m.e
priešo
krašte,
kuris
dėl
to
ji
susitarimą
pasidalinti
6
• - -Seimas
- b
bėms teises, kurias tautoms ga
rainoje
Pavergtųjų
KAIP GI YRA SU LIETU tampa nepajėgus rimtai gintis. Baltijos valstybes ir Len
tąntuoja Jungtinių Tautų char
numato visų sovietų paver
VIAIS KITUOSE
kiją, sulaužė su trim Bal gtųjų Rytų Europos tautų
ta; Sovietai tebevykdo Pabal
KRAŠTUOSE
?
tijos kraštais savo pasi - laisvo apsisprendimo klautijo valstybių gyventojų išveži
KITOS NAUJIENOS
rašytąsias taikos ir nepuo- ga
mus tikslu pakeisti gyventojų
E.
Antrasie Pasaulio Lietuvių
limo sutartis.Buvusios la**’
sudėtį Pabaltijo tautų nenau Sėimas tuo r.eikalu yra prie • Naujosios Zelandijos
isvos
ir
klestinčios
BaltiDVYLIKTOJI
LAISVĖS
dai, — todėl rezoliucija skati męs rezoliuciją ir įpareigojęs min. pirm. pareiškė, kad
DIENA
na JAV prezidentą kreipti pa PLB Valdybą veikti. Iš tikrų jeigu Vietkongas nepriims jos valstybės buvo prievar
ta įjungtos į kolonialinę so
taikos pasiūlymo, tai N.
Saulio opiniją per Jungtines jų kitose valstybėse lietuvių,
Philadelphijoje, istori1Zelandija Vietnamui siųs vietų imperiją.
Tautas bei kitus tarptautinius
suėmus visus draugėn, juk ne pagalbon savo kariuome Baltijos valstybių byla, nėję Kongreso Salėje, ku —
forumus tokiomis priemonė
mažiau, negu jų yra Jungtinė
lygiai kaip ir kitų sovietų rioje 1790-1800 posėdžianę.
mis, kad Pabaltijo tautoms bū
se Valstybėse. Tat ir veiklos _ Popiežius Paulius,pro- pavergtųjų tautų bylos,tė- vo JAV Kongresas, kur
tų sugrąžintos iaisvo apsispren efektas, jeigu v’si jie pajudėtų
1791 m. buvo priimtas "Bill
jektavęs kelionę į Jungti- ra dalis antrojo pasauli
dimo teisės.
taip, kaip pajudėjo JAV lietu
nio
neišspręstų kiau of Rights",birželio 30 d.
nes Tautas ateinančiais
r
4~ karo
--------viai, efektas būtų dvigubai di
REZOLIUCIJA
metais, dėl aštrėjančio ka- Simų, reikalaujančių sku- buvo atžymėta dvyliktoji
dėsnis Jungtinių Tautų atžvil
Laisvės Diena. Garbės sv
ro dabar projektuojąs pas- baus sprendimo sutinkaPRIIMTA
giu. kokios teigiamos pasek, kubinti ir į JTO sesiją at- mai su per karą irpokaro ečiais buvo Baltijos vals
VIENBALSIŠKAI,
mės būtų tose valstybėse ku vykti dar šį rudenį.
Sovietų Sąjungų^
Sąjungos ir
L Vaka
V_L„ tybių diplomatai. Laisvės
Canada’s national pavilion mil be Expo’s
rų galybių padarytais pa.297 balsais, prieš niekam ne riose jie gyvena? Kas gi šiuos • Bulgarijoje daugiau
par Dienos apeigose dalyvavo
biggest, costliest, probably liveliest.
balsuojant. Rezoliucija įnešta klausimus dabar turi judinti? duodama laisvės privači- žadais bei iškilmingais į- 65 amerikiečių ir tremti
ai iniciatyvai. Visi sateli- sipareigojimais, o taip pat nių organizacijos.
kpngresmano John S.Monagan
Toks bus Kanados pavilionas 1967 m Parodoj.
TARPTAUTINĖJE
Dėmesio vertas ypač
tai tokiu būdu pamažu arti- sutinkamai su Jungtinių
ir. vieningai priimta užsienių ko
POLITIKOJE
Tautų nuostatais ir visuo Laisvosios Europos Komi- da nepripažins Estijos, La- ARCHITEKTAS
misijoą..
naši prie Vakarų
tinai
pripažinta apsispren teto prezidento Richardso- tvijos ir Lietuvos aneksi - A.BANELIS
Kitas pabaltiečių laimėjimas,
praėjusi savaitė davė ganary
jos".Amerika ir pavergtiekad
nioji duktė perėjo is pro dimo teise. Todėl Estijos, no žodis,priminęs "Bill
škių teigiamų faktų.
of Rights" esmę ir " bru- ji kraštai nori ir siekia tai- gyvenąs Toronte, dalyvautestantų į katalikų tikybą, Latvijos ir Lietuvos byla
JAV SEKRETORIUS D.
Išsisklaido netikrumo pade nes teka už kataliko.
priklauso tarptautinių kon- talaus pavergimo meti - kos, nes taika implikuoja
ja 1967 metų Montrealyje
ferecijų ir Jungtinių Tau nes, kurios išpuola birže - teisingumą ir laisvę. E. būsimos
RUSK PRIĖMĖ BENDRĄJĄ tis Alžyre. Nors buvo teigia • Spauda pranešė, kaip
' ’ '
” ’ pare'
pasaulinės
ma, kad perversmas Alžyre sensaciją, kad sovietai pa tų darbotvarkei.
lio mėnesį". Priminęs Bal
PABALTIEČIŲ
dos statyboje ir dažnai at
Betarpiškai laisvojo
lyg ir Pekino inspiruotas, bet siuntė į erdves du sateli
tijos valstybių užgrobimą • Bendroje Europos vals vyksta tais reikalais į Mo
DELEGACIJĄ,
aiškėja, kad Pekinas čia, jeigu tus su žmonėmis, iš kurių pasaulio politinė ir diplo
ir okupaciją, ir pacitavęs tybių
o
lių rinkos organizacijo
ntrealį.
matinė parama pavergto
kuri JAV sekretoriui įteikė me ir veikė, tai bus stipriai praki esą gauti, pasikalbėjimai,
1940.7. 23. Valstybės Depą- je inesusitarta
____ ________________
dėl žemės
sioms Baltijos tautoms
partamento pareiškimą
morandumą ir su juo diskuta šęs.
ūkio produktų tvarkymo. • . NL redakcijoje yra du
bet Maskva teigia, kad
yra ypač skubi šiandieną
dėl sovietinės agresijos
. _____krizė,
_____1_____
4_„ pir- laiškai iš Lietuvos _Pra Xo rūpimus klausimus. Tai yra
Vyksta
kurioje
pasiųstas
satelitas
be
Boumedienne, naujas Alžy
dėl nesiliaujančio rusini - Baltijos valstybių atžvil- mą rolė pr klauso Prancū nui Simonaičiui-Verdune
svarbūs ir svarūs faktai rodą,
žmonių.
Vakarai
spėlioja,
ro diktatorius, .aiškiai pasisakė
A Chizutytei-Lasallėje.
A
,_i.
*
ir A.
kad pagaliau, kai taktai veik
kad rusams nėpasiseke tie mo bei sovietinimo. Balti giu,Richardsonas pažymė-zijai.
už Alžyro savarankiškumą. Ir
JAV
________ u____
_ ir Kini Adresatai kviečiami laišliau susirūpinta pavergimo kla
satelitai, todėl jų paleidi jos kraštams yra paneig jo: "Aš didžiuojuos J.A.V. o Varšuvoje
be to, kas ypač svarbu, kad
............ l
kus
atsiimti.
aktua
usimais, ateina ir tūli jau laimė
mą nuneigia. Ar nebus tai tos net išviršinės apraiš vyriausybe,kad nepripaži- jos atstovaftarėsi
kos nepriklausomybės, o'
no ir,esu tikras, kad nieką-Hais klausimais.
jimai, kurie prieš tai nebuvo ALŽYRAS NESIDUOS BOTI nauji negįžtantieji.
sovietų okupacinė valdžia
galimi. Bet tai yra pradžia į
BOLŠEVIZMO
• Indijos ir Pakistano pa- skubina kolonizavimo vyktolimesnius žygius.
TRAMPLYNU
sienyje nustatyta taika.
smą.
E.

PRfltdUSI SflVflITt

ENTUZIASTINGASIS
JAUNIMAS IMASI VEIKLOS
INICIATYVOS.
Nors VLIKe buvo jaunimo
iniciatyva atidėta ’’studijoms“,
tačiau jaunimas nenurimo, ir
jo iniciatyva jau eina pirmyn.
Jau organizuojamas

ŽYGIS Į JUNGTINES
TAUTAS.
(Žiūrėkit^ 2-rą puslapį). Visa
tai sutelkus į visumą, gauna
iras daug patrauklesnis ir vii
tingesnis vaizdas, negu ligšiol
kad buvo.

Lietuvos okupanto akys ”dū
mų nebijo“, bet vis dėlto jam
nebua malonu ’’nuryti laisvės
pastangų piliulę“. Ypač gi ne
bus malonu, kad visa tai

Į AFRIKĄ.
Ne be to, kad dėl to atidė
ta . Azijos ir Afrikos valstybių
’’viršūnių“ konferencija beveik
pusei metų ir visai uždraustas
’’jaunimo festivalis“,
kuriuo
bolševikai gilina kituose kraš
tuose savo propagandą.
Ne be realybės žinojimo
Tuniso prezidentas Burguiba
pareiškė, kad Ben Bello paša
linimas yra naudingas. Jis ir
pats nebūtų dalyvavęs ’’šalta
me Pekino su Maskva kare“,
kai jis kovoja dėl ’’viršūnių“
susirinkime dominavimo.

SUNKUS REIKALAS YRA
KARAS VIETNAME.
Sunkus dviem atvejais: Sun
kus pačiame Vietname, nes
komunistai ne kariauja,
bet

Pabaltiečių vėliavos demonstracijose Washingtone birž. 13 d.
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LIETUVIŲ VISUOMENEI INFORMUOTI KOMISIJOS
PRANEŠIMAS
NEW YORKAS.birželio 29 d.-Čia pradedamas-nau
jas žygis,žygis į Jungtines Tautas. Jo tikslas-reįkalan
ti, kad Jungtinės Tautos nebedelsdamos imtųsi priemoniųkolonializmui likviduoti ir Europoje, būtent, Lietuve
je, Latvijoje bei Estijoje-pačiame Europos
me centre.

On sol Elzbietos Kardelienės Muzikos studija po metinio koncerto^ įvykusio birželio 27 dieną Aušros Vartų salėje. Iš kairės
sėdi- Elena Lukaitytė, Rūta Pocauskaitė, Jacintą Gustainytė, Danutė Styra itė, Rima Styra it ė, Studijos vedėja E. Kardelienėj Vi
viana Vaupšaitė, Rūta Jaugelytė, Linda Gudaitė, Ramutė Naruševičiūtė; antroje eilėje: Petras Vaupša, Arūnas Ališauskas, Saru
nas Norvaiša, Pranas Vaupša, Algis Jaugelis, Dajena Janulionytė, Dalia Blauzdžiunaitė, Linda Blauzdžiūnaitė, Linda Vaupšaitę
Violeta Adomonytė, Virginija Murauskaitė ir Veronika Ambrozaitytė. Kelių mokinių nėra.
Foto: Tony Laurinaitis.
P.S. Koncerto aprašymas 4 ir5 puslapiuose, foto- pas T. Laurinaitį, 1920 Frontenac Street, Telefonai 525-8971.

"Žalia šviesa" tam žygiui pradėti duota birželio 25tosios vakarą New Yorke įvykusiame lietuvių visuome
nininkų susirinkime, kurių tarpe buvo Vliko.Am. Liet.
Tarybos,Am.Liet.Bendruomenes ir eilės kitų organiza
cijų vadovai ir atstovai.

Trimito ridos

Žygį suplanavo
Amerikos
lietuvių
jaunimo XVM1_ULLC7V<X0
komitetas,,
v
HYVD XICIUV
LUį jauauuv
tas pats, kuris
ris gegužės 15 d. suorganizavo apie dviejų
tūkstančių lietuvių žygį į Washingtoną. Sumanymas jau
anksčiau Sėtuvių visuomenei buvo praneštas ir žinomas,
kaijj'septynių punktų programa".
uma

valome neužmiršti tų sa krante, atsigaivinti gai
viam Ottavos upės vande
vo didvyrių, kurie savo
darbais, kančiomis ir kr nyje.
Kaip ir kas metai pro
auju sulaistė lietuvos že
Užsimojimo pradininkąiAntanas B .Mažeika, Antanas
Sniečkus .Algirdas Budreckisir Algimantas Gureckas,
mę, kurie mirė, kad mes gramoje bus populiarus
prizinis šaudymas, kuria
gyventumėm.
Romui Keziui pirmininkaujantį visuomenininkų susirinki
MŪSŲ PAREIGA
me galės dalyvauti kiek mui smulkiau išdėstė sumanymo esmę ir planą.
Mes neturime būti
Kai šiais metais rau kurčiais ir nebyliais,mes vienas šaudymo sporto mė
Esminis žygiotikslas-atkreipti Jungtinių Tautų dėme
donasis Lietuvos okupan neturime teisės paskęsti gėjas. Pirmųjų vietų lai sį į Lietuvos ir apskritai į Pabaltijo valstybių padėtį
tas kartu su sau ištikim - asmeninių gėrybių jūroje mėtojams yra paskirtos
ir su savimi nusinešti tai, vertingos dovanos. Vyks į
taip girdima i,kad būtų sukliudytas polinkis tų kraš
ais pakalikais džiaugsis
tradiciją įėjusios virvės
tų likimą vis dar nutylėti ir gal net visai pamiršti.
įietuvos pavergimo dvide ką turime palikti.
Mes turime, mes pri traukimas ir įdomūs žai
šimties penkerių metų su
Laikas tokiam užsimojimui tinkamas irpalankus,ypač
kaktuvėmis ;kaiį pavergtus valome visą tai suženklin dimai vaikams.
Dalis _gautojo
kai ne tik įtakingoji spauda, bet ir Amerikos Kongresas
ti, viską surašyti į stipri, pelno
mūsų brolius ir seseris
iš naujo aiškiai pasisakė prieš tokį pamiršimą.
us, saugius pergamentų la- bus paskirta Montrealio
kalbės,klastos,melo ir
apgaulės žodžius .dergs pus.Mes turime atžymėti lietuvių stovyklavietės
Kad žygis būtų pastebėtas ir jo reikalavimas būtų
ir juodins garbingą mū visus žuvusiųjų laisvės ko- "Baltija"statybos fondui.
------j.._ , atžymėti
Maloniai kviečiame visus
vardus
išgirstas, jis turibūti stambaus masto.Todėl į jį būtina
sų tautos praeitį, keiks ir votojų
sutelkti bent 15, geriau bent 2o tūkstančių dalyvių.
niekins už tėvų žemės lai’ 1 kiekvieną jų išniekintą ka Montrealiečius ir svečius
pą, kiekvieną jų krauju ap šaulių gegužinėje dalyvau
svę žuvusiųjų didvyrių
Ž ygis turi būti iš anksto išgarsintas ne tik Amerikos,
vardus, su įniršimu lygi laistytą pėdą, kiekvieną jų ti.
bet ir viso pasaulio politiškai sąmoninguose visuomenių
ns jų užtiktuosius kapus, laimėjimų ir skaudaus li
sluogsniuose .Pradininkai jau turi sudarę tam reikiamų
• Aktyvus Montrealio
lieps šokti ir dainuotikeL kimo vietą. Mes turime
ryšių ir yra numatę konkrečių to garsinimo plano bruc
suženklinti kiekvieną jų visuomeninkas, kuopos š.
ti trukšmtngas ovacijas
žųkurių dalis jau minėta skelbiant"septynių punktų pro
jo kruvinai garbei ir dži gyvybės ir sunkių atodū kūrėjas savanoris J.Viliu
gramą".
augtis jos primestais ver sių datą.Mes turime at - šis ilgo savaitgalio proga
Laisvės dienomis vėliavai kylant, trimitai malda gausdavo.
rasti kiekvieną pelenais buvo išvykęs sėkmingai
gijos pančiais.
Pradininkai yra sudarę organizacinius ir technikinius •
“
Kai nevalios sukaus paverstą sodybą, kiekvie žvejybai į Ottavos, upę
žygio vykdymo planus: JT narių atstovybių individualaus APIE PABALTIJO TRA PAMINĖTOS J. JUŠKOS
ną sunkiom tremtin išga pas p.Skruibius.
tyta tauta, negali ištarti
lankymo, demonstracijos dalyvių sutelkimo ir lėšų tel GEDIJA ŠVEICARŲ
bentą musų tautos vaiką.
15O-sios GIMIMO METI
savojo žodžio, ir negali
kimo planus.Garsinimo ir vykdymo sąmata-apie 25- 3o SPAUDOJE
Mes turime nepamir - TORONTO VLADO PUTNĖS.
net ir mažiausiai pagerb
tūkstančių dolerių.
ti savo už laisvę kovoju šti ir tų, kurie savo dar VIO S.KUOPA
bais užsipelnė Judo var
Lietuvoje paminėta
sių ir žuvusių didvyrių,
Vakarų pasaulyje pla
Kuopa savo piniginiu
dą.
Pradininkai pareiškė pasitikėjimą laisvėje esančiųjų čiai skaitomų dienraščių kalbininko ir tautosakinin  nors jie savo krūtinėse
Mes turime parodyti įnašu prisidėjo prie K. L.
lietuvių visuomenės susipratimu, kurio ir tik kurio dė "Neue Zuercher Zeitung" ko Jono Juškos darbo ir nešioja jų herojiškumo
ka bus joje pakankamai pasiaukojimo, būtino sutelkti to birželio 15 d./tarpt, laida gimimo sukaktis. A. Mockų ugnį, nors jie savo lūpo pasauliui tikrąjį Lietuvos B.Toronto apylinkės ini
ciatyva’lietuvių kapinėse
okupanto veidą.
kiai aibei dalyvių ir lėšų.
nr. 162 / įdėtas Alberto kus "Tiesoje" /birž.9, nr. mis legendomis kartoja
Visam tam, mes priva- statomo paminklo kovotoGeručio straipsnis "Pa 133/ pastebi, kad J. Juškos įų varaus, jų heroiškus
tome rasti laika, išteklius jams, žuvusiems už LietuŽygis prasideda daba r.Jo apogėjus-masinis susirin baltijo valstybės sovietų darbai žymia dalimi persi žygius kartų kartoms
kimas New Yorke/MadisonScįuare/Gardens/su atitinka- junge".
~
ir priemones.Mes privalo vos laisvę.
D r. Gerutis įsidė pynę su brolio Antano Juš kartoja.
Kai nestojančių metų me visą tai palikti musų • Kuopos šaudymo ko:maprograma ir masine eisena su pareiškimais Jungti- įnėtinam straipsnyje pla- kos veikla. Tai esąs retas
nėms Tautoms-bus šeštadienį, lapkričio 13-tą.
čiai atpasakoja įvykius kultūros istorijoje reiški tėkmė, negrįštamai slen Tautos istorijos lapams, manda, susidedanti iš š.J.
ka juodojo praeitin; kai
Tai yra mūsų pareiga, Budreyičiaus, š. VI. Rukšpr Įvedusius prie Rytų nys. J. Juškai priklauso
mūsų šventą pareiga.
to, š. B, Savicko ir š.J.UsVisuomeninkų susirinkimas,po eilės posėdžių pasi Europos padalinimo. Pa nuopelnai, leidžiant dainas gyvieji dienų liudininkai
J.Silėnas
valto,birželio mėn.6 d.Usu savimi nusineša viską
sakymų, pastabų bei patarimą, vieningai pareiškė prita lietes Lietuvos okupavimą ir lietuvių- kalbos žodyną.
dora vietovėje dalyvavo
rimą sumanymui ir pasitikėjimąpradininkų kompeten sovietinio režimo įvedimą, Būdinga, kad J. Juskos su ir apsikloja užmaršties
dalinių veikla
tingumu vadovauti jo įvykdymui. Pasitikėjimas išreikš sekusią nacių okupaciją. kaktl m mint, dabar primy- dulkėmis.
šaudymo varžybose prieš
tas:!/nutarimu laikyti laikinį žygio pradininkų komitetą Gerutis
"
■■ ■toliau
-■
Toronto suomių komandą.
Mes, kad pate is inus
pabrėžia, gtinai nurodyta i broliams
pritartu ir patvirtintu žygio rengimo vykdomuoju komi
Juškoms teiktą aktyvią ru mums likimo skirtą misi
Montrealio L.K.Min- Varžybas laimėjo šauliai
tetu, 2/pasižadėjimu apsiimti ir atlikti pareigas, kurias kad Pabaltijo valstybės sų mokslininkų ir mokslo ją, kad pateisinus savo ge daugo šaulių kuopa.
14 taškų skirtumu.
daugiausia
nukentėjusios
atlikti ką vykdomasis komitetas kvies.
įstaigų
paramą.
Lietuvoje
Kuopa
š.m.liepos
11
d.
Montrealio mindaugėnties
vardą,
kad
išlaikius
nacionalsocialistų ir ko
visiems žinomam p.P.Sk-nai sveikina brolius Toron
munistų valdžioje. Toliau paskelbtos visos brolių pa gyvą negęstančią kovos
Komitetui patarta artimiausiu laikųpasitarus su kom
ruibio ūkyje, prie Ottavos to šaulius su laimėjimu,
sovietų įvykdyti skelbtos dainos ir kit. E. ugnį, ir ją išsaugojus at
petentingais visuomenės atstovais,pasirinkti jo paskirtį aprašyti
einančiam kartom, kad
upės, Pointe Fortune, gra- garsinant lietuvio vardaki
išvežimai, genocidiniai
tiksliau apibūdinantį pavadinimą/Sustrinkimą šaukdami veiksmai, gyventojų skai
atskleidus. pasauliui žiau štoje, medžiais apaugusio tataučių tarpe, ir pageidaugradininkai pasirašė kaip "Lietuvių Už Nepriklausomy- čiaus mažėjimas, priver
rias atpildo šaukiančias
je, pakrantėje rengia kas - ja savo jėgas išbandyti su
ę Laikinasai Vykdomas Komitetas''/.
metinę lietuviškų t/adicijų šauliais mindaugėnais .
stinas ūkio sukolekty vinb— yra blogesnė,kaip sovietų okupanto nedorybes, kad
puoselėjąmą, didelę .puikią
, intensyvus pramoni- satelitinių kraštų. Nuro parodžius pasauliui mu
Komitetas tuojau pradėjo organizuoti darbo komisi mas
gegužinę.
DETRQITO STASIO BUTsų
laisvę
mylinčios
ir
nimas,
kuriuo
siekiama
jas. Iš trylikos numatytų komisijų, jai sudaryti branduo tik politinių tikslų ir sie dyta ir į tai, kad sovietinis dėl jos kovojančios tau
Kaip ir.kas metai,ge- KAUS S.KUOPA
režimas
rengiasi
paminė

liai šešių, daugiausia turinčių tuojau veikti pradėti komi kiama spartinti rusiškojo
programa bus įvai
ti "išvadavimo iš kapita tos žygius ir darbus, kad gūžinės
sijų:
ri
ir
įdomi.Kiekvienas
jon
Kuopa kartu su kariais
pagerbus
-už
Lietuvos
elemento
kolonizaciją.
1/Dokumentacijos-vedėjas Juozas Audėnas, Vliko ge Pabaltijo kraštai pradėti listinio jungo"25 - ją su laisvę pralietą kraują.u r
atvykęs ras sau malonų po-ramovėnais, gegužės mėn.
kaktį,
tuo
tarpu
užsienyje
neralinis sekretorius/tai reiškia, kad žygio memoran
ilsį gaivioje gamtos aplin- 16 d. suruošė iškilmingą pa
rusinti ir ru gyveną pabaltiečiai tas jį į raš ius mūsų tautos is dumai bei pareiškimai bus rengiami bendradarbiaujant intensyviai
sifikacijos politika nuolat dienas minės su liūdesio, torijos lapuos, - priva kūmoje, pabuvoti gausioje gerbimą kovotojams!žuvu
su visomis toje srityje kompetentingomis institucijomis/; pfečiama.
bet drauge ir su vilties lome, kiekvienas laisvėje savųjų tautiečių šeimoje, sioms už Lietuvos laisvę.
Paskaitą skaitė, buvęs
pasiklausyti lietuviškos
Dr
A.Gerutis
pabrėžia,
geresnei ateičiai
jaus je esantis lietuvis savo
2/Nelietuvių Visuomenei Informuoti-ved. Bronius— kad Pabaltijo
vienas
iš 1941 m.sukilimo
muzikos
meliodijų,
pasi
padėtis
misiją
pilnai
suprasti
ir
mais.
E.
Bieliukas;
džiaugti
smėlėta
upės
pa
ją šventai atlikti. Mes priNukelta į 7
3/Lietuvių Visuomenei Informuoti-ved. Vincas Rašte-.nis;
4/ Teisių/sutartys, įsipareigojimą i/-ved. adv. S. Bre
Urugvajaus sostinės, Montevideo miesto lietu
dęs;
5/Technikinė/demonstracijos patalpos ir priemonės/
viai, minėdami 25 metą Lietuvos okupacijos su
-ved.J.Subačius.
kaktuves ir Birželio baisiojo trėmimus, visuo
6/Nakvynių-ved. K'. Vainius.
tiniame susirinkime smerkė okupaciją demonst
Komitetas gavo praneš imą,kad lapkrič io 13 d. mas inia
racijoje reikalavo Lietuvai laisves. >--■■■ ■ ■ y
me susirinkime Madison Square Gardens sutiko dalyvau
ti ir kalbėti senatorius Thomas J.DODD/D., Conn/.
Krauju alsavo juoda žemė.
Įteržai siūbavo ant kalvų.
Šlamėjo girių ąžuolėliai,
Lapeliais bėrė veidus jų.

Ruoškinlės didžiajam Montrealio ir Ottawos lietuvių
susitikimui, kuris įvyks liepos 25 dieną!

_ ____________________ '
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Sekite kiekvieną Neprikl. Lietuvos nr.

1965. VIL. 7. - 26/950/
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KELIONĖ AFRIKOJE

Pas A.Schweitzer’j
RAŠO INŽINIERIUS ALFREDAS PUSARAUSKAS
APIE AFRIKĄ BENDRAI
patintumėme Jungtines Amerikos V alstybes,visą Eu
ropą, Naująją Zelandiją, In
diją, Janoniją,tad ir tai dar
neužpildytų visos Afrikos.

APVAŽIUOTOS VALSTYB.

Pereitus metus pralel -

dau taroAmerlkos,Europos ir Afrikos. Daug ką ga
una būtų pasakyti apie kiek
vieną iš šių kontinentų, ta
čiau kalbėti apie Afriką, tai
kalbėti apie kontinentą, ku
ris dar ir šiandieną savo
misterija žavi baltąjį žmogųKalbėti apie Afrikos gy
ventojus, tai kalbėti apie
žmones, kurių kiekvienas,
kasdieninis judesys, apranjvalgis, gyvenimo oūdas-visayra surišta su mūsų, va
kariečių akimis žiūrint; mis
tika ir prietarais,jų akimis
žiūrintrreligija.

Afrikos apvažiavau, palygtnuątik mažą dalelytę, ta
čiau ir iš jos galima susi
daryti gerą vaizdą apie kltmatą,augmeniją, gyvūniją, ,
ir vietinius gyventojus bei I
jų gyvenimo būdą,Gabonas,
kame rūnas,N ige rija, T ogo»
Ghana,Liberija, Mauretanijos Islamų Respublika,Ispa
nų Sachara,tai keletas valstjbiųkurias turėjauprogos
gplan^yttKiekviena iš šių
valstybių skiriasi artaLAa*
vo gyvento jaiąar tai kittęatųar tai augmenija, ir apie
kiekvieną galima būtų rašy
ti ištisus tomus.
Bebūnant Afrikoj nema
žai laiko teko praleisti Ga
boną kur buvau apsistojęs
jo sostinėje Librevilėje.
Tai trisdešimt tūkstančių
gyventojų miestelis,beveik
visai ant ekvatoriaus, prie
Atlanto vandenyną Librevi
lie irbuvo,kaipbazė, iš kur
darydavome ekspedicijas
ar tai į džiunglių gylumas,
ar tai į kitas Afrikos vals
tybes. Viena iš didesnių
ekspedicijų buvo į Lamba*
rėnę,apie kurią ir norėčiau
tįfirs trumpai papasakoti.
MANO PALYDOVAI

dr.A.Schweitzerls savo klinikoje su ekspedicijos 4
Lambarenę nariais.

J?.

Rašo St. D a liūs .

SAN JUAN - ISPANIŠKAS

PASAULIS,

naujas ir nematytas pirmą
kartą čia išlipusiam.Vos
kyštelėjus galvą iš lėktuvo,
pūstelėjo šilto oro srovė,
Afrika dar ir šiandieną
nes čia temperatūra buvo
yra tamsi ir mistiška. Dar
82laipsniai. Tuč tuojau vi
ir šiandieną, net ir krikš
sų keleivių paltai anbrankų
čionys afrikiečiai yra dau
Permestįnes prakaitas be
giau paklusnūs vietiniams
Pasakoti apie ekspedici matant išmuša. Aedrom o
burtininkams ir raganiams ją! Lambarėnę,reikėtųpra-'
negu jų naujos religijos ku dėti trumpai apibūdinus - mas palinkimą į smagurisnigams. Dar ir šiandieną c ha rakte r ius -mano palydogentis • yra pati stipriausia vų. Jų buvo du.Pirmasis pi vimą, tuo pačiu mėgsta ir
P1~ lėtjb gerą gyvenimą. Turi
jų gyvenimo užuomazga ir lietis4 stambaus
skabaus sudėjimo, didelių sunkumų pasiaukojivienetas, už ką jie ir savo sveri............................
muikitųlabuįbei kitokiom
gyvybę aklai atiduotų. Tau muarb:
dvi- panašiom nesąmonėms.Gi
tinis sus įpratimas, jei 1 iš dešimt
mt svarų, kuris atliko męS suezo kanalo tarptauviso toks yra,lieka antraei su manimi didesnę dalį šo- tineje zonoje, jis laisvai
liu faktoriumi. Afrik os dy- e riavimo.Nepap rastas mėdį sunku šiaip įsivaizduoti, fgėjas
valgytifo taip pat^ė - {SlanįušlSraKklVt
Sis kontinentas užima plo.- svieūškaipunktualus trims arabiskaLBū&imas vos 36
aszsg: satas

Spaudai aukosinieko nenustosi.

Motina su 4 sūnumis Sibiro tremtyje.

VYT. RIMKEVIČIUS.

Antrasis palydovas,ku
ris neužilgo išeina į pensi
ją, yra prisiekęs vokietys .
Pagal jį Vokietija buvę ir
tebėra viršžmogių šalta.

laukiamoji salė su atvirais balkonąis,kuriuose Pilna portorikiečių šaukiančiųdainuojančių ir mosuojančių į atvykus ius pažįstarnus. Žemai, prie tako,
išsirikiavę su vėliavomis
ir plakatais, išmargintais
ispanų kalba-matyti laukta
atvykstant kokios nors gru
pės asmenų Mes pirma iš
lipę,sustojam prie tako ir
dar pažiopsom.ko čia laukiame?Pasįrodžius antlaip
telių jų laukiamiesiems ,
pakilo didžiausias triukš
mas, dainavimas. Protar
piais šaukta" jankiai".Mes
nesusigaudėm. Vėliau vaka
re jau viešbutyje teiravauąkas čia atvyko ir ko
Būdamas masonų ložės
Būdkmas
r 
Būdamas masonų ložės na
rys, jis taip pat mėgsta daž
nai pafilosofuoti,nors jo
jo žinios šioje srityje^yra
Sana skystokos, o logikos
ėsnių iš viso nėra niekad
girdėję sJBūdamas ateistas
jis turi susidaręs nuomonę
kad būk šiame gyvenime re
ikia kuo efektingiausiai ir
su minimaliniu energijos
išeikvojimu save tinkamai
apginti. Gana savimyliška
paniūra, tačiau atrodo, kad
jis su ja yra beveik visai
laimingas.
Daugiau bus.

rės į dešinę mokytojai: A. Skridulio, N. Remeikytė, A. Baukienė, dir. Č. Grincevičius,
kun. Patlaba, dr. B. Balšaitytė, dr. Z. Ašoklis ir Pr. Razminas.Nuotr. V. Reiyyčio
ROMANAS

STUDENTAI
39.

XXVII. KETVIRTO KURSO KOMJAUNUOLIAI

Didžioji auditorija jau buvo pilnutėlė, tačiau atvi
ras fakulteto komjaunimo organizacijos susirinkimas
vis dar neprasidėjo. Vieni dainavo, atsirėmę į suolą,
kiti apie kažką linksmai šnabždėjosi ir nusijuokę pri
sidėdavo prie dainuojančių. Tuomet dar garsiau su
skambėdavo:
Mums ne kliūtis
Nei jūros, nei ledynai!..

Auditorijos gale keli balsai užvedė „Pelėdą". Iš kar
to niekas jų nepalaikė: kažkaip nepatogu prieš kom
jaunimo susirinkimą dainuoti apie pelėdą!.. Dzūkas ne
nusileido. Jis nusiėmė akinius ir jais dirigavo galiorkai. Įraudęs, pasiryžęs žūt būt peršaukti kitus, jis ir
vedė ir tūravojo:
Nušovė visi vaikai
Pelėdą-ha-ha-ha...

Šitas „ha-ha-ha" patiko visiems, ir auditorija per
ėjo Dzūko pusėn;
Ląngo nišoje stovėjo Rima Rimaitytė ir džiaugėsi,
kad niekas jos nemato. Greit, labai greit reikės išeiti
prieš visus ir pasakoti savo autobiografiją. O ta auto
biografija tokia trumpa! Pati stebėjosi — gyveno aš
tuoniolika metų, o papasakoti nėra ko: gimė, mokėsi,
nori žaisti stalo tenisą... Apie vieną savo gyvenimo
dieną ji draugėms būtų galėjusi daugiau papasakoti,
negu susirinkime apie visą savo gyvenimą. Kai pradės
klausinėti, ji būtinai susimaišys, nors Ledaitė prieš su
sirinkimą ją ir drąsino: „Tu nesijaudink. Čia visi
savi."

Gera jai sakyti „nesijaudink" ir dainuoti „Pelėdą”!
Kitas dalykas Rimai — jai reikia pasakoti savo gyve
nimo istoriją, o joje, kaip beieškosi, nieko ypatingo,
nieko didvyriško nėra.
Bliūdžius sėdėjo susigūžęs pirmame suole. Neseniai
jis grįžo iš Kauno. Šiandien susirinkime svarstys jį,
Mykolą Bliūdžiu. Už ką — nesakė. Mikas jautė, kad
už Vėlines. Ar kas matė, kaip jis daužė autobuso lan
gus? Nežinia. Laurinaitis įsakė: „Neprisipažink, sa
kyk,— ėjai pro šalį, stabtelėjai pažiopsoti. Nesigink,
kad buvai, nesigailėk pasmerkimo žodžių Vėlinių chu
liganams." Bliūdžius jam nieko neatsakė, bet nesutiko
su Laurinaičiu. Dabar rymojo, prisidengęs ranka akis,
ir mintyse ruošėsi kalbai. Taip, jis pasakys! Pasakys
apie savo tėvą, kuris gauna už darbadienį du šimtus
gramų rugių, apie kolūkio pirmininką, kuris kolūkie
čio kitaip nevadina, kaip „rupūže tinginy!", o pats sta
tosi mieste dvejus namus: vienus — sau, kitus — žmo
nos tėvams. Viską pasakys ir nesislėps už nugarų, kaip
to nori Laurinaitis.
Susirinkimas prasidėjo.
Už Miko nugaros patogiai atsilošė suole Laurinaitis.ir peiliuku valėsi nagus. Kas bevyktų susirinkime —
karštas ginčas ar draugiškas pokalbis,— Laurinaičio
veide visuomet galėjai išskaityti: nuobodu, baisiai nuo
bodu! Eustachijaus nuobodulys šiandien buvo kaukė,
kad paslėptų susijaudinimą. „Žino, kad Mikas daužė,
ar ne? Žino ar ne?l"— spėliojo jis.
Dviveidiškas žaidimas — pogrindinė organizacija
ir komjaunimas — patikdavo Laurinaičiui. Niekuomet
pats, nelįsdamas į pavojingą vietą, o nusiųsdamas ten
kitus, jis didžiuodavosi: „Tik aš sugebu taip vadovau
ti, kad neišaiškina organizacijos!" Vėlinės jį apvylė:
pasikarščiavo jie visi, nevertėjo ten net eiti. Organi
zaciją reikia saugoti. Yra dalykų, veikiančių stipriau
negu akmenys ir šautuvai. Kad ir tas jų žurnalas apie
mėnesieną be kelnių. Be reikalo jį pamiršo. Tokiu ke

kie šukiaibuvo
leidžiami.
. ----- - - —
----------Pasirodo, kad tai buvo vadinamieji visiškos Porto
RiconePyiklausomybėsšalininkai,kurie
demonstrar
11
‘
vo su savo tautine vėliava
ir šūkavo priešamerikoniš
kus šūkius.
Paganę akis ir ausis
nauja atmosfera, susira
dom atvežtus lagaminus
įr besidairydami į išsi
rikiavusią eilę taksi pasišaukėm vieną nuvežti
į viešbutį.Bevežant gyvai
aiškina apie matomus pa
status ir gyvenimą San
JuauhJCam paaiškinti neužte nka anglų kalbos, bai
gia ispaniškai linksmai
nusijuokdamas, kad čia
jums tikrai patiks, nes
žmonės esą labai drau
giški. Na jau mes esame
pasiryžę tą tinkamai iš
naudoti ir susipažinti per
tas kelias dienas su šio
miesto įdomybėm ir lan kytinom vietom.
Pravažiuojant krinta į
akis savotiškas namų sti
lius su atvirom verandom,
balkonais bei geležiniais
aukštais vartais.Tas sti
lius esąs ispanų kolonia linių laikų, nes šis mies tas ir visa sala ilgiausią
laiką buvo ispanų išval
gyta, nes tik 1898 m. ame
rikiečiams kara.su ispa
nais pasėkoje atiteko šį
sala.
GATVĖJE

VIOLETA JASIŪNAITĖ, B. A.,
gyvenanti Sudbury, Ont., šį pavasarį baigusi
Toronto universitetą 4 metų naujųjų kalbų ir
literatūros kursą su pasižymėjimu honors, ir
1963 P964 mokslo metais gilino kalbų moks
lą. Strashurgo universitete Prancūzijoje ir Ma
drido universitete Ispanijoje.'
žmonių,betskubančių nė
ra: stoviniuoja prie krau
tuvių, barų bei restoranų
su gėrimais, kurių pilna
kiekviename skersgatvyje,
Dauguma gyvaiir triukšmingąi kalbasi, mostiguo
ja rankomis.Daug apšepu
sių ir atrodo, benamių, sė
dinčių ant akmeninių laip
tų prie didesnių pastatų. .
Rytojaus dieną sekmadie
nį teko mfctyti jirie bažny
čių elgetaujančius aklieji
skambina varpeliais, inva
lidai pasidėję lazdas sėdi
tiesiai ant šalygatvių ištie
sę rankas. Gatvėse daugy
bė šunų, kurie ramiausiai
išsitiesę ant šalygatyioS
miega, nes oras šilta s-ne
reikia ieškoti pastogės. Šo
ninėse gatvelėse savotiš
kas kvapas susiliejęs su
įvairių žalumynų ir gėlių
kvapiu, bet nešvarumų tva
ikas užmuša ir gėlių kva
pūs.

čiai;tiesioggrote išgroja.
Groja šeši asmenys,ne gro
ja,bet muša įvairaus dyd
žio bubnus ar metalines
bačkas,kurios išduoda auk
štą toną, kad prie staliukų
sėdint sunku susikalbėti.
Kadangi programa prasi
deda antrą valandą ryto,
tai kiek pasėdėję ir pasi
klausę šios neįprastos mu
zikos, grįžtam nakvynei.
Galva pilna įspūdžių, nors
ir pavargus, miegas sun
kiai imątačiau reikia ilsė
tis,nes sekanti diena skir
ta miestui apžiūrėti.
KELIONĖ AUTOBUSU
Ankstų rytą vėl ant kojų.
Išgėrę kavos, sėdam į auto
busą ir pagal nurodymus
važiuojam iki Plaza Colon,
kur visi autobusai sustoja
nes dėl gatvių siuarumo
nebegali į senamiestį įva
žiuoti.

Visas senamiestis yra
apvestas mūrinėmis sienuo
Apsukękeletą, blokų apdalinkm giąztąme atgal viešįs
s*nove -p kiefc_
vienas kampas primena ką
tas vėjas bus iškrėtęs š^QOrg iš istor ijos. Miestas
Atvažiavom į viešbutį sąjgaunu tokia sloga, kad įkurtas 1511 m. ir iš karto
pir_
Jau sutemus, persirengę “espeju, vaikščiodamas *liko sostine>
čiaudėti
ir
nosų
šluostyti.
muO
siusdušimtmečiusjgyr apsip rausę iš slinkom
į gatves pasidairyti. Gat No« ir kraukskedamas, yeQO apIe 6ooo žmoQių.
įkurta pirmoji ispavės gana jaukios, daug
žiau į El Calypso klubą, nų kolonija ir jos apsaugomašinų siuva į visas pu kuriameyraar
r dietiška * ui iškilo fortifilacijos
ses, taip pat dažnai auto atmosfer^rigesintosšvie-|
r fortai>Tik Ulipus iš aw,
busai vienas po kito eina. sos, specialiai išdekorlifr tobuso
dešinėje pusėje stukČia labai pigus autobusais
susisiekimas:už 1O centų,
bilietukas galiojaper visą
miestą pervažiuoti. Taksi
aukštas,UkSJau yra gerai brangesni,
nes skaičiuoja laiką ir mingas.bet įvairių šokių kaim° savo Presus, nuo
atstumą. Gatvėse pilna, melodijas išmuša stebinauNukelta 5 puslapiu.
KLUBE

liu galima toli nueiti. Eustachijus mėgo pasvajoti ir
niekuomet tose svajonėse nenuskriausdavo savęs...
Komunizmas sutriuškintas. Jis, Laurinaitis,— pogrindi
nės organizacijos vadas — tautos didvyris! Jam siūlo
bet kurią vietą ministerijose. Jis — saugumo minist
ras! Atsiskaito su savo priešais. Pirmiausia — su Dzū
ku. Nuosprendis visam dešimtam kambariui ir Baltrū
nui su Stalkiu aiškus: pakarti!
„O jei nebus karo arba komunizmas laimės,— aš
labai padorus jiems kadras. Į partiją reikės įstoti",—
pagalvodavo jis.
Kitoje auditorijos pusėje Elena šnabždėjo draugei:
■— Kai Bliūdžiu pabaigs, mes tik palauksime' per
traukos ir nerkim į „Spalį”. „Pirmasis balius"— stebuk
lingas filmas!
Ji šiandien negalėjo paslėpti savo džiaugsmo; taip
norėjosi pasnjalsauti Kaune, bet kaip gerai, kad nenugožino į taš prakeiktas kapines! Ir Jonas kalbos ne
sakė... Bliūdžius? Jo likimu ji nesirūpino, nors viena
įkyri mintis nedavė ramybės: „O jeigu leptelės jisai
apie organizaciją?!." Tiesa, Laurinaitis prieš susirin
kimą nuramino ją, kad Mikas šito nepadarys.
Komjaunimas Elenai buvo lyg lotynų kalbos pa
skaita. Neįdomu, nereikalinga, bet sėdėti joje reikia.
Elenai vis atrodė, kad visur meluojama, visur veidmai
niaujama, tik nė vienas garsiai apie tai nekalba.
Priešpaskutiniame suole skaitė knygą „menševikas"
Stiklius. Kada ir kodėl prilipo jam tas epitetas, nei jis,
nei draugai neatsimena, bet Stiklius spėjo apsiprasti
kaip su tikra pavarde. Jis stengdavosi būti visur ori
ginalus, nors dažnai atrodydavo tik juokingas.
Išeina šaltą dieną visi kurso draugai slidinėti. Stik
lius — be kepurės. „Reikia užsigrūdinti! Jūs — išle
pę",— sako jis.
Paskui kelias dienas vaikščioja su apšalusiomis ir
patinusiomis, ausimis.
Apie komjaunimą Stiklius sako: „Gal širdy aš ko
munistas, bet nepripažįstu jokių ženkliukų."
Nukelta 4-tan puslapio.
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So vietinės’’ŠLUOTOS" juokai
Lietuvos planuotojas;

V. VOSYLIAUS pieš.

Mano tėtis. Gali apžioti,
Nors dantis nesunku suskaičiuoti...
(O, kai jam tuos dantis kartą
trauks.
Tai kauks!]
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muzikos studijos mokiniu

Koncertas

*Trljo5
DR. GUMBAS

RAŠO ARTURAS HERMANAS 9 KE. MOKINYS,
Birželio 27 d.AV sa ševičius ir fortepiono au
Pakvietus mokytojų kokį itališką atspalvį tu- kovojo, kad patarnautų
lėje įvyko metinis op.sol. toritetas K.Smilgevičius su
ir atskirų moksleivių or- ri.gal dėl jos savotiškų cy_- žmonėms ir žemiškajai
E.Kardelienės Muzikos
Ponia taip pat pianiste; dė
gaiizacijų atstovus, susi- prenus primenančių gluos- tėvynei ir kartu įgytų dan studijos mokinių koncer kojo Klebonui T.K.Pečkiui
darė 42 asmenys.Rytas nių.
giškąją."
tas.
už paramą skelbiant koncer
nieko gero nežadėjo:pilki
_______ „________
Keliautojai
jau truputį
Koncertą
pradedant,
Stu-tą
parapijos biuleteniuose,
Pagerbę prof.dr.kun.
debesys niūriai gaubėdan- pralinksmėjo, paskutinius
dijos vedėja pirmiausia pa-ir visiems, kurie laiko sav
Vilių
Gaigalaitį,
vykstame
gų,purškė smuikus lietus, miegus išvaikę.Sklinda
sveikino visus atsilankiusi- vo pareiga kasmet koncertą
Bet moderniškas autobu- juokai, dainos ir grasina- toliau, Pforzheime, šiame us į koncertą, pažymėdamąaplankyti, o tokių kultūriniauksakalių
mieste,
nesussas jau čia-reikia važiuo- ma palikti Wiesloch'e pakad jų tarpe yra KLBKrašto ’
nkų yra visa eilė.
ti. Laukiame -tik seniausio garsėjusiame psichiatrine tojame dėl laiko stokos. Valdybos pirm. Dr.P.Lukp
Stabteliamtik
užvalgyti
paekskursanto p. Antanaičio, ligonine.Toj
ligonine. Toj ligoninėj dar
Po to ji pristatė nauj
bet jį lietus atbaidė. Griefc- įgydosi
■
apie 1O lietuvių .Bet■ miškėj-darom pikniką.Gimokinius ir pasisakė
tąsi greitbs išeities ir jo miestukas neatrodo toks mnazijos vyriausias virė auga aukšta, liekna pušis. us
apie mokslo eigą.
jas p.Budreika maloniai
vietoj sėdi patenkinta jau - baisus,
j
Kaip ji ten išsilaiko be
yra gražioj vietoj pakviestas
ekskursijoj
da

niausią mokyt.Algirdo Pa- prie
,
Mokinių koncertas pra
veik
nesuprantama,
bet
pašlaitės prisiglau
lavinsko duktė.
jdęs. Tenai sirpsta puikūs lyvauti dalina sumustin — visdėlto ji akmenį apsika dėtas vienos pažengu Jaunimas pirmyn, pa- <vynuogynai ir todėl Wies ius, o ekskursijos vado - binus siūbuoja vėjuje.
šiųjų mokinių, Veroni
vas mok. Pr. Skėrys pils
vėTuotai išvažiuojam, tik loch'as pavadintas vyno
Ketvirtą valandą po
kos Ambrozaitytės, gra
to arbatą. Gimnazijos mo- pietų pasiekiame saulės
inspektorius p.Madušaus miesčiuku.
žiai padainuota daina, Ty
kiniukai neturi pinigų,kad apipiltą Raden-Baden,kur kiai, tykiai Nemunėlis te
kas, kun. A.Dėdinas, gim
Ir vėl tušti laukinėm
nazijos ūkvedis p.Subači raudonom aguonom nusėti galėtų restoranuose paval nevienas savo paskutinius ka. Po to sekė mokinių iš-4B HatueM yHMBepMare bbi Mox<eTe oneTt
gyti. Gimnazijos vadovyb skatikus pralošė ruletėj, ėjimai pagal programą.
us ir lietus „išlydi, nes kiti laukai.Nuo Bruchsal
sutikus, paimta maisto. kur susirenka turtingųjų
Kiekvieną jų galima būtų pebeHKa C HOT flO rOTlOBbl».- Mūsų universalinėje
dar miega.Slapias kelias
sukame link Pferzheim, ei
blizga, šnypščia ir čeža ra link Schwarzwald'o.Prieš visai dienai.Gerai pasis užsieniečių ir VakarųVo- aptarti skyrium, bet vie - krautuvėje vaiką galima aprengti nuo galvos iki kojų...
tai ant asfalto.Nuotaika
PHcynoK E. f O PO X O B
kietijos "grietinėlė".Mie no koncerto tokiam apta
tai trumpai..sustojame Bre- tiprinę, kojas pra judinę
truputį prislėgta, manom- etten'e Reuchlino irNeJan- vykstame toliau.
stas išsidraikęs nepapras. rimui neužtenka,nes vie ". . . In our department store you can dress your child from head
Pagaliau pirmoji nu tai gražiame klonyje. Vi šas koncertas,kada reik
kelione vandeny prigers. nchtono gimtinėj, kur yra
to toe • ■
matyta sustojimo vieta
Bet ir šis smulkus jĮe_ palaidotas prof.dr.phih
—From Krokodil (Moscow)
sas žalumynuose pasken ia išeiti prieš pilną salę
nir dęs kopia į jį supantį Sch publikos,dažnai suvaidi
tus suteikia gražių vaizdų kunigas
Vilius Gaiga-_ Schwarwalde,būtent
šau. Tai mažas kurortas
Ypač Odenwald'o kalnai
na lemiamą vaidmenį ir
warz valdą. Pagrindinės
laitis./gimęs 187Om.rug" prie
Nagold upės,kalnų
šiandien ramūs. Jie rūks sėjo mėn. 27 d. ir miręs
mokinį pastato į netikrą
gatvės su Kurhaus'u ir
' COCTOHTCfl
suspaustas. Jo įžymybės
ta lyg tūkstančiai kalvių
šviesą. Todėl tenka reKoteliais pilnos žmonių,
1945 m. lapkričio mėn. 30 yra
iš 11 šimtmečio užsi kai tuo tarpu senamiestis zervuotis.
dumplių pūstų balzganas
d./žinomas Mažosios Lie
romantiška bažny visų apleistas.Užeigos ir
miglas į dangų.Miglos
Koncerto pradžioje
tuvos veikėjas, buvęs pri likusi
čia
ir
vienuolynas.
Ypač
kyla iš slėnių, kabinasi
pirmiausia pasirodė pir
hoteliai vilioja pasilikti,
eš Pirmąjį pasaulinį k;ašlaitais, užlipa ligi debe
rą atstovu Prūsijos Land ši maža bažnyčia patrau bet viskas nepaprastai br mokai, kai kurie mokęsis
‘ sų ir susilieja į vienumą. tage /seime/, ir Lietuvos kia lankytoją savo kuklu angu. Apžiūrim miestą,ei tik apie pusę metų. Pirm
ir senumu.Atrodo lyg nam kur karaliai ir gars  oje grupėje buvo mokiniai
Lyg čiurlioniški audros
Nepriklausomybės laikais mu
šimtmečiai nebūtų šios ūs poetai sužavėti gamtos pradedant mažiausia mo
dūmai.
lietuvių evangelikų konsis bažnyčias
palietę:ji stovi grožio vaikštinėjo ir svei kine, Rūta Pocauskaite, ku
"Sa1 ve "pasveikina vie torijos prezidentu ir Vy
ri, kaip ir visi sekantieji
nos Heidelbergo vilos pa tauto Didžiojo Universite storais mūrais įsirėmus katą gydė. Rusai čia net
uolą.Kas būdinga, kad . savo cerkvę pasistatę, kur mokiniai, pirma paskambi
vadinimas . Miestas dar
to Kaune teologijos profe įšitoje
bažnyčioje nėra ele ir dabar dar atlaikomos
tušė ias, tik pora ankstyvų sorius. Aplankome jo ka
no klasikinį dalyką-Mocarir drėgmės nebijančių sk ’ pą, apstojame ratu ir pasi- ktros šviesos irjjamal- . pamaldos.Dalis ekskursados vyksta prie žvakių švi1~ ntų dar spėjo ir šitą baž vėjelį; Danutė Styraitė-Thubą gatvėmis. Neckart s
meldžiam.Tylos minute
patvinęs, tyliai,bet skub
nyčią aplankyti. Bet viską ompsono Traukinį ir Dvi
pagerbtam mūsų didelį tau esos.
Mūsų laimei lietus ap apžiūrėti neįmanoma, lai vištelės; Ramutė Narušeiai, teka, plauna sutvirtin tos patriotą-lietuvninką,
stojo ir nekliudo tolimes ko taip maža, jau reikia vičiūtė-Thomsono dalykė
tas pakrantes ir jų suspau kuris ilsisi svetimoj že
nei kelionei.Dabar kelias ir namo važiuoti.
lį ir Penki broleliai; Dajestas vilnija ir vilnija. Hei mėj.
tai kyla, tai lei
delbergo pilies beveik ne
Artinamės prie namų, na Janulionytė - Mocarto - cxopo HaHHere?
Mokyt. Fr.Skėrys tru vingiuojas,
džias per tik mažų baŽMfc o mintimis dar* kelionėje.' Menuetą ir Po vyšnių sodą;- KaK Tojib«° ck^mlio
noncynHMoro flope^aeMi
matyti, tik įžvalgiausi įsi mpai visiems nušviečia
PncynoK C. mbMMH A
It^mVflcai’garuKjaĄaiK- Tokios dienos per greitai ir Violeta A*domonytė-Dia- Skelbimas kai
vaizduoja ją matę.
or of. dr. Gaigalaičio biorairėje kampe: Šiandien bus d t a u u SMs
Pervažiuojam Heidel grafiją, jo veiklą ir kaip
i£ bastūnams,
bastūnai .Apačioje pjasiįkalbėjimas:
uokliąms ir
sios eglės patvirtina miS- preina, galvoja ne vienas, belli Sherzo ir Staklelės teismas girtuokliams
</_. ..i.,-.
inamajam suo- Kai
tiktai -u:lzbaigsime kaltinai
bergą. Vis dar vienoj pus jis atsidūrė šitame mies ko vardą "Juodmiškis"..
------ pradėsite?
r*
Bet nę kiekviena diena ga- naujos. Visi šie pirmokai n- Greų
ruošti.
labai
gerai
pasirodė.
ėj kalniukai, taip vadina - te.Dalis nusifotografuoja Priartėjam Herrenalb.ir- H
A
PLEA
FOR
SEVERITY
sekmadienis, ir dar
Po jų sekė antrus-tre- Poster reads: Today the Comrades' Court will try drunkards
ma Bergstrase, kitoj kal prie kapo, kurio paminkle gi seno vienuolyno vieto- su iškyla.
čius
metus besimoką. Visi and shirkers. Below: —Will you begin soon? —As soon as
votą lyguma. Kalniukai pu užrašyta lietuvių kalba:
vę.Apvaikščiojam trumEkskursiją organizaošiasi sodriu Hetaus nu*- "Dar vienas poilsis skir pai miestelį, apžiūrim vie- vo ir Jai vadovavo mokyt, jie pirma skambino klasi- we're finished fixing the bench for the accused!
—from Krokodil (Motcow), Aug. 30, 1963.
plautu miškuDy^uma nusė tas Dievo žmonėms, br.
nuolyno griuvėsius, kur
F r. Skėrys.
Nukelta 5 puslapiu.
ta sodais ir daržais. Jikaž-• 4 -9. Jis dirbo vargo ir
ant 3 metrų storio mūro
Arturas Hermanas.

— Ta ma byč hutą?... Prędzej mi wiosy na dieni vvyrosnąl...

rio 16?
SSS
neje mokyt.
ineje
moky JI. Palavinskas ir šio straipsnio autorius Arturas Hermanas, 9 kl.mokinys.

STUDENTAI
Atkelta iš 3-čio puslapio.
Salia Stikliaus ruošėsi seminarui Jonas. „Tegul jie
visi pasiunta! — galvojo jis apie Vėlines ir susirinki
mą.— Dirbti trukdo... Gerai, kad išmečiau Bliūdžiu..."
Dzūkas negirdėjo Rimaitytės autobiografijos, ku
rią ji pasakojo iš lėto, giliai atsikvėpdama, lyg dirbtų
sunkų darbą. Jis užrašų knygutėje pasižymėjo, apie ką
kalbės. Paprastai Dzūkas niekuomet nekalbėdavo iš
špargalkos, bet juk šis susirinkimas nebuvo paprastas.
Iš visos Rimaitytės autobiografijos jis teišgirdo vieną
sakinį: „Tai ir viskas, draugai...", bet į ją nė nepa
žvelgė.
Ne taip Dzūkas tapo komjaunuoliu.
„Tu, vaikeli, būk toliau nuo visokių partijų",—
mokydavo Dzūką tėvas.
Mokykloje Dzūkas turėjo gerą draugą, pionierių va
dovą Albiną Pranskų.
Vieną vakarą jis kalbėjo su Albinu apie Marsą, eks
pediciją į Siaurės ašigalį, ginčijosi dėl „Usnynės". Al
bino laukė namuose banditai ir grįžus nušovė jį. Rytą
Dzūkas matė, kaip gulėjo Albinas prie vartelių po ieva.
Jo plaukai buvo prikritę ievos žiedų. Sudraskytas pio
nierių vadovo kaklaraištis gulėjo šalia.- Albino rankos
buvo plačiai atmestos, lyg jis paskutinę akimirką būtų
norėjęs apglėbti tą žemę, apie kurią rašė poetas „Usnynėje", ar pasiekti suplėšyto kaklaraiščio skiautes.
Dzūkui atrodė, kad ne po metų jis įstojo į komjau
nimą, o tą rytą, kai stovėjo prie nužudyto draugo
Albino Pranskaus.
Baltrėnas nieko neklausė Rimos. Jam labai patiko
jos balsas. Jis jautė, kad tokį balsą tegali turėti labai
tyras žmogus. Jis buvo panašus į raikomo sekretorės,
kuri jam įteikė komjaunimo bilietą. „Tau bus nelengva,
Algi,— pasakė tada ji.— Būk visados vertas komjau
nuolio vardo."
Susirinkimas tęsėsi toliau.
— Mėgstate sportą? — paklausė Marytė.
— Norėčiau žaisti stalo tenisą,— atsakė Rima.
i

I

Fo.o: F.SIrfrys.

—Tai čia bus dirbtuvė?.. Greiy
Čiau man plaukai delne išauo-s;
IN THE PAST

j

ašaromis. Jie saugojo kaip savo akį pageltusias „Jau
nosios Gvardijos" vertimo iškarpas ir mokėjo jas atmin
tinai. Juos šaukė naujas gyvenimas. Ir jie nuėjo jo
pasitikti.
Valgė su avižiniais miltais maišytą pokario metų
duoną ir svajojo būti tiuleninais, melnikaitėmis.
Priskynė mylimai žibuoklių, bet, nenorėdamas pasi
rodyti sentimentalus, numetė jas prie vartelių.
Važinėjo po kaimus su saviveikla ir dažniausiai vie
toje scenos vaidino ir šoko erdvesnėje seklyčioje ant
išimtų daržinės durų. Apkabinęs savąją, žvarbią ru
dens naktį dešimtis kilometrų kratėsi mašinos kėbule.
Ir jam nebuvo šalta.
Nešė rankoje gyvą pelę, kad įkištų merginai į ki
šenę, o, išsiųstas apkomo, ta pačia, dar vaikiška ranka
spaudė šautuvą.
Bučiavo juodaplaukę pirmą kartą ir, išsigandęs sa
vo drąsos, pabėgo. Paskui šypsojosi ligi aušros ir sva
jojo, kad nupirks jai gintarinius karolius, nors netu
rėjo nė rublio, kaip mylės visados tik ją vieną.
Stovėjo nevaikiškai niūrus prie banditų nušauto
komsorgo kapo ir su visais kartojo: „Prisiekiu atker
šyti!"
Užpūtęs lempą, klausėsi naktį vienišų šūvių ir lyg
gražų sapną matė save Institute, Vilniuje, kuriame nei
jo tėvas, nei jis pats niekados nebuvo ir neturėjo nė
mažiausio supratimo apie studento gyvenimą.
Kad užšigrūdintų, nesigailėdami vienas kito,
boksavosi ringe. Rašė eilėraščius apie pirmąją meilę ir
raudonas vėliavas.
I komjaunimą jie atėjo įvairiais keliais. Sudėtingas,
Tokia buvo jų praeitis. Abejingų jai nebuvo: arba
nelengvas buvo jų kartos kelias, prasidėjęs karo nu neapkentė jos, arba mylėjo. Tai — nepamirštama.
niokotuose kaimuose, miestuose.
Tada jų visur besiskverbiantį jauną protą apšvietė
naujo pasaulio šviesa. Tarybos, komjaunimas — jiems
Bliūdžius teberymojo suole. Vincas išėjęs kalbėjo
ne iš knygų išmokti žodžiai.
apie Vėlines, apie kontrrevoliuciją. Mikas nepakėlė
Jie, septyniolikamečiai, skaitė „Gylį", iki įskausdavo galvos. Laukė. Žino apie jį ar ne?
akys, ir ne vienas verkė prie jo šventomis bedievystės
„Tuojau nubalsuos, ir Rima taps komjaunuole. Ją
sveikins draugai",— pagalvojo Marytė. Jos niekas ne
sveikino. Kad ji komjaunuolė, ilgai slėpė nuo įdukri
nusios ją senos buhalterės. O ši sužinojusi nedavė Ma
rytei valgyti, įsakė atsisakyti komjaunimo...
»
Vincas įsižiūrėjo į Rimaitytę. Taip pat nedrąsiai,
kaip Rima, kažkada prieš susirinkimą stovėjo Stasė.
Jis ją rekomendavo. Rodos, tai buvo seniai. Kaip ir
Rima, Stasė neturėjo ko pasakoti apie savo gyvenimą.
„Kokia ateitis laukia šios merginos su vaiskiai mėly
nom akim? Kas laukia Stasės?” Nei viena, nei antra
jis nežinojo, bet šiandien nuoširdžiausiai džiaugėsi, kadRima komjaunuolė, naujas geras draugas.
Vincą priėmė į komjaunimą po bokso pirmenybių,
kur jis laimėjo pirmą vietą pussunkiame svoryje. Vin
cas tada rašė eilėraščius, boksavosi, vaidino Riabininą,
o kai pradėjo siausti banditai, gulėdavo su draugu dar
žinėje, giliai įsirausę į šieną. Visa tai, jam atrodė, bu
vo komjaunimas.
Balsuojant už Rimos priėmimą, Antanas pakėlė ne
vieną ranką, o abi ir, atsigręžęs į Vincą, ėmė ploti.
Plojo visi.
Antanas gerai prisimena, kaip plojo jam mokykloje,
bet kodėl jis tada stojo į komjaunimą — negalėtų pa
sakyti, kaip negalėtų keliais žodžiais paaiškinti, kodėl
valgė, lankė mokyklą, klausėsi muzikos. Tai — kas
dieninė būtinybė. Ta būtinybe Antanui buvo ir komjau
nimas.

This is where the steel-mill is to be? Before,
rhot happens, hair will grow on the palm of
my hand!

DZIŠ

m as

rys. Jerzy Flisak
— Moj Božc, jnki tu byl piękny krajobra/’...

- Thieve mano, koks čia bu
vo pulkus vaizbas!..
TODAY
My God, what a beautiful view there was
here once!
—From Szpilki (Warsaw), June 14, 1964.

1

r

AR ŽINAI. KAD

k

. . .Sedos vartotojų kooperatyvas, praėjusiais
metais įsigijęs 3 Šaldytuvus, du (montavo krautu
vėse, o trečių — paliko lauke prie Židikų par
duotuvės?
Pirkėjai kalba, Jog, sniegui nutirpus, bus pui
kaus metalo laulo, kur) pardavęs antrinių žalia
vų paruošų punktui, ui gėutus pinigus kooperatyi vas nusipirks naujų šaldytuvų.
S. SNIEGUTIS

1965. vn. 7. - 26/950/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

5 PSL.

ATOSTOGOS- KARIBŲ
JUROS SALOSE.
Atkelta iš 3-čio puslapio
šioforto viršūnės iš 22 cm
buvo ispanų paleistas pir
mas šūvis į Amerikos karo
laivą 1898 m. gegužės mėn.
ko pasėkoje kilo amerikie
čių - ispanų karas ir sala
atiteko Amerikai Toje vie
toje įmūryta varinė lenta
su ispanų karininko pavar
de, kuris davė įsakymą pa
leisti tą lemtingą Šūvį.Ap
sigynimo sienos ir fortai
iškyla iki 14o pėdų virš jū
ros paviršiaus.© sienų sto
rūmas siekė vietomis iki
15 pėdų.

Išlandžioję visus požem
ius, kur buvo laikomas pa
rakas, kaliniai, pagautų la
ivų kapitonai, kur ir dabar
dar sienose tebėra išpaišy
ti jų laivai, išėjome į dienoj
šviesą.________ Daugiau bus
DLK Vytauto klubo Statybos Finansų, kėlimo komisija. Iš kairės: 0. Žilinskaitė,
Alb. Norkeliūnas- pirmininkas, Jozefina Bohemier ir E. Adomonienė, antroje ei
lėje: J.L. Girinis-Noryaiša, D. Norkeliūnas, J. Adakauskas ir K. Martinėnas. Čia
atvaizduota tiktai dalis tos komisijos, kurios nariai atsilankė į statybos kontrak
to pasirašymą.
Foto: T. Laurinaitis.

Dėkojame visiems, kas ne
skaitantiems pataria užsi
prenumeruoti
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Atostogaujant malonu pasikepinti saulėje
>
į

MUZIKOS STUDIJOS MOKINIU
’
KONCERTAS
Atkelta iš 4-to puslapio.

SAULĖS VONIOS

kinius dalykus ir po to dai gelis-Diabelli Sonatiną ir
navo liaudies dainas: Lin Blezdingėlą; abu Jaugeliai
Saulės spindulių gydomosios savybės buvo žinomos
da Gudaitė-RiehĄSonatiną keturiom rankom paskam
įau nuo senų laikų. Senovės graikai bei romėnai plačiai
rium
tada
buvo
Juozas
Šar-dėję,
kad
prsidėtų.
Gali
pri

montrealis.
ir Auga liepelė; Šarūnas bino iš op. Rigoletto Ari
naudojosi saule, kaip gydomąja bei organizmo grūdinikiš.
sidėti kad ir neklubiečiai,
mo priemonę.
Norvaiša-Thomsono G no- ją. Virginija Murauskai
Taigi, peržvelgę praei- bet kokią pinigų sumą.ViD. L.K. VYTAUTO KLUBO
Šiandien saulės spinduliais plačiai gydomi įvairūs Inmų maršą ir Anksti rytą; te Chopino Mazurką ir
tį, matome, kad tie patys
sų klubui skolinami piniSTATYBOS REIKALAI
fekcinlai bei lėtiniai susirgimai, kai kurios odos ligos,
Elena Lukaitytė-Ellmen- padainavo Paskutinis va.rachitas, mažakraujystė ir daugelis kitų susirgimų. TaDabar, kada jau statys sunkumai buvo tada, kas gai yra šimtu nuošimčių
reicho Verpimo dainą ir karėlis; Linda Blauzdžiūčiau visada, prieš pradedant gydymą saulės spinduliais,
mus spaudė iki šiol, stoka garantuoti ir duos geras
bos darbai pradėti, jau
būtina pasitarti su gydytoju ir griežtai laikytis gautų nu
Kikilį; Petras Vaupša-Th- naitė - BurgmullerioMar
tuo kartu nugalėti pirmu vienybės, pasitikėjimo ir palūkanas - 7 %.
rodymų, nes, sergant kai kuriomis ligomis, kaitinimasis
omsono Jocularity ir sti šą ir abi jos padainavo due
sutarimo. Ir nors laikinai
Dar yra daug šermenų,
tiniai sunkumai. Norėtųsi
saulėje gali pabloginti sveikatą.
priu balsu Man dalgelę - tą Eisiu į girelę. Veroni
bent dalinai,prabėgom, pa tie reikalai aptvarkyti,bet kurie turi tik po 1-2 šėrus.
Kaitintis saulėje galima bet kuriuo dienos laiku, tinka
Valio;
Rima Styraitė-Cze- ka Ambrozaitytė paskam
dar
ne
galutinai
pašalinti.
Man
rodos,dabartinėse
su

miausias
laikas
—
nuo
11
iki
14
vai.,
nes
tada
stipriau

daryti šių nuveiktų darbų
rny Sonatiną ir Oi tu rage bino I dalį iš Mozarto 1O
siai veikia saulės spinduliai. Silpniems, vyresnio am
apžvalgą, nors tai dar ne- Todėl nekartokime tos s ii- lygose įsigyti 6 šėrus. tik"
žiaus žmonėms bei pradedantiems kaitintis siūloma sau
lį; Viviana Vaupšaitė-Burg sonatos.Arūnas Ališaus
pnybės toliau, neleiskime jau nesunku. Be to, atsiminpabaiga.
lės vonias priiminėti nuo 9 iki 12 vai. Pirmą dieną pa
mullerio April shower ir kas skambino L.v.Beethpiktos
propagandos.
kite,
kad
ilgai
Šerai
po
25
Pradedant kalbėti apie
tariama priiminėti saulės vonias ne ilgiau kaip 4—5 min.,
Pelėdą; Pranas Vaupša - oveno 3-čios sonatos I Kadangi aš esu vienas dol. nebus pardavinėjami,
dabartinę statybą, aplinky
o turintiems tamsią kūno odą 8—10 min. Toliau kas die
Aarono Etiudą ir As jjasė- mą dalį.Koncertą užbai
iš finansų telkimo komi- nes pagal dabartinį klubo
ną laikas ilginamas po 5—10 min. ir taip prieinama iki
bės verčia prisiminti ir
jau kanapę;abu Vaupsos
vienos-pusanfros valandos.
gė Brahmso vengrų šokiu
praėjusią, 1935-36 metais, sijos narių, tai mantuorei- stovį Šerai bus vertiapie
Priiminėti saulės vonias galima įvairiose padėtyse: gu
keturiom rankom Garlan- keturiom rankom abi Blaukalu teko su daugeliu kal 75 dol. Taigi reikės dary
kada buvo statoma klubo
lint, stovint, vaikštant. Sveikiems Ir stipriems žmonėms
do Maršą; Linda Vaupšai- zdiūpaitės.
užpakalinė salė. Tada bu bėti ir statybos problem ti atatinkamas išvadas.kad
geriausiai siūloma kaitintis stovint, vaikštant, judant, žai
tė - Diabelli Sonatiną ir
as
diskutuoti.
Sunku
įsi

Čia galima pasakyti,
senieji
šermonai
nebūtų
džiant sviediniu Ir pan. Taip kaitinantis, kūno oda nude
vo tos pačios problemos,
Aš pasėjau linelius; Abi
ga vienodai, organizmas apsaugomas nuo perkaitimo Ir
kad koncerto uzbaigėjaitie patys sunkumai-finan- vaizduoti, kokių neteisingų^ skriaudžiami.Todėl būtį
galima ilgiau būti saulėje. Gulint reikia dažnai vartytis.
Vaupšaitės-keturiom ran Blauzdžiūnaitės, Ambro siniai klausimai.Nors ta tiesiog niekšiškų prasimar- pageidaujama, kad visi es
Kaitinantis patartina galvą prisidengti skarele, skė
kom Bizet Maršą iš Car zaitytė ir Ališauskas jau
nymų buvo išgalvota .Vieni amieji šermonai įsigytų
da mums salę pastatyti
riu ar pan. Priiminėjant saulės vonias, nereikia skaityti,
men, Tuo ir užbaigta pir yra gerokai muzikaliai su
po
6
šėrus
ir
kurie
dar
vi

kainavo tik 18, OOOdol,bet sakė, kad klubas už savo
nes skaitymas vargina akis. Akis nuo tiesioginių saulės
moji koncerto dalis.
brendę jaunuoliai, turį žy
spindulių gerai apsaugoti tamsiais akiniais. Kaitinantis
tose sąlygose jbuvo nė
skolą neatsakomingas;kiti sai neturi, o galį pirkti,taVisų šių mokinių ir
nereikia miegoti, nes miegant galima greitai perkaisti,
mią techniką, sąminingą
kiek nelengviau.
Tada teigė,kad nepatikimi žmo ipgi laiku įsigytų.
per stipriai nudeginti odą. Nesveika kaitintis ir gausiai
skambinimas ir dainavi  muzikinę orientaciją ir
Dabar, kada statyba eižmonės per savaitę uždir nės vadovauja;dar kiti sanpavalgius, patartina degintis praėjus pusvalandžiui po
mas sutapo su jų amžiu
sugebėjimą interpretuoti.
bo taip 1O ir 18 dol.,, dau protavo, kad klubas salei na?kviečiu visus klubieč pusryčių ir pusantros valandos po pietų. Suprakaitavus
mi , pasiruošimo laipsniu Ališauskas sudėtingą mmius dažnai atsilankyti klugelis visai nedirbo.Šerme statyti leidimo neturi ir
reikia apsitrinti rankšluosčiu, nes prakaituota oda greičiau
ir subrendimu. Ypatingą
nudega, atsiranda pūslės. Pajutus perkaitimo požymius —
zikos dalyką išpildė rim<nų klube buvo apie 150 su niekad negaus,nes neturi ban, pasižiūrėti vykstančių
galvos skausmą, nuovargį, bendrą silpnumą, reikia kurį
pasisekimą turėjo Petro tai pasiruošęs.Ambrozai
600 šėrų. Taigi,kaip mato mašinoms statyti vietos. darbų, padiskutuoti einan
laiką pabūti pavėsyje, uždėti ant galvos ir krūtinės (šir
Vaupšo dainavimas, kad
čius reikalus,-vienu žo
tytė ir Blauzdžiūnaitės ne
me, tuometinėm sąlygom, Dabar aiškiai pasirodo,
dies srityje) šlapią rankšluostį. Praėjus minėtiesiems reiš
jis net kelius kartus pub tiktai puikiai paskambino,
džiu,
interesuotis,kas
vyksiš, žmonių skaičiaus ir jų
kad visi tie prasimanymai
kiniams, vėl galima kaitintis, bet reikia pradėti nuo kele
likos buvo iššauktas,o vie bet ir gražiai padainavo.
to minučių. Kai būna stipresni perkaitimo požymiai, pa
uždarbio rodosi neįmano buvo sugalvoti blogų žmo sta.kas yra daroma. Juk
kyla temperatūra, tada keletą dienų negalima kaitintis ir
ną kartą jį išvedė moky - Matyti Ambrozaitytė rim
ma buvo 18,000 dol.su - nių tam, kad klubo statybą ypatingai mums,klubiečiamaudytis, kol nepagerėja savijauta.
to ja, šypsodamasi paste - tai ir ryžtingai mokinasi.
kelti. O vis dėl to, pasiry suardytų, arba bent trukdy ms.tai yra didelė naujiena,
Po saulės vonios siūloma išsimaudyti. Jūroje reikia
bėdamai’Aš manau,kad
istorinis
įvykis,
kuriuo
Puikiai, geru deriniu ska
žimas ir vienybė viską nu tų. Bet yra sakoma,kad tie
maudytis 3—5 min., o stipriems ir užsigrūdinusiems iki
tai bus antras Kipras Pe- mbėjo Blauzdžiūnaičių mu
10—15 min. Geriausia maudytis, šviečiant saulei. Išsimaugalėjo. Buvo sukelti pini sa ir tikrovė visada nuga - tikrai galime didžiuotis ir
trauskas.V.
rūpintis.
džius apsitrinti rankšluosčiu ir pagulėti pavėsy. Jei mau
zikaliai gražiais balsais
gai /iš šermonų/ ir pas  lės netiesą.
dytis nėra kur, siūloma nors gerai apsitrinti šlapiu rank
Po pertraukos antroje padainuotas duetas. Abi
Baigdamas, komisijos
tatyta salė, ir po šešerių
Dabar tik reikia kreip
šluosčiu.
koncerto dalyje dalyvavo
sesutės rimtai mokinasi.
metų buvo ne tik atmokė tis į tuos šemuonus-sko - var-du einantiems darbams
Kaitinantis saulėje, reikia tikrinti savo svorį. Pastebė
jau pažengusieji:Rūta Jau- Taigi,bręsta jau rimti mu
linkiu
visokeriopos
sėkm
ta skola,bet ir priešakinė lintojus, kurie, nebodami
jus svorio kritimą, ypač nusilpusiems žmonėms, kaitinimągelytė, paskambinusi Ple- zikai, jeigu jie ir toliau
si reikia nutraukti arba žymiai sutrumpinti.
klubo salė atremontuota ir visokių prasimanymų »da- ės, valdybai ir komisijoms
yelio Sonatiną ir padaina muzikai skirs tinkamą
Atsargiai ir saikingai naudodamiesi saulės spinduliais,
sumode minta. Tai buvo pa- vė savo pažadus prisidėti nenuilstamai darbuotis,sko
labai gerai užgrūdinsime ir sustiprinsime savo oraanizvusi Oi,tu r ūta; Algis Jan darbą.
s įšventimo ir vienybės vai finansuoti klubo statybą ir lintojams, rėmėjams, simGyd. O. VAIŠVILAITE
mą.
Koncertą išklausius,
siai. Didžiausiu iniciato - kurie dar nebuvo pasiža<- patikams kantrybės ir vil
ties. Jeigu viskas vyks
susidaro į spūdis: Studija
taip,kaip suplanuota, - kuo
atlieka ne tiktai muziki
reikia
pasitikėti,
tai
Nau

nės mūsų jaunimo kultū
per
BALTIC WOODWORK CO.
jus Metus tikrai švęsime
ros ugdymą, bet ir lietu
savo nuosavoje naujoje
DAROMOS [VAIRIOS DURYS. LANGAI. VIRTUVES KABITAJvybės iihaikymą. Visi mo
svetainėje D. Norkeliūnas.
4 115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-8319. kiniai, nors kai kurie lieIR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.
Iš Čia pasiusile siuntinius savo artimiesiems
tuviškai nekalba arba sun
K. KLAUSAS ir J- ŠIAUCIULIS.
garantuotai skubiausiai ir
kiai kalba, bet visi minti
nai dainuoja liaudies dai
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
nas patys sau akompanuo
(30—40% žemiau rinko* kainų)
Montreal, P. Q.
Tel. DO 6-3884.
dami fortepionu. Tų dainų
IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS
ALLSTATE INSURANCE
jie niekad neužmirš, -jos
gerinusiai angliška* vilnone* medžiaga* vyriškiem* ir
liks jiems visam gyveni
moteriškiem*
kostiumam*
ir
suknelėm*.
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.
mui. Dainos gi daugiausia
Turinas didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk. skarelių
Baltica Investment Corp.
268 - 2k*d Ave., LaSalle.
Tel: 366-5309.
brolių Juškų/šiemet mini
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
mos jų
150 m. gimimo
Autorizuota* kapitalas $ 120.000
PRIIMAME UŽSAKYMUS
sukaktuvės/ surinktos su
J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. R»mt.
vyriškiems ir moteriškiems kostiumam* ir paltams.
jų užrašytomis liaudies
Superkame sklypus ir žemę M-n-lic.ilj je bei apylinkėje.
Priimami užsakymai Made to Measure vyrišku kostiumų
meliodijomis. Pati studi
Už indėlius mokame Anr, dividend'
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.
jos vedeja jas harmoni SAVININKAS C H. KAUFMANAS
zuoja, atsižvelgama moki
Lietuvos pilietis. Buvęs audiniu fabriko l.itex Kaune
nių pažangumo bei suge
vedėjas. Laisvai kalba 1 ettiviškai.
bėjimų. Įdomu, kad visi
mokiniai, kurie liaudies >
JOE’S BUTCHERY & GROCER
dainas dainavo, atrodė,
J. LAURINAITIS
kad jie jas mėgsta, visas
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO. PRODUKTAI.
dainas tvirtai mokėjo, ne
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ
klydo ir dainavo su dide
DEŠRŲ GAMYBOJE
liu entuziazmu bei pamė
Commisioner of the Superior Couit of Montreal
VISKĄ PRISTATO J NAMUS ARBA Į PADENGIMŲ VIETAS.
g
imu.
MONTREAL ENTERPRISES REG’D
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO
Koncertui užsibaigus,
DALIS.
A. Ališauskas su Ponia G iVISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal.
LA 4-0209
rinienė pasveikino moky
6695—35-ta Ave., Rosemount (k. ;:ip. St. Zotique)
toją ir pagyrė mokinius ,
kad jie veltui neleidžia lai
Montreal 36, Que.
Tel. RAymond 7-3120.
ko, mokinasi ir auga kul
tūriškai, o mokytojai lin
kėjo sveikatos ir ištverm
ės.Koncertas atsilankiu
SIUNTINIAI LIETUVON
siųjų
išklausytas dideliu
ME 7-6727
IR USSR KRAŠTUS
susidomėjimu ir atidumu,
(vairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai i* Anglijo* ir sandė
jautriai sekant kiekvieną
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:
koncertantą ir kiekvieną
šUtat priimant. visa tai
automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų
Sav. P. RUTKAUSKAS
sudarė gerą nuotaiką.
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.
117—6th Avenue,
Lachina.
jk.
Janina Adomonięnč
1674 Couvrette, St. Lnurcnt. 9.
Tel. Rl: 4-6940.
• Estijoje^Saremos salo
je,iš 14 amžiaus išlikusio
Telefonas 768-6679
LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
je pilyje birželio hiėn.pra
džioje įvyko Pabaltijo is
SAV. G. DESROCHERS
torikų susitikimas. Daly
BELLAZZI - LAMYJNCvavo ir Lietuvos istorikai.
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.
Taisau ir dažau lengvas mašinas
DO 6-6941
7682 Champlain Blvd.
I^Salle
Jiems buvo dėstoma,kaip
Valome visokiu* drabužiu* ir kitą Jūsų namų apyvoką.
7717 GEORGE LASALLE, QUE.
tenka atžymėti sovietinės
Savininkai:
|vniri medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas
(Priežals „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
santvarkos įvedimo Pa
A. Keršys. P. Pvtmlis. P. Keišulis. A. Greitais.
Tel.: garažo 366-0500
lasuliacija, Ten . Test, Masonite, statybinis popieris.
baltijo kraštuose 25-ją su
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.
namų 366-4203
kaktį.
£.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman's Woollens & Textiles

GEORGE LAVINSKAS

urmo kainomis

A. NORKELIŪNAS

DE LUXE CLEANERS
WINDSOR

«
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Giedrė Rinkūnaitė šianet bai
gė istorijos studijas Toronto
universitete BA laipsniu ir
t^s studijas mokytojos laips
niui įsigyti.

Milda K.Pakauskaitė baigė
humanitarinius mokslus Windsoro universitete BA laip
sniu.

Gražina Šlekytė šiemet bai
gė Toronto universitete pa
galbinės medicinos kursą
BA laipsniu.

Lietuviai advokatai

(VAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS

NEIMAN, B1SSET
& SEGUIN
Barristers, Solicitors,
Notary Public.
35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.
Tel. Office WA 4-9501
Res. BE 3-0978

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ
IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai,
(vairios sudėties maisto
siuntiniai be muito iki 33 skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
svarų.
Prašom reikalauti
nos, televizijos aparatai, pia
mūsų, naujų maisto
ninai, automobiliams padan
katalogų.
gos, foto aparatai ir 1.1.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytu* ir apdraustus Įvairius
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui j vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenę ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius
bei užsakymus siųsti 'mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimų*
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, teiefonuoti
bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi
patarnauti ateityje.

peter zinko
BARRISTER * SOLICITOR
ADVOKATAS IR NOTARAS

Tel. office: LE 1-10M
Rea.: BE 3-2472

1 Roncesvalles Ave.
Toronto 3, Ont.

A. E. Me KAGUE, Q. C

Barrister and Solictoi
Advokatas ir Notaras.

JUOZAS AUDĖNAS
ElUNMNnittM

Tol EM 4-1394, EM 4-1395

Tarpininkauja Mutual Funds
investavimams:

1008 Northern Ontario Bldg

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

330 Bay Street.

LIETUVIŲ (STAIGA

Baltic Exporting Co.

KANADOS SOSTINE OTTAWA

849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. TeL LE 1-3098
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai.
ryto iki 7 v. vak.: šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.
Savininkai A. ir S. K A L 0 Z A.

PRASIDĖJO VASARINĖS STOVYKLOS

• "Aušros" sporto klu
bo stovykla Vasagoje,Pra
nciškonų vadovaujamą, įvy
ksta liepos mėn. lO- 24 d.
Priimami vaikai nuo 7 me
tų. Mokestis už 2 savaites
1 asmeniui 30 dol., 2 asm.
50 dol. Registruotis pas
Pranciškonus32 Rushalnif
Prk. C r. Toronto 3,Ont.
Jaunimas priimamas iš
visos Kanados ir Ameri
kos.

• Springhurst vasarvie
tėje S v. Jono parapijos
stovyklos patalpose jau
nimo stovykla irgi įvyks
ta liepos mėn. Registruo
tis pas Sv. Jono par.kle
boną EM 4-7646.
• Skautų stovykla bus
"Ramuvos" stovyklavietė
je, liepos pradžioje. Skau
tai registruojasi pas vie-r
netų vadovus.

Ateitininkų stovykla
• Dr. J.ir V.Čuplinskai
as Pranciškonus prasi- susilaukė sūnaus.
ės liepos 25 d. ir baigsis
•Inž.V. ir V. Mikėnai su
rugpiūčio 8 d.Vasagoje.
silaukė dukters.

•

§

" AUKURO" TEATRAS OTTAWOJE
Hamiltono dramos teatšis veikalas nereikalauja
ras "Aukuras", vadovauja^ ypatingų dekoracijų-jas gar
mas rež.Elenos Daugviety. ma suprastinti iki minimutės-Kudabienės,gegužės 16 mo-ir aktorių skaičius yra
d. Ottavoje pastatė J.B. nedidelis,todėl gerai tinka
Priestly dramos veikalą gatstrolėm&Užtat daug rei"Pavojingas posūkis".
kai;laujama iš vaidintojiįnes
jų vaidyba turi pagauti žiūFu*.?178*
rovą ir jį sutapdinti su akpsichč>loginė,aalinaisatyri- torių psichologiniu išgyvenė drama, anglį} autoriaus nimu. Tada išviršinės forarašyta prieš Antrąjį - mos pasidaro mažai reikšarą.Paviršutiniškai žiu - fningos.
rint, vaizduojami asmenys
„
x,
,
stengias i gyventi tvarkingą,
’"Aukuru"
vaidyA^f°„.*
padorų ir prasmingą gyve- ba buvo labai gera ir pilnai
nimą. Ištikrųjų jiG neturi įtikinanti šioje vaidinimam
nei principinei noro ir va- nepritaikytoje salėje. Gaulios laikytis moralinių ar sus žiūrovų skaičius iš
visuomeninių principų.De- nedidelės lietuvių kolonijos
ja, tokios nuotaikos yra ir Qttawoje su giliu dėmesiu
ąukšto gyvenimo Standarto ir įtempimu sekė veiksmo
S. Amerikoje.
eigą.

6

Pasislėpęs nišoje, Mikas perskaitė: „Išeik. Negrįžk na
STUDENTAI
Atkelta iš 4-to puslapio.,
— Bliūdžius daužė autobuso langus. Nors jis nie mo. Pirmą valandą susitinkam prie „Palangos" resto
rano Raštelį sunaikink!"
kad nedainuoja, o ten plyšojo už visus garsiau...
Gatvėse blausiai mirksėjo elektra. Salto, kiaurai
Po kiekvieno Vinco žodžio Bliūdžiaus galva kilo vis
perpučiančio
vėjo šuorai nešiojo lapus, kol juos iŠ
aukščiau. Jų žvilgsniai susitiko. Abu žiūrėjo vienas
pustuštės gatvės nublokšdavo į tarpuvartes. Bliūdžius
į kitą su neslepiama neapykanta.
Kai Vincas baigė, Bliūdžius pašoko, ir, visiems ty skubėjo Vilnelės krantu. Anksčiau jam rodės, — jeigu
suims, jis tardytojui pasakys tą patį, ką šiandien kal
lint, jie pasikeitė vietomis.
— Aš pasakysiu!..— duso Mikas.— Aš pasakysiu!..— bėjo susirinkime. Bet suėmimo vaizdas visuomet būda
vo toks tolimas, panašus į vaikų žaidimą, kuriame jis
Jis šnekėjo apie kolūkius, savo tėvą, istoriją...
Laurinaitis iš įsiutimo ligi skausmo gniaužė kumš tikėjosi būti kenčiančiu didvyriu.
Galima buvo anksčiau deklamuoti Liucijaus eilė
čius. Jo galvoj akimirksniu gimė planas, ką toliau
raščius,
keikiančius gyvenimą, už kurį net kalėjimas
daryti.
geresnis,
bet dabar, atsidūręs prie kalėjimo slenksčio,
Kaip netikėtai iššoko Bliūdžius, taip ir grįžo į savo
Bliūdžius
nebejautė jokio noro ten pakliūti.
vietą. Laurinaitis už jo nugaros kažką rašė popieriaus
Sutikęs milicininką, Mikas paspartindavo žings
skiautelėje.
— Kas čia blogo? — priešpaskutiniame suole išsty- nius, tarsi kažkur labai skubėtų. Jam atrodė, kad ir
milicininkas jau viską žino, įtariai palydi jį akimis.
bo Stiklius.— Padainavo lietuviškas dainas, ir į sveika
Bėgti iš Vilniaus? Bet — kur? Kur išbėgsi?
tą. Gal tų langų Mykolas visai ir nedaužė. Mes auklėti
Lyg supykusi murmėjo Vilnelė, ūbavo telefono stul
turime žmones, o ne šaukti kaip Norvaiša. Vadfnasi,
pai, plakėsi į tvorą atplyšusi afiša.
trejus metus nemokėjome padėti jam išsklaidyti visų
Šviesesnėm gatvėm Bliūdžius slinko lėčiau. Dirste
abejonių. Tik mes dėl to kalti! Ateityje turime jam
lėdavo į langus. Užuolaidos tarsi atitvėrė jaukius
padėti.
kambarius nuo niūraus rudens vakaro. Pro vieną langą
Auditorija suūžė. Vieni pritarė Stikliui, kiti prieš
taravo. Negalima buvo susigaudyti balsų maišatyje. matė, kaip mergytė, pasilenkusi prie stalo, ruošė pa
mokas. Netrikdė jos nei praeivių žingsniai, nei vėtra.
Stiklius pastovėjo kiek ir klektelėjo į suolą.
Ant kito lango murksojo katinas, toks ramus, paten
Pakilo Baltrėnas.
— Auklėti? — ramiai pradėjo jis.— Kartais drau kintas.
Kažkas antram aukšte skambino pianinu. Pro atvirą
gai komjaunimą norėtų paversti namine aukle. Gal
Bliūdžius nepilnametis, gal jis ne tų pačių paskaitų langelį akordai išsiverždavo į tamsą ir išnykdavo.
Prie vieno lango stovėjo moteris su mergyte ant
klauso, ne tą patį gyvenimą mato kaip mes? Auklėti
rankų.
Palenkusi šviesiaplaukę galvutę ant motinos pe
reikia, bet kai barzdotas vyras ima verkšlenti,— neties,
mergytė
miegojo. Motina nekrusteldama žiūrėjo
auklėjot manęs!—tai jau kvaila. Jis privalo atsakyti
į
gatvę.
Jos
kasa,
kuria, matyt, žaidė prieš užmigdama
už save, ir mes to reikalaujame. Sakote,— nieko blo
duktė,
beveik
išpinta
driekėsi per petį. Moters akių
go, daineles dainavo... Bliūdžius, langus daužydamas,
kolūkius taisė? Baigi Institutą, važiuok, padėk, taisyk. Mikas nematė, bet staiga taip ryškiai jam pasivaideno
pačios gražiausios ir pačios brangiausios akys. Viskas
Ne auklėti, o bausti siūlau. Gana, draugai!
Dz.ūkas, pamiršęs užrašų knygutę, pakeitė Balt- išnyko: ir vėjas, ir šiušenanti lapais gatvė, ir nerimas.
Jį kvietė į save sesuo. Atsisveikinti su ja! O galėjo
rėną.
— Milicijai perduosim! — rėžė jis.— Studento duo ir pamiršti...
nelė buvo neskani, pavalgysi kitokios. Ne taisyti, o
„Kai baigsi Institutą, išvažiuosim, broleli, kur nors
griauti nori kolūkius, viską. Mikai, tu gi atvažiavai drauge. Man viskas taip nusibodo...”—neseniai kalbė
į Institutą kitoks. Kas tau pripūtė miglos? Iš kur ta jo jam sesuo.
tulžis? Velniai žino, ir rėkiu ant tavęs, ir kartu gaila!..
„Išvažiuosim! Tikrai išvažiuosim! — kaip mažas vai
Kai per susirinkimo pertrauką studentai plūdo į ko kas apsidžiaugė dabar Mikas.— Kai nueisiu, ji šiltom
ridorių, Laurinaitis įspraudė Bliūdžiui į ranką raštelį. iš miego rankom glostys mano plaukus. Ir verks... Nu
I

PRANEŠAMA APIE
NAUJĄ GYDOMĄJĄ
MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji
medžiaga, įrodžiusi galią
sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus
audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas
atrado nepaprastą gydomąją
medžiagą, sugebančią suttraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą.
Visais tyrimų atvejais, švel
nėjant skausmams, įvykdavo
hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia —
rezultatai būdavo tokie nyos* i
tabūs, kad šis pagerėjimas
tęsdavosi daugelį mėnesių.
To buvo pasiekta naudojant
gydomąją medžiagą
(Bio Dyne),
kuri greitai padeda užgyti
pažeistoms celėms ir sužadina
naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gau
ti tepalo bei lazdelės formos*
„Preparation H“ vardu.
Prašykite visose vaistinėse.
Pasitenkinimas
arba
gražinami pinigai

Vaidino : E. Kudabienė
/Miss Močkridge/,K. Bun
garda/Robert Capfan/, L.
Verbickaitė^Stella Caplan?
a. Stanevičius / GordonWhitehouse/,S. Martinkjitė
/Betty Whitehouse/, A. Z ilvitienė/EdvinaPeel/^A.Ulbinas / Charles Stanton/.
Stasys Ilgūnas profesiona
liai paruošė grimusJk. Kau
špėdas ir L.' Stanevičiūtė
paruoš ė techninius įrengi
mus.

Geriauriai pailsėsit per atostogas garsiame
CĄPE COD — OSTERVILLE KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO

jūras pliažo — gražioje lietuviškoje
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod Mass 02655 USA.,
Tel. (Area 617 ) 428-8425.
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus,jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas*

• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, to
dėl visi rnalonai kviečiami at vykti praleisti savo atostogas.
Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d.
1S ANKSTO KREIPTIS:

Ed. Jansonas, 15 Rosedale St-, Boston Mass. 02-124 USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vilą
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.

Osterville Cape Cod Mass.,
rfc—f-i--------W

'
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viųkolonijas, ir linkėtina,
kad aplankytų eilę kitų. Lie
Artistų pagerbimui buvo
tuviškos dramos grupės - suruoštos gražios vaišės
yra retos ir mažėjančios, p.p.Balsevičių namuose.
res dramos veikla reikahuja netik talento, daug darJuozas Danys.
"Aukuras" su šiuo veika- b°>betmūsij sąlygose ir nelu jau aplankė kelias lietu- maža pasišventimo.

raminsiu. Tegul ir suims — po metų kitų vis tiek grįšiu.
Tada ir išvažiuosim. Vakarais gersim šviežią su putele
pieną... „Sesuo!”—pašauksiu įėjęs į kambarį. Ji apsi
vilks chalatą, mėlynąjį... Vaišins vyšnių uogiene... Ži
no, kad aš ją mėgstu. Tik dėl manęs tiek daug jos
privirė... Štai durys...”
Mikas turėjo jos buto raktą. Kai sesers nebūdavo
namie, jis ir vienas galėdavo įeiti. Ir dabar, nenorėda
mas jos žadinti, Mikas atsirakino duris. Tykiai perėjo
koridorių, svetainę — tegul bus jai staigmena! — mie
gamajame uždegė elektrą.
Šviesa Miką akimirkai apakino. Jis papurtė galvą
ir, išsproginęs akis, netikėdamas tuo, ką mato, žiūrė
jo, žiūrėjo... Nuo pagalvio pakilo dvi galvos: sesers ir
Liucijaus. Sesuo ranka prisidengė akis ir įkniubo į pa
galvį. Liucijus gaižiai šypsojosi ir žvelgė į Miką. Sis
pagriebė nuo kėdės jo drabužius, išmetė į koridorių
ir suspigo:
— Nešdinkis!
— Tu tyliau, Mikuti,— įspėjo vėl guldamasis Liuci
jus.— Mes su tavo seserim...
Mikas pagriebė po ranka pasitaikiusią sunkią vazą
ir lyg apkvaitęs krypavo prie lovos.
— Išeik!—šnabždėjo jis įsiutęs, perkreiptomis lū
pomis. r
Liucijus iššoko iš lovos, pagriebė Miką už pečių ir
susmukdė į fotelį.
— Labanakt! — palinkėjo tebekniūbsančiai ant pa
galvio Meri ir trenkė durimis.
Mikas, pasigailėtinai mažas ir negražus, apsikabino
vazą ir susirietė fotelyje. Sesuo pamažu kėlėsi iš lo
vos. Jai pasirodė, kad Mikas kukčioja.
Taip, jis verkė. Niekados neverkė, kai motina ka
podavo jį vytine vaikystėje, o dabar verkė.
Sesuo prisiartino prie brolio, švelniai palietė jo petį.
Mikas krūptelėjo, pakilo, atsargiai pastatė vazą ant
stalelio.
— Ką tu padarei?..— sušnabždėjo jis seseriai ir sun
kiais, pavargusio žmogaus žingsniais slinko prie durų.
— Mikuti! — pašaukė sesuo.
Mikas neatsigręžė. Iš įpratimo užgesino elektrą ir
užrakino duris.
Dabar viskam pasaulyje jis buvo abejingas.
Kitą dieną Bliūdžiu suėmė.
Daugiau bus.

DAKTARAI LIETUVOJE
Jų bus daugiau.

L. AIZINBUDAS
biologija

S. ČEPULIS
medicina

S. GRUODYTE
medicina

D. KUHCEVIC
medicina

L. LAUCEVIČIUS
medicina

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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HAMIf^LTOM

VEDA KAZYS BARONAS

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Ilduodamoa asmeninės paskolos iki 5,000 doL,
morgiCiu paskolos iki 60% turto vertės.

Už lėnu mokama 4 % % dividendo iš pelno, už
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolų
draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.

21 MAIN Si E. Room 207.
Tai JA 8-0611
is^ooooeossooo oo—ooooooooooa e s e e oo c ooooooooooa

HAMILTONO BANKAS
„TALKA,,
Apie procentus.

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L

Toronto įstaigos bendradarbis
,

Dr. jtir. W. Mastis

Skolinantis pinigus ne
Namą, farmų, ar bet kurie
reikia imti dėmesin,kiek
biznio pirkimo - pardavimo
sakoma imama procentu
dokumentų sudarymas.
už paskola, bet reikia tuo
Morgičiai. Sutartys ir visi kit
jau apskaičiuotų kiek do
teisiniai reikalai.
leriais ir centais jūs už
Toronto:
gautą paskola turėsite su
220 Roncesvalles Are.
mokėti, nes nuošimčiu, aps
LE 6^750 (1—5 v. p. p.)
kaičiavimo būdas turi į tai
LE 7-1708 (7—0 T. ».)
įtakos. Pav. nors "Talka"
Haurilton: 21 Main St. East
už asmenines paskolas iJA 7-55-75: FU 3-8938.
ma 8%metinių, bet kadangi
Dėl pasitarimo susitarti1 tel.
procentai imami nuo likto
minėtu laiku.
sios nesumokėtos sumos,
tai tie procentai susidaro
vad. p. Norkienės, daly
tik 4,38%, žymai mažiau
sumokėsite, negu skolinda vauja parapijos gyvenime.
miesi bankuose,kurie tei
gia, kad pasKplas duoda iš • Šteštad. Mokykla š iemet
6% metinių. Žemiau deda išleido IO baigusių IO
skyrių. Tuo džiaugiasi
ma lentelė jums tai parod mokytojai,
tėvai ir visa
ys:
_ .
Už 1OOO dol. paskolą vie.kolonija
niems metams grąžinant
lygiomis dalimis kas mėn
esį, jūs sumokėsite:
Finansų kompanijoms/nėra
SIGIS OKMANASgyvybės draudimo/-12O. 00 JUNIOR MR. CANADA
arba 24%.
Tautiečių J. Okmanų
sūnus Sigis pasidarė ne
Krautuvėms, arba perkant
tik mūsų miesto, bet
kreditan naują automobilį
ir visos Kanados garse
/nėra draudimo/ - 90.00 nybė. Š. m. birželio mėn.
arba 18% •
19 d. Montrealyje iš 35
varžovų laimėjo pirmą
Bankams/nėra draudimo,© vietą ir prizą /trofeją/,
jeigu yra tai patys turite
o taip pat ir " Juniormr.
apsimokėti premiją/-6O. OO Canada" vardą, kuris ski
arba 12% •
riamas geriausiai fizi Ši^i išsivysčiusiam jau
"Talkai"/yra nemokamas
nuoliui nesenesniam,kaip
gyvybės ir visiško invali
21 metų amžiaus. Gaila,
dumo draudimas/ — 43. 86 kad rašant šią korespon
arba 8%denciją mūsų ir visos Ka
Taigi, matote, kad "Tal nados garsenybė neturėjo
koje" pinigais paskolos yra nuotraukos,tačiau paža
pačios pigiausios ir todėl dėjo vėliau atatikamą nuo
verta skolintis tik "Talkoj'.' trauką parūpinti. Pana —
Jeigu kas abejoti] dėl apsk šias varžybas ir prizą
aičiavimų, gali visada tai
prieš kurį laiką jis lai.—
pasitikrinti "Talkoj".
mėjo ir Brandford'e, Ont.
TURĖSIME DIDET.ES
"Talkos" gražus augim
VESTUVES
as ir tvarkingas reikalų
Liepos 31 d. Donaldą
vedimas per IO metų įro Liudavičiūtė išteka, o ta
dė, kad "Talka" verta pa
proga jaunavedės tėveliai
sitikėjimo. Tad, jeigu dar ’žada suruošti didelį pobū
nesi, tai tuojau įstok jos
vį. Birželio 24 d.toje pa
narių eilėsna ir apie tai
čioje lenkų salėje įvyko
pasakyk savo draugui ir
priešvedybinė staigmenakaimynui. Bendromis ir
pobūvis jaunavedžių Jonh
sustiprintomis jėgomis
Mėrling, kurio organiza
"Talką" išūgdysime į dar torius buvo jaunavedės
stipresne ekonomine pa
tėvelis, o vienas iš vyria
usiųjų padėjėjų bei tvark
jėga• Jaunimo centro šventi darių buvo tautietis Jo
nas Genys.
ninko iškilmes nufilmavo
KITOS NAUJIENOS
Š. Žukauskas.
Pirmas
M rs. R. B. Oakland,
idesnis lietuvių ir kitų lietuviams pažystama kai
pabaltiečių susibūrimas po Regina Karnėnaitė, su
JC patalpose įvyko birže savo vyru iš Vankouverio,
lio 27 d.
B.C. lankosi pas p.p. V. J.
Staškūnus.
• Jonas Didžiokas turikino • Paskutiniais statisti
teatrą. Iš Lietuvos atvy niais duomenimis išves'kęs prieš 35 metus. Jo tais už 1963 metus, mūsų
sūnus J. Didžiokas pra miestas užėmė pirmąją
džioje dirbo kartu su tė vietą Kanadoje metinių at
vu, bet vėliau perėjo į lyginimų vidurkiu, kuris
savarankišką verslą toje buvęs 5314 dol. Antroje
pačioje srityje.
vietoje - Sarnia, Ont. ir
trečioje - Oshawa, Ont.
• K. L. Kat. Moterų DrKorespondentas
Jos Hamiltono skrius,

KANADOS LIE TUVIU. DIENAI RUOŠTI KOMITETAS
Iš kairės: Adolfas Šetikas, Tėvas Barnabas Mikalauskas, Juozas Alonderis-KLB Apylinkės Valdybos ir Lįetuvių Dienai rušti komiteto pirmininkas ir
Antanas Švažas; stovi: Juozas Šarapnickas, Juozas Girevičius, Stasys Kukta
Jonas Grigas ir Petras Balsas. Nuotraukoje trūksta dar šių komiteto narių- ’
Kazio Bogušio, Prano Meškausko, Jono Kolainio ir Jono Gustainio.
Foto: K. Bogušis.

VISI RUOŠKIMĖS DALyVAUTI VIENUOLIKTOJE KANADOS LIETUVIU DIENOJE
DIENOS paruošimo darbai
vyksta sėkmingai.
Kanados Lietuvių Dieną
ruošia St. Catherines Bnės Valdyba, kurią sudaro
pięm. J. Alonderis, vicep.
A.Šetikas, sekr. J. Girąyičius,ižd.S.Kukta ir A.Svažas-narys.B-nės v-bos pas
tangomis jau sudarytas ko
mitetas L.D.ruošti. Įsipa^
reigojo rūpintis:T. B. Mikarlauskas, OFM, St.Catherinės'lietparapijos klebonas
-religine dalimi, J. Gustainis-sportu,Bogušis Kazysloterija,Balsas Petras^programa, Grigas Jonas-Čiur
lionio ansambliu, Meškaus
kas Pranas ir Kolainis Jonas-valgių bufetu, Stundžja
Kazys - nakvynėmis ir Sarapnickas Juozas -gėrįpių
bufetu ir propaganda.Čia
yra sužymėti tik atskirų

darbo šakų vadovai, bet ke tos dvi ukrainiečių salės".
leriopai daugiau reikės su Dalis tautiečių mano,kad
telkti darbo jėgų, kurie ap tos salės yra atskirose tarnaus Lietuvių Dienoje vietose.Paaiškinu, kad abi
dalyvaujančius svečius.Di salės yrajao vienu stogu,
delę paramą B-nės v-ba reiškia viršutinę ir apatinę
gauna iš Tėvų pranciškonų. sales. Viršutinė salė yra
talpos, apatinė
Tokiaįplačio masto šven-, 8oo as menų....
tei suruošti-mažai koloni- 4ootalpos.Abejose salėse
jai tenka susidurti su įvai veiks bufetai su minkštais
riais sunkumais. B-nės v - ir kietais gėrimais ir mu
beturėdama didelį palanku zika gros šokiams.Salės
mą ir visokeriopą paramą tik prieš dvejus metus sta
iš Tėvų Pranciškonų, ma- tytos ir turi visus patogu no nugalėti visas sutiktas mus: baruose įtaisyti šal
kliūtis. T. Barnabas Mika- dytuvai ir esant šiltam olauskas,.OFMbe savo tie rui, svečiai bus vaišinami
sioginių įsipareigojimų- šaltu alučiuAlkio nereikės
pravesti religinę dalį,nuo kęsti , bus įvairių užkan
širdžiai padeda ir kitose džių ir lietuviškai pagamin
tų kopūstų su dešromis.
srityse.
Kanados Lietuvių Diena
Noriu trumpai paaiškin
ti ankstyvesnėse korespon- įvyks rugsėjo 4-6 dienomis
dencijos© parašyta:"Susi- St. Catherines mieste j,S
pažinimo vakarui yra paim-

WINNIPEG, Man.
Baltų Federacijos
sky
rius,, birželio 14 d. lietu
vių Šv. Kazimiero
par.
salėje surengė minėjimą.
11 vai. bažnyčioje buvo
pamaldos. Lietuvos tri
spalvę laikė Mikolas Ja
nuška, garbės sargyboje
stovėjo
sesutės Januš
ka itės, Timmermanaitė
ir Dana De mereckaite .
Pamaldų metu giedojo
bažnytinis choras, vado
vaujamas Danguolės Ja
nuška itės .
Salė buvo perpildyta visų
trijų Pabaltijo tautybių
tremtiniais
ir svečiais.
Minėjimą atidarė^kyrtaus
vice-pirm. M. Stauvers,
kuris , taręs trumpą
įžangini žodį, maldai su
kalbėti pakvietė paraorįos
kleb.
kun. J. Bertas tų 4
Baltų Federacijos Winnipego skyr. pirm. inž.
A. Maciūnas padarė ben
drą apžvalgą apie trėmi
mus ir rusų okupaciją Pa
baltijo valstybėse. Pa
grindinę kalbą pasakė spesialiai atvykusi iš Otavos
parlamento narė Margaret
Konantz. Kalbėjo ukrai
niečių Kanados k-to ats
tovas .
Estų mišrus choras pa
dainavo tris dainas. Akordeonupagrojo V. VirkutisO užbaigai visos
trys tautybės atskirai su
giedojo savo tautinius him
nus.
Buvo paruošta speciali
delegacija, kuri turėjo
prie parlamento rūmų
padėti vainiką prie žu
vusių paminklo. Sutartu

laiku jos ten laukė re
porteriai. Vainiko padė
jimas turėjo būti nufil
muotas ir ta pačią dieną
parodytas televizijoje .
Inž. A. Maciūnas bandė šį
reikalą ' atitaisyti, bet
buvo jau pervėlu. įgalio
tinis J. Vaitiekūnas, kuris
reporterius mėgino sulai
kyti, bet jie skubiai turėjo
vykti kitur, ir minima
delegacija televizioje ne
pasirodė, nors apie šį
minėjimą Winnipego ra
dijo stoty.plačiąją Winni
pego visuomenę infor
mavo net tris kartus.
Paruošta rezoliucija visų
tautybių vardu atitinkamų'
vyriausybių galvoms ne
buvo minėjimo dalyviams
perskaityta, ir jos turinys
įiko nežinomas.
Šiais metais Baltų Fe
deracijos Winnipego
skyriusv-bą sudaro: inž.
A. Maciūnas - pirm., M.
Stauvers ir E.Poldsaar vicepirmininkai, T. Lukas
- ižd., T. Blosbanis, H.
Anniko, agr. J. Malinaus
kas ir J. Jandavs - valdy
bos nariai. K.-Btr.
TRIMITO AIDAS.. .
Atkelta iš 2-ro puslapio,
vadų. L. Prapuolenis . Me
ninėje dalyje buvo pastaty i
tas J.Pusdešrio montažas
"Paskutinis žygis "Daly
vavo šv. Antano parapijos
choras, vad.muz. A.Motei
kos.
Kuopa .kuopos steigė
jui š. J.Petrukoniui jo
6O-ties metų amžiaus pro
ga suruošė puikų parengi
mą.

ius teatrus, 115 sporto klu
bų, 350 bibliotekų, 105 or
kestrus, 192 ugniagesių ko
mandas.

S - gos laikraštis "Tri
mitas" turėjo Per 30,000
Prenumeratorių.

aa S - gos dvidešimtme
čio šventėje Kaune dalyva
vo apie 20, OOO narių vy
rų ir moterų.

Kovose dėl Lietuvos
Nepriklausomybės
žuvo
•
T
1 81 šaulys, is jų 12 su bolsevikais, 14 su hermontinmkais, 51 su lenkais ir 4 vaduojant Klaipėdos kraštą.
O kiek jų žuvo dabartinė
se partizanų kovose?
Sužeistų buvo 146.
OI

1

TO

-Futboloteisėjas iš Kau.
no Kęstutis Andriulis teisė
javo futbolo rungtynėms
tarp Švedijos ir Italijos
/2:2/, o taip pat buvo lini
jos teisėju rungtynėse tarp
Lenkijos ir Škotijos.
- Lietuvos penkiakovės
meisterio vardą iškovojo
K. Dobilas.
-Pabaltijo sporto žurna
listų pasitarimas/savaime
aišku, dalyvaujant Maskvos
ir Ukrainos atstovams/įvy
ko Rygoje. Sekančiais me
tais jis numatomas Lietuvo
je.
- Priekarpatės karinės
SPORTAS LIETUVIU
apygardos raudonarmiečių
DIENOJE
lengvosios atletikos varžy,
t- x
•
bose,puikiai pasirodė lieKanados Lietuvių Dienos tuviai:A.Bajarūnas laimėproga St. Catherines buSjo joo m
200 m./II sek.
taip
" pato ir sportinės žaidy--r 227/į tolį 6, 87 m., o P.
nės. Vyriausiu vadovu pa- p.aikštikas
jį,
laimėjo 5 km.
kviestas Jonas Gustainis. per 15 min. 32, 6 sek. ir lo
km. per 32 min. 3o, 8 sek.
.TRUMPAI IŠ LIETUVOS
-Lietuvos futbolo pirme-Chemikų ir naftos pra- ^į pasekmės:Tauragėmones darbuotojų sportiŠiauliai 1:1, Lima-Baltija
nes žaidynes įvyko Kedai- 1:1> Viliaus Saliutas-Plunniuose,kadangi sis miestas gg p j Šiaulių Elnias-Paneskaitomas Lietuvos chemivėž
0:3,Mažeikiai-Kremikų miestu.
tinga 4:o,Vilniaus Elfa-Kau-Kaune įvyko Lietuvos no Politechnika o: 2, Kauno
bokso pirmenybes.Svorių Atletas_Alytus O:o.
tvarka jas laimėjo :RunoJ
IS VISUR
va^knATomaševičius^Vn/,
A.Zurza/Kn/, J.Muraška
/Vn/, Mazuronis/Kn/, Ali-Pereitą kartą esame ap
jošaitis/Kn/, Pozniak/Vn/, rašę Europos krepšinio
Bingelis/Kry,Budnikas/Kn/. pirmenybes.De ja, daugelis
-Sovietų Sąj. antrosios skaitytojų/ypač Hamilto
futbolo lygos pirmenybėse ne/,paprašė išvardinti ank
Vilniaus Žalgiris laimėjo styvesnius Europos meis
prieš Talino Dinamo 3:0 . terius. Jų norą patenkinam
-Lietuvos rughbypirme- 1937 m,Latvija,Ispanija,
nybėse meisterio vardą jau Čekoslovakija,
užsitikrino Kauno Pditech- 1937
1937m.
m,Lietuva,
Lietuva,Italija,
Italija,
nikaJStudentai paskutinės© Prancūzija.
rungtynėse nugalėjo "Ge1939
1939iruLietuva,
rruLietuva,Latvija,
Latvija,
ležinį Vilką" 53 :O ir Ban-Lenkija. „
gą 12:3.
1946 m.Cekoslovakija,I-

čeko -

ley varžybose Londone
’U&SoTsof‘'venerldalyvaus. Yra faktas,kad . "/Jm.boy.bąj., e g
rusai siunčia į užsienį tik •,a’1FJTncUw1-,a’
r
tokias komandas, kurioms , l95^™. Vengrija, ek siš anksto yra skiriama per- l°vakija, Sov. Sąjunga.
galėAtrodo, kad vilniečiai . J95J m.Sov.Sąj. ,Bulgapo Tokio olimpiados yra rija, Čekoslovakija.^
silpnosformos ir galipasL
19^9 m.Sov.Sąj. , Cekosrodyti tik Sov. Sąjungos rF lovąkija, Vengrija,
bose arba jos saįėlitiniuo1961 m.Sov.Sąj.,Jugoslav
se kraštuose. Kiekvienas vija, Bulgarija.
Sov. Sąjungos pralaimėji1963m.Sov.Sąj.,Lenkija,
mas sportinėje arenoje va- Jugoslavija.
kairų pasaulyje yra lygus
'
;
1965 m.Sov.Sąj.,Jugos
jos prestižo pažeminimui, lavija, Lenkija.
JLXJ.CXO
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NIAGAROS PUSIASALIS

BUS RAMOVĖNŲ GEGU ŽINĖ
1919 m.sajisio 16 d.RiKiekvienam reikalin puliarios muzikos, kuri
kūnuose ties Sauliais už
gas grynas oras,o taipgi bus transliuojama per gar
Lietuvos laisvę žuvo Pir pabūti be kasdieninių rū- siakalbius sode.Ten pat
masis Lietuvos šaulys pas-pėsčių, todėl š. m. liepos
sustatyti staįai medžių pa
tizanas,Aleksandras Vai 11d, 2 vai.po pietų,Nia
vėsyje vyresniųjų patogu
nauskas.
garos Pusiasalio ramovė mui, o jaunimas galės šok
nai ir daro šeimyninę ge ti,dainuoti ir kiekvieno lai
Šiais metais vasario
gužinę, V. Bieliūno ūkyje, mės išmėginimui bus sū
11 d.Racine Wis. JAV mirė R.R. I., Weland , Ont.
rių ir dešrų loterija.
prof .D r. inž. Jonas ŠimoMaloniai kviečiame
Ramovėnai prašomi
liunas. D. L. K. Kęstųčio š. dalyvauti visus. Galėsit pa- jausti pareigą dalyvauti geį:p. garbės narys. L. Š. S. T. simatyti su savo kaimy - gūžinėje ir pakviesti savo
Saulių Žvaigždės kavalie nais ir pasikalbėti senai- pažįstamus bei draugus,
rius. Už nuopelnus Lietu siais reikalais,pas vaišinHamiltono ramovėnų
vai buvo apdovanotas Vy gus ir mielus
savinin- valdybą maloniai prašome
tauto Didžiojo III laipsnio kus, kurie pavaišins lietu- dalyvauti organizacijos eiir D. L.K. Gedimino ordi viškos gamybos savo pro-namaisiais reikalais pasinais.
,
duktals ir j ypatingo sko- tarime, kuris prasidės lyŠiaįs meta
metais
koyo^d^ nio sūriais.
nuobTšYs/t.
giai 2 vai. po pietų geguzisuėjo II metų
i
nuo u.o
Programos paįvairini-nės vietoje.
atkūrimo.
mui bus plokštelių ir m agRamovėnų v-ba.
1945 m. gegužės 30 d. netofono juoston įgrotos poMarijampolėie, mirė Ar*
k ivyskupas Prąnciškus
^KflfTYK Z/? PLATINK
Karevičius, L.S.S -gos
NEPUIKLAUSONA LIETUVĄ
Garbės Šaulys.

SLA VEIKĖJŲ PASITARIMAS KANADOJE

ČIKAGA

Birželio mėn.13 d.Či
kagoje buvo suruoštos, už
Lietuvos laisvę žuvusiems
partizanams pagerbimas.
Tai sektinas pavyzdys,ku
ris turėtų būti rengiamas
kiekvienoje lietuvių kolo
nijoje, ypatingai šiais me
tais minint Lietuvos pa vergimo 25-tuosius mettus.„
Sauliai, ir kariai ramovėnai turėtų imtis šių
minėjimų iniciatyvos.

iš Praeities
1939 m. L.Š. S - jos
eilėse buvo Per 1OO, OOO
Hamiltono lietuvių Jaunimo Centro atidarymo pašventinimas: Viduryje atvaizdo matome
žHiu^saiHių^amus^lŽS
vyskupų V. BnzgĮ, Hamiltono parapijos Kleboną prelatą J. Tadarauską, kairėje Toronto chorus, 400 vaidybos mė
Prisikėlimo parapijos KlebonųT. Barių dešinėje giliau Montrealio AV vikarų T.K-Kulbį. gėjų kuopelių, 4 nuolatin-

278 kuopos St. Catharines, Ont., kuopos dešimtmečio sukaktuvių proga subuvimas.
Pirmoje eilėje iš kairės: K.Lembertas, O.Indrelienė, SLA Prezidentas Povilas Dargis,
A.Ališauskienė, Z.Piliponis. Antroje eilėje: Hamiltono kuopos pim. Z. Pulianauskas,
SLA organizatorė L.Novogrodskienė, P.Polgrimas, J.Kavalėlis, A.Kaušpėdą ir organiza
torius J. Šarapnickas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8 PSL.

(REAL
SKAUTŲ RĖMĖJŲ ŽINIAI

"LITO” EKSKURSIJA

Stovyklos paruošia
mieji darbai eina į galą.
Kai kurios statybos už
baigtos, kai kurios įpusėŽusios. Stovyklos valdy>os žmonės ir skautų va
dovybė didelę darbo ir
laiko dalį jau paaukavo.
Bet vis dar lieka daug vi
sokių mažų darbelių, ku
rie prieš atidarymą tu rėš būti atlikti. Todėl lie
pos 1O ir 11 dienomis ruo
šiama šeimų išvyka, kur
bus prašoma vyresniųjų
talka Galima vykti dviem
dienom, nes pernakvoji. mo problemų jau nebus.
Darbo talka reikalinga \
vienai dienai - šeštadie
niui. Sekmadienį būtų po
ilsis ir malonus laikopraleidimas savojo ežero pa
krantėse.
L. Girinis
Sk. Rėmėjų būr. pirm.

į Cornwall praėjo su di
deliu pasisekimu.Iš 45
užsirašiusių jaunųjų "Lito"narių dalyvavo 39 su
trimis vadovais. Be to,
dar dalyvavo savo maši
nomis 5 svečiai.
Hydro Ontario stotis
pademonstravo filmą vai
zduojantį jūrų kelio hyd
ro elektros stoties staty
bą. Po to apžiūrėtas elek
tros stoties pastatas ir
įdomus 36, 500 dol. ver
tės elektros jėgainės mo-

MONTREALIO JAUNIMO
STOVYKLA
Jaunimo registracija
į šių metų Montrealio lie
tuvių stovyklą jau vyksta
ir turi būti užbaigta iki
liepos 15 d. Šią Montrea
lio jaunimo stovyklą, kaip
ir praeityje organizuoja
skautai ir skautės, tačiau
joje lygiomis teisėmis
kviečiami dalyvauti irskautų organizacijai neprik
lausą jaunuoliai, jaunuo lės ir vaikai. Stovykla pra
sideda liepos 31 d. ir bai
giasi rugpiūčio 14 d.Kaina
už abi savaites vienam 30 dol., dviems-5O dol.,
trims ar daugiau-6O dol.
Į stovyklą registruoja:
D.Sibitytė, tel. 366-8292
vilkiukus, Ramunė Kudžmaitė,tel. 255-5579 pauk
štytes, Rimas Navikėnas
tel. 259-4498 skautus ir
Aušra Lukoševičiūtė, tel.
768-0322. skautes.
Stovyklavimas šiemet
bus daug įdomesnis ir pa
togesnis, kadangi pati sto
vyklavietė yra žymiai ge
riau paruosta.
Algis Rudinskas •
• P.Kudreikis iš Toron
to viešėjo pas p. Vasiliau
skus ir su jais dalyvavo
A.V.choro užbaigtuvėse.

vaizduoja elektros stoties
veikimą.
Po gerų pietų ekskur
sijos dalyviai dar turėjo
laiko pasidžiaugti Long
Sault parko pliažu. Neapsi
ėjo ir be nuotykių: C or nvalyje nuleido autobuso pa
dangą ir todėl sugrįžimas
buvo suvėluotas apie 3/4
valandos.
Ekskursijai vadovavo
"Lito" vedėjas P.Rudins
kas, talkinamas mokytojų
p. p. Ališauskų.
Pr.R.
"BALTIJA"STOVYKLA VIETES ATIDARYMAS

ir pašventinimas numatom
mas rugpiūčio mėn. 8 d.
skautų stovyklos metu.
Smulkesnė programa bus
paskelbta vėliau,
"BALTIJA" PATALPO
MIS, kai nėra jaunimo sto
vyklų, už nedidelį atlygi
nimą galės naudotis ir šei
mos Jjei pavieniai asmei*
nys.Šiais metais tatai bus
galima pradėti po skautų
stovyklos-antroje rugpiū
čio menesio pusėje.
Atrodo, kad stovykla
vimas "Baltijoje" turėtų
būti patogus, kadangi bus
bėgantis vanduo, elektrinė
virtuvė, du pliažai, laivas
etc.
Smulkesnė tvarka bus
nustatyta sekančiame sto
vyklos komiteto posėdyje.
Pr.R.
• Prof. P. Rabikauskas,
S. J. .lydimas T.J.Vaišnio, pakeliui į Torontą ir
toliau į JAV, vizitavo NL
redakciją. T. P.Rabikaus
kas Romoje profesoriau
ja Gregorianume.

• Kun. Petras Totoraitis
iš New Jorsey, USA, viešė
5441 BANNANTYNE. Verdun jo pas pp.Kęsgailus ir A.
Pirmadienį ir
V. parap. bažnyčioje laikė
2-4; 7—9 p. m. pamnldag.
ketvirtadienį
• Is Lietuvos sugįzo p.
antradienį ir
Bijūnas, kuris tėviškėn ne
2—4 p. m.
penktadienį
galėjo nuvykti, bet pas jį į
trečiadienį 7—9 p. m.
Vilnių buvo atgabenti jo
tėvai.Į Lietuvą vyko per
šeštadienį 11—1 p. m.
“ - • - ’ ’• ■ ’ • L) su_
—
V
DO
6-9582
^mŠkėįę^Ka^jęp^
PO 7.3175; i
v„ P° 30
doLuz dieną ir už tai gavyo viešbutį/ iliaioltĮ
i’
’i vęs
maistą Lir
3 valandų gidų lydimą pr^
DANTŲ GYDYTOJAS
ogramg,

Dr. J. SEMOGAS

Dr. J. MALISKA

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

DR. A. O. JAUGELIENĖ

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

STASYS DAUKŠA LI.» D.
4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903
Te!.: 861-8478 ir
861-8479

L

JOSEPH R. MILLER
DR. V. G1R1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.
RA 7-5552; namų RA 1-0656

B. A., B. C. L.
Suite 205
168 Notre Dnme St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2004

NOTARAS

DR. IRWIN COP N I CK

Dantų Gydytojas
4966 Decarie Blvd.
Suite 7
i
Montreal. Que. Tel. 489-3191 Į

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.
Sun Life Building
Suite 2079
Tols UN 6-4364

L. K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA Š.M. LIEPOS MĖNESIO 11 D. P.P.
SKRUIBIO OKYJE, POINTE FORTUNE, RENGIA TRADICINĘ METINĘ

Gegužinę - Pikniką
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.

CHORO PAĘAIGTUVĖS
AMBROZAICIO IŠLEIS
TUVĖS.

"BALTIJOS" STOVYKLA SVEČIAS IŠ SAULT ST.
MARIE
VIETĖS PARUOŠIMUI

Sesers, p. Ambrozaitie
šį savaitgalį organizuoja
Šeštadienį, liepos 3 d. ma bendra tėvų, skautų rė nės , šeimoje savaitę laikcuAV salėje Ausros Vartų
mėjų , skautų, skaučių ir viešėjo iš Sault St. Marie, *
parapijos choras suruo , skautų vyčių iškyla į Lac Ont. Stasys Grigelaitis su Įj,
šė iškilmingas sezono už- Sylvere. Jos programoje dukrele. Tą Proga, lydim
baigtuves ir tuo pačiu var yra numatyta atlikti dalį as pp.Ambrozaicių jauni
gonininko A.Ambrozaičio stovyklavietės paruošia- mo lankėsi NL redakcijoišleistuves-Į Europąsiun- mųjų darbų,kaip pav.plat- je .kurią visi apžiurėjo,
čiamas ręprezantinis Ka formų palapinėms nudažy- domėjosi spauda ir NLpanados orkestras guria
mas ir pernešimas į nau- aukojo 1O dol.Už tai p.Gri- VII Ateitininku kongresas, ivykes liepos 2-3 dienomis To
ronte. Atvaizde simpoziumas: Atvirumas k laikui ir žmo
me muz.A.Ambrozaitis
jas vietas, takų ir aikšte- gelaičiui nuoširdus ačiū,
gui.
Iš kaires: moderatorius Dr. K.Keblys ir dalyviai- iš
pučia klarnetą.Orrkest lių prieš palapines išvaly. Besikalbant,prisimintos
ras išskrenda liepos 27d. mas ir kit. Iškylos metu dienos Vokietijos stovyk- kaires- A.Kasiulaitis, kun, K.Trimakas, J.Boguta, nemato
ir pirmasis jo koncertas
bus gera proga tėvams su- lose Detmolde ir August- mas kun.Dr. F.Jucevičius;
Foto: S. Dabkus.
bus Amsterdame.orkest sipazinti su stovyklos va- forde.^
ras apvažinės daugelį Eu dovais,apžiūrėti naująjį
SEPTINTAS ATE ITININKŲF'11 111" 111
"į
ropos valstybių, miestų,
"Baltijos"pastatą, išbandy- .
FED.KONGRESAS.
,
p /^QRK|g §
kur duos koncertus. Kelio ti nauja'pliažą,
nauja'"pliažą, ir svarbia auo šio laiko duoda nekil_
nėje išbus apie pusantrų
usia - atlikti būtiniausius nojamo turto paskolas su programa buvo įdomi ir | DANTŲ GYDYTOJAS |
metų.
darbus, nepaliekant jų vien
neateitininkams, kurie, de- 1
Atidarydamas subuvi vaikams ir skautų vadova pastovaus dydžio mėnesi ja, nepakankamai dalyvavo,14 Vakarais ir šeštadieniais ?
niais mokėjimais.Lig šiol ;
mą choro seniūnas A. Gu ms.
pagal susitarimą.
z
organizacinių reika į
nekilnojamo turto pasko- 'Šalia
das pažymėjo subuvimo
j (1082 Bloor W., Toronto)Z
lų,
kuriems
neskirta
daug
loms buvo nustatoma tik
tikslą ir choro vedėjui į- MONTREALIO LIET.
,
bu- , § (į rytus nuo Dufferin Str
pastovi skolos mokėjimo laiko
teikė atsisveikinimo dova KLUBAS
vo
jaunesnės
kartos
psi
Raštinė: LE 4-4451.
i
suma, o palūkanos skolai chologo dr.A.Sužiedėlio - , |
ną. Po to prasidėjo kalbos,
n
mažėjant
palaipsniui ma paskaita aptarusi lietuvio
kurių metu buvo keliamas žada padovanoti '"Baltijos
choro ateities klausimas, stovyklai tris dujomis kū- žėjo. Naujoji sistema lei išeivio asmenybės dvily- dalyvaujant vyskupams ir
ir buvo įvairių pasiūlymų, renamas virtuvines kros - džia žymiai sumažinti pra- piškumą dalyvaujant kar kunigų.
kurių tikslas:choras turi nis, indų, peilių, šakučių ir dinius mokėjimus,pav.ant tu ir lietuviškoje ir ame eileiIškilmingame
posėdy 
15,000
dol.paskolos
se

gyvuoti.Kalbėtojų gausy kitų virtuvei reikalingų da
rikietiškoje bendruomenė je atliktos įprastinės funk
nąją
tvarka
reikėtų
mokė

bė:- Klebonas T.K.Pec- lykų. Didelis ačiū.
je; tokio dvilypiškumo pa cijos, gi kalbą pasakė Dr.
ti pirmąjį mėnesį 150. 80 vojų
kys, T. J. Vaišnys,
pia
pabėgti į nerealų he J. Girnius. Čia buvo priim
dol.
,
o
naujaja
sistema
tik
nistas . K. Smilgevičius, PONIA JASUTIENĖ
rojiškumą
ir privalumus ta deklaracija apie religi
118.50.Skirtumas tas, kad dvlypiškumą
E. Kardelienė, A. Rusinas,
tinkamai ir
jos persekiojimą Lietuvo
senąją
sistema
mokėjimai
V.Kačergius, A. Urbonas, padovanojo "Baltijos"sto~
brandžiai
perpratus.
je.
ėjo kas mėnesį mažyn, o
ykiai
mašiną,
A.Keblys, A.Ališauskas, ,v.j.-.
—. skalbiamą tU
aauiil,
Labai įdomus buvo
Kongresas baigtas pa
čia
liks
pasyvus
visam
lai

J.Kardelis ir kt.Klebonas kuri labai pravers šeimisimpoziumas apie ateiti rapijos salėje banketu .Kak
kui. Ateityje imant pasko ninkų
užtikrino, kad po muziki - ninkėms stovyklos metu.
atvirumą laikui ir
bėjo dr.V.Vygantas.
las bus galima pasirinkti žmogui.Simpoziumą
nio tume Europoje, A. Amve
Kongreso organizacija
brozaitis prašomas sugrį AUŠROS VARTŲ ŽINIOS vieną iš tų dvejų būdų.
dė dr.Keblys.gi dalyviais atrodė sklandi, vadovau Lig
šiol
buvo
nusiskundi

žti į turėtas Aušros Vartų
buvo A.Kasiulaitis J.Bo jant rengimo komiteto pir
parapijoje pareigas. Ta - Klebonas išvyko atos mų, kad tik nusipirkus na guta ir kunigai K.Trima mininkui
Dr. J. SungailaL
proga Klebonas dėkojo cho togų. Grįš liepos mėn. pa mą mokėjimai būna aukš kas su dr. Jucevičium. Dalyvių buvo
400- 500, iš
čiausi,
o
vėliau
kai
savinin
rui ir jo vedėjui už bažny baigoje. Yra išvykęs ir T.
diskusijos lietė
jų apie 300 atvykusių iš
ninkas prasigyvena, jie su Kadangi
čios pamaldų puošimą gie Kulbis.
mažėja. Tatai ypač svarbu opius ir daugumoje ben - kitur. Ypatingai buvo ryš' dojimu. A. Ambrozaičiui
- Klebonijoje keletą die perkant vienos seimos na drus lietuviškus klausi - kus jaunimo dalyvavimas
visi linkėjo sėkmės Euro nų svečiavosi iš Romos
mus, apie tai bus atskirai. ir reiškimasis jaunesnio;mus.
Pr.R.
poje ir giedojo Ilgiausių
Universiteto Hart Hou sios ateitininkų kartos.
atvykęs T. P.Rabikauskas,
metų.
S. J., kuris profesoriauja NAUJIEJI ATEIVIAI MO se teatro 500 vietų salė
A.B.
Ekspromtu padarytas Grigaliaus universitete Ro
negutalpino visų atvykusių
KOSI
ANGLŲ
KALBOS
koncertas:padainavoKe - moje . Kun A. Griaus lys
į Žodžio ir Muzikos va TORONTO GRAŽUOLĖ
VASAROS MOKYKI,OSE
liūs dalykus choras a ca- pabuvęs klebonijoje apię
karą. Jo programa sudary
ry
pella.su op. sol. E.Karde 1O dienų, išvyko atgal į Čisiu iš etnic grupių Juozaitytė,
ta mūsuose nusistovėjusiu
Laisvosios
"Anglų
liene bei pianistu K.Smil kagą. ^vo pakehut uzva- kaIba naujiems ateiviįmg , būdu - visko po____
____ sukūrė šeimos židinį su
truputį.K.
l" Bradūno sudaryta sentim- hamiltoniečiu Valevičiugevičium, su sol.A.Kebliu žiavę
p. Zumbakiąi giąžda- vasaros mokyklose
J - --Toron
tr užbaigė savo himnu.
lietuvių poezijos mi, žinomo real estate brmi iš Kveboko į Čikagą.
te
pradeda darbus 1965 m. entalios
Choro vaišės buvo gau- “
- Užsakai:Algte Gražys liepos mėn. 12 dieną.Moki bei prozos pynę atliko ak- okerio sunumi.
sios,turtingos,puikiai pa su Karol Ann Kreivyte.
toriai iš New Yorko. So
ruoštos ir gražiai praėjo. - P.Išganančiai švenčia nių užs įrašymas manoma listai J.Vaznelis ir P. Bin
virš is praeitų metų rekor
ŠV. JONO PARAPIJOJE
25 metų vedybinio gyveni dinį skaičių 2. 500, kaip kienė dainavo lietuvių ko
birž.
27 d.buvo didelės išmpozitorių
kūririius
ir
nemo sukaktį. Nuoširdžiai
Hon. John Yaremko, įšvengiamas operų arijas. ki!mės.Torontas turėjo sve
sveikiname šia proga šiu sako
A P S I D R A U S K !
Provincial Sekretary ir Pi
os aktyvius mūsų parapi lietybės ministeris,kurio Šviežiausia tai buvo pia čią vysk.P.Brazį,kuris yra
ADAMONIS INSURANCE
nistės A.Kepalaitės įtar- atvykęs iš Romos.Dabar
jos choro narius.
ministerija organizuoja
AGENCY INC.
- Penkių dol. vajus vyks mokyklas bendradarbiau pa. Muzikai nepritaikytoje svečiuojasi ToronteSekma
ta ir toliau. Jau aukojo šie jant su Toronto Švietimo salėje ji paskambino tris dienį vyskupas suteikė su
3907 Rosemont Blvd.
lietuvių šiuolaikines komj- tvirtinimo sakramentą keasmenys :D. B. Jurkai, A.
skyriumi. "Vis daugiau nau pozicijas
Tel. 722-2472
ir Chopin prie lėtai dešimčių jaunimo.
Mylė,
J.
Visockis,
J.
Gra

jų ateivių, kurių kalba nėra
Res: 722-4735
žys, J. MačiuŲs, K. Rimke ra anglų kalba, nori ir dui.________________________ Iš vyskupo pasakytų paPo to linksmintasi Pri- mokslų ir atpasakotų spaib
vičius, K.M.Zeamaičiai,
reikalą kalbėti ir sikėlimo salėje vyraujant dai aiškėja,kad jis^tur£reaGAISRAS -AUTOMOBILIAI
A. Ališauskas, K. Jokubaus- supranta
rašyti anglų kalba1,' sako jaunimui.
ATSAKOMYBE - GYVYBE.
lią pažiūrą
į‘ katalikybę
11
Xi"
1-- ir
kienė, E.Augunas.Bažny Mr. Yaremko.
Tiek šeštadienio, tiek materializmąAtseit.uz do
čioje prie įėjimo yra pade
Kiekvienas norįs mo sekmadienio pamaldos bu lerius dangaus nenusipirkti vokeliai, kuriais galite kintis
Tikslus ir greitas .
anglų kalbos nuo pra vo įspūdingos retu ritualu, sime.
pasinaudoti, įdėdami auką džios ligi
patarnavimas'.'''
į univer
ir atsiųsdami paštu arba sitetą, galiįstojimo
registruotis
še
DISTRICT ESTATE
įteikdami asmeniškai.
šių
savaičių kursui Toron
Praėjusio
sekmadienio
BROKERS INC:
Central Technikai Sch rinkliava -223.50 dol.Dė to
Montreal ReaJ Ęstate
ool, 275 Lippincot Street,
PARDA//MAS - PIRKIMAS
Board Dariai
kojame aukotojams.
liepos mėn. 5 d. 7 val.vak.
- Po vasaros atostogų
3907 Rosemont Blvd.
/Lappincot street yra tarp I
bus dažoma parapijos salė Spadina
Tel. 722-2472
Ąve. ir Bathurst St.
lė,tad rugsėjo mėn. ,tur o mokykla
Res.722-4735.
virš Harbord St.
apartment ai, inve stac ijos,
būt, nebus galima ją naudo /Kursai prasidės
liepos
Namai, žemė, paskolos
morgičiįį parOpinimas.
tis parengimams.
m. 12 d. ir baigsis rugpiū
A.Gražys - 739-9328
čio mėn. 20 d.Klasės vyks
P.Jasutis - LA 2:7$79penkis kartus savaitėje po
10 metu patirtis.
dvi valandas kas vakarą.

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,)
apartmentai, investacijos,
mergyčių parūpinimas.

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

1.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktoriu*
IGNAS G U R C I N A S

LITAS

Adresas:

1465 De Seve Street,

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

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

7.6% Už ASMEN. PASKOLAS
6.5% Už NEK1LN. TURTO PASK.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.
sekmadieniais nuo
KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St.
10.30 iki 12.30 v., darbo dienomis —nuo 10 iki 3 v.. Uskiriant
pirmadienius ir ieitadienius; vakarais — trečiadieniais ir
penktadieniais nuo 7 Iki 9 vai.
3907 Rotemount Blvd., tel. 722- 2472 dieną — penktadieniais
nuo 1 Ui 6 vai. ir vakarais— pirmadieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

1965. VH. 7. - 26/950/

J. Gražys
Kailių

siuvėjas.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.
(storidžiai).
*6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.
o—hm+iiiiįiiiiiiim

889 — 56 Avenue
Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LANb CORP.
agentas ROMAS VERB Y LA

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.

REALTIES

Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas
Aliejus ir įrengimai anS Idvrmii
Nemokamas krosnių valymas ir
tTel.: 739-9328. aptarnavimas

6571 - 10th Ave..Rosemount

lev. Aatfrte* Zli/vna*.

Ar žinomajtad

Montreal 36, P.Q.
725-9788

Montreal Real Estate Board Noriai

„NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spaaadin* bilietu*, pakvie
tūnos, rnatm**, įvairiu*
blanku*, receptam* lape
liu*, vedybiniu* pakvieti
mu*, mirtie* atveju užuo
jauta* laiškus, padėkos
kortele*, visokiu* „*tatmeotas”, voku* *u adre
sai*, laikraščiu*, žurnalu*
ir knyga*.

Darbą atlieka pigią**, ne
gu kito* spaustuvė*.
Kviečiame įsitikinti.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS j Spausdiniu* galime priimti paš
tu ir paštu pasiusti.
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI,
Street,
BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičių*.
Telef.: 669-8834

“VĖŽINA

ANTANAS GRAŽYS

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannaptyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

Used cars
I year guarantee
Kreipkitės j
LEO GURECKAS
SALES MANAGER* S ASISTENT

Keating Ford Solo* Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
709-8831

Keating Ford Sales Ltd.
Tel. namų DO 6 - 2548
Įitagos 769-8529

