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REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETO VADOVYBĖ. IšKairės-B. Nurm- 
sen (estas ), sekretorė Birutė Lembergaitė, kasininkas J. A. Petrauskas 
pirm. L. Valiukas ir A. Reins (latvis). Nuotrauka-L. Kančausko

Lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai ir kroatai Edmontone demonstravo pavergtuosius 
ir rusų kolonizuojamus kraštus ir naikinamas tautas; Tuo pat pikietavo Rusijos atsto
vu, kuris dėl to iš Edmontono turėjo išbėgti be vaišių; Plačiau žiūrėkit 7-me puslapy.

Agresoriai organizuojasi

Nasser.
Žmonijoje reiškiasi keistas 

dalykas: labai lengvai sudaro 
nu. Sąmokslai, vykdomi užpuo 
Ignai ir lengvai daromi įvairūs 
blogi darbai. Šiems griauna 
rųiems ir neteisėtiems ir netei 
singjems darbams visada užten 
ka miciatyvos, ryšto ir jėgų. 
Bet kur kas sunkiau, o dažniau 
šia labai sunkiai, 'vyksta pasi 
priešinimas, gynimasis, kova 
su tais negerais, neteisėtais ir 
neteisingais darbais. Štai nau 
jausi faktai-:

KAIRE SUSITARĖ TRYS
DIKTATORIAI,

Arabų, Indonezijos ir Kinijos, 
ir jau aiškėja pasekmės. Didžio 
sios spaudos žiniomis, Mao 
Tse-tungas pritariamas Nasse 
ro ir Sukamo apsiėmęs ’’globo 
ti“ arabus. ’’Globa“, žinoma, 
si.ekia daug toliau, negu arabai. 
Mao ’’globa“ siekia totališku 
fno, o visų pirma — Rusijos, 
su kurią veda konkurencinį dia 
logą ir Afrikos, kurion kinai 
atsidėję veržiasi. Ir ne be pase 
kmių. Veltui kai kas Vakaruo 
se raminasi, kad kinams kai, 
kur nepavykę. Faktas tačiau 
yra, kad

KINIJOS KOMUNISTAI
YRA DAUG LAIMĖJĘ.
Kinm ankščiau, kai ir ki 

tų šalių komuniistai, priklausė 
nuo Maskvos. Maskva už visus 
kalbėjo ir visiems diktavo. Ir 
kinų balsas nebuvo girdimas. 
O dabar? — Dabar daugely 
je atvejų Maskvos balsas visiš 
kai nuslobinamas ir jau vyrau 
j.a Pekino balsas. Ir Pekinas 
jau turi v.bą eilę satelitų. Ne 
sunku suprasti ir Pekino laimė 
jimo priežastis.

Pirmiausia,

VISIEMS ĮGRISO MASKVOS 
DIKTATŪRA.

Ji pirmiausia įgriso Mask ~ 
vos satelitams, todėl reikėjo 
tiktai kokios priežasties, kad 
nuo jos kaip nors atsikratytų. 
Ir nuo jos atsikratė pirmiausia 
Jugoslavija, po to Albanija, 
Šiios mažiukės atsitraukimas 
ypač padrąsino didesniuosius; 
satelitus. Todėl nesunkiai atsi 
palaidavo Maskvos ’’globos“ 
Lenkija. Po to atsipalaiduoja 
Rumunija. Procesas vyksta ir
toliau. Savarankiškesnė daro Hoiland‘s pavilion is first of a string of smaller European. Belgian pavilion lies next Holland's, will 
si Čekoslovakija, Bulgarija ir nations> exhibits bordering lie Ste.-Helene lake. Belgian brick, cost $1,200,000, include restaurant.
net Vengrija. Nekalbant .apie Pasaulinėje 1967 metų parodoje Montrealyje toki bus Olandijos,Belgijos ir biznio pavilionai.

se-tung

satelitus, kuriuosis reiškiasi at 
sipalaidavimas, nors ir iš lėto, 
laipsniškai, bet nuo Maskvos 
atsipalaidavo Europos vakaru 
valstybių komunistai.

Tokiu būdu

MASKVA GYVENA SUN 
KIUS PRALAIMĖJIMUS.
Kai tuo tarpu Pekinas yra 

iškilęs ir jau paveržęs iš Mas 
kvos pirmenybę. Pekiną remia 
Indonezija, Japonijos, šiauri 
nėsKorėjos, eilės Afrikos valš 
lybių komunistai ir dauguma 
arabų. Ir tai šis

KOMUNISTŲ VIDAUS 
PERVERSMAS

jvyko tiktai per kelius metus, 
labai trumpu laiku. Jis labai 
nemalonus Maskvai. Daugu 
mas buvusių klusnių ir paklus 
nių pamažu atsitiesia. Ir, kas 
svarbiausia, pradeda galvoti, 
kad gi jie

VISI TURI SAVO SMEGENŲ 
ir visi sugeba galvoti, — tat 
kodėl paklusti Maskvos oraku 
lui?

Šie faktai rodo, kad komu 
nistų, — iš tikrų rusiškųjų bol 
ševikų, eilėse vyksta didelė kri 
zė. Ir tai būtų labai tinkama 
proga pasinaudoti tiems, kas 
su bolševizmu nesutinka, kas 
jam priešingas. Deja

VAKARAI VISIŠKAI 
POKRIKĘ

ir kasdien dar vis daugiau krin

Vakaruose, kaip ir komae 
rijoje vyksta nemažesnė krizė. 
Čia vieton rimčiau susitarus, 
vysta didėjantis pakrikh.Vas. 
Tragiškiau yra todėl, kad

VAKARŲ PAKRIKIMAS 
VEDA į TOTALINĮ

PAKRIKIMĄ.

ZYGIS I JTO

Cu En-lai ir Tanzanijos prez. Nyerre geria šnapsa 
uz Amerikos ir Kongo demokratijos sutriuškinimą.

Jungtinių Tautų Organiza 
cija krizėje, iš kuriios nepajė 
gia išbristi. Padėtis tiek rim 
ta, kad kiekvienu metu ta or 
ganizacij.a, kuri turėjo būti ne 
paprastai svarbi, kaip taikin 
gos, kūribingos ir gerbūvingos 
žmonijos ateities kūrėja, ši.an 
dien yra jau merdėjimo padė 
tyje. Tenka rimtai abejoti, ar 
ji sugebės kaip nors iš bėdos 
išsiristi.

EUROPOS VIENYBĖ 
TAIP PAT GRIOVA.
Sunkioje krizėje Bendro 

sros Europos rinkos organiza 
cija, taip pat ir Prancūzijos— 
Vokietijos vienybė, ir paga 
liau, kai visi šitie dalykai yrą 
tarp savęs susiję, krizėje ir Eu 
ropos politinė vienybė, kurios 
parlamentinė užuomazga visiš 
kai merdėja.

Šių faktų akyvaizdoje neno 
romis formuojasi mintis, kad

GYVENAME TOTALIŠKĄ 
POLITINĘ SUIRUTĘ.
Jeigu taip, tai kokia gi ga 

Ii būti ateitis? Ką prigyvensi 
me? Kokios .ateities perspėkty 
vos?

Mums, toli esantiems nuo 
tiesioginių didžiųjų šaltinių, 
sunku atsakyti į šiuos klausi 
mus Bet logika diktuoja, kad 
tokiu atveju kryptis yra tiktai 

karą.
Tiesa, kol kas

TOTALINIO KARO DAR 
NEMATYTI,

bet nėra ir jokios garantijos, 
kad jis gali greit iškilti. Ypač 
p’avojiinga todėl, kad Amerika,

į

kuri jau dalyvauja Indokinijos 
kare, kad nesiryžta eiti į žygį 
su tikslu, kad jis būtų laimėtas. 
Pav. dabar JAV aiškiai žino, 
kad 
rias 
čia, 
tai 
Kai 
raketos, ar nebus pervėlu?

AR JAV NEREIKS GRIEB
TIS A PRIEMONIŲ ?

O t.as jau gali būti ir totą 
linio karo pradžia;..

Kas gi kaltas už tokios pa 
vojingos, nesaugios, padėties 
sudarymą?

Pirmiausia, žinoma, kalti 
agresoriai, kurie pastoviai veua 
užkariavimo karus—tai bolše 
vikai ir Kinijoje, ir Indokinijo 
je, ir Azijos salose. Bet taip 
pat kalti Vakarai, kurie nežiū 
ri šių pavojų ir patys tarp sa 
vęs kovodami dė prestižo, kas 
yra pasenęs dalykas, tarp sa 
Vęs pešasi ir nesugeba susitar 
ti ir rimtai agresijai pasipri 
ešinti.

VAKARAMS TROKŠTA 
PROTO .R SĄŽINĖS.
Todėl jie į pavojų stato 

visą žmoniją.
KITOS NAUJIENOS

Vientkongas pastatė ketu 
raketų bazes, bet jų nelie 
nes eąS jos pastatytos tirs 
apgyventose vietovėse... 
iš tų bazių pradės skristi

TODĖL VISI, kvie
čiami prie šio žygio bū
tinai uoliai ir veikliai 
prisidėti. „ 

KVIEČIAME visas 
organizacijas ir kiekvie
ną gyvą lietuvį prisidėti 
jrie šio užsimojimo lė- 

omis, darbu ir populia
rinimu.

VISI LIETUVIAI kvie
čiami į šį prasmingą žy
gį, nepaisant, ar jie gi
mę Lietuvoj, Amerikoj 
ar kitur, ir nepaisant ar 
jie kalbėtų Lietuviškai, 
angliškai ar kitaip.

LIETUVIU. SPAUDA 
IR RADIJĄ prašome su
daryti palankiausias są
lygas išgarsinti šiai ma - 
manifesticijai lietuvių vi
suomenėje ir sužadinti 
pasiryžimą prisėdėti prie 
jos pasisekimo.

TIKIME, kad bent 
dviejų dešimčių tūkstan
čių lietuvių minia, su- 

- ___________ plaukusi Jungtinių Tautų
Buomedtenne pareiškė, tuvių tautos laisvės žy- papėdėn, bus žymus ak- 

giui j Jungtines Tautas ir 
jam tęsŲ ligi laimėjimo. 

ŠIO žygio CENTRAS 
airi būti New Yorke, kur 
yra ir Jungt. Tautų cen
tras,, 

ŠIŲ 1965 METU lap
kričio 13-tosios manifes
tacija turi būti kulminą- . s
cinis taškas visų šiais dovaujantį komitetą šį už
motais vykdytų demon- somojimą vykdyti ir pa- 
stracijų ir protestų prieš sižadame visomis išga- 
Lietuvos^pavergimą, lėmis jam padėti.

LIETUVIU visuome - 
ninku susirinkimas New 
Yorke, 1965 m. birželio 
25 d. apsvarstęs žygio į 
Jungtines Tautas užsimo
jimą kreipiasi į visa lie
tuvių visuomenę išeivijo
je, ypač Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir Ka
nadoj, šiais pareiški
mais:

DVIDEŠIMT PENKE- 
RI METAI rusų bolševi
kų fizinio teroro Lietuvoj 
ir dvidešimt metų klai
kios tylos apie tai Jung
tinėse Tautose - jau per
daug ilgas laikas.

PRIBRENDO DIENA, 
kada lietuviai ir jų drau
gai laisvajame pasaulyje 
turi visomis jėgomis 
Jungtines Tautas, kad

SHASTRI & AYUB IN LONDON

Indijos min.pirm. Sastri ir Pa- LUieo muiao 
kistano prez: Ajub susitiko Lo iįe^vįų tautai daromo- 
ndone ir susitarė, kad nepadori ji skriauda būtų iškelta 
vienos tautos Žmonėms tarp sa aikštėn tarptautinėje plot - 
vęs kovoti, ir baigė jau prasidtmėję ir atitaisyta.
:.L; Lara ŠIE METAI - dėkinga

■ ___________ —i proga pradėti tokiam lie-
T-l it x-vz-J innnrs v’/Y'inlm -Y 5-’ . . -« ■ • V

kadBen Bella buvo despo
tas. Dabaa? Alžyre per
tvarkoma konstitucija, 
kad žmonės turėtų visas 
teises.

• JAV lankėsi Austrai!- 
josmin. pirm. Menzis ir 
tarėsi su JAV prezidentu.

• Peru respublikoje vyko 
kovos su kraštutiniais.

• Izraelis su V. Vokieti
ja pasikeičia atstovais.

* Nasser pareiškė, kad 
Izraelį arabai puls karu 
būtinai.

• Vietname JAV atstovą 
fen. Taylorą pakeitė C.

-odge.

• JTO sekr. U. Thant 
kalbasi Paryžiuje ir Lon
done .
• Anglijos vicemin. Davis 
vyksta į Hanojų tartis dėl 
paliaubų.

• Italijos prezidentas Sar- • Prancūzija atmetė JAV 
ragat vyksta į Vokietiją 
ir nori tartis dėl Bendro
sios rinkos ir kt.

pasiūlymą sudaryti Ato
minę komisiją JTO rė
muose.

• De Gaulle tarėst ilgai 
su Rusojos atstovu Zori- 
nu.

• Naujasis Alžyro vadas

• JAV prezidentas pa- 
rieškė, kad JAV jėgos 
Vietname bus didinamos 
ir karas bus vedamas tol, 
kol agresorius nenustos

be of

stinas pagreitinti Lietu
vos klausimo kėlimui 
Jungtinėje Tautose. „

REIŠKIAME VISIŠKĄ 
PASITIKĖJIMĄ šio žygio 
sumanytojų pajėgumu bei 
sugebėjimu jį suorgani
zuoti ir jam vadovauti. 
Kviečiame juos, kaip va-

lėmis jam padėti.

KAS NAUJA KANADOJE

KAS DŽIAUGIAS! KANA- STUDENTAI NAUDOJASI
DOS ŠIMTMEČIU PASKOLOMIS

Halifakso majoras, . , . , Kanados vyriausybė
spaudai pasakė, kad ši- studentams leido pasinau- 
mtmecio sukaktuvėmis doti paskolomis, kurios 
džiaugiasi etninės grupės, būtų be palūkanų ir ati- 
itajai, lenkai, ukranieciai, duodamos po to, kai stud-

“-1'“ -*• x„i entai jau įSigyS specialy
bes .

Dabar fin. min. Gor
don pareiškė, kad studen
tai paskolomis naudojasi. 
Paskolas paėmė 41,284 
studentai ir bendra pa
skolų suma siekia 26,0'41 
ddl.

bet sukaktuves labai šal
tai priima seniau gyveną 
kanadiečiai.

TIKYBĮNINKAI VERTINA 
ŠIMTMETĮ

Otavoje buvo susirin
kę 70 atstovų nuo 24 tiky
bų pasitarti dėl Kanados 
federacijos šimtmečio 
sukaktuvių. Susirinki
me buvęą, didelis vienin
gumas. Šimtmečiui mi
nėti komitetan išrinkta 12 
atstovų.

'Sermons from Science’ is private businessmen's 
venture, will show science movies (see page 13).

MIRTIES SIAUTULYS

Kanados ir JAV val
stybinės šventės nepap
rastai pasitarnavo mir
ties siautėjimui: Kanados 
valstybinės šventės die
nomis užmušta 57, o JAV 
531 asmuo.

PAGAUTI BOMBININKAI

Montrealio policija 
ties Amerikos konsulatu 
Montrealyje sulaikė auto, 
kurtame rado sprogsta
mųjų užtaisų. Ties kon
sulatu prieš kiek laiko 
buvo susprogdinta bomba. 
Dabar sulaikytojo automo
bilio suimti au vyrai.
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miflusomfl LIETUVI!
LITHUANIA
For liberation of Lithuania!
For loyalty to Canada!

JAV Kongreso 
rezoliucija apie 
Pabaltijo kraštus

JAUNIMO GRETOS
JAUNIMO KONGRESAI

„Kadangi pavergimas tanių 
svetiniam jungui, valdymui 
ir išnaudojimui yra pagrin
dinių žmogaus teisių panei
gimas, yra priešingas Jung
tinių Tautų Chartai ir kliudo 
pasaulio taikos ir bendradar
biavimo siekimams; ir

kadangi visos tautos turi 
laisvo apsisprendimo teisę ir

Yearly Subscription Rates: pasiremdamos jos gali
„ , _ ,_ laisvai apspręsti savo polili-
Canada............................$5.00 ... • , ■ ■ . ■nį statusą ir laisvai plėsti sa- 
America & S. America $ 5.50 vo ekonominį, socialinį, kul- 
Other Countries . ...$ 6.00 tūrinį ir religinį augimą; ir

kadangi Sovietu Sąjungos „ , .„ A „
vyriausybe Estijos, Latvijos u
ir Lietuvos tautoms tas tei- Jų-Dariaus ir Girėno-tęstame itas:_"Lituanikos lai- 
ses prievarta atėmė; ir .■ j c • . c - , šią ir įkvepia juos naujiems žygi

kadangi Sovietų Sąjungos vįsa iįetuvių tauta mini 25-rių Li 
vyriausybė, vykdydama tau- ’ ’• - - ” y •
tų deportacijų bei perkilno- 
jinuj programą, toliau siekia 
pakeisti etninį Pabaltijo val
stybių gyventojų charakte-

DR. BALYS MATULIONIS rį; ir
kadangi Jungtinių Ameri-

Siemet sueina 25 metai, kai Lietuva pavergta Lie-kos Valstvbiu vyriausybė lai- 
tuvos laisvę pries 25 metus sužlugdė, slaptai susitarę . . - . , . /
du kruviniausi žmonijos budeliai - Stalinas ir Hitleris kosi aiškaus ir tvnto nusi- 
Maskvos žandaras ir šiandien tebegniaužia Lietuvos statymo paremti Pabaltijo 
laisyę ir tebenaikina lietuvių tautą. tautų siek’

Šiandien kiekvienas laisvas ir sąmoningas lietu- sprendimo 
vis, valandėlę palikęs kasdieninius darbus ir rūpes
čius, matydamas žudomą tautą, susikaupia savyje ir 
stiprina savo ryžtą nenusilenkti jėgai, kovoti iki galo 
už Tautos laisvę. Tą ryžtą laisvasis lietuvis šiandien 
pareiškia iškilmingu žodžiu, o tą žodį remia darbu ar 

dieniškai, kaip skambėjo prieš 25 metus. Šiandien tas 
žodis pasidarė rūstus; jis jau nebe džiaugsmo, bet 
kovos žodis, šventos kovos žodis.Kur ir kieno jis be
būtų tariamas, teesie šventas, nes tariamas už lais - 
vės netekusią Tautą.

Prieš mūsų akis dabar du likiminiai klausimai: 
kaip savo tautą vaduoti iš pavergimo ir kaip ją gel -

INDEPENDENT
Už Lietuvos iilaiavinimą!
Už ištikimybę Kanadai!

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

IR

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje............................... $5.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 5,50
Visur kitur..............................$6.00

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

BESIRUOSIANT KANADOS 
JAUNIMO KONGRISUI

KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ KONGRESAS

OKUPACIJA
mėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų dyg

iams"- dabar, kada 
ietuvos okupacijos me 

tų sukaktuvers, ypač yra reikšmingas ir svarbus, nes 
įsakmiai visiems mums primena tautinę-valstybinę pa
reigą kovoti už lietuvių tautos teises ir Lietuvos vals
tybės nepriklausomybę.

BUKIME SVEIKI
PODAGRA

tautų siekimus laisvo apsi-
> ir tautinės neprL 

klausoinybės; ir
kadangi esama daugelio 

istorinių, kultūrinių bei šei- 
 ___________________ , _ „------------------------- myninių ryšių tarp Pabaltijo 

auka. Tasai ryžto žodis šiandien nebėskaųiba šventa- valstybių ir Amerikos gvven- j.» ___ • t_ -I____ :_ i_ X 2 ____ • _ X ne -------------------v £ a °*7
tojų, todėl lai būna

Atstovų Rūmų nutarta, kad 
Jungtinu) Amerikos Vaistys 
bių Atstovų Rūmai (Senatui 

_ _ pritariant), ragina Jungtinių
bėti nuo sunaikinimo, nuo genocido.Maskva,tasai plėš-Amerikos Valstybių Prezi- 
riausias Lietuvos priešas,į savo kruvinus nagus pa
grobęs Lietuvą, negirdėtu brutalumu naikina tautą 
ekonomiškai, kultūriškai ir fiziškai.Naikina aziatiš- 
ku sadizmu, Į Lietuvos duobkasio darbą įkinkydams 
ir pačių lietuvių. Tokių neišmanėlių ar šiaudadūšių 
koloborantų kvislingų Maskvos žandaras randa ne tik 
Tėvynėje, bet ir išeivijoje.Mūsų pareiga tų kvislingų 
akylai žiūrėti, juos laiku pažinti 1 
si juos žinotų.

Iškyla mums daug sunkių klausimų. Jiems nors 
trumpai aptarti daug reiktų laiko. Tepaminėsiu tik 
du: kaip okupantas maskolis kasa mūsų tautai duobę, 
ir koks mūsų atsakymas turėtų būti tiek išprievartau 
tiems, tiek neišmanėliams savanoriams koloboran - 
tams kvislingams, čiulbantiems apie tariamąjį kultū
rinį bendradarbiavimą su pavergtais mūsų broliais. 
Mes gerai suprantame, kad tų lietuviškų kvislingų lū
pomis kalba pats Lietuvos okupantas, norėdamas pri
sivilioti laisvojo pasaulio lietuvius.

Šiemet sueina 25 metai, kai 1940- tais metais ru
sai bolševikai su 20 sunkiai ginkluotų divizijų užpuo
lė Lietuvą ir pavergė visą šalį.Dabar Lietuvos oku
pantas lietuviškųjų kvislingų lūpomis stengiasi mūsų 
jaunajai kartai įkalbėti, kad po 1940 metų pati lietu
vių tauta buvusi sukilus prieš savo lietuviškąją val
džią "prispaudėją", "išsilaisvinusi" ir pati savo no
ru prisiglaudusi po Maskvos sparnu. Kiekvienas, kas 
1940 metais gyveno Lietuvoje,gerai žino, kad toks 
tvirtinimas tėra begėdiškas melas. Tais metais ne 
lietuviai prieš lietuvius sukilo, bet didžiulė Maskvos 
armija įsibrovė į Lietuvą ir pavergė visą šalį.

Dabar iš 25 metų perspektyvos, nors tik prabėgo
mis žvilgterėkime, ką gi tasai "išlaisvintojas" lietu
vių tautai atnešė.

Vos tiktai spėjęs įsibrauti į Lietuvą, tasai "išlai
svintojas" naktimis pradėjo suiminėti nekaltus Lie - 
tuvos gyventojus, ir po kelių savaičių jau visi kalėji
mai buvo perpildyti. Niekas nežinojo)už ką kas suima
mas ir brukamas į kalėjimą. Niekas niekur negirdėjo 
tiems kaliniams teismų, nors tų kalinių buvo tūkstan
čiai. Maža kas iš jų begrįžo: vieni slaptai buvo nužu
dyti Lietuvoje, kiti išvežti į Maskoliją, o ten arba iš
žudyti, arba kitaip dingę, ir niekas apie juos nežino 
iki šiai dienai.

Kažin ar yra buvęs istorijoje panašus atsitikimas 
kad pavergtos kultūringos tautos būtų buvusios taip 
ciniškai išprievartautos. Laisvas žmogus savo tėvy
nėje atėjūno buvo visiškai nužmogintas, apiplėštas, 
išniekintas.Iš jo atimta viskas: turtas,tautybė, reli
gija, žmogaus ir piliečio teisės. Jis degraduotas net 
žemiau gyvulio, nes jam nebetaikomas nei nešališkas 
teismas, nei pasigailėjimas;jam nebetaikomas net pa
prastas humaniškumas. Apie visą tai iškalbingai liu
dija masiniai žudymai PraveniškJuose, Rainių miškey 
Panevėžyje, Zarasuose, Gudijos Červenėje ir nesus- 
kaitomuoseRusijos kalėjimuose ir vergų darbo stovy
klose Sibire.

Kremliaus sužvėrėję barbarai savo valdomuose 
kraštuose per eilę metų išžudė ne šimtus ir ne tūks
tančius, bet daug milijonų nekaltų žmonių-vyrų ir mo
terų, vaikų ir senelių. Kremliaus barbarai dar ir da
bar mėgsta pašūkauti apie hitlerinių nacių kruvinus 
nusikaltimus, tačiau vokiškųjų nacių nūs įkaitimai tik 
šešėlis prieš Kremliaus budelių kruvinąsias pikta - 
darystes.

/ Ištrauka iš vienos kalbos /.

dentą:
a) atkreipti pasaulio dė

mesį Jungtinėse Tautose ir 
kituose atitinkamuose tarp
tautiniuose forumuose, jo

F“* *■&** vv£ ZXT x^xxux^vj

ir pagarsinti, kad vi- manymu tinkamomis prie
monėmis, i apsisprendimo 
teisės paneigimą Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos gyvento
jams; ir

b) paveikti pasaulio opi
nijos svorį ta kryptimi, kad 
ji stotų už šių teisių grąžini
mą Pabaltijo gyventojams.”

Vilis Tomsoaas
Latvijos gen. konsulas Mon- 
trealy Lenkijos atstovo ap
dovanotas ordinu Polonia 
restituta. Iškilmėje dalyva
vo ir KLB Motrealio Seime 
lio Prezid.pirm. K. Andru- 
škevičius.
Vilis Tomsonas yra nuola
tinis visų mūsų parengimų 
dalyvis ir nuoširdus jų rė
mėjas, bendrojo likimo 
mūsų bičiulis.

SS

Argentinos sostinės,Buenos Aires, priemie 
sčio Kosario Lietuvių Bendruomenės naujoj 
valdyba (ji sėdi) su dalimi susirinkimo 

dalyvių.

Podagra yra lėtinis medžiagų apykaitos susirgimas, 
kurio metu kraujuje pagausėja šlapimo rūgšties ir jos 
druskos nusėda įvairiuose organuose, audiniuose ir 
sąnarių kremzlėse. Dažniau ja serga vyresni kaip 40 me
tų, geros mitybos žmonės. Vyrai serga dažniau, negu 
moterys.

Susirgimo priežastis nėra tiksliai žinoma. Turi reikšmės 
paveldėjimas, dažnas persivalgymas baltyminio maisto, 
yrač mėsos, nuolatinis alkoholio vartojimas. Neretai 
podagra prisideda prie kitų medžiagų apykaitos sutri
kimų — nutukimo ir diabeto.

Paprastai podagra prasideda ūmiu priepuoliu, gausiai 
pavalgius, išgėrus alkoholio, nerviškai ar fiziškai per
vergus. Kartais priepuolis gali prasidėti be jokios aiš
kios priežasties. Paprastai naktį, paryčiui ima smarkiai 
skaudėti kurį nors sąnarį. Mat, dažniausiai pažeidžiamas 
vienas sąnarys, ypač didžiojo kojos piršto, rečiau ke
letas sąnarių, arba pažeidžiami sąnariai vienas po kito. 
Skausmai greitai stiprėja. Per keletą valandų sąnarys pa
tinsta, oda apie jį parausta, sąnario sritis pasidaro la
bai skausminga, jautri prisilietimui. Priepuolio metu 
temperatūra pakyla iki 38,5—39,5C, kraujuje pagausėja 
baltųjų kraujo kūnelių (leukoertozė), šlapimo rūgšties 
Įurikemija). Dieną skausmai nurimsta, bet naktį vėl ga
li atsinaujinti. Kiti organai gali išlikti nepakitę. Kartais 
priepuolio metu vemiama, viduriuojama, prislopsta psi
chika, atsiranda dusinimas, neritmiškas širdies plakimas. 
Priepuolis trunka 5—7 dienas ir pamažu praeina. Po 
priepuolio su šlapimu pašalinama daug šlapimo rūgšties. 
Po kurio laiko priepuolis gali pasikartoti.

Ankstyvose susirgimo stadijose pakenktas sąnarys 
gali sugyti. Priepuoliams dažnėjant, pakenkiama vis 
daugiau sąnarių. Sąnariai, ypač pėdų, o vėliau ir plašta
kų, deformuojasi. Apie alkūnių, kelių sąnarius, ausų 
kremzlėse dėl uratų (šlapimo rūgšties druskų) nuosėdų 
susidaro podagriniai mazgai, vadinamieji totai. Maži 
apvalūs totai ausies kremzlėje gali atsirasti dar prieš 
pastebimus sąnarių pakitimus.

Kartais pasitaiko, kad, sergant podagra, ūmių prie
puolių nebūna, tačiau sąnariuose pamažu vystosi po
dagriniai pakitimai.

Sergantieji podagra linkę į kvėpuojamų organų susir
gimus — bronchitus, plaučių uždegimus. Dažnai pa
kenkiami inkstai, vystosi inkstų geldelių ir šlapimtakių 
akmenligė.

Podagros profilaktikai ir gydymui didelę reikšmę turi 
dieta, maisto kiekio apribojimas. Ypač svarbu nevartoti 
keptos mėsos ir žuvies, mėsos ir žuvies sriubos, gyvu
lių vidaus organų (kepenų, smegenų, inkstų), o iš dar
žovių — rūgštynių, špinatų, ridikėlių, žirnių, pupų, pu
pelių, grybų ir t. t. Griežtai draudžiama gerti alkoholi
nius gėrimus, nes alkoholis sulaiko šlapimo rūgšties iš
siskyrimą per inkstus. Rekomenduotina pieno-augali- 
nė dieta: pienas, varškė, kefyras, košės, kiaušiniai, vai
siai, kisieliai, kompotai. Išgerti skysčiai pagerina šlapi
mo rūgšties išsiskyrimą per inkstus, todėl rekomenduoti
na pakankamai vartoti skysčių, mineralinių vandenų.

Ominio po
dagrinio priepuolio metu skiriama bado dieta, pakan
kamai duodant skysčių, o vėliau palaipsniui pereinama 
prie priešpodagrinio dietinio režimo. Medikamentinį 
gydymą paskiria gydytojas. Didelę reikšmę turi gimnas
tika, pasivaikščiojimai gryname ore, sanatorinis kurorti
nis gydymas Gyd. A EV|LT|S

AR GALIMA PERSODINTI AKĮ!
Persodinti visą akį (akies obuolį) dar niekur nebuvo 

bandyta, nes akis yra labai jautri, o tokios operacijos 
technika be galo sudėtinga.
bandyta persodinti akies obuolio priekinę pusę iš vieno 
gyvulio (pavyzdžiui, triušio) kitam. Tačiau gauti nepaten
kinami rezultatai. Persodinta akies obuolio pusė prigy- 
davo sunkiai. Be to, ji sukeldavo ragenos ir lęšio susi- 
drumstimą ir pagaliau. visas akies obuolys sunykdavo. 
Bandymai tęsiami toliau, ieškant naujų būdų ir priemo
nių, įgalinančių pasiekti geresnių rezultatų.

Šiuo metu gana sėkmingai persodinama ragena iš vie
no žmogaus akies kitam. Nesveika neskaidri ragena pa
šalinama, o į jos vietą persodinta skaidri ragena papras
tai gana gerai prigyja.

Ragenos persodinimai daugeliui tūkstančių žmonių 
grąžino prarastą jų matymą. Gyd. D. MILIŪNAS

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KOVA LĖKTUVE VIRŠ 
PABALTIJO

SOLISTAS VIRGILIJUS 
NOREIKA

Birželio viduryje so
vietų spauda /Lenino vė
liava/ paskelbė pavėluotą __ „_ ______ ____
žinią apie sovietų keleivi- reiškė, kad nedaug matęs 
niame lėktuve vykusią "nu-nes dėmesį telkęs daina- 
sikaltėlio"kovą su lėktuvo vįmui, jo tobulinimui. Ita- 
Įgula.Esą keleivis baftr ln kalba paruošė dvi par- 
aęs įsakyti į Lenin - tijasihercogo "Rigoletto" 
gradą skridusį lėktuvą nu-įr Rudolfo "Bohemijoje", 
kreipti į užsienio kraštą, Milane Noreika galėjęs 
nušovęs lėktuvo inžinierių.pamatyti beveik visus 
Kova lėktuve vykusi tuo i La Scalos spektaklius. Jo 
metu,kai lėktuvas skridęs didžisusias įspūdis buvęs 
virš Lietuvos, Latvijos ir kai viešnagės pabaigoje 
Estijos teritorijų. Lėktų - surengtame koncerte lie- 
vas turėjo nutūpti Taline, tuviškai italams padaina- 
keleiv.is norėjęs skristi į ves dainas:"Tris dienas, 
užsienį, buvo suimtas. M i-tris naktis"ir "Aš išdaina- 
rusiam lėktuvo Įgulos na- vau". Buvę malonu,kad i- 
riui Romaškinui suteiktas talu publika šiltai sutikute.!^ 
pomirtinis "Sovietų Sąjun- sį lietuviu dainas, 
gos didvyrio" vardas ir '
surinktos aukos pastatyti 
jam paminklą. E .

viešėjo keturius mėnesiu# 
Italijoje, Milane, La Sca- 
loje. "Tiesai"Noreika pa-

1. Kongresui Rengti Komite
to narys K. Baronas iš Ha
miltono sveikatos sumeti
mais atsisakė iš komiteto 
mario pareigų. Pasinau
dodamas KLB Krašto Val
dybos suteikta teise, ko
mitetas papildė savo są
statą dviem naujais na
riais, Į jį pakviesti ir su- 
tikoįeitidr. R. Vaštokas
ir stud. G. Beresnevičius 
/Toronto apylinkės valdy
bos įgaliotinis/.
2. Priimtas Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongresui ruo
šti Komiteto pasiūlymas, 
kad Pasaulio Liet. Jauni
mo metai būtų pradedami 
Kanados Liet. Jaunimo 
kongresu. Kanados Liet. 
Jaun. Kongreso komite
tas šį pasiūlymą prėmė. 
Tuo būdu Pasaulio Liet. 
Jaunimo metai bus pradė
ti Toronte, š. m. spalio 
mėn. 9d.
3. Dar kartą persvarsčius 
akademinės dalies progra
mą, nutarta dr. R. VAšto 
ko paskaita sujungti su 
jaunimo simposijumu.Tuo 
būdu seminaro atskira te
ma nebebus. Vietoje to, 
po paskaitos seks simpo- 
zijumas, kuriame daly
vaus Toronto bei Montre- 
alio studentai, o taip pat 
ir vyresniosios kartos at
stovai.
4. Į talentų popietę įsire 
gistaravo aštuntoji apy. 
linkės, Windsoras duos 
jaunųjų dainininkų duetą.
5. iDailės parodos komisi
ja -sujungta su koncertų 
komisija,e-įtuo būdu suda
rant meno parengimų ko
misiją, vadovaujama S. 
^krinskaitės ir St. Kai- 
r»P-

Birželio 10-18 d.d.
V.Berlyne įvyko pasauli
nis jaun.krikščionių de
mokratų kongresas.Sį ko
ngresą organizavo Tarp
tautinė Jaunųjų Krikščio
nių demokratų Unija /UI 
JDC/.Kongreso tema: 
"Jaunieji krikščionys de
mokratai už laisvę,tai
ką ir teisingumą".Kon - 
grėsė dalyvavo 18- kos 
Europos ir visų Pietų A- 
merikos kraštų jaunųjų 
KD organizacijų atsto - 
vai bei stebėtojai iš Skan 
dinavijos valstybių ir Af
rikos . Lietuvius atstovą - 
vo dr. J.Norkaitis, jr./St- 
uttgart/, M. Gailiušytė 
/C ląye land/, V. B ič iūna i - 
tė /Čikaga/, ir A.Vens - 
kus /Paryžius/. Lietuvių 
vardu žodį tarė lietuvių 
delegacijos pirm, ir UI J 
DC Egzekutyvo narys A. 
Venskus, iškeldamas Pa
baltijo kraštų 25 m. oku
pacijos sukaktį bei tra - 
gišką dabartinę padėtį Lie 
tuvoje. Lietuvių delegaci
ja labai aktyviai reiškėsi 
komisijų darbuose - ji tu
rėjo progos iškelti dauge
lį pavergtos Lietuvos kla
usimų. Kongreso metu lie
tuviai išdalijo įvairios 
dokumentacijos apie Lie
tuvą prancūzų, anglų ir 
ispanų kalbomis. E.

KNYGA GERIAUSIA DO
VANA JAUNIMUI

Naujos rūšies knygne- 
ystė.Knygos Pietų Amer-5

rikos jaunimui Balfo Cen
tre, 105 Grand Street, Bro
oklyn, 11211. Prie suaukotų 
knygų yra didokas skaičius 
net lO-ties rūšių, kun.Ur- 
baičio atvežtas iš Italijos; 
saleziečių leidiniai.

Ieškomi mecenatai, ku
rie apmokėtų 1OO dol.l5O, 
ar 200 dol. siuntą į Pietų 
Ameriką.

Įdomu, kad pirmasis 
mecenatas yra Amerikie
tis tėvas James Keller, 
MM Kristoforų sąjūdžio 
įkūrėjas. Jis paaukojo 1OO 
dol.

Pavyzdys yra sektinas, 
aprūpinant vasaros stovyk
las, lithuanistines mokyk
las ir šiaip jaunimo orga
nizacijas. Tam gali padėti 
organizuoti vienetai. Gei-' 
riausia siųsti per Baltą.

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESALYGINAI GARANTUOTOS

2 °
PAŽYMĖJIMAIGARANTUOTI INVESTAVIMO 

3, 4 ar 5 metai 5%% 1 ar 2 metai 5% 
6 iki 10 metų 5%%. 
Teirautis: 875-2800 

Eastern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal.

TARNAUJA KANADAI VIRS 70 METŲ
buvo pasirodęs Vilnaus 
universiteto dainų ir šo
kių ansamblis.

piano klasės mokinių uždaras koncer-___ 22 d. Apreiškimo salėje įvyko S. Levickienės vadovaujamos
tas. Nuotraukoje mokiniai po koncerto. Pirmoje eilėje iš k. Į d. A. Karmazinas, š. Zikaras, V. Gerulaitis, T.
□ ičpinigaitis, A. Žukauskas. Antroje eilėje R. Gerulaitytė, D. Bartkutė, mok, S. Levickienė, V. šlapelytė ir 

-Gegužės mėn.keliuo-v. Veršelis. Trečioje eilėje P. Strazdas, K. Baltrušaitytė, J. Dičpinigaltiš, A. Strazdys, S. Veršelis, J. Straž- 
se Bulgarijos miestuose!dytš, A. Samušytė, P. Baltrušaitis, A. Urbells Ir A. Butkus. Nuotr. P. Ąžuolo
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KELIONĖ AFRIKOJE

Pas A. Schweitzer]
RAŠO INŽINIERIUS ALFREDAS PUSARAUSKAS

2. KELIONĖ Į LAMBERENĘ

Taigi, dabar apie pačią atrodė tarytum dvasios, 
kelionę.) jau iš vakaro pra-4 spoksančios nakties glū- 
dėjome paruošti savo "land- dūmoje. Mūsų land-rover 
rover", pasiimdami maisto šviesos tik laikinai juos 
vyno, vandens; kastuvą, kir- apšviesdavo, ir vėl palikda- 
vį, šautuvą, rakietų, vaistų vo tarsi statulas byloti tam- 
apsigynimui nuo visokių sumos nežinioje. Tai jų 
vabBažių, bei taip patprisi- maršrutas no kiekvieno 
krovėme kitokių smulkmenų,juodųjų pasilinksminimo, 
reikalingų būnant džiunglių šokių, vestuvių ar kitokių 
vidury.Kitą rytą išsirengėm apeigų. Jie dar ir siandie- 
apie pusę penkių. Dar tuo yra Afrikos dievai, 
metu čion, ant ekvatoriaus, Pakely taip pat sutiko-
yra naktis pilnam įkaršty. me nemažai keliaujančių 
Nors vakarą pries atrodė, Nigerijos pirkliui.Tai tlkr 
kad viską gerai suplanavome, 4 „ 
tačiau tik išvažiavus jaupa- AFRIKOS ŽYDAI, 
aiškėjo, kad užmiršome daug Basi, užsidėję ant gai
re ikmenų, o ypatingai visas yų ryšulius su prekėm visi 
Schweitzerioknygas, kurias be išimties aukšti, liekni 
norėjome, kad jis pasirašytų. įr gražių bruožų, apsilvilkę 
Buvo rūkas, tad nutarėme baltu rūbu, jie eina iš kai

melio į kaimelį pardavinė
dami įvairias prekes.
i. įJKol pasiekėme N'toum, 
į džiungles atėjo rytas ir 
atidengė visą tą, ko nesi
matė tamsumoje; nuogi, 
pilvoti w vaikai, lakstantys 
tarp ožkų, šunų ir vištų; 
pusnuogės moterys nešan
čios ant galvų sunkias pin
tines, prikrautas "manioc", 
jų kasdienės duonos; gru
pelės vyrų susėdę kaimelio 
aikštėje kažką ,rbantu" tar
me diskutuojančių ir šim
tai kitų savotiškai įdomių 
vaizdų.
, Poceros trijų valandų keliones pasiekėme Kan- 
f;o kaimelį, kur mūsų ke
tas užsibaigė tiesiai 

į upę .Pervažiuoti šią Co-

atgal negrįžti, bet važiuoti, 
tolyn. Mūsų land-rover jau 
ir taip pripildytas įvairiau
siomis gėrybėmis, kaip kad 
benzino atsarga, dviem pa
dangom pakeitimui, taip kad 
kiekvienas bereikalingas ju
desys būtų tik sumažinęs 
mūsų kelionės pasisekimą.

Pavažiavus keletą kilo
metrų už Librevillės, Kango 
kripties link, pasibaigė ge
ras kelias ir prasidėjo 
džiunglės "suicide" takas. 
Nors dar buvo visai tamsu, 
bet daugelyje prie kelio 
stovinčiose lūšnose buvo 
matomi lajaus šviesos žibu
riai. Važiuojant tokiais 

SUNKELIAIS) 
džiunglės atrodo gana 

mistiškai, tarytum slėptų į upę .Pervažiuoti šią Co-
savyje milijoną neišaiškina- mo upę nėra problemos___  _______________
mų paslapčiųty įvažiuojant nes veikia keltas, kuris dėlė,kol persidangenome 
kaikurius kaime hųso kaime ,per valandą nuplaukiamo į kitą upės krantą Toliau 
lis čia tai kokios šešios lu- vieno iki kito kranto.Siek sekė Adamhe, Miltone ir 
šnios sukaltos is bambuko tiek pasistumdę Kangovie- Lambarenė. 
lazdų ir apdengtos palmių tinių turgavietėje, sulau- 
lapų stogu, matėsi ant kėme kelto ir vėl buvome PRIVAŽIAVUS LAWRARF 
kelio stovintys raganiai pakely. Pasiekę Bifoum , NES KELTA 
/witchdoctors/, išsidažę kur keliai skiriasi į Lam- č
veidus įvairių splayų da- barenę ir į NJOjolę, pri- per Ogooue upę,pasukome 
žais, apsirengę nuo galvos važiavome Mbines keltą, keliuku į kairę, sekdami 
ikikojų dengenciurūbų,jie čia vėl užtruko gera valau upės pakraštį. Pirmas vai-

Šiemet sulaukęs 90 metų dr.Albertas Scnweitzeris.

DR.ALBERTO SCHWEITZERIO LIGONINĖ

lovos medinės sukaltos iš 
nedažytų ir neobliuotų len
tų. Namai langų stiklų ne
turi, yra tik skylės švie - 
sai įeiti.

dr.A.Schweitzeris ir A.BoPusarauskas besidalinant įspūdžiais 
apie nuotykius Afrikos kontinente^viršuje ), o pačioje: 

Vienas iš dr.Alberto Schweitzerio ligoninės pastatų Lambarenėjo

zdas,kuris krito į akį,tai 
buvo įvairių plantacijų ne
paprastas gražumas. Pal
mės, apelsinai, citrinos, 
ananasai, ir milijonas ki
tų rūšių medžių buvo išsi
mėtę visur. Tarp jų, kaip 
kad pačiose džiunglėse, 
net tamsoka buvo, kadan
gi dėl lapų tankumo net 
ir saulės spinduliai sun-

kiai prasiskverbdavo .V is i 
šie medžiai,kaip kad ir 
visos palmės, bananų me
džiai ir daugelis kitų, į 
Afriką yra atvežti iš kitų 
kraštų. Jie todėl auga vien 
tik apgyventose vietose, o 
pačiose džiunglėse jų vi
sai nėra.

Šv. Kazimiero parapijos Montrealyje lietuvių Bowling League, užbaigusi 1964 - 1965 metų, sezoną. Foto: Tony Laurinaitis.

Kiek pavažiavus šiuo 
plantacijų keliuku, prieš 
mus atsivėrė dr.Alberto 
Schweitzerio ligoninė,Pir
mą sykį matyti jo ligoni
nę, tai yra patirtis, kuri 
turbūt niekad neišdils lai
ko eigoje. Si vieta yra tar
si šventovė,nes kitos to
kios tikrai pasaulyje nėra. 
Sunku būtų nupasakoti vi
sus tuos vaizdus^kuriuos 
tik ten tebūnant, žmogus 
gali pilnai įvertinti.Raup- 
sotieji.be sąmonės gulin
tys miego ligos paveiktie
ji, nepagydomo elefantai - 
cio paliestieji, ir kiti pa
liegėliai nuo įvairių tro - 
pintų ligų, atsistoja prieš 
turisto akis bejėgiai, mir
štantys ir be vilties, o 
tarp jų, visą savo gyvena
mą jiems atidavęs stovi 
ir pats Albertas Schweit- 
zeris.

Schweitzerio ligoninė 
yra ant šlaito prie Ogoo- 
ue upės kranto, paskendus 
si tarp įvairių plantacijos 
medžių. Ligoninės medin
iai namai išrikiuoti vie - 
nas šalia kito lygiagrečiai 
ant šlaito pakopų. Jų yra 
čia koks tuzinas.Palipus 
aukščiau į kalną, ligoninės 
namų galima matyti visą 
itaniją, o tarp jų šimtai 

kuždančių juodukų. Įėjus 
; bet kurią iš ligoninės pa- 
atų vaizdas yra neįtikėti

nas. Vietoje grindų yra 
juodžemis. Sakoma, kad 
taip lengviau švarą palai
kyti, nes po grindim pap
rastai prisiveisia žiurkių, 
tarakonų ir kitų tropinių 
parazitų. Taip pat,kadan
gi į ligoninę visuomet at
eina netik sergantys,bet 
ir jojo visa-šeima,tai pa
prastai maži vaikai atlie
ka visus savo reikalus tie- 
šiai ant žemes.Daugumo- prašomas pratęsti gydy- je palatų yra dvejų auks- J J
tų lovos. Paprastai sergan- 
tys guli apačioje, o viršu
je jo šeimos nariai. Visos

PALATOS BE LOVŲ
Kituose namuose,pa

latose lovų,kaip tokių vi
sai nėraJų vietoje yra iš
dėliotos lentos sukaltos į 
tris aukštus, tad tarytum 
lyg trijų aukštų namas , 
nors tarp tų aukštų yra 
vietos tik šliaužioti. Ten 
tai kiekviena pėda yra lo
va, ir šimtai vaikų,mo
terų ir vyrų taip miega ir 
gyvena.

Maistą visi ligonys 
pasigamina patys. Kur tik 
pažiūri,rūksta lauželiai, ar geležinės krosnys,kur 
moterys verda valgį .Van
denį ima tiesiai iš upės, 
nors toje upėje baltiesie
ms net maudytis yra pa
vojinga dėl bakterijų, ku
rios įsiskverbia į odą ir 
į kraują. Vietiniai,grei'-- 
ciausia prie to jau pripra
tę. 
LIGONINES SKYRIAI

Ligoninės pastatai 
yra suskirstyti maždaug 
pagal ligas.Džiovininkų 
Skyrius, raupsuoto jų sky- 
rius, gimdančių moterų 
palata, apkaltas ir užra 
kintas bepročių skyrius, 
senelių namas ir panas - 
iai.Pati ligoninės admi
nistracija niekad nežino, 
kiek ji turinti ligonių. Nė
ra jokių priėmimo ar iš 
ligoninės išrašymo for
malumų. Kiekvienas gali 
į ligoninę ateiti ir yra gy
domas, ir bet kada gali 
išeiti, nebent yra daktarų

Daugiau bus.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS

STUDENTAI
40.

XXVIII. STUDENTAI

APIE ĮSKAITAS

Prieš sesiją įprastas Instituto gyvenimas pasikeičia. 
Koridoriuose per dienas būriuojasi studentai — laiko 
įskaitas, ruošiasi egzaminams. Tik ką išėjęs iš audito
rijos studentas gal dešimtam pasakoja:

— Tai kad rėžiau!.. Pirmą klausimą gerai žinau, 
antro — nei bū, nei be... Užsivedžiau ant kalno ir klos
tau pirmąjį. Antrojo tepasakiau pavadinimą. „Pakaks,— 
sako dėstytojas. — Gerai pasiruošei." Aš — knygelę 
į kišenę. Jaučiu, kad širdis išlindo iš užkulnio ir grįžta 
j savo normalią padėtį...— O apsisukęs jis ir vėl: — 
Kad rėžiau, kad rėžiau!..

Išeina iš auditorijos kitas.
— Kaip? Kas? Koks klausimas?! — apspinta drau

gai. Studentas tyli, labiausiai nuskriausto žmogaus aki
mis žvelgia į draugus. Tie supranta — pavarė. Vieni 
guodžia, kiti sako, kad tai vieni juokai — tik įskaita, 
ne egzaminas.

Instituto sargas Zenonas šluostinėja koridoriuje 
vitriną. Eina pro šalį studentas. Atrodo, nieko ypatin
go, o Zenonas stačiai ir paklausia:

— Pavarė?
— Pavarė...— pasigirsta atsakymas. Studentas su

stoja pasiguosti pačia didžiausia, kaip jam atrodo, gy
venimo nesėkme.-— Viską žinojau... Tik vieno dalyko 
neperskaičiau...

Zenonas geraširdiškai nusišypso:
— Aš jau aštuntą dešimtį užkliudžiau... Man vis 

rodėsi, kad viską žinau, tik vieno dalyko nesužino-
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jau... Tur būt, taip ir nugyvensiu amželį, visko nesuži
nojęs... Keturiasdešimt metų mokyklose sargauju... Pro
fesorium galėčiau būti. Tik nė vieno egzamino nesu 
laikęs. Vis bijau... Užsirūkykim.

Pajuokto ir paguosto studento akys pralinksmėja. 
Jis, išlaikęs egzaminą, būtinai susiranda Zenoną ir pa
sigiria:

— Išlaikiau!
—■ Sakiau, kad išlaikysi,— patvirtina Zenonas.
Skaitykla pilna studentų. Į palinkusius prie stalų 

studentus žvelgia nuo sienos Žemaitė lyg motina, 
apsigobusi paprasta kaimietiška skara, sudėjusi ant ke
lių rankas.

Iš pradžių skaityklos tylą tesutrikdo tik verčiamų 
knygos lapų šiugždėjimas, tyli pašnabžda ar parkerio 
skrebėjimas. Į pavakarę pavargsta galva. Vyrai vis 
dažniau išeina parūkyti. Čia vienam, čia kitam skaityk
los kampe pasigirsta garsesnės kalbos, nusijuokia mer
gina. Visi pakelia nuo knygų galvas ir visai nepiktai 
žiūri į rimties trikdytoją. Toji, nuraudusi, dar žemiau 
palinksta prie knygos, lyg nieko nebūtų atsitikę. Tuomet 
iš jos juokiasi ne vienas ir daug garsiau.

SKLIAUTUOTUOSE KORIDORIUOSE

Prie galinio stalo sėdi Vincas ir Antanas. Šalia 
juodviejų viena kėdė tuščia. Ant jos sėdėjo Dzūkas, 
bet jau prieš gerą valandą išėjo į komjaunimo komi
tetą.

Antanas užsidengė rankomis ausis ir stengėsi prisi
minti, ką perskaitė. Jau aštuonios valandos kai skai
to Lietuvių kalbos dėstymo metodikos užrašus, tačiau 
jautė, kad nė kiek gudresnis nepasidarė. Pagaliau pa
sislinko prie Vinco ir gundė:

— Parūkytumėm, a?
-■ Neseniai rūkėm. Pakentėk,— atsakė Vincas, ap

sivertęs žurnalais.

Antanas vėl atsivertė užrašus, bet neištvėrė.
— Elektra sugestų, ar ką...— sumurmėjo atsikelda

mas.— Nenori — nereikia. Vienas eisiu prasivėdinti,— 
ir išslinko iš skaityklos.

Jis užlipo j trečią aukštą ir, atsistojęs prie lango, 
užsirūkė.

Koridoriaus gale, kur pailgame kambaryje buvo 
pastatytas teniso stalas, caksėjo kamuoliukas. Kažkas 
žaidė. Antanas mėgo stalo tenisą, ir jį traukte traukė 
bent pasižiūrėti, kaip ten kitiems sekasi. Kambario du
rys buvo praviros, ir tarpais girdėjosi pamokomas 
balsas:

— Nemosuokite ranka! Raketę laikykite laisvai! 
Ranką lankstykite per riešą, per riešą...

Cakteldavo porą kartų kamuoliukas ir vėl:
— Rankenos neapgniaužkit! Duokit ranką. Štai ši

taip— čia turi būti nykštys, čia — smilius, čia — didy
sis... Servuokite!

Juk tai balsas Dzūko, išėjusio į komjaunimo komi
tetą.., Keista. Jis stalo teniso kitaip ir nevadino, kaip 
tik: „vienas kamuoliukas ir du kvailiai abipus stalo", 
ir niekad nežaidė.

Antanas pravėrė duris. Taip, viename stalo gale 
šokinėjo Dzūkas, o kitame... Antanas stengėsi prisiminti 
pavardę tos pirmakursės, kurią neseniai priėmė į kom
jaunimą. Taip, ta pati... Rima... Rima Rimaitytė.

Dzūkas pamatė Antaną. Jo veidas ištįso į dirbtinę 
šypseną, bet tik akimirką. Jis greitai kreipėsi į Antaną:

— Jūsų šiandien netreniruosiu, draugas Pranaiti. 
Rytoj ketvirtą valandą. Sutarta?

Antanas sumirkčiojo akimis.
— Sutarta,— tarė jis ir ėmė prunkšti, bet Dzūkas 

taip rūsčiai pasižiūrėjo, kad Antanas besitvardydamas 
nusičiaudėjo.

— Į sveikatą,— palinkėjo mergina.
— Prašau...— nesusigaudė ką atsakyti Antanas „ir

Nukelta 4-tan puslapiu.

Čia Lietuvos Daktarai:

S. BLINSTRUBAS 
technika

M. GREGORAUSKAS
ekonomika

J. BRĖDIKIS 
medicina

K. GRINCEVICIUS 
fizika-matematika

J. KUBILIUS 
fizika-malematika

sotieji.be
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KULTŪRW£jfcRCWIKA
KOMUNISTAI VĖL PUO
LA GUSTAITĮ

Anksčiau komunistinė 
"Tiesa',' paskui komunis
tinė "Vilnis" puolė Algir
dą Gustaitį dėl jo rengia
mų naujų Lietuvos žemė
lapių. Balandžio mėn. "Tė
vynės Balsas" nr. 34/825/ 
smarkiai užsipuolė A. 
Gustaitį.

Jie sako, kad galvo jau
tieji apie žemes neprik - 
lausomai Lietuvai tėra 
fantastai. Taigi ,visųpir- 
ma jie nori atmesti busi
mos nepriklausomos Lie
tuvos mintį. V is i dirban
tieji dėl būsimos neprik
lausomos Lietuvos jiems 
yra fantastai, kartais net 
kriminalistai. Jie ypač bi
jo įsitvirtinimo teritori
joje. Juo labiau teritorijo
je, apimančioje lietuviš
kas žemes, ne okupantų 
rusų numestas.

KONKURSE PRIPAŽINTOS 
VERTIGIAUSIOS KNYGOS

]onas Aistis
Įkandin vis seka, lyg šešėlis — 
Lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis, 
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė, 
Į tėvynę grįžti nedraugai pikti . . .

Rašyt. A. Kairys 
vienu kartu laimėjęs dvi 

premijas.

Tartum juodas varnas nusileist tykotų
Iškapot akelių, tįsant paslikam, 
Taip ir virš gimtinės mylimųjų plotų 
Suka juodos mintys Lietuvos vaikams

KOMP. J. BERTULIS

išleidžia nauja gaidų se
riją: Ant lygumėlio miš
riam chorui, kaina 40 et. 
Išbėg, išbėga, Mažosios 
Lietuvos liaudies daina 
mišriam chorui, kaina 
40 et.j Gervė, liaudies 
daina žemam balsui su 
fortepionu.kaina 40 et. 
Adresas: J.Bertuliu, 
2302 SoLeavitt St. C i 
USA. Gaidos sukrautos J. 
Karvelio prekybos namuo 
se.

Lietuvoje paskelbti 
"Vagos"leiayklos kasmet 
organizuojamo kurso duo
menys. Skaitytojai turėjo 
pasisakyti apie 1964 me
tais geriausias ir gražia- 
siai išleistas knygas.Da
bar paskelbta, kad pagal 
atsiliepimų daugumą ver
tingiausiomis 1964 m. "Va
gos" /grožinės literatu - 
ros leidyklos/išleistomis 
orginaliosios prozos kny
gomis pripažinti lietuvių 
rašytojų romanai: J.Avy
žiaus "Kaimas kryžkelė - . 
je", J.Mikelinsko apysaka
"Vandeųg nešėja", J.Dovy- TRUMPOS ŽINIOS 
daičio "Žydrieji ežerai". 
Vertingiausiais poezijos 
leidiniais pripažinti: Ed. 
Mieželaičio "Lyriniai et
iudai", K.Kubilinsko poe
zijos rinktinė "Lygumos 
dainuoja" ir J. Marcinke
vičiaus poema "Donelai 
tis".

Rusų ir sovietų rašy
tojų kūrinių vertimų tarpe 
vertingiausiais laikomi la
tvių rašytojo V.Lacio "Po 
darganos",D.Granino "Sk
rendu į audrą", J.Germat- 
no "Brangus mano žmo
gau". Iš užsienio rašytojų 
vertimų išskirti: J.Štein- 
becko "Mūsų nerimo žie
ma", V.Hugo "Paryžiaus 
katedra", J.Londono "Mar. 

icagOjtin Fd<=n". Gražiausiais 
1964 m. leidiniais pripa- 
žinti: A.Vienuolio "Užkei
ktieji vienuoliai" /dail.S. 
Valiuvienė/, J. Janonįp 
"Ave,vita" /dail. V.Ži
lius/, E. Mieželaičio" Ly
riniai etiudai" /dail. R. 
Gibavičius/. E.

• Lietuvoje išleistoje 
knygoje "Valiusei reikia 
Alekso" rašytojas J.Bal
tušis įvairiais aspektais 
gvildenąs meilės temą.

knygoje aštuonios novelės
apie meilę.Vilniuje pasi
rodė kritiko jj. Lankučio bažnyčios projektas 
knyga "E. Mieželaičio po- jauke didelio įvertin 
ezija".

• Architekto Muloko nau
jas lietuviškojo stiliaus

" ”' j ' ; susi
laukė didelio įvertinimo.
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Lietuvoje gyvenančiam 
prof .Juozui Balčikoniui,gi
liam lietuvių kalbos žino
vui, kovo 25 d. suėjo 80m. 
amžiaus.
• Brazilijoje Sao Paulo 
mieste nuo balandžio 1O 
d. sustabdytos lietuviško 
radio pusvalandžio pro - 
gramos.Tai padaryta pa
gal Brazilijos įstaigų pot
varkį, kuriuo yra draudžia
ma svetimomis kalbomis 
per radiją kalbėti.
• Los Angeles Calif, pug- 
piūčio 5-8 d. šaukiamas 
metinis Lietuvos Vyčių 
seimas.
• Rytinio Amerikos pa
kraščio lietuviai skautai 
sumanė įsigyti savo stovy
klavietę, dėl to šiam tiks
lui skelbia pinigų telkimo 
vajų,
• Čikagos Kunigų Vieny
bės seime išrinkta nauja 
Centro Valdyba, kurią su
daro: pirm. E. Abromaitis, 
vicepirm. -prel. A.Deks - 
nys ir kun.P.Patlaba,sekr. 
- kun.A.Juška ir ižd.-T. 
P. Cinikas, M. I. C.
• Vatikano dienraščio 
"L'Osservatore Romano" 
paskelbimu, Paulius VI 
praplėtė su nekrikščioni- 
mis santykiams palaikyti 
sekretoriatą, įkardamas 
sekciją mahometonų rei-

LILIJA ŠUKYTĖ .

O sugrįžti noras nuolatos didėja
Ir tolydžio smelkiasi į mus.
Lyg žolynų kvapą, nuolat neša vėjas 
Gimtąją žemelę ir tėvų namus.

Muz. A. Kuciunas 
dirigavęs Verdi Rekviem 
ir Markaicio Vilniaus 

varpus.

“Trljos Z)VVX/V'V)P\O&
VEDA DR. GUMBAS

KAS LENGVIAU VALDY- PICASSO IR HITLERININ-
TI? KAI

liepos 6 d.dainavo Mozar- 
to operoje "Figaro vestu
vės" kunigaikštienės Rozi- 
nos Almavivos rolę. Mont- 
realio Staro muzikos kriti
kas McLean apie ją gra - 
žiai atsiliepė, pažymėda - 
mas jos balso šiltumą ir 
rolės artimumą Baumar - 
chais turi niui.

"Les Noces de Figaro" a Stratford
La premiėre dės “Noces de Figaro’’ a eu lieu cette semaine au Festival de 
Stratford. C’est Jean Gascon qui a assurė la mise en scene de ce spectacle. Sur 
la photo, on reconnait Gwenlynn Little (Suzanne), Jan Rubes (Figaro), Lilian Sukis 
(la comtesse Rosine) et Daniel McCaughna (le comte Almaviva).
14/LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 10 JUILLET 1965

Tai scena iš operos „Figaro vestuvės“, kurioje da
lyvauja ir lietuvaitė, Lilija Šukyte.

ČIKAGOS SKAUTŲ RA
MOVĖS KONKURSO 
PREMIJOS

^Birželio 27 d.paaiškė
jo Čikagos skautų Ramo
vės 1963 m.paskelbtojo 
dramos konkurso rezulta
tai. Vertinimo komisija iš 
devynių atsiųstųjų veikalų 
atrinko tris: pirmosios 
premijos - 500 dol. laimė
tojas yra Anatolijus KJii - 
rys,uz jo trgedijetę "Švie
sa,kuri užsidegė"; antro - 
sios premijos - 300 dole
rių - laimėtojas taip pat 
Anatolijus Kairys,už 3 v. 
dramą "Eldorado". Tre - 
čią premiją - 200 dolerių 
- laimėjo Mykolas Vens - 
lauskas už misteriją "Gim 
tosios žemės ugnis".

ATSIŲSTA PAMINĖTI

- Lithuanian Sports re
view, May 1965. Angliškas 
numeris, skirtas lietuvių 
/ir kitų pabaltiečių/ spor
to reikalams, daugiausia 
lietuvių krepšinio kelio - 
nei į Australiją, gausiai 
iliustruotas.Nr.Kaina 75 
et.Adresas: Lithuanian 
Athletic Club Aras^6849 
S. Washtenaw Ave,CiKa- 
go 60629, USA.v

- Technikos Zodis.nr. 
2 1965 m.

- Aidai nr. 6.Rimtas ir 
įdomus turinys.

- Le Compositeur Cana- 
dien-The Canadian Com
poser nr.l 1965. Tai ilius
truotas, gražiai išleistas 
žurnalas anglų ir prancū
zų kalbomis apie Kanados 
kompozitorius, jų kūrybą, 
muzikos veikalus.Adre - 
sas: The Canadian Compo
ser, Suite 608,159 Bay St. 
Toronto l,Ont.

- The Living Testament 
of Faith and Courage. Tai 
yra Sibiro tremtinės mal
daknygė, išleista jau ke - 
liom kalbom, o dabar Dr. 
J.K. Valiūno ir kun.L.Jan- 
kaus lėšomis išleista ir 
anglų vertime,greta duo
dant ir orginalų lietuvišką 
tekstą. Leidinys gražiai iš
leistas, kietais viršeliais. 
Sį leidinį galima gauti ad
resu: 105 Grand Street, 
Brooklyn II, NY, 11211, USA. 
Už leidinį prašoma tiktai
2 dol.

- Naujas gyvenimas 
1964 metų su specialiu pr
iedu, kuriuo plštinarpas J. 
Paleckio atvaizdas.Sis ne
sąmonių pilnas leidinys 
pasirašomas " 3 Baltic 
State Federation" parašu, 
žinoma nieko bendra su 
Baltijos valstybėmis ne
turi. Kaž koks, neskelbiąs 
pavardės,bet pasirašąs
J. G. leidėjas, leidžia šį 
šlamštelį ir nesigaili jam 
pinigų, tur būt iš kažkur 
gaunamų.Prasčiausia gi, 
kad žmogus nieko nenusi
mano apie taųką zaujina.

• Belgijoje įvairiose vie
tovėse dar tebegyvena 
300 lietuvių.Didesnių šve 
nčių proga jie susivažiuo 
ja į kurį nors didesnį cen- 
trą, daugiausia į Liekę...

Anglų poetas Miltonas Hitlerininkams okupa- 
kartąbuvo paklaustas: vus Prancūziją, pas Su
sakykite, ar nežinote, ko- sųjį dailininką Pablo Pi- 
dėl karalium karūnuotis casso užeidavo ir hitleri- 
gali keturiolikos metų, o ninkai. Jis visiems iduo 
vestis karalius gali tiktai davo M. „sugriauto 
aštuoniolikos sulaukęs? miesto, jo nupieštą. Kartą 
-Suprantama, - atsakė Mil Pas Picasso užėjo gestapo 
tonas. -Juk valstybę vai- agentas ir issiėmes su- 

,engvMu’ne'- pa-
-Tai jūsų darbas ?
-Ne. Tai jūsų darbas,- 

"SU BRIGITA BARDEAU atsakė Picasso.

v Pasakoja žvejas: 
-Šiąnakt sapnavau, kad su 
farsi^ja filmų žvaigžde B. 
Bardeau buvome vienu du 
prie ežero...
-Na, o kas buvo toliau ? 
-Nepatikėsi' Sugavau me
trinę lydeką...

TAS JAU NEATSIKELS...

Garsusis chemikas, 
nustatęs elementų lentelę 
Mendelejevas, jaunystėje 
sirgo džiova. Kartą jis 
gydėsi ligoninėje ir sun
kiai jautėsi. Gydytojas, 
apžiūrėdamas ligonius, 
Mendelejevą rado gulintį 
kaip negyvą, ir, manyda
mas, kad jis negirdi, pa 
sąkė:
-Šitas turbūt jau nebeat
sikels__
-Kas taip sako, -pašoko 
Mendelejevas ?
-Aš, -nejaukiai atsiliepe

PAS,PIEVĄ TĖVĄ"
Vilniaus universiteto 

chemijos profesorius Sla
vinskis Vilniuje buvo gar
sus ne tiek chemijos mok
slais, kiek ilga ir veilia 
barzda, dėl ko jam prigi
jo pravardė "Dievas Tė
vas". Užtekdavo vežikui 
ar taksininkui pasakyti: 
"Važiuok pas Dievą Tė 
vą" ir jau buvo žinoma, 
kad reikia važiuoti pas 
profesorių Slavinskį...

MAMA IR DUKTĖ

- Mama, tėtis šįryt iš
ėjo į darbą labai geram 
ūpe, - pastebėjo duktė.

- Kur tau nebus geram 
ūpe? Juk mudvi užmiršo
me paprašyti pinigų.

PRIE MIRŠTANČIO LOVOS
gydytojas.
-Tai dar pažiūrėsime, - Vyras sunkiai susirgo 
susijaudinęs atkirto Men- ir jau merdėja.Prie lovosi f • t"? -vv* w c\ v Tri n n <—’ Z-X -i 1\/T wdelejevas... žmona ir visa šeima.Mir

štantis pasišaukia žmoną. 
PERGYVENS... " Nepamiršk, kad Kiau-

lenas liko man skolingas
Caro rūmų gydytojas šimtą litų, - šnibžda mirš- 

kartą pasiuntėMendeleje-tantis. . .
vą tyrimams į Krymą, ” Na matot jis ir pasku- 
kur tuomet gyveno'garsus akimirką nenustoja 
gydytojas Pirogovas. Dėl sąmones, - ašarodama sa- 
viso ko caro rūmų gydyto- J^nepamišk kad aš He 
jas Mendelejevui, kuris . ir nepamisK, Kaa as i. e 
tada mokėsi universitete, polingasPautięniuidu 
įdavė rekomendaciją.Pip. suntus, - prideda ligonis, 
govas, apžiurėjas ligonį, i ,.7 ^i®ve mano, jis ve pra 
pasakė- dėjo kliedėti, - nusiminusi
-Jaunuoli, grąžink laišką1 susunka žmona, 
caro rūmų gydytojui, na 
sveikink jį ir ^pasakyk, NESUSIPRATIMAS 
kad pergyvensi mus abu
Su tuo. gydytoju... Restorano savininkas,

Mendelejevas isgyve- pastebėjęs, kad tūlas as- 
no 73 metus. mUo ilgai užsisėdi, klausė

tą asmenį:
NE ORDINO, BET LABO- - Ką jums sako žmona, 
RATORIJOS kai vėlai sugrįžtate namo ?

- Aš nevedęs, žmonos 
Pierrą Curie už mok- neturiu...

slinius nuopelnus norėjo „ - Tai kodėl taip ilgai 
a dovanoti ordinu. Ats i-čia sėdite?

austas, jis atsakė:
-Padėkokite ministeriui ..... ." ° • °'0-'. ,, 
už garbę, kurios aš ne ^įieko nėra amzina”-su 
reikalingas, . Bet man lar vai|°J° vaza, krisdama nuo 
boratorija tikrai reika- stal°’
linga... -o-o-o -

KŪMUČIŲ TELEVIZORIAISTUDENTAI Atkelta iš 3-čio puslapio, 
susidrovėjęs išdūlino į koridorių.

Vėl sklido Dzūko pamokymai:
— Aš su jumis žaidžiu pačiu primityviausiu me

todu. Jūs stenkitės!
i Prie Dzūko išsišokimų draugai buvo pripratę, bet 
tai, ką pamatė Antanas, viską viršijo.

Koridoriuje pro jį šmėkštelėjo mergina.
— Maryte! — pašaukė Antanas.
Mergina sustojo.
— Perskaitei Afanasjevą? — paklausė jis.
— Perskaičiau. Atiduoti? — priėjo arčiau Marytė.
— Nereikia.
Jie sustojo lango nišoje.
— Užeisiu vakare. Duosi dažų kaukei nudažyti,— 

kalbėjo Antanas.
Jiedu buvo susitarę eiti į naujametinį maskaradą su 

plikbajorių kaukėmis.
— Tas sijonas labai didelis! Susipainiosiu jame,— 

skundėsi Marytė.
— Žmonės visą gyvenimą nešiojo, o tu vieną vaka

rą negali,—-ramino ją Antanas.
— Gal tu man kardą duotum, kepurę su povo 

plunksna? Aš bajoru būčiau, tu — bajore. Dar įdo
miau,— kilo mintis Marytei.

Antanui jos pasiūlymas iš pradžių patiko, bet, pa
galvojęs, kad draugai gali išjuokti, išsisukinėjo:

— O kuo aš tave mušiu, kai neklausysi? Ne, ne
galiu.

— Aš gi klausau, Antanai, tavęs...
— Dėl to ir negauni diržo.
Antanas norėjo pakalbėti visai apie ką kita, bet 

Marytė apie tai kalbėti neleidžia. Kaip visuomet, taip 
ir dabar jie greitai išsiskyrė.

Kai Jonas su Elena Žiūraityte išėjo iš skaityklos, 
juos pasivijo Vincas. Atsiprašęs Elenos, jis pasivedė

Joną į šalį.
Jiedu sustojo koridoriuj prie didžiulės krosnies. 

Jonas, truputį aukštesnis už Vincą, stovėjo atmetęs 
galvą (ši maniera atsirado po to, kai apsvarstė jo 
mokslinį darbą „Veiksmažodžiai Daukšos „Postilėje”) 
ir, sunėręs už nugaros rankas, laukė, ką* pasakys 
Vincas.

— Duok, Jonai, Stasės adresą,— staiga paprašė 
Vincas.

Adreso jis prašė nebe pirmą kartą.
Vyrų akys susitiko. Žiūrėjo vienas į kitą atkakliai, 

nenuleisdami akių, stengdamiesi išskaityti mintis.
— Kam tau jos adresas?
— Draugai nori su Naujaisiais Metais pasveikinti.
— Gali perduoti. Aš nuvešiu laišką,— pasiūlė Jo

nas.
— Bet adresą gali pasakyti?!
— Matai, koks reikalas... Ji tuo tarpu gyvena pas, 

mano tėvus ir ieško darbo mokykloje. Jei rado,— jos 
adresas jau kitas.

— Pas tavo tėvus?
— Pas tėvus,— ramiai patvirtino Jonas.
— Sužinok ir duok adresą. Draugai prašo,— pasa

kė Vincas, nors jam buvo aišku, kad Jonas meluoja.
— Gerai. Sužinosiu ir duosiu,— prižadėjo jis, tačiau 

buvo tikras, kad Stasės adresas reikalingas ne drau
gams, o pačiam Vincui.

Jiedu taip ir išsiskyrė. Vincas grįžo skaityklon, 
o Jonas įėjo auditorijon, kur Elena skambino pianinu. 
Tyliai uždaręs duris, jis atsisėdo į suolą. Nesiklausy
damas, ką skambina Elena, Jonas galvojo apie naujus 
nemalonumus, kurie per paskutines dvi dienas ėmė 
griūti vienas po kito ant jo galvos. Suėmė Liucijų. 
Už ką? Nežinia. Vakar dekanas pasikvietęs ragino sto
ti į komjaunimą. Šiandien Vincas prikibo dėl to ad
reso... : . .

Nuo pianino pakilo Elena ir atsisėdo šalia Jono.
— Jonai, ateik pas mus sutikti Naujųjų Metų,—

kalbino ji.— Svečių bus mažai. Tau visą vakarą skam
binsiu, dainuosiu... Pražilsi tu nuo tų „Postilių”. Mamytė 
taip pat kviečia. Gerai? Sutarta?

„Gera būtų pas ją... Ką pas Stasę veiksiu?!. Bet juk 
prižadėjau atvažiuoti. O jeigu parašyčiau, kad pas tė
vus važiuoju?..“—svyravo Jonas.

— Pas tėvus žadėjau parvažiuoti... Lauks...— neap
sisprendė Jonas.

— Nevažiuok... Paskutiniai metai Institute.;. Į na
mus vėliau nuvažiuosi.

— Nežinau. Rytoj pasakysiu.

PIRMAS RŪPESTIS

Prie stalo šnabždėjosi Dzūkas ir Antanas. Nekreip
damas dėmesio į Vincą, sklaidantį „Švyturio" nume
rį, Dzūkas aiškino:

— Tu, Antanai, būsi kiaulė, jeigu kam nors žodį... 
Prašau tavęs — patylėk: nieko nematei, nieko negirdė
jai. Vėliau tau viską papasakosiu.

— Galima ir patylėti,— sutiko Antanas.— Tik ne
perilgai. Neištversiu.

— Namo, broliukai matrosėliai! — paskelbė Dzū
kas, po treniruotės spėjęs perskaityti tik puslapį už
rašų.

Dešimtas kambarys išėjo.
Tą vakarą Dzūkas ilgai neužmigo. Vartėsi girgž

dančioje lovoje, prisiminė visas savo istorijas.
...Kartą jis po paskaitų užėjo į teniso kambarį, Gal

vojo— pasižiūrės, kaip žaidžia Antanas, paerzins jį. 
Atsidarė durys ir įėjo mergina. Tokia drovi, mėlynakė.

„Aš norėčiau žaisti... Kur galima rasti trenerį?“— 
paklausė ji.

„Zaidėte anksčiau?“
„Ne...“
„Aš— treneris. Iš kokio fakulteto?“
„Lietuvių, pirmo kurso.“ Nukelta 6_aQ puslapln.

— Šiandien žiūrėsime šią progra
mą — bus įdomios šeimyninės sce
nos.

Ji — kad gražesne išeičiau, kur
stovėti ?

Jis — Hum, už medžio.
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ANTRAS FORTAS

EI Moro, kuris'dengė t 
įėjimą į uostą,yra seniaur danj 
sias ir pats tvirčiausias 
apsaugos postas visam A- 
merikos kontinente.Pra- 
dėtas statyti 1521 m.buvo 
tobulinamas ir tvirtina
mas per eilę metų iki pat 
18-to šimtmečio.Šitame 
forte taip pat buvo kalina
mi ispanai patriotai, ku
rie 19-tame šimtmetyje 
siekė savo nepriklauso
mybės. Dabar šie fortai 
sagojami ir prižiūrimi 
tapo istoriniais pamink
lais. Ant viršaus fortų te
bestovi didžiulės senovi
nės patrankos. Apačioje 
fortų vandens cisternos, 
kurių vandens užtekdavo 
visai įgulai virš metų 
laikg.

Zamyn beeinant tre
tysis fortas klasiško šti

liaus vadinamas La For- prie naujojo stiliaus pas- 
taleza, kuriame gyvena tatų, jau amerikonų pastai 
gubernatorius,bet čia pu- tytų.Tai Capitoliaus pas- 
blikai negalima įeiti. Po tatas su kupolais kyląs į 
šiuos fortus vedžioja gi- viršų.Toliau Karo ir Lai
dai aiškindami s varbes- vyno muziejai, didieji ho- 

teliai.
Oras nors šiltas,bet 

prakaituoti per daug ne - 
tenka, nes visą laiką trau’-. 
kia taip vadinamas "trade 
wind",kuris gražiai gaivi
na. Ypač šis vėjas jaučia
mas skersgatviuose ir gat
vių kampuose.Bet maudy
klų prie jūros kranto nė - 
ra, nes jūra atvira ir sti
prios bangos daužosi į 
krantus .Artimiausios y- 
ra už keliolikos mylių nuo 
miesto.Tačiau viešbučiai 
turi savo maudymosi ba
seinus.

Sekančią dieną aplan
kėm garsią

nes vietas.
Visas senamiestis iš

raižytas siauromis gatve
lėmis typin^omis tų laikų 
statybai.Bažnyčių ir vie 
nuolynų mūrai stiepiasi į 

igų. Dabar kai kurie vie 
nuolynai paversti į vieš - 
bučius, perdirbti į studi
jas ir krautuves. Ant gat
velių kampų pardavinėja
mi vaisiai, susispietę ba
tų valytojai. Pilnos gatve
lės žmonių.Kadangi yra 
sekmadienis tai prie baž
nyčių irgi būriai žmonių, 
šventadieniškai pasipuo
šusių. Ypač yra gražios 
moterys, nors kai kurios 
yra tamsios kaip negrės, 
bet klasiškų veido bruo
žų. Krautuvės uždarytos, 
tik restoranai ir barai at
dari. Bevaikščiojant siau
romis akmeninėmis gat
velėmis vėl kojas pagy - 
nė, bet norint daugiau ap- 
rėbti tenka visus užkamt- _________ _ ........
pius išvaikščioti.Senamie- ka minučių atsiduri antro- 
stį apžiūrėjus,pasukom .. — .

BACARDI RUM VARYK TĄ

li ją patekti tenka perplau
kti laivu įlanką ir antroje 
pusėje Catano miestelyje 
yra įsikūrusi ši varykla. 
Per šią įlanką laivai plau
kia dažnai ir per penkioli-

je pusėje. Iš tenjjaimu ta
ksi. Kai šnekus šoferis aiš 
kiną, kad šis miestelis tu
ri 8,000 gyventojų pra-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

a a k t- > _ . fjwj?     įvažiuojami dideli blokin-
/\/\ g J į A I' Į ) /\ T jai namai,skirti žemesnių

X ▼ X. JlV J. pj® si x Z \ I ^pareigų darbininkams val- 
Idžios pastatyti ir išnuomo 
jami- Butas iš 3-4 kamba
rių po 4-5 dol.mėnesiui, 
plius elektra, kuri kainuo
ja apie 2 dol. mėnesiui. 
Toliau pravažiuojam nedi
delius vienos šeimos sti
lingus namukus. Jie jau 
vidutinės klasės žmonė 
ms,biznieriams ir tarnau
tojams skirti. Tokio namu
ko nuoma jau iki 1OO dol. 
mėnesiui. Po keliolikos mi
nučių ir varyklos kieme. 
Palmės,kiti atogrąžų me
džiai, žalia veja,gėlės.Su
stojam prie didelio pavi- 
lijono, kurio viduryje do
minuoja didžiulis baras, 
kuriame svečiai vaišina
mi nemokamai Bacordi 
romu. Privažiavus dau
giau turistų,jauna mergi
na apvedžioja fabriko vi
dų. Grįžtam atgal prie ba
ro, kur vėl vaišinami ro
mu, apdalinami albumais, 
bonkutėmis romo, rašomi 
atvirukai ir atsisėdus žvel 
giama į antroj pusėj įlan
kos kylančią į kalną ElMo 
ro tvirtovę.Vaizdas tikrai 
gražus ir neužmirštamas.

Laikas baigėsi San 
Juan svečiuotis ir skubė
jome pasišaukę taksi va-

• ziuoti į aerodromą, kur se 
kantis kelionės tikslas lau
kė,į St.Croi , Virgin Isla
nds. Vėl į lėktuvą, bet tik 
trumpa distancija,VOS 1OO Kryžiaus New Yorko parodoją 
mylių teskina šią salą nuo 
Puerto Rico. Daugiau bus.

"LITO"BALANSAS

birželio mėn.30 d.pasie
kė 1,476, 323, taigi beveik 
pusantro milijono dol.Nau
jų narių įstojo 78.Su ma
žomis išimtimis jie visi 
yra senosios kartos lietu
viai ir į "Litą"atėjo ne su 
šimtais, bet su tūkstan - 
čiais dolerių.

Pirmo pusmečio re
zultatai užtikrina "Litui" 
rekordinius 1966 metus. 
"Litas"dabar jau yra pa
jėgus patenkinti beveik vi
sus Montrealio asmeninių 
ir nekilnojamo turto pas
kolų pareikalavimus. Iš
duotos paskolos jau virši
ja vieną ir ketvirtį milijo
no dolerių.

Kai kurie "Lito"nariai 
rašydami tūkstantinius če
kius, dažnai atsiklausia ar 
nereikia iš anksto praneš
ti. "Litas"užtikrina, kad 
net ir stambiausi taupyto
jai gali išrašyti čekius vi
soms savo santaupoms iš 
karto.be baimės dėl jų pa
dengimo, kadangi "Lito" 
kasa banke visą laiką sie
kia 1OO, OOO dol. ar dau - 
giau. Pr.R.

AUŠROS VARTŲ

- Klebonijos raštinė bus 
atidaryta tik 8-10 vai. ry
tais ir 6-8 vak.

• J.Adomonienė su šei
ma išvyksta atostogų į 
Ameriką liepos 9 d., ir 
grįš tiktai liepos 27 dieną. 
Atostogų metų negalės pri
imti siuntinių į Lietuvą 
užsakymų.

• D. Jurkus, Lito atskai
tomybės vedėjas, išvyko į 
ateitininkų kongresą To
ronte ir toliau atostogaus 
Čikagoje ir kt.
• K. Leipus, NL Iždinin
kas, liepos 2 d. išvyksta 
su šeima atostogų pas ar
timuosius į Čikagą.
• A.Gudas, AV choro se
niūnas, su šeima išvyksta 
atostogų į Čikagą.

• Ignas Z ižas, turintis 
kepyklą ir parduotuvę Ma
sson St.prie Pie IX blv., 
nuo šios savaitės atosto
gauja ir jo krautuvė bus 
uždaryta dviem savaitėms

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVĖS KABTTA7- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rimt.
Superkame sklypus ir žemę M-u>tic,ilyje bei apylinkėje.

Už indėlius mnkame 8°', rliv'drn.l'

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

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

Tel. 525-8971

VIDYROS KRIKATYMC'S
MVII •'

1920 F rontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas medinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Pristato „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.t garažo 368-0500

namų 366-4203

REIKIA APSIDRAUSTI!
BET

REIKIA IR SAUGOTIS!
FAKTAI KALBA:

1964 m. Quebec'o Provincijoje automobilių nelaimės skaičiais:

Užmuštų - 1.581
Ii

Sužeistų - 36.935

Nelaimių skaičius- 116.500

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

cija: MAŠINŲ SKAIČIUS NELAIMIŲ SKAIČIUS

Ouebec'e 1.498.250 116.500

Ontario 2.471.500 111.232

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

KLAUSIMAS - KOKIO DYDŽIO?

Adomonis Insurance Agency Inc.
Tel: 722-2472

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

Tūkstančiai dalyvių birželio 13 SIUNTINIAI LIETUVON

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ

Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galią 

sutraukti hemorojus ir 
pataisyti sugadintus 

audinius.^ .
Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią sut-

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.

7* ir 01 St. Zotique St. E.
Tel: CR 7-0051. MONTREAL

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS

(vairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai ii Anglijos ir sandė
liu, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai: 

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

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

BELLAZZI - LAMY-INC-
DO 6-6M1 7867 Ctamplaia Blvd. LvSallv
(vairi medžio statybinė medžiaga- Durys, langų rėmas- 
lasuliacija, Ten . Test, Masonite, statybinis popieris.

per

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME ii ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriikžeme ir 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

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

SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvę.-; audiniu fabriko l.itex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba l.etuviškai.

A. N0KKEL1UNAS
Commisioner of the Superior Coui< of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAL DIMAS.

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachin*.

Telefonas 768-6G79

WINDSOR
DRY CLEANERS 4 DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai.

A. Kcišys, P. Pvtiulis. P Keišnlis, A. Gteibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

skaus
mo. Ji per keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą. 
Visais tyrimų atvejais, švel 
nėjant skausmams, įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

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

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją mrdžiagą 

(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

MUZIKUI KLEMENSUI 
GRIAUZDEI sukakus 60 m. 
amž., chorvedį, kompozito
rių paminėjo Lietuvos spau
da."Literatūra ir Menas" 
/nr.23/pažymi, kad kai ku
rios kompoz itoriaus dai - 
nos/Alutis,Anoj pusėj Ne
muno/ yra susilaukusios 
nemaža populiarumo. 1945 
-195o irujis Klaipėdoje yra 
dirigavęs simfoniniams 
koncertams. Buvo pakvies
tas vesti valst. konservato
rijoje chorinio dirigavimo 
klasę,kur dirba ir iki šiol

E.
JUNGTINĖS TAUTOS IR 
KOLONIALIZMAS

Tarpatautinė Žmogaus 
Teisiu Lyga, kuri yra sa
vo laiku įteikusi Jungtinių 
Tautų Specialiai 24-in/De- 
-Kolonizacijos/Komisijai 
Memorandumą su prašyi- 
mu tirti sovietu kolonia
lizmą Baltijos valstybėse 
š. m. gegužės 19 d, suruoš 
šė paaerbima t.os komisi
jos pirmininkui Ambasado 
riui Sori Coulibaly Tame 
pagerbimo priėmime daly 
vavo ir VLIKo pirm. Vac
lovas Sidzikauskas, kuris 
turėjo progą plačiau išsi
kalbėti su Ambasadorių - 
mi Coulibaly apie Sovietų 
kolonializmą Lietuvoje ir 
reikalą tą klausimą įrašy. 
dinti į Komisijos darbo - 
tvarkė. F lla.

78.Su
karto.be
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama" moka 4%% vieton 4x/ą% ir už 
asmenines paskolas „Parama" ima 7% vieton 7J4%- 

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

bet nedaugiau $ 2,00C.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje, 
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

The governing committee of the Lithuanian Athletic Union 
of North America, from left to right: V. Bireta, S. Gin- 
causkas, Fr. Paulius Baltakis, OFM, J. Gustainis (Chair
man), S. Krasauskas. Atvaizde matome Šiaurinės Ame
rikos lietuvių sportinę vadovybę.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yon»e) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

PETER ZHTKO
BARRISTER * SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Rea.: BE 3-2472
1 Ronceavallea Ave. 

Toronto 3, Ont.

.________________________

MtW^SPORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

Vasario 16 gimnazijos sporto mokytojas Tautvydas Gailius pasitraukė iš moky
tojo pareigų. Išleistuvėms buvo suruošto krepšinio rungytnės tarp mokytojų ir 
mokinių. Jas laimėjo mokiniai santykiu 44:38. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: 
sovi-Fr. Skėrys, Veigel, Haag, T. Gailius, Dinkel, direktorius kun. Br. Liu- 
binas, Krivickas irSpiess; apačioje mokiniai-V. Mačionis, S. Gujėnas, Al. 
Starukas, V. Kiminus, J. Milinis ir M. Landas. Foto: Herta Motgabienė.

A.E.McKEGUE, O.C. 
Barrister and Solicter 
Advokatas ir Notaras 
Telefonai: EM.4-1394

EM.4-1395.-" 
1008 Northern Ont.Bldg. 

330 Bay Street.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y. 

--------------------------------- -

Toronto 1949 metu „Vyčio“ futbolo komanda.

LIETUVIŲ FIZINIO 
AUKLĖJIMO 

ir sporto sąjungos Cent
ro valdybos/32 Pasadena 
Gardens, Toronto 9, Ont, 
Canada/ pranešimas Nr. 
13,liečiąs I5-jų sporto 
žaidynių-Futbolo /ėoccei/ 
varžybas.

Pranešame, kad I5-jų 
Siaurės Amerikos lietuvių 
sportiniu žaidynių, futbo- io/sQcc£r2 varzybns„ į- 
vyks š. m. rugsėjo mėn. 
4-5 d. d. St. Catharines, 
Ontario, Canada, Ka
nados Lietuvių Dienų me
tu, kurių rengėjai yra Ka
nados Lietuvių DienųRen- 
gimo Organizacinis x Ko
mitetas iš techniškosios 
pusės. Varžybine Žaidy
nių dalimi rūpinasi SALF 
įAS-gos Centro Valdyba, 
ir Futbolo sekcijos komi
tetas .

Varžybos bus vykdomos 
vyrų klasėje, tačiau jau

nimas netrukdoma žaisti 
užvyru komandą.

Žaidynės vyks "CLUB 
HEIDELBERG" stadijo- 
ne. Lake Str. St. Catha
rines. Rungtynių teisėjai- 
kanadiečiai. Varžybų Vyr. 
teisėjas, Futbolo sekcijos 
vadovas J. Klivečka.

Pilnai yra susitarta su 
New York "ATLETU" ir 
Čikagos LFK Lituanica 
komandomis dėl jų daly
vavimo šiose varžybose. 
Skelbiamo, tačiau, visos 
Sąjungos Vienetų žiniai 
apie šias varžybas ir pra
šome registruotis, pa
siunčia nt registracijos 
lapus: I/. Centro Valdy
bai, 32 Pasadena Gar
dens, Toronto 9, Ont, 
Canada, 2/, Savų spor
to apygardų vadovams/p. 
A. Vakseliui, 11209,95- 
th Ave,. Richmond Hill 
19 N. Y./. 3/. Futbolo 
Sikcijos Komiteto Vado
vui, p. J. Kliveųkai. 76- 
13, 85-thRd., Woodha
ven. N. Y. H42I. Si re
gistracija, liečia,vtaip 
pat, "ATLETĄ" ir Čika
gos LFK "LITUANICA'.' 
Vise žaidėjai turi būti re- 
^istruotiSALFASS-goje ir 
turi būti sumokėję Są
jungos metinį nario mo
kestį.
Registraciją prašome at

likti iki š. m. liepos 31 
dįęnos, įmtinai.

Šiose Žaidynėse, daly
viai, atleidžiami nuo bet

kokio varžyboms regis
travimosi mokesčio.
Užsiregistravus daugiau 

komandų, be jau jninėtų, 
"ATLETO" ir Čikagos 
"LITUANIKA"', žaidynės 
bus pradedamos šeštadie
nį, rugsėjo 4d. ir tęsia
mos sikmadienį, rugsėjo 
5 d. Tačiau, atveju, da
lyvaujant tiktai "ATLE
TUI" ir Čikagos LFK "LI
TUANIKAI", rungtynės 
tarp šių klubų įvyks sek
madienį, rugsėjo mėn. 
5 dieną, 3.3Ov. po pie
tų.

Baigusis registracijos 
terminui, reikalui esant, 
informuosime, papildo
mai atskiru pranešimu.

Centre Vakdyba.
DVIRATININKŲ 
LENKTYNĖS

dividualiai pimąąuja estas 
V iorovas prieš Štetino len
ką Mikolaičiką.Ir koman- 
diškai pirmauja estai pri- 
ieš Gdansko riktinę.Mū
siškiai tėra aštuntoje vie
toje.

APIE FUTBOLĄ 
pranešama. kad Vilniaus 
Žalgiris Sov.Sąjungos ant
roje lygoje užima dešimtą 
vietą /latviai penkti^o es - 
tai paskutinėje vienuolikto
je vietoje/.jr paskutinėse 
Lietuvos futbolo pirmeny - 
bių rungtynėse gautos šios 
pasekmės: Kauno Politech
nika - Kėdainiai 0:1, Kauno 
Inkaras - Tauragė 3:l,Klai 
pėda - Panevėžys l:0, Vii- į 
niaus Elfą- Kauno Limas, 
Plungė-Alytus O: 1, Kretin
ga - SauHų Elnias 3-1,/1 
tūkstąntis žiūrovų Kretin
goj/, Šiauliai - Kaunas At
letas 4:0.Vienos didesnių šių 

metų dviračių varžybos 
jau eina prie pabaigos. 
Tai Gdansko - Vilniaus 
nuotolio lenktynės,kurio- 
se šalia pabaltiečių dar 
dalyvauja ir lenkai. Ra 
šant šias eilutes dvirati
ninkai jau keliauja Lietu
vos žeme, kurią jie pasie-

Kiepsnų ..unejo t ni-rmarJ kurortinę mles- Kauno rinktinė prieš Vil-
ranklU11® nių / moterys įveikė vil- 

K laipedos ir antram estu! ni^tes 6O:42,o vyrai 7k 
Ulmai.Iš Druskininkų vi- 59/.Moterų grupėje toliau 
si dalyviai pasuko į Alytų ■ • • • •
/1O3 km./,kur vėl nuga
lėjo lietuvis Juozas Gra
bauskas prieš estą Rajo- 
lą ir lenką A. Palivodą.Ne
žiūrint šių gražių pergalių 
mūsų žemėje, kol kas in -

Didmeisteris 
Romanas Arlauskas

Australiškoj ir užsieninėj spau
doj paskutiniu laiku vėl plačiai 
minimas kuklaus adelaidiškio Ro
mano Arlausko vardas ir rašomi 
ilgoki staipsniai apie jo 
mus šachmatų pasaulyje.

Romanas Arlauskas

laimėji-ŽYMĖTINI ĮVYKIAI
Negalima‘tylomis pra

eiti dar per du sportinius 
įvykius - taiJirasįdėjusias yra vienintelis pasaulyje lietuvis, 
profsąjungų žaidynes ir lie kuriam šiomis dienomis buvo su- 
'---------------1-teiktas šachmatų didmeisteįio

vardas.
tuvaicįų rankininkių vieš
nagę Čekoslovakijoje. Ir 
taip, profsąjungų vyrų ir 
moterų krepšinį laimėjo

nių 7 moterys įveikė vil
nietes 6O:42,o vyrai 71;

ši an dien

STALO TENISE

pirmą vietą laimėjo Duš- 
kės baigmėje nugalėjęs A 
Saunorį 3:1 L.Balaišytė - 
Padąigytė 3:0.

Čekoslovakijoj, mūsiš
kės dideliam turnyre užė-

STUDENTAI Atkelta iš 4—to puslapio.
Jis užsirašė jos vardą, pavardę.
„Tuojau įtrauksiu jus į sąrašą. Treniruotę pradė

sim po poros dienų. Valandą vėliau pasakysiu... Tuo 
tarpu viskas.“

Taip jis, visiškai nemokėjęs žaisti, tapo treneriu. 
Slapstydamasis nuo kambario draugų, dvi dienas pra
kaitavo prie teniso stalo. Šį tą pramoko. Šiandien, apsi- 
klausinėjęs, kurią valandą niekas nežais, paskyrė Ri
mai treniruotę. Pasimaišė Antanas, bet gal neišple
pės...

Daug blogiau baigėsi su šokiais, kai jam, visiškai 
nerepetavusiam, teko šokti „Kubilą“ vieno klubo sce
noje. Ką gi, gelbėjo kurso garbę, o kad apsijuokė — 
tai tik gero norėdamas savo draugams.

Pirmą kartą Dzūkas susimąstė apie savo gyvenimą. 
Anksčiau to nebūdavo: gerai baigdavosi — jis būdavo 
patenkintas, blogai — vis tiek kaip nors išsisukdavo.

Gyvenimas, pasirodo, gana rimtas dalykas, ypač 
tada, kai pamilsti. Tai apmąstydamas Dzūkas užmigo. 
Susapnavo tą pačią klubo salę, savo šokį... Šokdamas 
jis matė, kaip paskutinėj suolų eilėj sėdėjo Rima ir 
verkė, kai iš jo kvatojosi visa salė.

XXIX. KASDIENINES LEGENDOS

Naujiesiems Metams Saliamas pasisiuvo švarką, 
skrandą ir nusivėlė veltinius.

Skranda buvo ilga, iki pusės kiškų, su juodo avi
kailio apikakle ir priekyje, ne šonuose, įsiūtomis kiše
nėmis. Saliamas jos nevilkėjo, bet noriai parodydavo 
užėjusiems kaimynams: apsivilkdavo, paplekšnodavo 
per skvernus ir pats pirmas imdavo girti:

— Atsimenu, tik grafas Komaras tokią nešiojo...
Saliamas skrandą saugojo Naujųjų Metų vakarui: 

pirmą kartą pranešiosiąs ir aplaistysiąs kolūkio klube. 
Dar gerokai prieš tas iškilmes po kolūkį vaikščiojo 
kviesliai ir ragino visus kartu sutikti Naujuosius Me
tus. Nė vienas vakarėlis neapsieidavo be Saliamo smui
ko, todėl jį ypač prašė..

Naujieji Saliamo veltiniai, viduje išvelti balta Vil
nele, o iš viršaus — juoda, siekė kelius. Nauji kaliošai 
sniege palikdavo gražiai išraštuotas pėdas. Saliamas 
eidavo ir atsisukęs nusistebėdavo: „Matykis, kokie 
dyvail.."

Truputį blogiau buvo su švarku. Saliamįenė nu
pirko mieste už du šimtus rublių atraižą rudos me
džiagos. Saliamas, prisiklausęs šnekų apie „geriausią 
parapijos kriaučių“, nutempė ją į kaimyninį kolūkį, 
pas tą išgirtąjį, kad pasiūtų švarką „kaip nulietą“:

— Tu man, brace, žiūrėk, kad skvernai išeitų ilgi,

tokie, kaip mieste nešioja. Atlapus papūsk ašutine. 
Kad nebūtų smaugtas, platus švarkas kad būtų...

— Bū-bū-si ka-aip nul-ul-ietas!—prižadėjo miknius 
siuvėjas.

Apsivilko Saliamas pas siuvėją gatavą švarką — 
vienas puikumėlis: platus, du tokie kaip jis apsivilktų 
ir dar būtų dukslus, skvernai kiškas siekia. O siuvėjas 
tik giria:

— Ma-ano ran-ke-ke-lė ne-me-me-luoja!
Marijona išsigando, pamačiusi Saliamą su nauju 

švarku. Apžiūrėjo iš visų pusių ir, nežinodama, ar čia 
pykt, ar čia juoktis, tarė:

— Nenorėjai, tėvai, mūsų siuvėjui duoti. Taip ir 
maniau,—.tu ką nors sugalvosi. Kad ir nežmoniškai, 
bile kitoniškai.

Šiaip ir taip pasisukiojęs, Saliamas ir pats pamatė, 
kad, kaip betraukysi, kaip besegiosi sagas, vienas švar
ko skvernas trumpesnis už kitą bent per du colius, 
o ašutine pamušti atlapai riečiasi kaip kopūstlapiai.

— Tič, motin! Mieste tokius nešioja! — ramino save 
ir žmoną Saliamas, nors baisiai užpyko ant siuvėjo: 
„Aš jam parodysiu „bū-bū nulietą"! Mietu tokiam per 
strėnas!.."

Kaip bebuvę, į Naujųjų Metų vakarą po ilgų svy
ravimų Saliamas nusprendė eiti su naujuoju švarku.

Pro jo akis ir ausis nepraslydo nė mažiausia pasi
ruošimo smulkmena.

Saliamas žinojo, kad seserys Birbilaitės, prižiūrint 
senam medžiotojui ir aludariui Mickui, daro alų. Alus 
pukši gerai. Mickus bijąs, kad neišneštų statinėms 
dugnų.

Kolūkio pirmininko pavaduotojas Gylys rašo pir
mininkui kalbą. Dvi dienas rašo, ir niekas neišeina.
Pirmą sykį visas kolūkis kartu sutiks Naujuosius Me
tus — kalba turi būti iškilminga ir iš džiaugsmo graudi. 
Saliamas užsuko pas Gylį ir ėmė patarinėti:

— Pradėk nuo bobų. Žinai, kad jos visokiuos suėji
muos neramiausios. Pirmiausia reikia jas pagirti, o 
paskui viskas eis kaip sviestu patepta. Taip ir pradėk: 
kur rasi gražesnes merginas ir bobas, tfu... moteriškas, 
kaip mūsų kolūkyjel Kaip radastos žydi...

— Negerai, Saliamai,— prieštaravo nusikamavęs 
Gylys.— Tu nieko nesupranti. Iš pradžių reikia apie 
mus, apie statybas, apie fermas, paskui apie imperia
listus, paskui vėl apie mus.

— Tu nieko nežiūrėk, Gyly,— toliau mokė Salia
mas.— Už širdies reikia žmogų griebti... Už širdies!..

Degtinę turėjo nupirkti nė lašelio dėl sveikatos ne
galįs gerti revizijos komisijos pirmininkas Kelmelis. 
Ilgai vyrai ginčijosi, kiek gi jos pirkti, pagaliau sutarė 
ir klojo po dešimtrublę.

Kolūkio valdyba po ilgų diskusijų išskyrė pinigų, 
miltų, sviesto, medaus ir aviną. Tik dėl kiaulės nesu
tarė — pirmininkas griežtai pasipriešino.

—• Kumpio įdaviau parduoti Uršulei,— vieną dieną 
pasakė Marijona.

Saliamas nieko neatsakė, nors žinojo, kur nuke
liavo trečdalis kumpio ir kiaulės kojos.

Taip, Saliamas žinojo viską, todėl su dar didesniu 
užsidegimu ruošėsi padaryti staigmeną, ne bet kokią, 
o kad visi nustebę išsižiotų.

Saliamo malkinėj gulėjo nesprogusi bomba. Parsi
tempė ją Saliamas pirmais metais po karo. Galvojo iš 
jos pasidaryti priekalą, bet vis bijojo prisiliesti. Apie 
Ją nieko nežinojo net Marijona. Bomba gulėjo užmes
ta niekam nereikalingais skudurais, apkrauta pliaus
komis. Neseniai apie savo slėpinį Saliamas prasitarė 
su juo arklius šėrusiems vaikinams.'Šie tuojau susivo
kė, ką reikia daryti.

— Saliutuokim, Žibuti! — gerinosi Saliamui.— Per 
Naujuosius Metus kaip trachtelsim miškely, visi išsi
žios!..

Saliamui sumanymas patiko. Nugabeno naktį bombą 
į Zypliškės miškelį ir apmetė šakomis. Vaikinai su
mirkė smaloje pusmaišį pakulų, kad, sukūrus laužą, 
bomba greičiau įkaistų.

Patyliukais džiaugdamasis, kad staigmena visiems 
pasiruošimams bus saliutas Zypliškės miškelyje, vaka
re Saliamas traukė su Marijona į kolūkio klubą. 
Saliamienė ėjo pirma, nešdama rankoje ryšulėlį su in
dais, apsivilkusi tokia pat ruda kaip Saliamo skran
dute, apsigobusi gelsva vilnone skara. Saliamas iš pas
kos gurgždino sniegą naujais kaliošais. Prispaudęs po 
pažastim, jis nešėsi nutrintame futliare savo smuikelę.

Iš klubo per baltus laukus jau plaukė vos girdima 
akordeono muzika, palydima būgnelio su žvangučiais.

Žibučiai dingo už posūkio.

Jonas ir Stasė, sekę juos akimis, atsitraukė nuo lan
go. Ant kėdės gulėjo Stasės paltas, ilgos raštuotos pirš
tinės ir triušio vilnos kepuraitė.

— Eikime, Jonai, a? — prašė Stasė.
— Ne, Stase... Ko taip veržies? Mes vieni sutiksim. 

Pirmi mūsų metai...— kalbėjo Jonas, kabindamas jos 
paltą į spintą.

Stasė uždengė stalą gėlėta staltiese, jo viduryje pa
statė Jono atvežtą šampano bonką, Saliamienės įsiū
lytą avietinę, tortą.

Daugiau bus.

vietomis pasiskirstė 
taip: 3 Klaipėda ,4 Šauliai 
5 Nemunas, 6 Panevėžys 
ir vyrų - 3 Klaipėda, 4 Šia-m ė antrą vietą. Jos laimė- 
auliai 5,Nemunas 6, Pane- jo prieš Prahos Bohemia 

- vėžys. 12:2, nelaimingai atidavė
pergalę Prahos 'Spartai 
2:4, tačiau vėl nugalėjo 
Bratislava 10:3 ir Oloman- 
co lorą 12:2.Tokiu būdu, 
Spartai atiteko pirma vie
ta.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS
- Geresnės Lietuvos len
gvosios atletikos rungtynių 
nasekmės:Vilniaus lenkas 
Jan Jaščiavin /dabar rau 
donojoj armijoj/ kūjį nume 
tė 61,06 m.
- Panevėžyje S.Kristutis 
1QO m. nubėgo per IO, 7 sek. 
ir 200 m. - 22 6 sek., Jel
gavoje /čia latviai nugalė
jo Šiaulių rinktinę/ Raponar 
vičienė 800 m.numėgoper 
2min,16 sek., ir Matkeviči- 
us numetė diską 48 m.
- Vilkaviškyje įvyko Lie
tuvos ėjimo pirmenybės. 
Techniškos pasekmės: 5 
km. jauniams - K.Daukan
tas, IO km. jaunimui - K. 
Pavilionis ir 20 km.vy - 
rams - E.Salmanavičius.
- Sov. Sąjungos šaškių pir
menybėse Lietuvos rinktis 
nė užėmė 1O vietą.

Kauno badmingtono pin 
menybėse nugalėjo Petke. - 
vičius prieš Gedminą ir Lo
patą.

KŪNO KULTŪROS INSTI
TUTAS 
skelbia studentų priėmi
mą. Be sveikatos patikri
nimo ir kitų reikalingų do
kumentų /paso, karinio bi
lieto, PDG ženklelio/ rei
kia dar išlaikyti raštu eg
zaminus iš lietuvių ir ru
sų kalbos ir literatūros. 
Stojamieji egzaminai į 
dieninį / 4 mokslo metai/ 
ir neakyvaizdinį / 5 moks 
lo metai/ skyrių vyks nuo 
rugpiūčio 1 iki 20 d. Prie 
progos reikia pažymėti, 
kad K.K. I. veikia Kaune, 
Sporto d-vė Nr. 6.
- Klasikinių imtynių pa
saulio meisteriui R.Bag- 
donui Sov. Sąjunga sutei
kė nusipelniusio sporto 
meisterio vąydą.
- Vilniaus Žalgiris Sov. 
Sąjungos futbolo pirmeny
bėse su Rygos Dauguva 
Latvijos sostinėje sužaidė 
2:2. Tai tikrumoje, abiejų 
pavergtų tautų susitikimas.
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE 

HT A I V A ••
n i JL-» iv. rv

Hduodamos ameninėa paskolos iki 5,000 doL, 
morfiEiu paskolos iki 60% turto vertės.

Už serus mokama 414% dividendo ii pelno, už 
depozitu* 4% ir veikia nemokamas gyvybė* ir paskolų 

draudimas.

Pilnas čekių patamavinsaal 
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vaL — i vaL p. p.
Antradieniai* ir penktadieniai* 5 vai. -—8
21 MAIN SL E. Room M7. TsL JA MB11

VISI BENĮ) ROM JĖpOM 
LIETUVIŠKAM ATŽALY
NUI

notaras
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L

Toronto įstaigos bendradarbi* 
Dr. jtir. W. Mastis 

Namu, farmų, ar bet kurie 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutarty* ir visi kit 

teisiniai reikalai.
Toronto:

220 Roocesvailes Avė.
LE 6-3760 (1—5 v. p. p.) 
LE 7-1708 (7—0 v. v.) 

Hacniltoa: 21 Main St East 
JA 7-55-75: FU 3-8935.

Dėl pasitarimo susitarti tel. 
minėtu laiku.

Dėka energingiems pa 
siryžėliams ir tiems, ku
rie jų sumanymą įvairiai 
parėmė, taip ir iždygo, 
kaip grybas po lietaus .Ha
miltone Jaunimo Centras. 
Nemanau, kad tarpe lietu
vių yra tokių, kurie nesup
rastų, kokį šiandieną vaid
menį atlieka lietuvybės iš
laikymas tremtyje ir ku-

• ris neapsidžiaugė, kad jau 
turime lietuviškąjpastogę, 
kurioje mūsų gražusis jau
nimas bus auklėjamas lie
tuviškoje dvasioje,.

Bet tas dar neviskas.
Mes visi, nežiūrėdami, ko
kių įsitikinimų bei pažiū
rų būtumėm / tik ne ko
munistų/ turime įvairiais 
būdais Jaunimo Centrui 
lietuvybės išlaikymo dar
be pąaėti.

Štai jau du gražus pa
vyzdžiai.

Hamiltono Liet. Namų 
V-ba priešakyje su pirm, 
p.Bakšiu prieš kurį laiką 
surengė vakarą. Į tą vaka
rą buvo pakviesti nemoka
mai Hamiltono, jos apylin
kių ir net Amerikos jauni
mas. Atvyko nemažas bū- 

< rys abiejų lyčių jaunimo, 
kuris lietuviškoje nuotai
koje praleido vakarą. Pla
čiai aptektai buvo aprašy 
ta Tėv.Zib.

Arba štai Hamiltono 
72 S LA kuopos v-ba,prie+- 
šakyje su pirm.p.PuliČi- 
nausku surengė iškylą į 
gamtą -Antanų ir Antani- 
nų gegužinę.Buvo gražu 
žiūrėtų kaip jaunimas pie
velėje žaidė, klausėsi lie
tuviškos muzikos, sporta- 
vo praleisdami laiką lietu
viškoje aplinkumoje. Pla-

* čiau apie tai buvo aprašy
ta ir iliustruota Nepr.Liet. jimas paskaitomis yra di- 
nr, 25.Savo pusę pelno SL delis. Valdyba yra pra- 
A kuopa paskyrė skauta - š>oma surengti paskaitų ir 
ms paremti. kitomis temomis, būtent:

Malonūs skaitytojai,, į/ Naujieji ginklai ir jų

jimo veiklai ir toj srity 
vadovo pareigose yra dir
bą. Netenka aiškinti, 
jog veteranų veiklas pras
mingumas priklausys nuo 
jų pačių aktyvumo, nuo 
to, kaip jie supranta sa
vo pareigas ir vaidmanį 
išeivijoje.

Nariai buvo prašomi: 
I. Ar dalyvautų šią vasa
rą surengtoje iškiloje su
sipažinti su krašto apsau- 
f;a: Kariuomene, Karo 
aivynu, Karo aviacija ir 

kt. ? Didesnė narių da
lis tam sumanymui pri
tarė. Kai kurie nariai 
gali vykti savo mašino
mis, kiti norėtų autobusu. 
Patogesnis laikas būtų 
liepos pabaigoje, rugpiū- 
čio, rugsėjo mėnesy.

Valdyba reikalą smul
kiau aptars, sudarys por- 
gramėlę, tarsis su pro
vincijos karišką vadovy
bę. Apie pasiruošimų na
riai bus painformuoti.
2. Ar būtų pageidaujama 
suruošti paskaitų šiomis 
temomis: I. Lietuvos ka
rys Hio pasaulinio karo 
sūkury, 2. Mūsų uždavi
niai Lietuvos laisvės ko
vai paremti? Susidomė

MOKSLAS IR TECHNIKA
PAUKŠČIAI, KURIE NEPERI

Pagal paleontologijos, lyginamosios anatomijos, 
embriologijos duomenis paukščiai kilę iš roplių ir, iš
skyrus pastovių jų kūno temperatūrų, ne tik jų kūno 
sandaroje, bet ir fiziologijoje yra daug bendro. Ry
šium su pastovia ir aukšta kūno temperatūra paukš
čiuose atsirado įprotis perėti kiaušinius — šildyti juos 
nuosavu kūnu. Ropliai, kaip žalčiai, krokodilai, irgi šil
do savo kiaušinius, bet ne savo kūnu, o padėdami juos 
j šiltų vietų, pavyzdžiui, į organinių medžiagų krūvas, 
kur puvimo procesas teikia reikalingų šilumų. Dauguma 
paukščių atsisakė nuo šio primityvaus šildymo būdo, 
tačiau ne visi. Vištinių paukščių būryje yra šeima, va
dinama didžiakojais, arba talegalais (Megapodiidae), 
kuri elgiasi panašiai kaip ropliai. Si šeima, susidedanti 
iš 10 rūšių, gyvena Australijoje, Nikobarų ir Samoa sa
lose. Tie paukščiai baikštūs, geri bėgikai, bet menkesni 
lakūnai, miškų gyventojai. Jie būna nuo mažos vištos 
iki kurkęs didumo ir kaip kurkęs jų galva ir kaklas 
yra pliki, karpuoti. Jų balsai žvarbūs, kai kada kniau
kiamo pobūdžio. Jie minta vaisiais ir vabzdžiais.

Labiausiai paplitusi ir geriausiai žinoma gentis Me- 
gapodius, susidedanti iš 3 rūšių. Savo kiaušiniams pe
rėti tie paukščiai pagamina augalinės medžiagos krū
vų, kurioje puvimas užtikrina reikalingų šilumų. Stovė
dami ant vienos kojos, jie antrųja sugrėbia sausų lapų 
kaupų nuo 1,5 iki 2 m aukščio ir daugiau kaip 6 m 
pločio. Tam jie panaudoja apie 100 m apskritimo plotų. 
Dažniausiai šj darbų atlieka viena pora, bet kartais ke
lios poros jį drauge paruošia. Viskas sumaišoma su 
žemėmis ir, prasidėjus puvimui bei pakilus tempera
tūrai maždaug iki 50°, perykla yra gatava. Tada patelė, 
užlipus j kaupų, padaro ten duobę ir padeda vienų 
kiaušinį, kurį užkasa 1 m gylyje, o kitų dienų — ant
rų ir t. t., iki 6—10 kiaušinių. Abudu porelės nariai 
neatsitolina nuo kaupo ir, reikalui esant, reguliuoja 
temperatūrų. Jeigu ji krinta, kiaušiniai užkasami giliau, 
jeigu kyla, kiaušiniai vėsinami. Visa procedūra užtrun
ka 8—9 savaites — nepaprastai ilgai. Iš kiaušinių 
išsirita jaunikliai jau pilnai apsiplunksnavę ir iš karto 
gali skraidyti ir savarankiškai gyventi.

Viena didžiakojų rūšis, būtent, Leipoa ocellata, ne
seniai buvo tiksliai stebėta. Ji gyvena pietinėje Aust
ralijoje, sausuose eukaliptų miškuose, kur atmosferinių 
kritulių maža ir oro temperatūros yra kraštutinės. Šitie 
paukščiai iškasa 3 m pločio ir 1 m gylio duobę ir jų 
užpildo augaline medžiaga, sumaišyta su žeme, su
pildami 60—90 cm aukščio kaupų. Ten savo kiaušinius 
jie padeda pavasario pradžioje, kai dar dažnas esti 
lietus, kuris paskatina kaupo puvimų, bet jei į pava
sario pabaigų pritrūksta drėgmės puvimui ir nuosekliai 
šilumai, sustiprėjusi saulės šiluma išlygina šį trūkumų. 
Taip pat čionai abudu tėvai reguliuoja temperatūrų, 
pridėdami arba pašalindami kiaušinius dengiantį 
sluoksnį. Čia ypač veiklus patinas, kuris tarp kitko 
kontroliuoja temperatūrų savo liežuviu. Iš pradžios tė
vai rūpinasi, kad kiaušiniai neperšiltų, o vėliau, kai 
stoja sausas oras ir šiluma gaunama vien iš saulės, 
stengiasi pakelti jų, atžerdami nuo kiaušinių smėlį.

Celebese gyvenanti rūšis Megacepholon maleo pa
našiam tikslui padeda savo kiaušinius j tamsų vul
kaninį smėlį, kuris smarkiai absorbuoja saulės šilumų, 
o kartais pasinaudoja šiltų šaltinių garais vulkanų šlai
tuose. Prof. T. IVANAUSKAS

THE EDMONTON JOURNAL, Friday, July 2, 1965

r?:*

Communist Picketed
Anti-Communists, most of them of 

Ukrainian, Latvian and Lithuanian descent, 
picketed the Macdonald Hotel for nearly sir 
hours Monday. They were waiting for the

Russian ambassador to Canada, Ivan Shpedko 
The ambassador missed the pickets, but when 
told of them said he was most distressed and 
had never been picketed before.

juk šitie pavyzdžiai kaip panaudojimas karyboje, 
tik pasitarnauja lietuvybės 2/ Pasaulinė politinė ap- 
išlaikykui. Taigi visos žvalga, 3/Kariško po- 
organizacijos talkon islai- būdžio ir politinėmis Lie- 
kymui musų atžalyno, kad tuvos vadavimo temomis, 
nenutautetų.

K. Lukoševičius. 
' HAMLLTONO RAMOVĖ- 

NAI PLANUOJA VEIKLI
Veteranai buvo užsi

moję šiais metais savo 
veiklą plėsti, Valdyba, 
planuodama darbo apimtį 
norėjo tuo reikalu patirti 
narių nuomones bei pa- 
geidavi mus • Į informei- 
nius skyriaus narių susi
rinkimus paprastai nedaug 
narių teats ilanko. Valdy

ki ba ieškojo būdų didesniam 
narių skaičiui sudaryti 
sąlygas daugiau aktyviai 
reikštis skyriaus veikloje, 
todėl nutarė užmegzti su 
nariais korespondencinį 
ryšį: išsiuntinėjo na
riams anketas su eile 
klausimų, prašydamą pa-

• s išakyti. Ankstų grąži
nimas užtruko. Šiuo me
tu negalint dėl kurių pr ie

ty žasčių sukviesti narių su
sirinkimo aptarti anketos 

4 duomenis, -tai leisis pa
daryt tik po atostaginiu 
laiku,-valdyba jau norėtų 
painformuoti narius bent 
trumpai, perspaudą, apie 
anketos rezultatus ir ta 
proga padaryti savo pas
tabas bei duoti paaiški
nimus.

Skyriuje dabar yra 
37 nariai. Anketas už
pildė 15 narių. Daug kam 
palyginti toks didelis na
rių skaičius anketų ne
grąžino. Kodėl taip yra- 
tikrą priežasti galėtų pa
sakyt tik pafys susilaikę 
tą padaryti nariai. Val
dyba tačiau negali pra
eiti tylomis pro tokį na*
rių rezervuotumą. Val
dybai visai nesuprantama 
jog neatsiliepė ir vetera- 
naij kurie praeity buvo 
ruošiami jaunimo auklė-

LllVUO VdUdVUllU LCX1AV11ALQ, 

4/ L.S.D. /Lietuvos Sa
visaugos Dailiij/ ryšiai 
su aktvviaiR rezistencija.

nę lietuvišką širdį, negu 
daugelis didesnių koloni
jų'.' Darydamas tokį pa
lankų mūsų Ironijos ver - 
tinimą adv. J. Smetona 
netiesioginiai palietė ir 
veteranus. Pasistenkime 
mūsų darbais pateisinti 
tokį gražų apie mus atsi
liepimą.

Užsisakyti žurnalą 
galima- per skyrius iždi
ninką Alg. Patamsį, 1975 
Barton Str. E. tel.545- 
5316.
4. Sportinio šaudymo 
varžybose dalyvautų ne
maža ekipa. Užsirašė 
daugiau mėgėjų rungtis 
mažojo kalibro šautuvu.,.
Pistoletu, mažojo kalibro 
pistoletu ir kariškų, šau- ’ 
tavų yra taip pat norinčių 
rungus. Be abėjo, į šias 
varžybas įtrauktinas ir 
mūsų sportuojantis jauni
mas.

Valdyba numato už
megzti ryšį su vietos at - 
atinkamu klubu ir aiškin
ti, kokiomis sąlygomis 
veteranai ir jaunimas ga
lėtų. naudotis jo įren
gimais ir priemonėmis.
5. Ar norėtų parem
ti Lietuvių Fondą per Ha
miltono skyrių kad suda
rytų $IOO įrašą, kaip pil
nateisis Fondo narys 
/skyrius/. Kokia suma 
sutiktų prisidėti?

Kai tenka paliesti pi
niginį klausimą, beveik 
visuomet susilaukia
ma opozicijos, nežiūrint 
į sumos dydį ir į tai, kad 
reikalas yra svarbus,bet 
organizaciniame darbe be 
išlaidų neapsieinama, o 
.sudėjus centus, aliekamas 
i' ' < ’ ' “ .negalima sutikti šu nuo
mone, ne sykį girdėta net 
susirinkimuose, jog aukų 
rinkimas pažeidžia orga
nizacijos orumą. Toks pa
sakymas neturi nieko ben
dro su realybe.Iš aukų 
sudaromi didžiuliai fon
dai, ir gerai žinome ko
kius svarbius uždavinius 
tie fondai atlieka. Mūsų 
atvejyje duoti auką lietu
viškam reikalui yra parei-__ J__ ____________
ga,yra skolos grąžinimas, moterys tai yra padariu- 
Pagaliau ir sąjungos statu- stos. Veteranai tokias pas
tas aiškiai sako:'savo veiktangas sveikintų. Tai įneš- 
lai plėsti ir palaikyti Są- tų daugiau gyvumo ir į jų 
junga nustato nario mokes-veiklą. Kviečiame ir lau- 
tį, priimai ir renka aukas, "kiame pasirodant.

Šie skyriaus nariai 
pirmieji atsiliepė į valdy
bos kvietimą paremti Lie
tuvių Fondą per savo sky
rių ir aukojo: 10 dol. Al - 
fonsas Patąmsis, 5 dol. A. 
Ruzgys, J.Šarūnas, J.Sta- 

, naitis,M.Šniuolis,P.Ka
nopa, J.Mačiukas, P.Ens- 
kaitis, 25 dol. -¥* Viso su- 
aukota 70 dol.Būtų gra’-

25 METU LIETUVOS UŽ
GROBIMO MINĖJIMAS 
EDMONTONE

Birželio 13 d.Edmon- 
tono Lietuvių namuose, da
lyvaujant dideliam skaū - 
čiui žmonių, Lietuvių Ben
druomenės rūpesčiu buvo 
surengtas minėjimas.Sek
madienį 1O vai.buvo atlai
kytos pamaldos. Tai die
nai pritaikintą pamokslą 
gražiai pasakė vietos ka- 
pejonas Kun. I. Grigaitis. 
Koplyčia puošė Lietuvos 
ir Kanados vėliavos,prie 
kurių stovėjo tautiniais 
rūbais pasipuošusios mo
terys ir mergaitės, kaip 
garbės palydovės.

Fondą, nes to fondo nuo - 
šimčiai paskirstomi kolo
nijom proporcingai įmo - 
ketų aukų dydžiui. Taip,tai 
skamba pagrįstai, bet mū
sų skyriaus padėtis yra 
skirtinga. Skyrius yra įpa
reigotas aukas siųsti Są
jungos Centrui. Sąjungos 
Centro Vakb ' .;
ma LF didelę reikšmę,sky
rių, narių suvažiavime,C i- 
kagoje pravedė nutarimą 
prisidėti prie LF 1OOO 
dol. įnašu. Tuo būdu sąjun
gos skyriai pasižadėjo LF 
paremti per sąjungos cem 
trą. Mūsų skyrius tuo me
tu tik pradėjo organizuo
tis ir padaryti savo įnašą 
dar nebuvo pajėgus.Įmo
kėdamas šimtinę per cen
trą, skyrius gauna LF na
rio teises.

Ar pageidautų ir daly
vautų veteranų surengta
me pasilinksminime šuva 
kariene, šokiais ir progra 

naudingas darbas. Taip pat mele, o taip pat suruoštoj 
išvykoj į gamtą prie van
dens ?

Tais klausimais gal 
geriau tiktų kreiptis į ve
teranų šeimų moteris-bi- 
rutininkes.Panašius rei - 
kalus tvarkant jos, be abe
jo, turi ne mažesnį balsą. 
Tik kaž kodėl jos neran
da kelio, nemėgina sukur
ti savo lizdelio, įsteigti 
skyrių, kaip kad kitose ko
lonijose veteranų šeimų

EDMONTON, Alta. kalaujančiais plakatais, 
pradėjo tvarkingą eiseną 
prieš Mac Donald Hotel.

Po pamaldų minėjimą Panamos riaušių, su- Daug praeivių skaitė pla- 
atidarė Lietuvių Bendruo- organizuotų komunistų agi- fcatus, mašinos stojo prie 
menės pirm. J. Popikaitis- tatorių 1964 m. demonstracijos, ne vienas
Tai dienai pritaikintą žo- p; eginimą archyvo • paėjęs klausė, kodėl de- 
dį pasakė vietos gyvento — bibliotekos Ukrainoje 1964 monstrantai čia susirin- A -i-v i . v . H O 1 nTYTl- . .jas A.Dudaravičius.Minė
jimas uždarytas tautos 
Himnu.
PETICIJA MIN. PIRM. 
l.b.pearsonUi

Paskutinuoju metu ir 
anksčiau per spaudą ra
dio ir televiziją nuolatos 
yra varoma propaganda, 
kurios autoriai nuolat rei
kalauja bent kokia kaina 
sustabdyti karą Vietname. 
Mes visi žinome,kas šią 
akciją diriguoja,bet pasi
rodo, kad šie balsai randa 
ir "pritarimo".Paskutinis 
toks veiksmas ta linkme, 
bet kokia kaina taikos ieš
kančių "prietelių "buvo at
sišaukimas į žmones/vie- 
no ištiso puslapio formato 
"Edmonton Journal"/ ra- 

lyba, įvertinda- ginimas rašyti laiškus 
dę reikšmę,sky- Min- Pirm. L. B. Pearson 

ir griežtai reikalauti,kad 
valdžia dėtų pastangas, 
kad karas Vietname bū
tų sustabdytas.Sis veiks 
mas iššaukė nepalankią 
reakciją daugelio kanadie
čių tarpe, o ypatingai ma
žumų, kurioms teko para
gauti "rojaus" gyvenimo.

Birželio 25 a.parašy
tas min. L.B.Pearsonui 
pareiškimas ir surinkta 
541 parašas su lydraščiu, 
kurio vertimą duodu že - 
miau.Viena kopija jo pa
siųsta opozicijos vadui J. 
Diefenbackker ir kitaAme- 
rikos consului Calgaryje.
PAREIŠKIMAS-PETICIJA 

Didž.Gerb. L.B. Pear, 
son Canados Ministeris 
Pirmininkas Ottava, Ont. 
Gerb.Pone,mes Canados 
piliečiai,kilę iš rytų ir 
centrinės Europos, esa
me susirūpinę dėl nuola - 
tos varomos propagados, 
kuri daugelį žmonių klai
dina, tuo sudarydama pe
te isingą politinę nuomonę. 
Mes sveikiname garbingas 
pastangas išlaikymui pa - 
saulinės taikos, bet tik ne 
pagal Sovietų Rusijos no
rus ir dėl sekančių prie
žasčių:

m., kurioje radosi orgi- 
nalių dokumentų, liečian
čių tos tautos istoriją.Tas 
pat vyksta Estijoje, Latvi- 
joje ir Lietuvoje, kur so - 
vietai per savo okupaciją 
stengiasi sunaikinti šių 
tautų paveldėta kultūrą 
bei tautos meilę.
10. Sudarymą šnipų tink
lo Kanadoje 1965 m.kovo 
mėn.
11. Komunistų revoliuci
jos, paruoštos Domininkų 
Respublikoje.

Tai yra įvykiai tik 
paskutinių 8 metų.Be abe
jo visuomenė prisimena 
eilę sulaužytų paktų, paža
dų bei sutarčių prieš Ven
grijos Revoliuciją.

Šių faktų šviesoje, iš 
kurios išplaukia nuolatii - 
nis puolimas laisvojo pa
saulio, mes aktyviai remia 
me Kanados Valdžios už
sienio politikos linkmę .ku
ri eijia kartu su Amerika 
gries komunizmą Vietna- le.Nes mes tikime, vie
ną principą- sustabdymui 
komunizmo plėtimosi. - 
Mes kovojame už laisvę, 
netik sau, bet ir kitiems 
žmonėms, kadangi laisvė 
negali būti padalinta. 
Pasirašė:Susivieniję Kro
atai Kanadoje/ Edm. . Sk. 
Estų Bendruomenė Edmon-

5/ Veteranų teisinė padė
tis Kanadoje, 6/ Kaip vi
sus lietuvius sujungti ben
dram darbui ir kt., laikas- 
trečiadieiniais, šeštadie
niais ar sekmadieniais 
nuo 6 vai. ,vak.

Valdybai ši veiklos 
sritis yra arti prie šir
dies, ji stengsis narių 
pageidavimus patenkinti: 
Kvies parinktustinkamesM. 
laiku žinomus kompetetin- 
gus paskaitininkus; neku
rtomis temomis darys 
trumpus pranešimus su 
diskusijomis per skyriaus 
narsių susirinkimus ir kt. 
3. Ar prenumeruoja, o 
jei ne, tai ar nenorėtų už- 
siprenumaruoti žurnalą 
"Kari".

Iš grąžintų anketų 6 
nariai norėtų "Karį" užsi
sakyti. Turimomis ži
niomis, Hamiltone "Karį" 
gauna 20 asmenų iš jų By
ra skyriaus nariai. Tai 
yra nedaug. P. J. Plei- 
nys, mūsų didelis lietu
viškos spaudos platinto - 
jas, yra nuomanės, kad 
bent 50 "Kario" egzem
pliorių turėtų laflkyti Ha
rn iltoniečius. Atrodo, 
tai yra visai Įmanoma, 
jei veteranai daugiau su
sidomėtų. Toks parėmi
mas yra ne tik pareiga, 
bet ir šaltinis pasjsemti 
dvasinio peno. Žurnalo 
skiltyse randame daug 
vertingų ir Įdomių žinių 
J^i^Smeton^savostrai- ^us mostas lel šimtinę dymu, ar nariai turėtų nau- 
nsnv "ISi Hamiltone> lie - suda?^U vien narių įnašai. jųy sumanymų, prašome ra- 
tuvius" tilousi "Dirvoj" Kalbant apie LF rėmi- gyti ar skambinti į valdy-
tarnkito raš&Ne^iėdff- tenka atsiliepti Į vieno bos būstinę: 46 Binkley Cr. tetų į Kuba 1962mS galiu oaŽkrt kad kito aarto pasisakvmą^r Tel.JA 7-Š257 7. Sąmokslo,pa] --------- CD------ o---------
HhmiffonaR turi karštės- nereiktų skyriui aukas Ačiū už bendradarbiavimą. 84 ambasados pradėjimui tas būrys vyrų ir moterų
Hamiltonas turi kreipti į Kanados Lietuvių Valdyba. revoliucijos Conge 1963m. apsišarvavusių.tiesos rei-

n

ko. Atvyko spaudos repor. 
bėriai ir televizijos stot - 
čių fotografai. Atvyko ir 
R. C. M. P. ir policija iš 
kurios buvo parūpintas 
tam reikalui leidimas.

Užrašai REIKALAVO 
LAISVĖS kiekvienai už
grobtai valstybei, laisvų 
rinkimų, klausė, kodėl Ru
sija nemoka UN mokesčių, 
ar Sovietų šnipai brangiai 
Rainuoja Kanadoje ir 1.1. 
Si vieša demonstracija žm 
onėse per vieną dieną iš
šaukė visokių komentarų, 
daugiausia palankių mūsų 
reikalui. Viena stotis tran 
sliavo kas pusę valandos 
beveik visą dieną.

Liepos 1 d.buvo gana 
karšta ir po 3 vai. vaikš
čiojimo demonstrantai pa
vargo ir nutarė keletą va 
landų pailsėti ir susirinkti 
6 vai. vakaro. Per šią per
trauką atrodo, kad atslinko 
Spedko ir išsirangęs iš juo 
do limuzino per savo ver
tėją atsakinėjo į reporte
rių klausimus .kurie jam 
papasakojo apie demonstra 
ciją. Jo atsakymas buvo, 
kad jis turįs jiems paruoš
tus atsakymus.

Įdomus gandas buvo pa
sklidęs po ambasadoriaus 

tone, Vengiu VeteranųDr“ at7k™°> įd nonui amba- augija Edmontone, Latvių sacforiui teko f vai. ir 30 
Draugija Edomntone,Kana
dos Lyga išlaisvinimui Uk
rainos.

Si peticija turi pritari
mą A. B. N. Skyriaus Ed - 
montone.
A. Maslanyk, Prezidentas. 
A. Dudaravičius,S ekreto- - 
riuą,

Si peticija gavo gerą at 
atsiliepimą vietos spaudo
je ir televizijos pranešimu 
muose.

DEMONSTRACIJA 
EDMONTONE

min. laukti už miesto kavi
nėje, kol demonstrantai iš 
siskirstė, ir tik tuomet su 
policijos apsauga jis buvo 
atgabentas į hotelį.Kiek 
teko vėliau išgirsti iš re- 
poterių, kad Spedko per sa 
vo 25 metų diplomatinę 
tarnybą dar nėra buvęs pi 
ketuotas.

6 vai. vakare tas pats 
būrys žmonių vėl susirin
ko su užrašais ir pradėjo 
savo liūdną eiseną.Kadan
gi sov. atstovo buvo paža
dėta atsakymai, tai du ats
tovai iš šios grupės nuėjo 
pas hotelio valdininką ir 
prašė audė ne i jos. Spedko 
turbūt žinodamas savo vai 
džios metodus,ne tik nesu 
tiKo pamatyti delegacijos, 
bet ir vietos laikraščio fo
tografo neprisileido. Taip 
kad priėmimas, kokį jis 
galvojo gauti, kitaip išėjo, 
o banketui paruošta salė 
su Kanados ir Sovietų vė
liavomis buvo atšaukta. 
Demonstrantai, painforma' 
vę painformavę vietos spa- 
u<

Birželio 27 d.buvo su
žinota, kad Sovietų Amba
sadorius lankysis Edmon- 
tone. Ponas arba gaspa<—. 
rius Spedko savo tikro lai 
ko nesKelbė net ir dienos, 
bet žmonės vistiek sužino
to, kad jis rengiasi vykti į 
Žemės Ūkio Ministerio H. 
Hays ūkį prie Calgario.Ge
ras sutapimas 25 metų Lie 
tuvos ir kaimynų sukaktis 
Ponas Sovietų ambasado 
rius turbūt prisiskaitęs 
draugiškų raginimų ir ši
aip visokių kom.pakalikų 
straipsnių, propaguojančių 

' niitarA anlfln-

Grąžintose anketose ° Dėl kruvino užslopini-
• ’ • • - mo Vengrų Revoliucijos

1956 m.
2. Berlyno Ultimatumo 
1958 m.
3. Fidel Castro paverti
mą į Sovietų Agentą.
4. Sovietų gabenimą oro
keŲu kariškos medžiagos 
ir Siaurės Vietnamo karių 
į pietrytinę Aziją. _______
5. Pastatymo Berlyno šie- "draugystę'^, nuta'rė aplan-
nos. kyti tą draugišką miestą
6. Siuntimo atominių ra— Edmontoną.

.................. ! m. Liepos 1 d. lygiai 12 
paruošto ru- valandą gerai organizuo-

yra įdomių pasisakymų, 
naudingų sugestijų, jaučia
mas domėjimasis savo 
šeimos reikalais.Valdyba 
ir toliau ties kelią į arti - 
mesnį susipažinimą su na
riais ir kviečia juos su 
valdyba kooperuoti. Jei kil
tų kokių klausimų ryšium 
su šio straipsnelio pasiro-

vę painformavę vietos i 
ūdą apie paskutinius įvy
kius, tvarkingai 8 vai. va
kare pasitraukė.

Baigdamas, norėčiau 
padėkoti visiems brolia
ms ir sesėms, kurie da
lyvavo šioje eisenoje. Šir
dingas ačiū už parodytą 
tėvynės meilę.

Kor.

met%25c5%25b3.Be


8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1965. VII. 14. - 27/951/

Visi ruoškimės pirmam didžiam Montrealio ir Ottawos 
lietuvių susitikimui, kuris įvyks liepos 25 dieną!

MOKT1REAL
PIRMASIS MONTREALIO 
IR OTTAWOS LIETUVIU 

SUSITIKIMAS

Naujas, nepaprastas 
ir didelis įvykis Montre
alio lietuvių gyvenime - 
draugiškas susitikimas 
su Ottawos lietuviais lau
kia mus visus liepos 25 
dieną, už dviejų savaičių, 
sekmadienį.

Važiuojame į Ameriką, 
važiuojame į tolimas vie
tas Kanadoje, kad pama
tytume kitose vietose gy
venančius lietuvius, su- 
supažintume, susidrau
gautume. O čia pat, tik
tai už valandos kelio
nės laiko kaimynų arčiau 
nepažįstame, su jais ne
susitinkame. Tat liepos 
25 dieną, pagaliau, turė
sime tokią galimybę.

Susitikimas įvyks lie
tuviškoje, susitikimams 
pritaikytoje vietoje, Po
nų Skruibių ūkyje, Point 
Fortune, prie Ottawos 
upės.

Susitikimas, kuriam 
ruošiasi ir Ottawos lie
tuviai, sudarę tam tikslui 
komitetą su KLB apylin- 
kėąpirmininku Ponu Juo
zu Simanskiu priešakyje, 
bus iškilmingas, su dide
le ir įvairia programa, 
kurioje kiekvienas galės 
pasirinkti sau patinkamą 
atvangą. Bus žvejimo, 
šaudymo, Ottawos ir, 
Montrealio vyrų j ė jų var
žybos ir laimėjusiųjų pre
mijavimas. Numatom®, 
įdomi loterija, kuriai 
fantai jau renkami. Bus 
ir muzika ir grikiai ir 
fotografimas, kad subuvi
mą galima būtų gausiai 
pavaizduoti Nepriklauso
moje Lietuvoje ir kitoje 
spaudoje. Bus specialus 
Onų pagerbimas, nes tai 
bus oninės. Veiks ir bu
fetas .

Nepriklausomoje Lie-

tuvo j e įdedamas ir planas, 
nurodąc, kaip į Ponų 
Skriubių ūkį reikia va
žiuoji.

Si Montrealio ir Ota- 
wos lietuvių susitikimo 
šventė norima padaryti 
kasmetine, kad bent kar
tą metuose bičiuliškai - 
draugiškai galėtų abiejų 
kolonijų lietuviai susitikti, 
pasikalbėti ir gal net nu
matyti bendrus veiklos 
planus.

SV. ON OS DRAUGIJA
Prie Sv. Kazimiero 

parapijos liepos 26 dieną, 
pirmadienį, turi savo 
šventę. 7:30 ryto bus 
piišios, kurias užprašė 
Šv. Onos draugiją, o me
tiniai pusryčiai nukeliami 
į lapkričio mėnesį, kada 
bus laikomos misios už 
mirusias notres. Draugi
jos valdyba visas nares, 
kurioms tiktai leis laikas, 
prašo ateiti į pirmadienio 
liepos 26 dienos mišias .

OTAVOS LITTUVIAI,
Kaip pranešė &į sa

vaitgalį Montrealy'je lan
kęsis Otavos KLB Apy
linkės pirmininkas p. Ši
manskis, atsidėję ruo
šiasi dalyvauti Pirmame 
Otavos ir Montrealio lie
tuvių susitikime ponų 
Skruibių ūkyje, Point 
Fortune. Tikimasi, kad 
susitikimas bus gausus 
ir įdomus. Point For
tune lengvai pasiekiama, 
nes pro ją eina autobusai 
iš Montrealio į Otavą, ir 
paprašyti sustoja prie pat 
Ponų Skruibių namų, e- 
sančių prie kelio Nr. 17.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

atostogos bus pirmąją 
rugpiūčio savaitę, nuo 
pirmos ligi 8 dienos, ka
da laikraštis neišeis. Vi
si, kas bus interesuotas 
tą savaitę ką paskelbti, 
prašomi tai padaryti iki 
liepos 26<jienos.Dr. J. SEMOGAS

5441 BANNANTYNE. Verdun, APVOGĖ AV KLEBONIJĄ 
Pirmadienį if ‘ ......................
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį P‘ m‘

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7.3175; nuny DO 6-9582

2—4; 7—9 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MAUSKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

DIDELĖ IR ĮDOMI PROGRAMA BUS PASKELBTA SEKANČIAME • NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS NUMERYJE.
Čia duodamas schematinis planas, rodąs, kaip galima subuvimo 
vietą. Pinte Fortune, pasiekti mašina arba autobusu važiuojanti

A jšK/uu/Byy

o a trr/o
MOHTGERL

Quebec

Pasiklausykite pranešimu ir per lietuviškąją radio valandėle 
šeštadieniais 5:30 p.m.

HAMIfbLTOM
Liepos 17 d.praside

dančiai skautų stovyklai 
"Romuvoje" pasiruošimai 
vyksta pilnu tempu. Džiu
gu, kad šiais metais ir Ha
miltono tuntai turės stip- 
rų vadovų kadrą, kas pa - 
lengvins tinkamai atlikti 
stovyklos uždavinius.Pra
eitais metais gražiai pra
vedęs stovyklos ūkį A. Pau
kštis , šiais metais žada 

talkininkauti D.Stukui.Lau
žų pravedimui vyksta "Au
kuro" režisorė E.Daugu- 
vietytė-Kudabienė, kas rei
škia, kad laužai bus links
mi ir įdomūs.

Kaip girdėtųdaugelis 
tėvelių yra numatę bent 
savaitę laiko praleisti kar-

Nesusekti piktadariai 
šeštadienį, Liepos 1O d., 
įsibrovė į Aušros Vartų 
kleboniją, atrakinėjo vi
sas duris, išvartė daiktus 
ir išsinešė rastus 300 
dolerių. Piktadariai į ----- ,
kleboniją įsibrovė, kaip kauskas,^ 
spėjama, per duris, ku- 
rios buvo atviros ateinan
tiems į banką "Litas" 
reikalais.

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

Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., 1 a. 1'1 kamb. 
YVE 2-6662; namų 737-9681 ADVOKATAS

JOSEPH B. MILLET?
B. A., B. C. L. 

Suite 20S 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir ŲN 6-2064

DR. V. G1R1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Ronemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

notaras
J. BERNOTAS 

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

Suite 2079 
Tai: UN 6-4364

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytoja* 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

Adresas: 1465 De Seve Street, 

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

REGISTRACIJA 
STOVYKLON 

turi būti užbaigta iki lie
pos 15 d. Visi kviečiami 
nedelsiant savo jaunuo
sius įregistruoti.
MONTREALIO ŠAULIŲ 

GEGUŽINĖ
Sekmadienį Ponų 

Skruibių ūkyje gražiai pa
sisekė. Diena buvo gra
ži, saulėta, nekaršta, to
dėl buvo malonu būti po 
atvira saule, maudytis, 
pasivaikščioti.

Šaudymo varžybose 
pirmą prizą laimėjo K. 
Šimkus, antrą-A. Zu- 

, trečią - Kačin
skas. Jaunių varžybose 
pirmą vietą laimėjo A. 
Lavinskas ir antrą pp. 
Drįšerių sūnus. Duome
nis iškilmingai paskelbė 
varžybas vedęs P.Kačer- 
gius.

Buvo loteriją. Muziką 
tvarkė p. Kalvaitis.

Buvo ir žaidimų ir 
juokų pridaryta. Diena 
praleista gerame ore ma
loniai.

KANADA PERKA LĖK
TUVUS AME RIJOJE

Kanados gynybos mi
nisterija Jungtinėse Val
stybėse perka seriją ka
rinių lėktuvų gynybos rei
kalams.

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, 
morgyčių parūpinimas.

LITAS“
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.

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(storidžiai).
*6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.
••»—>• 8 ••»»»»••ititw

kirta OOO dol.premija 
RUOŠIAMASI STOVYKLAUTI nurodžiusiam nusikaltėlį 
tu su jaunimu, kur svečių 
palapinėms bei mašinoms 
pastatyti yra didelis plo - 
tas.Foks ežere yra gausu 
geros žuvies, tad šio spor
to mėgėjams bus gera pra
moga ir poilsis gamtoje. 
Tikimasi turėti virš 300 
skautų, neskaitant svečių.

PAGERBTI BŲVE 
HAMILTONIECIAI

DAUG GAISRŲ.
Kelių dienų laikotarpy

je, Hamiltoną skaudžiai 
palietė gaisrai, nemažai 
puostolių padarydami net 
Sv. Juozapo ligoninei. Gai
srininkų teigimu,yra są
moningi padegimai. Pas-

• Neprikl. Lietuvos pirm. 
J. L. Grinis sveikina vi
sus iš JAV, kur atosto
gauja su šeima.
• Buvęs Aušros Vartų 
klebonas T. J. Kubilius , 
dabar pavaduojąa Ames- 
terdame Jom. Balčį, pa
keliui į Čikagą žada už
sukti Montrealin.

PAREIKALAVIMAS
DARBININKU -

ABERDEEN CLO
THING CO. - fabri
kas sportiškų drabužių 
suaugusiems ir jauniems 
vyrams, ieško siuvamo
mis ir specialiomis ma
šinomis ope re itorių, ku
rie yra specialistai dirb
ti prie sportiškų ir me
džioklės drabužių apran
gos -

Taip pat galinčių 
dirbti savo namuose tu
rimomis 95 arba 96 ma
šinomis.

Kreiptis: Mr. Jack 
Wolfe, 10 Ontario West, 
Room 1014. <•-

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

LG.ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

GNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERB Y LA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO, 
Programos vedėja* L. Stankevičių*.

Telef.: 669-8834

ATEITININKŲ KONGRESE 
dalyvavo 88 rinkti atsto
vai ir 222 svečiai. Dau
guma kongreso dalyvių 
buvo jaunimas. Ateitinin- 

Reikalui" esant, kųkongresas Toronte bu
vo gerai išgarsintas ir jo 
susirinkimas plačiai nu
skambėjo.
• Lietuvių kapinėse pa
statyti du gražūs pamin
klai - vienas Užupiui, k i 
tas Pr. Rinkūnui.

LIETUVIU. EVANGELIKŲ, 
parapijoje "Viltis" liepos 
mėnesį pamaldų jjėra, 
nes kunigas Alg. Žilin
skas su šeima išvyko'a- 
tostogų,. r 
kreiptis į parapijos ko
miteto pirm. B. Buntiną į 
tel. RO 9-0688. "Viltis" 
parapijoje pamaldos Lie
tuviams bus tęsiamos nuo 
rugpiūčio 1 dienos, 1:30 
po pietų.
• Dr. E. Zubrienė yra iš
vykusi atostogų ir jos 
dantų gydymo kabinetas 
uždarytas iki liepos 26 d.

• Juozas Gailius su šei
ma iš Vokietijos atsike
lia gyventi į Toronto.

•Inž.J. Vėlyvis prieš ke
letą metų baigęs Toronto 
universitetą ir įsikūręs ne
toli Bostono, liepos mėn.- 
lo d.veda amerikietę. Iš To
ronto į vestuves vyksta šei
mos artimieji. Sėkmės Jo
nui naujame gyvenime.

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai

Prestono lietuviai, ku
riems tenka artimai ben
dradarbiauti su Z. Lauga- 
liu "Angel Stove"fabrike, 
surengė pietus - 20 metų 
vedybinio gyvenimo pami
nėjimą. Kadangi Z.Lauga- 
lys.kaip anksčiau buvęs 
veiklus lietuviškam darbe 
Hamiltone, ta proga ir ha- 
miltoniečiai jiems atidavė 
pagarbą, pasveikindami ir 
sugiedodami Ilgiausių Me 
tų.

ATOSTOGAS PAČIAME 
ĮKARŠTYJE

Montrealio įstaigų ir 
įmonių dauguma tarnauto
jus ir darbininkus dabar 
masiškai atleidžia atos
togų.

Juozas su Ponia Lu
koševičiai išvyko atostogų 
į Kennbunkport.

Ponai Adomaičiai iš
vykoj Bostoną, Cape Cod 
ir kt.

Kazys Martinėnas a- 
tostogauja savo vasarvie - 
tėję.

Pas Ponus Styras La
Salle je atostogauja brolis 
Antanas Styra ir p. Styros 
motina iš Člevelando.

Jonas Lukoševičius su 
šeima atostogauja savo 
vasarvietėje prie Lake 
Sylver.

MONTREAL ROY CO.-

Moteriškų drabužių dide - 
lė siuvykla, esanti 140 
Cremazie Blvd. West 14 
aukšte, ieško darbininkų 
/operators/ siuvamomis 

mašinomis.

Skambinti: 381-6275.

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas 
Aliejus ir įrengimai apž Idvmiit 
Nemokamas krosnių valymas ir

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

Ar žinoma^kad
,,NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
■pautdčna bilietu*, pakvie 
timus, vizitine*, įvairiu* 
blanku*, receptam* lape
liu*, vedybiniu* pakvieti
mu*, mirtie* atveju užuo
jauta* laišku*, padėkos 
kortele*, visokiu* „*tat- 
mentus”, voku* *u adre
sais, laikraščiu*, žurnalu* 
ir knyga*.
Darbą atlieka pigipu, ne
gu kito* *pau*tuvė*.
Kviečiame įsitikinti.

Spausdtniu* galime priimti pa* 
tu ir piaštu pa*ių*ti.

Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers

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

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

PARDAVIMAS - P I R K I M A S

Sav. Andriu* Zitlvnet.

rezidenciniai namai, 
apartmentai, inve stac ijos, 
morgičip parOpinimas.

“VĖŽINA
REALTIES

B r o k e r s

6571 - 10th Ave.,Rosemount

Montreal 36, P.Q. /‘įį
725-9788.

Montreal Real Estate Board Noriai 2,.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON IA1RLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkite* j
LEO GURECKAS

SALES MANAGER* S ASISTENT

Keating Ford Saia* Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831
Tcl. namu DO 6 • 25 48
Įstaigos 769-8529
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