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JAV prezidento Johnsono spaudos konferencija

Visi į kovą prieš okupaciją ir kolonializmą!!!
ŠI SAVAITĖ. PRADEDANT LIE PCS MĖNESIO 18 DIENA, YRA SKELBIAMA KAIP VISŲ PAVERGTŲJŲ^ KpI ONIZUOJAJVŲJŲ S/VAITE. KIEKVIENAS 
KOVOJANTIS UŽ LAISVĘ, PRIEŠ OKUPACIJAS IR KOLONIALIZMĄ KUO NORS TURI PRISIDĖTI PRIE SIOS ŠVENTOS KOVOS DABAR IR ATEITYJE!

Hamiltono lietusių tautinių, šokią ansamblis „Gyvataras“ susilaukė 15 veiklos metų; Vidury sėdi vauovė p.Breichmanienė, ii abiejų jos pusių 
jos padėjėjos p.Stanaitytė ir p. Verbickaitė. Plačiau skaitykite 7-mc puslapyje.ŠIŲ METŲ PAVERGTŲJŲ 

SAVAITĖ
vyksta ypatingose sąlygose, 
nepaprastai priieštaringose vie
na kitai, apimtos didelio politi. 
nio žaismo manevrais, kurių 
pasekmes dabar neįmanu atspė 
ti. Ir pavergtųjų savaitė šiemet 
yra kitokia, negu ji buvo pa
skelbta JAV kongreso.

AMERIKOS KONGRESAS 
PAVERGTŲJŲ 

SAVAITĘ PASKELBĖ 
1959 metų liepos 17 dieną to 
iriu pasisakymu:

’’Kadangi nuo 1918 Ru
sijos komunizmo imperi
alistinė ir agresinė poli
tika sukūrė plačią impe
riją, kuri yra grėsmė 
Jungtinių Valstybių ir vi
so pasaulio laisvųjų tau
tų saugumui... " 
todėl Kongresas skelbia paver, 
gtųjų savaitę. Kongreso nutari 
me aiškiai, tiksliai ir išsamiai 
pasisakyta, kad Sovietų Rusi
jos okupacijooje ir kolonializ
me yra: ’’Lenkija, Vengrija,Li
etuva, Latvija, Estija, Gudija, 
Rumunija, rytų Vokietija, Bul
garija, Kinija, Armėnija, Azen- 
beidžanas, Gruzija, šiaurės Ko
rėja, Albanija, Idel--Uralas, 
Tibetas, Kazachija, Turkesta
nas, šiaurės Vietnamas ir kit“

Reikia pabrėžti, kad

JAV KONGRESO REZOLIU
CIJA YRA APIMANTI VI- 

VISUS RUSŲ 
PAVERGTUOSIUS

Azijojeir Europoje, nenutylant 
nei Kaukazo, nei Sibiro tautų 
bei jų valstybių.

Tačiau JAV prezidentai, 
kasmet skelbdami specialiomis 
proklamacijomis pavergtųjų sa
vaites, per eilę metų nutolo 
nuo Kongreso rezol’ucijos. Šie
met gi, kaip jau sakyta.

PAVERGTŲJŲ SAVAITĖS 
PROKLAMACIJA 
YPAČ SKIRTINGA, 

nes, kaip sakyta, šiemet vyksta 
didelis politinis žaidimas. JAV 
prezidentas praėjusią savaitę 
specialiame, iš anksto išgarsin
tame pr.anešhne spaudai pa
brėžtinai kalbėjo apie gerų san
tykių išvystymą tarp Ameri
kos ir Rusijos. Suprantama, 
kad tokiems tikslams visiškai 
netinka Pavergtųjų savaitė. Ne
nuostabu, kad šiemet ir

AMERIKOS BALSAS, KAL
BĖDAMAS Į LIETUVĄ, 

TIKTAI UŽSIMINĖ 
APIE OKUPACIJĄ 

prabėgom, ir net lietuviškai 
mažiau, negu rusiškai.

Tiesa, kad Kosyginas 25 
metų Latvijos okupacijos ’’šve
ntėje“ Rygoje grasino Ameri 
kos ^imperialistams,'* bęt gana 
santūri#!*. Jeigu ne Mao Tse 
-tungas, tai gal Kosyginas ir to 
pebūtų pasakęs, bet čia ir vyks 
iji klupimai, kėlimasis ir tūpčio 
j imas.

PABALTIJO OKUPACIJOS
25 METŲ SUKAKTUVĖS 

sutapo su Pavergtųjų savaite, 
Tai savotiškai fatališka. Lietu
vos okupantas ’’švenčia“ perga
lę : Lietuvos gyventojų skaičių 
trėmimais, žudymais, ’’savano
riškais“ išvežimais į kitus jo o- 
kupuotus kraštus sumažino pu
santro miliono asmenų skai 
ciurm Prisijaukino gerai šeria 
mų bernų - kvislingų, kurie at 
sidėję j.am tarnauja.

Eg ir carinės okupacijos 
laikais buvo bernų, bet jie gė 
dijosi savo bernavimo ir slėpė 
si. Dabar gi

LIETUVIŠKIEJI 
KVISLINGAI RĖKIA VISA 
GERKLE UŽ OKUPANTĄ.

Tai yra ypač žiauru. Žiaur 
urnas išvystytas iki baisių ribų. 
Okupacijos tarnai - sąžinės ir 
netekę žmoniškumo jausmų, vi 
są veiklą pasukę yra juo greti 
tesniam tautos sunaikinimui.

Šitie faktai mus, laisvus 
žmones, įpareigoja didžiam su 
sirūįrininmu, didėlėms uždavi 
susirūpinimu, dideliems uždavi 
mams.

TARPTAUTINĖ POLITINĖ 
BŪSENA

pinasi į bendrą grėsmingą ka 
muolį, kurio gija veda į diede 
les painiavas, rizikingas nežino 
mybes ir'visai galimas grėsmi 
ngas komplikacijas, kurios ga 
Ii visiems pasibaigti didelėmis 
nelaimėmiis.

Šitų dalykų negalima neda 
vertint?. Negalima į juos žiūrė 
ti, kaip sakoma, per pirštus.

VISAS GERBŪVIS, 
VISI TURTAI GALI 
PER VIENĄ DIENĄ 
NIEKAIS VIRSTI.

Reikia atsiminti vieną tie 
są: Kas nesirūpina bendrais 
reikalais, tas stato į pavojus ir 
savo asmeniškus reikalus. Vii 
^ys į kitų gersis pastangas gali 
neišsipildyti.

KARAS INDOKINIJOJE
dar tiktai plečiasi. Jis dar nėra 
įsidegęs ir dar nėra pasiekęs 
kulminaciijos. Vietkongas dar 
tiktai mobilizuojasi. Rusija 
Vietkonge dar tiktai stato rakė 
tų leidimo bązes, ir dar tiktai 
gabena karo priemones į Vlet 
kongą. Kinija dar oficialiai ne 
juda, norį jos daliniai, specia 
liai apmokyti būti ’’sukilėliais“ 
ir gerai užsimaskavę Vietname 
veikia. Juodieji debesys virš 
Indokinijos dar tiktai renkasi.

Be Vietnamo ten dąr yra

KAMBODŽA, LAOSAS IR 
TAILANDAS.

Tai yra buvusių PranCŪzi 
jos kolonijų skeveldros, kurios 
(aip ir lieka skeveldromis. Pra 
ncūzij.a ten buvo įklimpusi ir tu, 
rėjo pasitraukti. Dabar yra p 
klimpusi Amerika. Dėl to d» 
Gaulle nepatenkintas Amerika 

ir jai ’’kaišioja pagalius į ra 
tus“. Dabar yra ten įklimpusi 
Amerika. Ar ne Prancūzijos Ii 
kimas bus Amerikai?

KITOS NAUJIENOS
• Helsinkiuose "taikos
konferencijoje" susikirto 
rusai su albanais ir ki
nais, kurie puolė Rusiją 
už koegzistenciją. Gavo 
pylos rusų rašytojas E- 
renburgas. !
• Paryžiuje prasidėjusio
je Atlanto sąjungos kon
ferencijoje kariniai vadai i 
pareiškė susirūpinimą, ■ 
kad ši organizacija pa
krikusi, kai tuo tarpu 
Varšuvos pakto nariai- 
Rusija su satelitais - ne
paprastai yra išauginę 
karines jėgas.
• Amerika į Pietų Viet
namą yra pasiuntus'-, jau 
per 75,000 savo karių, 
bet naujas Vietnamo 
pirm. Ky prašo dar dau
giau. Vietnamo padėtį ti
ria JAV saugumo min. 
McNamara ir naujas at
stovas Cabot Lodge, ku
rie grįžta į Vašingtoną ir 
darys sprendimus.

cNamara.

• Vietkongas į pietinį 
Vietnamą siunčia briga
das kariuomenės. JAV 
lėktuvai bombarduoja 
Vietkongą, bet be dides
nio efekto.
• Rusija sutiko atnaujinti 
derybas Genevoje dėl nu
siginklavimo.
• Egipto Nasser pakv les
tas Maskvon, pasiteiravo

Serov, 60 metų, buvęs slaptosios 
policijos viršininkas, esąs pašalin
tas iš komunistų partijos. Jis su
planavo lietuvių trėmimus į Sibirą.

ar jam bus leista pasi
matyti su Chruščiovu.
• Londone, eidamas iš 
JAV atstovybės į gatvę, 
širdies smūgio pakirstas , 
staiga mirė JAV atstovas 
JTO Adlai Stevenson, 
buv. kandidatas į JAV 
prezidentus.

• Vietname paskelbta 
mobilizacija vyrų ir mo
terų, nes Vietkongas 
pradeda žiauriau pulti.
• Vietkongo vadas Ho 
Chi-minh ir Ghanos va
das Nkrumah susitiks 
tartis.
• Po Alpių kalnų aukš
čiausiąja viršukalne, 
Montblanu, iškastas il- 
giausis pasaulyje tunelis, 
kurį praėjusią savaitę a- 
tidarė Prancūzijos prezid. 
de Gaulle ir Italijos Sar- 
ragat. Tunelis 7.3 mylių 
jungia Italiją su Prancū
zija.
• Anglijos min. vicepirm. 
Davis misija Vietkonge 
nepasisekė, jo net nepri
ėmė Ho Chi-minh.
• Graikijoje vyksta riau
šės dėl atstatydinto min. 
pirm. Papanareu, kurio 
vietoje dabar yra Novas.

Harriman, kuris tariasi 
su Kosyginu.

' renburgas, gavęs pylos 
iš kinų ir albanų Helsinky

• Olandija pasižadėjo pa
didinti pagalbą Vietnamui, 
kuriame jau kovoja ir N. 
Zelandijos bei Australi
jos daliniai.
• JAV specialus atstovas 
Averel Harriman tariasi 
Maskvoje su Kosyginu.
• Į 25 metų pavergimo 
"šventę" Maskva Rygon 
pasiuntė min. pirm. Ko
syginą, o į Lietuvą ' 
smaugiką Suslovą, kuris 
pareikalavo iš lietuvių 
užmiršti savo istoriją.
• Vokietijoje didžiuliai 
potvyniai.
• Rumunijoje ruošiama 
nauja konstitucija. Sosti
nėje Bukarešte pirmą 
kartą pradėti pardavinėti 
Europos vakarų laikraš
čiai.
• Izraelio-Syrijos pasie
nyje įvyko susišaudymas.
• Čilės prezidentas vieši 
V. Vokietijoje ir tariasi 
su Erhardu.
• Osservatore Romano 
apkaltino Vengrijos val
džią už 7 kunigu įkalini
mą.
• Visuose Rusijos sateli
tuose išplečiami leidimai 
privatiems verslams.

ERDVIŲ UŽKARIAVIME 
atsiekti dideli laimėjimai 
JAV Marineris nufoto
grafavo Masrsą ir tyri
nėtojams suteikė daug 
naujų žinių, kurios dabar 
analizuojamos. Pirmos 
fotografijos nerodo, kad 
Marse būtų gyvybė, bet 
tai dar netikra. Moksli
ninkai pasiryžę Marsą 
nufotografuoti taip, kaip 
buvo nufotografuotas Mė
nulis.

Rusija iškėlė į erdves 
12 su viršum tonų sateli
tą. JAV ruošiasi rugsėjo 
mėn. iškelti į erdves du 
lakūnus, kurie bandys 
suvesti į vieną vietą du 
satelitus.
• Tito po 13 dienų vieš 
nagės pasirašė komunika 
tą. kuriame smerkia Ame 
rikos . ’’agresiją”

ŽYGIS
ŽYGIS Į JUNGTINES 

TAUTAS

KOMITETAS rengti 
lapkričio 13-tosios ma
nifestacijai - žygiui į 
Jungtines tautas vadinu
sis: angliškai-Commit
tee to Restore Lithuani
a's Independence/CRLl/; 
lietuviškai - Komitetas 
Lietuvos Nepreklausomy- 
bei Atstatyti /KLNA/: 
A. Budreckis, R. Kezys, 
A, Mažeika, A. Sniečkus,- 
visi manifestacijos su
manymo pradininkai, ir 
jų, veikiančių visuome- 
ninkų susirinkimo vardu, 
vėliau išrinktas J, Mi - 
klovas.

Komitetas pakvietė 
savo garbės pirmininku 
prel. J. Balkūną ir savo 
pirmininku išrinko A. 
Mažeiką.

KAS NAUJA
PAGALIAU PAGAUTAS 

RIVARD
Beveik prieš metus 

laiko buvo pagautas 
stambus narkotikų speku
liantas Rivard, tačiau 
jam iš Montrealio kalėji
mo nuostabiu budu pasi
sekė pabėgti. Ilgiai jis 
slapstėsi, tačiau siomis 
dienomis jis surastas 
ties MontrealiUj perduo
tas Amerikai.

SVEIKATOS IR 
SOCIALINIO DRAUDIMO 
planas, kurį paruošė tei
sėjas Hali, numatąs vi
suotinį ir privalomą 
syaikatos ir socialinį ap
rūpinimą, susitiko su 
griežtu draudimo korpo
racijų ir gydytojų orga
nizacijų pasipriešinimu. 
Planas numato, kad svai- 
katos ir socialinio aprū
pinimo išlaidas padengia 
federalinė ir provincinės 
valdžios.

AR POPIEŽIUS ATVYKS 
KANADON?

E§?ąs planas, kad kai- 
Popiežius Paulius 6 at
vyks į New Yorką pasa
kyti kalbos Jungtinėse 
Tautose, tai jis būsiąs 
paprašytas aplankyti Ka
nadą. Tačiau, kadangi 
Kanadoje tada nebus jo
kios rimtos jo vizitui 
priežasties.; tai jis grei
čiausia atsisakys atvykti 
į Kanadą, nes jis jau at- 
sisąkė, Montrealio mero 
Drapeau prašomas, at
vykti 1967 m. į Pasaulinę 
parodą.

| JTO
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ 

ČIKAGOJE
pradėta liepos 17 dieną 
šeštadienį, masinėmis 
demonstracijomis, ku
riose dalyvavo visų Ru
sijos pavergtųjų tautų 
žmonės, bet daugiausia 
Pabaltijo valstybių žmo
nių.

Komiteto raštinės a- 
dresas :

29 West 57th Street, 
Tenth Floor, 

New York, N. Y.1OO19 
tel: /212/ 752-0099

Raštinė pradėjo veik
ti nuo liepos 12 dienos. 
Budinti sekretorėj. San- 
danavičiūtė. Dokumentą - 
c i jos komisijos pirminin
kas yra Marius Ambra
ziejus.

KANADOJE
KVEBEKO KATALIKAI

UZ SEPARATIZMĄ 
Montrealyje leidžia

mas žurnalas "Monde 
Nouveau" birželio-liepos 
mėnesių numeryje pasi> 
sakė už JCvebeko separa
tizmą. Žurnalo vedama
jame Kunigas Guy Poisson 
rašo, kad nors kardino
lai, arkivyskupai ir vys
kupai tyli, tačiau be jo
kių abejojimų yra aišku, 
kad katalikų bažnyčia 
stovi už Kvebeko separa
tizmą. Cituodamas Po
piežius Pijų 12 ir Joną 23 
vedamasis sako, kad 
Kvebeko provincija turi 
teisę sukibti savarankiš
ką nepriklausomą valsty- 
b&AUJŲJŲ DEMOKRATŲ

KONVENCIJĄ, 
vykusi Toronto mieste 
mieste, taip pat svarstė 
Kvebeko klausimą. Kon
vencija pasisakė už ypa
tingų teisių bei privilegi
jų suteikimą Kvebeko 
provincijai, tačiau jo at
siskyrimą nuo Kanados 
laiko žalingu ir pavojin
gu visai Kanadai, nes dėl 
to Kvebeko provinciją su
naikintų JAV, o po to ir 
visąKanadą.

Partijos lyderiu pa- 
lyktas tas pat T. C. Doug
las, o vicepirmininku iš
rinktas Kvebeko atstovas 
Robert Clichė.

NDP konvencija pasi
sakė už planuojamąjį val
stybės ūkį ir svarbiųjų 
Firamonės šakų naciona- 
izavimą.
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JAUNIMO GRETOS
JAUNIMAS NEPAPRASTAI VEIKLIAI VYKDO PAST 
RUOŠIMO DARBUS ŽYGIUI Į JUNGTINES TAUTAS

1965 METŲ LIETUVIŲ 
PROTESTANTŲ

RUSŲ NAIKINAMOJI LIETUVA
RUSAI NEPAKENČIA LIETUVOS IR LIETUVIO VARDO

DR. BALYS MATULIONIS

Raudonieji maskoliai ir prie jų prisiplakę kitų 
tautų renegatai, garsiai kaltindami už sovietinių ri
bų esančių tautų nacionalizmą, patys planingai vyk
do maskoliškąjį šovinistinį nacionalizmą, o vykdo 
tokių grubumu, kuriam nė iš tolo negali prilyginti 
rusų carų, nei Vokietijos Hitlerio šovinistinis na
cionalizmas. Tik prisiminkime Sovietų Rusijoje per 
trumpą laiką visai išnaikintas ištisas kitų tautų res
publikas, ir štai jos: Pavolgio vokiečių, Krymo to
torių, Kaukazo čečenų - Ingušų ir Karačajų tauti - 
nė ąpygarda.

Štai visai nesenai Chruščiovo įpėdiniai Krem
liuje paskelbė, kad visi Pavolgio vokiečių soviet! - 
nės respublikos gyventojai buvę visai nekaltai iš - 
tremti į Sibirą ir kitus Azijos plotus. Kremlius da
bar , po daug metų, juos "reabilitavo" prisipažin
damas, kad jie be jokios kaltės buvę išvaryti iš šar
vo vietos. Bet kartu ir nutarė Kremlius, kad tiems 
vokiečiams jau nebebūsią leista sugrįžti į senąsias 
šimtmečiais jų gyventas vietas. Vadinas, jie ąebe- 
galės atkurti tenai savo tautinės respublikos. Si - 
toks gyvų žmonių "išteisinimas", neatitaikant pa - 
darytos jiems skriaudos, taip pat labai primena ir 
Kremliaus "teismų" nutarimus išteisinti jau seniai 
sušaudytus asmenis.

Lietuvos okupantas planingai naikina mūsų tau
tą, kultūriškai, ekonomiškai ir fiziškai. Paimkime 
mūsų tautinės kultūros sritį - lietuvių kalba, raštą, 
mokyklą. Okupanto primestoji ruskių kalba jau va
dinama Lietuvoje antrąja prigimta kalba: ji prievar
ta brukama jau vaikams, pradedantiems lankyti 
pradžios mokyklą, prievarta brukama į susirinki - 
mus,suvažiavimus, posėdžius. Iš daugelio įstaigų, 
ypač Vilniuje, Lietuvių kalba jau išstumta ir atė - 
jūnų tarnautojų nebemokama. O kur lietuviškas raš
tas, lietuviškas savo dvasia? Daug Lietuvoje 
spausdinama knygų, laikraščių, žurnalų, bet kiek
vienas puslapis ten cenzūros tikrinamas, kad oku
panto kolonialinei ir rusinimo politikai nepriešta - 
rautų. Okupanto koloborantai Lietuvoje nuolat gi
riasi, kiek daug išleidę lietuvių kalba knygų. Bet 
kurgi, pav., lietuviška enciklopedija? Jos nėra ir 
manding niekados nebus, nes Lietuvos okupantas - 
ruskis, kuris net Donelaičio tėvynę išniekino ir su
teršė visokiais kacapiškais pavadinimais, nenori, 
kad pavergtieji lietuviai žinotų savo giminės istori
ją. Mes net tremtyje jau džiaugiamės savo trijų 
dešimtų tomų enciklopedija, o Lietuvoje, kur en
ciklopedijai parašyti butų žymiai geresnės sąlygos, 
nė vieno tomo nematyti. Priežastis aiški: okupan
tas - ruskis, Lietuvos "laisvintojas" neleidžia.

Imkime betkurią lietuviškos kultūros sritį. Vi
sur tas pats kacapas sėdi ir savo purvinu batu pri
mynęs laiko viską, kuo tik galėtų pasireikšti tikra 
lietuviška dvasia. Net žodis tauta išbrauktas 
iš kalbos ir raštų.

Antai praėjusius metus pavadinome mūsų di - 
džiojo rašytojo Kristijono Donelaičio metais. Tą 
didžio talento rašytoją pagerbė visos mūsų koloni
jos. Ęjonelaitį stengėsi pagerbti ir musų broliai 
lietuvoje. Bet ten okupantas ruskis uždėjo savo le
teną, kad Donelaičio minėjimuose nebūtų aiškiai 
kalbama, iš kur jis kilęs, kur gyvenęs, kūręs ir 
miręs. Lietuvoje Donelaitis mūsų jaunajai kartai 
buvo parodytas lyg koks rusų "bezprizornikasįki
lęs ir gyvenęs lyg kažinkokiuose Rusijos kaimuo
se ar miesteliuose - Guseve, Nestorove, Iljinsko- 
je ir dar kitaip. Paminėti tikruosius Donelaičio 
tėvynės vietovardžius - Lazdynėlius, Gumbinę , 
dabar Gusev; Ragainę,dabar Nieman; Tolmin - 
kiemį, dabar Cistyjeprudy - okupanto uždrausta. Kai 
buvo Donelaičio pagerbimas Vilniuje, į tą pagerbi
mą atskubėjo "atstovai" ię iš Donelaičio gimtųjų vie
tų. Jų pavardės? Ogi I. Zernakov ir S. Pisariov. 
Tokios mat dabar Donelaičio tėvynės "būni"pavar
dės.

Kas gi dabar Lietuvoje be galėtų drįsti skelbti, 
kad mūsų didysis poetas Donelaitis gimė gyveno ir 
savo nuostabų kūrinį "Metus" rašė ne Maskolijoje? 
Juk Didžioji Rusų Enciklopedija 19 tome jau 1953 
metais be jokių skrupulų, pačiu grubiausiu būdu mė
gino sufalsifikuoti Lietuvos praeitį tvirtindama, kad 
Mažoji Lietuva per amžius buvusi apgyventa sla - 
viškų padermių. Tuo begėdišku melu okupantas no
rėtų pateisinti Donelaičio tėvynės, Mažosios Lie
tuvos, atplėšimą nuo Lietuvos ir įjungimą į Mas- 
koliją /Leningrado apygardą/.

Lietuvos okupantas vengia ir net bijo lietuvio 
vardo pasirodymo laisvojo pasaulio spaudoje. Im
kime pavyzdžiui sėkmingą mūsų sportininkų pasi
rodymą 1964 metais Australijoje. Mes visi džiau
gėmės ir didžiavomės jų laimėjimais, tik okupuo
toje Lietuvoje lietuviškųjų kvislingų spauda-^ik - 
tinos ir niekino mūsų sportininkus. Kodėl? Prie
žastis labai aiški: Lietuvos okupantui labai nepa
tiko, kad laisvėje esantieji lietuviai, kurių okupan
tas negali savo smaugiančia ranka pasiekti, lais
vai veikia ir pasauliui primena Lietuvos vardą .

MIRĖ PULKININKAS 
PRANAS SATADZIUS

Liepos 12 d. Roceste- 
ry po sunkios ligos mirė 
pulk. Pranas Saladžius, 
Vyčio kryžiaus kavalieri
us, ilgametis Kauno ko
mendantas ir Saulių są
jungos vadas, palaidotas 
liepos 16 d.

P. Saladžius gimė 
1893. n. 27 Vyžuonose, 
Utenos ap., baigė Pane
vėžio mokytojų seminari- 
ia. oo to mokytojavo 
A nykščiuose. 1915 m. mo
bilizuotas į Rusijos ka-

riuominę, kurioje baigė 
Vilniaus karo mokyklą ir 
dalyvavo austrų fronte.
1918 m. grįžęs Lietuvon, 
organizavo mokyklas ,
1919 m. įstojo Lietuvos 
kariuomenėn, kurioje ėjo 
įvairias pareigas. Daly
vavo kovose su lenkais. 
1935 -1940 metais buvo 
Saulių s-gos vadas . 
Tremtyje mokytojavo, A- 
merikoje gyveno Roches
ter y.

NAUJOJOJ ANGLIJOJ Bostone susisiekta su e u prasidėjo rengimasis skautų, vyčių ir tautinin- 
pkričio manifestacijai. kų veikėjais, kurie kitą 

Nepriklausomybės Die- dieną susiėjo ir, išklausę 
nos savaitgalio proga, 
KLNA nariai-A. Mažei
ka, A. Sniečkus ir A. 
Budreckis su G. Mažei
kiene ir D, Botyriūte 
aplankė eilę N. Anglijos 
centrų ir pabėrė juose 
skatinančių žiežirbų.

Hartforde tarėsi su 
klebonu Matučiu, versli
ninku Ustjanauaku, vė
liau su būriu veikėjų. Iš
vyko, palikdami A. Dra- 
gunevicių ir Simanauskie- 
nę apsiėmusius būti 
Hartfordo kolonijos ma
nifestantų organizavimo 
pradininkais.

Marianapollo geguži
nėj paskleidė apie 5000 
atsišaukimų ir išsivežė” 
iš ten daug entuziastingų, 
ypač jaunimo, pritarimų, 
o taip pat Marinapolio 
mokyklos dir. kun. J. 
Petrausko ir vyskupo 
Brazio pritarimus bei 
pažadus padėti.

Putnamo vienuolyne 
sutarė atvykti su prane
šimu į liepos 25 d. tenai

JAŪNIMO SĄSKRYDIS
Darbo šventės sa

vaitgalyje, rugsėjo mėn. 
4 ir 5 dienomis, įvyks 
Amerikos ir Kanados 
Lietuvių Protestantų jau
nimo Sąskrydis, Toronto 
lietuvių skautų stovykloje 
"Ramuva".

Programoje numaty
tos 3 paskaitos.
1/ "Krikščionija palygi
nus su kitom religijom','- 
prelegendas: The Rever-

ir, Išklausę 
pranešima, sutarė, kad 
Balfo vedėjas Andrulio- 
nis, A. L. Tautinės S-gos 
sk. pirm. J. Dačys ir 
skautų vadas C. Kiliulis 
sušauks tuo reikalu orga
nizacinį susirinkimą. 
w.A/ W-H5E - —-

s.;v~a

•muzlk“ VyteĮtas 
Lp:iė^či«ęn^ 3/^“ ir ]ų p..

Trijų parų iškyla į sėkmės','-prelegentas:Dr. Nauj,J,\ngli£ koJitetu'iAW^tesKefertes 
buvo gausi susidomėjimų ųškilmilJ£of nlmaSos kūk 
entuziastingų pritarimų ^roS ?fka ^s ir krikš
te pasiryžimų veikti šie- vakaras ir KriKS 

y čioniska draugystė jvai-
p riuose užsiėmimuose.

RIČARDAS LEGE C- Suvažiavimo rengė- 
KAS yra specialios lap- jai-Lietuvių Evangelikų 
kričio 13 manifestacijai Liuteronų "Vilties" para- 
rengti Jaunimo komi- Plj°s jaunimas. Susido- 
sijos pirmininkas. Šios niėjęs jaunimas dalyva- 
komisijos uždavyns - su- 
žadinti Pensilvanijos kal
nų lietuvių kolonijų jauni
mą dalyvauti manifesta
cijoj.

R. Legeckas šios ko

Genocidas
Lietuvoje

JUOZAS AUDĖNAS

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
atsidėjęs stebi ir studi
juoja okupuotos Lietuvos 
gyvenimą. Vienas ir pats 
opiausias okupacinėse są
lygose klausimas yra me
chaninis ir natūralinis 
gyventojų judėjimas.

VLIKO turimoji šiuo tokiomis bangomis: 
klausimu medžiaga ir pa
skirų asmenų paskelbtos 
studijos rodyte rodo gana 
didelius Lietuvos gyven
tojų sudėties pasikeiti
mus ir ypač nepaprastai, 
didelį krašto gyventojų 
sumažėjimą.

Sis klausimas labai 
jaudina laisvąją lietuvių 
visuomenę, juo domisi ir 
ne lietuvių laisvasis pa
saulis. Besiruošdami 
šiemet pradėti sustiprin
tą kovą prieš Lietuvos 
okupantą - Sovietų Są
jungą kaip didžiausią nu
sikaltėlį prieš lietuvių 
tautą ir Lietuvos valsty
bę, pirmon eilėn turime 
pasauliui parodyti oku
puotoje Lietuvoje vykdo- 
genocidą.

Kai 1939 m. Hitlerio 
Reichas susitarė su So
vietų Sąjunga ir netrukus 
po to pradėjo Antrąjį Pa
saulinį Karą, Lietuva su 
Lenkija buvo pirmosios 
to karo aukos: Vokietija 
užpuolė Lenkiją, o ja pa
sekdama, Sovietų Sąjungą 
užgrobė Rytinės Lietuvos 
žemes, tada dar Lenkijos 
okupuotas. Lietuvos gy
ventojų skaičių paveikė: 
okupantų /nacių ir bolše
vikų/ sąmoningai ir iš 
anksto paruoštas genoci
das, nuo kurio krašto gy
ventojai turėjo bėgti į vi
sas pasaulio šalis.

paskelbtus 1944 m. gruo
džio 20 d. JHaskvos "Pra- 
vdoje" ir 1959 m. gegu
žės 30 d. - Vilniaus "Tie
soje"./

II. Nuo Sovietų Są
jungos vykdyto teroro 
gyventojai is Lietuvos 
traukėsi į kitus kraštus

1. Pagal“ Vokietijos 
Reicho ir Sovietų Sąjun
gos 1941. I. lO.pasira - 
šytą sutartį 1941 m. iš 
Lietuvos į Vokietiją per
sikėlė 52, OOO gyyentojų;

2. 1944 m. nuo pakar
totinos Sovietų Sąjungos 
okupacijos ijį Lietuvos į 
Vakarų ir į Siaurės val
stybes pasitraukė 165,000 
gyv. 7 Tarp jų vien iš 
Klaipėdoakrašto-105,000/

3. Pagal Sovietų Są
jungos ir Lenkijos sutartį 
1945-1958 m. iš Lietuvos 
į Lenkiją persikėlė 
200,000 gyventojų. O iš 
viso, saugodami' savo gy
vybę ir ieškodami gyveni
mo laisvės svetur is Lie
tuvos persikėlė arba 
pabėgo 417, OOO gyventojų.

III. Bendras gyvento
jų nuostolis.

viniu, yra prašomas už
siregistruoti iki rugpiū
čio mėn. 7 dienospas:

J. Usvaitas, 
75 Evelyn Ave., 

____________  __ Toronto 9 Ont. 
misijos pirmininku išrink- Telefonas 416-762-5019. 
tas Komiteto Lietuvos 
Nepriklausomybei Atsta
tyti sukviestame New 
Yorko lietuvių jaunimo 
susirinkime. Komisijos 

stančius atsišaukimų ir vadovybėj dar yra I. Ban
gavo pažadą iš kun. Ba- danavičiūte, Denlsas Ma- 

kun. Jankausko Ir žeika, Vladas Bileris ir 
Vytautas Radzivanas.

Nors Shenondoah slė
ny, kadai gausiai lietuvių 

;enamose vietovėse 
ietuvių kalba nyksta, bet 

kime nutarta to reikalo dar net ir jaunimo daug 
organizavimą pavesti šio tūkstančių yra tebesijau- 
miesto lietuvių organiza- čiančių lietuviais, jei 
cijų tarybai, kurioje rei- prabylama į juos "jų kal- 
kalą iškelti pavesta Kaz- ba" mokančio kalbėti jau- 
iui Adomavičiui/klubo nimo būrį ir bandys pa
vedė jui/ ir L. Bendruo- žadinti Pensilvanijos lie
menės veikėjui Pranui tuvių jaunimo teberūsen- 
Staneliui. čius lietuviškus jausmus,

tik vakare/ užmezgė ry
šį su lietuvių klubu ir 
klebonija.

Worcestery po pa
maldų išdalino kelis tūk-

kano, L___ _________ __
vietos vyčių toliau gar
sinti manifestaciją. O 
Maironio Parko klube ve
dėjo skubomis sušaukta- gyv,< 
me visuomeninku susirin- lieti

Rašo 8t.Dalius.

įŪ,LOj& -

konsulatų baltuojančios vl- 
los.Viešbutis,kuriame esa-

I. Genocidas.

4--------- ' --------------------------------------

Kas Nepriklausomą Lietuvą skaito, 
Labai gerai daro, -
Tas bolševikus ant mažojo piršto raito 
Ir į ožio ragą varo.

1. 1940 - 1941 m. so
vietų okupacinė valdžia 
Lietuvoje areštais, žudy
mais ir trėmimais į Si
birą išnaikino 4Cę OOO 
gyventojų;

2. I94I-I944 m. oku
pacinė nacių valdžia iš
naikino 300, OOO gyven
tojų;

3. 1944-1952 m. oku
pacinė sovietų valdžia 
kovoje su Lietuvos par- 
tiizmais, o taip pat ir 
nuolatiniais žmonių trė
mimais į Sovietų Sąjun- 
jos koncentracijos stovy
klas išnaikino 400,000 
Lietuvos gyventojų. Ben-i 
drai gi abu okupantai fi
zinio naikinimo priemo
nėmis, pažeisdami įvai
rias tarptautines teises 
ir paprasčiausią žmoniš
kumą, išnaikino 740, OOO 
nekaltų Lietuvos gyven- 
tojų. /Palygink skaičius, gyventojų.

HINDUSŲ ĮR MAHOME- 
TONIŲ ŠVENTYKLAI 
APLANKIUS

Iš tarptautinio Piarco 
aerodromo Port of Spain 
salos sostinė yra 18 my
lių. Kadangi Važiavom 
ryto metu tai pravažiuo
jame cukrinių nendrių 
laukus, ryžių laukus, 
taip pat ir įvairių daržo
vių apsodintus plotus. Pa
kelėje dirba žmonės, ant 
kelio sutinkame važiuojan
čius mažais asiliukais 
arba plačiaragėmis kar
vėm "vadinami "Water 
Buffalo". Daug dirbančių 
prie įvairiausios statybos, 
kanalizacijos bei kelių. 
Šoferio aiškinimu, Trini
dadas labai pašinešęs, į 
visokias statybas, nes 
jauna valstybė ir kaug kas 
reikia naujai įrengti ar 
pastatyti.

TRINIDADO SALA 
yra 50 mylių ilgumo ir 
40 mylių platumo, didžiau
sia iš visų . lankytų salų 
savo gyventojų skaičius 
/ išskyrus Porto Rico / 
kurių yra netoli 800,000 
gyventojų. Ši sala yra to
liausiai nutolusi nuo New 
Yorko, per 1,939 mylių. 
Klimatu ir gamtos pana
šumu Trinidade’ daugiau 
priklauso Pietų Amerikai 
negu Vakarų Indijai 
/West Indies/, nes iš čia 
Venezuela visai nebetoli, 
siauriausioj vietoje jūra 
beskiria 40 mylių tarpu. 
Iš Venecuelos Kalnai ma
tomi plika akimi.

paskatinti juos dalyvauti! 
lietuvių manifestacijoje 
dėl jų tėvų bei protėvių 
tėvynės.

Rugpiūčio 15 d. pilnas 
autobusas New Yorko 
lietuvių jaunimo vyks į 
tradicinę Pensilvanijos 
lietuvių metinę gegužinę 
Lakewood Parke. Pasi
ruošimai ta proga pa
skleisti Pensilvanijos kal
nuose mintį apie dalyva- 
vymą lapkričio 13 mani
festacijoje jau pradėti. 
Numatoma keletas paren
giamųjų apsilankymų to
se kolonijose.

Toliau, BOTANIKOS SO- 
___ _______ ... DAS, kuris anksčiau buvo 
me apsistojįprisiglaadęs irgi generalinio guberna- 
prie Gubernatoriaus rūmų toriaus parko dalis, bet gar 

vus Trinidad nepriklauso 
mybę, tas parkas buvo pa
verstas botanikos sodu, o

parko. .
Trumpai apsitvarkę, lei

džiamės į miestą PORT
OF SPAIN,turinti apie 15o, senieji gubernatoriaus rū- 
ooo gyventojų. Pirmiausia mai-tautiniu muziejumi ir 
praeinam pro Gubernato- meno galerija. Tas parkas 
riaus rūmus, kur prie par- tikrai vertas dėmesio savo 
ko vartų baltoje uniformo retais medžiais ir gražiai 
je stovi sargybinis ramio- tvarkoma visa aplinkuma.
je padėtyje, šautuvą prie , Vos tik įėjus į parko ri
ko jų pristatęs .Parke gra- bas, tuojau prisistato gi
žiausias va iždas pilna įvai- das,kuris nei neprašomas 
riųatogražinių augalų bei pradeda viską aiškinti.
medžių ir žydinčių gėlių. Kiekvienas medis.krūmas

Pats Trinidad kartu su ar gėlė turi lenteles su lo- 
Tobago gavo nepriklausom- tiniškais pavadinimais. Vi- 
ybę 1962 m.rugpiūčio 31 d, J'"** ’ i—

Prieš tai Britai buvo suda
rę West Indian Federation 
iš visų salų,priklausančiį 
jiemsjbet federacija greit 
iširąpagyvenusivos kelis 
mėnesius, kai Jamaica ir 
Trinidadas pasitraukė iš 
sąjungoąMaiįjos būdamos 
turtingesnės^nenorėjokitų

durįje parko nedidelės ka
pinaitės, kuriose buvo lai
dojama aukšti kolonialinio 
valdymo laikų valdininkai 
ar jų šeimų nariai. Dabar 
čia jau nebelaidojama.

1940 m. sausio 1 d. 
dabartiniame okupanto 
aprėžtame Lietuvos feri- 
torijosplote /65, 200 kv. 
km./buvo 3, 215, OOOgy
ventojų. /Kad savo nu
sikaltimus daugiau pas
lėptų, sovietiniai šalti
niai, tą skaičių mažinda
mi, visur rodo tik 
2, 880, OOO gyventojų bu
vus./ Genocidas gyven
tojų skaičių sumažino 23 
procentais, o pabėgėliai- 
12, 8 procentais. Bendrai 
abejais atvejais Lietuva 
neteko 35, 8% savo gyven
tojų, o tai sudaro 1,157, ooo 
asmenų.

1923-1939 m. vidutin
iškas Lietuvos gyventojų 
prieauglis buvo 1,15 pro - 
cento. Jei ne ano meto 
didžiųjų diktatorių /Hit- 
lerio-Stalino/ pradėtasis 
karas su visomis ligi šiol 
besitęsiančiomis pasek
mėmis, nuo 1940.1.1. iki 
1964.1.1. natūraliai Lie
tuvoje būtų priaugę 
885,000 gyventojų, o jų 
bendras skaičius būtų pa
siekęs 4,1OO, OOO asme
nų, vietoje dabar esančių 
2,908,000/ 1964. 1.1./, 
įskaitantį Lietuvą iš So
vietų Sąjungos atgabentų 
164, OOO naujų kolonistų . 
Juos atmetus, kaip visai 
svetimą elementą Lietu
vai, tikrųjų krašto gyven
tojų belieka tik 2, 744, ooo 
£s™į®nH. Nu°stoli8:4 100,000 Trinidad stovi aukščiai į Skautijos organizatorius Baden-Povell AairėW P«- į wgus '•356' 000 talnąBar aukščiaukaįnuo- laugoje kadFmieuto galva ten\u°oDr. Jonas

- se įvairių ambasadorių Ir /dešinėje/.

Atvežti iš aerodromo į 
viešbutį visai Port of Spain 
miesto pakraštyje,tad neto
li pasivaikščiojant, viską 
apžiūrime .Viešbutis pas
tatytas įkalnėje,moderniš
kai įrengtas, su dideliu 
maudymosi baseinu. Kitas 
viešbutis reprezentacinis 
kaip jie patys sako, Hilton 
Trinidad stovi aukščiai į

MUZIEJUJE

Parko viename šone pii- 
, - siglaudęs mažas, bet gana

mažesnių ir skurdesnių sa- įvairus zoologijos sodas, 
lų remti bei išlaikyti.Da- Apžiūrėjus parko įdomytes, 
bar kiekviena sa.a tvarko- pasukamįmuziejų.Muzie- 
si savarankiškai, tik vienck jaus aukštuose, kilimais 
dipinigai Bee Wee dole - dengtuose, koridoriuose, 
riai, bet kiekvienoj saloj vaikšto įvairiaspalviai sa- 
tikrinami dokumentai ir 1O8 atstovai.
dedamos vtzos,muitinės ap- Kalbant apie rases ir 
žiuri lagaminus ir įveža- spalvas, tai Trinidad yra 
mus daiktus. Kiekviena sa-mišfnys įvairių rasių ir 
la turi savo paštą ir atski- atspalviųjčla ir negrai, in- 
rus pašto ženklus, kurie dai, kinai, sirai, lebanezal 
daugumoje yra gražūs ir pietų Amerikos atstovai ir 
spalvingi-filatelistuidaug europiečiai. Tikras vini- 
rūpesčio sudaro. gretas rasių ir spalvų, kur

'Jukelta į 7 ps1.
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KĮĮLĮONt AFRIKOJE

Pas A.Sckweitzer’j
RAŠO INŽINIERIUS ALFREDAS PUSARAUSKAS

KELIONĖ Į LAMBERENĘ

Dr. A.Šveicerio 
LIGONINE.

Visi ligony s ateidami 
į ligoninę atsiveda ne tik 
visą savo šeimą, bet taip 
S at ir oškaš, vištas, antis, 

unis ir kitus gyvulius. 
Togėl kur tik beeini, vi
sur laksto šunys, mikena 
oškos,gieda gaidžiai, ak
menimis svaidosi beždžio
nės, ar skraido panašūs į 
gandrus,tik liesesni,kaž
kokie balti naminiai pauk
ščiai.

Nuvažiavus mums į 
ligoninę,pataikėme tiesiai 
ant mišių, kurios buvo lai
komos lauke, siauroje dau
boje tarp dvejų namų. Mi
šių metu visi be išimties 
gieda baltųjų misijonierių 
išmokintas giesmes .Visų 
balsai tokie skardūs,kad 
kai užtraukia tai net dan
gus dreba. Besiklausant jų 
giesmių,apžiūrinėjome ir 
visus medicinos įrengi - 
mus. Iš siaurų lysvų su - 
kaltame sandėliukeyra į- 
rengtas sterilizacijos ka
mbarys. Šalia jo, uz medi
nių durų matomas opera
cijų kambarys, kuriame 
metų bėgyje yra padaro
ma apie
900 SVARBIŲ OPERACI
JŲ.

Mirusius čia laidoja, 
kur kam patinka.Kieme 
stovi vienišas kryžius, 
kur palaiduta dr. Schweit
zerio žmona. Už kokio ki
lometro, ant kalno guli pa
laidotas buvęs daktaras 
Marion, ir taip toliau.

Visoje tos ligoninės 
pastatų virtinėje yra na
mas kur gyvena aaktarai, 
gailestingos seselės ir 
pats dr.Schveitzeris .Vi
si be išimtiesaturi no vie
ną mažytį kambariuką,ku
rio rytinės ir vakarinės 

paminklo 
nuotrauka

Argentinoje Lietuvai Išlaisvinti Centras birželio 17 d. suruošė prie Argentinos 
Martin paminklo Buenos Aires mieste manifestaciją Pabaltijo kraštųokupacijai 
kalba Z. Juknevičius. Prieky J. Gilvydis, filmavęs visas iškilmes.

s ienos vietoje yra tik ke
letą sukaltų bambuko laz
dų, kurios laiko ištemptą 
tinklą nuo uodų. Taip pat 
yra salė, kurioje baltieji 
valgo, dvi didelės virtu
vės, bei kitokie įvairios 
paskirties kambariai.

KLINIKA
Prie vieno namo buvo 

išsirikiavusių visa virtinė 
juodukų, moterų, valkų ir 
vyrų. Tai kasdieninis 
maršrutas į kliniką gau
ti vaistų. Klinika, tai 
didžiulis pastatas prime
nąs lietuviško kaimo dar
žinę. Viduje jokių sienų 
ar perskyrimų visai nė
ra. Tik viename kampe 
yra ištempta balta paklo
dė, kuri atstoja dalį sie
nos. Čia yra keturi ar 
penki sukrypę staliukai. 
Tai šios ligoninės daktarų 
rašojnieji stalai.

Šioje klinikoje, susi
gūžusį prie stalo viename 
klinikos kampe radome 
besėdintį ir patį dr. 
Schweitzerį. Jo kampe
lis dvelkia senienomis ir 
amžiumi. Aprūkusioje 
lentynoje guli apie tuzinas 
sukrautų senų, knygų iš 
kurių nė viena nebeturin
ti jau viršelio ir aptrauk
tos storu sluogsniu dul
kių. Ant jo seno rašomo 
stalo guli kalendorius, 
greičiausia jo paties dar- 
jo, kadangi ranka įrašy

mas FEVRIER, šonuose 
: kreivazuoti žodžai: LUN- 
)I, MAHDI, MERCREDI 
ir taip toliau; o vidury 
nelygiai išdalintuose kva
dratuose sužymėti dienų 
skaičiai.

Po klinika visur lak
sto šunys, ožkos ir ret
karčiais užklydusi višta. 
Po stalais žaidžia maži 
katukai, ir visoje šioje

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

••• klausant įspūdžių.- apie dr.Schweitzerio gyvenimą Afrikoje 

vidaus prieblandoje atro
do ramu ir lėta, tarytum 
kadaise prieš šimtą me
tų, pats senelis laikas 
ėmė ir sustojo čia pail
sėti.

DR. ŠVEICERIS
Į dr. Schweitzerį 

prašnekome vokiškai, ir 
jis iš karto tapo pilnas 
entuziazmo. Pakvietė sės
tis paltai jo ir šalia jam 
patarnaujančios seselės, 
o kalboms nebuvo galo. 
Jam čia didelis įvykis iš
girsti kalbant jo gimtą - 
ją kalba. Papasakojo jis. 
kaip į Afriką atvažiavo, 
kaip čia sunkiai kūrėsi ir 
beveik pats vienas visą 
ligoninę pastatė: kaip na
mus išdėstė taip, kad jų 
šonai yra į rytų ir vaka
rų pusę, tad iš viršaus 
visuomet turi ekvatoriaus 
tropinę saulę, o iš šonų 
aušrą ir saulėkeidį; kaip 
per Pirmąjį Pasaulinį 
Karą jis buvo internuotas 
čia vietoje; ir daug įvai
rių kitų smulkmenų. Šne
kų jis turėjo milijoną ir 
atrodė, kad norįs visą 
savo gyvenimą išpasakoti 
per trumpą valandėlę.

Nors jau devynesde- 
šimties metu, tačiau ne-

paprastai šviesaus protą 
pilnas energijos ir nepa
veiktas tropinės šilumos. 
Ten pat atžymėjimui mū
sų ekspedicijos sudarėme 
dokuinentą, kurį dr. 
Schweitzeris. ir mes vi
si pasirašėme, ir kopiją 
kurio gavome kiekvienas. 
Z inoma be nuotraukų taip 
pat neapsiejome, ir dr. 
Schweitzeris mielai su
tiko kartu nusifotografuo - 
ti. Pasiėmęs savo baltą 
tropinį šalmą išėjo su 
mumis į klinikos priean
gį, kad įamžitus mūsų 
kelionę nuotraukomis.

Būti šalia dr. Schwei- 
tzerio ir su jui šnekėtis, 
žinant kiek jis žmonijai 
davė teologijos, filosofi
jos, muzikos, nedicinos, 
o svarbiausiai savo pa
siaukojimo, taiyra tarsi 
dalyvauti pačioj amžiny
bėje. Jisai saro vardą 
skaitys istorija pusla
piuose tarp Pasėur, Kan
to, Bacho ir kiti. Dar ir 
šiandiena jis urbūt yra 
pats geriausiasBacho in
terpretatorius. Kai va
karais jis atssėda prie 
vargonų,

JO MUZIKA PRAVIRK
DINA VISĄ TGONINĘ.

Ta pačia Ugninę, ku
ri gal mūsų almis žiū
rint yra primy.vumo ze
nitas, tačiau, kaip kad 
jis pats sake "Jei aš 
pastatyčiau nt>dernišką 
ligoninį, nprijimčiau 
visos seimo;' su visais 
jų gyvuliai?, nesudary
čiau jiems fų pačių sąly
gų, kurios< jie šimtme
čiais -gyvep, mano ligo
ninė būtų įuščia ir tuo 
pačiu man, darbas būtų 
bergždžias!

Tiesa, d. Schweitze
ris aktyvis medicinos 
jau senoka nebe- 
Eraktikuoją Jis turi pen

is nuolatilus daktarus, 
kurie tęsk jojo pradėtą 
darbą. Vis jie yra nuta
rę pasilikt Afrikoje vi
sam laiku Sunku įsi
vaizduoti, taip žmogus 
gali ats išarti nuo viso, 
kas mode 
kirti nuo šmos, gimin
ių ir užsidryti džiunglių 
vidury. Bū kepinamam 
ekvatoriaustropinės sau

:aip žmogus

iška, atsis-

lės, bendrauti su vieti
niais žmonėmis, kurių 
mentalitėtas yra ne lyg 
aštuonių metų vaiko, ir 
kurių kiekvienas judesys 
yra surištas su mistika, 
Srietarais ir burtais;

ažnai reikalauja daugiau; 
negu paprasto pasiauko
jimo.

Pabuvę pas dr. SchweP 
tzerį keletą valandėlių, 
išrengėmė į kelionę tolyn. 
Atgal per planatacijas 
šalia upės vedančiu keliu, 
kol vėl pasiekėme Lam- 
barėnės keltą. Persikėlę 
per Ogooue upę^atsirado- 
me

PAČIOJE LAMBARĖJE.
Tai nedidelis kaime

lis tarp kalvų, apsuptas 
vandens ir paskendę s tro
pinės augmenijos žalume. 
Iš viso miestelio lūšnų 
išsiskiria vienintelis na
mas, kuris savo grožiu 
prilygtų bet kokiai Ame
rikos vilai. Tai viešbu
tis laikomas vieno euro
piečio prancūzo. Vaizdai 
iš čia nepaprasti. Kitoje 
pusėje upės matoma ne
toliese Schweitzerio li
goninė; čia pat ant upės 
kranto, drumzliname 
vandeny, žuvauja šimtai 
nuogų vaikų; šalia, ant 
kranto, turgavietė, kur 
ant stalų prikrauta įvai-

S. Paulo lietuviai, minėdami 25 metę Lietuvos pavergimą, birželio 13 d. iš katedros neša vainiką prie 
Tėvo Jose Artelėtos paminklo.

3 PSL.

EDUARDAS RAGAUSKAS

šį pavasarį Londono universitete gavęs medicinos dakta
ro laipsnį.

riausiu smulkme nųj šukų , 
veidrodžių, briliantino, 
karolių, auskarų,, papuo
šalų, siūlų, sagų, ir 
šimtai įvairių vietinių 
spalvingų medžiagų. Nors 
saulė kepina, tačiau žmo
nių judėjimas, kaip bičių 
avily.

Siek tiek pailsėję, ir 
atsigaivinę vandeniu, ku
rį čia importuoja baltie
siems iš Prancūzijos, iš
sirengėme

Į KELIONĘ ATGAL 
į namus, ir taip vėl kar
tojosi džiunglių kaimelių 
vardai: Mittone, Adamhę 
Bifoum, Oyan, Ayeme, 
N'sele, Kango Kougoulą 
N.toum ir Libreville. 

Laimingai persikėlėme 
keltu per Ogooue, ir tik 
davažiavus Mbinės keltą, 
atradome jį sugedusį vi
dury upės. Belaukdami 
ant kranto turėjome pra
leisti gerą porą valandų, 
kol jį sutaisė. Belaukiant 
iš vietinių gavome įvai
riausių pasiūlymų; pirkti 
vieną ar kitą menkniekį. 
Galiausiai visi įsigijomę. 
po šnekančią papūgą. Jos 
čia būna beveik vištos 
didumo ir nepaprastai 
kalbios.

Sutaisius keltą,persi- 
kėlėmeper Mbine, vėliau 
per Kango, kol netoli 
Douaniūng turėjome su-

Nukelta į 5 puslapį.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS

STUDENTAI
41.

pagy- 
žemė

Ne taip Stasė įsivaizdavo Naujuosius Metus. Moky
tojai šventė kartu su kolūkiečiais. Laukdama atvažiuo
jant Jono, ji savotiškai didžiavosi, galvojo, kad su juo 
nueis į klubą, kad jis visiems patiks... O Jonas atsi
sakė.

Vieniša stovėjo šampano bonka, tartum sa^aUQ1Sg’ 
gančia galvute stebėdamasi, kodėl taip tylėsim Net 
kodėl šie žmonės, pastatę ją ant stalo, ji?
Mitkis, atsitūpęs prie krosnies, nejmy^

Jonas matė, kaip Stasė tvarkę dėliojo indus. Jonas 
kad tik ilgiau užtruktų, J/^čios, silpnos; atrodė galė- 
gailėjosi jos, neprieįtę-g nereikėtų eiti į klubą Nors 
tų viską pada^‘" . bįjojo Stasės draugų, oky-

U i-s padaręs ką

- Cinfe-ang, cing-cag,- devynis kartus ats\m. 
bino Saliamo «ųkrodis.
\ - Sėskimės,-tarė SUė, įpildama avietines.

Jonas priėjęs apkabinrStasę. Lyg nuo šalčio suv 
pėQ siauri jos pečiai. Ji ^atsigręžė 1 Joną, pac 
jusi pietinę, susigūžė ir jispaudė prie kr4 es rai 
kas.

prie P^hko Joną.’

'®.a/^ęžė ^ve.-Bark. Tik ne-
, žinioj* " ^u viena man šviesus '
^dū.įieat^ ■
cių ^>usią ųe‘ . ,Jonui atr°dė, kad jis 
kaW hutų atr4ęs ne^ii^^T0 J’ Patf' tartum 
tas ' ę Jls- 0 kas kitas.

pėo siauri jos pečiai. Ji Atsigręžė į Joną,J*, pat

JO.

Jonas kalbėo apie savo meilę, apie tai, ad Sta
sė — puikiausi geriausia iš visų merginų.

Stasė nebarė j o į grindis, jos juodos ak} 
vėjo. StasėJėrė žodžius, kaip geria išdžiūva 
lietų.

Jonas -albėjo prisiversdamas, matydamas, ad rei
kia tęsti reikia kartoti tuos daug kartų sak' 
džius, kriuos Stasė priima kaip naujus, valandėlei pa- 
miršda‘a tai> kas buvo anksčiau.

__sėskimės, Jonai,— pakartojo Stasė. Be

us žo-

dabar 
šie jdžiai skambėjo visai kitaip; jos veidasįparau- 
do_Už mūsų laimę!—Stasė pakėlė taurelę.—Aš vėl 
tik1 ja,— ir mažais gurkšneliais išgėrė avietię. Ne 
suaistra, o su ilgos vienatvės jausmu, nesupijitamu 
j? pačiai, Stasė apkabino Joną ir pabučiavo.

Tuo tarpu kolūkio klube — kažkada Dambraos pa
livarko rūmuose ■■—buvo triukšminga. Svetainėj: — di
džiuliame, neseniai išbaltintame kambaryje —• legėjo 
žmonės. Galustalėj, apdengtoj ne baltu popieriui kaip 
kiti stalai, bet staltiesėm, šalia kolūkio pirminako ir 
Saliamienės sėdėjo Senieji Metai — statybininlų bri
gadininkas Kažemėkas. Lingytė jam prilipino ūsus, 
barzdą, uždėjo peruką. Jis pats kažkur susiraco ilgą 
dvarponio apsiaustą su geltonomis pynelėmis ait krū
tinės. Kažemėkas visų buvo pripažintas vakar* mar
šalka.

— Pakelsim už tai, kad dar ne kartą pakeitime! — 
i gaudė jo bosas.— Už tuos senius metus.

Jį nuolat patraukdavo už skverno žmona ir piktai 
sumurmėdavo:

— Tu žmones išgąsdinsi! Ploniau kalbėk...
Tačiau šiandien per linksmą balsų ūžesį niekas ne

laimingi? Be kan- Sudėjo Kažemėkienės pikto balso.

Rinkosi choristai.
Saliamas šiltutėlis šlitinėjo už paskutinės choristų 

eilės. Jo akutės blizgėjo, ant kaklo, siekdamas švar-

ko skvernus, kadaravo Marijonos numegztas margas 
šalikas. Keli vyrukai kalbino Saliamą:

— Lipk, Saliamonai, pas mus! Padainuosim „Saulelę 
raudoną..." Jaunystę prisiminsi. Balsas tavo tai smarkus.

— Oho, Saliamono balsas!..— pritarė kitas.
— Galima, brace,— pareiškė Saliamas ir užsirangė j 

paskutinę eilę, atsipūtė, keliskart giliai atsikosėjo į 
priekyje stovinčio nugarą ir ėmė laukti, kada kas duos 
ženklą dainuoti.

Atidarius sceną ir pabeldus maršalkai lazda, prasi
dėjo dainos.

— „Saulelė raudona..."— tyliai užvedė merginos. 
Įsijungė vyrai. Lingytė dirigavo, šypsena, galvos krus
telėjimu padrąsindama dainininkus, pati įsijungdama 
į dainą. Staiga ji sukluso. Argi ją apgautų klausa?! Ne. 
Kažkas paskutinėj eilėj ėmė žemu balsu klerkti. Ji 
vos nenustojo dirigavus.

— „Eisiu į darželį..."— taip pat stebėdamosi daina
vo merginos.

— „Eisiu į darželį..."— pavėlavęs dar garsiau už- 
klerkė paskutinėje eilėj balsas, tartum kas žirnius pil
tų j duonkubilį.

Saliamas tematė priekyje stovinčio nugarą. Jo irgi 
niekas nematė, tik kumšėjo jį vaikinai į pašonę. Salia
mas, pagalvojęs, kad ragina jį dar stipriau užtraukti, 
iš visų jėgų, net akis išvertęs, vedė: „Skinsiu tris gė
leles..."

Irena viena ranka dirigavo, kita rodė choristams, 
Kad šie kuo greičiau išvestų tą, kuris bliauna. Iš pas
kutinės eilės nusileido vaikinas ir, nematomas iš žiūro
vų pusės, priėjo prie Saliamo. Saliamas tik pajuto, kad 
jį traukia už švarko žemyn. Atsisuko: stovi vaikigalis, 
įsikibęs į jo švarką, ir ženklais rodo, kad nuliptų. Sa
liamas, vis dar dainuodamas, ėmė gintis koja. Vaikinui 
pavyko sugriebti jį už šaliko galų ir nutarabanyti ant 
grindų. ■ * ' ' - ū

Baigus dainuoti, vaikinai klausinėjo Saliamo:
Nukelta 4-tan puslapiu.

Čia Lietuvos Daktarai.

J. BAUSYS 
technika

A. JUCYS 
fizika-matematika

M. LOLA
ekonomika
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KULTŪRW£j|KMWIKA
LIETUVĖ MOKSLININKĖ POEZIJOS IR POETIKOS

Kalifornijos universiteto 
prof.dr. Marija Gimbutie
nė, savo universiteto siun
čiama užmegsti draugiš - 
kus ryšius su Europos ir 
Artimųjų Rytų aukštosio
mis mokslo įstaigomis, bi
bliotekomis, muziejais ir 
mokymo institucijom is, nuo 
liepos ld.laftkosi Vokietijo
je. „

Po to vyks į Šveicariją, 
Italiją, Jugoslaviją.Graild - 
ją, Turkiją, Bulgariją, Ru
muniją ir kitus kraštus. A- 
merikongrįš rugsėjo mėn. 
perSkandinaviją ir Angliją. 
Drauge su profesore Ke
liauja ir 7 jos studentai a - 
merikiečiai.
KOVŲ DĖL LIETUVOS 
LAISVĖS 35-OMS METI
NĖMS ATŽYMĖTI 
LEIDINIAI .

enciklopedija 9o6 puslapių 
tome kondensuotai aprašė 
tautų poeziją .suminėdama 
visus žymesnius poetus 
Lietuvių poezijai ši anglų 
kalba išleistoji knyga pas
kyrė du puslapius smulkio
mis raidėmis, dėl ko tame 
f Jote sukondensuota visa 
ietuvių poezija su jos ats

tovais ir Lietuvoje ir už 
jos r ibųJDarbas labai kruo
pštus , objektyvus ir rim
tas.

Angliškai ji pavadinta: 
E ncyclopedia of poet ry and 
poeticSoĖdited by Ale Pre
minger. Franc J.Warnke 
and O. B. Hardison, Jr. ,A- 
ssociate Editor&Princeton 
New Jersey.Princeton Unk 
versity Press 1965. Tomo 
kaina 25 dol.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1845-ųjų metų gegužės 31-ąją Žemaitijoje, Bukantės Beniuševiėių
šeimoje gimė žmogus, kuriam buvo lemta užimti nepaprastą vietą lietuvių 
kultūroje. Nė viena tauta neturi tokios įdomios asmenybės literatūroje, kaip 
mūsų Žemaitė. Ji, atėjusi iš pačių liaudies gelmių, nebaigusi jokių mokslų ir 
ėmusi rašyti, turėdama jau beveik 50 metų, atskleidė tokį nuostabų, tokį di
delį kaimo vaizduotojos talentą, kad visuotinai pripažinta lietuvių literatūros 
•lasike.

Antanina Šalčiuviene, 
rašytoja, jau mirusi Lietu

voje. 1845-ųjų

TAUTOS FONDO

|4rljos Z)VVY/VM>\Oč>

NELAUKTAS GRAS INI- 
MAS

Parduotuvės savin - 
ninkas, neturėdamas ar 
nerasdamas išeities, 
skambino policijom
- Pone viršininke, iš

sigandęs esu nes gavau

Ryšium su Sovietų Rusi
jos agresijos prieš Lietu
vą, taip pat Estiją bei Lat
vija. 25-ąją sukaktimi, pa
ženklinusią Lietuvos lais
vės sutemų ir lietuvių tau
tos kovų Lietuvai laisvę su
grąžinti 25-tąsias metines 
Lietuvos Laisvės Komite
tas,ACEN gelbstint, ir Pa
baltijo Valstybių Laisvės 
Taryba, Laisvosios Euro
pos Komitetui paremiant 
išleido šiuos spaudinius:

1.MANIFESTĄ,kurio iš
spausdinta 25,ooo egz.- 
-anglų k., lo, ooo-ispanų , 
5ooo-vokiečių,3ooo-pran- 
cūzųbei ‘reikiamus kie t 
kius-portugalų,arabų ir i - 
talų /drauge su itališkąja 
ELTA/ kalbomis.

2.8psLbrošiūrėlę anglų 
kalba 25,ooo egz.

3. Brošiūra LITHUANIA 
48 psl., anglų kalba apie 
6,ooo egz.

4. BALTIC REVIEW/spe
cialus žurnalo numeris/, 
apie 3, ooo egz.

5. REVISTA BALTIC A , 
/specialus žurnalo numeri' 
ispanų k., spausdinamas.

6. Be to, šių metų akci - 
jai labai tinka Atstovų Rū
mų išleistas " Conditions 
in the Baltic States and in 
Other C ountries of E astern 
Europe.HEARlNGS before 
the Subcommittee on Euro
pe, Committee on Foreign 
Affairs House of Represen
tatives, E.ighty-nintn Con
gress’.’

BIULETINIS
Šiomis dienomis pasiro

dė pirmasis Tautos Fondo 
Huletinio numeris. Leidėjai 
nurodė, kad biuletinis iš
eis kas trys mėnesiai. Jo 
tikslas-informuoti atstovy
bes ir įgaliotinius apiė Tau
tos Fondo veiklą.Pirmajar 
me numeryje pranešta ko
kiuose kraštuose veikia 
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir 
Tautos Fondo atstovybės 
ir kurie asmenys jiems va
dovauja. Iš jo sužinome, 
kadVLlKas ir Tautos Fon
das savo atstovybes turi 
jau JAV-bėse,Kanadoje , 
Didž .Britanijoje, Nauj. Ze
landijoje , Australijoje , 
PrancūzijojąItaljoje,Vak. 
Vokietijoje , Venezueloje, 
Kolumbijoje, Argentinoje, 
B raz iii jo je, U rugva ju je.

"MARYTĖ " VIETNAME 
"Tiesos" birželio 29 d.

15o Nr. atspausdintas laiš
kas iš Vietnamo. Jo auto
rius Jonas Valdys rašakad 
jis Vietname žiūrėjo Lie
tuvoje pagamintą sovietinį 
filmą "Marytė". Kaip jis 
ten atsidūrė-kaip sovietų 
karinis technikas, kaip lai
kraštininkas ar kaip nors 
kitaip ?
• Rygos radijas baland
žio 26 d.pranešė:"Iš mū
sų respublikos statybos 
darbajns Sibire ir Tol. Ry
tuose išvyko 2oo asmenų".
• ĘdSirželio mėnesį gru 
pė okup.Estijos studentų 
išsiųsta į plėšinines Ka
zachstano žemes.Ir praėju 
siais metais jaunuolių bū - 
rys,4oo asmenų, studentai 
iš Tartu universiteto,iš že 
mės ūkio akademijos, Pėda 
goginio instituto, Aukšto
sios meno mokyklos bei 
Muzikos ir teatro instituto.

IŠ JONINIŲ PADARĖ SO- ATSISAKO DALYVAUTI 
VIETINIO JAUNIMO DIE- JAUNIMO FESTIVALYJE 
NĄ

Ryšium su perversmu
Lietuvos spauda rašo, Alžyre,BenBellą nuvertus 

kad birželio 27 d. ant Ram- pastaruoju metu jau kelia 
bynokalno ir šiemet buvo 
surengtos sovietinio jau
nimo dienos iškilmės, ku
rios e dajjvavo apie 2o. ooo 
žmonių.Įv/ko žirginio spor
to varžybos, o kai no viršū
nėje Kepstojo sukurtas lau
žas.

Maskvos statytiniai o- 
kup. Lietivoje stengiasi 
tradicinesjoninių iškilmes, 
lietuvių ii seno ruoštas 
antRambyio kalno ,nusa - monįuięauu 
visti .paverčiant jas sovie- valio pobūdį 
tine šventi.

mas klausimas ar nebus 
atšauktas š.m.liepos mėn. 
pabaigoje Alžyre numaty
tas atidaryti 9-sis jaunimo 
ir studentų festivalis. Ver
ta prisiminti Pasaulio Jau 
r±moSeim</WA'i/paskelb - 
tą "atvirą laišką" Alžyro 
jaunimui. 57 kraštų jauni
mo organizacijas atstovau 
jąs Seimas/asamblėja/pa- 
brėžė vienašališką komu t 
nistų organizuojamo festi
valio pobūdį .

minis ?
- Ne. Laiškas aiškiai 

pasirašytas.
- Kas gi tą laišką pasi

rašė?
- Mokesčių inspekto - 

rius...
PATS SAVĘS NEPAŽINO 

Austrų mokslininkas 
Machas, machizmo sro
vės kūrėjas, buvo mizer- 
nos fizinės išvaizdos 
žmogus - liesas, mažiu
kas, apšepęs. Kartą, jis 

— važiavo autobusu. Įėjęs 
atsisėdo, bet pažvelgęs 
į priešingą autobuso pusę, 
nustebo, pamatęs jam ge
rai pažįstamą žmogų, bet 
labai suvargusį? ir pa

galvojo: " Aš gi jį gerai 
pažįstu, bet kas jis 
toks ?" - Pasirodė, kad 
vis-avis buvo veidrodis...

Juoktis - sveika.
J. Jablonskis.

MARKAS TVENAS TRAU
KINYJE

Rašytojas Markas 
Tvenas kai kada užsi
miršdavo, išsiblaškydavo. 
Kartą jis važiavo trauki- 
nūL. Konduktorius iš jo 
Eaėmė bilietą, kaip ir iš 

itų keleivių. Markas 
Tvenas, po kurio laiko 
susirūpino ir kreivėse į 
konduktorių:

- Grąžinkite man bilie
tą. ..

- Aš negaliu jums grą
žinti bilieto. Ir iš jūsų 
aš gi jo nereikalauju man 
parodyti, - atsakė kon
duktorius.

- Aš prašau man belie- 
tą grąžinti, nes aš už
miršau, kur aš važiuo
ju, o biliete parašyta vie
ta, kur aš važiuoju...
PASIKALBĖJIMAS CIR
KE

Cirke vyksta vaidini
mas: moteris įkiša^gal- 
vą liūtui į nasrius. Žiū
rėdami to vaidinimo, du 
vyrai tarp savęs kalbasi, 
dalindamiesi įspūdžiais:

- Nenorėčiau būti jos 
vietoje ... Brrr ... - sa
ko vienas.

- O aš - liūto vietoje, - 
atsako kitas.

- Kodėl?
- Nepakenčiu burnoje 

plaukų...

PABALTIEČIAI NETEKO 
GERO DRAUGO VOKIE-

• Michailovo apeliaciją 
teismas priėmė ir baus
mę sumažino iki 2 metų 
lygtinai. M ichailovas tuo 
nepatenkintas ir bylą tęs.

• Kun. Janulionis, dabar ■ ------ B BraznijOs s ošti

čia auksinį kunigystės ju
biliejų.

~]1VAIKU DARŽELIS i

Birželio 24 d. V. Vo
kietijoje mirė Bundesta
go narys dr. Fr.Willeke. 
Velionis dirbo ir tarpt. 
Komitete Krikščioniška
jai Kultūrai Ginti, buvo 
prezidiumo narys. Jo as- 
5enčoši?dųapabalUjonrteei- Brazilijos sosti-
kalų užtarėją ir talkinin- neje, Rio de Janeiro, šven- 
ką. E.

Bogotoje, Kumbijoje, lietuvių kolonija Nuotraukoje 
viršuje kun. VMankelitlnas skaito paskaitą. Apačioje Begotos lie
tuviukai šoka (Utinį. Bogotoje veikia šeštad. ituanistinė mokykla, 

PO OPEROS CHORO koncerto M. ir A. Rudžiai surengė priėmimą lietuviams svečiams. Nuotr. VI. Juknevi kuriai vadovas A. Grinienė, neseniai atvykai į§ Australijos. 
člau3- A. vedrio nuotraukos

STUDENTAI Atkelta iš 3 puslapio.
— Kai dainavai, Saliamai, ar nematei, ką ten ištem

pė už šaliko?..
— Nemačiau, brace,— nenoriai atsakė Saliams s.— 

Eisiu gerklę pavilgysiu, išdžiūvo nuo dainų...
Šįkart Saliamas nesumelavo — jis iš tikrųjų nematė, 

ką tempė iš paskutinės eilės. „Gerai, kad nėra Stasės,— 
pagalvojo.— Nebūtų kur akių dėti..."

Stasė ir Jonas vėl sėdėjo nerasdami kalbos. Ana va
landa išblėso kaip žarija gęstančiame lauže. Stasė glos
tė Mitkį ir, beveik nesiklausydama, ką pasakoja Jonas, 
galvojo apie savo draugus mokytojus, kartu palydin
čius Senuosius Metus.

Jonas gailėjosi, kad neliko Vilniuje. Stasei tarp mo
kytojų būtų linksmiau. Ir tegul... Pas Eleną ant pianino 
dega žvakės. Kambaryje prieblanda. Elena skambina ir 
dainuoja. Gera būtų pasiklausyti. Atsiloštų sofoje, nie
ko nereikėtų.pasakoti. Jis ruošėsi egzaminams, o Stasė 
jo visai neatjaučia.

Į langinę stipriai pabeldė.
— Kas?— sukluso Jonas.
— Mokytojas,— atsakė Stasė, pažinusi Šarkelės bal

są, ir nuėjo atstumti durų.
— Anielius Šarkelė,— nelaukdamas, kol Stasė pra

dės supažindinti, Anielius vos įėjęs ištiesė Jonui savo 
ilgą ranką.

Jonas pasisveikino ir tuojau su perdėtu mandagumu 
ėmė sodinti prie stalo, norėjo nuvilkti paltą, bet Šarke
lė nusivilkti nesutiko.

— Vadinasi, Stasė, draugas Jonas ir katinas Mitkis 
sutinka Naujuosius Metus,— juokėsi Šarkelė, žiūrėda
mas į Stasę, kuri pralinksmėjus dėjo jam torto.

Jonas įpylė avietinės.
— Kodėl neatėjote? Laukėm. Mane iškomandiravo 

jūsų atvesti. Vilkitės ir einame. Dvylikta netoli.

Stasė pasižiūrėjo į Joną. Jai ir be žodžių buvoiš- 
ku, kad Jonas neis:. „Gal vienai eiti? Eiti, ir vijas! | 
Ir taip pakanka apkalbų. Kam dar labiau jas kurstj..."

— Matote...— pradėjo Jonas.
Stasė jį pertraukė:
— Atleisk, Anieliau, mes sugalvojom dviese stik- 

ti Naujuosius Metus...
Bet Šarkelė nepasidavė:
— Tu ar katinas Mitkis sugalvojo?— neva jutais 

paklausė Šarkelė.
— Nesipykim, Anieliau,— prašė Stasė.
Šarkelė dar apie šį bei tą paplepėjo, užkando prto 
pakilo.
— Palydėkit mane, draugas Jonai. Parūkysite,— 

tarė jis, susiruošęs eiti.
— Mielu noru.— Jonas apsivilko paltą.
Mėnulio pilnatis, tarytum tyčia pakabinta šiąnaktį 

virš kolūkio, apžiūrinėjo laukus, visais langais švie
čiantį klubą. Iš tenai girdėjosi, kaip smuikas vdžioja 
lėtą šokį.

Apšerkšniję Sietuvėlės pakrantės, stori ir balti 
elektros laidai, mėnesienoj pabalęs beržų kelias, odės, 
tik siūbtelėjus stipresniam garsui, nukrės nuo savęs 
šerkšną. Po kojų girgždėjo sniegas. Lyg pritariamas 
smuikui, Sietuvėlėje skambtelėdavo trūkdamas ledas. 
Smuikas ir toliau vesdavo savo melodiją, o ledo skamb
telėjimas, vienišas ir gailus šioje puikioje ndetyje, 
sustingdavo šaltame ore.

Šarkelė Jonui kalbėjo:
— Nenorėjau gadinti jums nuotaikos, bet teks. Su 

Senaisiais Metais reikia atsiskaityti, draugas Narkaiti. 
Žaidimas, kurį jūs pradėjote, yra šlykštus. Veskite 
Stasę.

— Ar jūs tik ne prokuroras?—paklausė Jonas.
Šarkelė supyko: „Ką pasakys Špokas? Ar teisingai aš 

elgiuosi?"
— Mes visi prokurorai. Teismą, jeigu prireiks, ra

sim, Jonai Norkaiti,— Šarkelė pabrėžė Jono pavardę.

ir

l

Kaip vienas nuginklavo visą būrį...

7^.o

— Teveli, tas dėdė irgi tiktai iki 
moka skaičiuoti...

ji

„Gali į Institutą prausti,— dingtelėjo Jonui.— Te
gul. Man viskas vis vien..:,

— Raskit teismą,—abej\gai atSakė jis.
— Negi nematai, kokia uiki Stasė?!
— Neagituokite. Matau. Ms vesim Ko daugiau 

manęs norit?
—■ Tokiu atveju mes būsimdraUgaį
— Gerai.
— Laimingų Naujųjų Metų,— \isveikino Šarkelė ir 

pagalvojo: „Meluoja žaltys. Ech, i-albos man trūksta 
Špokas tai pakalbėtų! Iš tokio Jo, tik du|kgS 
tų..."

— Laimingų ir jums,— Jonas pad,į. ranką
„Ko jie visi iš manęs nori! Lyg kokkiėšYKą in. , 

Metų naktį tardo..."— galvojo grįždama į vidų.
— Tuojau atkimšime šampaną,— sutko Joną 

sė. Ji sukaupė visas jėgas.
Naujus Metus reikia sutikti prideramai.
Negalima liūdėti.
Jie turi būti laimingesni už praėjusius.
Jonas nustebo, kai Stasė, paėmusi už rankos 

sodamasi, vedė jį prie stalo.
— Artėja dvylikta, — kalbėjo Stasė.— Padėkim 

minutėlę, Jonai. Pagalvokim. Praėjusiais met* daug 
blogo vienas kitam padarėm. Jis turi išnykti^iešpa- 
tie! Kiek prisikentėjau nuo kreivų žvilgsnių-°džiais 
čaižė... Kaip išsiilgau to trupinio šilumos, p randa 
namuose kiti žmonės. Tu nesi toks blogas/ya^ ne
manau, kad to būtum norėjęs... Tu nesup‘aii nePl 
galvojai. Pagalvokim, Jonai. Artėja dvylile

dviejų

— Tu jau per didelis į darželį eiti!
— Až ne dėl savęs... Kai apsivesiu ir turė
siu vaiką — jam gi reikės į darželį eiti! a. kazakausko.

•—Te7! zoologijos sode

rūk-

ujų
Sta-

persirengti. Mtaf,

Artėjo dvylikta. . ,
Artėjo naujametinis Saliamo saliutai „Pliem kių 

kolūkyje.
Kažemėkas pasilenkęs klausėsi, ką jam kuždėjo 

liamas, ir pritariamai linkčiojo galvą.
Nukelta 6-an puslapi

čia mane

J. rj'-,a,,s 

fiy'

peilnvi

— O po operacl|o*» 
nebūsit* uti^tal
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MOKT|REAL
MONTREALIO JAUNIMO 
STOVYKLA

Šiais metais Montre- 
alio jaunimo stovyklą, 
kaip ir praeityje, orga
nizuoją skautai ir skau
tės, tačiau joje lygiomis 
teisėtais kviečiami daly
vauti ir skautų organiza
cijai nepriklausą jaunuo
lės ir vaikai. Stovykla 
prasideda liepos 31 d. ir 
baigiasį rugpiūčio 14 d. 
Kaina už abi savaites vie
nam - 30 dol., dviems- 
50 dol., - trims ar dau
giau - 60 dol.

Į stovyklą registruo
ją: D. Sibitytė, tel. 366- 
8292 vilkiukus, Ramunė 
Kudžmaitė, tel. 255- 
5579 paukštytes, Rimas 
Navikenas, tel. 259-4498 
skautus ir Aušra Luko- 
ševičiūtė, tel. 768-0322 
skautes.

Stovyklavimas šiemet 
bus daug įdomesnis ir pa
togesnis, kadangi pati 
stovyklavietė yra žymiai 
geriau paruošta.

Algis Rudinskas.

Žemiau žiūrėkite planą, 
rodantį, kaip pasiekiama 
stovyklos vietovė prie La
ce Sylvere- Sidabrinio eže
ro.

POINTE FORTUNE 
vietovė pasiekiama:

Vykstant iš Montrealio 
17 keliu pro Dorion ir Ri- 
gaud miestelius. Už Ri- 
gaud ketvirtoje mllioje 
sukti į dešinę į Pointe 
Fortune. P. Skruibio so
dyba yra prie pat kelio 
dešinėje pusėje. Vietovė 
bus paženklinta lietuviška 
vėliava.

Vykstant iš Ottawos, 
17 keliu Montrealio link 
iki Onterio-Kvebec pro
vincijų ribos,netoli ribos 
stebėti rodykles, rodan
čias į Pointe Fortune , 
sukti kairėn, Ottawos u- 
pės link.

Taip pat patogu iš 17 
kelio pasukti |Hawkesbary 
miestelį ir iš jo vykti to
liau senuoju, palei upę 
einančiu keliu iki Pointe 
Fortune.

Pavažiavus Pointe 
Fortune apie dvi mylios 
kairėje pusėje yra P. 
Skruibio vietovė.

Vykstant Autobusais 
iš Montrealio ar Ottawos 
labai lengvai Pointe For
tune pasiekiama,nes auto

busas eina 17 keliu.
• PonaŲ Makauskai atos
togavo Čikagoje ir grįž - 
damj atvežė į Montrealį 
E. Sipelį, kurispp. Ma- 
auskų šeimoje viešės 

iki rudens.

• B. Strimas su žmona 
iš Toronto vieši pas p. 
Jukonienę.

STOVYKLA
PONŲ SKRUIBIŲ VIETOVE, KUR SEKMADIENĮ, LIEPOS 25 DIENĄ, ĮVYKS PIRMASIS MONTREALIO IR OTTAWOS LIETUVIŲ 
SUSITIKIMAS

Atvaizdai rodo Ponų Skruibių vietovę, kurioje įvyko Montrealio šaulių kuopos piknikas. Viršuje kairėje Pr. Paukštaitis tariasi 
su p. Skięuibiu dėl liepos 25 d. subuvimo; vidury-pp. Skruibių namai ir prie jų sėdi p. Skruibienė, pp. Janušai, p. Paukštaitis ir 
stovi J. Siaučiulis; dešinėje vaizdas į Otavos upę ir vaikų pliažą. _ Vidurys: kairėje šauliai, šauliai su svečiais ir prizų įteikimo mo- 
nentas; vidury šaulių kuopos pinu. p. Barauskas. Apačioje gausūs pikniko dalyviai.
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BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

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

UŽ indėlius mokame 8°'. dividend'

PAS A. SCHWEITZER’l
Atkelta iš 3 psl.

stoti, neskęlias buvo už
blokuotas. Čia kelias per 
džiungles, geriau pasa
kius takas, yra toks siau
ras, kad vienam automo
biliui vos, vos yra vietos. 
Su prasilenkimu visuomet 
būna daug problemų. Pats 
kelias yra iš late rito mo
lio, lietaus išgraužtas, 
duobėtas ir pravažiuoja
mas tik automobilais, ku
rie turi keturių ratų trau
kimą. Dar viena kelio 
ypatybė, kad jis yra ne- j__ *____ ____
paprastai vingiuotas ir yra palyginamai mažas, 
matomumas dažnai būna tačiau tokių numerių pa- 
vos už keliolikos pėdų, sitaikočia beveik kasdie- 
Nors ir lėčiausiai va- ną.

žiuotum, tačiau visuomet 
yra pavojus, kad iš prie
kio atvažiuos kitas auto
mobilis, ir tuo būdu iš
vengti susidūrimo yra 
visuomet menas. Kelio 
blokada ir buvo toks šu- 
dūrimas dviejų sunkve
žimių. Kad pravažiavus 
turėjome pirmiausiai iš 
šonų kirsti medžius ir ki
tą džiunglių augmeniją, 
pilti į griovį laterito, kol 
galų gale, galėjome šią 
nelaimę aplenkti. Nors 
judėjimas per džiungles

Kol pasiekėme Libre- mirgėjo tropinis žvaigž- 
ville, jau buvo įsismagi- dynas. 
nusi naktis, ir danguje

M. MACIUKAS
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 PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO 

DALIS.

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens & Textiles

4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinko* kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausia* angliška* vilnone* medžiaga* vyriškiem* ir 

moteriškiem* kostiumam* ir suknelėm*.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiem* ir moteriškiem* kostiumam* ir paltam*.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

BENDRI ĮSPŪDŽIAI

Nei vienam,nei kitam iš 
jų kelionė į Lambarėnę ne- 
padrė didelio įspūdžio . 
Pirmasis vis turėjo dažnai 
pakely sustoti, kad už dan
ties ką nors užmetus, ir 
net jau būnant Lambarėnė- 
je vienu metu buvo nepa
prastai susirūpinęs,kaa ne- 
pavėluotumėm pietų A-ntxar 
sis iš karto pasisakė, kad 
daugiau tokios kelionės už 
jokius pinigus nedarytų, 
kadangi tai yra surišta su 
perdaug pavojų, o antra jis 
galvojąkad tokie pastauk o-

- jimai, kaip kad Lambarė- 
nėje gyvenahčio Alberto 
Schweizerio šiais laikais 
yra jau seniai atgyventi 
Aš,žinoma, visa mūsų eks
pedicija buvau nepapras
tai sužavėtas, ir tos patir
ties beitokios kelionės ne
atsisakyčiau pakartot nors 
ir šimtą sykių.

Alfredas Pusarauskas.

LONDON,

1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. Laurinaitis

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

Kostiumų kaino* (bu vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95
Atskiro* kelnė* nuo $15 iki $25.

79 ir 81 St Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAl.

A. NOKKELIUNAS
Commisioner of the Superior Coutt of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

ME 7-bin

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachin*.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengva* mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybini* popieri*.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužiu* ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Pi tiulis. P. Ket Sulis. A. Greibu*.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

PJAUNAS LIETUVOS 
GYDYTOJAS

Western Ontario, 
Londone, Universiteto 
Medicinos fakultetą bai
gė lietuvis Eduardas Ra
gauskas ir gavo medici
nos gydytojo teises ir 
vardą. Jis yra senesnių
jų emigrantų Jono ir Onos 
Ragauskų sūnus. Tėvai 
kurie dabar turi gražų 
ūkį Wardsville Ont. tik
rai turi kuo pasididžiuoti, 
nes jaunasis gydytojas, 
26 metų, jau yra baigęs 
du minėto universite
to fakultetus: I960 metais 
gavo jis Bachelor of Arts, 
o dabar gydytojo teises ir 
vardą. Jaunąs is gydytojas, 
nors ir gimęs Toronte 
Ont., bet puikiai kalba 
lietuviškai.

Gydytojo praktiką jis 
atliks vienoje Toronto li
goninėje, kur ketina išbū
ti porą metų.

Netik tėvai bet Wards
ville's, Rodney, West 
Larne apylinkių lietuviai 
džiaugiasi nes susilaukė 
ir savo tarpo Pirmo Lie
tuvio Gydytojo.

Linkėtina jam ger
iausios sėkmės ir sau - 
lėtos ateities.

L. E-tas.

Dr. Eduardo Ragausko 
atvaizdas 3-me šio nr. 

puslapyje.
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TOa^\rTO ŽVIRGŽDAIS BESIBAR- 
STANTI LEONIKA

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 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama“ ima 7% vieton 7 % %.

Už paskolas ir — morgičius — 6 % %. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveiu apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos'* nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Neaiškios kilmės grar 
žutė, pasivadinusi skam
biu Rimvydaitės vardu, 
pasisėmė zvirgžkais at - 
Utiieštų trupinių / "Tėv. 
Žiburiai", Nr. 27 / ir 
ėmė jais barstyti Toronto 
verslininkams į akis. Ne
žiūrint autorės bręstan
čio amžiaus, kuris' nesi
derina su senstelėjusios 
davatkos pletkais, jauno
ji reporterė labai netin - 
karnai aprašo Toronto 
verslininkus, amatininkus 
ir net daktarus.

CANADA

NAUJAS KANADOS 
DARBO KODEKSAS

Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSET
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5. Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501 

Res. BE 3-0978

PETER ZINKO

3ARRISTERand SOLICITOR 
ADVOKARAS ir NOTARAS

Tel. office: LE 1-1054
Res; BE 3-2472

1 Roncesvalles Ave 
Toronto 3, Ont.

.

A.E.McKEGUE, O.C 
Barrister and Solicitor
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.

Anot mergaitės 
žvirgždėtų išvedžiojimų, 
tautietis, sumanęs pa
siųst savo giminėms 
siuntinį ir nuėjęs tai pa
daryti, parduotuvėje su
žino visokių naujienų. 
Ten jis patiria apie šyk
štų, savo giminėmis ne
sirūpinantį kaimyną ir 
tik išpardavimo progomis 
besinaudojančius, šlamš
tus bei pigias medžiagas 
saviesiems siunčiamus 
pažįstamus.

Yra tekę siųst ne vie
ną siuntinį iš Baltic Eks- 
porting Co. ir, tenka pa
brėžti, kad be malonaus 
ir sąžiningo patarnavimo 
nėra tekę girdėti nei jo
kių gandų ir, tuo labiau 
jokių plotkų.

Toliau Leonida teigia, 
kad nuėjus pas dantistą, 
daktaras bekrapšteneda
rnas dantis išpasakojąs 
apie šykščius Jonus ir 
Antanus su kreivais dan
timis. Nors autorė mini

Įsigalioja nuo 1965 m. liepos mėn. 1 d.

LIEČIA ŠIAS PRAMONĖS SRITIS:

• GELEŽINKELIUS, veikiančius už vienos provincijos ribų
• Tarpprovincinius įr tarptautinius TRANSPORTO kelius
• TIEKIMO VAMZDŽIUS išeinančius už vienos provincijos ribų
• TELEFONĄ IR TELEGRAFĄiąeinančius už vienos prbvincijos ribų
• visas RADIO IR TELEVIZIJOS stotis
• visą PREKYBINĮ laivyną ir su juo surištą patarnavimą
• Tarpprovincinius ir tarptautinius KELTUS
• visą ORO TRANSPORTĄ
• visus BANKUS
• visas URĄNIJAUS KASYKLAS ir tolimesnį produktų apdirbimą
• visus GRUDŲ ELEVATORIUS
• visus MALŪNUS ir PAŠARO GAMYKLAS .PAŠARŲ SANDĖLIUS, SĖKLŲ 

VALYMO STOTIS
• PAGRINDINŲ ŽVEJYBĄ, kur žvejai yra samdomi
• daugumą FEDERALINĖS VALDŽIOS KORPORACIJŲ

KODEKSAS NUSTATO ŠIUOS STANDARTUS:

1. Standartinę 8 valandų darbo dieną ir 40 valandų darbo savaitę su 8 valandų 
per savaitę viršvalandžių ribą, apmokama pusantro karto reguliarios darbo 
valandos mokesčio atlyginimu.

2. Minimalinį $1. 25 per valandą atlyginimą.
3. Dvi savaites per metus apmokamų atostogų.
4. Aštuonias apmokamas bendras nedirbamas dienas švenčių metu.

Bttttttttttttttttttmmttttttttmttttmmttmtttmttmnmttitttntttmttttmittt;:

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:

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

mūsų naujų maisto 
katalogų.

vį» , t .. .r* TT4 . ...

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustos įvairiu., 
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti 

bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. TeL LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.

Savininkai A. ir S. K A L O Z A.

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

gos, foto aparatai ir t. L.

^KAITYK PLRTIHK 
HEPff/KLflUSOrtti LfGTUVn

etiką, bet savo rašinyje 
jos mažiausiai laikosi. 
Tiesiog koktu skaityti to
kius neetiškus išsireiš
kimus apie mūsų dantų 
gydytojus, tuo labiau, kad 
visa tai yra tiesiog ap
čiuopiamas melas.

Šumanius ką nors pa
sisiūdinti ir užėjus pas 
siuvėją, anot žvirgžkais 
besibarststančios mer
gaitės, tuojau sužinai a- 
pie kuprotą Rožę ir krei
vą Antosę. Ten, iš tave 
matuojančio siuvėjo pa
tiri i, kurio pažįstamo 

žemesnis ir kurio 
: visai šlei- 

Nežinia kokias in- 
i Leo-

petys žemesni 
kaimyno figūra 
va. :
tencijas turi 
nida, bet

Jei pasirodytų, kad naujų darbo valandų, dėl nepalankumo tarnautojams ar nuo- 
stuolingumo pramonei neįmanoma tuoj pat pritaikinti, gali atidėti tokį naujų dar
bo valandų įvedimą, duodant laiko palengva naujoms sąlygoms prisitaikinti. Pra
monei, veikiančiai tik vietos apylinkėje, naujos minimalinės algos mokėjimo į- 
vedimas gali dar būti atidėtas.

Dėl pilnesnių informacijų apie naują kodeksą 
rašykite į:

Labour Standards Branch, 
Department of Labour, 
Ottawa

LABOURDEPARTMENT OF
Hon. Allan J. MacEachen, Minister of Labour/ George V. Haythorne, Deputy Minister

pasakoti apie mūsų siu- vėjų patarnavimais. Ar 
vėjus yra tikrai neetiška tai malonioje Ardavičiaus 
ir, svarbiausia, kadtai siuvyklos atmosferoje, ar 
nėra tiesa. Yra tekę ne gan prabangiai įsikūru- 
kartą naudotis savųjų siu- šioje Beresnevičiaus

Toronte gyvenančių pabalticčių karo veteranai, bendrame posėdyje aptarė bend
ras problemas. Kairėje lietuvių atstovai ■'.Matulionis ir A.Kuolas.

krautuvėje, nieko kito 
šalia malonaus patarna
vimo nėra tekę patirti ar 
nors išgirsti. Kokia tai 
būtų amatininko etika a- 
tėjusiam, 
mesnės

joti korespondentės tiksl
ais. ..

Rašinio pabaigoje Leo
nida reikškia gėrio troš
kimą, kai tuo tarpu dės
tomos mintys yra dvi
prasmiškos, visai tam 
priešingos ir nesiderina 
jaunosios kanadietės gal
vosenai. O gal redakto
rius nebesuspėjo atydžiau 
perrašyti, o gal tiksliai 
ištaisė rankraštį?

S. Pranckūnas.
"Nachrichten aus dem 

Baltikum", nr. 28,1965 m. 
birželio m. Stockholm .tu
riny: apie Pabaltijo okupa 
vimą, kraštų sovietinimą, 
sovietinės santvarkos su 
kakties iškilmes Estijoje, 
apie latvius sovietų kon
centracijos stovyklose. 
Biuletenyje paskelbta daią 
žinių iš šios dienos Esti-

gal ir arti
mesnės pažinties pilie
čiui, pasakoti apie Kurio 
kliento nevykusia figūrą. 

Dar blogiau autorė 
nurašo apie kirpyklas ir 
čia įjungtus grožio salo - 
nūs. Ten užėjęs klientas 
sužino apie kaž kieno 
slenkančius plaukus ar 
kurias kitas žmoniškas 
negadas.

Skaitai laikraštį ir 
netiki, kad "T. Z." galė
tų žarstytis nesvariais 
žvirgždais atmieštais 
trupiniais į gražiai, net 
ištaigingai įrengtas kir
pyklas ir grožio salionus. 
Užtenka tik paminėti ge
rai užsirekomendavusius 
Jotauto, Astrausko, Kau- _ ___________________
naičių, Sekonienės var- jos Latvijos ir Lietuvos gy, 
dus ir tenka pradėti abė- venimo E .

STUDENTAI Atkelta iš 4 puslapio.

— Marijonėl, aš tuojau grįšiu,— tarstelėjo Saliamas 
žmonai ir su trimis vaikinais išskubėjo pro duris. Jis 
tapsėjo j Zypliškės miškelį pirmas, nuolat prie ausies 
prisikišdamas didžiulį kišeninį laikrodį.

Numetė nuo bombos šakas, apdėjo smaluotomis pa
kulomis ir nuvedė ploną pakulų pynelę, kad uždegus 
ugnis ne taip greitai prie bombos prieitų ir kad pade
gėjas spėtų pasislėpti.

Pasiruošimai buvo baigti. Saliamas iškilmingai pa
skelbė:

— Be dešimt minučių dvylika. { vietas!
— į kokias vietas? — klausė vaikinai.— Mes nepa- 

siskirstėm...

— Pasiskirstykit! — komandavo Saliamas. — Trys į 
šalis saugoti, kad neprieitų žmogus, ketvirtas — padegti!

Visi žvalgėsi vienas į kitą — nė vienam nesinorėjo 
padegti tos prakeiktos bombos. Maža kas gali atsitikti? 
Nespėsi pabėgti, o ji —bach! Daugiau saliutų neužsi
manysi.

— Tai gal jūs, Saliamonai, padegsit... — numykė 
vienas.

— Brace, jūs, jaunieji, į krūmus lįsit, o senį paliksit 
prie bombos!— šiaušėsi Saliamas. —• Man koją skauda.

—- Bijote, Saliamonai?—• pakurstė kitas.
— Kas jum sakė, kad Žibutis bijo, varliai! —iškart 

plykstelėjo Saliamas.— Aš su banditais vienas prieš 
vieną karą vedžiau! —Jis pasijuto mirtinai įžeistas. Pats 
nesumojo, kaip generolišku balsu sukomandavo:— Marš 
į vietas! Tu — prie kelio, tu — prie parko, tu — į pa
laukę! Aš ugnį vesiu.

Vaikinai išnyko kaip nebuvę. Saliamas išsitraukė 
degtukus. Jį išpylė prakaitas, ėmė drebėti kairė koja.

Be penkių minučių dvylika... Saliamas dėl viso pikto 
persižegnojo su degtukų dėžute ir užbraukė degtuką. 
Sis užgeso. Saliamas su palengvėjimu atsiduso. Uždegė 

antrą. Pakulų pynele ėmė raitytis ugnis. Saliamas metė 
degtukus ir pasileido bėgti. Jam pasirodė, kad ir kojos 
pailgėjo,— taip lengvai strykčiojo per kelmus. Kelnių 
kiška užsikabino už įšalusios į žemę šakos. Saliamas 
su neregėta jėga patraukė, ir: „D-r-r..."—plyšo kelnių 
kiška. Blykčiodamas baltom apatinukėm, plumpsėdamas 
skrandos skvernais, Saliamas jau šokinėjo ir per mažas 
eglaites.

Tuo fnetu Kažemėkas žmonėms pranešė:
— Saliamas su vaikinais darys saliutą. Nenusi

gąskit.
Saliamienė negirdėjo nė vieno tolimesnio žodžio. 

Jos paširdžiuos kažkas trūko: „Oi, visai pakvaišo se
nis!.. Išplūsiu šįkart, oi, duosiu aš jam!..“

Laukuos pokštelėjo, bet ne taip jau garsiai.
— Mickus iš dvivamzdžio,— paaiškino Kažemė

kas.— Čia ne Saliamas, kai jis...
Tolimesnių Kažemėko žodžių ne tik Marijona, bet 

niekas neišgirdo. Baisia jėga driokstelėjo, net sutirtėjo 
langų stiklai.

Viskam nutilus, lyg iš po žemės sklido tolimas 
balsas:

— Užmušė mane!.. Užmušė mane!..
Žmonės pasipylė į kiemą.
Priekyje visų link Zypliškės lėkė Marijona. Su Sa- 

liamu nelaimė atsitiko! Vienas už kitą tamsesni vaiz
dai temdė, moters akis.

Iš miškelio priešais ją subaltavo apatinės kelnės. 
Griovį lengvai peršoko Saliamas. Marijona sugriebė 
jį į glėbį ir mėnesienoje tartum tikrino, ar tas pats Sa
liamas: apžiūrėjo veidą, liesą, su didele kumpa nosimi 
ir atsikišusiomis ausimis. Ne, Marijona nematė kumpos 
nosies ir atsikišusių ausų. Matė mielą veidą, savą jau 
keturiasdešimt metų.

— Kas su tavim, Saliamai?! Kas?! — klausinėjo, 
glausdama jį prie savęs.

— Nieko,— trumpai tarė Saliamas, kaip ir pridera 

komanduojančiam. Jis pamalė keliu atbėgančius žmo
nes.— Ko visi lekia kaip į demonstracijas?! Čia nėr ko 
žiūrėti, klausyt reikėjo.

Saliamienė tik dabar pamatė, kad abi Saliamo kel
nių kiškos perplėštos.

— Seni! Seni!—lingavo galvą žmona.— Drabužėlį 
suplėšei... Žilė galvon — velnias uodegon...

— Cit, močia! Sulopysi, ir bus gerai,— nepasidavė 
atakuojamas Saliamas ir, pagarbiai praleistas, priekyje 
visų traukė į klubą. Atsigręždamas vis pasakojo: — 
Bombos šukės ž-r-r-r, kaip žirniai iš maišo... Aštresnės 
kelnes suplėšė... Dvi bumbt bumbt į kaliošų padus. 
Toli pasitraukęs buvau — nepramušė... Dunkst kelios 
ant nugaros. Maniau, gyvas neišliksiu... Kaip balselis, 
brace, a? Atomas!..

Prie klubo Saliamą apspito merginos.
— Saliamėli! Kas mums smuikuotų, jei tave būtų 

užmušę?!
Kažemėkas pasivedė Žibutį į šalį:
— Einame į vidų, už tos užuolaidos, kelnes duosiu. 

Su apatinėm pabūsiu. Po grafo ilgaskverniu nors nie
ko nematyti...

— O kas mano matyti? — nustėro Saliamas.
— Lyg ir nieko, ale nepadoru,— sumykė Kažemė

kas, tempdamas jį į vidų.
— Aš tuoj... tuojutėliai... Parbėgsiu ir persimausiu 

savom.
Ką bekalbėjo, ką bedarė Kažemėkas — niekas nepa

dėjo. Užsispyrė Saliamas eiti namo persimauti kelnių. 
Net ir maršalką ėmė vadinti:

— Einam kartu. Tokia proga po stiklelį avietinės, 
po stiklelį imbierinės išmesim. Einam...

Kažemėkas per daug nesispyrė, ir jiedu, vienas kitą 
prilaikydami, pasuko į Žibučio sodybą.

Daugiau bus.

— Oi, palauk, palauk. 
Sakydavo man mama...

— Ponas geriate degtinę!
— Jeigu ponas daktaras pavaišin

site. ..

G
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Vysk. Valančiaus šeštad. prad. mokykla, Hamilton, Ont., 1964-65 m. m. Mokiniai ir mokytojai. 1® skyrių. Mokinių 218
Foto A. Juraičio

LTOMHAM!
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATINIAME BANKELYJE
TAI IT A m 

h i z*. rv r~k.
Hduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 doL, 

morgrčių paskolos iki 60% turto vertės.
Už Hras mokama 4%% dividendo ii pelno, už 

depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolų 
draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. -—8 vai. vakaro.
21 MAIN St E. Room 207. Tek JA MS11

,NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L

Toronto įstaigos bendradarbis
Dr. jtir. W. Mastis

Namų, farmų, ar bet kurie 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

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

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

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

minėtu laiku.

nuotraukose Kiekvienam 
bus malonu stebėti, kokia 
graži ir darbšti buvo Ha
miltono lietuvių še.ima 195® 
-1965 m. laikotarpyje.
BUVUSIEMS "GYVATARO1 
DALYVIAMS

item su "Gyvataro" 
rbo metų sukaktimi,

15 METŲ SUNKAUS,BET 
GARBINGO DARBO SU

KAKTUVĖS

1950 m. G. Breichinanie-j 
ųės iniciatyva užgimė ir 
Hamiltono lietuvių taut, šo 
kių-grupė'' Gy vatararf '.Kaip 
paprastai, pradžia sunki, 
tačiau energinga vadovė ir 
su pasitikėjimu žiūrėdami 
į ateitį pirmieji šokėjai sa
vo tikslą netik kad išlaikė 
atatinkamoj aukštumoj savq 
kolonijoj,bet pradėjo veržj 
tis ir toliau. Pradžioje ap
lankytos artimesnės lietu
vių kolonijos .Spaudoje pa- 
pirodžius padrąsinančių at 
siltepimų, 'Gyvatara^'buvo 
kviečiamas ir į didesnius 
lietuvių centrus Kanadoje 
ir (LA .V-bėse. Kanadiškos 
meninės institucijos paste- 
bėjuslos'Gyvataro"meninį 
lygį, pakvietė į tele viz i jos 
stotis, Kanados Tautinės 
Parodos pagrindinei vaką- ___
ro programai ir taip pat 15 darbo metų sukaktimi, 
Tautų Festival© varžybom, yra numatoma išleisti lei- 
kuriose"Gyvataras''yra iš- dinįkuriamyra reikalinga 
ėjęs pirmaujančiu. "Gyvata- medžiagainuotraukos.apra-

_ gyjnaiįr į. t Kas turi iš iši 
vykusiųjų pirmųjų HGyvata- 
ro'hariųypač iš 1950-1954 
m., yra prašomi prisiųsti 
leidinio kolektyvui . Visa 
medžiaga bus saugoma ir 
vėliau grąžinama savinin- 
kams.Visąmedžiagą siųsti 
adresu:dr.V.Kvedaras, 216 
Cumberland Av., Hamilton, 
OntCanada. Visiems atėji*, 
siems į talką, iš anksto lie
tuviškas ačiū
• J amborės F ondo įgal io- 
tinis Hamiltone reiškia pa
dėką J.Svilui už 10 doLąūką.
• - Naujas intelektualas, 
dr .Vaidotas Kvedaras jau 
pradėjo verstis daąfu^vdy 
tęjopraktika.Taproga džiu
gu pastebėtįkaa dr.Kveda* 
ras įsijungęs į intelektua
lų eiles, nepamiršo esąs 
lietuviu ir nuoširdžiai ben 
dradarbiauja su jo mėgiar 
ma "Gyvataro" grupe. Pa
garba jaunam daktarui!

V. P.

rui"besiverčiant tik savo 
jėgomis, buvo sunki konku
rencija su kitų tautybių vie
netais, kuriuos daugumoje 
išlaiko klubai ar turtingi 
globėjaLTas ypač pasireiš
kia angliškos kilmes grupė- 
s&Neziūrint to,lietuviškas 
pasiryžimas ir nebijojimas 
dąrbo,Lietuvos vardą išlai- 
kė tinkamoje aukštumoje . 
Užtai jaučiame nuoširdžią 
pagarbą šio vieneto vado
vei, jos pagalbininkam ir 
visam didžiuliam vienetui, 
kuris šiais metais, švęsdar 
mas 15 metų sukaktį Hamil 
tone,turi„per loo lietuviš
kų sielų. Šios sukakties pa- 
miaėjimuį’Gyvatara^’ruo- 
šiasi pasirodyti didžiuliu 
koncertu metų, pabaigoje3; 
Ta pačia proga yra numaty- 
tasisleisti''Gyvatarp"istori- 
jos leidinys, kuris ilgam 
primintųšio laikotarpio tau
tinio meno veiklą. Tai būtų

WELLAND. Ont
ĮVAIRIOS ŽINIOS PRABĖGOMIS

nioms Čepukienei ir Bte- 
liūnienei, prie loterijos 
ponioms Stankevičienei, 
Šiurkiejei ir Stankevičiū
tei: pardavusiens bilie-

Birželio į Sibirą iš- 
vežtąjįį minėjimas Įvyko 
birželio mėn. 13 d., Ho
ly Ghost Hall, Golden Bld. 
1 v. v., kur kun. B. Mi
kalauskas, OFM, atnaša 
vo mišias už į Sibirą iš
vežtuosius ir pasakė prl 
taikytą tai dienai pamok 
šią. Paskaitą skaitė J 
Paužuolis iš Port Col 
borne, Ont., priminda 
mas, kad išvežtųjų krat 
jas, kančios ir ašarc 
privalo mus paskatin 
kovon dėl Lietuvos lais 
vės.

Tradicinės Joninės j 
vyko birželio men. 26 c 
St. Stephan’s Hall, Wei 
and, lair susirinko dat 
guma apylinkės tautieči 
Buvo svečių ir iš tol 
mesnlų kalonijų;Hamiltc 
Toronto ir mūsųkatmyn 
amerikiečiai iš Buffa 
ir jo apylinkių.

Apylinkės valdyba šii 
dingai dėkota visiem 
kurie prisidėjo darbu 
loterijai fantais. Ypatl 
K i padėka laimės stalh 

aukotojams pp. Bu 
kams, Radvilams, Sii 
kams ir Vlskontams, cr 
bustoms virtuvėje po-

s.Br. Zinkus 
Atvaizde A ng

vTsTTChValterytė Baden-Powell s.G.Zinkienėps.J. M as lauskai
ietuvių skautų atstovai su Pasaulio skaučių Šefe Baden-Powell, kuriai lietuviai

įteikė gražų Lietuvos vaizdų albumą.

Canadian Vickers Ltd. 
Machine Shop pasiūlymai
• Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Tool Designers
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. 

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

VEDA KAZYS

DVIRAČIU. LENKTYNĖS, 

daugiadienėm pavadintos, 
Gdanskas-Vilnius baigėsi 
komandiškai ir individua
liai Estijos pergale. Sim
patiškų šiaurės kaimynų 
Dinamo klubas užėmė pir
mą vietą o A. Veriavas be
veik llo8 km.nuvažiavo per 
27 vai. 13 min.ir 18 sek . 
Be abejo, vienas įdomiau
sių etapų buvo Kaunas-V tl- 
nius/lo4km./ypač Vilniaus 
gatvės ie rakauskio, Ge - 
dimino/, kur greitis buvo 

16o-7okm. ir aš 
vyko tarp latvių, 

estų ir lenkų. Nelaimingai 
kritęs prie posūkio estas, 
paskutinio etapo pergalę 
turėjo atiduoti lenkui Goš- 
činskiui.

įvairios kalbos,tlkybos, na 
pročiai susiduria ir kryz- 
iuo jas i, tačiau nėra antago
nizmo ir visi taikiai sugy
vena. Tuo būdu Trinidad 
yra didelis prekių ir suve-

ATOSTOGOS KARIBIJOJ 
Atkelta iš 2-ro psl.

nirų pasirinkimu, nes yra 
pasiūlymas indų ir oriental 
Into pasaulio prekių ir taip 
patįs Europos kraštų.Ypač 
daug sidabro ir dramblio 
kaulo išdtrbinių,kruopščiai 
rankomis išdabintų.

PIririausia pamatome iš
kasenas pirmųjų Trinidad 
ir Tobago gyventojų indėnų 
giminės, vadinamos ARA- 
WAKS, CHAIMAS ir karo 
giminės CARETS, kurios išvystytas 
vadino"LERE".Čia prade- trikova yj 
dart akmeniniais kirvukais, 
įvairiais nutekintais »nuztr 
lintaisjkad tiktų kasdieni
niam naudojimui.

Daugiau bus.

tus pp. K. Stankaičiui 
ir Pranaičiui. Valdyba 
yra taip pat dėkinga po
nams Čepukui ir Izokai- 
čiui, kurie važinėjo Jo
ninių reikalais savomis 
mašinomis be jokio atly
ginimo.

Meninę dalĮ išpildė 
Cleveland, Ohio"Vėjūnė^J 
kurios tikrai sukėlė vė
jo lietuviškomis dainomis 
ir muzika, visiškai mums 
nauju amerikonišku stil- 
liumi. "Vėjūnės” sąstatą 
sudaro du vyrai: V. Stan
kevičius ir A. Kalvaitis 
ir panelės: V. Eimutytė 
/vadovė/, V. Mockute G. 
Stuogytė ir S. Vadopolai- 
tė. Kadangi lietuvišką, 
dainą ir muziką/'Vėjūnės " 
perdavė " rack-a-roll" 
stiliumi, apie tai bus pa
sisakyta atskiru straips
niu.

Technlškos rungtyiių pa- 
sekmėsl/Vieravas, 2/M iko- 

SAUT T-STE-MARIE, ONTiaičik.S/UJmas/Ėst./, Ko- 
mandiškat/Estiją 2/Gdan 

korespo dencijon įsibrovė skas, 3/Lenkijos jauniai. 
nemaloni klaida: Ponas Ge-J^ mūsiškių Grabauskas 
nys yra Ignas, ne Jonas, buvo septintas .O Lietuvos 
Už klaidą atsiprašome. Dinamo aštuntoje vietoje.

Visiems būsime dėkingi, KOEGZETENCIJA SU 
kas kuo parems N. Lietuvą DIPUKAIS 

______ _ ________________ Daug kartų šio laikraš 
==~ ———čto puslapiuose esame ra 

Sę.kad mūsų spaudoje ran-

I

'jr*

*< • r^' ~*į

Sudburio lietuviai dalyvauja čia ruošiamoje United Nation meno parodoje: Štai ją grupė: 
KLB Apylinkės pirmininkas Petras Yenskevičius, A.Pranskūnienė, mokytoja M.Venske- 
viČienė, mokytoja J.Gabrėnienė, p. Cebatarienė ir Apylinkės v-bos vicepirmininkas Juo
zas Bataitis.

7 PSL.

SUSILAUKĖME SAVO AKADEMIKŲ
Šiemet, lietuvių kolo

niją susilaukė pirmosios 
laidos akademikų, kurie 
sėkmingai baigė univer
sitetus:-Violeta Jasiūnai- 
tė, Romas 
Eugenijus 
• Danguolė

Kačinskas ir 
Paulauskas .

Remeikytė

pradžios mokyklą pirma- atostoginėje kelionėje į 
ją v mokine. Kanados šiaurę, aplankė
• Šiuos mokslo metus, į- Sudbury, Ont., keletądie- 
vairiuose mokyklų sky- Qų paviešėjo pas kun. A. 
riuose labai gerais pažy- Saką, susipažino su Ke
rniais baigė: Irena Lapie- tuvių kolonijos gyvenimu 
nytė, Stasys Venckevičius, įr kai kuriais asmenimis , 
Zita Griskonytė, U.A.U. liepos mėn. 11 d. sekma- 

Ma^ount Collet ori-’ Kr^ai> SJ- Kasperiųnas, dieq atlaikęs lietuviams Marymount college pn E. šviežjkas,'pastarasis -- 
klausančiai Royal Con- buvo taip pat apdovanotas 
servatory of Music, bai- ir už labai ak^vią skau_ 
ge 9 pianino muzikos sky- tiška veiklą, 
rilį pirmojo laipsnio pa- e Kun> p Ga{d 
gyrimu, ot Sv. Aloyzo "Tėviškės Žiburiai" red.

pamaldas ir pasakęs tu
riningą pamokslą išvyko į’ 
Sault-Ste-Marie, Ont., 6- 
vėliau vyks į Port Arthur, 
Ont. ir kt. vietoves. Kor.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS

- Pabaltijo ir Gudijos 
šachmatų turnyrą Palango
je individualiai laimėjo V.
JVI ikėnas

tos Lietuvos sportinio gy -Lietuvos Maratono plau- 
venimo.kai tuo tarpu laik kimo varžybas Neryje/nuo 
raščiai Tėvynėje nutylėda Turniškių iki Žygimanto g./ 
vo apie mūsų įvykius. Su laimėjo vilnietis Jusafe, nu- 
didziausiu nustebimu rei- plaukęs 2o km. per 1 vai. 14 
kia konstatuoti, kad vilniš vak 14 mįQ< io sek 
kis Sportas jau atrodo nuo . ......... *
latiniai įsivedė sky rių,pav. bai^s“ VihTiaus^erū 
"Is anapus Atlanto", kur -■ - - --
duodamos išeivių sporti 
nio gyvenimo žinios.Kar
tais jos yra pasirašomos 
L. C. inicialais, kartais be 
jų .Supažindinti mūsų skai 
tyto jus su tom ž inutėrąduo 
aame jų fotokopiją ir kartu 
paliekame padalyti savo 
komentarus,nes kaip ma
tome, kai kurios yra gan 
tendencingos.I§ ANAPUSATLANTO

-j. šiaurės Amerikos pa
baltijiečių krepšinio varžy
bos šiemet Įvyko Čikagoje- 
gegužės mėn. 15 —16 d. d. 
Tačiau, čia neatvykus estams, 
žaidė lik lietuviai, ir latviai. 
Lietuvių vyrų krepšinio 
rinktinė du kartus nugalėjo 
latviui — 113:98. 138:82. Lie
tuvių rinktinę daugiausia su
darė čikagieėiai, pastiprinti 
kelia;;*, žaidėjais iš Detroito. 
Didelė jų dalis buvo Ame
rikoje gimusieji ir lietuviškai 
nekalbą krepšininkai. Jau
nių rungtynes latviai laimėjo 
68:57. Taip pat kartu vyko ir 
tinklinio varžybos- vyrų tink
linio rungtynes laimėjo lat
viai, o moterų ir ifierginų — 
lietuvaitės

.į. Ilinoiso valstijos atviro
se šachmatų pirmenybėse, 
kurios vyko gegužės mėn. 
paskutinėmis dienomis Čika
goje. žaidė ir 9 lietuviai (vi
so 146 dalyviai). Buvo žai- 
cĮžiami 7 ratai. Iš lietuvių 
geriausiai pasirodė K. Rama- 
Šauskas-Ramas — 5 taškai.

* Modestas Paulauskas, 
kuris su Tarybų Sąjungos 
krepšinio rinktine viešėjo 
Amerikoje, čia sukėlė dideli 
susidomėjimą Ir vietos liet-.i- 
vių tarpe. Grupės lietuvių 
vykdavo i tolimesnius mies
tus, kad galėtų pamatyti sa
vo tautietį. Tačiau Amerikos 
lietuvių -spauda. kuri nenori 
pripažinti Lietuvos sportinin
kų pasiekimų. visai nieko 
apie ji nepaminėjo arba pa
rašė tik kelias eilutes. Vie
nas dienraštis apie š| krepši
ninką iš Kauno parašė t-k 
po poros mėnesių, nepaisant 
to. jog jo spirto skyrelio 
vedėjas važiavo kelis šimtus 
mylių pamatyti M. Paulaus
ką.
* Jonas Jakubs-Jakubaus- 

kas. senosios karins Ameri
kos gyventojas, anksčiau čia 
pasižymėjęs kaip geras imty
nininkas ir boksininkas, vė
liau — ic&ip sporto varžybų 
organizatorius, spaudai yra 
paruošęs Amerikos lietuvių 
sporto istoriją. ši is’orija 
apima lietuvi.j sporto veiklą 
Ir sportininkus nuo praėju
sio šimtmečio uabaigos. Ruo
šiant knygą. Jam talkininka
vo žurnalistas E. šulaitis.

Povilas Vaitonis ii Ha
miltono (Kanada) dalyvauja 
Kanados šachmatų pirmeny
bėse. kurios prasidėjo Van
kuverio mieste. Vaitonis yra 
du kartus buvęs Kanados 
čempionu.

LIETUVOS FUTBOLO 
PIRMENYBĖSE

BARONAS
daine daug žinių iš paverg-

-Eišiškėse gimę s,tačiau
.... ......... . akų gim- 

ziją Jan Jaščianin/jis - 
šiuo metu tarnauja raudo
nojoj armijoj Rygoje/atsie
kė naują Lietuvos rekordą 
lai j o metime, numetęs įran
kį 64,17 m.

IŠ VISUR

- Vieninjteliu Kanadoje 
europietiško futbolo teisė
ju iš mūsų išeivijos tar
po yra hamiltonietis Ri
mas Bagdonas. Jis teisė
javo profesionalų ir pietų 
Ontario'lygos rungtynes.
- 1968 metų Olimpiada 
yra rengiama Meksikos 
mieste .kuris guli 2265m. 
aukštyje. Kaip rašo vaka
rų Vokietijos sporto žur
nalas Kicker,sportininkui 
aklimatizuotis Meksikos 
sostinėje reikia iki ketu
rių savaičių laiko.Tačiau 
kaip tas žurnalas toliau 
rašo, rusai jau šiemet/ko- 
dėl rusai, bet ne Sov.Są
junga ?- K.B./ AlmaA- 
toj /2OOOm. aukščiau jū
ros lygio/ jau vykdys len
gvosios atletikos pirme
nybes ir greičiausia tre
niruosis prieš olimpinius 
žaidimus, kadangi oro spau
dimas yra beveik toks pats 
kaip Meksikos mieste.Be 
to,tas pats žurnalas pa - 
duoda Rygos lengvosios 
atletikos varžybų pasek
mes /apie tai esame aukš
čiau rašę/ atžymėdamas 
latvį Husį ir estą Paamą. 
Deją jų tautybių Kickers 
nepaduoda, priskirdamas 
prie VDSSR
- Varšuvoje Kursočins - 
kio atminčiai suregtose 
lengvosios atletikos var
žybose 3 km.bėgime penk
tas buvo lietuvis K. Čiren
tas, nugalėjęs, tą nuotolį 
nauju Lietuvos rekordu- 
8 min.2,2 sek.Nugalėjo 
lenkas Baran - 7 min. 59, 
sek.
- Vakarų Vokietijos 
"bundes" lygos rimčiau
siais pretendentais yra 
Muncheno Bay- ern, Reut- . 
lingemAachen ir Borusia.
- Keturių aukso medalių

_____________ laimėtojas Scholander iš 
gautos šios paskutinės pas J. A. V., netikėtai 1OO m. 
ekmės :Panevėžys -Alytuj L st.plaukyme buvo Wlur- 
4:I,VtlnUuB Saliutas-Balti£™rge įveiktas vokiečio 
ja 2:1, Kėdainiai-TauragėK1®la’kuris parode 54,3 
3:LPo šių rungtynių, pirie sek. laiką. Amerikiečio - 
nyblų lentelėje pirmauja ... . . , .
IČauno Inkaras, prieš Vii - ‘ bledo?° la£k? Be
niaus raudonarmiečių Sa- niB0 turnyre /neoficialios 
liūtą ir Kėdainių Nevėžį. pasaulio pirmenybės/ lai- 
Pasfcutinėse vletose/pen- m^°. australas, išsinešda- 
kioliktojėeš teliktoj/randa jai iš penkių vietų net kė
ši Kauno Atletas ir Vilniaus turtas pirmas.
Elfą.

mieste.Be
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Visi būkime pirmam didžiam Montrealio ir Ottawos 
lietuvių susitikime Šį sekmadienį, liepos 25 dieną!

MOWT ®REAL
PIRMASIS MONTREALIO 
IR OTTAWOS LIETUVIŲ 

SUSITIKIMAS 
įvyks šį sekmadienį, lie
pos 25 dieną, pp. Skriu- 
bių ūkyje, Pointe Fortune, 
daugeliui gerai žinomoje 
vietoje, prie Otavos upės, 
tarp Ottawos ir Montre
alio. Vieta pasiekiama 
labai lengvai ir autobu
sais, ir iš Montrealio ir 
Ottawos. Iš Montrealio 
užmiestinės autobusų 
stoties, Dorchester gatv. 
W, autobusai išeina 1O 
vai. ryto ir 1 vai. po 
pietų. Paprašius konduk
torių, autobusai sustoja 
prie pat pp. Skriubių ūkio.

Susitikime, kiek gir
dėti, bus daug žmonių, 
nes daugelis ruošiasi į šį 
nepaprastą pirmąjį susi
tikimą ir is Montrealio ir 
iš Ottawos.

Susitikimo programa 
didelė, įvairi ir tikimasi 
bus įdomi.

Visus tautiečius ren
gėjai maloniai prašo at
silankyti. Ta pačia proga 
prašoma ir loterijai fan
tų, kuriuos priima NT 
redakcija ir ten pat vie
toje pp. Skriubių ūkyje 
susitikimo dieną, liepos 
25 dieną. nL.

MCNTREALIG SKAUTŲ- 
CTŲ "BALTIJCS" STC- 
VYKT CS VADOVYBĖ

SKAUČIŲ:
Viršininkė sklt. D. Zu- 
baitė
Adjutante D. Kudžmaitė 
Skaučių d-kes sklt. R. 
Kudžmaitė
Paukštyčių d-kė skH. D. 
Zubaite
Sporto Vadovė sklt. D. A.- 
neliūnaitė
Programos Vedėja s. I. 
Lukoševičienė.

Piešina

SKAUTŲ:
Komendantas skit. R. Na
vike na s 
Adjutantas R.
Skautų d-kai V. sklt. E.
Tekutis ir skH. A. Ru- 
dinskas 
Vilkiukų d-kas sklt. K. 
Barteška
Sporto Vadovas psklt. H. 
Celtorius
Koardinatorius s. J. Pie- 
čaitis
Kapelionai: pir. savaitei 
v. s. Tėv. J. Vaišnys S. 
J. ant. savaitei 
S. Kulbis S. J. 
Laužavedžiai- v. 
Bražėnaitė ir v. 
Tekutis 
Šeimininkės: A.

s. Tėv.

skit. L.
skit. E.

OTTAWOS - MONTREALIO LIETUVIŲ SUSITIKIMO PROGRAMA;
1. Žvejų varžybos.
2. Prizinis šaudymas.
3. Onų pagerbimas.
4. Bufetas.
5. Muzika.
6. loterija.
7. Žaidimai.

Programos vykdyiho valandos: 
9-12 vai. £vejų varžybų pradžia ir pabaiga.
12.30 ". Žvejų premijavimas.
Ival.pp. Vėliavos pakėlimas ir oficialus gegužinės atidarymas.
1.30 " . Prizinio šaudymo pradžia.
3.00". Qnų pagerbimas.
4.00". ^aidimai.
5. OO ". Šaudymo prizų įteikimas.
5.30". Loterijos traukimas.
6.00". Vėliavos nuleidimas

IjdWfSMRY
s H •

Ottawa

KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS ! HOCfTRSAL

LIETUVIŲ IŠTAIGA

ĮVAIRIŲ
SIUNTINIŲ PERSIUNTIMUI

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA

Telefonas LE 1-3098
ŠIAIS METAIS ATOSTOGAUS

NUO LIEPOS 20 D. IKI RUGPJŪČIO 7 D. IMTINAI.
TUO METU ĮSTAIGA BUS UŽDARYTA..

MIRUSIEJI
Liepos 5 d. Veteranų 

ligonėje mirė Stasys Zi- 
mantas, palaidotas per 
United bažnyčią.

Liepos 15 d. palaidota 
Elzbieta Stenkevičienė 
gyvenusi Ville Emard.

Prieš kiek laiko kelių 
nuskendusių asmenų tar
pe buvo Jonas Water- 
hause, p. Skruibienės se
sers sūnus.

Kunsevi- 
čienė, Gabrusevičienė, M 
Ūkvedys P. Zurkevičius 
Stovyklos sanitarė G. 
Kudžmienė

Mirė ElenavVosiliūtė. 
Palaidota per Sv. Kazi
miero bažnyčią.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

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

PO 7.3175; namų DO 8-9682

2—4; 7—9 p. m.

2—4 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

Mieli tėvai, tuntų va
dovybės deda visas pas
tangas, kad ši stovykla 
būtų visapusiškai sėk
minga, bet kiek jūs prie 
to prisidėjote, prisidedate, 
prisidėsite?

Ruoštoji Tėvų-Rė - 
mėjų ta!ka visu 1OO% ne
pasisekė, kadangi nė vie
nas iš jūsų ten nepasiro- 
dėte. Ar nemanote, kad 
tai yra jūsų pareiga 
mums padėti įsikurti nau
joje stovyklavietėje ? Kur 
dingo mūsų didelis ir 
darbštus Tėvų komitetas ? 
Kada gi jūs galite mums 
padėti, jei ne dabar? Pa
galvokite, laiko nedaug 
beliko-stovykla prasideda 
liepos 31 d. Tad visi į 
"BALTIJĄ" prie Lac 
Sylvere stovyklautojai ir 
talkininkai.

Tunto Vadovybės.
• Ponia Skrinskienė su 
dukra vasaroja pp. Gau
rių vasarvietėje prie St. 
Donat, Toronto.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy St., 1 a. 11 ksunb. 
YVE 2-6662; namų 737-9681

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

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

861-8479

DR. V. GIRIUN1ENE
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Roaemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 8-2063 ir ŲN 6-2084

"BALTIJOS" STOVYKLOS 
komitetas savo paskuti
niame posėdyje apsvarstė 
visą eilę svarbių stovy
klos reikalų.

Stovyklos kasa nuo 
pradžios metų turėjo 
$4, 846.27 pajamų ir 
$4, 778.46 išlaidų. Skau- 
torama davė $221.93 peln 
no, loterija $347.49. Lė
šų vajus pasiekė $8, 600, 
iš kuriu apie pusė gauta 
gyvais pinigais ir kita pu
sė pasižadėjimais. Posė
dyje buvo nutarta pagal 
turimus pasižadėjimus 
užtraukti "Lite" $2,500 
paskolą.

Pagrindinio stovyklos 
pastato statybos išlaidos 
suvestos $4,675.77 su
mai. Sąmatoje buvo nu
tarta $3, 800. Padidėji
mas susidarė iš kai kurių 
nenumatytu išlaidų ir 
pastato paaukštinimo vie
na pėda, kas sudaro apie 
15% jo tūrio. Į pastato 
kainą neįeina elektros, 

vandentiekio ir invento
riaus įgijimo išlaidos, 
kas gali sudaryti dar a- 
pie $1, 500. Darbo išlai
dos sąmatos robose. Iš
laidų paminėtinos: apmo
kėta skola už lotąNo.84 
$600.00, padarytos an
tros vaikams patogesnės 
maudyklos ir keliai į nau
ją pastatą ir maudvklas 
$275.00, ugnies draudi
mai $106.00 ir kt. Dar 
ne visos sąskaitos scpmo- 
ketos •

Tolimesnę stovyklos 
statybą stabdo kontrakto
riu stoka, kurių daugu
mas jau turi prisiėmę 
statybų iki rudens. Jeigu 
ne p. J. Ladyga entuziaz
mas ir pasiaukojimas 
stovyklos labui, vargu 
dar, ir pagrindinis pasta
tas būtų buvęs pastatytas. 
Komiteto vardu posėdyje 
pirm. P. Rudinslcas jam 
pareiškė padėka. Numa
tyta tolimesnę stovyklos 
statybą tęsti rudenį ir 
užbaigti ankstyvą pavasa
rį.

Stovyklos "Baltija" pa-

grindinio pastato šventi
nimas įvyks rugpiūčio 
mėn. 8 d., sekmadienį. 
Pamaldos 11 vai., šven
tinimo iškilmės 2 vai. 
po pietų. Numatyta pa
kviesti Miškų Depar- 
amento atstovus, vietinį 
Kvebeko parlamento at
stovą, St. Donat Kleboną, 
Miesto majorą ir kitus 
vietos pareigūnus.

Stovyklos atidarymo 
programai paruošti nu
tarta pakviesti Tėvą J. 
Vaišnį, I. Lukoševičienę

talpomis po jaunimo sto
vyklos galės pasinaudotį 
ir kiti Montrealio lietu
viai. Visi, kurie sutiks 
atostogaudami pasidar
buoti stovyklos rajono 
tvarkyme, galės patal
pomis naudotis be atlygi
nimo. Kitiems numatoma 
imti nedidelį mokestį 
stovyklos priežiūros iš
laidoms apmokėti.

"Baltijos" Stovyklai 
skubiai reikalingos lovos, 
matracai, miegamos so
fos, šaldytuvai ir kitas 
inventorius. Kas, turi at
liekamų tos rūšies baldų 
kviečiami apiev tai pra
nešti Juozui Siaučiuliui 
tel. Po-7-2781 arba Pet
rui Adamoniui tel. Ra-2- 
2472. Pr. Rd.

JOHN PETRULIS INC., 
vadovaujama statybininko 
Jono Petrulio, šiemet 
pagrindiniai persitvarkė 
į didesnių apartamentų ir 
komercinių pastatų staty
bą ir šiemet jau yra pas
tatęs du grąžius po 7 šei
mas namus ir šiuo metu 
stato 10 šiemų aparta
mentus. Rosemunte per
kami maži veteranų na
mai ir jų vietoje statomi 
didelį namai. John Pet
rulis Ine. praėjusiais 
metais įvykdė darbų už 
473,000 ir lietuviams už 
93, OOO dol.

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytoja* 

4966 Decane Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079 
Tai: UN 6-4364

D.
P.
J.

ALLIANCE 
realties inc. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
B.altrukonis . , RE 7-0844 
Rudinskas . . HU 1-2957 
Skučą* .........RA 2-6152

Sklypai, rezidenciniai namai,) 
apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

„LITAS“ Adresas: 1465 De Seve Street, 

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

4.5% Už INDĖLIUS
4.0% UŽ EIN. S—TAS.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybe* draudimas iki $2000.

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

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

KASOS VALANDOS: 1465 De Save St. eehmadieniais nuo 
10 30 iki 12.30 v., darbo dianomi* —nuo 10 M 3 v„ U*kiriant 
pirmadienius ir teitadienlu*: vakarai* — trediodientai* ir 
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 2472 dienų — penktadieniai* 
nuo 1 Oi 6 vai. ir vakarai* — pirmadieniai*, trediadieniai* ir 
penktadieniai* nuo 7 iki 9 vai.

*»»ooo»fra»ooooco*ocooea*

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(storidžiai).
*6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.
t*****************?*****

ATOSTOGOSE
Prof. Dr. V. Pavila- 

nis su šeima atostogų iš
vyko į Cape Cod.

Dr. P. Lukoševičiui' 
su šeima atostogauja prie 
šiltosios Golfo srovės.

Dr. H. Nagys ir V. 
Jonynas su šeimomis va
žinėja Atlanto pakraš
čiais.

J. ir E. Vieračiai a- 
tostogavo pas brolį Joną, 
kuris tabako srityje turi 
tabako ūkį.

A. Norkeliūnas su 
šeima atostogauja Atlan
to pakraštyje, prie Golfo 
srovės.

Pp. Girininiai, per 
važiavę Amerikos konti
nentą, jau sugrįžo į Mon
treal!.

TAUTOS FONDO
ATSTOVYBĖS £ r> p AAADIf |C , 

Kanadoje pirmininkas V.? L/i. ■ • fVIvfxlxlO 
Vaidotas grįžo iš atosto-l DANTŲ GYDYTOJAS 
gų ir pradėjo eiti parei- y 
gas. § Vakarais ir šeštadieniais i

| pagal susitarimą.
• Šeštadieninei Toronto I (1082 Bloor W., Toronto) 
mokyklai gauti nauji na- | (i rytus nuo Dufferin Str.) 
mai, kai senieji tapo nu- & Rastinė: LE 4-4451.
griauti. t----- w

DAINAVOS 
VASARVIETĖ 

vis daugiau įsikuria lie
tuvių. Sekmadienį T. J. 
Vaišnys, SJ, pašventino 
pp. Zubų vasarnamį, pas
tatytą aukštame ežero 
krante, gražioje vietoje. 
Įdomu, kad p. Z ubas , 
architektas, suprojektavo 
labai gražų, estetišką ir 
labai patogų vasarnamį, 
kurį pastatė už nepa
prastai mažą sumą, tik
tai 2, OOO dol. Vasarna
myje galima bus gyventi 
ir žiemos metu. Su Po
nais Zubais vasarnamiu 

Inž. J. Bulota, ture- sekmadienį grožėjosi ne
darnas įvairių pasiūlymų, mažas būrys montrealie- 

■ - • - čių, gražiai parleidusių
dieną vaišngoje meniško
je pp. Zubų šeimoje, lin
kėdami šeimininkams 
gražios sėkmės.

pasilieka Montrealyje. Jo 
šeima atostogauja Pran
cūzijoje.

Juozas Bakanavičius 
atostogauja savo farmoje 
ties Brome ežeru, kur 
jau anksčiau išvažiavo p. 
Bakanavičienė.

Emilija ir Jurgis Ma- 
čioniai išvyksta į Ontario 
pas tabako farmerius.

Kostas Toliušis atos
togas leidžia pas farme
rius.

J. Gedvilas savaitę 
atostogų praleido savo 
vasarvietėje prie JAV 
sienos.

Ponai Viliušiai atos
togas leidžia važinėdami 
gražiausiomis Kvebeko 
vietomis Gaspe srityje.

Ponai Zubai savo vai
kus atostogų išvedė į 
Putnam, JAV.

Ponas Drešeris iš JAV 
vieši pp, Drešerių šei
moje.

IŠSKRIDO Į TIETUVĄ
Grupė Montrealio lie

tuvių, apie 20 asmenų, 
išskrido į Lietuva liepos 
19 dieną. Kiti kanadiečiai 
buvo išvykę anksčiau ir 
Lietuvoje yra "gidų" ve- ; 
žiojami drauge su Akne-i 
rikos lietuviais.

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas 
Aliejus ir įrengimai an?, klvtnhi 
Nemokamas krosnių valymas ir

‘Tel.: 739-9328. aptarnavimas

I.G.ELECTRIC RdJ
Elektros kontraktoriu*

GNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882. J

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salo* 

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

Ar žinomadead
"NEPRIKT AUSOMOS 

LIETUVOS SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pa
kvietimus,vizitines kor
teles , įvairius blankus) t 
receptams lapelius, ve
dybinius pakvietimus, 
mirties atveju užuojau
tos laiškus, padėkos kor 
teles, visokius" statmen- 
tus", vokus su adresais, 
laikraščius, žurnalus ir 
knygas.
Darbą atlieka pigiau,ne 

gu kitos spaustuvės.

Kviečiame Įsitikinti.
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS |fPau®?ln.l"s 

ŠEŠTADIENI PER CFMB STOT|, ltf paštu lr paŠtu Prisl^tį

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

Telef.: 669-8834

Adresas:7722 George St. 
LaSalle, P. O. C anada.

IWWWW8WWWWWIWIW

AUŠROS VA3TU 
PARAPIJOS ŽINIOS

- Liepos 4d. surinkta - 
212. 50 dol. , o liepos 11d. 
215 dol.
-Penkių dolerių vajus tę
siamas ir toliau. Nese
nai vajui, po 5 doL auko
jo: Bronius Bijūnas, Mrs. 
C. Rokas, J. Adomaičiai 
ir J. Vaškienė. Visiems 
dėkojame.

PARDAVIMAS -
Dėl vietos užleidimo 

parduokamas pianinas la
bai gerame stovyje.

Skambinti po 6val. va
karais -RA-2-8542.

DLK VYTAUTO KLUBO 
STATYBĄ

eina pirmyn. Nugriauta seno 
pastato antras aukštas ir dalis 
pirmo aukšto, paliekant jo tik 
tiek, kad biznis nesustotų. Šią 
savaitę bus stogas uždengtas 
pirmosios dalies. Stengiamasi 
-kaip galiima greičiau pirmąją 
dalį užbaigti, kad biznį būtų 
galima perkelti, ir tik biznį per 
kėlus, bus griaunama likusi se 
no pastato dalis. Jei viskas eis 
be didesnių komplikacijų, Ka 
ledų ir Naujų Metų šventėse 
turėsime savo namų atidary 
mą.

Daug kas reiškė nepasiten 
kinimą, kad buvo numatyta pa 
likti seno pastato siena. Staty 
bos komisija praneša, kad mi 
nima siena bus nugriauta be 
ekstra klubui išlaidų.

Statybos Komisiija prižiūri 
statybos eigą, beveik kas savai 
tę turi posėdį su kontraktorium 
ir diskutuoja problemas.

Statybos komisija turi pasta 
bų knygą, kuri laikoma bare, 
ir kiekvienas klubietis turi tei 
sę toje knygoje pastebėtas klai 
das ar sugestijas įrašyti. Staty
bos komisija kiekvieną pasta 
bą išdiskusuoja ir kur reikia 
patvarko.

Statybos Komisija.
• Pas pp. Styras vieši p,* 
Styrienės motina, p. Viz
girdienė, iš Hamiltono. P. 
Styros brolis jau sugrįžo 
į Clevelanda.
• Kanados Lietuvių Fon- 
dan įnašus padarė Dr. A. 
Užupienė 1OO dol., ir 
North Sylva Ltd. 200 dol

PARDAVIMAS - PIRKIMAS

apartmentai, investacijos, 
morgičip parOpinimos.

“VĖŽINA
REALTIES

Brokers
6571 - 10th Ave..Rosemount

Montreal 36, P-Q-
Sov. Audrias Zlalaaaa. 725-9788. l-m

Montr.ol R«ol Estof* Board Noriai

KEATING FORD 
Sale* Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON I AIRI.ANE 

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG -■ TRUCKS

Used car*
I year guarantee

Kreipkitės j
LEO GURECKAS 

SALES MANAGER' S ASISTKNT

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

789 - 8831
Tel. namu DO 6 - 25 *8 
Įstaigos 768-8529
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