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Paskutinis labai svarbus JAV vyriausybes posėdis, nusprendęs karo 
klausimu Vietname. Dešinėje prez. Johnsonas, jo dešinėje sekr. Rusk, 
kairėje saugumo min. McNamara. Kairėje iš krašto George Bundy,Lodge,

KARAS INDOKINIJOS PUSIASALYJE TEBESITĘSIA
Indokinijos problema 

visų pirma. Ja domisi 
visa žmonija. Ir visi su
sirūpinę klausimu,

AR INDOKINIJOS 
PROBLEMA NEISSIPLĖS 

Į 3-ČIĄ ^PASAULINĮ

Atsakymo kol kas nė
ra. Bet ir nuneigimo nė
ra. Pakartotinis Ameri
kos siūlymas taikiu būdu 
išspręsti klausimą, Mask
vos, Pekino ir Hanojaus 
griežtai atmestas. Ame
rika todėl priversta ka
riauti, nors labai norėtų 
karą baigti.

KARAS INDOKINIJOJE 
LABAI SUNKUS.

Ginklų Vietkongui pa
rūpina Rusija ir Kinija, o 
žmonių komunistai nesi
gaili, nes turi didelį jų 
perteklių. Mao Tse-tungo 
Eareiškimu, kinams nie- 

o nereiškia karui paau
koti 5 milionus žmonių. 
Tat ir varp į karinę 
skerdyklą. Žiauru, be.t 
komunistams žmogus ne
daugiau, kaip menkas 
daiktas, todėl ir never
tina jo.

Tokia dalykų padėtis, 
verčia

joje Johnsonas pranešė, 
kad JAV į Vietnamą siun
čia 50,000 vyrų dalinį. 
Ir to, žinoma, neužteks, 
nes rusai, kinai ir šiau
rinis Vietnamas jau su 
telkė dideles jėgas.

Kadangi Hanojus, Pe
kinas ir Maskva atmeta 
Amerikos pasiūlymą In
dokinijos klausimus sprę
sti taikiu derybų būdu, tai 
kitos išeities nėra kaip 
tiktai klausimą spręsti 
karo būdu. Dėl to JAV 
laikysenai pritaria An
glija, Australija, N. Ze
landija ir daugumas kitų 
valstybių. Australija ir 
N. Zelandija įsijungia į 
karą.

AMERIKĄ DIDINTI 
KARO JĖGAS 

VIETNAME.
JAV karo min. McNa

mara, aptyręs padėtį 
Vietname patarė prez. 
Johnsonui siųsti į Viet
namą daugiau kariuome
nės. Spaudos konferenci-

"IF YOU WON'T PLAY MY WAY I'LL 
TAKE MY BALL AND GO HOME"

De Gaulle įsivaizduoja ir 
sako: Nenorite su manim 
žaisti, tai aš pasiimu sa
vo kamuolį ir einu namo...

ANDRE MALRAUX
Dar nežinia, ką de 

Gaulle pasiuntinys Mal- 
rauxi sužinojo Pekine ir 
ką JAV prezidentui atve
ža Ghanos prezidento 
Nkrumah pasiuntinys,lan 
kęsis Hanojuje ir taręsis 
su Ho Či-min, Vietkongo 
komunistu. Ivde r iu.

nai ją traukia savo pusėn, 
o rusai į suvažiavimą at
siuntė pirmąjį sekr. 
Brežnevą. Niekas nelai
mėjo, nes Rumunija suka 
politiką savo keliu. Ru
munija rūpinasi santy
kiais su Vakarais ir tuo 
tikslu Ceausescu ankš
čiau lankėsi Paryžiuje 
pas de Gaulle._______

" Paskutinis Kanados provincijų mini pirmininkų su federah* 
ne vyriausybe susirinki mas1, susitaręs dėl Medical plano.

i
KANADOS MINISTERIŲ PIRMININKŲ 

konferencijos, Kvebekui 
siekiant savarankiškumo, 
tampa tikrojo valstybės 
šeimininko - parlamento 
pakaitalu. Federalinis 
parlamentas nustoja pil
nutinės galios, nes jis 
gali spręsti klausimus, 
kurie sutarti provincijų 
pirmininkų su federaline 
vyriausybe. Tat faktinai 
Kanada dabar gyvena po
litinę krizę, gal persi
tvarkymą. Būtų gerai, 
jeigu neveiktų pašalinės 
jėgos, o yra taip, kad 
separatistų sąjūdį veikia 
komunistai, kurie intere
suoti Kanados sumenkė
jimu ir bendrojo nerimo 
sklidimu.

Kadangi daugelį sri
čių tvarko pačios pro
vincijos, tai federalinė 
valdžia daug kur "vė
luoja", o pavėlavus jau 
sunkiau susikalbėti dėl 
bendro valstvbės įsta
tymo. Toks pavėluotas 
reikalas yra federalinis 
sveikatos planas. Vis 
dėlto provincijos susita
rė su federalinė vyriau
sybė ir šiuo klausimu 
Planas numato gydytojų 
aptarnaujamą, įjungiant 
dantų gydymą ir vaistus, 
perkėlimą iš provincijos 
į provinciją sistemą.

Nuomonių skirtumą 
sukėlė naftos, randamos 
no vadenimis, nuosavy
bės klausimas, kurį ypač 
aštriai pastatė Kvebeko 
pirmininkas. Kai kiti su-

tiko pasiduoti Vyriausiojo 
teismo sprendimui, Le
sage ir su tuo nesutika 
Ir kai Kvebekas taip ne
sutinka eilėje klausimų, 
susidaro politinė krizė, 
su kuria Federalinei 
vyriausybei sunku kovoti 

KANADA IŠTAIKYS 
VIENYBĘ?

Kvebeko provincijos o- 
pozicijos lyderis Johnso
nas rimtai pasisakė per 
televiziją, kad Kanada 
yra dvikalbė valstybė ir 
tokia turėtų būti.
Šį pasisakymą reikia 

vertinti kaip rimtą ir 
tikrovės faktams atatin- 
kantį pareiškimą. Dvi- 
kalbiškurnąs tikrai Kana
dos gerbūviui ir yra rei
kalingas. Tai yra realu, 
konkretu ir tai gali būti 
naudinga ir mažumoms.

PLR Vokietijos Krašto Valdybos nariai, iš kairės: kuri: 
Br. Liubinas, E.Simonaitis, J.Valiūnas, J.Kriščiūnas ir 
J.Barasas. Žiūrėkit ją atsišaukimą 2-me puslapyje.

ŽYGIO į Jungtines 
Tautas rengimas jau su
silaukė iš visuomenės 
pritarimų, paskatinančių 
pagalbos pasisiūlymų ir 
lėšų, nelaukiant net fi
nansų komisijos sudary
mo.

liepos 12 dienos.
Xdresas:
Committee To Restore 

Lithuania's Independence
29W. 57 St. Tenth Floor 
New York, N. Y. 10019.

Tel: /212/ 752-0099.

NAUJIENOS
• Kennebunkporte įvyko 
Bostono choro, vedamo 
komp. J. Kačinsko, kon
certas, dalyvaujant šokių 
grupei, vedamai pi 
Ivaškienės.
• Los Angeles mieste 
Amerikos liet. Vyčiai 
turėjo metinį seimą.
• Iš spaudos išėjo nau
jas 33 Lietuvių Enciklo
pedijos tomas redaguo
tas Pr. Čepėno ir Mūsų 
Lietuvos II tomas,, pa
ruoštas Br. Kviklio ir 
leidžiamas Enciklopedi
jos leidyklos.
• Mirė inž. Br. Prapuo-

lodge & mcnamara tariasi su Vietnamo vaoais., thieu & ky

GRAIKIJOJE KOVA SU MONARCHIJA?
Pasaulinių politiniu įvy - 
kiųper tą laiką, kai laik
raštis neišėjo /dėl pašti - 
ninku streiko/, susirinko 
daug, todėl dabar juos 
galima suminėti tiktai 
trumpai.

Graikijoje užsitęsė 
KOVA SU

MONARCHIJA.
Karalius min. pirm. 

Papandreou pakeitė min. 
pirm. Novas. Bet pirma
sis kovoja su karalium 
siekdamas karaliaus tei
ses nuvertinti. Ar jo su
manymuose tiktai noras

iškelti demokratiškumą 
kol kas neaišku, nes de
monstracijose maišosi 
komunistai, kurie visur 
skverbiasi, kur tiktai 
galima drumsti Kariuo
menė įsikišę ir apsiėmė 
palaikyti tvarką.

Karaliaus paskirtasis 
min. pir. Novas parlamente 
E as įtikėjimo negavo, todėl 
aralius priverstas tartis, 

pavedė kabinetą sudaryti 
Stefanopulos, Papandreou 
pavaduotojui, bet visi jie 
tos pačios centro partijos.

vyriausias £ 1967 m. pa
saulinės parodos rengė
jas, jau parodai suver- 
bavęs 90 valstybių,
• Rusija vėl Kanadoje 
perka kviečius. Grei
čiausia tai pirkinys ne 
sau, bet agresoriui.

anderson

kad

KING CONSTANTINEPAPANDREOUATHANASSIADIS-NOVAS

Santo Domingo

POLITINIŲ ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

TĘSIASIREVOLIUCIJA TĘSIASI 
toliau. Amerikos vals

tybių sąjunga susitarė 
aėl asmens, Garcia Go
doy, sudaryti vyriausybę, 
bet šis pareikalavo pasi
traukti amerikiečių ka
riuomenę, tačiau Ame
rikos valstybės to negali

CEAUSESCU
Rumunijos min. pirm., 

laikomas komunistų blo
ke yra, kuo de Gaulle e- 
sąs Vakarų bloke.

"NEUTRALIEJI" 
PASIMETĘ, 

bet Indijos premjeras 
Sastri, jausdamas komu
nistų pavojų Indijai, ban
do juos suaktyvinti. Tuo 
tikslu jis lankėsi Jugo
slavijoje pas Tito ir 
Egipte pas Nasserą. JAV 
ypatingojo prezidento 
pasiuntinio, Harrimano, 
kuris taip pat kalbėjosi 
su Tito, teigimu-neutra
lioj i darysią žygių

BAIGTI KARĄ 
INDOKINIJOJE. 
Tačiau vilčių,

karą Indokinijoje galima 
būtų baigti, nėra. Sis ka
ras dar tiktai plečiasi ir 
eina Liaųryn. Nors kai 
kas mano, kad de Gaulle 
pasiuntiniui, min. Mal- 
raux , gali pasisekti 
prikalbėti Mao Tse-tungą 
sutikti tartis, bet iš tik
rųjų ir ši viltis nieku ne
pagrįsta. Galima tvirtai, 
teigti, kad

TOL, KOL AGRESORIUS 
NEPAMATYS, KAD

PRALAIMI, TOL NEIS Į 
DERYBAS.

_____ _ _____ v Jeigu Amerika nori 
kompartijos suvažiavimu, prieiti prie taikos dery- 
kurlame min. pirm. Ce- bų, turi gauti aiškią per - 
ausescu pareiškė, kad

RUMUNIJA SIEKIA BŪTI 
SĄVARANKISKA. 
Nežiūrint to, kad ki-

padaryti, nes ten nesi
baigia kovos.

Rumunija atkreipė į 
save žmonijos dėmesį

svarą, be kurios agreso
rius nenusileis. O agre
soriaus tikslas aiškūs - 
laimėti. Kitaip jis nebū
tų latro pradėjęs.

Prel. M. Krupavi - 
čius, siųsdamas 1O dol. 
rašo: "Dirbat gražų dar
bą. Geriausios sėkmės. 
Tepadeda Jums Dievas".

Kun. Jonas Aleksy
nas, Brooklynd Anglų 
Karalienės parapijos kle
bonas, pasiūlė tos para
pijos bažnyčioj daryti 
r i n k 1 i v ą žygio rei
kalams*

Visuomenininkų susi
rinkime/New Yorke, bir
že’io 25/ darbo pradžiai 
sumetė: T,. Tamošaitis 
/mirusioKaulėno vardan/ . __ _ ___ ____ ____ j___
$50, B. Bieliukas - 25, ianis, sulaukęs 87 metų 

2Q amžiaus. Velionis buvo 
ir N. Kulikauskai- 2Q didelis ir jautrus kultū- 
ir J. Keziai-15; po rininkas, patriotas ir

J. Balkunas -Prel.
L. f
E. ir J. Keziai-15; po rininkas, ”i
1O doL:A. Budreckis.V . demokratas, 
ir V. Galiniai, M. ir S. •Lietuviškojo 
Pagramdžiai; po 5 dol.:K. kytojas visoje Ameriko- 
Bačauskas, J. EŲ, K. J. je Bieliajus,. 
Čeginskas, B. Čepukai, šokių vakarą,

šokio mo-

suruošė
. - . .. kuriame

A. Snieškus, J. Thomas, indėnai šoko lietuviškus 
A. Vainius, K. Vainius , 
A. Visminas. Iš viso tą 
vakarą - 206 doL

MONTREAL STRIKERS
Montrealio pašto tarnautojai, streikavę nuo liepos 22 
dienos, šeštadienį, rugpiūčio 7 die lą nutarė grįžti į 
darbą sąlygomis, kurios buvo jiems pasiūlytos: jie ga
vo algų pakėlimą -nuo 510 iki 550 metams, bet tuo oepi 
tenkinti ir todėl ateityje gali būti vėl streikas. Ir šis 
"Nepriklausomos Lietuvos" nr. greičiausia vėluosis, 
nes pirmadienį, rugp.9d., paštas laikraštį atsisakė 
priimti ir pareiškė, kad esąs įsakymas pirmoje eilėje Sytas, s, 
ekspedijuoti laiškus ir skubius siuntinius. Nežiūrint te reikmenų 
Nepriklausomą Lietuvą rugp. 1O d. bandysime išsiųsti $167.60.KITOS BĖGAMOS NAUJIENOS
• Kare jos prezidentas S. 
Rheemirė Havajuose, kur 
gyveno tremtyje.
• B ritu konservatorių ly
deris Douglas-Home at
sistatydino. Jo vieton 
pirmą kartą konservato
rių istorijoje išrinktas 
staliaus sūnus .Heath 
europietiškas, kovingaiir 
muzikalus.
• Švedijoje ir N. Zelan
dijoje, panaudojus hor
moną nėštumo reikalams, 
gimė penketukai. Gydy
tojai sako, kad hormonas 
veikia daugybiniam vai
siaus užsimezgimui.
• Vieton mirusio Steven- 
sono JAV prezidentas 
atstovu paskyrė teisėją 
A. Goldbergą.
• Laoso mln. pirm. Su- 
vana Fuma siūlo atnau
jinti Genevos derybas 
dėl Indokinijos, nes ir 
Laosas nesaugus.
• Minske atidaryta JAV 
architektūros paroda, at
kelta iš Leningrado.

• SSSR pirmasis sekre. 
Brežnevas Bukarešte vi
sas kompartijas kvietė į 
vienybę, bet Rumunijos 
min. pirm. Ceausescu 
pasisakė, jog kiekvieno 
krašto kompartija turi 
sudaryti savo tvarką, ir 
jam karštai plojo visas 
susirinkimas.
• Atnaujintose nusigink
lavimo derybose Genevo- 
je rusų atstovas Carap- 
kin nekalba apie tiesiogį 
reikalą, bet tiktai kaltina 
Ameriką.
• Kenijos valdžia išvarė 
Kinijos komunistų žur- 
nalistą-agitatoriu ir šni
pą.
• Ispanijos diktatorius 
Franco, gerindamas san
tykius su Maskva,paskel
bė dalinę politinių kalinių 
amnestiją ir, be to, už
darė lietuviškas radio 
transliacijas į Lietuvą.
• Erdvių tyrimams JAV 
kasmet išlaidžia 5 mili- 
ardus dolerių.

Worcestery, organi
zatorių apsilankymo pro
ga, prie suteiktos ir dar 
pažadėtos organizacinės 
paga’bos, pridėjo: Ado
mavičius - 50 doL, du 
Žemaičiai - po 5 doL,iš 
viso - 60 dol.

Stambią paramą Ko
mitetas Lietuvos Nepri 
klausomybei Atstatyti 

- gavo, iš vieno airių kil
mės niujorkiečio, rašo
mųjų dalykų prekybinin
ko. A. Sniečkaus papra- 

i. sukrovė raštinės 
iš viso už 

Tad Komiteto 
raštinė jau veikia nuo
• Belgija pertvarkys sa
vo konstituciją, kuri ly
gins santykius tarp fla
mandų ir valonų, kalban
čių skirtingom kalbom.
• Tyrimai nustatė, kad 
Komkinijos gyventojo 
metinis uždarbis yra tik - 
65 doleriai.

šokius.
• Žurnalistui ir rašytojui 
ir rašytojui Kaziui Kar
piui sukako 70 metų 
amžiaus. Ilgiausių me
tų.'
• Dailininkas Z ibuntas 
Mikšys, gyvenąs Pary
žiuje, ruošia parodas 
Amerikoje.
• Montrealio lietuvių 
bendruomenės stovyklos 
"Baltija" atidarymas į- 
vyko rugpiūčio 8 dieną.
• Skautų stovyklos vyk
sta šiomis savaitėmis, 
gale liepos ir pradžioje 
rugpiūčio mėnesių, dau
gelyje vietų. Montrealio 
skautų ir jaunimo sto
vykla vyksta nuo rugpiū
čio 1 dienos "Baltijos" 
vasarvietėje.
• Čikagoje mirė prof. Vi
tas Manelis, 55 metų amž. 
e Rašytoja Juzė Vaičiūnie
nė susilaukė 70 metų amž.

HARRIMANAS
specialus JAV prezidento
pasiuntinys, apkeliavęs 
visą Europą ir kalbėjęsis 
su Rusijos min. pirm. 
Kosyginu, Jugoslavijos
Tito, Boneoj. Paryžiuje, tailandietė, šiemet laimėjusi
kas^^niekSna^a nepasa Pasau]io 8ro*‘o karalaitės ti- 
kė. Esą, Maskva norinti Apasra Ilongsakula, 18
taikos, bet eina draugesu metę,116 svarę<M juodaakė, 
Vietkongu... juodaplaukė, 35-22-35!
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VIENUOLIKTA JAI KANADOS LIETUVIŲ DIENAI

DANTĖ
Didžiausias viduram

žių poetas Dantė Aligieris 
gimė lybiai prieš septy
netą amžių -1265 m. ge
gužės mėnesį Florenci
joje.

Dantė buvo nepaprastai 
apsišveitęs savo lai
kams žmogus. Jis akty
viai dalyvavo visuomeni
niame gyvenime ir ko
vose su savo politiniais 
priešais skaudžiai nu
kentėjo. Dar 1289 m. mū-

Dantė ir Virgilijus 
keliauja per 
skaistyklą.

VIRGIL & DANTE IN THE PIT OF HELL 
Total experience of human being.

Virgilijus veda Dante per pragarą.

Dantė gana greit tapo 
"baltųjų" vadovu. Nuga
lėjo "juodieji" , ir šią pei- 
Salę lydėjo žiaurumai,

augelis "baltųjų" buvo 
nuteisti mirti arba iš
tremti.

Nuo 1302 m. Dantė 
pateko į ištrėmimą, o už 
akių buvo nuteistas su
deginti ant laužo, jei grįš 
į Florenciją. Prasidėjo 
sunkūs ištremties metai. 
Poetas ir jo šeima sun
kiai vęrtėsi, ieškodami 
ęrieglobsčio čia viename, 
čia kitame Italijos mies
te.

Tremtyje Dantė para
šė žymiausią visos vi- 
durmažių literatūros kū
rinį -"Dieviškąją kome
diją". Kūrinys buvo pa
vadintas komedija dė! sa
vo žanrinio pobūdžio: pra
dėtas baisiais pragaro 
vaizdais, jis baigiamas 
šviesiais rojaus paveik
slais, laiminga atomazga. 
Vėliau buvo pridėtas žo
dis "dieviškoji", pažy
mint kūrinio grožį.

Tame veikale Dantė 
per šimtą giesmių aprašo 
kelionę per pragarą, 
skaistyklą ir dangų. Poe
tas buvo paklydęs tam
siame miške savo am
žiaus vidury, kelią jam 
pastojo trys žvėrys, bū
tent pantera /ge idul iai/, 
liūtas /puikybė/ ir vilkė 
/godumas/. Nuo tų žvė
rių jį išgelbsti Romėnų

poetas Virgilįjus, siųs
tas pagalbon Svč. Mari
jos, šv. Liucijos ir Bea
tričės. Virgilijus ir ve- 
da Dantę per pragarą, 
kur jis mato amžinas 
bausmes kenčiančius. 
Gašliuosius čia be pa
liovos blaško audrų sū
kuriai, pikčiurnos dan
timis plėšo vieni kitus, 
eretikai liepsnodami de- . . .
ga grabuose, išdavikai, džiai vertingas kūrinys 
įšalę medžiagoj lyg lede, ne teologiniu, filoso- 
negali nei pajudėti, nei finiu, istoriniu, gamtos 
prakalbėti. mokslų atžvilgiu, bet ir

Su Virgilijų Dantė ke- ypatingai meniniu atžvil- 
liauja ir per Skaistyklą, giu. Parašyta tercinomis 
kurią priėjus Angelas /..kas, trecia rimuojama 
poetui į kaktą įbrėžia 
septynias P raides /loty
niškai peccatum - nuodė
mė/, kurias, kartu su 
laikina bausme, panai
kins skaistyklos kentėji
mai. Po to liepia poetui 
nusiprausti ir atidaro 
Skaistyklos duris. Skais- 
f/ ‘ j, ' \ ~
Dantė sutinka daug pa
žįstamų žmonių vėlių. 
Skaistyklos viršūnėj iš
sivaduojama iš nuodėmės 
ir galima pakilti į Dievo 
regėjimą.

Kelionę į Dangų Dantė 
atlieka Beatričės veda
mas ir globojamas, kol 
vėliau tą rolę iš jos per
ima šv. Bernardas.

Kaip Pragaras ir 
Skaistykla susideda iš 9 
skritulių, taip ir Dangus 
iš 9 sferų, kuriose gyve
na palaimintųjų sielos 
---- ^alsavo nuopelnus. Pa-

sutinka popiežių Nikalojų 
1U, įmurdytą stačia galva 
į degančią olą ir belau
kiantį, savo kolegos, dar 
gyvo tebesančio popie
žiaus Bonifaco Vili.

Bet, nepaisant to, Die
viškoji Komedija yra di-

Vienuoliktoji Kanados Lietuvių Diena šiemet įvyks 
rugsėjo mėnesio 4-6 dienomis, Darbo Dienos savaitgq šyje prie Kampaldino jis 
lyje, St. Catharines mieste, Ontario, kaip jau įpras- kovojo Florencijos gvel- 
tas sakyti- Niagaros pusiasalyje. fų eilėse prieš gibelinus^

Šių metų Lietuvių Diena įvyksta ypatingomis aplin - imperatoriaus šalininkus, 
kybėmis. Kanadoje Lietuvių Diena, prie kurios papri ^°. ^1OS Pe.rSa es. J? So
stai prisideda ir artimosios Jungtinių Amerikos ValsA1 tala.1P® mieste Įsigalėjo 
tybių sritys, Amerikos lietuviai, dažnu atveju atvyks* |>.Ye tai /mie.ste enų Pa^7 
tantieji ir iš tolimų Amerikos vietovių, - ši Diena bus tljai 1 a,ai.. Paaikiusi 
žymi tuo sutapimu faktų, kad Lietuvoje yra minima popiežių, da inai kovoju- 
okupacija. Jau praėjo 25 metai, kai Rusija, sulaužiu- .S1 uz savarankiš
si su Lietuva padarytas sutartis, sulaužiusi ir tarptaifi kurną/ . Dante įstojo j 
tinius pasižadėjimus bei įsipareigojimus gerbti tautų XaistJain- c-,e.. . ne.®
apsisprendimo teises, sulaužiusi ir iškilmingus pasi- 
žadėjimus, duotus Lietuvai gerbti Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, - karine jėga okupavo Lietuvą, tęs
dama carinę okupaciją, kuri prasidėjo 1795 metais, kali 
paskutinį kartą buvo padalytos Lietuva ir Lenkija.

r - - - . . ..w v.............................-. --

kinimu ir dideliu džiaugsmu, nes jau praėjo ketvirtis 
šimtmečio, kai jis išnaudoja Lietuvą ir jos visus žmcf 
nes, o žiauriausiai išnaudoja darbo žmones, visą dar*- 
bininkiją.

Lietuvos išnaudojimas pasiekė tokias ribas, kad jaū 
žmonėms trūksta duonos, kurią okupantas nuolat per-* 
ka užsien iuoge, daugiausia Kanadoje. Dabar jau per-* ___ ,
ka kasmet. Žiauriausia, kad vis tai eina ne darbo žrfr metiniu1 popiežiumi, - ir 
nių maitinimui, bet karų reikalams. Ir Lietuvos ir iš "juoduosius" -ryžtingus 
Kanados perkamoji duona eita karams, kuriuos bolšę- popiežiaus šalininkus, - 
vikai veda Azijoje. Lietuvos gėrybės, baisiu žiaurumu-— 
čiulpiamos iš Lietuvos, eina kitų kraštų pavergimo ręi jos , bet ir visai žmonijai padėti išsiaiškinti koloniali* pagal savo nuopelnus. Pa
kalams. zmą ir sukelti bendrąją opiniją prieš bet kurį ir prieš gal Platoną, Dantė joms ,

Visa tai turint prieš akis, yra visų mūsų pareiga da- bet kurioje žemės dalyje vykstantį kolonializmą. vietą parinko planetose 
ryti žygius, kad ši baisi neteisybė būtų pašalinta. Vi©- Tat visi iš anksto ruoškimės dalyvauti vienuoliktoje ir žvaigždėse. Mėnuly 
na iš priemonių ir yra daryti masinius susirinkimus Kanados ir JAV lietuvių dienoje, kiri šiemet įvyks N8- yra tie, kurių meilė ne
kalbėti tuose susirinkimuose protesto kalbas, kad jas agaros pusiasalyje, St. Catharines mieste rugsėjo mė- buvo labai karšta; Mer- 
išgirstų platesni žmonių sluoksniai ir skelbti rezoliu- nėšio 4-6 dienomis, Kanados Darbo savaitgalyje, 
cijas Jungtinėms Tautoms ir visai žmonijai.

Tat ir matome, kad šių metų Lietuvig Diena turi la 
bai didelę reikšmę. Tuo pašiu ji mus įpareigoja joje 
dalyvauti. "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS"
„ Tiesa, mes paprastai palaikome savo tradicijas ir PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI
žinoma, Lietuvių Dienoje dalyvaujame kaip tradicine- r
je dienoje, kurioje turime ir savo interesų ir savo mi- Daugelis priežasčių verčia Administraciją kreiptis; už 
lonumo. Tačiau šie metai, kai Lietuvos okupantas ru- į malonius Nepriklausomos Lietuvos skaitytojus bei 
sas ypatingu atkaklumu nenori pasiduoti pasaulinei o- prenumeratorius ir prašyti kaip galima skubiau ir pil- 
pinijai, kuri reikalauja iš rusų atsisakyti okupacijos ir niau atsilyginti už laikraštį. Apie priežastis pasisa - 
kolonializmo, mūsų ir pareiga yra padėti ne tiktai mu'- kyšime velir ~

nės 
tik šitaip” galėjo “ įsigyti 
Florencijos pilietybę. Ta
me ceche buvo susitelku- 

i miesto šviesuomenė 
Kaip gvelfų partijos at-

Sias sukaktuves okupantas "švenčia" dideliu pasiteri Tilpti kai kuriuos dipio- 
matinius uždavinius.

Trumpam jis buvo iš
rinktas prioru. Priorai 
sudarė Florencijos val
džią. Suskilus gvelfams į 
"baltuosius"- nuosaikiuo
sius, nepasitikinčius tuo-

" juoduosius" -ryžtingus

kalbą išvertė prel. Jur
gis Narjauskas 1938.

Antras žymus Dantės 
kūrinys yra Naujasis Gy
venimas /Vita nuova/.

Dantė yra parašęs ir 
mokslinių veikalų, pav. 
Convivio /apie filosofiją, 
meną/, De vulgari elo- 
kventia /apie kalbas/, De 
monarchia / apie popie
žiaus ir imperatoriaus 
valdžią/, De akva et ter
ra /apie vandenį ir žemę/

Dantė taip ir mirė 
tremtyje, Ravenoje, 1321m. 
rugsėjo 14d., nebepama- 

jtęs gimtojo Florencijos

eVute/, ji žavi ypatingai 
plastiškais, gyvais vaiz
dais. Išversta ne tik į _ ______ * __
visas kultūringąsias kai- ;miesto, c/jo "Dieviškoji 
baSj bet net ir į tokias komedija" buvo išspaus- 
maziau populiarias, kaip dinta tik po 15C metų - 
čigonų kalbą. Į lietuvių 1472 m.

tykioj kaip ir Pragare, VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KR.VALr.YBOS 
PAREIŠKIMAS VASARIO 16 GIMNAZIJOS REIKALU 
Po PLB Vokietijos Kr. 

Valdybos pareiškimo lie
tuvių Vasario 16 Gimnazi
jos reikalu, lietuvių spau - 
doje vėl buvo pakartoti prie 
kaištai tai gimnazijai, jos 
darbuotojams ir PLB Vo
kietijos Kr. Valdybai. Tap 
pat buvo susilaukta ir su
prantančių bei paaiškinan
čių balsų.

Turėdama galvoje, kad 
eilės garbingų asmenų 
siūloma sudaryti komisi
ją, kuri ištirtų Gimnazi-

jai daromus priekaištus 
ir bendrai visą jos padė
tį, PLB V-jos Kr. Val
dyba 1965 birželio 23 d. 
posėdyje nutarė pasiūlyti 
PLB Valdybai atsiųsti 
savo įgaliotą asmenį ar 
komisiją, kurie pagrin
diniai patikrintų Vasario 
16 Gimnazijos reikalus ir 
painformuotų lietuvių vi
suomenę. Apie tą nutari
mą jau pranešta PLB 
Valdybos pirmininkui p. 
J. Bachunui.

Nukelta Į 8 psl.

kure tie, kurie buvo la- 
J.Kardelis. bai veiklūs; Veneroj tie

kurie žemišką meilę pa- 
keitė dieviška; Saulėj yra 
Bažnyčios daktarai; Mar
se -Kryžiaus karų kanki
niai; Jupitery-teisingieji 
Saturne -kontempliatoriat **“a’ 
„j visų tų planetų ir grafuoti. Tas skriejinys 
žvaigždžių yra Dieviško- vadinamas Manner .
sios Trejybės Sostas, iš padare 21 nuotrauką, ku- 

- „ , . į, j kur "Meilė judina saulę rias labai sudėtingų ę .e-
„ j, _ įau. Dabar gi norime primin ti, kad dauge- įr kitas žvaigždes" 1

sų brangiai tėvynei išsilaisvinti nuo žiaurios okupaci-* lis mūsų nei nepastebi, kaip greit bėga laikas, todėl DievlškJ i Kv-xncv., « ___
nepastebi, kaip prabėga ir prenumeratos apsimokėji/- +urį kehas’orasmes^Pir- priėmimo stotims, 
mo terminai. -

Tuos terminus, su nurodymu už kurį laika reikia 
tpsimokėti, mes pasiunčiame priminimų atvirutėmis.

iuo gi maloniai prašome ir atkreipiame dėmesį, kad 
malonūs prenumeratoriai neužmirštų šios pareigos, 
kurios išpildymas mus įgalina leisti laikraštį.

Su pagarba NL Administracija.

DIDELIS ISTORINIS ERDVIU UŽVALDYMO ATSIEKTAS 
JAV skriejinys Mariner IV nufotografavo Marso planetą.

JAV mokslininkai 1964 
m. lapkričio 28 d. į Mar
so planetą paleido skrie- 
jinį, kuris 1965 m. liepos 
15 d., padaręs 325 mili- 
onus mylių per 228 die
nas, pradėjo Marsą foto-

Dabar tos Marso foto
grafijos, pirmą kartą iš 
taip arti /5,OOO mylių/ 
padarytos mokslininkų ti
riamos.

Pirmieji duomenys ro
do kad Marse, kaip ir

tvs Mėnulyje, yra daug kra- 
įy terių. Kol kas gyvybės 
ni_* ženklų nepamatyta. Pir- 

_ mųkšciai, teleskopiniai 
itas žvaigždes". Kjtota “bMu“'^rdaU
Dięviškoji Komedija Zemeje esaneiomis foto epa

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

RUGPIUČIO 9 DIENĄ MIRĖ ANASTAZIJA 
STANKIENĖ

| 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 masinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

plačiai žinomoji geroji Mo įtrealio lietuvė labdarė. 
Pašarvota Wilsono laidotuvių koplyčioje. Laidotu
vės bus ketvirtadienį, rugpiūčio J2 dieną 10 valan
dą ryto per Aušros Vartų bažnyčią.

SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESĄLYGINAI GARANTUOTOS

PAŽYMĖJIMAIGARANTUOTI INVESTAVIMO 
3, 4 ar 5 metai 5%% 1 ar 2 metai 5% 

6 iki 10 metų 514%. 
Teirautis: 875*2800 

Eastern & Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Montreal. 

TARNAUJA KANADAI VIRŠ 70 METŲ

miausia tai paties poeto 
gyvenimas su jo klaido
mis, atsivertimu, atgaila, 
meile Dievui.

Apie savo kūrinį pats 
Dantė laiškė Cangrandei 
delle Scala taip yra pa
sakęs: "Poemos turinys 
yra žmogus, kuris, lais
va savo valia pelnydamas 
arba nusikalsdamas, -iš 
Dievo teisybės gauna do
vaną arba pabaudą. Jos 
tikslas yra atgrasinti 
žmones, kurie gyvena 
šiame pasaulyje, nuo jų 
skurdžios buities ir vesti 
juos į laimę".

Vietomis ant šio kuri
nio meta šešėlį tai, kad 
Dantė į pragarą padėjo ir 
savo meto politinius prie
šus, nepaisant ne augštų- 
jų dvasininkų.

Jo poemoje' pragaro 
ketvirtame rate, tarp ki
tų nusidėjėlių, savo kū
nus plėšė į gabalus kar
dinolai ir popiežiai, go
dūs šykštuoliai, o aštun
tame rate, kur raguoti 
velniai plaka sąvadauto
jus, apgavikus, prekiau
tojus tarnybomis, Dante

Goin Antenna

Alogne^omefer | 
High - Gain Antenna

Sun 
Sensors

Solar Sensors

Solar

Vane

Cosmic Ray 
telescope TV 

Camera

Planet f’ A V I N E R I V
Scon Sensor su visais jrenęir." jis.

Electronic
Assembly

Mariner IV

Vienuoliktoji Mannerio p 
ary toil Marso miotrauk

9° ice 
d>ys W

60

MARS AT LAUNCHING
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Marso vieta paleidžį^nt- 
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ANE RŪKAS
Kalkurle Lietuvos lan- dyno visai, 

kovai nematė "ten masko- 
llnimo, viskas esą gerai 
ir tvarkoj} TAčiau tikrie
ji lietuvialjgauna iš Lietu
vos laiškus, ar kitką ma
to, kad ant siuntinių, kaip 
nieko lietuviško, tik vie- 
nintėlis lietuviškas žodis 
pašto, iš kurio laiškas ar 
siuntinys išsiųstas, kit
kas išmarginta maskoliš
kais ženklais j ir žodžiais 
taip.kad bjaurų žvelgt.

Vienas mano pažįsta
mas rodė man iš Lietuvos 
atsiųstas plokšteles, ant 
kurių užrašyta maskoliš
kom žergelinėm raidėm, 
nieko lietuviškom, tik kas 
yra plokštelėj -> daina - 
lietuvių kalba.

Tas rodo, kad krem - 
Uokai neatlaidžiai lietu
vius, kaip ir visą Lietu
vą, maskolina, povaliai 
taikindami lietuviam ma
skolių} žerglinį raidyną, 
kitaip žinomą kaipo 
graždanka, Muravjovo lai
kais. Uždraudus lotynų 
raidėm knygas spaudint, 
buvo spausdinamos kny
gos /maldaknygės/ mas
kolių žerglinėm raidėm. 
Lietuviai jų nepriėmė; 
slaptai spaudė, ir gabeno 
į Lietuvą iš Prūsijos ne- 
vien maldaknyges, o ir 
laikraščius.

Kremliokai kolkas pa
kenčia lietuvių spaudą tik 
todėl, kad lietuviai mas
koliškai nemoka, ir žer- 
glinio raidyno visai ne
moka, ir žerglinio rai -

ip ir v 
ikolina

Sera vten augštiem V81- 
talkam; nesavo galva 

protaują giria, meluoja, 
kad ten viskas gerai, bet 
patys ten nė varomi ne
važiuoja gyvent, tik vie
nas kitas kaipo lankovai, 
kad juos po valdžios nu
skirtas vietas vedžiotų, 
ne kur jie norėtų, bet kur 
valdžios iš anksto nusta
tyta, kaip Čikagos buvu
siose skerdyklose nusta
tytais takais įdomaujant 
čius vadai vedžiodavo. 
Kadangi valdžios iš ank
sto nustatyta, vedžiot, 
rodyt vietas: valgyklas , 
viešbučius, ar net dirb
tuves, į 
čias, ta 
sako kitiem, kad juos ge
rai jpriėmė, gerai valgt- 
dlno, vaišino, geruose 
viešbučiuose nakvydino. 
Nutyli, kad nematė savo 
gimtinės ir augtinės, ty. 
kaimo, (įkės, kaip ten gy
vena, kaip jaučiasi, ir 
kitų vietovių, kurias ne
varžomas lankovas mielai 
lankytų, matytų, pasikal
bėtų, patirtų,kaip kas tik
rumoje atrodo. Akylas 
lankovas ir per sieną ma
to, supranta, kad ten ne 
rojiškas, o nedateklio, ir 
vos pakeliamų kankyįįų 
gyvenimas, ir tai - drau
džiama aimanuot, skųstis, 
dar mažiau kitiem sakyt , 
Ypač ušsieniečiam. Visa 
ta pabėgėliai, ir vienas 
kitas pusiau slaptai per 
laiškus pasako.

Į Lenino sukurtą rojų, 
retas melais sugundytas

B.VRUBLEVlČlUS.

3-se frontuose
Rusų—Italų—V ie tnamo

nepažįsta. 
Lietuvių kalbą spausdina
mi laikraščiai ir knygos 
tarnauja kaip tik kremllo- 
kų naudai:spausdinaKrem. 
liaus įsakus , apie masko
lių} komunizmą, liaupsi
na viską, kas komunistiš
ka > ir kas maskoliška; kas 
lietuviška, ypač kas buvo 
pirma maskolių į Lietuvą 
į s ibr lovinio , - peilį 
šmeižt leidžiama, o tei
giamai ką parašyt, drau
džiama.

Skaudų minėt, kad yra 
lietuvių, kurie pavergtą, 
varginamą Lietuvą vadina 
laisva. Ir, kad ten dabar 
esą geriau gyvent, negu 
kada patys lietuviai valdė 
šalįl Gaila, kad tokie 
gaivalai save lietuviais 
vadina, tokiem tinka var
das užuitų vergų, kurie 
savo smegenynę leido 
svetimiem užvaldyt, kit
aip sakant, maskoliškų 
svaigų apsvaigt taip, kad 
jie nebegali savotiškai 
galvot, o tik sekt, ką 
kremliokai sako, sveti
miem tarnaut, aukotis, 
"praradus lietuvio savi
garbos jausmą. Prljauky- 
MkląfUKreml?ui tarnaująs, važfuoje, nuvažiavę, pa
lietais apvagiamas; vet S’

ka ik nždirha na- Siamas gyvenimas, nori .4 iSS ™ grįžt, bet nebeišleidžia, gamina iš jo atema, pa- p * bėr į^o 
lieka trupinius. KUa’ neDer Kuo*

Svetur gyveną,soffttė, 
visko turi, bet pasiduoda 
apmokamų vadų kurstymo 
kalbom, garbina Lenino 
sudarytą santvarką, kuri

;eriau atrodan- 
L grįžę lankovai
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Taip dabar atrodo Trakų pilis! Ji buvo remontuojama, atstatoma, ilgesnį laiką, dar prieš 
okupacijas, bet pilies restauracija baigta jau Rusijos okupacijos laikais: Už tą darbą Pa
leckis ir Sniečkus iš okupanto gavo stiprios pylos ir todėl dabar stengiasi, iš kailio nerd
amiesi stengiasi,okupantui atsilyginti nenaprastu pataikavimu iki sąmonės netekimo.

SEPTYNERI KOVŲ IR VARGŲ METAI
1943 metų žiemą dar 

gyvenau mielajame Vil
niuje. Tarnavau "Maisto" 
bendrovėje. O būdamas 
meno ir muzikos - dai
nos mėgėju, dalyvavau 
Čiurlionio ansamblyje 
/ Šiuo metų Cleveland 
Ohio, su muziku A. M {ku
škiu priešakyje/.

Deja, neilgai teko 
mums koncertuoti ir 
džiaugtis ta laime...

MEDŽIOKLĖ
Tų metų pavasarį "ru

dieji" okupantai - vokie
čiai mėgino prievarta 
mobilizuoti jaunus vyrus 
pagalbinėn jų kariuome
nėn. ‘Mes visi sujudome, 
klausinėjome, teiravo- klečlų kaiba 
rnės, kas daryt i ir kaip kėjOme nė viŽnas. 
elgtis. Nutarėmė geruo- - 
ju nepasiduoti, slapstytis- 
Buvau net savo tėviškė- mųa-tuvpiwlluoUttiB.c, pei- 
je - Zarasuose, slėptis. kėlė j fFrontą prie STA_ 
Nesi ausdamas ir tenai raja RUSA? Buvom ten 
saugiai, sugrįžau į Vilnių, j pragare... Kas die- 
sekmadienį, šv. Jono 
bažnyčioje a. a. kunigui 
Lipniūnui pasakius patri
otišką pamokslą ir mums 
sugiedojus mišias, išei
nant, mus prie bažnyčios 
durų pasitiko geštapinin- 
kai ir suėmę nuvarė į ka
reivines. Tenai mes, vo
kiečių saugomi, išbuvo
me apie savaitę laiko ir 
sulaukėme daugiau suim
tų mūsų brolių lietuvių, 
kurių laukė tas pats liki
mas.

Skubiai!iemus apren
gė VOKIŠKOM© UNI
FORMOM© ir išvežė į 
Kauną. Ten, Artilerijos 
kareivinėse, mus pasku
bom apmokė rikiuotės ir 
tų pačių metų balandžio 
mėn. išgabeno } rytų 
frontą. Kuomet mus va
rė Kauno gatvėmis į ge
ležinkelio stotį, mūsų 
gretose pasigirdo liūdna 
daina: "Oi, Močiutė, kam 
auginai, kam kariantį iš
mokinai". ..

Stotyje mūsų laukė 
aukštieji vokiečių parei
gūnai su gėnerolu Just 
priešakyje, patarėju Ku- 
bil iūnu į ir kitais. Orkes - 
trui grojant smagiausius 
maršus, mus susodino į 
gyvulinius vagonus ir 
taip mes, "savanoriai ",

apsiašarote 9 palikome 
mūsų mieląjį Kauną.

Nuvežė mus iki PSKOV 
Ten mus išskirstė po vo
kiečių priešlėktuvinius 
artilėrtjos dalinius. Vi
sus mus,-latvius, lenkus 
ukrainiečius, estus, etc~. 
sumaišė. Patekau į bate
riją 843 Abteilung /bata
lioną/. Su manimi buvo 
dar keli lietuviai, viso 
13-ka, bet ne visi drauge. 
Paskirstė, taip "sumaišėl' 
kad retai tesfematėma/.. 
Apsistojome

DNQ-MIESTELX 
saugoti aerodromo? Per 
trumpą'laiką reikėjo su
sipažinti su 3,7 cm. pa
būklais, lėktuvais ir vo
kiečių ksdba.nes nemo-

Marcelinas Sikšnųs. A. SUTKAUS nuolr.

Šiaulėniškis Senelis susilaukė 90 metų, amžiaus.
Sveikiname,-linkime geros svaikatos ir Ilgiausių 

metų,
Marcelinas Šikšnys- rašytojas, pedagogas, visuo
menininkas, ilgametis Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos direktorius, lietuvybės globėjas len
kų okupuotoje Lietuvos sostinėje - Vilniuje.

Po 3 mėnesių mūsų 
pirmąją bateriją su Haupt- 
man-kapitonu Starke, per-

kautynės.
Po 9 su puse mene - 

siu gavau atostogas /už 
sąžiningą tarnybą "nes 
teko būti vertėju ir net 
"cenzūruoti" draugų-lie- 
tuvių laiškus/.

Atvykau į Vilnių 1944m. 
sausio 23d. pilnoj vok. 
aprangoj.

Vokiečiai nepasitikėjo 
mumis. Daugumas iš mū
sų po atostogų nebegrįžo 
į dalinius, o įstojo į tuo 
metu . organizuojamąją 

gėnerolo 
PLECHAVIČIAUS 

ARMIJĄ.
Bet kaipo "dizertyrų" - . -

tėvai nukentėjo... Darap- kulkomis. • 
lankęs Zarasus, grįžau ' 
atgal į Rytus nors skau
dančia širdim lyg nujaus
damas, kad paskutinis 
kartas.. »

Po sunkios ir šaltos 
43-44 metų žiemos vo
kiečiams teko trauktis 
/kur ir feldmaršalo von 
Pauliaus 6—ji armija tapo 

i sunaikinta/. Mūsų 843 
abteilung perkeliamas 

ITALIJON.
Karinis ešelonas pra

dundėjo per Latviją ir 
gražiaisiais Lietuvos lau
kais. Žvalgydamiesi, tar
si nujautėme, kad buvo 
jau paskutinis kartas. Ne
vienam . iš mūsų akys a- 
šarojo...

1944m. balandžio mėn.

Buvome nustebinti naujų 
rėginių. Įspūdžių buvo 
daug. Tiroliečiai trum
pomis odinėmis kelnėmis, 
skrybėlėmis papuošto - 
mis paukščio plunksna, 
ramiai rūkydami pypkes, 
nustebę žiurėjo į mūsų 
K trankų prikrautą eša- 

lą.
SIAUR. ITALIJOJE 

pasiekėme Udinės mies
tą ir Godroipo bažnytkai
myje apsistojom aerod
romo saugoti. Apsikasę 
atokiau vynuogynų lau
kuose. Mus puldavo są
jungininkų bombonešiai 
ir naikintuvai, sėdavo

• Paskiau persikėlėme 
prie Treveso, netoli A- 
drijos jūros - Aviano 
miestelyn. .

KALĖDOS
Saugome tiltus ir ae

rodromą . Daugumas vo
kiečių švenčių proga bu
vo paleisti namo, liko vos 
po 3 vyrus pabūklo tarny
bai. Savo būry buvau 
vienintelis lietuvis.

Tvirtai įsikasę 3,7cm. 
pabūklus "ramų" Kūčių 
1944m. vakarą ruošėmės 
toli nuo tėvynės nors 
kukliai, atšvęsti. Gavę 
dovanų, eglaitėm išpuo
šę barakus, buvome Ka
lėdiškai nusiteikę, net 
dainavome giesmę "Sch- 
tille Nacht" /tylią naktį/ 

___ ______ _ jų mėgiamą. Dejajšgir- 
tėme aiškiai Leningradą, ir po 3 parų pasiekėme dome aliarmą. Žaibo 
dėl kurio ėjo žūtbūtinės^ puikiuosius Alpų kalnus, greitumu šokome prie 

"geshutąu" - pabūklų<D.b.

ną ir naktį kaitaliojome 
pozicijas; kasėme į žemę 
pabūklus, maskavome 
juos. Atsidūrėme vos 
800 metrų atstume nuo 
pirmųjų linijų, vos beįs
tengdami apsiginti nuo 
rusų naiktintuvų ir "Kaiisp 
ušų" / artilerijos /. p 
karščiai, uodai ir kiti 
nesimpatiškieji gyvūnai.... 
mus kankindavo, tad apie 
poilsį-nebuvo nė kalbos.

Kartą nakties metų, 
kilnuojant pakūlą, užėjo
me ant užminuoto lauko. 
Traukiant arkliui, pabūk
las užkliuvo už minos, 
kuri sudraskė į gabalus 
2 vokiečius, mano arklį ir 
apgadino pabūklą. VVach- 
meister/viršila/ Winter 
tapo nubaustas už neap
sižiūrėjimą. Pagaliau 
vokiečiai buvo priversti 
traultis.

t autas įsakymas kel
tis

PRIE LENINGRADO, 
į nedidelį Krasnovodai- 

sko miestelį. Turėjome 
tvirtus bunkerius, nes 
pasiekdavo rusų stypri 
artelerijos u^nis. O jau 
buvo baisioji žiema, šal
čiai baisūs,kad daug su
šalo karių. Stovint sar
gyboje su žiūronais ma- pervažiavome Vokietiją

Amerikos n.ilionieriai dabar statosi tokius gyvenamus namus, kuriuos kritikai vadina grįžimu į senus akmens am- 
žiaus laikus.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS

STUDENTAI
42 .
Stasė ir Jonas sprogimą girdėjo, bet Saliamo balsas 

jų nepasiekė. Stasei kaip tada, tėviškės sodely, pasidarė 
bloga, jonas ant rankų nunešė ją į lovą. Stasė gulėjo
užmerkusi akis, tankiai alsuodama. Jonas nežinojo, ką 
daryti. Atnešė vandens, išsigandęs klausinėjo:

— Kas tau?! Gal gydytojo?..
Stasė pasuko galvą, atsimerkė. Jos žvilgsnis sustojo 

ant šventinio stalo.
— Man tuojau praeis... Jonai, išgerk mano šampa

ną. Būsi dvigubai laimingas...
Jonas paėmė taurelę su Stasės neišgertu šampanu 

ir prinešė jai prie lūpų.
— Tu, Stasele.
— Negalima man. Išgerk.
Jonas išgėrė ir prisėdo galvūgaly. Jį apėmė kažko

kia baimė, kažkoks netikrumas,— kad tik kas nors da
bar neatsitiktų Stasei.

— Mūsų kūdikis... Negerai, Jonai. Už savo, ne už 
/o laimę gėrėm... Jis priminė save...— kalbėjo Stasė.

„Mūsų kūdikis..."— kaip keistai skambėjo šie jos 
žodžiai. „Jų kūdikis" Jonui buvo panašus į tuos maty
tus mažylius, kuriuos reikia maitinti ir supti, kad ne
verktų. Ir vis dėlto šis neįsivaizduojamas tėvo jausmas 
jį rišo su Stase labiau negu bet kokie žodžiai apie lai
mę, meilę. Jam Stasė atrodė keista dėl to, kad tarp jos 
ir jo atsirado trečias, kuris ją kankino, tačiau kurį ji 
su meile prisimena kiekvieną akimirką. Jam negra
žus buvo Stasės juosmuo, dažnai nuvargęs veidas, bet 
jeigu apie tai būtų pasakęs kas nors kitas, Jonas jam 
smogtų į veidą kaip už patį baisiausią įžeidimą.

—■ Kalbėk ką nors...— paprašė Stasė.
Jonas neturėjo ko pasakyti. Jis painiodamasis pra

dėjo pasakoti apie studentų spektaklį „Jos draugai".
Už plonutės pertvaros kepestavo Saliamas su Kaže- 

mėku. Persimovus kelnes, Saliamui grįžo pirmykštis 
linksmumas. Suieškojo kažkur buteliuką ir pakvietė 
Kažemėką prie stalo. Knietėjo Saliamui užeiti ir pas 
Stasę, pasveikinti ją su Naujaisiais Metais, bet kažko
dėl jį nuo to sulaikė vienodai dudenantis Jono balsas.

Kas žino, gal norėdamas atverti savo širdį Kažemė- 
kui ir papasakoti jam dar vieną istoriją, gal visai kitelis 
sumetimais (juk sienelė tai plona!), Saliamas garsiai 
ėmė pasakoti:

— Atsimenu, visokių pritikimų būdavo... Laukia sy
kį Petronė, graži merga, vaiko. Jos kavalierius jau pas 
kitas eina. Sutarė Petronės broliukai — keturi jų bu
vo,— pasiėmė vieną vakarą branktus, patykojo kava
lierių. Vai, sudavė kavalieriui, ant kelio pasitiesę, ir 
per minkštą vietą, ir per kietą! Ant rytojaus kavalie
rius dzangt dzangt varpeliais pas Petronę piršlėmis be
važiuojąs. Smuikuoti mane paprašė. Atšventėm vestu
ves kaip pridera: Petronė su ašara, alučio išgėrėm. Ne
galiu sumeluoti — ar vestuvės padėjo, ar branktas, o 
gyveno jie gerai. Vaikučio susilaukė. Tas kavalierius 
ir sako man: „Kur mano galva buvo! Man Petronė gra
žiausia iš visų, o vaiko tokio nerasi visoj Meškonių 
apskrity!.." Matai, kokių stebuklų būna. Be nuodėmės 
tik tas, kuris kojom žemelės nesiekia. Ale nusidėt mo
kėjai, mokėk ir tvarką padaryt!..

Papasakojo Saliamas ir nutilo. Matyt, abu su Kaže- 
mėku ištuštino buteliuką ir grįžo į klubą.

Jonas rymojo, nuleidęs galvą.
— Tur būt, aš didelis niekšas?— kimiu balsu paklau

sė Stasės po nejaukios tylos.
— Ne, Jonai,—atsakė Stasė.—Nesupyk ant manęs 

už atvirumą — dideliam niekšui reikia turėti charakte

rį... Tau nužymi gairelėmis kelią — tu eini. Liepia gerai 
mokytis fc- tu ; mokaisi, liepia ruoštis moksliniam dar- ' 
bui —ftu ruošusi. Bet tu negyveni, Jonai. Tave palen- ! 
kia. tas,. kas ,nori, nors, kai užgauna tavo savimeilę, tu 
priešiijteši. Aš laukiau, kad pats suprastum. Tu — vy- • 
ras. Turi būti tvirtas... Pagalvotum...

Jonas norėjo prieštarauti, paneigti viską, bet jautė, 1 
• kad Stąsė teisi. Tačiau savimeilė ėmė viršų: „Ne! Aš ne 
toks!'* Lyg kerštaudamas Stasei už atvirumą, Jonas gal- \ 
vojo apie Eleną. Ji šitaip niekados nekalbėtų... Elena i 
nekenčia moralų. Ar ne jis atvažiavo į šį vienišą kam- j 
barelį iš Vilniaus, kur Naujuosius Metus būtų sutikęs 
kaukių baliuje arba pas Eleną?..

Viso to pasakyti Stasei nedrįso.
— Aš pagalvosiu,— tarė jis, pakeldamas galvą.
Stasė jautė, kad jos žodžiai Jono nepasiekė.
— Aš pavargau, Jonai. Leisk pailsėti.
Jonas nuėjo į Saliamų kambarį ir atsigulė.

Klube buvo pats šventės įkarštis. Jaunimo porų vi
dury šoko Saliamas. Šoko senoviškai: čia priklaupda
mas, čia vėl mitriai sukdamas įraudusią Marijoną.

— Pašėlo senis!—• stebėjosi kaimynai.
Saliamas buvo laimingas, kad išliko gyvas, kad Nau

jųjų Metų sulaukė, kad jo smuikelė dar reikalinga 
merginoms, o jis pats — žmonėms.

Gal būt, ir daugeliui metų praėjus, „Plieniškių" kol
ūkyje bus gyvos kalbos apie pirmą šventę prie bendro 
stalo, apie pirmą kolūkio saliutą. Daug ką pagražins, 
prikurs, gal net Saliamo saliutu pavadins.

XXX. TEISE ŽIŪRĖTI į AKIS
Prie pailgo ąžuolinio stalo sėdėjo dviese: Saliamas 

su cigarete, tartum prilipdyta prie apatinės lūpos, ir 
Andriulis, važnyčiojęs Stasės motinai arklį. Ant suolo 
gulėjo baroninė beausė kepurė ir lendrinis botagas. 
Andriulis dūmė pypkę. „ ,r Nukelta 4-tan puslapin.

------  , į-

Daktarai Lietuvoje

P. PAKARKLIS 
Istorija

B. PENKAUSKAS 
medicina

J. LAS1ENĖ- 
medicina

J. BANAITIS 
temis ūkis

V. MALIŠAUSKAS 
ekonomika

P. NORKŪNAS 
medicina
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MENO PARODA, VILOJE 
AUDRONĖ

x CAPE COD
Šiemet Jansonų viloje 

Audronė, Cape Cod, kuri 
yra gražiai pertvarkyta, 
atidaryta Jono Rutento 
dailės darbų paroda, ku
rt tęsis iki rugsėjo mėn. 
11d. rašytojas S. Santva
ras atidarė parodą atitin
kamu žodžiu pristačius 
vilos savininkui Dr. Ed. 
Jansonui. Svečiai po to 
buvo pavaišinti tradicine 
vyno taure ir pyragai
čiais. Svečių buvo apie 
šimtą. Tarpe jų buvo me
nininkai - dailinin
kai, skulptoriai: pp. Mer- 
ker, Vizgirda, Dragune- 
vičiat, Andriušis ir kt., 
be to Dr» Girnius, Dr. 
Gimbutas, Dr. Jasaitis, 
Dr. Gyvas, Dr. Grabys, 
Tnž. M tekūnas, Inž. Kun- 
caitis, Dr. H. Montvi
lienė ir daugelis kitų.

NEKROLOGAS
Miunchene mirė uolus 

lietuviškosios spaudos 
platintojas Juozas Vyš
niauskas. Palaidotas lie- 
Ks 13 d. Westfriedhof 

pinėse.

NAUJI LEIDINIAI

BULLETIN,nr. 5/gegu
žės m./1965.Turiny:H.. 
Akhminov"Sovietų marks- 
istiniai-lehinistinio švie
timo pagrindiniai bruožą!] 
apie Comecon 19-ją konfe 
renciją, sovietų žemės ū- 
Mo politiką Chruščiovo laik 
mečiu, sovietų karinės ga 
lios ribas/N.Galaj/, be to , 
leidinių apie sovietus ap
žvalga ir kt. Laidžia insti
tute for the study of the U 
SSR, 8 Muenchen 2ĄMann 
hardstr, 6. Germany.Insti
tuto leidiniai: anglų, vokie- 
čių, prancūzų, rusų, ispanų 
turkų ir arabų kiabomis.

"ATEITIN.'" Neperio
dinis Vokietijos Stud. A- 
teitininkų S-gos leidinė
lis. Miunchenas, 1965. 7. 
I. Nr. 28/29. 30 psl 
Redaguoja stud. V. Bar
tusevičius, 74 Tdbtngen, 
Charlottenstr. 8, V. Vo
kietija. mūsų prozaikų ąi.les pa

, į ■

Naujoviškas lietuvių teatras, „Antrojo Kaimo“ kolektyvas, įvairiuose JAV miestuose 
turėjęs gražaus pasisekimo. Iš kairės: V.Demereckis, R.Stravinskaitė, R.Jurkūnaitė, 
K. Almėnas, R.Stakauskas, R. Vėžys, B. Urbonas ir R.AnikeviSius.

Foto R. Kisieliaus.

DAIL. MIKŠIO DARBŲ 
PARODA VAK. 
VOKIETIJOJE

Nuo liepos 5 iki 31 d. 
su užsieniu santykiams 
palaikyti instituto /Dąft, 
Instttut fuer Auslandsbe- 
zlehungen/ patalpose Stut- 
tgarte vyksta lietuvio 
grafiko Zlbunto Mikšio 
kūrinių paroda. Išstatyti 
linoleumo rėžiniai, lito
grafijos, brėžiniai, ak
varelės ir kiti darbai.

Kvietime aplankyti pa
rodą instituto direktorius 
dr. M. Rehs nurodo, kad 
dail. Mikšys yra gimęs 
1923m. Kaune. 1946-1949m. 
jis studijavo Stuttgarto 
valstybinėje akademijoje 
pas VVilli Baumetster ir 
Harmi Ruland. Atlikęs 
ilgesnę kelionę po JAV- 
bes ir Europą, nuo!962m. 
dailininkas gyvena Pary
žiuje.

E.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KREPŠININKŲ FILMAS 

AUSTRALIJOJE 
Jau, pasiekė Australi

ją ir parodytas Adelaidė
je filmas, vaizduojąs A- 
merikos lietuvių_krepši- 
ninkų rinktinės viešnagę 
Australijoje. Žiūrėdami 
filmą, Australijos lietu
viai vėl gyvai pergyvena 
tuos džiugius akimirk
snius, kai jaunieji tautie
čiai neatlaidžia kova sky
nė pergalę po pergalės 
sporto aikštėse lietuvių 
ir Lietuvos garbei.

LIETUVAITĖ TAPO 
ARGENTINOS GROŽIO 

PRINCESE
Nelida Juknaitė š. m. 

birželio 23 d. Įvykusiuo
se Argentinos grožio ka
ralienės rinkimuose lai
mėjo pirmosios prince
sės vietą. Ji padeda Sur
vilos madų namams re
klamuoti per televiziją 
naujausių moterų rūbų 
madas, dalyvaudama kaip 
model is. A rgentinos 
spauda Įsidėjo Nelidos 
paveikslą ir nurodė, kad 
jos tėvai yra atvykę iš 
Lietuvos ir ji pati gra
žiai kalba lietuviškai.

Modernus kūrinys „Žmogus“ 

Robert Roussil: “L’Homme,” 
wood, 56 ins., 1954. In the 
exhibition at the Museum of 

Contemporary Art.SKAUSMAS
Dail. Petro Rimšos skulptūra (1916 m.)

VYT. A. JONYNAS

Recenzijos
BĖGIAI TYRLAUKIUOSE

Kai prieš keletą me- 
j ėmė rodytis spaudoj 

pirmieji plunksnos ban
dymai, Kazio Almino pa
vardė suskambėjo rimtu 
pažadu.

Buvo tai novelės, 
vaizduojančios studentų 
buiĮtį. Vykusiai nuše- 
šeliuoto piešinio, tvirtos 
kompozicijos, jos aiš
kiai rodė autorių suge
bant apvaldyt palyginamai 
blankią universiteto ko
ridorių kroniką. Skelbė

tų
^ėgų, savitą, vyrišką ra- 

lo to girdėjom, kad 
Almėno aktyviai darbuo
jamasi Čikagos "Antrojo 
Kaimo" kolektyve. Tal
kininkaujama, /jei ne iš 
viso nešama ant pečių,/ 
spektaklių žodinės med
žiagos paruošai.

Pagaliau neperseniau
siai pasirodė knygtį rin
koj jo platesnis .kūrinys 
"Upė į rytus, Į šiaurę". 
Fantastine istoriška apy
saka, spėjusi susilaukti 
skaitytų prielankumo.

Atseit ^autoriaus esa
ma produktyvaus, ener
gingo, nesibijančio mlk- 
lintis įvairiuose žanruo
se.

Ir aptariamo} knygoj 
" Bėgiuose " z atsispindi 
tas pat šturmavimas. 
Jau pats knygos pavadini
mas kalba apie evaziją, 
kelionę, nekasdieninių 
horizontų įigesį. Almė
nas linkęs grupuoti savo 
noveles kekėmis. Etapus, 
kada jos gimė. Po trįs 
į skyrelį. Tarsi? pažen- 

tos kelionės 
Etapus, kadą 

klindamas 
tarpsnius, 
jos gimė.

ykazys Almėnas, ’'Bė
giai“ London, Nida Press, 
1965 197 psl. /Nidos Kny
gų Klubo leidinys Nr.52k 
$1.50.
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VEDA DR. GUMBAS

TAUPUS VYRAS
Dėl atrakcijos New 

Yorko miesto tėvai buvo 
sumanę nupirkti centrinio 
Earko ežerui Venecijos 

elioliką gondolų, bet 
vienas miesto tarybos 
narys griežtai užslpuolo 
projekto sumanytojus: 
"Kam iš karto kelioliką? 
Ar gi ne taupiau būtų nu
pirkti vieną patiną ir vie
ną patelę, ir jie priveistų 
gondolų daugiau negu ke- 
lioliką"...

MOKINIO SVAJONĖ
Vienas Vilniaus mie

sto mokyklos mokinys 
buvo paklaustas:

- Kuo tu išaugęs norė
tum būti ?

- Pinigams priimti au
tomatu.

- Kodėl ? - susidomėjo 
mokytojas.

- Todėl, kad būdamas 
automatu, visą laiką pini
gus priimčiau ir nereik
tų dirbti...

MENAS ĮR GYVENIMAS 
Kartą Hollywood fil

mų bendrovė paskelbė 
ieškanti filmui gangste
rių rolėms statistų. At
siliepė kelios dešimtys 
kandidątų. Pasibaigus fil
mavimui, žymus jų skai
čius buvo suimti polici
jos. Pasirodė, kad jie tą 
vaidmenį vaidino ne tiktai 
filme, bet ir gyvenime.

"Trys ir meilė" - pa
čios brandžiausios - mū
sų nuomone - sudaro vien- 
tisiausią sankabą. Jų 
centre- paika studentiška 
meilė. "Bėgiai" suburia 
Vienos vasaros išpūdžius 
kažkurioj vienaaukštės A- 
merikoš pagairėj, Jeįtk- 
ėti autoriaus žodžių-per- 
gyvenlmus uždarbiaujant 
atostogų metu; taisant 
Wyoming© geležinkelius. 

Pagaliau trečiam sky
rely sutelkti daugiau for
malistiniai plunksnos ban
dymai "sulietuvinimas'1, 
gimę laisvalaikio protar- 
ptuios. Autobiografinis e- 
lementas ir pergyvenimo 
autentiškumas juose nebe
egzistuoja. Ne be reikalo 
Almėnaspavadina šį sky
relį "Prerijų pasakomis’.' 
Nors, kaipmatysim, pasa
kos terminą teks priimti 
nevisai mums Įprasta 
prasme.

Mėgstam diskutuot 
savo tarpe, ar čionai su
brendęs ir sumitęs jau
nimas rašys lietuviškai. 
Ir jei taip, kokio pobūdžio 
bus toji kūryba? Ar ji tęs 
mūsų T>rozos tradiciją? 
Ar joje praskambės nauji 
idėjiniai motyvai, kitokia 
polėkis ? Ar atsispindės _ .
avangardinės literatūros ’ ‘-s> pradeda vanotis. Dar įdo 
poveikis ? miau, kai "vanojimasia“ vyks

Yra pagunda pasi- ta ne tiktai pirty, bet ir jos 
klausti, ar Almėnas atsa- restorane...
ko i šiuos klausimus s a- .i ■■■!

yo "Bėgiais". Juk, kaip vos tik debiutuoja. Jis dar 
žinom, dar jaunas, čionai labai keisis,tobulės. leš- 
moklslus išejięs ir teo- koti atsakynįų į tuos klau- 
retinį literatūros pažini- gimus dar peranksti.^ 
mą įsigijęs, žmogus.

Taip pasielgę būtu
mėm neteisūs. Almėnas

•lici-

VIENOJE "RESPUBLI
KOJE"

Kažkurioje sovietinė
je "respublikoje" ar "au
tonominiame krašte" bu
vo išliptintas toks skel
bimas:

„ "Balsavimus vienu są-
vo plunksnos man nepatm- rašų teko nutraukti, nes 

milicija pritrūko šovinių 
ir turėjo besislėpdama 
pabėgti"...

PATARLĖ
Kišenė - ne statinė: tuš - 

čia būdama ji garsiai 
neskamba...

TIK NEUŽSIGAUK, 
sako gaidys ožiui: Ta

vo plunksnos 
ka...

KOREKTŪRA
Skaitytojas korekto

riui: Man nepatinka, kad 
perdaug klaidų palikai.

Korektorius skaityto
jui: Aš gi tavęs nekorek- .. 
tuoju, kai tu nemoki akai- žmonai iškepti, 
tyt i...

"VANOJIMASIS" 
KAUNE

Kauno prekybininkų 
munalinio ūkio darbuotojų bęn 
dromis pastangomis miesto pir 
tys 3 ir 4 nr.nr. paverstos pir 
timis - restoranais, kuriose pir 
ma išplaunamos gerklės, o jau 
po to, jeigu lieka laiko ir nesu 
trukdo milicija, tai einama pla 
utis kitų kūno dalių. Bet daž. 
nai ypač mėgstą karštesnes pir

J 
miau, kai ’’vanojimasis“ vyks

ir ko

vos tik debiutuoja. Jis dar 
labai keisis,tobulės. leš-

Viena aišku. Netikslu 
butų tvirtintizkad Almėno 
dabartinė kūrvba. net jo

Nukelta 5-tan puslapiu.

LOGIŠKA IŠVADA
Įtarus išsiblaškėlis 

neranda akinių, nors jau 
seniai ieško.

- Kas juos galėjo pa
vogti? Trumparegis? 
Bet trumparegis jų nebū
tų pamatęs. Toliaregis? 
Bet jis ir taip, be akinių, 
toli mato. Vadinasi, aki
niai turi būti čia pat...

Jis čiupteli virš no
sies.

- Iš tikrųjų, akiniai čia 
pat, ant kaktos.' ...

SĄMOJINGAS MOKINYS 
Mokytoja kreipiasi Į 

antraklasį mokinį:
- Jonuk, sakyk: jei prie 

19 vištų pridėsime dar 81, 
ką gausime ?

- Vištų fermą, - ponia 
mokytoja...

IŠSISKYRĖTE
- Klausyk, bičiuli: pa

metei žmoną ir nieko, jai 
nepalikai, - priekaištauja 
bičiulis.

- Kaip nieko? O vaikai? 
Vaikus gi palikau jai, 
- atsikerta bičiulis.

NESUSIPRATIMAS 
Kalbasi du draugai.

- Tu žinai, kas yra es
peranto?

- O taip.' Tai yra tarp
tautinė kalba, - atsako 
draugas.

- O kur ja kas kalba ?
- Niekas ir niekur...

ARABŲ SOCIALIZMAS 
Egiptietis pagavo Nilo 

upėje žuvį ir oamešė

Bet žmona sako:
- Neturiu riebalų.
- Prakeikimas su tuo 

Nassero socializu...
Egiptietis supyko, nu

nešė žuvį ir įmetė į Nilą.
- Tegyvuoja Gambal 

Nasser ir arabų socia
lizmas. .. -pasišokėjusi 
iš vandens linksmai su
šuko žuvis...

GARLAIVIS MAUDOS* 
Marytė, pirmą kartą 

pamačiusi plaukiant gar- 

- Mama, žiūrėk, ir gar
laivis maudosi.

TEISMO SĄVOKA
Bernard Shaw buvęs 

paklaustas, kas yra tei
smas?

- Tai yra įstaiga, ku
rioje patikrinama, kurt 
Ssė turi geresnį advo- 

tą, - atsakęs Shaw.

STUDENTAI Atkelta iš 3-čio puslapio.
Saliamas kirbėjo užstalėj ir, atkišęs portsigare tar

tum revolverį, vedė:
,— Žiū — liktarna šmėžuoja, kiemas pilnas banditų. 

Manęs, brigadininko, atėjo sunaikinti. Gerai, kad ne- 
įgožinau. Nusiverčiau kūliu nuo Sietuvėlės kranto ir 
Skuodžiu į miliciją. Taškau purvyną... Žinai, pavasario 
pašalimas — kaip meilė: čia buvo, čia nėr. Mili
cija susimobilizavo, išklausinėjo mane apie duris, lan
gus ir driuf. Apsupom namus, šliaužiam per purvyną. 
Namuos tyku. Primokė mane — aš į duris bar-bar. At
kišo Marijona. Paskui mane įsivertė visa milicininkų 
gūnyčia. Kad paleis vienas iš automato į lubas!.. „Išeit 
visiems!''— rėkia.

Girdžiu tik, kur dabar Stasės kambarėlis, burdingst 
duonkubilis. „Tenai,— rodau,— banditai!..'' Įšokom, o 
ten nieko nėra. Tik duonkubilis juda. Paspyrė milici
ja — iš po jo išlenda žmogysta.

„Viską imkit — skudurus, kaulus... Arklelį imkit, 
tik gyvą palikit!..''—meldžia. Matau, kad reikalai ne
gerai krypsta — pasikarščiavęs būsiu. Skudurininką ir 
kaulių Striukį banditais palaikiau. Jis, šėtonas, iš bai
mės, matai, po duonkubiliu užsimaskavo!.. Nėra ką da
ryti... Išnėriau ir įlindau į ėdžią. Purvini milicininkai 
ieškojo manęs, pats girdėjau: vieni prunkštauja, o kiti 
šnęka, kad šitą pravakatorių, girdi, pasodinti reikėtų. 
Bet argi aš kaltas?!

Andriulis, nepertraukdamas Saliam© kalbos, visą lai
ką šypsojosi, o jam baigus prapliupo kvatoti:

— Kariavai, vadinasi!..
Šie žmonės, tokie nepanašūs vienas į kitą, tuoj su

rado bendrą kalbą, lyg būtų buvę seni kūmai arba arti
mi kaimynai.

Kai motina iš Stasės kambario nuėjo pas Saliamienę, 
į jį, užgesinęs pypkę, įžengė Andriulis. Stasė gulėjo 
lovoje ir žiūrėjo kažkur į kertę.

— Pavargote, dėde, kelionėj? — paklausė, nepakel
dama akiu.

— Ne, vaike, aš pailsiu važiuodamas,—-Andriulis 
uždėjo Stasei ant kaktos ranką.

Stasė visą laiką slėpė akis. Jai atrodė, kad šis žmo
gus neatleis niekados.

— Tu pažiūrėk man į akis, Stase,— tarė Andriulis, 
atsistojęs kojūgaly.

Stasė pasižiūrėjo į jį, bet neišlaikė Andriulio žvilgs
nio ir sumirkčiojus nusigręžė.

— Negerai, Stase... Tu nebijok pažiūrėti žmogui tie
siai j akis. Ko tau gėdintis? Tu — motina, Stase.

Motina... Pirmas žmogus pripažino jai šį vardą.
Andriulis pasitaisė ūsus ir atsisėdo prie stalo.
— Tavo sūnui medaus laikau.
— Kodėl... sūnui? — tebesidrovėdama, bet žiūrėda

ma tiesiai jam į veidą, paklausė Stasė.
— Vaiskių giminę reikia pratęsti,— šyptelėjo And

riulis.— Bus duktė — dėkui už dukterį.

Sugrįžo motina, ir jie abu įkalbinėjo Stasę, jog rei
kia važiuoti į ligoninę. Stasė gynėsi, kad dar negreit, 
kad suspėsianti. Pagaliau susitarė, kad motina su tėvu 
atvažiuos po poros dienų ir nuveš Stasę į ligoninę.

— Tepadeda tau dievas...— Andriulis atsisveikin
damas vėl palaikė savo ranką ant Stasės kaktos.— 
Medų pats atvešiu.

Motina plesnojo po kambarį, vis negalėdama išeiti.
— Nevažiuosiu! —tarė ji ir ėmė nusirengdinėti.
— Važiuokit, mama. Kaip ten tėtė be tavęs... Su 

manim — nieko. Važiuokit,— tikino Stasė.
Motina išvažiavo.
Stasė liko viena su savo mintimis. Du kartus buvo 

atvažiavęs Jonas. Ji nebeturėjo jėgų būti tokia, kaip 
per Naujuosius Metus. Jie kalbėdavo, jausdami, kad 
viskas nusibodo. Juokdavosi iš įpratimo, tylėdavo nuo
širdžiai.

Stasė, apimta tos liguistos nuotaikos, kuri neapleis- 
davo paskutiniais mėnesiais, prieš keletą dienų parašė 
Jonui laišką. Ji nesiskundė. Ji kaltino;

„...Mano gyvenimas nesibaigia virtuve ir gra
žaus buto prie Neries prižiūrėjimu, kaip Tu to no
rėjai ir tebenori. Daugiau nesiperšu Tau. Tu mane 
pažeminai, privertei mėnesių mėnesiais kaip ver
gei Tau lankstytis...

Naujieji Metai. Aš vėl tikėjau mūsų laime. Ko
kia kvaila mūsų, moterų, širdis! Tai buvo tik gra
žūs Tavo žodžiai, o aš tikėjau jais.

Ar nepagalvojai, Jonai, kad geriausia mums 
nebesusitikti, nueiti skirtingais keliais ieškoti lai
mės? Tik ar rasime ją? Ar pamiršiu, ant rankų 
laikydama sūnų, kad Tu jo tėvas? Kai jis paaugs — 
ką pasakysiu jam? Ar neprimins Tau kiekvienas 
svetimas kūdikis ant motinos rankų, kad Tu metei 
savo sūnų ir nuėjai ieškoti gražaus buto ir lengvo 
gyvenimo?

Jei nemyli, nedrįsk daugiau vaidinti. Be meilės 
mūsų gyvenimas nebus gyvenimu, o tik tokiais 
kankinančiais susitikimais, kokie buvo paskutinie
ji. Jei myli,— aš dar kartą, paskutinį, patikėsiu 
Tau.

Neišvažiuoju į ligoninę. Paskutinėm dienom 
laukiu Tavęs ir nesulaukiu,.."

Sį rytą Stasė gavo atsakymą. Išvažiavus motinai, ji 
dar kartą perskaitė. Laiške buvo daugybė meilių žo
džių ir žinia, kad poryt jis stoja į komjaunimą. Jokiu 
būdu negalįs atvažiuoti, bet po susirinkimo tuoj pat 
atvažiuosiąs.

Stasei atrodė, kad kiekvienas jo laiško žodis per
sunktas gerai apgalvotu melu. Ji sudraskė laišką 
į smulkius gabalėlius. Pirštų galais atšildė, atpūtė akutę 
apšalusiame lange.

Ant kalnelio stovėjo baltutėlė mokykla. Virš pu
šies blyškiu dangumi plaukė debesys. Švysteldavo sau
lė, jos spindulys įsiverždavo į kambarį, suspindėdavo 
kelyje rogių provėžos. Vėl užslinkdavo debesys, ir tuo-

Nukelta 6-an puslaptn.

— Mes gi atostogaujame! Tad 
kodėl tu taip nepatenkintas’!

— Tamstos žvaigžde rodo, kad 
nebaigei mokėti už kostiumą, pa
tinka baltaplaukis, bet ištekąs! už 
praplikusio.



v

1965. Vin. 11. - 29-30/953-954/ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Nors mūsų litera
tūroj yra buvę bandymų 
naudotis šia forma / R. 
Spalis kurį laiką mėgino 
naudotis,sakysim, O' Henri 
formuliaru/, sutikim, 
kad K. Almėno yra šioj 
srity pažengta toliausiai. 
Apdovanotas reta dova
na gyvai pasakoti, jisai 
išvengia dviejų sunkiau
siai įveikiamų pradedan
čiam rašytojui klaidų: il
gų gamtos aprašymų ir 
reikalo filosofuoti, berti 
aforizmus. Ne tik kad 
puslapėlis teksto įveda 
skaitytoją į "Bėgių" sky
relio aprašomąją buitį, 
bet, pasirinkęs priemone 
grupuoti noveles po tris, 
Almėnas užsitikrina sau 
laisvę nebegaišti ties fo
no atpasakojimu.

Nemažiau retu suge
bėjimu /ir tai nedažnas; 
aplamai, reiškinys mū
sų literatūroj/ yra Al
mėno mokėjimas atmieš
ti pasakojamus dalykus 
Stipria humoro doza neį-; 
puolant į šaržą. /"Tadas, 
"Istorija apie meilę"/. 
Net tais atvejais, kai au
torius neatsispiria pa
gundai pažerti "aukso 
minčių" apie meilę, net 
ir tada jį išgelbsti įgim
tas humoras.

Pagaliau Almėnas pui
kiai valdo pasirinkto žan
ro techniką. Jis įgudu
siai nutraukia pasakojimą 
tinkamu momentu. Tarsi 
veržle priverždamas pa
baigą, kelių puikiai pa
rinktų sakinėlių, pagalba. 
/"Pasaka be rankos"/.

Netektų stebėtis, jei 
tienę ir Architektą V.Zubą. Dešinėje viršuje: Dr. J.Šemogas, T. J.Vaišnys,SJ., Almėno "Bėgiai" taptų 
V.Zubas, K.Spnilgevičius, E.Kardelienė. Viršutinėje dalyje dalinai matome ir la- pirmąja.čionai augančiam 
bai įdomiai, praktiškai ir nepaprastai taupiai pastatytą vasarnamį, kuris pritaikyt................
tas gyventi ir žiemą. Paprasta, taupu ir gražu. Vasarnamis turi visus patogumu^ 
kurie naudojami ir miesto gyven ime. Tai pačio savininko projektas ir statyba.

Viena didžiųjų Kanadoje lietuvių kolonija — Montrealyje gyvenantieji lietuviai 
geriau, turtingiau įsigyvendami, už mieto ribų yra įsigiję vasarviečių, kuriose 
praleidžia savaitgalius bei poilsio laikotarpius. Deja daugelis vasarviečių išblaš
kytos po plačias Montrealio apylinkes. Tiktai palyginti nedaugelio vasarvietės su
telktos į ribotas vietoves'. Tokios vietovės dabar yra jau plačiai žinomos /įsikūri
mo chronologija/: Dainava, Palanga ir Baltija. Vis dėlto tai yra geras faktas, ku 
rį verta pažymėti kaip teigiamą reiškinį.

Liepos 18 sekmadienį teko aplankyti Dainavą, kurios atidaryme teko dalyvauti 
prieš kelius metus. Dainava dabar yra išgražejusi, aptvarkyta, kūpanti vešlia au
gmenija, kurioje skęsta skaitlingi vasarnamiai. Pagražėjęs ir Dainavos ežeras. 
Vasarnamiai čia statomi vis nauji ir vis gražesni.

Atvaizde viršuje matome /kairėje apačioje/ Dainavos ežerą, matomą iš pp. Zu- 
bų vasarvietės/kairėje viršuje/ pp. Zubų vasarnamio verandą, kurioje gali tilpti 
apie 1OO asmenų, bet vasarnamio atidarymo metu matome sėdint St.Kęsgailą, Inž 
I.Mališką, savininką Architektą V.Zubą ir muz.K.Smilgevičių. Dešinėje matome 
šeimininkus sup svečiais: E. Kardelienę, St. Kęsgailą, JPonią Zubienę, T.J.Vaiš- 
nį./pašventinusį vasarnamį/, Ponią Kęsgailienę, PonU Semogienę, PoniąPėterai- 
tienę ir Architektą V.Zuba. Dešinėje viršuje: Dr. J.Šemogas, T. J.Vaišnys.SJ.,

lių teatras, jei ne bėga— 
linis jų naivumas? Juo > 
fabula nesudėtingesnė, 
juo personažai schema- 
tiškesni ir lengviau surū
šiuojami, juo pabaiga 
lengviau atspėjama nuo 
pat pradžios, tuo vaidi
nimas tobulesnis.

"Pasakoj apie ranką" 
K. Almėnas meistriškai 
dozuoja formulės propor
cijas, nuplieskia sauniafi 
rūstų foną, įmantriai sa
distines scenas, ir pasie
kia visišką formalinį-už- 
baigtumą.

Nemažiau tobulai jo 
retortose išsikistalizuoja 
ir sumodernintos versijos 
skiedinys - "Pasaka apie 
tūkstantį saulių". Ji sta
čiai prašosi perkeliama į 
televizijos ekraną: taip 
kadrų kaita išdirbta pre
ciziškai. Viskas puikiai 
atseikėka ir atspėjama: 
nešvarūs "gešeftai" ge
ruoju nepasibaigs. Suktas 
meksikietis gaus kulką į 
bambą, bet ir gobšus 
gringis nusigringins. Tik 
pries tai būtina žmogaus 
medžioklė su visais laka- 
tai-makalai per uolas ir 
kaktusus, persekiojant 
malūnsparniams; na ir 
pagaliau kaip gi apsieisi 
be neišvengiamų moksli
ninkų, smaradijančių dy
kumą savo atominiais ty
rimais ?

Liūdniau su "Pasaka 
apie lokį". Skaitytojui da
rosi nebeaišku. Sakykim, 
kad "Prerijų pasakom" 
Almėnas norėjo parodytį 
savo talentą parodijuoti 
Holivūdinį folkorą a 
Amerikos epą --------------

BUKIME SVEIKI
5 PSL.

RUDOS DĖMĖS

Rudos pigmentinės dėmės odoje (melanodermija) ga
li atsirasti, ilgai sergant žarnyno parazitais [askaridėmis, 
plaukagalviais), tuberkulioze, mažakraujyste, maliarija, 
sutrikus vidaus sekrecijos liaukoms, medžiagų apykai
tai ir pan.

Neretai dėmės atsiranda, turint nuolatinį kontaktą su 
angliavandeniliais. Per ilgesnį laiką šoferiams, traktori
ninkams, kombainininkams kartais gali atsirasti rudos dė
mės, dažniausiai uždengtose kūno vietose.

Vasaros metu, dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip 
hudronai, sunkūs aliejai, atvirose kūno vietose gali išsi
vystyti uždegimas, dėl kurio oda įgauna rudai pilką at
spalvį („smalinė oda", „degutinės melanozės").

Pagaliau veidas gali pasidengti rudomis dėmėmis, il
gai naudojant odekoloną, netinkamą tualetinį muilą, ki
tas kosmetines priemones, kuriose yra eterinių aliejų.

Gydant pigmentines dėmes, pirmiausia reikia ieškoti 
jas sukėlusios priežasties ir ją pašalinti, gydant pagrin
dinį susirgimą. Išorinis gydymas paprastai pastovaus re
zultato neduoda. Sergant šia liga, reikia kreiptis į odos 
ligų specialistą.

Gyd. G. SARGAUTIEMS

MOKSLAS IR TECHNIKA
ląstelės paslapčių apžvalga

RAŠO DR. A. GRIGAITIS

BĖGIAI TYRLAUKIUOSE
Atkelta iš 4-to puslap.

patriotas net gali sune
rimti, kad Almėno veikė
jų tarpe nematyti lietuvių. 
Iš skyrius ta Yliškai-mo-

rašymo technika, pas i- • 
žymėtų, modernumu, ne
įprastom stilistinėm prie
monėm, intelektualine po
tencija. Atitrūksta jis nuo 
kitų mūsų rašytojų tik 
savo tematikos skirtin - 
gurnu.

Pasinaudojant spor
tiniu terminu, galima bū
tų palyginti mūsų prozos 
rašytojus su dviratnin- 
kais. Visų jų atminty gy
vi karo pergyvenimai, 
praeities ir kaimo prįsi
minimai. Ir mina jie pe- 
daiius prisilaikydami ta
me pačiam būrely. Tiesa, 
esama ir atsiplėsusių, ap
skriejusių velodromo ra
tą pirma kitų. Bet apgau
li optinė iluzija paverčia 
tuos atsiskyrėlius besi
velkančiais iš paskos.

Taip pažvelgus Al
meno siužetai yra kito
niški. Jautresnės sielos

dernią mergait^Vidą /'Al
gis"/. Nebent cyfo epi
zode su knyga /"Istoria 
apie meilę "/ atpažintu- 
mėm save pačius.

Kietaskuriui emigran
tui nebus artimas nei Al
mėno olimpiškas žvilg
snis į Amerikos žmogų. 
Savaime sišku nereika
lautina iš čiajai augusio 
tos melancholijos ir emi
grantinio kartelio, kuris 
praskamba gakysim J. 
Gliaudės "Šikšnospar
nių soste". Bet nepuolė 
gentimentalizman nei 
Škėma, o tačiau kiek ap
tinkama jp "Baltoj dobu- 
lėj" ir "Čelestoj" tos pa
prastutės žmoniškosios 
užuojautos.

Almėnas kol kas pri

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

IR KITI IVAIR0S MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

siima Ameriką tokią, ko
kią jam rodė. Kokią rodo 
kiekvienam emigranto 
vaikui vadovėliuos, žur- 
naliuose, televizijoj . 
Veltui ieškotumėm, saky
sim, jo studentų charak
teriuose, bent vieno ku
ris bodėtųsi ta "cinera
ma". Kuris bent profiliu, 
šukuosena, primintųJ. D. 
Salingerio Holden Caul
field / "Catcher in the 
Rye"/. Ne, Almėno stud
entams svetimas maištas 
prieš Amerikos groteską, 
svetimas dvejojimas sa
vuoju pranašumu. Jie nė
ra gaivališki, kaip kad 
gaivališki M. Katališkio 
žmonės, nes tai suponuo
ja vidinį konfliktą. Tuo 
tarpu Almėno veikėjus 
valdo kažkoks tiksintis 
mechanizmas, viską už
temdys geismas /alkoho
lis, mėgalomaniją ir pan./

Gal dėl to kalta pasi
rinktoji forma. Short 
short story tipas, nerei
kalaująs is skaitytojo il- 
genės dvasinės pastangos. 
Susikaupimo. Iš kitos pu
sės - ne leidžiąs autoriui 
gaišuoti klejonėse po pa
sąmonės labirintus ar 
knaisiotis buities simbo
likoj.

lietuvių jaunimui įkanda
ma knyga. Susirūpinimą 
kelia "Prerijų pasakų" 
skyrius.

Legendų, padavimų 
pasakų, žanras nėra 
lengvas. Nors pradedan
tys rašytojai paprastai 
galvoją kitaip. Gal todėl 
mūsų raštijoj tiek sudu
žusių eldijų.

Almėnas, reikia pri
pažinti, nepasuka savo 
burlaivio tų pačių povan
deninių uolų kryptim. Jis 
toli gražu nepasišauna 
atpasakot savo /ir nevi
sai savi^žodžiais Oscar 
Wilde, Šeimos Lager - 
loef, ar kurio pavėlavusio 
traukinin romantiko, ra
šinių.

Pasaka jam, jei mū
sų spėliojimai teisingi, 
kažkas slaptingo padidin
tų dimensijų, bet nema
žiau kažkas kas buvo ga
lėję Įvykti. Jei neįvykę. 
Kažkokie liudininkai, /šiuo 
atveju, Hankis/ tą preri
jų kroniką žino. Nes kur 
gi galėtų rastis Amerikoj 
romantika, jei ne preri
jose, ne Laukiniuose Va
karuose ?

Sutinkam su autorium. 
Far West stories yra pa
sakos. Kodėl kaubojų fil
mai žavi visy rasių, ti
kybų ir amžių žmones, 
jei ne todėl, kad tai lė—

GEORGE LAVINSKAS

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas. Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkamc sklypus ir žemę IV! • t > <*»• ly j e bei apylinkėje. 

Už indėlius innkamc R*7', div-dcn.-l-

VISŲ RŪŠIŲ
INSURANCE 
DRAUDIMAS.

Tol: 36&6309.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

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

T9 ir 61 M. SoUąae 8t. K. 
tol: CR 7-0051, MONTREAL

Tel. 525-8971

PORTRETAI • VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS

(VAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7'. Laurinaitis

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS 

(vairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai is Anglijos ir sandė
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai: 

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

Janina Adomonienė
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. Rlt 4*6940.

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

TrIbmi ir daŽMi hafni mafinaa
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(MaMa JNapriklauaomoa Uatuvoa” radakdR)
Tai.: garažo 366-0600

MMm 306*42O3

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7663 Champlain Blvd. LaSdte
(vairi medžio atatybM medžiaga. Durya, langtl 
Imtsliacija, Ten . Taat, Maaomte, ttalybiida popierių.

Kartais geno pakitimas fUnu.° jo atsiradimo ant 
gali duoti organizmo pato- žemes. Rentgeno arbaX~ 
bulėjimą, bet gali duoti or- y spinduliai atrasti I895m. 
ganizmui ir pavojingas pa- plačiai naudojami medici- 
sekmes: pav. cukrinę ligą spinduliai gali pa-
vėzį, psichines ligas ir t t veikti žmogaus genus, ypač 
- - - - bai lėtai, dažnai- ir ilgiau peršvie

čiant apatines žarnų dalis.% 
gali pal iesti lytines liaukas 
ir spermojieramus genus. 
Dar stipriau veikia atomo 
energijos spinduliai.
> Čia žinoma didelės reik 

__ _ - BpiuuulliUuB,muBeiCBuiu- šmėsturidozė. Nuo radio 
.orą arba sofilos galima iššaukti pa- aktyvumodozės pareina ir 

. . - komikus. kitimus iu anuose. Buvo Setul pakitimai neigiamon 
Jokiu atveju - tvarkoj . daromį bandymai su'^vvu- Pusėn. Įtakoj didelių do- pncmlrn zių radioaktyvių spindulių
Sln^t^,?^rnJ«aiJ^Sa^S mutaciją-pakitimąimthry. įvyksta gilūs pakitimai ge 

pimą nuo normos gali|turė- nų struktūroj .Šie pakiti- 
ti įtakos ultravioletiniai mai paveldėjimo keliu per- 
spinduliai, įvairūs chemi- s įduoda ne tik išlaukinių 

ta mistifikaciia ar kalai-fenilas, uretanas far pažymių pakitime, bet ir ta mistifikacija. Bet ar malinas> Su štaisjehemika- atsiradime įvairių ligų- 
buvo daromibandymai palinkimas prie vėžio, cuk 

stšvkšt?S užuominų“S £ su puselė drozofilas. rmei ligai pi nas nevai 
ta-’ ,rt'

tenedjas. Štai kodėl pava-^U^su spinduliai.kqsmi-Įgimtos ligos nėra pa- 
dinom "Prerijų pasakas" ?.ia.1’ r®ntgeno X y.spmdų- veidimos ir jos nepers i-- rreiijų . į atom(? energijos spin- duoda vaikams, sekančioms 

dūliai, spinduliai, kurie kąrtoms. Įgimtos ligos 
gaunami prie sukrikimo dažnįausia pasireiškia neš- 
naturalių radioaktyvių ižo- įumo metu dėl vaisiaus su- 

... . , „ sirgimo, pav. dėl motinos
Kosminiai spinduliai- sus6irgimo sifiliu,džiova 

svai vaiao diaiogą. xs-a-"I” 1S ir kitomis infekcijinėmisdangi jo personažai "ba- mtensyviuna^pasiekus ze- ligomis. vaikas gimsta su 
siakai", studentai, kar-^ę.’ Spmdu-katarakUakyie/akies lęš-
vaganiai ir kitoks pana- Jįai’XdūaakfvVu iuko sukalkėjimas dazniau- 
šus gaivalas, individuali- “° aaJ^F%l?į ™.oaktyvių slapas senus/, dėl motinos 
zuodamas jų kalbą auto- susirgimo nėštumo vokis-
rius neišsiverčia be gim- nd f skais /germannazistiškos terminijos ir ny, turi nevienodą stipru- measies/ Sutrikimas kū- 
kaddieninės vartosenos dikio placentoy kraujo apy-
žodžių. Caveant Vaidilio- vcikfa žmo takos prispaudimas kurios
nes.'.' niai sPinduliai veikiazmo- nors kūdikio dalies, me

Tai įvyksta labai ____
Bet tai dalykai, sako šve
dų mokslininkai, laukia 
nuodugnaus tyrimo ir ste
bėjimo.

Miller 1927 m. įrodė, 
jog veikiant rentgeno-t-y 
spinduliams, muselės dro-

Ši paskutinė pasaka su-

naudojama ir "Girlie ma
gazines" tautosaka ir ko
mikai, ir visokiausia ki-

sulietuvinimais. Štai ko
dėl nedrąsu buvo spėlioti, 
kurie Amerikos rašytojų 
yra darę jam įtakos.

Baigiant tektų pažy
mėti, kad Almenas lai-.. i,, °“ *
svai valdo dialogą. Ka- j.r kit?mis__ infekcijinėmis

„ fiEPfflKLAUSOMĄ LiETUVH 
JVĄIĄIAUSIĄ PRO<iU 

GE/tmusm novfjnfi

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman's Woollens & Textiles
4 115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2*6319. 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME Ifi ANGLIJOS 
geriauiias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

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

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

vedėjas. Laisvai kalba I etuviškai.

___  ______ dalies, me 
chaninė trauma, toksiniai 
nuodai gali būti priežastim 
vaiko įgimtos ligos bei ne
normalumų.

Įgytos gyvenimo bėgyje- 
žmogaus ligos į genus 
pereina ir vaikams pa
veldėjimo keliu nepersi- 
duoda. Tėvui išpiautas 
apendicitas, bet vaikas 
gimsta su apendicitu. A- 
pendicito prašalinimas 
paliečia tik apendicitą. 
Tokiu pat budu tėvų įgy
tas mokslas, papročiai 
nepersiduoda vaikams.

A. NOKKEL1UNAS
Commišioner of (he Superior Couit of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAL DIMAS.

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachin*.

Telefonas 7 6 8 - 6 G 7 9

WINDSOR
DRY CLEANERS A DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužiu* ir kitų Jūsų namų apyvoką.
Savininkai.

A. Kciiys. P. IMmlis. P Keiiulis. A. Gieibua.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

MUTACIJA
J. Neet ir W. Schull sa
vo knygoje Human Heredi
ty mutaciją šitaip apibū
dina: mutacija yra genų 
medžiagų pasikeitimas, 
kurs pave1 dėjimo keliu 
iššaukia naujus pasikei
timus, organizme.
Jie sako, jog mokslas 
dar toli nuo pilno supra
timo, kas yra genai, bet 
visgi galima pasakyti, 
jog genai tai sudėtingas 
molekulės arba molekulių 
kompleksas, kurių veikla 
pasireiškia tame,kad jos 
iššaukia ir reguliuoja grei
tį sudėtingų biocheminių 
reakcijų, kurias tvarko 
nenutraukiamą organiz
mo funkcionavimą. Tokiu 
būdu mutacija veda prie 
staigaus atsiradimo ge
no ' su skirtingom bio- 
cheminėm ypatybėmis pa
lyginus su tomis, ku
rias turėjo ankstyvesnis 
genas. Tai gali atsitikti 
dėka pakitimo cheminėj 
geno sudėty arba jo 
struktūroj arba gali bū
ti pakitimas geno kito ge
no atžvilgiu.
Tas viskas turi dide - 
lės reikšmės paveldėjimo 
ligoj.
Organizmo paveldėjimo 
ypatybės pasikeičia tik y- 
patingam atvejy ypatingų 
jaudintoių įtakoj. Tai 
vyksta Ijrt. ląstelėse ir 
tai persiduoda naujai 
kartai. Šie neigiami fak
tai kartais turi veikti il
gą laiką su ypatinga jėga.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

TORONTO
TAUPYK IR SKOLINKIS 

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

Už paskolas ir — morgičius — 6J4%. 
Paskblos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
i,Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

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

330 Bay Street.

(VAIRUS siuntiniai ir dovanos
I 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.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamo* maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai,, automobiliam* padan

gos, foto aparatai ir 1.1.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus i® apdraustus įvatirid* 

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 pranešimų.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, tešefonuoti 

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 vaL 
ryto iki 7 v. vale.; šeštadieniai*—nuo 9 vai. ryto iki B v. pp. 

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

SĖJA
Tautinės, demokratinis minties mėnesini* lietuvių laikraštis

Leidžia Varpininkų. Leidinių Fondas 
Redaguoja Antanas Rūkas-.

Administracija* adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Mehroee Park., I1L, USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų Sąjungos Kanadoje „Verslo“ 
valdyba. Iš kairės sėdi: Edvardas Konradą, pirm. dr. Juozas Kaškelis, A. Dūda, 
stovi- V. Janulevičius, St: Janušauskas ir B. Jackus. Visi gyvena Toronte.

1965. Vm. U. - 29-30/953-954/

AUDRONE

Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame 
CAPE COD — OSTERVTLLE KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO 

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE_

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. Otterville Cape Cod Mass 02655 USA. 

Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.

PASIKALBĖJIMAS TRAUKINYJE

Požeminiam trauki
niui sustojūs sekančioje 
stotyje, tarp kitų kelei
vių įlipa du tautiečiai 
Jiedu sus ir anda vietą, at- 
slsėda, ir nekreipdami 
dėmesio į greta esančius 
keleivius, tęsia sayo po
kalbį lietuviškai. Abu vy
rai jau persiritę per sa
vo gyvenimo zenitą;
Jie abu gvildena kasdieni
nes problemas.

Vienas iš jų gal kiek 
vyresnis, pastebimai dau
giau kalba ir reiškia sa
vąjį nepasitenkinimą. Jam 
viskas nėra taip, kaip 
turėtų būti, ar kas nors 
galėtų jį patenkinti. Vie
na svarbiausių priežasčių, 
ko jis nedrįsta prisipa
žinti, tai visame inicia
tyvos stoka. . Apskritai 
savųjų tarpe jis nematąs 
didesnio veržlumo ar ap- 
čiuopiajnesnės ambicijos. 
Anot jo, nūdienis pilietis 
yra taip subanalėjęs ir

Rašo St.Dalius.
TRINIDADO SALOJE
Atskiras skyrius api

mąs porą kambarių
"STEEL BAND/ 

kuri gavo pradžią ir pil
nai išsivystė Trinidad 
Pirma šitokio pobūdžio

Reportažas iš Toronto.
sukasdienėjęs, kad be 
savosios aplinkos nenori

ir pereina prie politinėse 
viršūnėse esančių pajė-

daugiau nieko bematyti giu verslininkų ir pro- 
Nekalbant apie eilinį pi- lesionalų. Nors ir jau- 
lietį ir mūsų vadovaujan
čių veiksnių tarpe nesi- 
matą jokių konkretesnių 
pasiekimų, jokių prak
tiškesnių pasireiskomų. 
Svarbiausia, kad kaip 
nors įsėdus į kurią reik
šmingesnę kėdę, ką nors 
garsiai pasakius, sušau
kus smagesnį susiėjimą, 
ar sušaukus atsinąųjini - 
mo suvažiavimą. Žinomą 
po to savajai spaudai ne
gailint platesnių įvertini
mų, darbštusis veiksnys 
su pasaldinta nuotaika 
ruošiasi pirmadieno pa
mainai.

Jaunasis tautietis 
stengiasi švelninti kie
tąjį bendro nusiteikimą. 
Jis kalba, rodo pavyz
džiais, kad iniciatyva mu- 
mysi dar nėra dingusi. 
Jis pamini kai kurios, 
bendrus pažįstamus gan 
gražiai susitvarkiusius

nesnysis bendrakeleivis 
prisipažįsta, kad konkre
tesnių ar patrauklesnių 
pavyzdžiu, visuomeniniu 
atžvilgiu ir pas juos ne
matyti. Eilinis pilietis 
niekieno neparagintas, dar 
rečiau paskatintas nesi
ryžta apie ką nors pla
čiau pamastyti. Jis yra 
taip susigyvenęs su savo 
darboviete ir sunkiai ka
lamo pinigo taupymu, kad 
apie bent kokia naujovę 
nedrįsta net pasvajoti 
Jam tik rūpi kuo greičiau 
sulaukti besiartinantį sa
vaitgali ir pasinaudoti 
trumpupuolsiu. Dar ge - 
>rai, kad turimad apdrau
dimas, be jokių papildo
mų išlaidų įgalins sekantį 
šeštadienį nueiti pas dak
tarą pasitikrinti darbe 
nuolat varginamą ir jau 
pradėjusį skaudėti sanarį.

S. Prąnckūnas.

• Visai arti Šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras UetuviSkas maistas.
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, to 
dėl visi rnalonai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.
Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d. 

IS ANKSTO KREIPTIS:
Ed. Janson**, 15 Rosedale St., Boston Mas*. 02-124 USA.

TeL 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vilą 
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.
Osterville Cape Cod Mass., 02655 USA. — 
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LIETUVIŠKOJE 
JANSONŲ VITOJE 

AUDRONE CAPE COD
Šiemet atostogauja la

bai daug-Kanadiečių lie
tuvių:

pp. Vacys Vasis su 
dukra.

Rukšytė ir p. ČeČ- 
kauskienė iš Toronto.

Valerija Balčiūnaitė, 
Ada Cerkesaitė ir M. Ga- 
putytė iš Montreallo.

Piekauskai ir Dr. Kši-

vicklai iš Hamiltono.
Taip p 

po Kanad 
''Dirvos" 
Gedgaudas su Ponia iš 
Cleveland© ir p. Andri
jauskas ir Ponia.su mer
gaitė iš Clevelando sus
tojo ir praleido savaitę 
atostogų Audronėje.

it iš po kelionės 
l ir Novą Scotią 
Redaktorius Vyt.

juiojs - 
muzika prasidėjo 1945 m. 
kai buvo pradėta mušti i 
geležines bačkas, kurio
se buvo laikomas benzi
nas ar alyva. Mušant į 
nevienodo didžio bačkas, 
išgaunami atskiri tonai ir 
iš daugelio Jonų susidaro 
melioaija. Čia parodytas 
įvairiausio dydžio bačkos, 
bačkutės ir ant paviršiaus 
sužymėta gaidų ženklai. 
Nepamatęs tų būgnų ir 
girdėdamas tų muziką 
pradžioje negali suprasti 
kas per instrumentas iš-

gas ir gražus skyrius, vo,šaltu kvėpavimu vėl pa 
duodąs vaizdą, koks turi sitiks.
būti tikrovėje, kai gatvės Didžioji Port of Spain 
persiplldo minios maska- gatvė kurioje koncentruo- 
rado dalyvių. jas i dauguma krautuvių ir

Reveikščipjant po mu- biznio įstaigų tai FREDE- 
ziejaus patalpas tenka RICK STREET.
prakaitas braukte braukti. Kadangi buvo šeštadenią 
nes temperatūra virš 80^tai šioji gatvė ir kitos di- 
išėjus' į lauką irgi tas džiosios gatvės buvo pilnos 
pats pasitinka "trade vvind'i žmonių .Triukšmas ir mai 
čia mažai tepasiektą. Ta- šatis didžiausia-vos gali 
čiau beeihąnt per parką prasiskverbti pro žmonių 
link išėjimo užėjus toks minias, tačiau niekas ne
smarkus TROPIKINIS LIE- skuba, nebėga. Vist gatvių 
TUS, kad nebėra kur ding- kampai pilni stovlnčiųjųi 
ti. Paskubomis po ai- ant salygatvių išsistatę ką 
dęlhr medžiu, kuris pra- nors pardavinėja.Nemažai 
džtoje gerai dengė nuo elgetų, ištiesę rankas sto- 

---------------------- ; lietaus čiurkšlių, bet vė- vi arba sėdi ant šalygatvio. 
ėS, kuris tęsėsi Hiau prasiskvarbė per Kratuvėsprigrūstos vise- 
ienų ir maskarado šakas Ir pradeda merfcti. kiaušių prekiųjčia jau mo- 
is veikia ištisus /Lendu gilyn, bet tas ma- terims įėjusalspta širdys, 

. graįiaugiosmedžiagos, šil
kai, nylonai mandriausiate 

___________raštais išmarginta ir vis 
saulė spindi lrlcepina, atro- rankom dažyta arba siuvi- 
do po lietaus dar šilčiau. nėta.O jau sidabro išdirbr 
-----cu patikėt i,kad po kelių niųdramblio kaulo statulė- 

naų skridimo lėktuvu lių ir figūrėlių gausumas

duoda savotišką aukštą 
toną, kuris gana malonu 
klausyti.

Trinįjiad labai popu
liarus UŽGAVĖNIŲ MAS
KARADAS - ■
keletą di 
komitetas 
metus ruošdamas ir de
rindamas būsimą progra
mą. Muziejuje yra gau
sus skyrius maskarado 
drabužių, kaukių, bet 
normalaus djdžiofigūr’ų, 
figūrių, aprengtų tais dra
bužiais. Tikrai spalvin -

žaibeapsaugoja,blėtus vis; 
nesustoja,bet išeities ne
bėra. Lietui praėjus, vėl
do po 
Sunku 
valandų skridimo" lėktuvu 
teųKanadoje, jau žiema sa

figūrėlių gausumai 
Nukelta 7 puslapiu.

STUDENTAI Atkelta iš 4-to puslapio, 
met žiemos laukai plytėjo negyvi ir vieniši.

Stasė bijojo ligoninės, bijojo gimdymo. Bet vieni
šumo jausmas dažniausiai nustelbdavo visus kitus jaus
mus.

Toli toli, už šitų sniego laukų —Vilnius, auditori
jos, draugai... Jie, paskubom ką nors užkandę, sėdi pa
skaitose, leidžiasi nuo kalnelių slidėmis... Nė vienas ne
pagalvoja, kad ji čia ne kartą, prapūtus lange akutę, 
žiūri į tą pusę, kur Vilnius, kur jie... Jonas neatvažiuos. 
Nejaugi taip, vienui vieną, nuveš Saliamas į ligoninę?.. 
Kiek ji, rašydama Jonui laišką, jautėsi tvirta, užgrūdin
ta savo vienatvės, tiek dabar pasijuto silpna, išsisėmu
si. Dar labiau bijojo ligoninės. Troško, kad kas nors 
padrąsintų, nors valandėlę pabūtų kartu draugas iš 
ten, kur klydo jos akys. Tada ji viską perneštų. Anks
čiau bijojo paliktų draugų, dabar — ne. Ji ir jiems gali 
žiūrėti tiesiai į akis. Kam parašyti? Vincui? Ar jis 
nepalaikys jos laiško pasityčiojimu? Tačiau Stasė tikrai 
žinojo: jei Vincas sužinos — jis atvažiuos. Atvažiuos 
nedelsdamas.

Stasė pasiėmė popieriaus, pieštuką.
„Vincai, aš Tau nerašiau. Nenorėjau sakyti tie

sos, o meluoti negalėjau. Ilgus mėnesius gyvenu 
atskirta nuo jūsų visų. Žiūriu į žiemos debesis, 
į pušį ant Sietuvėlės kranto. Norėčiau debesėliu 
plaukti, medeliu žaliuoti, tik būti ne čia, ne čia. 
Smerk mane, jei gali. Aš laukiu kūdikio. Smerk, 
bet, vos tik gausi laišką,— atvažiuok.

Anksčiau jokiu būdu nebūčiau išdrįsus Tau ra
šyti. Dabar aš jau galiu žiūrėti žmonėms į akis

Stasė"

XXXI. ARTĖJO PAVASARIS
DZŪKAS

/

„Dzūkas įsimylėjo!.."—sklido žinia fakultete. Apie 

tai žinojo visi, gal būt, išskyrus tik jį patį. Ir nieko 
nuostabaus! Jau kuris laikas, kaip jis nepastebi smal
sių merginų žvilgsnių, kuriais jos sutinka ir palydi 
Dzūką.

„Dzūkas su Rima buvo kine. Eidami namo, kal
bėjosi apie Anglijos istoriją, apie Mariją Stiuart...— 
raportuodavo viena kitai merginos tik joms težinomu 
būdu išgirstas smulkmenas.— Dzūkas Rimą iki bendra
bučio lydi pro Aušros Vartus, aplinkiniu keliu...“

Kad jis ne treneris ir ne tenisininkas, išaiškėjo 
seniai. Rima tada visą mėnesį nesikalbėjo su juo.

Dzūkas pasidarė santūrus, mažiau plepėdavo ir be
veik niekuomet su kurso merginomis nebėgdavo ko
ridoriais „užimti“ naujoj auditorijoj patogiausios 
vietos. „Dar Rima pamatys!"— pagalvodavo.

Tačiau šiandien Dzūkas lėkė įšėlęs, nuolat pasi
taisydamas krentančius akinius. Jis ieškojo Instituto 
centrinio sienlaikraščio redaktoriaus Martišiaus. Sien
laikraštis net du kartus tame pačiame numeryje pa
garbino Dzūką. Vedamajame riebesniu šriftu buvo pa
rašyta: „Vytautas Kalnėnas po aštrios draugų kritikos 
suprato savo klaidas. Tai puikus pavyzdys, kaip iš 
nędisciplinuoto, nerimtai žiūrinčio į mokslą studento 
gali tapti pavyzdingas."

„Adatos" kampelyje kabojo karikatūra. Tiesa, po 
karikatūra nebuvo Kalnėno pavardės, bet kas galėjo 
suabejoti, kad tai ne apie jį, perskaitęs tokį 
užrašą: „Dzūkas nuo Druskininkų gina fakulteto gar
bę“. Piešinys buvo paprastas: scenoje šoka merginos, 
o užkulisiu neria Dzūkas ir šaukia žiūrovams: „Palau
kit, aš parepetuosiu ir, dzievaži, sugrįšiu!.

Pirmiausia tą pamatė Antanas ir pranešė Dzūkui: 
„Tave pagarbino."

Dzūkas žado neteko. „Ką dabar pagalvos Rima?“— 
pirmiausia šovė jam galvon. Užteko jau ir tos istorijos 
su „treneriu", o dabar vėl viskas iš naujo... Tai buvo 
baisiau negu istorinės gramatikos egzaminas.

Redaktorių Dzūkas susirado labai greit.
— Nuimk sienlaikraštį!—griežtai pareikalavo.
— Kaip tai — nuimk? — nustebo Martišius.
— Nuimk, ir viskas!—karščiavosi Dzūkas.— Mane 

šmeižt sugalvojote spaudoj, autoritetą griauti?! Nelei
siu! Aš ne koks nors fuksas! Aš sinjoras, aišku?!

— Atvirkščiai, mes tave giriame,— susigaudęs, ko 
nori iš jo, aiškino Martišius.

— Giriat?! — dar labiau plieskėsi Dzūkas.— Karika
tūra— nevykus! Visai ir nepanašus!

— Palauk, palauk!—stabdė Martišius.— Iš kur 
pats ištraukei, kad karikatūra vaizduoja tave?! Ten — 
„Dzūkas nuo Druskininkų“, draugas Kalnėnai.

Dzūkas matė nieko nelaimėsiąs, bet jam knietėte 
knietėjo iškrėsti tokį dalykėlį, kad redaktoriui tektų 
pačiaudėti.

— Kritiką reikia gerbti ir mylėti,— vis dar guodė 
Dzūką Martišius.— Be kritikos, kaip be arbatėlės bend
rabuty.

Argi Dzūkas kada įsižeisdavo dėl kritikos?! Kritikuo
kit, prašom, kiek tik norite! Tačiau ir po bet kokios 
kritikos Dzūkas darydavo savo. Tik dabar, baigdamas 
Institutą, jis netikėtai susirūpino savo autoritetu.

Sekančią pertrauką Dzūkas lyg didžiausią paslaptį 
pasakė kelioms plepesnėms merginoms, kad, girdi, pa- 
sveikinkit tedaktorių Martišių — jis rytą gavęs iš namų 
telegramą, kurioje juodu ant balto parašyta, jog žmona 
pagimdė sūnų. „Negali būti!— stebėjosi tos.— Marti
šius, rodos, nevedęs..."—„Aš telegramą skaičiam Gal 
jūs geriau žinote..."—nusileido Dzūkas.

Ir ši žinia nesulaikomai paplito auditorijose. Paslap
čiomis kažkas buvo rengiama. Prie sienlaikraščio atsi
rado lapelis-žaibas: „Sveikiname redaktorių Martišių, 
sulaukus sūnaus! Linkime išauginti gerą redaktorių ir 
pilietį!"

Daugiau bus.

— Jeigu tu matytum, koks tu gra- 
i žus, kai supyksti!

— Brangioji, man atrodo, 
kad tėvo portretas tik ką man 
mirktelėjo.

Ponia.su


1965. Vin. 11. - 29-30/953-954/ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PS L.

HAMILTON/
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATINIAME BANKELYJE 
„TALKA" 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

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

draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Anuadieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

NIAGAROS PUSIASALIS

ŠALPOS FONDO 
REIKALAI.

KLB. Hamiltono ir jo 
apyl. Šalpos Fondo komi
teto pirm. J. Pleiniui 
pasitraukus, vietos B-nės 
valdybos kvietimu, tose 
pareigose sutiko būti Z. 
Pulianauskas.

Naujai persitvarkęs 
Fondo komitetas yra šios 
sudėties:
Z. Pulianauskas, pirm., 
R. Rimkevičienė, sekr.,
J. Romikaitis, ižd.,
K. Mikšys,
M. KeŽinaitytė, 
A. Pilipavičienė, 
St. Samus /Samaitė/ - 

nariai;.

Komiteto būstinė-ad- 
resas, rašant pirm, var
du, yra toks:

60 Melrose Ave., 
South Hamilton, 
Ont., Canada.

Telęf: LI-55652.
Sis sąstatas dar teks 

praplėsti padidėjus Fon- 
dė darbams ryšyje su vie
tos B-nės valdybos ir or
gan. atstovų posėdyje nu
tarimų Vasario 16 d. gim- 
naz. Šalpos reikalų tvar
kymą perduoti S. Fondui, 
kuriuos iki dabar tvarko 
to paties vardo gimnazi
jai remti komisija.

Liepos 8 d. komitetas 
buvo susirinkęs posėdžio 
aptarti ateities šaipos 
darbus. Kaip žinoma, 
Fondo pagrindines paja
mas sudaro lėšos, gautos 
iš Hamiltono, Kitchener, 
Paris, Preston, BurlingT- 
ton. Stoney Creek mie
stuose bei jų apy. gyv. 
lietuvių aukų formoje. 
Salia to, komitetas su
ruošdavo apie du pramo
giniu parengimu kas me
tai lėšoms papildyti. Ta
čiau pastarieji metai pa
rodė, kad iš parengimų 
pajamos lygios beveik 
nuliui: jei vienas paren
gimas duoda kiek pelno, 
tai kitas apie tiek pat de
ficito.

Esant lėšų mažėjime 
tendencijai, komitetui 
tenka ieškoti naujų kelių 
ir būdų joms papildyti 
Taip, kad būsimo šių me
tų aukų telkimo vajaus 
metu tautiečiai bus pra
šomi silpnesnes aukas 
galimai sustiprinti. Au
kos taip pat bus prašo
mos ir mūsų viet. orga- 

WINNIPEG, Man.
GRAŽIAI SURENGTA STOVYKTA 

1952 met. Winnipego 
lietuvių kolonijon atke
liamas kun. J. Bertašius 
kuris nepalaužiama ener
gija čia imasi darbų.

Tuojau jis performuo
ja vaikų mokyklėlę, iš ____ , _ ___ ______ f
kurios padaro šeštadie- gelba’ Tautietis V. Stan
ginę mokyklą ir čia su- kevičius ir Ant. Koncai- 

tis sutvarko stovyklau
jantiems lovas ir matro
sus. Stud. J. Grobys iš
lieja vėliavų stiebams 
pamatus, Timmermanas 
sutvarko vandens vamz
džius, Eug. Kalasauskas 
padovanoja dviem vėlia
vom metalinius stiebus. 
Br. Janučiukienė nuperka 
kanadietiškai vėliavai 
medžiagą, o Alf. Jaučiu
kas lietuviškai, kurias 
pasijiva Vyt. Jaučiukas, o 
M. Sarauskas padovanoja 
virtuvės reikmenų.

Stovyklaujančiam jau
nimui šeimininkavo: A. 
Rutkauskienė, M. Maro- 
zienė ir T. Timmerma- 
nienė. Šiais metais sto
vyklavo 16-ką berniukų 
ir 12-ka mergaičių, ku
riems stovyklos mokes
tis atsiėjo tik po 13 dole
rių.

Berniukams vadovavo 
Alg. Dielininkąitis, mer
gaitėms įmik Timmer- 
manaitė.

Liėpos II d. /sekmad/ 
,______ #_ ___ įvyko stovyklos uždary-

tuvlškam jaunimui sto- nao iškilmės, į kurias at-

burta 28-ius vaikus. 
Anksčiau jie lakstė po 
gatves, šiandie mokina
mi neužmiršti lietuviško 
žodžio, lietuviškos kal
bos.

Po to, Winnipege iš
auga lietuviška parapija, 
kuri pasistato šv. Kazi
miero bažnyčią, susirin
kimams salę, mokyklai 
patalpas, o taip pat ir 
prie \Winnipego ežero 
puikų vasarnamį su dide
liu plotu žemės, kuris 
tęsiasi palei ežerą apie 
vieną mylią pločio. Tai 
gražiausia vietovė mau
dytis bei vasaroti. Tuo
jau jį nuperka ir įrengta 
lietuviškam jaunimui va
saroti stovyklą. Todėl ir 
ši Oak Point vasarvietė 
gasidarė ne tik jaunimo, 
et ir visokių kitokių lie

tuviškų pramogų bei pa
rengimų centru.

Kaip ir kiekvienais 
metate, taip ir šiemet 
parapijos klebonas š. m. 
liepos 2 d. surengė Ma- 
nitobos provincijos lie-

NOTARAS
ANTANAS L1UDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
Dr. jur. W. Mastis

Namų, farmų, ar bet kurio 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisiniai reikalai.
Toronto:

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

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

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

minėtu laiku.

nizacijos, paliekant nuo
šaly jaunimo ir meno 
sambūrius. Vietoj pra- 
mog. parengimų šiais 
metais ir iš viso pirmą 
kartą bus bandoma die
nos senų dalykų išparda
vimą arba vietos papro
čiu Rummage-sai e daryti, 
skelbiant vietos gyv. ži
niai, jei tam reikalui bus 
pakankamai gauta aukų 
rūbais, namų apyvokos 
ir kitokių dalykų, kas 
tiktų tokiam išpardavi
mui. Neparduoti rūbai 
bus pasiųsti Lenkijos lie
tuviams.

Vasario 16 d. gimna - 
zijaį, remti komisija ka
sos S. Fondui dar neper
davė. Turimomis žinio
mis, joje dar yra 5OOdol. 
gimnazijai skirtų aukų. 
Fondas, gavęs tas lėšas, 
artimiausiu laiku persiųs 
jas minimai gimnazijai.

Baigiant, kreipiamės 
į Vasario 16 d. gimnazi
jai remti būrelių vadovus, 
prašydami suaktyvinti 
aukų surinkimą, susti
printi būrelius narių 
skaičiumi, nustojusius 
veikti būrelius atgaivinti 
ir tautiečius imtis inici
atyvos organizuoti nau
jus. Vasaros atostogoms 
praėjus, būrelių vadovai 
bus sukviesti pasitarimui 
nustatyti, kas galima pa
daryti bendromis jėgo
mis, kad sustiprinus kal
bamos gimnazijos šelpi
mą.

Komitetas, skelbda
mas savo darbo planus, 
tikisi nuoširdžios para
mos iš lietuviškosios vi
suomenės, kai ji busto 
paprašyta.

S. F. Informacija.

vyklavietę, kuri tęsusi 
iki liepos II dienos. Zi- 
jnonfa, kad tokiai stovy
klai paruošti nemažai 
reikėjo ir pašalinės jė
gos, kuri parapijos kle
bonui, mielai ateina į pa

ATOSTOGOS KARIBŲ jCRŲ
SALOSE

Port oi Spaine mieste.
Atkelta iš 6 puslapio, 

ir to darbo įvairumas-tle 
siog raibsta akys .N teko nė
ra standartinio ar masinės 
gamybos-vtskas išdailinta, 
išpiaustyta vien tik ranko- 
mis.Tiesiog reikia stebėtis 
ir gėrėtis tokiu kuopščlai 
atliktu darbu.

Tačiau krautuvėse nie
kas neskuba patarnauti, il
gai reikia stovėti, kol gau
ni norimą daiktą.O žmonių 
viens per kitą grūdasi Gat
vėse stovi asiliukus pasi- 
kinkę į vežimus ptfikrou-

Dalis Hamiltono ST..A 72 kuopos narię pne „Cherry Reach tus kokoso palmių riešutų . 
motelio savininkę pn. Venslovę namų: Sėdi iš kairės Suval- Tai ištroškusiems atsigaF 
ku trikampio lietuvaitė p. Venslovienė, viduryje kuopos pir- vintLJaunas juodaodis švai- 
mininkas Z. Pulianauskas. V. Pašilio nuotrauka, stosisudidžiuliupeiliųlca-
_________ ______ __________________________________ podamas riešutų galus ir

WELLAND
atidarydamas gėrimuLSus 
toję išgeriam šio gėrimo . 
Keista šiek tiek kiek neį-

ŠAUNIOS VESTUVES
Liepos 1O dieną, Wei- 

landė įvyko tikrai tą žo
džio prasme šaunios Ri
cardo Šurkos ir Diana 
Balaz vestuvės.

Tos dienos rytą ll va
landą iškilmingų mišų 
metų, kurias atnašavo 
Tėvas Barnabas Mika
lauskas OFM, buvo su
tuokti Ričius ir Diana 
Elena.

Sutuoktuvių metu buvo 
prisirinkusi pilna St. 
Andrews bažnyčia žmo
nių.

Prasidėjus iškilmin
goms mišioms, pasigirdo 
galinga "Avė Marija" gies
mė giedama mūsų visų 
taip mėgiamo solisto 
Vaclovo Verikaičio. Toji 
giesmė pasitiko Dianą - 
Eleną ir Ričių žengian
čius į naująjį gyvenimą.

So'. V. Verikaitis mi
šių metu sugiedojo kelias 
giesme s,kurios tikrai su
jaudino visus ir padarė 
tą dieną šventišką.

Tos pat dienos 6 vai. 
vakaro Slovakų sąlėje į- 
vyko vestuvių puota. Į 
salę susirinko keturi 
šimtai žmonių.

Vestuvės pasižymėjo 
tvarkingumu, vaišingumu 
ir visų dalyvių labai link
sma nuotaika.

Vestuvėse buvo maty
ti iš įvairiausių vįętovių 
žmonių, kaip Čikaga, 
Bufalo, Hamiltonas, To
rontas, St. Catharines, 
Port Colborne ir t. t.

Dabar tenka pastatyti 
mažą klausimėlį, kas gi 
sutraukė tą milžinišką 
skaičių žmonių ? Atsako
mas aiškus-dėl „ponų 
Emilijos -ir Vinco Šurkų 
bei jų gražiai išauklėtų 
sūnų Alaus ir Ričio gra
žaus takto ir nuoširdumo 
su visais lietuviais.

Dabartiniu metu mūsų 
maloni Diana-Elena mo
kytojauja, o Ričius yra 
tarnautojas vienos Niaga
ra Falls firmos.

Baigiant norisi palin
kėti mieliems Dianai - 
Elenai ir Ričiui gražaus 
ir saulėto gyvenimo ir 
kad jų visus kelius išdėtų 
Aukščiausiojo palaima.

Dalyvis.

PADĖKA.
Mes, tįvai, Emilija 

ir Vincas Surkai, esame 

yyko ir vysk. Brizgys iš 
Čikagos. 11.30 vai. at
laikė pamaldas, o po to 
įvyko stovyklos uždary
mo ceremonijos.

Atatinkamą kalbą pa
sakė pats stovyklos va
dovas kun. J. Bertašius, 
kuris trumpai apibūdino 
ir vysk. V. Brizgio 
25-kių metų vyskupystės 
jubiliejų. Ta proga vys
kupui buvo įteiktas bukie
tas gyvų gėlių ir gintari
nė Vilniaus Katedra.

Užbaigiant kun. J. 
Bertašius šeimininkėms 
įteikia dovanas, o jauni
mo vadovams: H. Bar- 
kauskaitei, im, Timmer- 
manaitei ir Alg. Dieli- 
ninkaičiui po užrašų kny
gą.

Plevėsuojant Lietuvos 
trispalvei ir Kanados vė
liavoms sugiedamas Tau
tos Himnas, o stovyklau
jančio jaunimo tėvai ir 
svečiai nenoromis skirs
tosi i namus.

Šiuo istoriniu įvykiu, 
tolimosios Kanados šiau
rės Manotobos provinci
joje ir tokiu lietuviško 
jaunimo židiniu, tenka 
pasidžiaugti mums vi
siems lietuviams, o di
delė garbė ir padėka, pri
klauso mūsų energingam 
parapijos kleb. kun. J. 
Bertašlui.

prastas skonis, bet gana 
gaivinantis ir to skysčio 
tame riešute yra gana daug 
-pilnai užtenka troškuliui 
nuramint {.Kainuoja vos 15 
centų toks riešutas.

Perbėgę ir apsukę kele
tą kartų per krautuves, at
siduriam prie EASTERN 
MARKE T,tai turgus, bet 
viskas po stogu didžiulėse 
halėse. Čia yrą daug įdo
maus, ypatingai vizitoriui 
iš šiaurės, nes čia galima 
pamatyti tikrą orientališką 
rytietišką turgų su tipiš
kais žmonėmis ir daugybe 
tropinės kilmės produktų.

Ir čia baisi maišatis žmo
nių, ojau kvapų gausumas 
nosį rėžia, vieni malomfe 
visokių prieskonių, o kiti 
tiesiog dvokia,tad turigief 
čiau skubėti šalin.Nuo tų 
kvapų gausumo net galvą 
pradeda skaudėti. Turgus 
pilnas įvairiausių produktų 
visokiausivaisiai, ryžiai, 
kruopos,bulvės, daržovės , 
žuvys, krabai, įvairiausios 
mėsos ir gausybė niekad 
nematytų ir nežinia kaip 
naudojamų produktų.O jau 
kalbų ir triukšmo-tikros 
Babelio bokštas.

Prisivaikščiojęs irpri- 
vargę s, pas įšaukiu taksi ir 
leidžiuosi atgal į viešbutį 
ir tuč tuojau šoku į vandens 
baseiną atsigaivinti. Ta
čiau jau visai pavakarė ir 
tenka ruoštis vakarienei, 
čia visur vadinamai pietu
mis,kurie yra labai oficia
lūs. Vyrai privalo būti su 
kaklaraiščiais ir švarkais.

Sekmadienį susitąrėm 
padarytį kelionę MASINA 
PO MIESTĄ ir užmiestį . 
Trijų valandų kelionė apie 
3o mylių lauku-18 dolerių . 
Pirmiausia esam nuvažia 
vę į senąjį miestą vięn tik 
indusų apgy vendintą.C ia ap 
lankome gražią šventyklą. 
Prieš įeinant į vidų, tenka 
batus palikti prieangyje ir 

’ įeiti basiems.Vidus gražiai 
išpuoštas, dievo Krišnos 
stovyla stovi, prieš kurią 
dega lemputės. Aprodo mo 
kykląkur vaikai mokinami 
hindusų rašto. Nuveda ir į 
indų krautuves, vadinamas 
"bazaar", kur nusiperkam 
atminčiai suvenyrųjšdirbi- 
niai daugumoje dramblio 
kaulo, sidabro ir įvairios 
statulėlės iš kietmedžio, 
kuris ir čia yra brangus . 
Indų kolonija Trinidade tit 
ri apie loo, ooo asmenų, lai 
kosi savo paročių irtradi-

scijų.Moterys nešioja ilgus 
plaukus ir indiškus drabu
žius. Daugumoje indai dir 
ba ryžių laukuose ir bulvių 
plantacijose.

Iš čia nuvažiuojam į ma- 
hometonų mečetę su mina
reto bokštu,bet viduje nėra 
nei suolų,nei jokių papuoša- 
lų;plikos sienos ir ant grin
dų kilimai atsiklaupti.Mo
terų pusė aklinai atskirta 
nuo vyrų pusės.

Pravažiavus rozidencinį 
rajoną, iš s ivingiuo jame iŠ 
miestoįkeliąkuris vadina- 
mas"skyline highway", nes 
šis kelias eina nuo 5oo pė
dų iki 15oo pėdų aukštyje 
nuo juros paviršiaus. Nuos
tabus vaizdas,jūros stačios 
pakrantės prte pat Port of 
Spain miesto.Sis kelias yra 
pastatytas amerikonų karo 
metu ir veda į jūros bazę 
MARACAS BAY.

Daugiau bus.

didžiai sujaudinti mūsų 
sūnaus Ričardo ir Dianos 
Elenos Balaz vestuvių 
frožti pasisekimu ir reiš- 

iaiiie gilią padėką asme
nims, prisidėjus iems 
prie to gražaus ir tvar
kingo vestuvių pavykimo:
1. Tėvui Barnabui Mika
lauskui OFM už iškilmin
gų mišių atnašavimą 
jungtuvių intencija.
2. Kunigui, St. Andrews 
bažnyčios klebonui, A. 
Botek už suteikimą mo
terystės sakramento.
3. Solistui ponui Vaclo
vui Verikaičiui už taip 
žavintį ir jaudinantį gie
dojimą iškilmingu mišių 
laiku. *
4. Ponui P. Brasui ir p. 
B. Farkas už atvežimą ir 
parvežimą solistb Vaclo
vo Verikaičio.
5. S. Brasienei ir E. 
Mačiukaitei už šeiminin
kavimą priimant mūsų 
svečius, atvykusius iš 
tolimesnių Amerikos bei 
Kanados vietovių.
6. Ponams Kuzavams, 
Kutkams ir Stankevi
čiams už padėjimą paga
minti maistą ir apnak- 
vindinimą mūsų mielų iš 
toliau atvykusių svečių.
7. Ponams Z.Įzokaičiui 
ir Steve Jakus už sutei
kimą reikiamų susisieki
mą priemonių mūsų sve
čiams.Be to ponas S. Ja
kus parūpino stalus ir 
kėdes mūsų pobūvio laike.
8. Ponioms A. Kutkienei, 
S. Viskontienei, K. Blu- 
žienei, O. Kuzavieųęi, K 
Smolskienei, M. Cepu- 
kienei, M. Izokaitienei 
ir S. Stankevičienei už 
suruošimą priešvestuvi- 
nės staigmenos mūsų 
mielai marčiai Dianai - 
Elenai.
9. J. Kutkaį, Z. Izokai- 
čiui, A. Cepukui ir K 
Stankevičiui uz suruoši
mą priešvestuyinės staig
menos mūsų sūnui Ričar
dui.
1O. Baliui ir Algiui Sau
liams už nufilmavimą 
vestuvių eigos.
11. Visiems mieliems 
Svečiams už dalyvavimą 
mūsų sūnaus vestuvėse , 
ypatingai iš tolimesnių 
vietovių kaip„p.p. Ne
rti ickams iš Čikagos ir 
kitiems.

E. ir V. Šurkai.

Stovyklos uždarymo 
iškilmėse matėsi ir iš 
tolimųjų Kanados vieto
vių svečių; tai Pranas 
Balsys iš North Surrey 
B.C., J. Dambrauskai iš 
Langton, Ont., tai seno 
sios kartos ateiviai lie
tuviai, kurie kartu su vi
sais džiaugiasi ta jauno
sios kartos lietuviška at
žala.

K. Str.

• Liepos 14 d. Winnjpege 
lankėsi "Tėviškės Žibu
rių" rad. kun. dr. Pr. 
Gaidamavičius, kuris ap
lankęs parapijos kleb. 
kun. J. Bertašių išvyko 
lankyti ir kitų Kanados 
provincijų. Grįždamas ir 
vėl sustos Winnipege.

BYLINĖJASI 
KLUB IEČIAI

Buvęs 1963 met. klu
bo p-ku Juozas Baniuko- 
nis iškėlė teisme bylą 
buvusiam to paties klubo
1964 met. p-ku Tadui 
Yuškai už garbės įžeidi
mą visuotiniame klubo 
narių susirinkime ir ki
tur.

The Winnipeg Tri
bune, Man. April, 5 d.
1965 met. tilpo straip
snis: "Lithuanian Club 
member is sued", kur J. 
Baniukonis pareikalavo T.

Yuškos viešai atsiprašy
ti. Jam to nepadarius T. 
Yuškai iškelta teisme by
la, kuri jau tęsiasi ke
lintas mėnuo.

T. Yušką kaltina J. 
Baniukonio advokatas 
Harry D. Blacklin, d T. 
Yuška pasiėmė advokatą 
Vaughan L. Baird.

B Ginėjas i abu seno
sios kartos ateiviai.

K. Str.

VIENUOLIKTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Kada Lietuvos okupantas Geologai ir archeologai 

jėga ir varu privers lietu- nustatąkad Niagaros kriok- 
vius demonstruoti ir kelti lys turi apie 3o.ooo metų- 
ovacijas už įvestą Lietuvoj senumo ir yra atsiradęs le- 
baudžiavą ir atimtą žmo- dynų amžiais.Niagaros upė 
gui laisvę,šiais metais ruo- ir Didieji ežerai atsirado 
siamoji II-ji Kanados Lietu tirpstant ledui, tada atsira- 
vių Diena vyksta protesto do ir Niagaros krioklys, 
ženkle priešSov.Rusijos o- 
kupacijąįšią šventę protes Eidami nuo krioklio Nia 
tuoti suvažiuos iš Kanados garos upe pasroviui,rosime 
ir Amerikos gausūs būriai v ietąkur krioklys prasidė 
lietuvių. Šioje šventėje da jo. 
lyvaus ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Pirm. 
Juozas J.Bačuhas.kuris- 
šventėje pasakys pagrindi
nę kalbą, tad šioje šventėj 
pirmą kartą dalyvaus žy
mus visuomenės veikėjau 
kuris savo darbąaukoja už 
išlaisvinimą pavergtos Lie
tuvos 4

Štai keletas minčių iš Juo
zo J.BachunQ pareikštų "L& 
šaulio LietuviufŲ'Tai ne- 
reiškiąkad mums nereikė
tų draugijinio gyvenimo .. 
Atrodętaip pat beveik visi 
sutariam,kad mums reikia 
vienos,bendros .stiprios pv 
saulinės organizacijos, ke 
kią turi žydai ir kai kurios 
kitos tautos. Tokia organi- 
zacijamums dabar turi bu 
ti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, kurią sudaro at 
skirų kraštų lietuvių ben- 
druomenės.S iai bendruome. 
nei rūpi kad viso pasaulio 
lietuviai'būtų vieningi tau 
tūriuose reikaluose,kad jie 
vieni kitus geriau pažintų , 
kad artimai tarp savęs ben
dradarbiautų, kad vieni ki
tus daugiau gerbtų ir kad 
visi aukotų bent dalį savo 
pastangų didžiausiam ir 
visuotiniam siekimui-kad 
Lietuva vėl būtų laisvą ir 
demokratiška. Tad aiškin- 
kimės kas yra lietuvių ben- 
druomenė,kokie jos tikslai 
ir uždaviniai, ir siekime, 
kad ko daugiau lietuvių jo 
le susiburtų".

U-toje KT D dalyvaus ir 
sveilynimo kalbą pasakys 
Dr.J.Zmuidzinas, Lietuvos 
Generalinis Konsulas Ka
nadoje.

Meninę dalį išpildys Čiur 
lionio ansamblis pilname 
sąstate. Ansambliui vado
vauja muzikas Alfonsas Mi
kulskis, kanklininkių vado 
vė-Ona Mikulskienė.

Kanados Lietuvių Dieną 
įvyks 16-jų Šiaurės Ameri 
kos lietuvių sportinių žai
dynių -futbolo- varžybos . 
Pilnai yra susitartą,su New 
Yorko Atletų ir Čikagos 
LFK Lituanica komando
mis. Vietos Ramovėnai or 
ganizuoja ir praves prizi
nį šaudymą.

KLD įvyks darbo dienos 
savaitgalyje, rugsėjo 4-6 
dienomis.

NIAGAROS KRIOKLYS

Kai žvdgi į Niagaros kriok 
lį iš Kanados pusės, matai 
jo visą didybę ir galią. Ma 
s ė vandenąmaždaug po 7 5a 
ooo galionų per seLundę, 
krinta diena po dienos per 
tūkstančius metų. Kur šian
dien yra krioklys, prieš 
tūkstančius metų jo čia ne- 
buvęnes jis nestovi vietoję, 
o keliauja prieš srovę.

Aiškai matome krioklio, 
prieš srovę kelią, kuriuo 
jis nukeliavo 7 mylias.

Pirmieji baltieji euro
piečiai , kurie Niagaros 
krioklį išvydo, tai 17 šimt 
mėtyje tėvas Louis Henne 
pin ir jo draugai misionie 
riaLSakoma, kad nuo to lai 
ko prieš srovę Niagaros 
krioklys paslinko 5oo pėdų.

Nuo 1841 metų Niagaros 
krioklys yra inžinierių prie 
žiūroje.Jie apskaičiuoja, 
kad jis kas metai pąslenka 
maždaug 5 pėdas. Šių die
nų trchnika jam tą dirbti 
padeda, sprogdindama pa
vojingas uolas ir gražin
dama jo veidą.

Kadagį jo ėjimo bus ga 
laš,jeigu taip išsiaiškinti, 
ir kaip toli jis nueis ?Tą 
klausimą atsako savo vaga 
ir dugnu plaukianti iš Erie 
ežercNiagaros upėAišku , 
kad krioklys eis upe iki 
Erie ežero. Mokslininkai 
galvoja, kad tada 4 ežerai 
susilies j vieną vandens 
masęiruzlies dfelius že
mės plotus, esEMičius že
miau krioklięnušluos mies
tus ir visą kitą iš pavir
šiaus.

Ar tajp atsitiks ?Aišku , 
kad ne .Šių dienų protu gal 
vejant ir žinant,kur Niaga 
ros krioklys keliauja, ką 
jis gali atnešti, ką jis duo
da ir kokį grožį suteikia 
Niagaros miestams, protas 
ndeis jam išeiti iš Niagara 
Falls.Inžinieriai jį laikys 
maždaug čia,kur jis dabar
yra.

Jo kelias , iš kur ir kiek 
nukeliavę yra žinomas. To 
ji 7 mylių srovė išgriauta 
uola aiškiai parodo, kokio 
ilgio tas nueitas kelias.Tik 
pradžioje tų 7 myliųkelyje 
akmuo yra kietas, bet da
bar Niagaros krioklys yra 
tokioje vietoje,kur apatinis 
akmuo yra minkštas.To pa 
sėkoje 1956 sugriuvo Ame 
rikos pusėje Hydro stotis.

Tad kada Niagaros kriok 
lio vanduo sudilins viršuti 
nį kietąjį sluoksnį, tada jis 
pradės eiti daug sparčiau 
nes su minkšta uola bus la 
bai lengva apsidirbti. Ir iš 
didingo Niagaros krioklio 
liks tiktai griūvės iaLKada 
tai gali įvyktilSpėjama,  kad 
po 3ooo-5ooo metų.

Visą tą Niagaros kriok 
lio nueitą kelią ir jo daro 
mą savęs sunaikinimo dar
bą galima bus pamatyti at
vykus į 11-tą Kanados Lie 
tuviųDienąkuri įvyks rug 
sėjo4-6 dienom is StCathe 
rines mieste. j.Š.

sve%25c4%258diams.Be
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Rugpiūčio 8 d. .sekmadienį, iškilmingai atidaryta Montrealio lietuvių bendruomenės stovykla "BALTIJA" 
prie T.ac.Clair-T ake Sylver ežero, 1OO mylių nuo Montrealio. Atidarymo ceremonijose: T.S.Kulbis.SJ, 
lietuviškai atlaikė pamaldas, T. J. Vaišnys, SJ, atliko pašventinimo apeigas. Stovyklos komiteto pirminin
kas Pr. Rudinskas, daugiausia įdėjęs stovyklos statybos pastangų /jį matome atvaizdo vidury/, padarė 
apie statybą pranešimą, suminėdamas, kad stovyklą yra Bendruomenės, visą Montrealio lietuvių, kad 
stovyklai pastatus suprojektavo Architektas V.Zubas, pagrindinio pastato /jo dalia matoma atvaizdo vidu
ry/statybą įvykdė J. T adyga. Po to sekė sveikinimai bei pasisakymai. Toronto skautų vardu V.Skrinskaj 
/jis pačioje atvaizdo kairėje/, Skautų rėmėjų ir tėvų vardu pirm. J.Girinis-Norvaiša, archit.V.Zubas, 
ir statytojas J.Ladyga /juos matome atvaizdo kairėje/ ir skautų vardu R.Navikėnas. Į atidarymo iškilmę 
atsilankė vasarvietės savininkų k-to atstovai: pirm. Mr. R. Wolfe ir skr. R. Beaudoin, kuriuos prancūziš
kai pasveikino p. I. Lukoševičienė; simpaingu žodžiu apie kaimynyste ir bendradarbiavimą kalbėjo prezi
dentas Mr.R. Wolfe. Atvaizde matome prie pagrindinio "Baltijos" pastato išsirikiavusius skautus, kurie 
dabar stovyklauja antrą savaite. Plačiau apie šiuos įvykius ir stovyklą sekančiame NT. numeruje.

MO^rjREAL
MOMTREALIO-OTAVOS TIE TUVIU SUSITIKIMAS
liepos 25 dieną įvyko 

beveik pagal planą
Pp. Skriubių vasar

vietė buvo papuošta vė
liavėlėmis, o vidury jos 
ant aukšto stiebo vėliava.

Suvažiavo apie 60-70 
mašinų, atvežusių apie 
400 tautiečių. Ilgiau 
laukta otaviškių, kurių 
teatvyko tiktai dvi maši
nos: Dr. Kubilius su Po
nia ir K LB Otavoj apy
linkės pirm. J. Šiman
skis su šeima ir p. Vai
čionis. Pp. Šimanskio 
teigumu, kelios šeimos, 
kurios buvo pasižadėju
sios atvvkti. turėjo iš
vykti į stovyklą.

Subuvomo diena pasi
taikė labai graži - saulėta 
ir nekaršta, todėl subu
vimas buvo labai malo
nus. Gausiems tautie - 
čiams pristigo ir 
bet visi buvo patenkinti ir 
sugebėjo susiglausti bi
čiuliškai.

Apie pusę antros iš
kilmingai iškelta vėliava. 
Jungtiniam JAV ir Kana
dos antros Dainų dienos 
chorui giedant Lietuvos 
himną /plokštelė/, NT 
B - vės vicepirmininkas 
Juozas Siaučiulis iškėlė 
trispalvę, J. Kardelis 
Easveikino visus susirin- 
usius ir pažymėjo su-

Dr. J. SEM0GA3
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ . _ » 
ketvirtadienį 2"* = 7-9 p. m. 

antradienį ir 
penktadienį P’ m'

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MAUSKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ

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

DR. V. G1RIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. 1RW1N C O P N 1 C K
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

„LITAS“ Adresas: 1465 De Seve Street, 

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

4.5% Už INDĖLIUS 
4.0% Už EIN. S—TAS.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2000.

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

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

KASOS VALANDOS: 1465 De Save SL eekmadlsniait nuo 
10 30 iki 12.30 v., darbo dienomis —nuo 10 iki 3 v., Uskiriant 
pirmadienius ir iettadienlua; vakarais — trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 2472 dienų .— penktadieniais 
nuo 1 Ui 6 vai. Ir vakarai*— pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 Iki 9 vai.

buvimo svarbumą: viena, 
kad pirmą kartą vyksta 
toks susitikimas ir, an
tra, kad T, lėtu vos oku
pantas kaip tiktai tą dieną 
"švenčia" Lietuvos oku
pacijos sukaktuves. Prieš 
okupaciją reiškiamas pro
testas .

Otavos KT B apyl. pir
mininkas J. Šimanskis 
sveikino iniciatyvą bent 
kartą metuose susirinkti 
kaimyninėm lietuvių ko- 
lonijon ir kvietė įvesti 
tai į tradiciją.

Onų subuvime atsira
do tiktai 4. Jos buvo 
pasveikintos, pažymint, 
kad Ona yra garbingas 
vardas, nes turi jau per 
2, OOO metų ir žinomas 
nuo Onos, Marijos mo
tinos. Apgailestauta ta
čiau, kad iniciatorius NL 

stalų, B-vės pirmininkas J. Gi
rinis netikėtai susirgęs, 
o jis buvo Onų garbei pa
ruošęs ir iškilmes, ir 
ceremonijų iškilmingumą.

Po to buvo premijuoti 
šauliai: I premija p. Vyš
niauskas, Ilprem. p. Žu
kauskas ir III pr. p. Py-
pe.

Įdomiausi dienos prog
ramos numeriai, kuriais 
iš anksto nebuvo pasiti
kima, buvo vis dęlto vir
vės traukimas. Sį kartą 
į virvę kabinosi ne tiktai 
pajėgioji virija, bet ir 
vaikai ir net moterys, ku
rios gal iš viso pirmą 
kartą bandė savo fizines 
jėgas. Virvės traukėjai 
atsidėję kovojo. Įdomu, 
kad jaunimas, daugiau
sia - studentija, nugalėjo 
vyresniuosius, vaikų gi - 
mergaitės pertempė ber
niukus, o moterys -sun- 
ku ir pasakyti kuri grupė 
nugalėjo, nes buvo ir 
pargriuvusių. Bet juokų 
tikrai daug pridaryta. Vi
si kovotojai gavo dovanų.

Šokti šokius nedauge-

dvoką tas

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

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

861-8479

advokatas

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079 
Tat; UN 6-4364

Vaizdai iš pirmojo Montrealio ir Otavos lietuvių susitikimo: dešinėje apačioje 
į mikrofoną kalba KIJB Otavos apylinkės pirmininkas Juozas Šimanskis, greta 
stovi NU B-vės vicpirjn. Juozas Siaučiulis ir red. J. Kardelis; kairėje apačio
je Otavos lietuviai-J.Šimanskis su šeima, Ponia Kubilienė, p. Vaičionis ir Dr. 
Kubilius; kairėje viršuje- suvažiavusieji į^sus įtikimą atidarant jį prie vėliavos, 
kurią iškėlė, giedant Lietuvos Himną, J. Siaučiulis; dešinėje viršuje subuvime 
dalyvavusios Onos, kurios buvo pagerbtos.

lis bandė, bet galimybė 
buvo, nes p. Kalvaitis 
visą laiką veikęs šaulių 
vardu, muzikos nesigai
lėjo. Jos buvo daugiausia 
lietuviškos, ir labai įvai
rios.

Suvažiavusieji, kas 
norėjo, maudėsi, kiti 
žvejojo, visi vaišinosi ir 
vieni kitus vaišino. Buvo 
tautiečių iš toliau, negu 
Montrealis ir Ottava: iš 
Miami O. Tlevičienė, iš 
Ošavos p. Sutkuvienė, iš 
Toronto pp. Dvarionai, 
viešėję pas motiną p. 
Strėlienę, iš Hamiltono 
garsus sportinią}<as p. 
Meškauskas, iš Čikagos 
p. Sipelis, o montrealie- 
cių neįmanu suminėti.

Sėkminga buvo ir lo
terija, kurią vedė A. My- 
le ir pp. Alinauskai, tal
kinami NT. Spaudos ba
liaus karalaitės Rengtos 
Lukošiūnąitės ir p. Sei- 
dienės. Gerai veikė bufe
tas, vedamas pp. Ado
maičio ir p. Mickaus.

Tarnybos jzedime buvo 
vicep. J. Siaučiulis ir 
Pr. Paukštaitis ir A. 
Mylė.

Didelė padėka reiš
kiama visiems atsilan
kiusiems į šį nepaprastą

COSTUME KNITTING 
mezgamų drabužių mez
gyklai, mašinų sekcijai, 
reikalingi darbininkai 
/operator's/. Kreiptis: 
Mr.L.Pirent, 1187 Bleu- 
ry St., 2-ras aukštas, 

Montreal.

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

joao’oocoo-oooooccoooooooe

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖTAS 

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

(storidžiai).
<6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.
ueeeoseseseseeeueMM

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ,

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

Telef,: 669-8834

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

subuvimą, kuris kitais 
metais numatomas dides
nės programos. Tam 
tikslui jau gautas Otavos 
lietuvių sutikimas ir pa
geidavimas. Be to, yra 
naujų projektų.

Didelė padėka priklau
so maloniai talkinusiems 
šaulių kuopos nariams; p. 
Vyšniauskui, vedusiam 
šaudymo varžybas, pi 
Kalvaičiui, tvarkiusiam 
muziką, p. Alinauskui su 
Ponia, vedusiems loteri
ją, p. p. Adomaičiui ir 
p. Mickui, vedusiems bu
fetą, visokiais budais 
talkinusiems p. Bagdžiū- 
nui, p. Sutkaičiui, p. 
Gabriui ir kt. NL.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
REIKALU./Atkelta 2p^

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba dar kartą pabrė
žia, kad Vokietijos val
džios duotoji dm 5oo,ooc 
parama Vasario 16 Gim
nazijai nėra jos apsunki
nimas, o tik lietuviams 
paskatinimas savąją mo
kyklą galimai ilgiau iš
laikyti, nes ta suma yra 
duota be procentų ir ne
grąžintina, kol tame pas
tate veiks lietuviška mo
kykla. Vokietijos val
džios atstovai pakartoti
nai yra pareiškę, kad 
Vokietijos valdžia neturi 
intereso nė noro nusavin
ti lietuvių turto. Visos 
Vasario 16 Gimnazijos 
išlaidos ir pajamos yra 
kasmet kontroliuojamos

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

LG.ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERB YLA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

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

PAŠTININKŲ STREIKAS 
KANADOJE IR 

MONTREALYJE.
Kanados pašto tar

nautojai sustreikavo lie
pos 22 d. Ne visi vieną 
dieną. Bet daugumoje 
Kanados vietų jie į darbą 
sugrįžo paskutinę liepos 
savaitę, tiktai Montrealio 
paštininkai Į darbą ne
grįžo ir streiką tęsė. 
Jie nepaklausė nei vy
riausybės paskirto klau
symui spręsti teisėjo 
Andersono, nei trijų mi- 
nisterlų /Benson, Trem
blay, Pennell/, kurie 
nasiūlė priedą iki 350

Šis paštininkų streikas 
suparalyžiavo ne tiktai 
Montrealio, bet ir visos 
Kanados gyvenimą. Iš 
Montrealio niekur paštas 
neišvežarnas, todėl ir 
"Nepriklausoma Lietuva" 
negalėjo pasiekti skaity
tojų ir nebuvo prasmės 
ja leisti streiko metu.

PLB Vokietijos Krašto 
Kontrolės Komisijos, ku
rią išrenka PLB V-jos 
Krašto Taryba. Taip pat 
sąskaitos vra pateikia
mos atatinkamos Vokie
tijos įstaigoms, atsiskai
tant už iš jų gautas su
mas.

PLB VokietijoaKrašto 
Valdyba nuoširdžiai dė
koja viso pasaulio lietu
viams už rūpestį Vasario 
16 Gimnazija ir už para
mą jai. Ypatingai dėkoja 
Gimnazijai remti būrelių 
vadovams ir nariams, vi
siems rėmėjų komitetams 
Balfo Centro Valdybai ir 
jo apylinkių vadovams bei 
veikėjams. Dėkoja lietu-

A P S I D R A U S K I 
ADAMONIS INSURANCE 

AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.
Tel. 722-2472 
Res: 722-4735

GAISRAS - AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBE - GYVYBE.

Tikslus ir greitas 
patarnavimas,

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC:

Montreal ReaJ Estate 
Board nariai

3907 Rosemont Blvd.
Tel. 722-2472 
Res.722-4735.

Namai, žemė, paskolos 
A.Gražys - 739-9328 
P.Jasųtis - LA 2:7879- 

10 metu patirtis.

ANTANAS GRAŽYS ' 
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas 
Aliejus ir įrengimai anš Idvin'ii 
Nemokamas krosnių valymas ir 

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

Ar žinoma,kad
"NEPRIKLAUSOMOS

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

gu kitos spaustuvės.
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime prilm 
ti paštu ir paštu prisiųsti

Adresas:_7722 George St. 
LaSalle, P. O. C a nada.

TO
1965. VIII. 11. - 29-30/953-954/

JAUNIMO AUŠROS 
STOVYKTA

Naujoje Wasagoje buvo 
graži ir užbaigta labai 
įspūdingai specialiai už
darymui paruoštu vaidi
nimu -Aušros laužu. Už
degus laužą, sekė visa 
eilė pasirodymų, kuriuos 
stebėjo apie 200 tėvų. 
Pasirodyme buvo geleži
nis vilkas, žvejai, arto
jai, kariai, kanklininkai, 
Krivių Krivaitis, kara
lius Mindaugas ir tt. Vi - 
sas pasirodymąs perpin
tas dainomis. Sis laužas 
vaizdavo septynių šimt
mečių Lietuvos istoriją. 
Vaidinimą paruošė ar. 
M. Ramūnienė ir J. 
Stempužis. Dainas išmo
kino A. Kolienė.

Priešuždaromajį lau
žą Aušros stovykla pas
kyrė Atlanto nugalėto
jams Dariui ir Girėnui ir 
tai buvo gražu ir įspū
dinga.

Toronto skautai lietuviai suorganizavo labai gražią 
stovyklą, pavadintą "Romuva", kurią remia ir naudo
jasi ir Hmlltono, St.Catharines ir Niagaros skautai. 
Atvaizde matome šių metų skaučių stovyklos dalį 
vadovių ir dalį didžiojo pastato, matomo po medžiais 

V. Pašilto nuotrauka.

Aušros stovyklos uždarymo metu T. Paulius, OEM, 
Įteikia dovaną vienai iš stovyklos vadovių, dr.M.Ra- 

mūnienei, iš Otavos,
viškai spaudai, užlei - 
džiančiai savo puslapius 
Vasario 16 Gimnazijos 
reikalų svarstymui, dė
koja radio valandėlėms 
už palankumą, dėkoja vi
siems geros valios lietu
viams už aukas, rūpestį, 
pastabas ir talką.

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba prašo visus lie
tuvius gausiai remti lie
tuvių Vasario 16 Gimna
ziją, ypač, pagelbėti ga-, 
lutinai išmokėti skolas 
kurios atsirado vykdant 
naujųjų rūmų statybą.

PLB V-jos Krašto 
Valdyba prašo suprasti, 
kad toji statyba buvo bū
tinai reikalinga, jei buvo 
norima toliau išlaikyti 
Vasario 16 Gimnaziją.

Pasirašo: J. K. Valiū
nas, Br. Liubinas, Erd. 
Simonaitis, J. Barasas 
ir J. Kriščiūnas.

PARDAVIMAS- PIRKIMAS

Sov. Andrius Zlziteet.

rezidenciniai namai, 
apartmentai, inve stac i jos, 
morgičiy parOpinimas.

“VĖŽINA
REALTIES

Brokers

6571 ■ 10th Ave..Rosemount

Montreal 36, P ■ Q- 
725-9788.

Montreal Real Estate Board Nariai

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Solee Ltd.
Jūsų lietuvis atstovu

769 - 8831

SKAUTU "ROMUVOS" 
STOVYKTA 

labai įspūdingai minėjo 
Lietuvos pavergimo 25 
metų sukaktuves. T. S. 
Kulbis laikė pamaldas, 
atidarymo žodį tarė raj. 
vadas V. Skrįnskas, gen. 
Konsulas J. Zmuidzinas 
pasakė kalbą ir padėjo 
vainiką prie žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Bu
vo iškviesti įvairių or
ganizacijų atstovai. D r. 
J. Yčas pareiškė stovyk
los fondo vardu padėką. 
Štovyklos virš, buvo H 
Balsas. Stovykloje pa
minėti Darius - Girėnas, 
jūros dienos pašventintos 
jūrų skautų valtys "Na
ras" ir "Nida". Įdomiai 
laužus vedė muzikė D. 
Skrinskaitėk kuri, kaip 
puiki laužavedė, dalyvavę 
ir Montrealio skautu bei 
jaunimo stovykloje, labai 
?gražiai vedė šeštadienio 
aužą.

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS '

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

ALGIO GRAŽIO
IR

KAROLINOS KREIVYTĖS 
vestuvės įvyko liepos 31d. 
šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, dalyvaujant 
daugeliui asmenų. Vaišės 
vyko tos pat parapijos svt 
tainėje. Vaišės buvo šau
nios, turtingai paruoštos. 
Jaunavedžiai turėjo daug 
sveikinimų.

Kssthf Ford Sala Ltd.. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
įstaigos 769-8529
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