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Dvyliktosios Kanados Lietuvių Dienos ruoša pačiame įkarštyje. Matome posė
džiaujantį Dienos ruošos komitetą. Iš kairės: muzikas Vaclovas Verikaitis sek
madienio parengimo vadovas; Dana Augaitytė-parengimo komisijos narė; Valė 
Staškevičiūtė- taip pat parengimų komisijos narė; Br. Saplys-finansų reikalų 
vadovas; S.Krašauskas- sporto reikalų vadovas; Augustinas Kuolas-pirminin- 
kasr Stasys Vaštokas- leidinio redakcijos narys; kun. Petras Ažubalis- vice
pirmininkas ir informacijos reikalų vadovas. Trūksta Juozo Karasiejaus-paren 
girnų reikalų vadovo. Nuotrauka J. Laurinavičiaus.
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IŠ-PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS DEMONSTRACIJŲ CHICAGOJE. Nuotrauka V. Noreikos
Data: rugsėjo 3-4 dieno

mis.
Rengėjas: Kanados Lie- 

vių Bendruomenės Toron
to apylinkės valdyba.

Įvairiems atskiriems dar 
bams valdyba yr pas ikvie- 
tusi daugiau talkininkų, su 
darant bendrą Lietuvių D te 
nų rengimo komitetą.

Lietuvių Dienų iškilmių 
programa numatyta didelė 
ir graži.

Šeštadienio vakare didin 
goję Club K ings way salė
je susipažinimo balius-šo

Didieji "valymai" tai yra didelė kompartijos vidaus krizė.
Tai buvo ir pasiliks ku

riam laikui ilgiau aktua
lijomis, kurios domina 
žmoniją savo politinio są 
jūdžio fenomenu ir vis gi 
lesniu platesniųjų žmoni 
jos sluoksnių, kurie sun
kiau sugeba orientuotis po 
litiniuose įvykiuose, išsi 
aiškinimu.

Kiekvienam galvojan
čiam žmogui kyla klausi 
mas,

KODĖL KINIJOJE
VYKSTA "VALYMAI"?
Kurie taip primena Sta 

lino laikų "valymus" ir 
Stalino kulto apogėjų, ku - 
ris užsibaigė kruvinuoju 
procesu,kuriuo buvo lik
viduotas Berija?

Stalino kultas, kaip kon 
statavo Chuuščiovas,So
vietų Rusijai ir jos paverg 
toms tautoms kainavo mi 
lijonus gyvybių, kurių ei
lėse buvo likviduoti visi 
pirmojo komunistų-bolše

GEORGE BROVN 
naujasis Anglijos užsten. 
reikalų minister is. 

kiai. Baliaus metu įvyks 
lietuvaitės gražuolės rin
ku tai.

Sekmadienį, rugsėjo 4 d. 
11 va'.katalikams pamal
dos šv. Jono lietuvių kapi 
nėse,Port Credit, o lietaus 
atveju-parapijų bažnyčto 
se. Pamaldos evangeli 
kams 9.30 vai. ryto Al
hambra bažnyčioje. Sek
madienį 4 vai. Harbord 
salėje įvyks Akademija 
ir koncertas. Kalbėtojas 
-svečias iš JAV,dr.A.Bu 
dreckis, vienas iš jauni

Pflflf JUSI SflVflITf
DIDŽIŲJŲ "VALYMŲ" ĮKARŠTYJE

vikų suvažiavimo dalyviai, 
t.y .-rusiškojo bolševizmo 
pionieriai, per 2000 as
menų.

AR NE MAO KULTAS 
ĮSIGALI KINIJOJE ?
Atrodo, -taip. Kinijoje 

dabar išleista 35.000 
"Mao Tse-tungo mokslo" 
brošiūrų, kurios, kaip ir 
"Stalino mokslo" raštai, 
iškelia Mao į garbinimo 
kultą. Visi, kas pasirodė 
bent kiek netikras Mao 
"mokslui",visi išvalomi. 
Pirmiausia pačios viršū
nės, ypač kariuomenėje. 
Keliamas Mao neklaidin - 
gasis autoritetas,kuriam 
nevalia nepaklusti ir būti 
na šventai juo tikėti, nė 
kiek neabejojant.

Valymas nepasibaigęs, 
ir nežinia,kaip ir kada jis 
pasibaigs.

"VALYMAI" JUGOSLA 
VIJOJE

vykdomi Tito,nors Tito ir 
Mao dideli ir nesutariami 
priešai.Nuostabūs yra pa 
našumai ir skirtumai.

Tito daro valymus,kaip 
ir Mao. Bet Tito laiko kė 
Įėjime asmenis, kurie bu 
vo pagrindiniai režimo 
žmonės.Pav.Džilas buvo 
vice prezidentas, bet jis 
sėdėdamas kalėjime, vis 
dėlto sugebėjo išleisti opo 
zictnę knygą ir randa prie 
monių pasisakyti apie jo 
kalinimą, opozicijos tet- 

mo ruošėjų žygio į Jung
tines Tautas. Meninėje pr
ogramoje bus išpildoma 
garsioji Br.Budriūnokan 
tata "Tėviškės namai", 
diriguojant "Varpo" cho
rą pačiam kompozitoriui. 
Solo partijas išpildys so
listai: Janina Liustikaitė 
ir Vaclovas Verikaitis.

Kanados Lietuvių Die
nų komitetas maloniai kvte 
čia visus tautiečius ilgąjį 
savaitgalį skirti Lietuvių 
Dienų šventės iškilmėms 
ir gausiai jose dalyvauti.

ses būti opozicijoje ir 1.1 
Kur yra Mao pasmerktieji 
kol kas žinių nėra.

SUIMTAS PROF. M.
MICHAILOV
Tai nauja Tito auka. Jis 

jau ne pirmą kartą suim
tas ir nuteistas už savo 
įspūdžius iš Sov.Rusijos . 
Dabar jis suimtas su ke
liais draugais už tai, kad 
ruoštasi išleisti opozicinį 
laikraštį. Jis yra pasisa
kęs,kad Jugoslavijos kone 
titucija leidžia politinius 
leidinius ir partijas.

Tat ir čia skirtumas: 
Mao pas išakyti neleidžia, 
čia gi atvirai pasisakoma. 
Ir nebijoma pasisakytį. 
Nors už tai sekakalėjimas.

JUGOSLAVIJOS POLITI
KAI BANDO LA UŽ TIDIK- 
TATŪRĄ

Nuvertęs gen. Irons i, pul
kininkas Gowon žada Nige 
riją grąžinti į normalią 
būseną laisvais rinkimais.

KAS NAUJA
KANADOS MINISTERS 
PIRMININKAS UŽ VIE
NINGĄ PASAULĮ

Montrealyje vykusiame 
teisininkų suvažiavime, 

'Kanados min.pirm.Lester 
Pearson, kalbėdamas į su 
sirinkimą, pareiškė, kad 
ateityje turės būti vienin 
ga žmoniją, kurioje atski 
rų valstybių interesai tu
rės nusileisti visos žmoni 
jos interesams. Todėl 
trūksta pagarbos nesuinte 
resuotam teisingumui, 
trūksta pagarbos kitų tei
sėms, ir dėlto iškyla žmo 
nijai pavojai,konfliktai,ne 
sutarimai. Tai gali vesti 
prie katastrofos.

Be ko kita, L. Pearson 
pasisakė prieš Tarptautinį 
teismą,veikiantį Haagoje, 
Olandijoje, kuris atmetė 
Etiopijos ir Liberijos skun 
dą prieš Afrikos pletvaka 
rių teritoriją, kurią Tautų 
Sąjungos pavedimu yra ad 
ministruojama Pietinės 
Afrikos, neduodančios ly
gių teis tų juodukams, ir tą 
principą pritaikiusiems ir 
pietvakarių Afrikai.

tinį sąjūdį ir atvirai kal
ba apie Tito pakeitimą M i 
lovanuDžilas'u, kurį Tito 
laiko kalėj imū .Jugoslavai 
tuo būdu tikisi komunisti 
niame režime legalizuoti 
opoziciją. Tai būtų tikrai 
nauja.
SAVOTIŠKAI ĮDOMUS YR 
šiaurinės Korėjos komuni 
stų pasisakymas; esą jie 
veiksią savarankiškai, nes 
nė viena kompartija netu
rinti teisės dominuoti ir 
būti pakelta į kulto rangą.

Už ką ir prieš ką šis pa
sisakymas? O gal ir prieš 
Maskvą ir prieš Pekiną? 
Nes ir viena ir kitas yra 
išnaudotojai imperialistai?

A. A. 
JONUI GARBUZUI

Lietuvoje mirus, dukteriai, valdybos iždininkei 
EMILIJAI JURKEVIČIENEI-YURKUS IR GIMINĖMS 

nuoširdžią užuojautą reiškia » /
Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

Parama.

KANADOJE

Kanados min.pirm. Pearson 
Čia min.pirmininkas gerai 
pasisakė. Bet žmonijos vie 
ningumo klusimas dar labai 
tolimas reikalas, bet kaip 
min. pirm, išlaikys Kana
dos vienybę, -tai dabarties 
klausimas?

JAV taip pat pasisakė 
prieš Haagos sprendimą. 
Tačiau tas teismas grynai 
formaliniais motyvais ne 
galėjo skundo svarstyti, 
nes ne Liberija su Etiopi 
ja,bet Jungtinės Tautos tu 
ri savo rankose tas sritis.

Kadangi Jungtinės Tau
tos yra Tautų Sąjungos įpė 
dinės, tai ir skundas turi 
būti nukreiptas ne į Pietų 
Afriką,bet į Jungtines Tau 
tas.Dėl to Haagos tribūno
las ir negalėjo spręsti Lt 
be rijos su Etiopija skundo .

ŽINIOS TRUMPAI
• Svarbus įvykis yra, kad 
Indonezija su Malazija pa
sirašė taiką ir pasižadėjo 
gintis bendromis jėgomis, 
jeigu kiltų pavojas. Įdomu , 
kad tiktai prieš keltas die
nas prezidentas Sukamo, 
vesdamas senąją politiką, 
pasisakė prieš Malaziją, 
kurtą jis puolė karu, o Su
harto ministerių kabinetas 
pasirašė talką ir susitarė 
dėl plebiscito Saravake ir 
Sabake.
• Indonezija apkaltino Pe
kiną, kad jis ruošia per
versmininkus Indonezijai,

PAVERGTOJE LIETUVOJE
DAILININKAS ANTANAS 
ŽMUIDZINAVIČIUS MIRĖ

Sulaukęs 90 metų, susir 
go vėžio liga, kuri jį nuva 
go vėžiu, kuris jį nuvarė į 
kapus/

KOSYGINO REFORMA 
pramonėje priverčia pra
monės įmones šalinti eilę 
ūk in ių ne s ąmon ių, kur tos 
jaukėti dešimtmečiai yra 
užgožėjusios bolševikinę 
Rusijos pramonę ir kurios 
įsiveisė ir Lietuvoj, ru
sams ten savo pramonę be 
kuriant .Vienas Kauno įmo 
nės direktorius,Laptevas , 
staiga dabar atrado, kad 
įmonė nuomoja eilę jai vi 
siškai nereikalingų sandė 
liųirkad vien už elektros 
energiją tiems sandėliams 
per metus išmokėjo... 16 
tūkstančių rublių,nors san 
dėliuose tebuvo kelios de 
šimtys elektros lempučių. 
Pasirodė,kad nuo sandėlių 
skaitiklių elektrą naudojo 
visi aplinkiniai gyventojai. 
Be to,įmonėj rado nereika 
lingu medžiagų ir žaliavų 
daugiau kaip už 20 tūks
tančių, be reikalo įsigytų 
mašinų už apie 75 tūkstan 
čius rublių. /E./ 

kai pirmųjų bandymas ne
pavyko. Indonezija nurodė 
ir to sumanymo vadovus- 
buv. Pekino atstovą Indone
zijoje, kuris po nepavyku
sio perversmo pasitraukė 
iš Džakartos į Pekiną.Da
bar jis ruošia naujus per
versmininkus.
• Argentinoje pope rversmi- 
nė valdžia nužemino-devol- 
vavo pezą 6%.Dabar už JAV 
dolerį mokama 215 pezų.
• Vietkongas kas mėnesį į 
Vietnamą įveda apie 6000 
karių. Vietkongas dabar 
Vietname turi apie 20 divi
zijų, 6000 tankų ir apie 
1OOO lėktuvų .Visa tai skir
ta Vietnamo nugalėjimui.
• Iš Kape Kennedy paleis
tas į orbitą aplink mėnulį 
A rbltninkas,kuris ,e idamas 
aplink Mėnulį, fotografuos 
jo paviršių, kur turės nusi
leisti kosmonautai.

FILMAS IŠ LIETUVOS 
MONTREALYJE 
Klaipėdos medžio drož 

liu plokščių /naujos staty 
blnės medžiagos/ gamyk
loje daromas spalvinis fil 
mas,kuriame bus rodoma, 
kaip tos plokštės gamina
mos.Filmas bus rodomas 
Montrealyje,Sovietų Sąjuri 
gos paviljone.tarptautinė 
je pramonės parodoje .Bus 
žinoma,rodomi ir patys ga 
miniai, kuriuos Maskvos 
"Vnieštorgas" bandys par 
duoti užsieniuose. / E./

"SENATO PIRMININKAS"
Justas Paleckis Maskvoj 

gavo naują "pakėlimą":rug 
ptūčtoZd.tapo pasodintas 
į vadinamosios Tautybių 
Tarybos pirmininko kėdę . 
Prisitaikydamas, demo
kratinių parlamentų termi 
nologiją, Paleckis dėsis 
esąs Sovietų Sąjungos "Se 
nato pirmininkas". Mas
kvoj ši vieta yra daugiau 
garbės vieta,ir ją užėmęs 
pareigūnas įgyja tik dau
giau garbės,bet ne valdi- 
nės galios.Elta .

• Mao apkaltino Kinijos 
mokslų Akademijos prezi
dentą. Atrodo, kad tai jau 
paskutinis iš viršūninių pa
reigūnų.
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AR KANADOS LIETUVIAI NEGALĖTŲ PAIEŠKOTI

EFEKTYVESNIU PRIEMONIŲ?
Jei ne tūkstančius, tai 

šimtus kartų jau turėjome 
įvairių minėjimų įvairiose 
salėse ir saliukėse. Jau tu 
rime ir didoką būrį puikių 
oratorių, kurie paeiliui 
vyksta vis į naują vietą su 
prakalbomis.

Bet turime pripažinti, 
jog visa tai yra tik mūsų 
pačių ausims pakutenti ir 
akims paganyti.

Kai okupantas kaskart 
vis sunkiau spaudžia pa
vergtą kraštą,tai ir mes , 
kovoje už būsimą Lietuvos 
laisvę, turime ieškoti dau
giau efektingo būdo ir nau
jų priemonių griebtis.

Tam gi turime jau ir pui
kių pavyzdžių.Imkime kad 
ir praeitų metų lapkričio 
13-tosžygį į J. Tautas.Kai 
mes sėdėjom Madison Sq . 
Gardens salėje ir unisonu 
šaukėme Lietuvai laisvės, 
tai tą mūsų šauksmą girdė
jo tik saujelė svetimtaučių. 
Bet kai išėjome į New Yor- 
ko gatves su plakatais, tuo
met mūsų reikalavimą iš
girdo ne tik milijonai ame
rikiečių, bet ir daug kitų 
tautų žmonių.

1965-6 metais buvo ir 
daugiau panašių reiškinių: 
Liet .Jaunimo demonstraci
jos WashingtonėD.C.,Hart
forde,Chicagoje, Rocheste- 
rije irkt.Lietuvių Jaunimo

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
F. ŠOPENO „LIETUVIŠKA DAINELĖ"

Didysis lenkų kompozitorius Friderikas Šopenas 
(1810—1849) paliko didelį kūrybinį palikimą. Jis kūrė 
daugiausia fortepijoninę muziką, tačiau parašė ir kiek 
orkestrinės, kamerinės-instrumentinės bei vokalinės mu
zikos kūrinių.

Dvidešimties dainų tarpe viena populiariausių yra 
„Lietuviška dainelė". Ji parašyta pagal F. Ruigio pirmą 
kartą paskelbtos puikios lietuvių liaudies dainos „Anksti 
rytą, rytužį saulužė tekėjo" tekstą. J lenkų kalbą tekstą 
išvertė poetas L. Osinskis (1775—1838).

Nors „Lietuviškoje dainelėje" kompozitorius nenau
dojo lietuvių liaudies muzikos intonacijų, šis kūrinys 
savo melodika artimas liaudies muzikai ir turi daug 
panašumo su Šopeno mazurka Nr. 3, op. 17, alsuojančia 
lenkų liaudies intonacijomis.

F. Šopeno „Lietuviška dainelė" yra įdomi kaip pir
masis lenkų muzikų kūrinys lietuvių liaudies kūrybos 
motyvais. Vėliau Šopenu pasekė ir kiti lenkų kompo
zitoriai — S. Moniuška, M. Karlovičius.

Apie parašų rinkimą J.T. peticijai pirmą 
kartą išgirdau Aucklande per Vasario 16 
dienos minėjimą, kur prie įėjimo į minėji
mo salę Krašto Valdybos kasininkas rinko 
aukas Jaunimo Kongresui, o ant stalo gu
lėjo peticijos lapai. Aukojome, pasirašėme 
peticijos lapuose. Programos metu tikėjo
mės plačiau išgirsti apie Jaunimo Kongre
są ir organizuotą parašų rinkimą. Deja, po 
Krašto Valdybos pirmininko, ir taip pat 
jaunimo atstovo j kongresą, Vyto Grigaliū
no kalbos, kuri buvo skirta Vasario 16, 
apie J. K. ar parašų rinkimą peticijai neiš-

vyriausybė skelbia paverg
tųjų tautų savaitę .Ta proga 
Amerikos miestuose vyks
ta viešos demonstracijos.

Kanados,Anglijos ir dau-girdome nė žodžio-
, .. , -. . Oficialiai programai pasibaigus, tautie-

gumos kitų kraštų vyriau-^iarns prie kavos puodelio besišnekučiuo- 
SybČS nepripažįsta Pabalti- jant, tyliai kreipiausi į pirmininką, prašy- 
jo valstybių okupacijos. damas painformuoti susirinkusius apie J.

. . _. .» Kongresą ir parašų rinkimo talką. Pirmi-
Ar nebūtų galima isgau- ninkas pažadėjo tai padaryti, bet pažadas 

ti ir tose valstybėse Pa- liko pažadu: skirstėmės namo, nieko apie 
Vergtųjų Tautų savaitės pa-ta‘ ne‘šgirdę. Atrodė, kad parašų rinkimą 

skelbimą?
Jei griūva vienas stul- 

pas-statykime kitą ton vie 
ton.

Griuvo Madrido radio 
stotis-ieškokimekito būdo 
ir kitokių priemonių kovo
je už pavergtųjų laisvę.

Imkime taip vadinamas
Liet. Dienas.

Prieš daugelį metų, Ha
miltono lietuviai sukirpo 
Liet. Dienų programą, ku- reikalu nevarginti J.K. organizatorių, bet 
riOS prisilaikoma dar ir atsispausdinti čia Aucklande reikiamų pe- 

šiandieną.
Ar gi nėra daugiau origi

nalių būdų ir priemonių 
mums pasireikšti viešai 
su savo užmačiomis ?

Ar negalima Liet. Dienų 
programą sutrumpinti ir 
pasirodyti per kokią nors 
televizijos stotį?

Ar svarbiųjų įvykių pro
ga negalima būtų parašyti sutiko, 
išsamų straipsnį anglų kai- . AtsPausdinus daugiau peticijos lapų ir 

't r 't jais apsirūpinęs, pradėjau lankyti Auck-
ba ir įdėti į vieną iš To- lando ir jo priemiesčių katalikų parapijas, 
rontO-Montrealio dienraš- kurių čia esama net 36. Kiekvienam klebo- 
čių, sumokant už frontinį nui aiškinau apie vykstanti Jaunimo Kon'

reiktų pravesti ne tik savųjų tarpe, bet ir 
plačioje N. Zelandijos visuomenėje. Kiek
vienas parašas neliktų vien parašu, bet bū
tų pagalbos šauksmas į Jungtines Tautas 
gelbėti Lietuvai.

Po šio Vasario 16 d. minėjimo bėgo die
nos, bet mūsų Krašto Valdyba tuo reikalu 
nieko nedarė, nors valdybą sudaro jauni
mas, o šie metai yra Jaunimo metai.

Tam reikalui išsiaiškinti nutariau nueiti 
pas Valdybos pirmininką. Jis man pasakė, 
jog iš Amerikos yra gauti tik penki petici
jos lapai, kurie esą jau pildomi ir būsią 
užpildyti. Aš jam pasiūliau parašų rinki
mą pravesti ir kitataučių tarpe. Pirminin
kas sutiko ir pažadėjo gauti daugiau peti
cijos lapų. Pasiūliau negaišinti laiko ir tuo

ticijai blankų. Pirmininkas pareiškė, kad 
yra svarbesnių reikalų, kaip, pvz., motinos 
dienos minėjimas, kuriems reikia pinigų, 
o šiam reikalui skirti lėšų negalįs. O iš ki
tos pusės koks gi bus skirtumas, jei surink
sime 100 ar 3.000 parašų? Bet pridūrė, jei 
surinktumėm daugiau parašų, tai, be abe
jo, bus didesnė garbė Jaunimo kongrese. 
Šiai jo nuomonei griežtai pasipriešinau, 
nurodydamas savo motyvus ir priminda
mas, kad neturime ieškoti kokios nors gar
bės, bet turime jausti pareigą padėti tėvy
nei nelaimėje. Pasiūliau pats paskolinti pi
nigų šiam svarbiam reikalui. Pirmininkas

ADRESAS:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania

7722 George Street La Saite
Montreal, P.Q. Canada.

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMEI SKLYPAI

Žemos sklypas Nr. 220 ■ M00 s^ pėdų

” ” Nr. 229 - W00 •• ••
” ” Nr. 230- 4394 •• "

Visi sklypai randasi Mentroella priemiestyje 
Francdls de Soles, country ef Lavai. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.
5 Tickets -- Donation $3.00.

Per parapijas su peticija
PARAŠŲ RINKIMAS J. T. PETICIJAI N. ZELANDIJOJ

gresą ir peticijos reikšmę. Visi kunigai 
mielai sutiko patys pasirašyti, bet ne visi 
sutiko be vyskupo leidimo rinkti parašus 
parapijiečių tarpe.

Vėl einu pas pirmininką ir aiškinu su
sidariusią padėtį. Prašau išrūpinti vysku
po leidimą ir paruošti atsišaukimą, kuria
me būtų nušviesta mūsų tautos kova ir jos 
kančios, Jaunimo Kongreso tikslai ir para
šų rinkimo reikšmė. Pažada tai padaryti, 
bet vėl bėga laikas — nieko negirdėti. 
Kreipiuosi į Vaidybos sekretorių, kuris pa
žada tuo reikalu pasikalbėti su pirminin
ku.

Vėl viskas pradėjo suktis lyg užburtame 
rate. Bet kaip lietuviškas posakis sako — 
nėra padėties be išeities. Pasinaudodamas 
1965 m. Australijoj pabaltiečių išleistu at
sišaukimu į australų visuomenę 25 m. rusų 
okupacijos proga, kai ką išbraukdamas ir 
pridėdamas, pritaikiau N. Zelandijai. Pa
rodžiau pirmininkui. Jis sutiko panaudoti 
tai, pridėdamas dar savo laišką, skirtą ku
nigams. Atsišaukimas atspausdinamas 
spaustuvėje. Dabar jau turime vyskupo 
leidimą ir atsišaukimą dviejuose lapuose, 
bet jų turinys skirtas tik katalikams. Pir
mininkas pažada aplankyti devynias para
pijas, o aš pasiunčiu paštu peticijos lapus, 
vyskupo leidimą ir atsišaukimus visoms 
Aucklando parapijoms, kurias asmeniškai 
sunku pasiekti. Likusias 27 parapijas lan
kau antrą kartą. Pamatę vyskupo leidimą, 
kunigai mielai sutinka bendradarbiauti.

Taip vieną vėlų šeštadienio vakarą atsi
duriu šv. Mykolo parapijos klebonijoj. Kle
bonas pažadėjo sekmadienio visose penkio
se Mišiose paraginti parapijiečius pasira
šyti, bet tik su sąlyga, jei parūpinsiu ne 
mažiau 6 žmonių talką, kurie po kiekvienų 
Mišių prie bažnyčios durų rinktų parašus. 
Sutarta. Skambinu pirmininkui, prašyda
mas talkos. Jis atsisako,' nes parašus tą 
patį sekmadienį su savo tėvų pagalba rink
siąs prie savos parapijos bažnyčios. Ta
čiau talkai pasiūlo savo brolį.

Rytojaus dieną prie bažnyčios atėjo pir
mininko brolis, kuris atsivedė ir vieną ai
rį. Tą dieną iš viso surinkome 360 
parašų. Jei būtumėm turėję daugiau tal
kos, galėtume surinkti dvigubai tiek.

Palengva pradėjo grįžti iš Aucklando 
vyskupijos kitų parapijų užpildyti lapai. 
Kilo ir mūsų ūpas. Pasiūliau Valdybos pir
mininkui nepasitenkinti vien Aucklandu, 
bet prašyti leidimo ir iš Wellingtono, Du- 
nedino ir Christchurchio vyskupų. Pirmi
ninkas parašė vyskupams laiškus. Iš Wel
lingtono arkivyskupo buvo gautas greitas 
atsakymas. Pats arkivyskupas išsiuntinėjo

žygiai J. Tautose ir USA 
Kongrese. O taip pat labai 
įspūdingas lietuvių dalyva
vimas pavergtų tautų savai
tės parade Chicagoje.

Bet tai viskas vyko J. A . 
Valstybėse.

Kaipgi yra su kitų kraš
tų lietuviška kova ?

Pav., ar Kanados lietu
viai ir toliau pasitenkins 
pogrindžio saliukėmis ir 
seks pasakas patys sau?

Tiesa,turime jau ir pra
giedrulių.

Šiais metais,laike birže
linių minėjimų,Toronto lie
tuviai gan įspūdingai pasi
rodė viešoje demonstraci
joje miesto gatvėse ir prie 
valdžios įstaigų.

Vietos angliška spauda, 
kad ir labai skeptiška to
kiais atvejais, bet įsidėjo 
net po įdomesnę nuotrauką.

Šis žygis neliko nepaste 
bėtas ir raudonųjų simpati- 
kų.Viena kita pakvaišus mo
terėlė parašė po laiškutį į 
vietos anglišką spaudą, su 
užuojauta raudoniems tiro
nams.

Hamiltono liet.kolonija, 
bet birželinio minėjimo 
proga irgi viešai demons
travo miesto gatvėmis ir 
prie miesto rotušės.

Įdomu, kad taip skaitlin 
ga ir veikli Montrealio liet 
bendruomenė dar vis neiš 
drįsta išlipti iš po bažnytė 
lės pogrindžio ir pasirody
ti viešai?

Jau kelinti metai,kai JAV

puslapį,kaip kad buvo at
likta New Yorke lapkričio 
13-tos žygio metu?

Mūsų krašto okupantas 
dedas i nekaltu avinėliu ir 
nuskriaustųjų užtarėju.Jis 
labai nemėgsta viešų de
monstracijų prieš jį ir vi 
suomet į tai labai reaguo
ja.

Mūsų išeivijos spauda 
visuomet jautri svarbiųjų 
įvykių atvejais. Taip ir 
šiais metais, visi laikraš
čiai bei žurnalai prisimi
nė biržeĮinius trėmimus . 
Bet išskirtinai ir origina
liais straipsniais pasireiš
kė tik Liet. K. Veteranų 
žurnalas-Karys ir "Nepri

jo žinioje esančioms parapijoms savo as
meniškus laiškus, ragindamas kunigus ir 
parapijiečius pasirašyti peticiją. Gavus iš 
jo sutikimą, aš nupirkau Australasian and 
New Zealand Catholic Directory knygą, 
kurioje yra visos N. Zelandijos katalikų 
parapijų adresai, ir tuojau su pirmininku 
išsiuntėme jiems mūsų atsišaukimą ir pe
ticijos lapus.

Po kurio laiko ir Christchurchio vysku
po sekretorius atsiliepė. Buvo gautas gana 
keistas atsakymas: „Vyskupas po tokiu 
leidimu nenori pasirašyti, bet jūs esate 
laisvi kreiptis tuo reikalu į mūsų žinioje 
esančias parapijas“. Išsiuntėme ir tenai.

Laukiame atsakymo iš Dunedino vysku
po. Slenka savaitės, bet žinios nėra. Ragi
nu pirmininką rašyti pakartotiną laišką, 
gal pirmasis kur dingo. Tačiau jis nesutin
ka, lieka neperkalbamas

Pagaliau nutariu kreiptis į protestantus. 
Tačiau dabar reikia pakeisti šiek tiek at
sišaukimo turinį, nes jis skirtas tik kata
likams. Tuo reikalu užeinu pas vieną jau
ną lietuvį, kuris neseniai yra baigęs geolo
gijos mokslus magistro laipsniu. Jis mielai 
ir tuojau sutinka perdirbti atsišaukimą 
taip, kad tiktų katalikams, protestantams 
ir visai netikintiems. Ta pačia proga jo pa
prašiau, kad jis parašytų ir pasiųstų mūsų 
atsišaukimą į Cook salą, kur esąs vienas 
belgų vyskupas, jo prašant leidimo ir pri
tarimo skelbti tos salos juodukams apie 
rusų žiaurumus ir lietuvių tautos laisvės 
kovą. Už kelių savaičių iš Cook salos ga
vome 140 parašų.

Su šiuo nauju atsišaukimu vėl einu pas 
Valdybos pirmininką. Jis sutinka nuo šios 
dienos naudoti naująjį ir atspausdina kopi
jas.

Pasiėmęs laisvą nuo darbo dieną, išeinu 
pas protestantus. Kreipiuosi pirma į bab- 
tistų kunigą. Šis man pataria kreiptis į Dr. 
Edgar. Skambinu šiam daktarui ir bijau, 
gal nesutiks kalbėti. Prašo tuojau atva
žiuoti. O atvažiavus priima kaip seniai 
lauktą svečią. Atidžiai perskaitęs mūsų at
sišaukimą, klausia kokios tikybos esu. — 
Katalikas, — atsakau, na, ir galvoju, dabar 
jau baigta — išvys. Bet kur tau! Sujaudin
tas jis reiškia didžiausią užuojautą Lietu
vai ir gėrisi mūsų ryžtingumu, pažada da
ryti viską, ką tik gali. Paprašo jo palaukti, 
o jis eisiąs tuojau parašyti tam reikalui 
lydraštį ir duosiąs visų jo žinioje esančių 
parapijų adresus. Tuo pačiu atsiprašo, kad 
šiuo sykiu negalįs su manim ilgiau pasikal
bėti apie Lietuvos vargus, nes už pusva
landžio laukiąs svečių. Sužinojęs, kad lau
kia svečių, aš pasiūliau jam lydraštį para
šyti tada, kai jis turės daugiau laiko. Aš

rengiuos išeiti, o jis vis dar neleidžia, tei
raujasi apie mūsų tautą, apie rusų žiauru
mus, liepia nepavargti, bet kovoti iki galo, 
nes anksčiau ar vėliau Lietuva būsianti 
laisvųjų tarpe. Taip kalbėjomės iki svečių 
atėjimo, širdingai padėkojau, o jis liepė 
būtinai rytoj užeiti, nes viskas bus paruoš
ta. Man negalėjus sekančią dieną ten nu
vykti, Valdybos pirmininkas parsinešė pui
kų lydraštį, kuris tuojau buvo nukopijuo
tas ir su pridėtais raštais išsiuntinėtas.

Užeinu pas Išganymo Armijos Aucklan
do divizijos vadą pik. Itn.'Searle. Perskai
tęs atsišaukimą, atsistoja ir sako: — Mes 
tikime Dievu! Jūsų peticija verta paramos. 
Ir tuoj rašo laišką Išganymo Armijos va
dui N. Zelandijoje pravesti tikslų parašų 
rinkimą visose N. Zelandijos 8-se divizijo
se. (Kaip vėliau sužinojau, parašų rinki
mas buvo pravestas tik Aucklando divizi
joje, nes tuo metu Vyr. Armijas vadas bu
vo metinėse atostogose, o mes prašėme už
pildytus lapus grąžinti ne vėliau gegužės 
3 d.).

Toliau einu pas prezbiterionų vadą po
litiniams reikalams Dr. Sherif. Maloniai 
mane priima, išklauso ir paprašo mano ad
reso. Pagaliau sako: — Jūsų peticija jau 
trečia. Pirmoji buvo: išvaryti iš Škotijos 
amerikonų povandeninius atominius lai
vus. Antroji — sutabdyti prancūzų atomi
nės bombos bandymus Ramiajam vande
nyne. Abi peticijas atmečiau, bet jūsų peti
cijai pritariu.

Duoda man jo žinioje esančių parapijų 
adresus ir pasiūlo į kiekvieną parapiją pa
siųsti atsišaukimą su peticijos lapais. Lyd
raščio neduoda, nes jų kunigai esą laisvi 
tuo reikalu. Baigdamas pridūrė, kad už 
dviejų savaičių būsiąs visuotinis jų kuni
gų suvažiavimas ir pats paraginsiąs mūsų 
peticiją paremti.

Einu pas subatistus. Perskaitė atsišau
kimą ir pasakė, kad be tam tikro komiteto 
susirinkimo jis nieko negalįs čia padėti. 
Po poros savaičių pirmininkas gavo iš jų 
laišką, kuriame pranešė, kad jie nedrau
džia mums prie jų bažnyčios rinkti para
šus. Dėl laiko stokos ši proga nebuvo iš
naudota.

Atsiradau murmonų būstinėje. Susiran
du jų vyriausią vadą, kuris vadinasi Vals
tybės prezidentu. Perskaitęs raštą, pareiš
kia užuojautą mūsų tautai, bet apgailes
tauja nieko negalįs padėti, nes turi griež
tus nurodymus iš Amerikos nesikišti į bet 
kokius politinius reikalus, tačiau pasilaiko 
mūsų atsišaukimą.

(Bus daugiau)

klausoma Lietuva”.
Įvairius minėjimus, ar 

jie vienaip, ar kitaip bus 
atlikti, -mūsų spauda vi - 
suomet aprašo šabloniškai

Toks vienodas.be jokios 
kritikos įvykių vertinimas 
tik parodo, jog mūsų spau
dos žmonės atlieka savo 
pareigą, kaip tie kad dvar
ponio nestropus pavaldi
niai.

Ar neverta pakritikuoti 
birželinių minėjimų rengė
jus, kai iš trijų tautybių , 
apytuštėje salėje pasirodo 
10-12 jaunuolių- vėliavų 
tarnyba.

Ar minėjimo rengėjai ne
galėtų pasirūpinti, jog to
kiais atvejais jaunimas or
ganizuotai pasirodytų ?

A. L.

Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje mokiniai evangelikai su tėvais ir mokytojais: 
/iš kairės/J.Dilka, O.Cesnienė, , p. Genutienė, E.Dilka, mokyt.F.Skėrys, kun. 
Urdzė, E. Lengvinas, J.Cesna, M.Nikalajavienė ir O. Dilkiene.Motgabienės n.

Yellowstone nacionaliniame 
parke Amerikos vakaruose visus 
lankytojus stebina “dainuojan
tis” Yelliwstone ežeras. Neišaiš
kinti garsai, tarsi tolimas daina
vimas ar telefonų vielų švilpimas 
arba bičių spiečiaus ūžesys gir
disi virš minėto ežero: Ypatingai 
aiškiai tokie garsai girdisi anks
tyvais rytais, kai giedra ir be vė
jo-

Dar vis tebesiaučia skėriai ir 
grasina derliui vakarinėje Azijoje 
ir Afrikoje. Didžiuliai skėrių 
spiečiai buvo pastebėti ir perei
tais metais. Vienas spiečius gali 
turėti bilijonus skėrių, kurie sve
ria apie 20.000 tonų ir tiek pat 
suėda kasdien. Dykumų skėriai 
deda kiaušinius šlapioje žemėje 
ir išsiperėję keliauja su vėju. 
Kovai su skėriais naudojamos į- 
vairios priemonės, įskaitant net

Skruzdės susikalba kvapais. 
Atradus kur maisto skruzdė pa
leidžia specialų kvapą bebėgda
ma į savo skruzdyną. Kitos už- 
uodusios paseka jos keliais ir 
taip susidaro stiprus specifinis 
kvapas. Kada maistas išsibaigia, 
skruzdės daugiau to kvapo nepa
leidžia, ir taip jis greit dingsta, 
kad neklaidintų kitų skruzdžių 
darbininkių.

Canadian Vickers Ltd. 
Machine Shop pasiūlymai

• Milling Machine Operators
• Electrical Inspectors

• Radial Drill Operators

• Mechanical Fitters
• Assemblers

• Planer Operators
• Lathe Operators
• Electricians
• Vertical and Horizontal

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebu naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. 

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Deme East Montreal, P. Q-
dirbtinius satelitus.

vienodas.be
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Iš eilės 12-toji Kanados 
Lietuvių D iena jau nebe už 
kalnų.Ji net visiškai arti. 
Neužtruks prabėgti rugpiū 
tis,o rugsėjo 3 ir 4 dieno 
mis,Darbodienos/Labour 
Day/savaitgalį-rinks imės 
Torontan iš visų Kanados 
kampų-kampelių / be abe 
jonės,nemaža svečių ir iš 
Amerikos/,kad atšvęstu- 
mėm ir apvaikščiotumėm 
tradicinę Kanados lietuvių 
iškilmę-Kanados lietuvių 
Dieną,kuri,nors vienaskai 
tos vardu vadinama, bet 
kasmet šakojasi į dvi ar 
tris dienas.

Norėdamas patirti vieno 
kių ar kitokių smulkmenų 
iš pasirengimo tai dienai 
atšvęsti, kreipiausi infor 
macijųįKLB Toronto apy 
linkės, o kartu ir šventei 
ruošti k-to pirmininką Au 
gustiną Kuolą,ant kurio pe 
čiųtas reikalas daugiausia 
ir gula. Jis man papasako 
jo ir nurodė to k-to narius , 
nusakė Kanados Lietuvių 
darbotvarkę,netgt-ir šven 
tės tikslus apibūdino,kurio 
mis / iš pirmininko gauto 
mis ir savo samprotauja
momis/ žiniomis mėgin
siu pasidalinti su lietuvlš 
kos spaudos skaitytojais.

Be abejonės .kiekvienam 
norisi išgirsti, kas gi tie 
žmonės .kurie įeina į Kana 
dos Lietuvių D ienai ruošti 
k-tą, kas gi yra tie sava
noriai,kurie ištisus metus 
/netgi su viršvalandžiais/ 
dirbo be jokio atlyginimo, 
vientik pasiaukojimo idė-

Kanados Lietuvių Dienai artėjant
RAŠO PRANYS ALŠĖNAS

jos vedini,kad mes šiemet 
rugsėjo 3 ir 4d. d.galėtu 
mėm pasigerėti sporto, 
kultūrinių apraiškų ir ben 
dro susiėjimo malonu
mais ? Komiteto sudėtis 
yra tokia,/dar pridurtina 
ir pasidžiaugtina,kad jame 
esama nemaža ir jauno
sios kartos atstovų/:

Aug.Kuolas-k-to pirmi 
ninkas; kun. kleb. Petras 
Ažubalis-I vicepirm. ir in 
formacijos reikalų vado- 
vasjDanaAugaitytė ir Valė 
Staškevičiūtė- parengimo 
komisijos narės; Stasys 
Vaštokas-leidinio redakci 
jos nary s,Sigitas Krašaus 
kas-sporto reikalų vado
vas ;J.R»Slmanavičtus-šeš 
tadieninio parengimo atsa 
kingas is vadovas; Vaclo
vas Verikaitis-sekmadie- 
nioparengimo vadovas ir 
Juozas Karasiejus-visų pa 
rengimų reikalų vadovas.

Lietuvių Dienoj progra 
ma numatoma šitokia:

Šeštadienį,rugsėjo 3d., 
iš ryto,sporto parengimai 
/ golfo turnyras ir prizi
niai šaudymai/7 val.vaka 
ro K ings way Club salėje 
/1OO The Queensway/-su 
s {pažinimo baltus-vaka
ras .Jame gros Vytauto Ba 
becko 1O asmenų orkest
ras .Baliaus metu bus iš
rinkta Kanados lietuvaitė- 
grožio karalaitė - Miss 
Lithuanian Canada.

Sekmadienį,rugsėjo 4 d.

dos LietuviųDienomts šie 
kiamų tikslų, rašančiojo 
šias eilutes ir šiemetinio 
Dienos rengimo k-to pirm. 
Aug .Kuolo nuomonės suttn 
ka.Manytume.kad tos Die 
nos-dvyltka jų iš eilės ir 
kasmet,išskyrus 1963 m. , 
kada Toronte buvo sušauk 
tas Pasaulio Lietuvių Set 
mas ir įvyko nebe Kana
dos,bet Pasaulio Lietuvių 
Diena,Kanados lietuviams 
davė labai daug apčiuopia 
mos naudos. Jos davė mū 
sų tautiečiams šiamekraš 
te geresnį susiklausimą, 
įpratino prie darnesnio- 
tarpusavy bendradarbiavi 
mo,sutvirtino žodžių "vie 
nybė-galybė" realumą ir 
Kanados Lietuvių Bendruo 
menę,be abejonės, padarė 
vieną iš gajausių bendruo 
menių visam plačiam pa
sauly.

Jeigu mes dabar tų Die 
nų šventimą /kasmet/ nu 
trauktume,pasijustume ta 
rytum ko nebetenką ir ne 
betenką kažko brangaus , 
įprastinio Ir mielo. Gali
mas daiktas, Lietuvių Die 
nų ypač pasigęstų ir mū
siškis jaunimas, kuris tų 
D ienų progomis-pasportuo

11 vai. pamaldos katali
kams lietuvių kapinių aikš 
tėję, evangelikams-9.30 
vai. Alhambra United 
Church.

5 vai. p.p. sekmadienį 
/Harbord kolegijos salėje 
-Harbord Avė./ iškilmin 
gas aktas ir koncertas. Pa 
grindinę kalbą pasakys sve 
čias iš Amerikos dr.Al
girdas BudreckisJC oncer 
tinėj daly-"Varpo"choras 
išpildys muz.Br.Budriu 
no kantatą "Tėviškės Na
mai" žodžiai poeto Bern. 
Brazdžionio. Diriguos 
pats kantatos autorius 
muz. Bronius Budrtunas . 
Be to,programoje tautiniai 
šokiai, atliekami Tautinių 
šokių grupės "Gintaras", 
vad. J.Karasiejaus.

Šios Lietuvių D ienos pro 
ga, kaip ir kitais metais , 
bus išleistas leidinys-met 
raštis.

Jau dabar gauti sveiki
nimai, linkint rengimų k- 
tui ištvermės, o Kanados 
Lietuvių Dienai pasiseki
mo, iš šių asmenų:

Vysk.V.Brizgio, Lietu
vos Diplomatijos šefo min. -- -
St.Lozoraičio,Vliko ir Pa j a,tarpusavy susipažįsta 
vergtųjų Europos Tautų 
p-ko V.Sidzikausko, BLB 
pirmininko J. J. Bačtūno, 
Lietuvos gen. konsulo dr . 
J.Žmuidzino, KLB Krašto 
v-bos p-ko A.Rinkūno ir 
kt.

Dėl tradicinėmis Kana-

Los Angeles, Kalifornijoje, sv. Kazimiero parapijos mokyklos mokiniai 
su mokytojais. Nuotrauka L.Kančausko.

pasigėri kultūriniais pa
rengimais etc.

Gi ypač šiemet-tebegy
vename metus,mūsų jauni 
mui skirtus. Taigi, laukia 
me į Lietuvių Dienų /kaip 
iš Kanados .taip ir iš Ame 
rikos/ ir mūsiškio jauni- 
mo/kuo daugiau/, laukia
me tų, kurie perims mūsų

Amerikos lietuvių Čikagoje Montessori draugijos Vaikų Namelių uoliosios 
darbuotojos: Mokvtoja J. Juknevičienė, d-jos pirm. I.Kriaučeliūnienė ir 
mok. vedėja S. Vaišvilienė. Apačjoje . Mokinių klasė, kurioje vaikai mo
kosi pagal Montessori siestemą. Ši vaikų grupė naudojasi medžiagos gau
sumu ir įvairumu. Nuotrauka VI. Juknevičiaus.

pareigas .ateis mūsų pava 
duoti.

Tad, ik i pasimatymo Lie 
tuvių Dienoj/dienose/ rug 
sėjo 3 ir 4d.d.Toronte.Šis 
kvietimas galioja visiems, 
visiems, seniems ir jau
niems'. Pr. Alšėnas.

284 siuntiniai už $18,294/ .

BALFO METŲ ŠALPA
Metų bėgyje Balfo Cen

tre buvo gauta 107,029 dol. 
pinigais, tačiau be pinigų 
Balfas dar gavo iš savo rė 
mėjų 27,340 svarų rūbų, 
4,961knygą,vaistų, žaislų, 
plokštelių, ir kitų materia 
linių gėrybių, kurios buvo 
panaudotos šalpa i. V isų gau 
tų gėrybių vertė siekė 45 , 
971dol.Taigi su gėrybėmis 
per metus Balfas turėjo pa 
jamų 153,000 dolerių.

BALFO ŠALPA RŪBAIS
Dabar stovyklų nebėr, 

tad tenka siuntinėti indivi 
dualiai,paprastais pašto pa 
kietais .Daugiausia vartotų 
rūbų pasiųsta Lenkijos lie

tuviams,net 451 siuntinys . 
Vokietijon pasiųsta 55 siun 
tiniai.į kitus kraštus 18. Va 
sario 16 gimnazija i,Salezie 
čiųgimnazijai ir Argenti
non nuvežta laivais didesni 
Balfo rūbų kiekiai. Taigi 
vartotų rūbų šalpa i buvo pa 
naudota 29,410 svarų. Lie 
pos 1 d.sandely dar liko 4 , 
910 svarų.

Į LIETUVĄ AR SSSR 
galima buvo siųsti tik nau 
jas medžiagas ir už jų per 
siuntimą brangiai mokėti. 
Į ten buvo išsiųsta 361 siun 
tinys ir už juos sumokėta 
grynais pinigais 30,255 do 
leriai. / 1964-65 metais-

į LENKIJĄ 
dar pasiųsti 62 vaistų siun 
tinukai 701 dol. vertės.Į 
įvairius kraštus išsiuntinė 
ta Balfui suaukotos knygos. 
Tokių knygų siuntinių buvo: 
Australijon 49, Brazilijon 
28, Vokietijon 14 ir į kitus 
kraštus 47. Viso išsiųsta 
138 knygų siuntiniai,kurių 
vertė siekė 4, 581 dol.Kny 
gųBalfedar liko už 3,650 
dol./Yra ir du Liet. Enci
klopedijos rinkiniai/.

Lenkijos lietuviai yra 
daugumoje neturtingi, o rū 
bai ten labai brangūs. Bal 
fas turi ir rūbų ir gali vi 
siems padėti. Deja, prie 
Lenkijos lietuvių šliejasi 
gudai,lenkai ir įvairūs spe 
kuliantaLUž 50 zlotų/pusę 
dolerio/ lietuvis parašo
lenkui lietuvišką prašymą panašia i,Balfo žinioje yra 
į Balfą ir laukia siuntinio . tik po kelias šeimas. Tuo 

1965/66 metųbėgyje,Bal būdu Balfo globoje visam 
foCentro Valdybai nutarus, pasaulyje yra 4, 556 šei- 
prašymai iš Lenkijos buvo mos.Prie jų neprįskaitytos 

_ dvi mokyklos,senukai prie

Jabai stropiai atsijojami. 
/Tie apsimetėliai dabar la 
bai dažnai kreipiasi pas ats 
kirus lietuvius,ne į B alfą/.

Didžiausias šalpos reika 
lingu skaičius bene bus

LIETUVOJE IR SIBIRE .
Deja,ne visi jie apie Bal 

fą žino,dar mažiau kas gali 
j Balfąkreiptis,tačiau Bal 
f o šalpa Lietuvoje ar S ibi 
re paskutiniu laiku pasiekė 
1,274 šeimas .Kitas didelis 
šelpiamųjų būrys yra Len 
kijo j. Balfas yra sušelpęs 
2,677 liet.šeimas Lenkijoj. 
Vokietijoj šalpos prašė ir 
gavo 455 šeimos, Prancū
zijoj 25,Argenttnoj-19,Bra 
zilijoj-17, JAV-24, Belgijoj 
-15, Austrijoj-11. Kituose 
kraštuose, khip Anglijoj, 
A u st ral i jo j, Ve ngr i j o j ,Itali 
joj,Kanadoj,Kolumbijoj ir

JONAS
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
40 atkarpa.

GYVENIMAS IS NAUJO

Martynas nutirpo. Jo smegenis nušvietė netikėta, bet to
kia paprasta, įtikinanti mintis, kad pats būtų nusistebėjęs, 
kodėl tai anksčiau neatėjo j galvą, jeigu nebūtų taip bevil
tiškai pritrenktas stulbinančio atradimo: Goda įsimylėjusi 
Arvydą!

— Tikriausiai taip,— tęsė ji, nepastebėjusi pasikeitusio 
Martyno veido.— Žmogui visada malonu būti teisiam prieš 
save. O aš. .. juokinga lyginti su savimi! Skaitau knygas, 
myliuosi, kai atsibosta namie, einu kokį pusdienį padirbėti 
kolūkyje ir valgau tėvo duoną, žinodama, kad kas antras 
kąsnis vogtas...

„Taip, nėra jokios abejonės — ji myli Arvydą."
.. . Reikėjo būti aklam, kad to nematytum. Per Birutės 

vestuves, kai ji su Arvydu šoko piršlio šokį, viskas pasirodė 
kaip ant delno. Bet tada neteikė tam jokios reikšmės. Teisy
bė, skaudėjo širdį, kad ji siaučia kaip niekados, kad jos 
ugniniai žvilgsniai, viliojanti šypsena, darnūs kūno judesiai, 
visa jos dvasinė įkvėpimo kupina būsena tarnauja vienam 
tikslui — įtikti Arvydui. Matė tai, kaipgi nematys, tačiau jos 
iššaukiantį siausmą priėmė kaip žaidimą. O paskui ta ne
laimė. .. Atlėkė Raudonikis be kvapo — Toleikis guli negy
vas. .. Goda kaip stovėjo kieme prie sienos, taip ir susmu
ko nuo tų žodžių ant žemės. Po kelių dienų, kai Arvydas 
atgavo sąmonę, Martynas pasiūlė Godai kartu aplankyti li
gonį. Atsisakė. Ir kitą kartą atsisakė. Tačiau akys neleido 
meluoti. Taip, dabar, kai protas prablaivėjo, Martynas gerai 
prisimena jos išgąstingą žvilgsnį, kuris kiekvieną kartą, su
sitikus, nekantriai klausdavo: „O kaip Arvydas? Girdėjai ką 
nors naujo?"

„Kartą juokais pasakiau — tai buvo pirmomis mūsų mei
lės dienomis: — Toleikis man pradeda patikti. Bijau, kad tu 
neįsimylėtum.— Ji nieko neatsakė, tik kietai prisispaudė 
prie manęs. 'Ji niekada nekalbėdavo apie Arvydą. Tur būt, 
todėl, kad dažnai apie jį galvodavo. . ."

— Atrodo, mes paklydome,— pasakė Goda.
Martynas pažvelgė į ją tuščiomis akimis. „Vis vien".. . 

Negalėjo ir nesistengė nusikratyti slogučio. O dar taip ne
seniai nejautė žemės po kojomis. Atlėkė čia sakalu, plačiai 
sparnus išskleidęs, spinduliuojantis vakarykšte nuotaika, 
kurią paliko pasikalbėjimas su Jurėnu. Visą naktį galvojo, 
po šimtą kartų svėrė kiekvieną mintį; pagaliau įsitikino, kad 
teisybė jo pusėje, ir dar tvirčiau pasiryžo laikytis savo. Atsa
komybės našta neslėgė, negąsdino, kaip būdavo anksčiau, o 
kėlė pasididžiavimą. Jis parodys Godai, kokiam rizikingam 
žingsniui pasiryžęs. Ji turi suprasti: prieš ją nebe anas Mar
tynas — nepasitikintis, ribotas, bestuburis — Martynas, ku
rio ji, gal būt, daugiau gailisi, negu myli, o naujas žmo
gus, pirmą kartą gyvenime pajutęs savo jėgą, vyrišką valią, 
kuri padės jam atsistoti toje vietoje, kur pridera. Taip, šian
dien jis viską jai pasakys!

Taigi dar neseniai Martynas virte virė nekantrumu, trokš
damas išlieti širdį, o dabar visa tai jam atrodė beprasmiška, 
netgi neįmanoma. Godai neįdomu nei jo reikalai, nei jis pats. 
Ji myli kitą. Ir aplamai. . . ar jau tokie svarbūs tie jo rei
kalai? .. Jo. .. Cha! Jo paties čia nėra nė kruopelės. Jis 
įsikibo svetimos minties, kaip pradedantis vaikščioti kūdikis 
motinos sijono, ir vaizduojasi nežinomą žemę atradęs.

— Mums reikia eiti į šitą pusę. Martynai, ar pašėlai! Tau 
visas skruostas kruvinas! Galėjai akį išsiverti. Nemoki vaikš
čioti miške, mano mielas.

— Tu sakei, čia eglių miestas,— sumurmėjo Martynas.— 
Aš vaikščiojau kaip šaligatviais.

Goda savo nosinaite apšluostė šakos perdrėkstą skruos
tą. Nuo jos sklido švelnus laukinių gėlių aromatas. Jam 
pasivaideno žydinti pieva ir aukštas birželio dangus. Virš 
galvos sklendė gandras, retkarčiais tingiai mosteldamas spar
nais. Godos artumas, jos kvapas Martynui visuomet sukel
davo kokį nors vaizdą ir kiekvieną sykį kitokį. .. „Aš ga
liu ją apkabinti, daryti, ką noriu. Kol kas ji mano“,— pagal
vojo Martynas. Tačiau kažkas atsainaus, priešiško, atsiradę

jos veide, atstūmė jo rankas.
Ilgai klaidžiojo, kol surado motociklą. Martynas netu

rėjo jokio noro ilgiau pasilikti miške, bet Godos nuotaika 
netikėtai pasitaisė. Ji paprašė pavažiuoti giliau į girią, ir Mar
tynas nedrįso prieštarauti. Namo grįžo gerokai po pietų. i 
Goda buvo linksma, juokavo, šūkčiojo Martynui į ausį, kas 
užeidavo ant seilės. Martynas atsakinėjo tingiai, išsiblaškęs. 
Pagaliau jo šaltumas užkrėtė, o gal net įžeidė ir Godą, ir ,
likusį kelio galą abudu nuvažiavo, niūriai tylėdami. Ties i
Lapino kiemu jis nusodino merginą ir, neužgesinęs motoro, 
šaltai atsisveikino. ;

— Sugadinau tau dieną,— pasakė ji apgailestaudama.— 
Gal būt, turėjai svarbių reikalų namie. Nepyk, kad sugai
šinau.

— Nieko nesugadinai. Neblogai praleidome dieną.
Ji abejodama palingavo galva. I
— Aš labai tau dėkinga už šią dieną, Martynai.
Jo širdyje blykstelėjo vilties spindulėlis.
— Aš norėčiau šią naktį praleisti su tavimi malūno na

melyje,— reikalaujamai pasakė jis, atidžiai stebėdamas ją.
Ji apsidairė, lyg norėdama pasitikrinti, ar kas jų ne

girdi.
— Nežinau. Gerokai šiandien privargome. Gal rytoj?
— Rytoj man svarbūs reikalai.— Jis laikė suspaudęs 

Godą žvilgsniu, kaip replėmis. Vilties spindulėlis vos vos 
bešvietė.

— Gerai. .. jeigu tu nori...
Užgeso. ..
„Ji norėjo pasakyti: gerai, aš turiu atsilyginti tau už šią 

dieną",— pagalvojo Martynas, pasinerdamas visiškoje tam
soje.

III

Pro Liepgirius Akmenė brenda vešliomis užliejamomis 
pievomis, kol nepasuka į Akmens Varčią ir nenuklimpsta dur
pinguose kimsynuose. Jos krantai pusplikiai, žemi, molėti, 
kur-ne-kur apaugę retais lapuočių krūmais. Žodžiu, tipiška

N uk ei ta |4 p si.

glaudose,ligoniai sanatori 
jose ar kaliniai,kuriems 
šalpa buvo teikiama kolek 
tyviai.

BALFO SKAIČIUOSE 
dar yra 210 nebaigtų emi
gracinių bylų, prie kurių 
Balfo Centrui irgi tenka pa 
dirbėtLKai kur tos, atrodo, 
yra beviltiškos.Be to, Bal 
fo centre yra keletas testa 
mentinių bylų, kurios taip 
pat pareikalauja darbo ir 
gaišties, bet kartais laimė 
jus, suteikia ir stiprios fi 
nansinės paramos, šelpia
mųjų labui. Kun. UJankus,

PERSODINTA 
ŽMOGAUS ŠIRDIS 
Džeksono medicinos uni

versiteto chirurgai perso
dino žmogaus širdj mirš
tančiajam. Persodintoji šir
dis veikė daugiau kaip 
valandą. Ligonis mirė, nes 
naujoji širdis neatitiko pa
ciento organizmo reikala
vimų.

Siame universitete jau 
buvo atlikta 200 operacijų 
persodinant gyvulių širdis. 
Tuo tarpu žmogaus širdies 
persodinimas yra pirmoji 
šios rūšies operacija, nors

bevilti%25c5%25a1kos.Be
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Gudijos istorijos
RAŠO PROF . INŽ .

Pirmąjį tomą yra išspaus 
dlnęs jos autorius Vaclo
vas Danucevičius 1966 m. 
liepos mėn.tttulu Z GISTO 
RYIBELARUSI abo KRIVI- 
ČČYNI-LITVY.NAZOVY i 
ARCHEOLOGIJA, 368 p. 
Gaunama pas autorių adre- 
su:2O42 V^t.Paul av., Chi - 
cago,111.606 47,USA .Kaina 
4 dol.

Gudai-nuo amžių mūsų 
valstybės skaitlingiaus iejl 
po Unijos gyventojat.Dabar 
-jau mūsų politiniai kaimy- 
naluXutorlus griežtai ski
ria žemaičius nuo lietuvių. 
Pastaruosius laiko slavais, 
viena iš daugelio gudų-kri- 
v tčlų genč ių JJ idž. Lietuvos 
Kunig-tlja tai buvo gudų 
valstybė. Jai priklausė ir 
"žamojcial-ltetuvisat" Šie 
turėjo savo kalbą -že ma i t iš- 
ką.O "llcvinal"-buvo sla- 
vai-gudal ir jų kalba buvo 
valstybinė D. L.K.kalba. 
Nuo 15amžiaus gudai-belo- 
rusal dominavo valstybėje.

Iš žemiau duodamo pir 
mojo tomo teksto skaityto
jas pamatys klek yra svar
bu ir įdomu mūsų k iltūri- 
ninkams,oypač istorikams 
archeologams, antropolo
gams, kalbininkams, geo
grafams bei etnografams 
ar vėl mūsų politikams ir 
"veiksniams" susipažinti
su autoriaus politiniais šie- uždraudžia vardą 'belorus-

ST. DIRMANTAS

_________________________1966. VIII. 17. -32(1006)

^Trljos /)V\A7/VX?W6
NEPRIKLAUSOMA liet u v a

GUMBASVEDA D R

kiais ir jo argumentacija 
Prie tobulesnės spaudos 
technikos JAV įpratęs skai
tytojas bus kiek nusivylęs 
knygos išore,bet suįdomin
tas jos originaliomis min
timis .Kovoja su carų ir so
vietų, su vokiečių ir mūsų 
bendrai su Vakarų moksli- 
ninkais.Mini ir cituoja išti
sais puslapiais daug senų 
ir naujų tyrinėtojų .Bet nau
jausių neužtikau.Štai pir
mojo tomo turinys:
I. VARDAI POLITINIŲ 
INTERESU TARNYBOJE

Kas tat yra RUSĖ. RUSĖ 
tikybinės prasmės atžvil- 
giuJRUSĖ ir variagai.Kry- 
vičiai ir Lietuva.Lietuva 
ir Rusė:baltofilų įrodymai - 
Lietuvos slavlškumo isto
riniai įrodymai.Baltoji Rt> 
sė. Baltarusė - Pskovas- 
Naugardas - Maskva. Šis 
vardas perstumiamas į mū
sų/gudų, S.D. / žemes. Ti
kybinės sąvokos žodžių 
"belaruskt,belarusas,bela- 
ruskoep!smo".Caro tttu- 
liatūrospirmosios pastan
gos (tvirtinti vardą Belą ja 
Rus.Katrė II įtvirtina van 
dą Belą ja Rus Padnlepriui. 
Likimas vardų Lltva, Bela
rus mūsų /gudų, S. D. / že- daviki/ir pradžia žmonių 
mes Maskvai pagrobus/za- 
chopnictvo/. Caras neva

MALARTIC. KANADA 
Gimė 1944 metais, Vokietijoje. Kanadoje baigė Ontario Meno Kolegiją.

15. JVAIRENYBĖS — MISCELLANEA (collage)

kija gubernli’/zaborona/. 
Carų politika ir "mokslas" 
Didž. Lietuvos Kunlg-jos 
ir gudu tautos atžvilgiu . 
Mūsiškiai /gudai, S.D./ 
priima vardą BELARUS, 
/pere ImalnfkiZVardųKRY- 
VIČIAI, LIT VA platintojai 
/pašyrialnlki/.
II. ARCHEOLOGIJOS IR 
ANTROPOLOGIJOS PA
LIUDIJIMAI.

Įžanginės pastabos apie 
literatūrą .Apledėjlmat/le-

DAILININKAS APIE MENĄ
(POKALBIS SU D A! L. L. URBONU 

JO 5-S1OS PARODOS PROGA)

gyvenimo Gudijoje.Mezoli- 
tas.Neolitas. VENAI ir ve
nų kultūra.Kalbų Ir tautų 
atsiradimo problema. Pėd
sakai seniausios žmonių 
kalbos Europoje. Antras 
kalblškai-kultūrinis cik
las .K romanion ių kalba. Go- 
ta i,getą t. Ve na i ir jų kalba. 
Jotviai ir gotai. Penktoji 
kalbiškai-kultūrlnė grupė.

Birželio 15 d. Macquarie Gale
rijoje Sydnejuje buvo atidaryta 
penktoji dail. Leono Urbono indi
vidualinė paroda.

Prieš šią reikšmingą parodą už
kalbinęs dail. L. Urboną ir pas
veikinęs jį individualiosios pen
ktosios parodos proga (suruošti 
dailininkui parodą yra tokios pat 
svarbos jam įvykis, kaip rašytojui 
išleisti savo naują knygą) primi
niau, kad jau laikas arčiausupažin- pažymėti gyvenamojo laiko tradi- 
idinti su savo kūryba ir juos įves- cijomis, prieš kurias jie kovoja, 
ti į savo meninį pasaulį. Tradicijas aš pažįstu, bet jų ne-

Aįsakydamas dail. Urbonas pa- gyvenimo norma.
brėžė, kad jo pasisakymai iška- — Teigiama, kad kūrėjas per- 
binti ant sienų ir jie viską pasaką gyvena tam tikrą kūrybinį banga- 
apie jį ir jo išgyvenimus. Jeigu rimą, kurio metu jis sukurti savo 
jo )>asisakymo būdas būtų žodinis, kūrinius.
tai, anot jo, paveikslų iš viso ne
būtų.

— Bet vis tik Jūsų kūryba iš 
pavienių darbų jau iiaugo į stam
bų miiką, kur reikalingu* ir vado
vai. Bet kas gi gali būti geresnis 
vadovas, jei ne pate dailininkas, 
kur toji giria yra jo pa tie e )>a Sau
lis Tad sakykite, kaip tiūrite į 
meno tradicijas/ Kiek joe turi įta
kos jūsų kūrybai}

— Aišku, įtakos turi. Net ir 
revoliucionieriai prieš tradicijas

TAI BENT KLIMATAS?
Floridos Ir Kalifornijos 

linksmuoliai pasakoja kiek
vienas apie savo šalių kli
matą:
- Pas mus, Palm Beach, 
Floridoje, - pasakoja vie
nas,-taip karšta esti, kad 
musės negali skraidyti,nes 
joms sparnai nudega...
- Yes,- sutinka kitas, - O 
mes, Kalifornlnoja, San 
Francisko, vištas turime 
maitinti ledals.kad joe ne
padėtų iškeptų kiaušinių.
- Yes, -sutinka ir pirmas, 
tai panaši temperatūra...
KAI KURIS PANAŠUMAS 
Po vestuvių vyras nori in
tymiau pasidalinti su žmo
na mintimis:
- Kai esame jau susituokę, 
noriu tau suminėti kelis 
savo trūkumus, kad tau ne
būtų staigmena, kai juos 
pastebėsi, - sako vyras.
- Gali minėti.Ir aš suminė 
siu savo, nes dėl jų negalė
jau gauti geresnio vyro...

ninko kantrybe. Jūs gulvojate, kad 
dalininkui reikia įspūdžių papildy
mo, jų rinkimo kaip kad istorikui 
istorinės medžiagos. Teisybė, ke
lionės, susitikimai, įspūdžiai pra
turtina asmenybę, bet aš netikiu, 
kad čia yra kūrybinis variklis. įs
pūdžiai yra gimnastika. Kaip jū
ros

RIMTA PRIEŽASTIS
- Šituos va totus tamsta 
turėsi gerti kasdien tris 
kartus per dieną už vala 
ndos po valgio.
- To Išpildyti negalėsiu.
- Kodėl ?-k!ausla gydyto 
jas.
- Todėl, kad tiktai kartą 
per dieną valgau.
- Tai kodėl taip mažai 
valgai?
- Nebeturiu už ką maisto 
daugiau nusipirkti...
KAS KLAUSIA MAŽIAU 

KLYSTA 
Klausimas: Kodėl Eifelio 
bokštas vasarą /Paryžiu
je/ esti 1O inčių aukštes
nis, negu žiemą? 
Klausimas: Kodėl Ontario 
ūkininko klausa Ir po 20 
metų tokia pat, o Toron
to gyventojo klausa po 20 
metų žymiai silpnesnė? 
Klausimas: Kuo panašūs 
vienas i kitą ežys Ir lak
štingalą?

gavimu, tačiau jo* turtui alypi gel
mėje kur tylu ir ramybė. Taip ir 
žmogau* kūrybiniai turtai yra jo 
pasąmonėje, kuriai atalverti rei
kia tylo* ir susikaupimo. Jeigu me
nininkas to nepajėgia, tai jo kūry
ba yra liesa, priklausanti nuo ap
linkos ir atsitiktinių įspūdžių.

Nukelta 6 psl.paviršiu* įdomus savo ban-

Vėliau seka atoslūgis, 
kurio metu kūrėjas renka savo 
naujus įspūdiius, brandina idėjas. 
Kaip jūs į tai tiūrite/

— Tai pasenusi samprata apie 
kūrėją ir kūrybą. Kūrybinė mintis 
yra spontaniška. Ką mes vadina
me kūryba, dažniausiai yra tik kū
rybinė veikla, nes kūrybinis blyks
telėjimas yra žaibiškas, gi jo rea
lizavimas susijęs su laiku ir daili-

0

ŠIENO DŽIOVINIMAS BE SAULES

Studijavo Illinois ir Čikagos universitetuose ir Čika
gos Meno Institute, kurį baigė 1957 metais. Dalyvavo 
Gold Coast Art Fair (1961), Religinio Meno (1964), 
Illinois Festival of Arts (1965) ir Jaunųjų Dailininkų 
parodose. Jos darbai yra Vincent Price kolekcijoje.

Šiuo metu lanko Ontario Meno Kolegiją, Toronte. Dalyvavo Canadian High-Arts 
Foundation (1964). Canadian High-Arts Scholarship konkurse (1964), kur lai
mėjo pirmą vietą ir Toronto Knygyno parodose. TORONTAS. KANADA

20. AŠ MATAU PRO SAVO LANGĄ — I CAN SEE THROUGH MY 
WINDOW (collage)

MOTERIS — WOMAN (oil) ČIKAGA, AMERIKA

Brūkšninės keramikos pro- 
blema.Etruskų problema. 
Duobėti kurganal Gudijoje . 
Baigiamieji apibendrini
mai. St. Dirmantas .

Iš Lietuvos kolūkiečiu 
gyvenimo.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl

Lietuvos lygumų upelė, kuri per ledonešį plačiai ištvinsta, 
išeidama iš savo vagos per gerą puskilometrį ir daugiau, o 
vidurvasarį beveik išdžiūsta, užželia ir tik meldais bei aje
rais apaugusiuose duburiuose bežilpso stovintis vanduo. 
Gamta tarsi per vėlai apsižiūrėjo nuskriaudusi grožiu šį 
neišvaizdų lygumų kampelį, susigriebė ir paskutinę akimir
ką pačioje neįtikimiausioje vietoje, ten. kur Akmenė įsuka 
į Varčios dykvietę, vieną upės krantą papuošė miniatiūrine 
smėlio kalvele, žmonių vadinama Cukrinyčia. Kalvelės vir 
šflnė iš tiesų panaši į didelį apvalų indą, pripiltą su kaupu 
baltutėlio švaraus smėlio, kuris purviname Akmens Varčios 
fone toli matyti ir daro tokį įspūdį (ypač niūriomis rudens 
dienomis), tartum toje vietoje iš žemės muštų nematomos 
saulės šviesa.

Martynas išsitiesė aukštielninkas ant įšilusio smėlio. Pa
blyškusioje dangaus mėlynėje nekantriai švietė vandeninga 
priešpiečių saulė. „Meteorologijos stotis pranašauja liūtis. 
Bent greičiau prasidėtų. Tada viskas išsispręstų savaime,— 
pagalvojo Martynas.— Betgi iš tiesų. . . Aš kiaulė, didelis 
kiaulė.“ Jis pasivertė ant šono ir. šlykštėdamasis savimi, 
nusispiovė. Seilių gumulėlis nuriedėjo smėliu, lyg dulkėmis 
apsivėlusio gyvsidabrio karoliukas. Martynui pasirodė, tar
tum spiūvis grįžo atgal ir prilipo kažkur krūtinės gilumoje.

„Kai buvome maži, dažnai atbėgdavome pažaisti. Visa
galis smėlis) Kiek iš jo pristatyta namelių, prikepta paplo
tėlių! Lietus ir vėjas sugriaudavo mūsų miestus. Apsiverk 
davome ir vėl statydavome iš naujo. Dabar čia atbėga kiti 
ir su tokiu pat atkaklumu tęsia niekam nereikalingą mūsų 
darbą. Bet ar jie pagalvoja, kad tai beprasmiška? Ar mes 
pagalvodavome? Ne, nė į galvą neateidavo, kad rytoj galime 
neberasti savo miesto. Mums rūpėjo tik pats žaidimas, o ne 
pasekmės. Pagaliau mes ir nemanėme, kad žaidžiame, mes ti
kėjome dirbą didelį rimtą darbą. Laimingi kvailiukai. .. O 

ar būtume tokie buvę, jeigu už savo veiksmus būtume tu" 
rėję kam nors atsiskaityti? Atsakomybė — štai stulpas, prie 
kurio visam amžiui prirakinamas žmogus. Atsakomybė prieš 
visuomenę, vyresnybę, prieš patį save...“

Martynas panardino delną į drungną smėlį, pasėmė sau 
ją ir kietai sugniaužė. Sausos kvarco dulkelytės plonytėmis 
čiurkšlėmis tryško pro tarpupirščius, kol beliko keli žiups
niai. Simboliška... Dar taip neseniai ir jis buvo kupinas, kaip 
ką tik pasemta smėlio sauja; kupinas džiaugsmingo pakilimo, 
pasitikėjimo savimi, nenumaldomo troškimo pradėti gyve
nimą iš naujo. Ne dėl karjeros ar kitais žemais sumetimais. 
Jo ketinimai buvo tyri, švarūs kaip tas akinančiai baltas 
smėlis. Jis negalėjo pamiršti Arvydo žodžių, pasakytų naktį, 
grįžtant nuo gaisro: „Tik darbu atpirksi savo dalį bendros 
kaltės, kurią su kitais esi padaręs. Darbas kaip ugnis išde
gins sielos rūdis, nuskaidrins sielą, per darbą iš naujo atgim 
si.“ Kai po Arvydo sužalojimo kolūkio vairas vėl grįžo į 
Martyno rankas, jis pagalvojo, kad pats likimas nori jam 
padėti greičiau atsiteisti už savo klaidas. Dvi savaites jo 
neapleido liguistai džiugi dvasinė būsena. Jis tarsi ėjo 
neištirtais nuostabaus grožio žemės plotais, toli akiratyje 
matė viliojančias kalnų viršūnes ir žinojo, kad kažkur už tų 
kalnų yra niekam nežinomas pasaulis, kurį jis atras ir pa
dovanos žmonėms. Tačiau pasikalbėjimas su Jurėnu tarsi 
trūktelėjo Martyną už apykaklės. Jis stabtelėjo ir apsidairė. 
Apsidairė ir žengė toliau, bet dabar jau ėj%^inercijds. Jis 
tebetikėjo savimi, buvo tvirtai pasiryžęs nenusileisti nė per 
plauką, dargi didžiavosi garbingai atsilaikęs prieš sekreto
rių. vienok pasąmonėje gimė neaiškus netikrumo jausmas: 
„Kažin ar tikrai už tų kalnų yra niekam nežinomas pasau
lis?" O kai jis, nesąmoningai trokšdamas padrąsinimo, norė
jo pasidalinti mintimis su Goda ir atsimušė į jos abejingumą, 
dar daugiau —(kai pamatė, kad jį nebemyli jo. tada netik
rumo jausmas pašnibždėjo, šį -kartą gautcptsiąu. kitą klausi 
mą: „Ir kam reikalingas tas tavo niekam nežinomas pasau
lis?" Berods, sekančią dieną po pasikalbėjimo su Goda miške 
buvo baigti sėti kukurūzai. Ir tada prie pirmųjų dviejų klau-. 

simų prisijungė trečias: „Iš tikrųjų kas, jeigu neišsemtos vi
sos galimybės?" Martynas nebeėjo neištirtomis žemėmis, ne
besižvalgė į nežinomus kalnus. Jis stovėjo, tartum į žemę 
įaugęs ir gūžėsi po triuškinančia nežinomybės našta. Smėlis 
nesulaikomai biro pro beviltiškai suspaustus pirštus...

— Martynai! — Per kelis žingsnius nuo Cukrinyčios sto
vėjo Antanas Grigas ir nepritariančiai kraipė galvą. Iš bur
nos kyšojo ilgasis šaltekšnio cigarnikas.

Martynas atsistojo ir, stengdamasis nuslėpti sumišimą, 
ilgai ir atsidėjęs dulkino nuo drabužių smėlį.

— Nebloga vietelė pasideginti, kad ją kur kots! Nerei
kia nė į Palangą važiuoti. Kodėl ne plikas?

— Nespėjau. Gal abudu išsirengsime? — pašaipa į pa
šaipą atsakė Martynas.

— Būtų neblogai, bet turiu neatidėliotinų reikalų.— Ir 
Grigas trumpai papasakojo, kad vakar, kai jis buvo Viešvi
lėje, Stribokas parvežęs iš malūno miltus ir nesvertus per
davęs kiaulininkėms. Kiaulių fermos vedėjas Duburas gi
nasi nieko nežinojęs, nors tuo sunku patikėti: juk tai atsi
tinka nebe pirmą kartą šį mėnesį. Matyt. Lapinas vėl pra
dėjo vogti.— Nėr kalbos, čia jo komanda. . . Stribokas nu
perkamas už buteliuką; Duburas ne girtuoklis, bet myli 
kapeiką, o toks žmogus visada gali susigundyti. .. nors pats 
gal ir neišdrįs kišti ranką į svetimą kišenę,— svariai užbaigė 
Grigas.

— Miltus galima pasverti,— išsiblaškęs pastebėjo Mar
tynas.

— Dalis jau sušerta, kur ten besusigaudysi. Reikia įspė
ti Duburą, kad matytų, kas jo fermose darosi. Prie Toleikio 
matydavo...

— (spėsime.
Daugiau bu*.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SKAITYTOJAI 
maloniai prašomi savo pažįstamiems patarti 
užsiprenumeruoti Nepriklausomą Lietuvą.

Dail. L. Urbonas

Dail. L. Urbonas
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MAI RONIS

MOSV^PORTAS
VEDA KAZYS

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

PRANEŠIMAS NR.56
Vykdant 16-jų metinių 

žaidynių kalendorių, Sąjun. 
gos žiniai ir spaudai pra 
nesame sekančiai:

1. Š.m.rugsėjo mėn.3-4 
d.d.Čikagoje įvyksta Pa- 
baltiečių ir Sąjungos meti 
nių žaidynių futbolo /soc
cer/ pirmenybės. 
Žaidynių vykdytojas,Čika 
gos LFK Lituanica.Šios 
pirmenybės vyks LFK Li 
tuanicos 15 metų veiklos , 
sukakties šventės proga.

2. Š.m.rugsėjo 10 d.To 
ronte įvyksta Pabaltiečlų 
ir Sąjungos metinių žaidy 
nių lengvosios atletikos

DIDELIO DĖMESIO !
EXPO 67 yra tikrai .gera proga pa- Mes parūpiname visur kelionių 
sikviesti gimines'iŠ Europos i Mon bilietus laivais, lėktuvais, auto-
trealį. Jau dabar mažu įmok ėjimu 
užsitikrinkite vietas per mus.EXPO 
Pasai dar iki liepos 31 d. visam 
sezonui parduodami už $20.-(vė
liau - $35.-). 7 dienų Pasus iki 
liepos 31 d. gausite tik už $6.50
(vėliau - $ 12.50).

Darbo 
valandos: 
Pirmadieniais 
iki Penktadienic
- 9 iki 5.30 v. 
Šeštadieniais
- 9 iki 4.30 v.

OVERSEAS CO., LTD.
1028 SHERBROOKE W. kampas Peel St. 
MONTREAL, P,Q.

Universal Cleaned & Ticulo'iA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.
239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS

(ot Wellington si.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkarne sklypus ir žemę Moiihcalyje bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8*?-> dividend,'

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

IR KITI ĮVAIRŪS MED2IO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mažina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel : garažo 366-0500

namų 366-4203

BARONAS 
pirmenybės prieauglio kla 
sėse.

Virš minėtoms žaidy
nėms informaclją-detaliai 
yra pavesta skelbti Pabal 
tiečtų Sporto Federacijos 
Lietuvių Sekcijos vadovui 
A.Bielskul. A.Bielskus, 
kaipo Pabaltiečių Sporto 
Federacijos pirmininkas, 
duos išsamius praneši
mus pabaltiečlų Federa
cijos nariams, latvių ir 
estų sportininkams taip 
pat.

P. A. Bielskus yra įga
liojamas atstovauti Cen
tro Valdybą Sąjungos fut 
bolo pirmenybių metu Či 
kagoje. Centro Valdyba.

PRANEŠIMAS NR.57 
Liečia,-pirmąsias Sąjun 
gos metinių žaidynių gol 
fo pirmenybes.

Š.m. rugsėjo mėn.3-4 
d. d. Toronte, Ont., įvyks 
Kanados Lietuvių Dienos 
šventė. ŠALFASS-ga yra 
pakviesta į šią šventę įsi 
jungti su sava sportine 
programa.

busais, parūpiname vietas viešbu
čiuose, padedame imigracijoje, per
siunčiame pinigus, maisto siunti - 
nius ir kt.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NAUJI LEIDINIAI

MAIRONIO BALADĖS 
Liuksusinis ROMUVOS leidinys

baladės. Kiekvienas puslapis — ne tik, kad išsako 
mūsų tautos istoriją bet kartu taip grakščiai pa
gražina ir pačią knygą grafikos darbais. Maironio 
poezijos joks kitas dailininkas taip išsanrai nebu 
vo jliustravęs, kaip dail. Pranas Lapė, liga., valan 
das pašventęs istoriniams tyrinėjimams. Todėl jo 
gausiose iliustracijose tiksliai atvaizduota XVI— 
XVII a. Lietuva.

Dail. P. Lapės iliustracijos duo
damos spalvomis. Leidinys dide
lio formato- 8,5 10, 5.Meniškas.
120 puslapių. Paaiškinimai Dr. J.
Brazaičio. Kaina 6 dol. Leidinys 
gaunamas Nepriklausomos Lietu
vos redakcijoje: 7722 George St., 
LaSalle, P.Q., Canada.

Pranešame, kad šios
šventės metu bus pirmo
sios Sąjungos metinių žai 
dynių golfo pirmenybės . 
Taip pat bus vykdomos Są 
jungos metinių žaidynių 
šaudymo pirmenybės./Me 
tintame žaidynių kalendo 
riuje buvo numatyta pabal 
tiečių ir lietuvių šaudymo 
pirmenybės kartu. Šiuo 
metu, tačiau, pabalt iečiai 
nėra tikri dėl dalyvavi
mo,-latviai ir estai. Tai 
gi,greitu laiku skelbsime 
Sąjungos metinių žaidynių 
šaudymo pirmenybes ir 
eventualiai,jei bus paaiš
kėję, pabaltiečlų kartu/.

Sąjungos metinių žaidy 
niųpirmosios golfo pirme 
nybės įvyks š.m.rugsėjo 
mėn.4 d.Pradžia 12.30 p.p.

CentroValdybos sudary 
tas organizacinis-varžybi 
nis komitetas yra šių pir 
menybiųvyriausias vykdy 
to jas .Komitetą sudaro:Sta 
sys Kėkštas/Centro Valdy 
ba/, Juozas Balsys ir Her 
bertas Stepattis.

Pirmenybės vyks:
Glen Eagles Golf and 

Country Club,HwyNo. 50, 
3 mylios į šiaurę nuo Bol 
ton,Ont.miesto.2O mylių 
į šiaurę nuo Toronto, Ont.

Pirmenybėms registrą 
cijos mokestis $1.00.

Registracija turi būti at 
likta iki rugpiūčio 25 d . 
adresu:
S. Kėkštas, 47 St. George 
Rd-., Islington, Ont. Cana- 
da/tel.23-3-1372/arba J. 
Balsys,364 Geer Rd. ,_To

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namu apyvoką.
Savininkai:

Keršys, P. Petrulis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Iliustracija iš naujojo leidinio.
ronto, Ont. Canada/tel. 48 
-5-1488/.

Reikalui esant,dėl smul 
kesnės informacijos,kreip 
tis į S. Kėkštą arba J.Bal 
sį.

Kvieč iaml vis i Sąjungos 
nariai ir visi lietuviai gol 
finlųkai nors ir nepriklan 
sytų ŠA LFASS-gai, gyve
nantys JAV ir Kanadoje.

Pirmenybių laimėtojui 
bus įteikta pereinamoji tau 
rė,kurią Kanados Lietuvių 
Dienos Šventės proga, ski 
ria Kanados Lietuvių Ben 
druomenės Toronto Apy
linkė. Centro Valdyba.

PRANEŠIMAS NR.58
Skelbiame, kad nuo šio 

pranešimo paskelbimo die 
nos, Š ALF A SS-gos Šaudy
mo Sekcijos Komiteto na
riais sutiko būti ir yra tvir 
tinami:
Zigmas Zaleskis, 286 Gar 
de A ve..Toronto 3,Ont. C a 
nada./tel. LE-6-7424/ ir 
A.Šimkevičius, 986 Upper 
James, Hamilton, Ont. Ca 
nada./tel. 383-2169/.

Z.Zaleskis priklauso To 
ronto Medžiotojų iržuklau 
tojų klubui "Tauras”. A . 
Šimkevičius priklauso Ha 
miltono Žuklautojų ir Me 
džiotojų klubui "Giedrai
tis".

Komiteto vadovas yra 
Juozas Zavys.

• Komiteto vadovui ir na 
riams linkime sėkmės dar 
be. Centro Valdyba.

"LITHUANIAN SPORTS
REVIEV’Nr, 2 

anglų kalba sporto žurna
las vėl pasirodė. Jį reda
guoja P. Žumbakts, talki - 
namas J. Nausėdos ir C. 
Aleliūnaitės. Leidžia Cht- 
cagos Aras. Kaina 75 et. 
Gaunamas adresu-P. Žum- 
bakis, 6849So. Vashtenaw, 
Chicago 60629, USA. 
PA B A LTIE ČIU LA ŪKO TE 

NISO PIRMENYBĖS 
Clevelande pas ibaigė triuš
kinančia latvių pergale .Jau 
nių baigmėje latvis Surtis 
nugalėjo Skardį 14:12;6:2. 
Vyrų finale H. Huns nuga 
Įėjo V. Grybauską 3:6;6:4; 
6:1.Vyrų dvejetas taip pat 
atiteko latviams, 
atiteko 
Š.AMERIKOS PABALTIE- 
ČIU LENGVOSIOS ATLEr 

TIKOS PIRMENYBĖSE, 
dalyvaujant daugiausia lie 
tuviams ir estams, atsiek
ta gerų pasekmių, kurių

TRAILS END LODGE
VASARVIETE

( Prie Pigeon ežero Ontario)

• Turime laivus ir motorus.

• Geras žuvavimas.

SIUNTINIAI LIETUVON 
p e r 

Kaufman’s Woollens &Textlles
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2- 5319. 

Is čia pasiųsite siuntinius savo artimiesiem^ 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
( 30 •- 40 % žemiau rinkos kainos ) 

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS 

geriausias angliškos vilnones medžiagas vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams Ir suknelėms.

Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk. skareliu. 
Ateikite ir Įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

Priimami užsakymai Mode to Measure vyriškų kostiumų iš 
geriausių angliškų medžiagų. — Kairia $ 50.-kelnės $12.- 

SAVININKAS CH. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Telefonas 768-6679

SUTAUPYSITE $550.00.
JUMS NESANT GALIMYBIŲ VIEŠĖTI SAVO 

tėvynėje, jūs tiesiogiai galite

GIRDĖTI IŠ TEN MUZIKĄ

REIKALAUJANT PLOKŠTELIŲ IŠ

©RCA VICTOR®

RLP/SRLP-8049
Stebėkite RCA VICTOR pardavėjus

Pasiųskite šį kuponą ir gausite nemokamai sąrašų 
"Music From the Old Country"

TO: RCA VICTOR COMPANY. LTD.
1001 LENOIR STREET.
MONTREAL 30, P.O.

Please send me my FREE list of 
"Music From The Old Country"

NAME.____ ______________ _———————————————
PLEASE PRINT

ADD R ES S_---------------------------- ------------------------------------------------------------ —

CITY__________ -————— PROV---------------------------------------

atžymėtinos:estas Q."Rjost 
disko metime 50,01 m. lie 
tuvis E.Aleksiejūnas 400 
m.bėgime-49,4 sek., lie
tuvis R. Frostas 800 m. 
bėgtme-1 min. 54, 6 sek. ir 
E.Aleksiejūnas 1OO m.bė 
gimė 11,4 sek.
PER ROMOS IR VATIKANO 
radio stotis vėl perduoda
mos į pavergtą tautą Lie
tuvoje sportinės žinios. 
Jas paruošia N L Sporto

•OBCAveaoN

. Atidaryta iki spalio 11 dienos.

• Nuolaida žuvautojų klubams 
ar grupėms pavasari ir rudeni.

Kreiptis:
Trails End Lodge 
Bobcaygeon, Box 58, 
Tel: 705 - 738 - 2871.
(Liolė Kaminar- Jacevičiūtė).

• Galima išnuomuoti su valgiu 
arba patiems virti.

NIWCABTLI

.(ra.to.ot

5 PSL.

skyriaus vedėjas K. Baro
nas.
PAVERGTOJ LIETUVOJ
- Sov. Rus įjos jaunių krep 
šinio pirmenybėse mūsų 
berniukai iškovojo trečią 
vietą, o mergaitės šeštą.
- Varšuvos Legtjos futbo
lininkai nugalėjo Vilniaus 
Žalgirio rezervą 2:0.Ne
trukus į Lietuvą atvyks 
Varšuvos Gvardija.
- Lengvosios atletikos
rungtynėse Sov.Rusija-Le- 
nkija /bajgėsl pirmosios 
pergale 175:154/ dalyvavo 
ir lietuv ia i lA lėks iejūnas 
K.Orentas ir V. Jaras .Mū
siškai atsiekė šias perga
les: K.Orentas ketvirtas 
5 km bėgime -14, 28 sek., 

j A. A lėks ie jūnas ketvirtas 
3 km kliūtiniam 9,11, 8 sek, 
ir disko metime V. Jaras 
trečias- 55,74 m

Nesiskyrė A Remeikis su teniso 
rakete ir štai 1962 m. tapo Aus
tralijos lietuvių lauko teniso čem
pionu. Už nuopelnus sportui jam 
suteiktas Vyties klubo garbės na
rio titulas Jis mielai sutiko atsa
kyti j mano klausimus.

— Ar ši Jūsų išvyka į J. Kon
gresų yra vien 
būdžio?

— Privataus, 
ksčiau niekad 
Esu maloniai sugundytas vėliau
siai iš mūsų naujais australais ta-

tik privataus po-

nors apie tai an- 
nepagalvodavau.

pusių p.p. Bačiūnų.
— Baigdamas pokalbi norėčiau 

dar paklausti, kas įgalino išlaiky
ti ne tik norų, bet ir žaidimo formų 
per 40 metų jaunystėje pamėgtų 
sportų— lauko tenisų?

— Pastovi meilė tenisui ir ži
noma, susilaikymas nuo visų tų 
“didelių" malonumų, kas sportui 
kenkia.
TAUTIEČIAI, atsiminkite 
tuos, kurie NL skelbiasi, - 
jie yra lietuvių draugai.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU NEPAKLAUSOMOS UETUVOS 
PAŠTO ŽENKLUS - VOKUS - ATVIRUTES - 

ABARIUS - PAVIENIUS, SKUJOMIS - DIOE ' 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS Į W.E.N 0 RK Ų.2S41 
CO0INBTON STKET, PHILADELPHIA, FA. 

1»1>? USA.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius iš 6'/j%
S'/^o numatyta už serus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000. -
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p.(liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai - J129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

A.A. Antanas Vaitkus

Šių metų birželio 19 d. mirė 
ekonomistas Antanas Vaitkus 
(Vaitkevičius). Velionis buvo gi
męs 1894 m. vasario 22 d. Tran 
kinių dv., Krakių valsč., Kėdai
nių aps. Vidurini mokslą ėjo 
Raseiniuose, aukštesniuosius — 
Odesoje. Ekonominius mokslus 
studijavo V,D. U-te Kaune.

Būdamas uolus kooperacijos 
veikėjas, buvo aktyviai įsijun
gęs | visą eilę 
ganizacijų.

Lietuvių Maironio vardo Toronto lietuvių šeštadieninės mokyklos mokytojai pamokų pertraukos metu 
mokytojų kambaryje. Iš kairės: P. Jurėnas, V.Taseckas, J. Andrulis/vedėjas/, S. Loreta, J. Gustai 
nis/b.vedėjas/, S. Margareta, A. Kuolienė, sėdi-A. Eižinaitė, Z. Didžbalienė. Tai dalis 1962 - 
1963 mokslo metų. Dešinėj Lietuvių kapinės, kur įvyks Lie.Dien.pamaldos. Nuotrauka S.Dabkaus. finansinių or-

notaras
ANTANAS L I U D 1 I U S,B,L. 
Bendradarbis V,S. M a*tisrL.L. D

Namų, formų ar bet kurio verslo 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
sudarymas, marfgiCIal, sutartys, 
testamentai Ir visi kiti teisiniai 
reikalai.

t08 RONCESVALLES AVE. 
TORONTO.

Murgfo vaistinės II oukftas.

Tel: Įitolgoa LE7- 1708: 
N omų CR 9 • 616 6.

VIEŠNAGĖ PAS DAIL.
TAMOŠAIČIUS
Pereitą savaitę kelt to

rontiškiai viešėjo pas dail. 
A. A. Tamošaičius prie 
Kingstono.Malonių ir rū
pestingų šeimininkų globo 
je, šimtmečio ąžuolų pa
unksnė j e,Š v.Lauryno upės 
pakrantėje jie praleido ke 
lias dienas.Saulė, oras ir 
vanduo, graži aplinkuma 
ir sėkminga žūklė sužavė 
jo juos.

Apžiūrėjo darbščių dai 
1 in inkų gausią paveikslų 
galeriją ir audinius.Įsigi 
jo keletą kūrinių ir kupini 
gražių prisiminimų grįžo 
į Toronto.

Tuo pat metu pas pp. Ta 
mošaičius atostogavo bu
vęs "Ūkininko Patarėjo" 
ko-redaktorius ir "Litera 
tūros Naujienų" leidėjas 
ir redaktorius p.Rimydis

New Yorko.
SVEČIAI IŠ
KALIFORNIJOS
Buv.modernių baldų fa

briko sav.Kaune Jonas Vai 
nauskas,gyvenęs Toronte, 
ir, prieš 5-ris metus išsi

iš

PAŠNEKESYS 
TRAUKINYJE 
Reportažas iš Toronto. 
Po vasaros atostogų po 

žeminiame vėl daug kelei- 
vių.Žmonės atrodo pailsė
ję, jie kažkaip gyvesnLDau 
gelis nerūpest ingomis aki
mis bėginėjo rytinio laik
raščio puslaptais.Bet karš- 
tajai vasaraitebesitęsiant, 
vagone kažkaip pasigenda
ma saulėje įdegusiu veidų, 
Tik vienas, kitas gražiai 
įjuodęs.o daugumas balti, 
tartum būtų atostogavę pa
vėsingoje paunksmėje, ar 
nedrįsę išeiti į smėlėtą, 
saulėje besimaudantį pa- 
ežerį.

Du, greta atsisėdę kelei- kėlęs į Los Angeles,Kali 
viaikalbasi lietuviškai. Jų 
veidaitiek parudavę, tarsi 
jie tik vakar grįžo iš atos- 
togų.Vyresniojo balti plau
kai ypatingai ryškina tie
siog kaštaninę saulėtos 
sveikatos ir poilsio prisi
gėrusį veidą. Abu tautie
čiai šnekasi apie besibai
giančią vasarą, apie visuo
meninę veiklą ir svarsto 
su ja susijusias problemas.

Vyresnysis, Kalvarijos 
banko kasininką primenąs 
keleivis,susirūpinęs Lietu
vių Dienos pasisekimu, ku
ri įvyksta Toronte rugsėjo 
pradžios ilgąjį savaitgalį. 
Jo susirūpinimą kelia tuo 
pačiu laiku Washingtone 
įvykstantis lietuviškos ko
plyčios šventinimas .Jis pa
stebėjęs savo spaudoje pra
nešimą apie organizuoja
mą ekskursiją į anas iškil
mes. Žilagalvis vyras su 
pagarba žiūrįs į triūsian
čius torontiečius, kurie 
stengias i kuo daugiau sve
čių sutraukti į savo slaunią 
koloniją, o kiti, tuo tarpu, 
organizuoją mūsiškius ki
tur vykti. Jis beveik karš
čiuodamasis tvirtina, jog 
nieko prieš neturėtų, jei 
šventinama koplyčia turėtų 
visuotiną pritarimą. Paga
liau jeigu rengiamai šven
tovei būtų duotas tikrasis 
vardas .O dabar, į nieką ne
atsižvelgiant norima kaž
kieno Individualų sumany
mą primesti mūsų visumai.

Nors Kalvarijos banki
ninkas dėsto mintis labai 
sklandžiai,nors jis bepers- 
tojokalba, bet jaunesnysis 
suradęs progą, įsiterpta. 
Jis ramina įsikarščiavusį 
bendrą.Jis sako, kad toront 
tiškiat, švęsdami neeilinę 
šventę,organizuojama eks-

fornija, lankėsi su žmona 
Toronte.Čia susitiko su sa 
vo draugais ir bičiuliais . 
Lankėsi Spring miesto va 
sarvietėje.Siunčia linkėji 
mus visiems bičiuliams, 
kurių neteko pamatyti.

Pp. Vainauskai turi 46- 
šiųbutų modernų apatmen 
tą Los Angeles, kurį jie ir 
patys administruoja.

kurs i ja mažai domisi. Be 
to,jis skaitęs savame dien
raštyje Lietuvių Evangeli
kų pranešimą, kuriame jie 
viešai pasisako nenorį nie
ko bendro turėti nei su sta
toma koplyčia, nei su jos 
šventinimu,nes visas nepo
puliarus sumanymas sie
kiąs tik mūsų religinių ver
tybių nužeminimo.

S. Pranckūnas .

PAKRANTĖS RAUDA
Toli dangaus pakrantė, 

toli balti laivai...
Dangus kaip džiaugsmo šventė, 

kurioj ir tu buvai.
O čia — vanduo ir uolos, 

ir akmenys, ir tu, 
širdie, žvaigžde nupuolus 

iš vasaros skliautų...
ieškai kito krašto 

Ir niekur nerandi, 
bangos bėga, mąžta 

ir dūžta, kaip skaudi
Rauda plataus Atlanto, 

rauda širdies tavos,
Rauda glėby giganto 

mažytės Lietuvos...
B. Brazdžionis

o

BUKIME SVEIKI
MITYBOS REIKALU 
Rašo dr. A. Grigaitis .

Žmogaus gyvybė ir svei 
kata yra tampriai surišta 
su mityba. Naujagimis ins 
tinktyviai ieško motinos 
krūties-gyvybės šaltinį. 
Motinos pienas turi visa, 
kas kūdikiui reikalinga pa 
laikyti gyvybę, augti jo kū 
nui.Motinos pienas turi sa 
vyje ne tik maisto dalis , 
bet ir medžiagas-imuni- 
nius kūnus, kurie dalinai 
kūdikį apsaugoja nuo už- 
kračlamųjų ligų.

Dar iki š iam laikui moks 
las nėra galutinai ištyręs 
motinos pieno sąstatą. Pa 
staraisiais laikais eina 
propaganda,kad galima ap 
sett be motinos pieno, -tin 
ka dirbtinis maitinimas . 
Nekurie net sako, jog moti 
nos pienas nėra pilnaver
tis. Taip, kūdikiui augant 
prie motinos pieno reika
lingi priedai.

Prie ko prives tokia klai 
dingą pažiūra į gamtos do 
vaną-motinos pieną, paro 
dys ateitis .Bet tuomet jau 
bus vėlu-atitaisytt moksli 
ninku klaidas. Viena kas 
pasauly yra aišku, kad mo 
tina gamta yra išmintin
gesnė už daktarus, profeso 
rius.

Bet kurio amžiaus vai
kai turi gauti reikalingą jų 
amžiui miastą.Trūkumas 
vaiko mityboj-ats iliepia vė 
liau, jam suaugus.

Maistas turi būti pritai 
kintas žmogaus amžiui ne 
tik savo kiekybe, bet ir ko 
kvbe-sąstatu.

Iš ko gi susideda žmo
gaus kūnas ? Atatinkamas 
jo amžiui kiekis vandens , 
baltymų, angliavandenių, 
mineralinių druskų. Gy
vam organizme gautas 
maistas po virškinimo pro 
ceso dalinai eina statybai 
-organizmo atnaujinimui. 
Dalinai tai energijos šalti 
nis.Taip organizme vyksta 
taip vadinama maisto apy 
kaita.Kad žmogaus orga
nizmas būtų sveikas.reika 
lingas maistas, kurs palai 
kytų organizmą lygsvaroj..

Žmogaus maisto sąsta 
priguli nuo .klimatinių są 
lygų, nuo darbo, gyvenimo 
būdo,nuo geografinių sąly 
gų, nuo individualių orga
nizmo ypatybių, konstttuci 
jos, amžiaus, lyties, ūgio, 
svorio, m&isto apykaitos 
intensyvumo,nuo žmogaus 
valgių pamėgimo.

Kas svarbiausia žmo
gaus mityboj?

Maistas turi būti ska
niai pagamintas,šviežias , 
maiste turi būti pakanka
mai baltymų, riebalų, an
gliavandenių. Laba i svarbu 
vitaminai , mineralinės 
druskos. Iš šių medžiagų 
labai svarbu baltyminės 
medžiagos, kurios padeda 
atnaujinti kūno audinius, 
organus.Maistas turi būti 
reguliariai, nustatytu lai
ku naudojamas.

Ilgesnis sutrikimas mi 
tyboj veda prie sveikatos 
pairimo.

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
Tiekta J.Kručas. Nuorašas.

I Š D A V Y S T
- Bet kad mes nieko ne

turime...,-ėmė aimanuoti 
motina.-Jeigu tik bulvių ir 
šiek tiek sviesto.

-Tas nesvarbu,-numojo 
ranka Sabaliauskas, -Svar
biausia gerai nutverti sa- 
magono'.

Antanas gerai žinojo: jei 
gu "Kirvis" ko nors parei
kalavo, tai ką nori daryk- 
mirk, gyvenk, bet kad vis
kas būtų.Tad neprieštarau- nės progos nesulauksiu,- 
damas tuoj pat sutiko. Pa- nusprendė Antanas,-ar da-

P. Laguckas . 
Vl.Jasinskas.

Ė
išėjo. LaukusAntanas 

vis tirščiau ir tirščiau gau
bė sutemos .Paėjėjęs gerą 
puskilometrį, vaikinas pa
suko į vieškelį.Aplinkui 
nesimatė net gyvos dva
sios .Žmonės trobose vaka
rieniavo,ruošėsi gulti. Išė
jęs ant vieškelio, Antanas 
apsidairė. Kažkur užpaka
lyje juodavo vos įžiūrimas 
žmogaus siluetas."Geres-

siėmęs su savimi astuonių 
litrų talpos bakelį .Antanas 
susiruošė eiti.

-Ar vieną siųsit, ar duo
sit padėjėją?

-Gali eiti ir vienas, -at
sakė Sabaliauskas.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraitis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Antanas Rūkas .

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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bar,ar niekad". Ir sparčiu 
ž ings niu,beveik tekinas ,pa- 
s įleido Kupiškio link. Du 
kilometrus jis lėkė beveik 
neuždusdamas .Paskui pra
dėjo skubiai eiti.Toli užpa
kalyje matėsi jojant žmo- 
gų."O kodėl man nepaėmus 
arklio','-paga1vojo vaikinas. 
Proga pas įtaikė. Praeida
mas pro vieną eglėm apau- 
sią sodybą, jis pastebėjo 
tik ką nukinkytą ir paliktą 
kieme arklį.Nieko nesiklau
sęs, vaikinas sviedė šalin 
bakelį,šoko ant jauno,karš- 
to žirgo ir šuoliais pasilei
do priekin."Padėkosiu kai 
grįš iu,-nusprendė A ntanas,- 
—o dabar kiekviena valanda 
brangi.

Vienas paskui kitą šuo
liavo du raiteliai.Priekyje 
Antanas .užpakalyje per po
rą šimtų metrų,nepaleisda
mas iš akių, su mažyčiais 
ūseliais panosėj, kažkoks 
augalotas. Puponyse ties 
geležinkelio pervaža šie 
raiteliai ėmė joti greta .

-Tai kur šuolioji?-pa- 
klausė žmogus, pasivijęs 
Antaną.

Antanas nužvelgė įtariu 
žvilgsniu jo figūrą ir parau
ginęs žirgą,atsakė:-Šio to 
nusipirkti...

-Bet gi jau vėlu'. -Ilgio 
mažytės akys smigo į vai
kiną.

-Krautuvėse vėlu, o pas 
spekuliantus visad gausi...

Antanas vėl paragino ark
lį ir nušuoliavo. Tuo tarpu 
raitelis,trumpam sustojęs 
pasisukiojo ir vėl pasilei
do paskui jį. Milicijoj An
tanas ilgai neužtruko. Po 
valandėlės jis jau lėkė su 
"liaudies ginėjais"automa- 
šina atgal į Dūbliškių kai
mą. Už Puponių kaimo jie 
aplenkė visomis išgalėmis 
Rudilių kaimo link šuoliuo
jantį raitelįj\ntanui jis pa- 
s irodė kažkaip pažįstamas, 
bet ne tas jam dabar rūpė- 
jo.Kada jie pasiekėpirkią, 
partizanų j au nebebūva Jie 
ką tik buvo pasitraukę gi
lyn į girią. "Liaudies ginė
jai" šoko persekioti.Pasi- 
vijo.Keletas buvo nukautų. 
Tačiau kiti, naudodamiesi 
nakties tamsa, pabėgo. An
tanas su motina girdėjo to
lumoje šūvius.

-Mama, o ką jie vis dėl
to kalbėjo manęs nesulauk 
darni?

-Ogi sakė,kad ateis ry
tą pasiimti. Daugiau bus.

FILMO MENAS
CINERAMA’S RUSSIAN 
ADVENTURE

Nelaimei, net po 
valandos šie

1958 m. JAV ir Sovietų Ru
sijos valdžios viršūnės susigal
vojo visą seriją kultūrinių pa
sikeitimų. Beveik tuo pačiu 
laiku “užgimė” pirmoji “Cine
rama”.

Dabar gi, po 8 metų, šių 
dviejų bandymų takai susikir
to, amerikiečių publikai pri
statant “Bing Crosby in Cine
rama’s Russian Adventure”.

Prologe Bing, grodamas ba
lalaika, klausia: “Kas per ša
lis yra toji Rusija? Kas yra jos 
žmonės?”
dviejų su puse 
klausimai taip ir lieka visai 
neatsakyti — net nė paviršu
tiniškai.

Filmas yra nufilmuotas so
vietų fotografų, antraštei pri
dėtas magiškas Crosby vardas 
užtikrinti pasisekimui. Tačiau 
nepavyko apgauti nei papras
tai nuolaidžių amerikiečių 
kritikų. Ir jie pamatė, kad tai 
yra išdailinta, iškvėpinta ko
munistų propaganda (nors ir 
gerai užmokėta). Rodomas tik 
frontas, lyg “čiorni vchod” — 
užpakalinis įėjimas pas juos 
neegzistuotų.

Toji propagandos mišrainė 
taip susukta, kad rusai rodo 
tą, ką jie nori, o ne ką žiūro
vas pageidautų pamatyti. Netm 
gi normaliai neatsargūs mo
mentai yra gerai apsaugoti. 
Kiekvieno fotografo susidūri
mas su publika yra lygus jų 
garsioms “spontaniškoms de
monstracijoms” — surežisuota 
ir rodomi ne paprasti piliečiai, 
bet gerai aprengti artistai. Ir 
jie tepraskleidžia tik uždan
gos kamputi, parodydami pra
moginę, kultūrinę bei atletinę 
Rusijos pusę. Net nė trum
piausio žvilgsnio nemesta į 
kasdienį gyvenimą. Sudaroma 
iliuzija, lyg visas rusų gyve
nimas yra nerūpestingas — 
vien žaidimai ir linksmybės.

Nežinoma rusų intencija, 
bet žiūrovui gaunasi įspūdis, 
kad rusai yra energingi, stip
rūs, atletiški, besišypsą ir... 
labai triukšmingi. Tas triukš
mas susidarė dėl sovietų per 
stipraus garso įrašymo. Tenka 
klausytis nuolatinio triukšmo: 
arklių kanopų, ūžiančių moto
rų, riksmų, dainų, šunų loji
mo; netgi paukščių Čiulbesys 
miške pastebimai per garsus.

Scenos spalvingos ir gražios 
su troikos lenktynėmis, tauti
nių ir kitų šokių šokėjais, ak
robatais, 
deniniais 
Savaime 
atskleisti 
rodomus
vos marmurinius 
Kremliaus bokštus, 
cirką (perilgai nusitęsusi iki 
nuobodumo), Bolshoi teatrą, 
Moisejev šokėjus, paplūdimius

ir netgi Sibiro 
Tuo ir baigiasi, 
kad neileidus i Rusijos viduri.

Keista, bet nerodoma jokių 
scenų iš kasdienio žmogaus 
gyvenimo: kaip jie dirba įstai
gose, fabrikuose, dirbtuvėse, 
laboratorijose, krautuvėse, gy
venamuose namuose, mokyk
lose, žemės ūky. (kur liko tie 
išgarsintieji kolchozai, žem
dirbiai su traktoriais?).

Techninis pastatymas dėl sa
vo netobulumo yra išblaškan
tis. Iš trijų daliu susidedąs 
filmas niekad per susidūrimus 
nesutampa, šokinėjantis ir 
dvigubo vaizdo. Visa viduri-

Šį filmą pramogai galėtų 
stebėti visa šeima. Bet ar ver
ta matyti visai netikrą Rusi
jos vaizdą?

gerąją pusę.
žiūrovo nie-

medžiotojais, povan- 
plaukėjais ir t. t. 

aišku, nepamirštama 
turistams nuolatos 

išgarsintuosius Mask- 
požemius, 

Maskvos

DAILININKAS APIE MENA 
/Atkelta iš 4 psl./

Sakyčiau, kūrėjui svarbiau pažin
ti save, negu kokius nors egzoti
nius kraštus.

— Ta pačia proga norėčiau pa
klausti, kaip žiūrite į meno kriti
ką ir pačius kritikus? Kaip kritika 
veikia patį kūrėją?

— Mano žvilgsnis j kritiką yra 
panašus į kritiko žvilgsnį, kaip 
jis žiūri į mano darbą. Jis gąli 
kritikuoti mano kūrybą, lygiai ir 
aš galiu vertinti jo sugebėjimą ir 
įsigyvenimą į mano darbą. Kriti
kas yra vienas iš žiūrovų, kuris 
savo įspūdžius paskelbia spaudoj 
arba pasisako kitiems. Jis, kritikas 
niekad negali būti vadovu meno 
pasauly. Tokiu tėra tik pats 
menininkas.

— Metą pradžioje Jūs taip pat 
pasirodėte su portretine kūryba. 
Įdomu, ar tai buvo spontaniškas 
išsišokimas, ar grįžimas į tradici
ją?

— Iš to nepadarykite išvadų, 
kūrėjui taisyklių ir tradicijų ne
silaikymas yra jų atmetimas. Jūs 
mane galite pavadinti pionierium, 
bet niekad revoliucionierium: to 
kas buvo, aš negriaunu. Tarp kita 
ko, minėtas autoportretas, rodytas 
Archibald konkursinėje parodoje, 
dar nereiškia, kad dailininkas 
grįžta į akademizmą. Tai buvo 
iššaukianti idėja, kad abstraktis- 
tas dailininkas nemokąs ar negalįs 
pasireikšti konkrečiais atvaizdavi
mais. Skeptikams nuginkluoti pa
sišovė idėja ir tokiu pasirodyti.

Įdomu, kaip jūs žiūrite į gyve
namos meno krypties ateitį — kur 
ji veda? Kas norima ja atskleisti 
arba užakcentuoti?

— Aš nežinau, į kur ji veda, tad 
ir netikiu, kad tikras dailininkas 
turi taikintis į bendrą laiko srovės 
rikiuotę. Tikras menininkas ne 
tiek laikosi to, kas yra, bet visų 
pirma siekia, naujo, prieš tai ne
atskleisto, neįvardinto. Kitu atve
jų gautųsi ne kūryba, bet sustin
gimas formose. Menas savo esme 
yra žmogaus dvasios veržlumas at
skleisti tai, ko šiandie nėra. Atei
ties nėra. Yra tik dabartis, šios 
dienos geras kūrinys yra rytojaus 
dienos veiklos pagrindas. L.L.

AR ŽINOTE K£ RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

KELEIVĮ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimų.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių .

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Laiškus ir prenumeratų adresuokite :

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

LIETUVIŲ

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienintelis lietuviu ir angly kalbomis iliustruotas 
lietuviu kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas. 
Visi paraTai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metams — $6.00

f
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HAMI L TOM
TAUPYK IR SKOLINKIS

K O O P E R A T Y V I N I A M E BANKELYJE

„TALK A”
21 Main Street East, Room 203 Telefonas JA 8- 0511.

Išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 
mortgičiu paskolos is 7% iki 66% turto vertės.

UŽ Šerus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

Darbo dienos: 
pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. --8 vai. vak., šeštadieniais 9 vai.ryto- 
12 vai.

AUKOS TAUTOS FONDUI
L.B.VE LLANDO APYLIN 
KĖJE AUKAVO:
J. Radvilas 15 dol. ;B. Luo 
manas,A .Stankevičius, A .
V isktantas ,B .M ikalauskas 
O.J.Staškevičiai ir G.Sin 
kuspo 1O dol. ;K.Staikevi 
čius.J.Kutka, V. Bieliūnas 
A.SmoIskts,V.Vytauskas ,
A. Pivoriūnas,M.Kuzavas , 
ir M. Šalčiūnas po 5 dol. 
J.Paužuolis,B. Jackevlč ius
B. Simonatis, A. V. Kara - 
lius-po 3 dol. ;J. P. Butkus 
Br.Andrtušis,V.Surka, V.

/KRONAS:

DIDŽIAUSIA HAMILTONO 
flCTPnl Apylinkės

REAL ESTATE and ins. ltd.
Hamilton'! largtst Rraltor

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONT. Ttltphoai 528-8492

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą .namų, apartmenty, 

farmy, biznių ir t.t.
• Daug gerų pirkėjų
• Palankų finansavimą
• Greitą ir sąžiningą.patarnavimą.

Per savo keturias įstaigas / 85 tarnautojai /aptarnaujam 
Hamiltoną ir apylinkes, tiesioginiai per Cross Canada 
Realties Service Ltd. aptarnaujam visą Canadą.

K r e ipkitės su pasiti k ė j i m u
E

realtors/
KRONAS

JONAS MIKELĖNAS 
Jo netekimą apgailestau
jame ir artimiesiems rei 
škiame užuojautą.

Rugp.7d.Erie ežere pri 
gėrė hamiltonietis p.Jonas 
Mikelėnas .Išėjus jam pas i 
maudyti ir ilgesnį laiką ne 
sugrįžus, kitų vasarotojų 
buvo rastas dviejų pėdų gi 

s, lumo vandenyje apie 75 pė 
das nuo kranto.P. Jonas Mi 
kelėnas dirbo "Kronas" 
įstaigoje kaip namų parda 
vimo agentas,priklausė S . 
L.A.72 kuopos v-bai ir bu 
v o nuoširdus talkininkas 
lietuviškoje veikloje.Su jo 
mirtim,Hamiltono lietuvių 
kolonija neteko nuoširdaus 
talkininko. V. P.

NETIKĖTAS STEELCO 
STREIKAS

Rugpiūčio3 d..unijos ry 
šininkai informavo dirbau 
čius narius apie palankia 
kryptimi vykstančias dery 
bas dėl naujos sutarties , 
kuri pas ibaigė liepos 31 d . 
Vėlai vakare visų nustebi 
mui prie fabriko vartų jau 
stovėjo būriai pikietuoto - 
jų, išėjusių iš popietinės 
pamainos .E inant te j i 11 vaL 
pamainai prisijungė prie 
pikietuotojų. Unijos v-bės 
atsišaukimai per radio ir 
TV,nedavė teigiamų rezul 
tatų ir rugp. 4 d. ryte var 
tus užstojokeli tūkstančiai 
pikietuotojų ir apie 250 po 
licijos tvarkai palaikyti

- Nelegalus streikas buvo 
vienas iš griežšiausių fa 
briko istorijoj,uždaręs bet 
kokį judėjimą su fabriku . 
Nei raštinių tarnautojai, 
net privačių kontraktorių 
darbininkai, nei miesto 
šiukšlių sunkvežimiai, ve 
žanti į fabriko rajone esan 
tį šiukšlių deginimo pasta 
tą, nebuvo įleidžiami.Tik 
dalis fabriko pareigūnų bu 
vo Įgabenta su laivais per

Nepriklausomos Lietuvos kaimynai, inžinieriaus J. Bulotos šeima, visi skautai, ruo »Jnai.{Q t a ?,•
šiasi stovyklauti "Baltijos" stovykloje: kairėj kraustosi prie savo namų į mašiną, ^inaitis, J.oamas, 
šinėje jau pasiruošę išvykti. Stovykla jau pasibaigė. Apie ją bus parašyta plačiau. naitis.P.Sidlauskas, J. Ba

----------------------------------------liukas, A .Ramanauskas ir
• Pp. Mačioniai ir A.Šve- P.Adomynaspo 2 dol.;V. 
das važinėjp per Onteri- 
jo ir lankė tabako srities 
pažįstamus ir bičiulius.

ežerą.Iki rugp.'4 d. strei
kas vykobe didesnių inci
dentų, tačiau rugp. 5 d. pa 
sitaikė jau ir susidūrimų 
su policija, kuri neapsėjo 
be areštų. Suimta virš 30 
asmenų,iš kurių pasitaikė 
visiškai nedirbančių fabri 
ke.Turbūttik pramogų ieš 
kotojai, Neapseita ir be 
nuostolių,sudeginus keletą 
mašinų.

Kas davė akstiną šiam 
streikui,dar ir dabar nėra 
žinoma.Atrodo,kad darbi 
n inkai turėdami praktikos 
iš praeities, nebepasitiki 
neiunijos vadovybe, nei da 
rybų tarpininkais, kurie 
stengiasi streiką užvilkin 
ti fabrikui patogesniam lai 
kuLDarb in inkai,matydami 
vėžio žingsniu vykstančias 
derybas, nutarė griebtis 
griežtesnių priemonių, ne 
laukdami oficialaus tarpi 
ninku komisijos praneši
mo. Paskelbus streiką, de 
rybos visiškai nutrūko.

Gelbstint padėtį, rugp. 
5 d. sueita į kontaktą su 
streikuojančiais. Išaiški
nus be išeities padėtį, buvo 
nutarta sušaukti visų narių 
susirinkimą rugp. 7 d. Pra 
vedus balsavimą 80% pa
sisakė prieš streiką.Rugp. 
8 d. 7 vai. ryto visi grįžo 
į darbą be jokių nemalonu 
mų, nors apsaugai buvo iš 
kviesta policija.

Rugp.9d., galbūt streiko 
pasėkoje,derybų komisija 
turėjo sėsti prie derybų 
stalo, kad pagreitinus pa 
gal darbininkų reikalavi
mą, sutarties pasirašymo 
eigą.

Fabriko administracija, 
norėdama išlaikyti savo au 
toritetą.dalį suimtų strei
kininkų atleido. Kuo šis 
žingsnis pasibaigs, paro
dys ateitis.Gi unijos ryši 
n inkai prašo dirbančius lai 
kytis rimties bent 2 savai 
tęs iki bus pasirašyta nau 
ja sutartis, arba skelbia
mas oficialus streikas.

PARENGIMAI 
LAPKRIČIO MĖN.
Pasiteiravus B-nės vai 

dyboje paaiškėjo, kad lap
kričio mėn. užregistruoti 
šieparengimai:lapkr.-5 d. 
spaudai, 12 d.SLA.kuppos 
ir 26 d. Šalpos Fando pa
rengimas. Parengimų ren 
gėjams reiktų laikytis se
nos, organizacijų susitari 
mu nustatytos tvarkos,t.y. 
parengimų dieną pirma už 
registruoti B-nės valdybo 
je,o paskiau rūpintis sale . 
Kitu atveju du parengimai 
sutapę tą pačią dieną, bus 
nuostolingi abiems rengė
jams.

reikalu. Šiais metais su
rengta birželio 19 d.buvo 
ketvirtoji iš eilės ir pati 
gausiausia svečiais.

Šalia kuopos radosi jau 
ir daugiau gegužinių rengė 
jų.Šiais metais hamiltonie 
čiai turėjo jau dvi geguži 
nes,Manytina, kad ateityje 
jų atsiras ir daugiau.

Dabar kuopai didesnį rū 
pestį kelia surengimas 80 
metų Susivienijimo pami
nėjimas .kuris numatomas 
š.m.lapkričio 12 d.

Pivariūnas.Pr.Bersėnas , 
E. Gudaitis, A. Čepukas ,A. 
Petravičius, J.Bluzas ir

Z.Izokaitis po 1 dol.;iš vi
so 154 dol.
ST.CATHERINES APYLIN 
KĖJE AUKAVO:
J. Markuškis ir A.Staugai 
tis po 1O dol. ;Z. Piliponis 
7 dol, ;Z.Jakubonis,Stp.Šet 
kus, J.Satkus ir J.Šarap- 
nickas po 5 dol. jP.Polgri 
mas ir J. Girevičius po 3 
dol. ;J.Lianga,J.Kavalėlis
K. Galdikas, V. Alonderis , 
Alg.Zubrickas, P. Balsas , 
M.Sauka ir Z.Merkelis po 
2 dol.; D. Piliponytė, Pr . 
Meškauskas, A. Viskosas , 
J. Skeivalas, J.Dainora ir 
St. Kutka po 1 dol. ;iš viso 
75 dol.

Visiems aukotojams nuo 
širdus ačiū.

T .Fondo Atstovybė Kana 
doje.

NAUJI "VEIKĖJAI"
Tarp nuoširdžių darbuo 

tojų atsirado nauji "veikė 
jai','kurie žodžiu ar telefo 
nu ragina dalį tautiečių nei 
ti į parengimą, jei jis ren 
giamas jiems nepatinkamų 
asmenų arba ne jų pagei
daujamoj salėj. Jei tokia 
veikla bus tęsiama ir to
liau, - jos "darbuotojus" 
teks pristatyti liet, visuo
menei.
ATGIJO GEGUŽINĖS

Čia suvažiavę nauji ate i 
viai,atsivežė kartu dar Lie 
tuvoje buv. populiariomis, 
gegužinių rengimo papro
čius. Pradžioje jos ir čia 
buvo populiarios ir skait
lingos daly via is. Dažna i ir 
senimo veide galėjai maty 
t i pasitenkinimą ir jaunat 
viską džiaugsmą besukant 
"pasiutpolkę",kad net "vy 
ža ugnį skeldavo".

Tačiau po metų, kitų ge 
gūžinės pradėjo retėti ir 
pagaliau visai jos išnyko. 
Taip, kad apie dešimtmetį 
jų visai neturėjome►Atsikū 
rus i Hamiltono SLA kuopa, 
norėdama atgaivinti šį gra 
žų paprotį,nutarė surengti 
po vieną gegužinę kas me 
tai.Irtaip 1963 m. vasaros 
pradžioje surengė pirmąją 
gegužinę. Susirūpinta,kad 
būtų kas veikti ir jaunam 
atžalynui. Todėl ruošiant 
tolimesnes gegužines tam 
atžalynui buvo įvestos spor 
tinės varžybos su simb. do 
vanėlėm jų laimėtojams . 
Tuo keliu einant, kiekvienų 
metų gegužinė sulaukdavo 
vis didėjančio dalyvių skai 
čiaus.Gegužinių rengimas 
kuopai tapo jau tradiciniu

CONFEDERATION PARK
Šiuo vardu parką vietos 

miesto valdyba įkūrė tik 
prieš trejis metus. Tai žo 
lėtas žemės plotas,siekiau 
tis Ontario ežero krantus , 
su daugybe įvairios veis
lės ir amžiaus medžių bei 
vaismedžių. Įrengtos dvi 
asfaltuotos aikštės auto 
mašinoms pastatyti. Nau
jas pastatas užkandžiams 
įsigyti ir kitiems patogu
mams bei drabužinės van 
dens sporto mėgėjams per 
s įrengti. Nemažas skai
čius piknikinių stalų.

Šiais metais pirmą kar 
tą čia apgyvendinti garduo 
se naminiai gyvuliai paro 
dai-daugiausia vaikų malo 
numui.Čia ras ime arklius, 
karves,aveles,ožkas, kiau 
les su mažais paršeliais , 
porą asiliukų ir pony ar
kliuką. Trūksta tik daug 
kam mėgiamo katinėlio ir 
šunyčio.Iš paukščių kūdro 
je dažnai nardo antys ir žą 
sys su prieaugliu.Šie įna 
miai visi skolinti ir vasa 
rai praėjus bus gražinti 
jų savininkams. Sekmadie 
niais čia suvažiuoja tūks 
tančiai žmonių.Ant stalų 
išdėstę atsivežtas Dievo 
dovanas pasistiprinimui, 
pradeda "puolimą'! Atsira 
dusio apetito pasotinimui, 
įvairiuose kampuose pra 
deda rūkti 'barbekių"kros 
neles ir čirška daugiarū 
šiai kepsniaįįvairiais kva 
pais pripildo orą.Viename 
parko krašte stovi atpluk 
dytaskomerc. 70 m. senu 
mo laivas vardu J. E riek 
son, kaip vienos kompani 
jos dovana miestui, kuria 
me žadama įrengti kažko 
kį muziejų,kurio čia pri
statymas miestui kainavo 
35 tūkstančiai dolerių.

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje
Vysk. J. Labukas-Matulaitis suteikia palaiminimą 
Kauno katedroje savo ingreso metu 1965 m. gruo
džio 26 d.

KAS NAUJA KANADOJE
/Atkelta iš l psl./

NAUJI UŽSAKYMAI
Canadair Ltd.gavo 3 mil 

dolerių užsakymą iš Ame 
rikos pastatyti kai kurias 
dalis lėktuvams.

Angį in-N across Ltd. To 
route gavo 5 mil.dol.užsa 
kymą požeminiam trauki
niui.

Orilloje Fahrallong Ca 
nada Ltd. statomas elek
tros įmonėms A ins-Worth 
Electic Co.darys instalia
ciją už 2, 500,000 dol.

Krašto apsaugos minis 
terija pasirašė sutartis su 
175 firmomis viso 717,427 dol.
dol. sumai. Honeywell Controls Ltd.

Alberta Gas Turbd Line Scarboro statys rūmus už 
Ltd.Calgaryje pasirašė su 
tartį su Banister Construe I 
tion Ltd. Edmontone pada 
ryti įvairius užsakymus 2 ,

500,000 vertės.
General Motors of Cana 

da netrukus pradės įmonių 
plėtimo darbus, kuriems 
paskirta 2, 500, OOO dol.

Otis Elevator Co. Ltd . 
Hamiltone įrengs 9 eleva 
torius Southern Alberta Ins 
titute of Technology Calga 
ryje ir tai atseis apie 12 
mil. dol.

Chemcell Ltd.Montrea 
lyje išplės savo įmones E d 
montoneuž 6 m ii .dol .Ir tai 
bus tiktai dalis projekto, 
kuriam numatyta 20 mil.

CHICAGO

Įvažiavimas į parką kai 
nuoja 50 et .mašinai. Pas i 
žvalgius daugtūkstantinė 
je minioje lietuviškų vei 
dų, laimingas būsi, jei su 
skaitysi jų tik iki 1O.

Z.P.

3 mil. dol.
Milne and Nichols Ltd . 

Toronte statys firmai Mo 
torola Ltd.Scarboro įmo
nes už 1,700,000 dol.

McLaren, Morris and 
Todd Ltd. Toronte statys 
litografijos įmones už l, 
OOO, OOO dol.

Walter Safety says, 
“Keep air-inflated toys 
out of the water. Play 
with them on the beach 
where they belong."

Jeaneau Prudent dit:
"Ne vous amuse? pas 
dans I'eau avec des 
jouets gonflės d'air.
Gardez-les sur la plage 
oil ils ont leur place."

• Chicagos kolegijas baigų 
šių yra daug lietuvių. Chi 
cagos mieste ir priemies 
čiuose 1965-66 mokslo me 
tais baigė 1. 200 studentų, 
kuriame skaičiuje yra šie 
lietuviai: F. Butkus, A. Bi
čiūnas ,K .B renkus ,M .B ran 
dris,M.Broda,K.Cicėnas , 
J.Gedonis, Ch. Josaitis,S . 
Juška,M.Kalemba, L.Ken 
dra, Ch.Kukulka, P. Kurnu 
tis, J.Kupris, A. Margala , 
M. Mažeika, B. Markūnas , 
V. Numgaudas, Z.Numgau 
das,K.Paukštis,E.Pranins 
kas.R.Puodž ius,A. Šaulius 
kas,M.Salinas,R.Smilgius, 

 r _______ _ B .Šepetys, K. Tyška, B. Va 
Kailiai, kol juos vilki patys savininkai, kitaip atrodo,neg pasiūti... liukaitis.K.Veverka.N. Za 

, _ .___..._______ . remba,D.Zerdavis,R.Zvir
A litter of Sapphire mink kits about eight weeks bulls 
old.

CHICAGA PO KONGRESO
Po lietuvių jaunimo Kongre 

so ir Dainų šventės lyg būtu 
po didelių vestuvių ar laido
tuvių. Parengimai ar geguži
nės 'nebesudaro visuomenei 
reikiamo dėmesio. Daugumas 
yra išvažiavę atostogų Į savo 
vasarvietes Sandūnus ar i Uni 
j on Pier prie Michigano ežero.

Prancūzijos jaunimo atstovė, 
kunigaikščio T. Puzino duktė 
iau trečia savaitė atostoeauia 
n.n. Kuraičiu vasarvietėje U- 
niion Pier Mich. Ji papasako
ja savo nerevvenimus orieš 
dvejus metus išvvkus iš Lie
tuvos i Prancūziją. Kunieaik. 
štvtė Pranciška Puzinaitė yra 
patyrusi dauc sunkiu nuotykių 
apvažinėdama plačiąją Rusi
ja, Lietuva, Prancūziją. Da
bar Amerikoje. Netolimoje at
eityje griŠ pas savo motina į 
Prancūziją ir vėl įsijungs i 
lietuviu Bendruomenės visuo 
meninę veiklą.

Paulauskas Stepas su žmo
na išvyko toli nuo Chicagos 
dviejų savaičių atostogų prie 
ežero gaudyti žuvų. Nenuils
tamas visuomenininkas Lietu 
vos Kūrėjas- Savanoris Po
vilas Dirkis šiais metais nuo 
atostogų susilaikė, nes esąs 
perdaug apkrautas visuomeni 
niais darbais.

Šiuo laiku Chicagoje juodie 
ji tęsia tai vienam, tai kitam 
miesto krašte demonstracijas 
baltųjų gyventoju rajonuose, 
keldami neramumus net ir peš 
tynęs. Praeita savaitę juodu
kų vadeivos buvo pranešę,kad 
10.8.66 jie demonstruos po Ci 
ceros miestą. Ciceros mies
tas nėra didelis, bet jis yra 
atskiras nuo Chicagos miesto 
ir turi stipria valdžią, kurios 
ir juodukai prisibijo. Jeigu 
tokie pareigūnai, kaip Cice
ro ir kituose miestuose būtų, 
tai tokių rasinių demonstraci 
j u išviso nebūtų.

Svetys.
• Gromyko Toki joje parelš 
kė,kad Japonijai negrąžins 
karo metu pasigrobtų Kuri 
lių salų.

veikloje.Su
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ginimais. Jo pasisakymai 
sukėlė gyvą susitikimo da
lyvių susidomėjimą. Į Ot- 
tawos lietuvių pirmininko 
pareikštas mintis reiktų

MONTREA LIO-OTTAWOS LIETUVIŲ SUSITIKIMAS 
LABAI GRAŽIAI PRAĖJO

Tradicijon įeinąs Montre
alio ir Ottawos lietuvių su
sitikimas praėjusį sekma
dienį buvo sėkmingas irgra 
žiai praėjo. Sėkmei labai
padėjo palankuslabai palan pareikšti rimtas dėmesys, 
kus oras ir, kas svarbiau
sia, gausus tautiečių atsi
lankymas. Malonu pabrėžti, 
kad šiemet į susitikimą at
vyko žymiai daugiau otta - 
viečių.Kai praėjusiais me
tais buvo atvykę pp.Šimans 
kiai, dr.Kubilius/d-rą Ku
bilių nuoširdžiai atsiprašo 
me už neteisingai praėju
siame NL n-ry parašytą 
pavardę/ ir p. J.Jurėnas, 
tai šiemet su šeimomis at
silankė inž.V.Danys, inž. 
Vilčinskas,archit. Trečio-11 
kas, inž. A.Paškevičius, 
inž.Kongelis, šeima,suku 
ria atvažiavo p.Jurėnas.de 
ja pavardė nesužinota. Pak< 
liant vėliavą NL b-ės pirm
J. Girinis-Norvaiša, pas - 
veikinęs susirinkusius į 
susitikimą, pasidžiaugė, 
kad kaimyninių lietuviuko 
lonijų susitikimas darosi 
tikrai tradicinis ir kadga 
įima galvoti apie dažnes
nius susitikimus. Tą min
tį taip pat pabrėžė ir otta- 
viečių vardu kalbėjęs inž.
K. Vilčinskas.

Vėliavos pakėlimą atli
ko jaunimas:NL karalaitė 
R. Lukošiūnaitė ir ottavie- 
tis K. Vilčinskas.

Dėl nepakankamos infor
macijos į vėliavos pakėli
mą pasivėlinęs KLB Otta- 
wos apyl. pirm. inž. A. Pa
škevičius turėjo progos pa 
sveikinti susirinkimą ir pa
sisakyti dėl susitikimų ak
tualijos. Pirmininkas pare! 
škė labai įdomių minčių , 
paremtų statistiniais paly

DR. J. S E M O G A S

5441 BANNANTYNE, Verdun. 
Pirmadienįir _ . _ n 
ketvirtadienį 2"4 ■ 7"9 ** 

antradienį ir _ .. ... 2-4 p.m.
penktadieny

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

PO7-3175; namų- 9582.

D A N T V G Y D Y T O J A S
Dr. J. MALIŠKA

1396 St. Catherine St. IV. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namy tel.: MU 1-2051.

Subuvimo programa vy
ko gyvai ir labai patraukė 
visų dėmesį. Virvės trau
kimas sudarė galimybę pa 
simankštinti ir išbandyti 
ne tiktai fizines, bet ir iš- 
raslingumo jėgas. Ir tuo 
pasinaudojo vyrai, mote
rys, jaunimas ir vaikai.

Virvės traukimą ir bė
gimą maišuose tvarkė J. 
Šiaučiulis ir A.Mylė.
Humoristinį futbolą ve

dė J.Girinis-Norvaišą , 
vartininkais esant inž.Paš 
kevičiui ir J. Lukošiūnui.

Vaikų bėgimas maišuose 
sudomino gausius susitiki 
me vaikus. Jie pasirodė 
gabūs šokėjai.Pirmas tris 
vietas laimėjo:D.Makaus
kas, E.Leipus ir VTušas.

Buvo ir šaudymo mėgė - 
jų.Geriausiu šauliu pasi
rodė L.Girinis-Norvaiša, 
antrą prizą gavo p JSlapšin 
skas ir trečią P.Kazlaus- 
kas. Iš Jaunimo pasižymė 
jo Brikis, kuris ir "Balti
jos" stovyklos pikniko šau
dyme laimėjo prizą.

Šaudymą vedė V. Kačer c 
gius. Jis ir premijas lai
mėtojams įteikė. Šaudymą 
paruošė LK M indaugo kuo 
pos šauliai, kurie ir visam 
piknikui daug talkino.

Visų varžybų dalyviai bu
vo premijuoti. Premijas au
kojo NL, Pr. Paukštaitis , 
A.Kalvaitis.

Nemažą pasisekimą tu
rėjo loterija, nes ją suor
ganizavo labai veiklūssusi 
tikimo dalyviai pp. Luko
šiūnai, P. Girdžius ir K. 
Leipus.

Labai veiklios buvo po-

"LITO" BALANSAS 
liepos mėn.31 d. pasiekė 
$1,751,190.42 /pernai tuo 
pat metu $1,474, 321.44/ , 
taigi nuo pradžios metų pa 
augo beveik $200. OOO . 
Svarbesnės aktyvo pozici 
jos: kasa banke $120, 644 
/ $113,365/, paskolos $1, 
587,291 /$1,277, 712/, Cen 
trinėkasa$3O, 500 /$73, 
075/, inventorius $2, 916 , 
/$2,512/.Svarbesnės pa
syvo pozicijos: šėrai $1, 
125,315 /$869,233/,depo 
zitai$558,854/559,120/ , 
atsargos kapitalai$25,512 
/$18, 802/, šių metų pel
nas $38,584 /$24,993/. 
Visidaviniaikalbauž tai, 
kad "Litas" daugeliu at
žvilgiu šiais metais at
sieks rekordinius rezulta 
tus.

"Litas" už depozitus pa 
lūkanas prirašo šio mėne 
šio gale, todėl dabar ge
riausias laikas norin 
tiems savo santaupas per 
kelti į "Litą".Už santau
pas perkeltas iki rugsėjo 
1O dienos "Litas" palūka 
nas skaičiuoja nuo rugsė 
jo l d., tai yra už visus 
tris mėnesius.Už santau 
pas depozitų sąskaitose 
"Litas" moka 4% palūkanų, 
duoda nemokamą gyvybės 
draudimą iki 2, OOO ben
dros šėrų ir depozitų su
mos, teikia čekių patarna 
vimus ir grąžina depozito 
riams jų apmokėtus če
kius.

pareigas.
Šaulys A.Kalvaitis tvar

kė muziką, kuri buvo labai 
įvairi.

Piknikas užsitęsė iki su
temų.

Į pavakarį jaunimas tu
rėjo progos pasišokti da
bartinių šokių.

Subuvimo dalyvių nuotai
kos buvo giedrios, susiti
kimo pašnekesiai nuošir - 
dūs. Susitikimas dviejų 
.kaimyninių kolonijų atro- 
rdo yra ne tiktai malonus, 

nios:Lukošlūntenė, Petrulie^et *r naudingas. Tat ir 
nė,Kazlauskienė, Ališauskie^en^a Pasakyti:Iki pasima 
nė,Drešerienė ir mergaitės 
R. Lukošiūnaitė ir p. Kaz - 
lauskaitė.

Subuvime veikė bufetas, 
kurį vedė J. Adomaitis ir 
K.Mickus. Jie abu ir pra 
ėjusiais metais atliko tas

ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK
LŲ REIKALU

Vasara jau įpusėjo.Grei 
tai ateis ir nauji mokslo 
metai. Šiuo norime supa
žindinti Montrealio lietu
vius su šeštadieninių mo
kyklų veikla.

Metinis Piknikas-Gegu- 
žtnė.

Mokykloms paremti bus 
rugpiūčio mėnesį,21 dieną 
sekmadienį, Vai David, p . 
Pr.Juodkojo Vallee Bleue 
Ski rajone.

Programoje yra numaty 
ta įvairios mokinių sporto 
varžybos ir visi kiti piknl 
kų įvairumai.Detali pro
grama bus paskelbta vė
liau. Prašome rezervuoti 
rugpiūčio 21, sekmadienį, 
šeštadieninėms mokyk
loms.

Mokinių Registracija
P.MarloMoalli.iš Mont

realio Mokyklų Komis i jos 
laišku gegužės mėnesį yra 
pranešęs, kad rugsėjo mė 
nėšio pradžioje vėl prast 
dės darbas šeštadieninėse 
mokyklose .Norint iš anks
to turėti vaizdą apie moki
nių skaičių,yra tuojau pra 
dedama registracija tų, ku
riems šie būtų pirmi me
tai į parengiamąjį skyrių, 
pirmą skyrių ir kitus sky
rius.

Registruoja:Rosemoun 
toDr.Vinco Kudirkos mo
kyklos vedėja-p. J. Blauz- 
džiūnienė, tel.: 254-4678 
ir Aušros Vartų mokyklos 
vedėja-p.S.Ališauskienė, 
tel.:PO 6-6996.

^Šeštadieninių Mokyklų 
Problema.

Yra vienintėlė:mokinių 
skaičiaus mažėjimas. 
Daug kas neleidžia savo 
vaikų į šeštadienines lietu
vių mokykla&Šiais metais 
susirūpinkimvisi iš anks
to šiuo svarbiu reikalu. Vi
sokie paaiškinimai dėl ne
galėjimo neturi tiek daug 
pagrindo. Tėvų komitetas 
bando išspręsti susisieki
mo reikalus.

Praeitų Metų Mokestis.
Nutartas mokestis po 

$5.00nuo šeimos mokyk
los išlaikymui, daugumas 
buvo apmokėtas.

Paskutiniai duomenys 
yra šie:
RosemountoDr. Vinco Ku-

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, L1..D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel. ^32-6662: namą 737- 9681

ADVOKATAS

JOSEPH P. M I L L E R 
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dante St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

DR. V. G1RIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

S33° L.’Assumption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite >2001

Tel.: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CFMR STOTI 

BANGA 1410, 5.30 VALANDA, VAKARO, 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Tel. 669 - 8834.

KASOS VALANDOS:

1! 017 A « 1465 De Seve St-' Mon,reo' 20- p Q
TEL. 766 - 5827

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmodieniois 10.30- 12.30.

Dorbo dienomis: 10 00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd., tel 722-2472 
kosdien, tšskiriont pirmod. ir Jeitod Dien<’ penktod. 1.00 - 6.00 vol

Vakare' trečiadieniais ir Vakare: pirmadtemois, trečiodiemais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. " nenktadieniais 7.00 - 9.00 vai

tymo sekančiais metais.
Visiems subuvimo talki 

ninkams irpagelbininkams 
o taip gi ir visiems į su
sitikimą atsilankiusiems 
nuoširdi padėka.
Mes esame labai dėkingi Pc ,jirkos mokykla; - 
nams Skruibiams už visada Regtstruota šeimų... .43 
parodomą didelį palankumą Atlelsti nuo mokesčio. .2 
spaudai. N. L. 3umokėjo..e/.................41

Aušros Vartų Mokykla:- 
Registruota šeimų... 47 
Sustojo lankyti........ 2 
Atlelsti nuo mokesčio.. 2 
Sumokėjo.........................36
Viso surinkta pinigų-$39O. 
Tėvų Komitetas dėkoja vi
siems už gražų pareigos 
atlikimą.

Tėvu Komitetas.
• Kazys Martinėnas,DLK Vy
tauto Klubo Trustees iždinin
kas savo atostogų proga buvo 
išskridęs Chicagon. Ten savo 
pusbrolio p. Reinio šeimoje 
viešėdamas lankė ir apžiūrinė 
jo žymesniąsias Chicagos vie 
toves ir esant dideliems karš
čiams naudojosi lietuvių va
sarvietėmis, kurios jam labai 
patikusios.
• Ppl L.Stankevičiai ato
stogaudami buvo nuvykę į

AR ŽINOMA, KAD Kaliforniją.
’’NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, ii ži
linęs ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius paktietimus, mirties atveju už- 
ur jautos laiikus, visokius ’’ statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
Sumalus ir knygas.
Darbą atlieka pi giaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kiie&ame įsitikinti.

ipausdinius gdime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.
Adresas: 7772 George Street, j 

LaSalle,Montreal,P. Q. 
C a n a d a.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodel iuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

KELIONĖ Į RYGĄ 
Žinomo Montrealio biznie
riaus Juozo Joco žmona Ve 
ra liepos 17 d. per Jono A - 
domonio turistinį biurą Bos 
tone išskrido iš Montrea - 
lio per Bostoną, Brukselį, 
Maskvą į tėviškės sostinę 
Rygą, kur praleido dvi sa
vaites, viešėdama pas gi - 
mines, ir pažįstamus.Pas 
ją iš Lietuvos buvo atvykę 
giminės. Susitikimai po ii 
go nesimatymo buvo labai 
malonūs.Grįžo per Lenin
gradą,Stockholmą,Brukse
lį į Montreal},kur rugpiū- 
čio8 d.buvo sutikta gimi
nių irbičiulių, o po to erd
viuose pp. Jocų namuose 
prie turtingų vaišių p. Ve
ra pasipasakojo apie kelio 
nę ir patirtus įspūdžius.

H. Adomonis. 
"BALTIJOS" GEGUŽINĖ 
ir Garbės lentų atidengi
mas praėjo pakilioje nuo 
taikoje. Garbės lentose į 
Garbės Fundatorius įrašy 
ti "Litas", Aušros Vartų 
parapija ir lietuviai Tėvai 
Jėzuitai Montrealyje, visi 
"Baltiją" parėmę $500. 
OO ar daugtau.Fundatorių 
lentoje/$1OO ar daugiau/ 
įrašytos 46 pavardės, Gar 
bės rėmėjų /$5O ar dau
giau/ -23 ir Rėmėjų /$25 
ar daugiau/-46 pavardės . 
Akto metu kalbėjo Stov. 
Komiteto pirm. P. Rudins 
kas, KLB Montrealio Sei 
mėlio pirm. R. Verbyla, 
"Lito" - pirm, notaras J. 
Bernotas, Aušros Vartų 
parap. - Komiteto narys 
dr. P. Lukoševičius, Tėvų 
Jėzuitų-T.GečlKijauskas , 
S.J. Visų buvo pasidžiaug 
ta per tuos trejus metus 
atsiektais rezultatais ir 
linėkta toliau sėkmingai 
stovyklavietę tobulinti.

Šaudymo rungtynėse I- 
ją vietą laimėjo J.Skučas ,
II- ją - Juozas Piečaitis ir
III- ją - dešimties metų 
jaunuolis Saulius Brikis . 
Visiems buvo įtektos gra 
žios tautės.

Daugelis dalyvavusių ge 
gūžinėje pareiškė pagetda 
vimą, kad ateityje "Balti 
jos" geguž inės būtų rengia 
mos ne jaunimo stovyklų 
metu ir tęstųsi visą savait 
galį su nakvynėmis stovyk 
los patalpose.Pasiūlymas 
tikrai svarstytinas. Pr?R, 
"BALTIJOS" STOVYKLĄ 
parėmė:A.Gaurys $20.00 
L.Šimonėlis $25.00. La
bai dėkojame.
• T.dr. J.Kubilius, savai 
tę praleidęs prie Baskatu- 
no ežerų su pp. Kęsgailo- 
mis, jau sugrįžo ir išvyko 
pavaduoti kun. Balčį.
• Pp. Adomaičiai atosto
gas praleido Cape Cod'e. 
Pakeliui buvo užsukę pas 
gimines į Bostoną.
• H. Adomonis su šeima 
atostogaudamas buvo Cape 
Cod'e.

• Kun. Pollakauskas iš 
Lenkijos, kur veda parapi 
ją, vieši Montrealyje pas 
pp. Stankevičius ir kt. ,
• Švedas Aleksas lankėsi 
N L redakcijoje ir sutvar
kė prenumeratos bei lote- 
terijos bilietų reikalus.

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATHERINE E., MONTREAL.

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny pagal reikalą — 
vestuvėms, suvažiavimams ir kitokiems parengimams .

• Kainos prieinamos.
• Klubiečiams ir jaunimui speciali nuolaida.
• Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:

— virtuvės indai, personalas ir gėrimai. 
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubą -J. 

Petrulį, tel: 522-2353

tor^nto
CHEMIJOS
PROFESORIUS 

dr.A. Zubrys, išėjęs šiais 
metais į pensiją, nuo anks 
tyvo pavasario atostogau 
ja savo viloje Springhurs 
to vasarvietėje.

Čia jis suradęs tik ką 3 
gimusius raku nūs, užaugi 
no juos ir išdresiravo. Va 
sarojantieji lietuviai mie 
lai atsilanko pas p.p.Zu- 
brius pasikalbėti ir pasi
grožėti maloniais žvėre
liais.

ŽINIOS TRUMPAI 
e Dan Kuraitis, Buick auto 
mašinų pardavimo įstaigos 
buvęs sav. ir žinomas kitu 
kraštų apvažinė‘.ojas, neper 
seniai važinėjo po Europos 
Balkanų valstybes, kuris gal 
būt kaip ir ankščiau, patieks 
savo Įspūdžius spaudoje.

• Ant. Bernotas, žinomas fi
latelistas iš Waterbury, Conn, 
šiuo paskutiniuoju laiku lan
kosi Kanadoje, Cuebec’o pro
vincijoje.
• Pietų Vietnamo min. 
pirm. K.Ky pareiškė, kad 
indokiniečiai patys greit 
sugebės gintis, be kitų pa
ge Ibos.
• Anglijos min. pirm. Wil- 
son'as pertvarkė kabinetą, 
kurio užs. reik. min. pasky 
rė George Brown, kuris pa 
keitė min. Stiuartą.
• JAV lapkričio mėnesį pa 
leis į orbitą aplink žemę 
Gemini 11,su dviem kosmo 
nautais.
• Otavoje didelė nelaimė; 
sugriuvo statomas tiltas 
perOttavos upę, žuvo 8 as 
mens, sužeista apie 60 as 
menų.
• Trys Azijos valstybės pa 
siūlė taiką, bet Kinija, Ru 
sija ir Vietkongas pasiūly 
mą atmetė.
• Š taurinė Korė ja pas isakė 
už savarankiškumą. Jokia 
kompartija negali būti pir 
moji ir valdyti kitų valsty 
bių partijas .Kiekviena par 
tija pati sau valdovė ir 
sprendėja.
• Ulbricht atšventė 5 metų
Berlyno sienos sukaktuves. 
Dėl to Ulbrichtas labai pa 
gyrė sieną,kuri rytinei Vo 
kietijai labai daug padėju

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

VASARVIEČIŲ
A PSI JUNGIMAS
Rugpiūčio 5 d. vakare, 

Pakview vasarvietėje, nau 
jai išrinktojo Reeve E.D .
Langevin nekilnojamo tur 
to įstaigoje, įvyko prelimi 
narinis pasitarimas susi
jungimo reikalu , tarp 
Springhursto vasarvietės 
savininkų d-jos ir Pasa
gos vasarvietės tarybos . 
Iš Springhursto pusės raš 
tu buvo patiekta eilė klau 
simų. Vasagos taryba ža 
dėjo juos išnagrinėti ir vė 
liau atsakytLSekantis pasi 
tarimas numatytas lapkri 
čio mėn.

WASAGA SUSIRUPINUSI
Naujai išrinktoji Pasa

gos taryba 2-3 savaičių lai 
kotarpyje žada turėti pasi 
tarimus su Dept, of Land 
and Forests atstovais. 
Springhursto vasarvietė 
patieks savo page įdavimus 
ežero pakrantės ir vasar 
vietės tvarkymo reikalu. 
Tikimasi, kad bendromis 
pastangomis, pavyks at
siekt i teigiamų rezultatų, 
si,ypač žmones išlaikyti, 
nes be tos sienos visi būtų 
išbėgę į Vakarų "nelaisvę".
• JAV Moon orbiter-ra
ke ta, skirta fotografuoti 
Mėnulį, sekmadienį įėjo 
į orbitą.
• Prasidėjo Pietų Ame
rikos lotyniškųjų valsty
bių konferencija Kolumbi- 
jps sostinėje Bogotoje.
• Malazljos sostinėje Ku 
la Lampur komunistai su 
kėlė demonstracijas prieš 
tai, kad Malazija sutiko 
priimti JAV karius poils
iui iš Vietnamo. Bet Ma-
lazijos min.pirm.į tai at
sakė, kad JAV kariai bus 
širdingai priimti kaip ma 
lonūs svečiai.

APSIDRAUSK? 
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMQNIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd. 
TEL. OFF. 722- 2472 RES. 722 - 4735

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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