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Pirmininką
_______________
sios
kartos
reikalams,
nutantis Kanados Jaunimo
Visur kitur.......................... $6.00
Other Countries . . . .$ 6.00 mios nakties.
čiu
JaunimoKongrese.
Pri
f/Kąnados
Lietuvių
Fondo,
tarė
šią
pirmą:
_
Šeštosios
Kongresas, tai, norint duoti
mename
Apylinkių
Valdy

g/Baltų
Federacijos
ir
PaTarybos
Sesiją
š
S'esiją'šaukti
ToGulėjo Manhatan Gene progos K rašto Tarybos na
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais).
vergtųjų Europos Tautų Ko- ronte^kadtiek
rontąkad tiek jaunLmv
jaunimo <xvoats- boms , kad jos pasinaudotų
ral
Hospital
Niujorke,
dr.
riams
dalyvauti
svarbes

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.
'i savo teise ir būtų atstovau
A.Snieškaus priežiūroje. niuose Kongreso progra mitetąh/Tautos Fondo Ats- tovai.tiek Tarybos nariai
jamos Tarybos Sesijoj :tai
mos punktuose, posėdžių tovybės Kanadoje, i/Garbės turėtų progos susipažinti ypač
svarbu mažesnėm
Teismo,
j/Krašto
Kontro

irišsiaškintisu
laikodvaSekančią dieną,rugs.4 pradžia daroma š. m. spa
lės Komisijos, k/Apylinkių. sia iškilusias problemas. Apylinkėms,kurios rinktų
d., 3 vai. po pietų atvykstu lio mėh.lo d. 9 vai. ryto.
į ligoninę.Koridoriuj sutin Posėdžių vieta:Šv. Jono pa &. Kanados Lietuvių Ben Tai ypač bus naudinga atstovų neturi.
ku bestovinti p.Ku1pavičių, ra pi jos salė, 941 Dundas St. druomenės Krašto Valdo Krašto Tarybos nariams,
Laimingos kelionės ir
nes tik glaudus ryšys su
Balfo tarnautoją. Jie gimi W., Toronto 3, Ont.
mųjų Organų rinkimai:
iki pasimatymo Toronte
priaugančia
karta
garan

nės;
jų
vaikai
apsivedę.Reiš
1. Krašto Valdybos,
Amerikos Lietuviu Tarybos sukaktuvės- nepaprastos kia ir jis atskubėjo lanky
-JaunimoKongrese ir Ta
Sesijai numatyta sekanti
2. Krašto Kontrolės Ko tuoja Bendruomenes gyvas rybos Sesijoje.
sukaktuvės. Šių sukaktuvių reikšmingumą sudaro ei-~ ti." Ko laukiate, eikime į
tį
ir
veiksmingumą.
darbų
tvarka:
misijos,
iė labai svarbių faktų, įjūrių trumpame straipsnyje su
vidų", saku. "Reikia palauk
3. Garbės Teismo.
minėti nėra įmanoma. Čia patiekiamos žinios yra chr- ti,
Dr. P. P. Lukoševičius,
pas dąktarą yra kunigas L Atidarymas,
9. Diskusijos dėl praneši
nologizuoti faktai, bet tiktai vienas jų suminėjimas su
Pirmininkas.
Krašto
Tarybos
nariai,
Jankus",
-atsako.Sužinojo2. Invokacija,
mų.
daro ištisą grandinę. Reikia manyti, kad ALT visus
"a;
Iz.Mališka,
kurie
norėtų,
kad
jiems
bū

veiklos faktus suves į rimtą leidinį, kuris bus labai sv..kaddaktaras ligoninėj
‘j 3. Sesijos prezidiumo suda 10, Sąmatos 1966 metams
Sekretorius.
tų,
parūpintos
nakvynės,
ne
ir
atskubėjome
aplankyti.
arbus ne tiktai nušviesti šios organizacijos veikimui,
aJ^anlc^į'i rymas,
priėmimas.
bet bus didelis įnašas lietuvių tautos kovų už laisvę is-f1? daug aukodavo per B aifą". Aišku, jei ten yra kuni
torijai.
Nors oficialiai buvo ži ir kun. Juškevičius, Stam- gai dirbo atsiiikusiųJjochwarth, N. Y. vaikų kolonijo
Amerikos Lietuvių Taryba nusipelnė visų lietuvių pa gas, reikia palaukti.Kun.
nia,
kad V. Tercijoną kanki port, Conn., klebonas.
Jankus greit išėjo.Įėjau
garbą ir visuotinį pripažinimą. Garbė jai!
je. Sužinojusi apie dr.Terna
"plevritas",
bet
greitai
pas ligonį ir ilgą pusvalan
cijonomirtį,
kolonijos ad
Velionį,
kaip
žmogąkaip
paaiškėjo, kad jį suėdė pik
išsėdėjau. Kaip visuo
visuomeninką, kaip profe- ministracija
. tuojau
. įsteigė
tasis!
vidurių
vėžys,
diena
Rugšiūčio mėnesį Ame- rikos lietuviai jau 194o m. dį
met,
kadatik
jį
kur
susitik

sionalą
gydytoją
ir
kaip
ideDr.
V.
Tercijono
vardu fon
rikps Lietuvių Tarybą ben buvo sudarę tarpsrovinę
iš dienos, valanda po valan
taip ir šį kartą, kalba
ologiškai ir kultūriškai sti- dą, atsilikusiems vaikams
drinė kovai už Lietuvos delegaciją kuri 194o m. spa si,
dos
naikindamas
jo
kūną.
sukos i apie 1 ietuviškas kny
prią asmenybę visi aukštai gydyti,
laisvę organizacija, pami lio 15 d. lankėsi pas prezi gas,
laikraščius, jaunimą,
J. Audėnas.
įvertino.Dr.Tercijonas ilAntradienįrugsėjo
’
S
d.
nėjo savo veiklos 25-sias dentą F.D. Rooseveltą. Pre organizacijas
ir
pn.
Aukš

zidentas
anuomet
pareiškė^
metines.Organizacijos u8 vai.vakaro gražus Niujor-,
kultūros žmogus. Jam
žuomazga vyko 194o m.rug- kad Lietuvos nepriklauso tos
ko lietuvių būrys susirinko
pasakiau,kad
rugsėjo
v
5
d.
piūčio 9-lo d.d.Penn vieš mybė nepanaikinta, bet tik vyksiu į Vašingtoną Žalio
Salinskų koplyčioje atsis
SAUGUS, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS
būtyje,Pittsburgh mieste, laikinai nuslopinta ir kad jo
veikinti velionį. Atsisveiki-1
Internacionalo
Suvažia

KAPITALAS IR PALŪKANOS
JAV dėsinčios visas pas vimam Jis mielai pritarė,
Pa.
nimą vedė adv Albertas Oš194om.p radėjus i veiklą , tangas atstatyti Lietuvos bet
lapas.
Gražius,
velionį
ir
BESĄLYGINAI GARANTUOTOS
tas tarptautinis reika
ALT-ba turėjo ir tebeturi ir kitų pavergtų kraštų ne las jo
jo darbus įvertinančius žo-i
perdaug
nedomino.
džius pasakė Lietuvos kon
tikslą: jungti visas Ameri priklausomybę ir kad Lie Grynai lietuviški reikalai
kos lietuvių demokratines tuva ir vėl būsianti laisva . -kas kita.
sulas Vytautas Stašinskas,
jėgas kovai už pagrindines Vėliau sekė ALT delegaci
j lietuvių gydytojų sąjungos
žmogaus asmens teises ir jos pas visus iš eilės JAV
vardu dr.A.Starkus, F raterbet kar
pasaulio pastangas,siekiant Prezidentus . Karo metu tu Šnekučiavomės,
nitas Lituanica vardu dr.
jutau, kad jo sveikata
pastovios taikos,pagrįstos ALT rūpinosi apginti Lie silpsta.
V.Tngeievič
ius,ALB Niujor
pami
teisingumo, demokratijos tuvos teises. Pabėgėliams nėjome Pakartotinai
ko
apygardos
p. St.
plevritą ir kad iš liųsutikęs. Jie visi-Pajau- Dzikas, Tėvynėsvardu
ir laisvės pagrindais įdirb šelpti A LT iniciatyva buvo joplaučiųdaug
redakcijos
vandens
iš

ti, kad būtų įgyvendinti At įsteigtas BALF/Bendra- traukę., Netrukus ątėjo ir jis,Skįrpa, Paramskas, Gri vardu p.A. Sodaitis, vaistie
lanto .Chartos dėsniai ir sis Amerikos Lietuvių Fcn dr.Snieškus su jo pakvies nius, Zalkauskienė, Zundė čių 1 iaudininkų ir sandarieypač žiūrėti, kad jie būtų d as/A LT pastangomis bu tu
ir kiti- siunčia daug labų čiųvardu A.Ošlapas.Visų i
specialistu.
pritaikinti Lietuvai, atsta vo sukviesti keli Ameri
dienių. Buvo patenkintai su liūdnos akys buvo nukreip
Visą
savaitgalį
pralei

tant jos nepriklausomybę kos lietuvių suvažiavimai.
jaudintas. Ilgokai sėdėjau
į vainikais apstatytą ve-,
Vašingtone, rugsėjo 8 nieko nekalbėdamas. Ste tos
ALT glaudžiai bendradar dęs
istorinėse etnografinėse
lionės karstą, kuriame ma-|
d
.vėlai
vakare
teleionuoju.
sienose su reikalingomis biauja su vyriausiuoju Lie l igonis atsako, bet jo bal biu neapklotą kūną.Išdžiū- tėsi giliai paskendęs Tercipataisomis teikti moralinę tuvai IšlaisvintiKomitėtu
vęs. Veidas suliesėjęs ir jono veidas.
GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI
sas gana silpnas.Lyg nieko rudai geltonas, kaip vaškas
ir medžiaginę pagalbą Lie /VLIK/ ir jį remia lėšo
paklausiaiųar Aiškus "saulėlydis".Ilgai
3, 4 ar 5 meta* 5y2% 1 ar 2 metai 5%
tuvos žmonėms jų kovoje mis .Jos daugiausia telkia nejusdamas
Trečiadienį, po pamaldų
dėl laisvės ir šelpti pabė mos iš aukiįkurias Ameri geriau jaučiasi ?Atsako,- nevarginęs, išėjau.
iš Apreiškimo parapijos
6 iki 10 metą 5*4%.
gusius nuo priespaudos ior kos lietuviai surenka per ne.
„
bažnyčios kųnasbuTOtransTeirautis: 875-2800
Seštadienį, rugs. 12 d. portuotas į S.Mykolo kaptištremtus jos piliečius; Vasario 16 minėjimus, ir
Rugsėjo lod.apie 3 vai.
iš
narių
mokesčių.
apie
pusę
dešimtos
valannes,
Stratford,
Conn.
,t.y.
,t.y
vykstu vėl į ligoninę. Sutin
skleisti visuomenėje te i Eastern & Chartered
ku išeinančias p. Tercijo- dos ryto skambina dr.V. In- teąkur kaimynystėje gyvesingą informaciją apie Lie
Trust Company
nienę su dukrele Giedre felevičius ir taria: "Aplan- na velioriės žmona Ona Tęs
tuvą ir ginti pastarąją nuo
iau ligonį Tercijoną, jis cijonienė ir jžento p.Ryge
625 Dorchester Blvd. West
Kulpavičiene."Kaip ligo
preišų prasimanymų bei nuopelnus, kai jos rūpes
šmeištų. ALT-ba sudaryta čiu 1953 m. JAV Kongrese nis ? " klausiu.Silpnokas manęs nebepažino, jo gyve lio šeima. Čia bus kas jo
Montreal.
ir tebeveikia JAV lietuvių Atst.Rūmų narys Kersten esąs, daugiau miega negu nimas-t ik valandų klausi kapą dažnai aplanko ir ge- ,
TARNAUJA
KANADAI
VIRS 70 METŲ
nutarimą .kuriuo budi. Bet vistiek jos para mas" .Sužinojau, kad jo šei 1ėmispapuošia.Į laidojimo I
ideologinių grupių susitaA ~>ravedė
P
mos nariai jau išvykę į li- vietą atvyko gražus Bridge j
sudaryta komis i ja Pa gino mane užeiti.
rimo ir lygaus atstovavi- P>uvo
1
goninę,kur jis 4 vai. po pie port Conn., lietuvių būre
baltijo valstybių okupacimo pagrindu.
jaįsutarčių tarp Pabaltijo
Įėjęs į palatą radau jį ra tų, kaip man jo žentas Kul- lis. Visus veliones paskuti
ALT veikla buvo svarbi ir Sovietų Sąjungos sulau miai lovoj sėdintį. Diena pavičius po keliolikos mi nės kelionės palydovus , :
dar antrajam pasaul .karui žymui, pabaltiečių trėmi nepaprastai karšta. Palatoj nučių pranešė, mirė.Dar mieloji Tercijonų šeima
tebevykstant, ji nemažiau mams , Maskvos žiauru trošku. Pasisveikiname . suspėjau pranešti Jokūbui su žentais ir anūkais, pa
svarbi ir jam pasibaigus , mams ir Pabaltijo valsty Ranka silpna. Greit atsigih Stukui, Lietuvos Atsimini kvietė pietų į Jaunųjų Lie
sovietams Lietuvą okupa bių į Sovietų Sąjunga netei lė ir užmerkė akis.Kalba mų radijo valandos vedė - tuvių klubą Bridgeport, vus. Pažymėtina, kad Ame- sėtam įjungimui ištirti. E. nesiriša. Ir ne rodau inicia jui,kuris šią liūdną žinią Conn. Pietų metu turiningu ,
tųvos kalbinti. Jis paguli , 5:5o vaLpo pietų, paskelbė žodžiu velionį prisiminė
atmerkia akis ir ko nors Niujorko, Niujersy ir Con Jonas Kairys, mūsų žymu
Nepriklausomos Lietuvos Mašinų Fondo vajus tę
paklausia. Pasakiau buvęs necticut 1 ietuviams, jo ra sis numizmatikas, kai bėjo
siamas toliau, prašant NL skaitjrtojus ir visus ki
J. Audėnas, prof. Montautas
Vašingtone, te n daug bičių dijo klausytojams.
tus tautiečius padaryti įnašų, kad lietuviškasis žo
dis galėtų tęsti gyvavimą ir skelbti lietuvio gyvy
anoniminis leidinys
bingumą.
Sovietinė Rusija, minėdami
Sį kartą skelbiame naiją NL Mašinų Fondui įnašą:
25-rių metų Lietuvos oku
pacijos sukaktuves, išleido
Inž. Kongelis Vaclovas, Montreal .......... 100.00
labai gražų leidinį, kurį da
Nuoširdžiai dėkojame.
bar platina, Mizara ypač re
Mašinų Fonde ligšiol buvo........................ 12.959.00
komenduoja jaunimui. Bū Naujai gauta
................................................1OO. 00
dingą, kad leidinys anonimi
Mašinų Fonde dabar yra............................. 13.059.00
nis. Apie 200 psl. teksto,
Mašinų Fondui užplanuota........................ 15.000.00
bet nė vienos pavardės. Tik
Mašinų Fondui pagla planą trūksta......... 1,941.00
leidėju pasirasė JAV bolše
Būsime dėkingi visiems, kas padidins M. Fondą iki vikų leidykla. Leidinys an
užplanuotos sumos.
glų kalba vardu"Lithuania
past and present. Leidinys
perdėm melagingas okupa
nto teisinimasis.
*
Už Lietuvos išlaisvinimą I
Už ištikimybę Kanadai!

Fof loyalty to. Canada!
For liberation oi Lithuania!

ALT 25 METAI

Canadian Vickers Ltd
Machine Shop pasiūlymai
Milling Machine Operators

Turret Lathe Operators

Radial Drill Operators

Toolmakers

Ingersoll Operators

Planer Operators
Lathe Operators

Tool Designers

Vertical and Horizontal
Boring Mill Operators
Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS
APRŪPINIMAS.
Nepriklausomybes paminklas, stovėjęs Vytauto Diazibjo muzie
jaus, sodely, prie kurio vykdavo didžiosios Iškilmės, bolševikams
Lietuvę okupavus, tuoj buvo nugriautas, drauge Ir šalia jo stovėję
senoviški kryžiai.

Kreipkitės asmeniškai Employment office
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

NEPRIKLAUSOMA

1965. IX. 8. -34(958)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
ATVYKUSI IŠ LIETUVOS PASAKOJA
Atkelta Iš praetto nr..

Paskutinius kelerius
metus derlius Lietuvoje
buvęs geras, tačiau daug
maisto išgabenama ^bro
liškas respublikas” Jeigu
turi pinigų, tai Kaune
maisto netrūksta, išsky
rus kvietinius miltus, ku
rių per eilę metų šiek
tiek pasirodo tik prieš
didesnes šventes. Par
duotuvėse / krautuvėse /
jeigu yra, kvietinių miltų
kilogramas kaštuoja nuo
26 ligi 41 kapeikos, o
juodoje rinkoje, nuo 80
kap ligi I rublio. Deš
ros kilogramas nuo 1 rubL
60 kąp ligi 4 rubl 20
kap Šios korespondenci
jos autoriuj teko para
gauti M. Švilpienės iš
Kauno atsivežtos pačios
geriausios rūšies dešros,

tačiau kadangi dešra bu
vusi pirkta jau prieš 5
savaites, tai skonis tik
patenkinamas.
Sviesto
klgr. kaŠtuvoja 3 su puse
rublio. Grietinė nuo 1
rubl 60 kap ligi 2 rubl
Pieno litras - vasarą 25
kapeikos, o žiemą 30 kap
Juodos duonos 3 klgr. ke
palas /"Kauno Duona"/ 35 kap. 1 klgr. baltos
duonos 14 kapeikų. Kiau
lienos klgr. - 2 rubliai,
o jautienos klgr. nuo 1 su
pus o rubl ligi 1 rubl 90
kap Lydytų taukų klgr.
1 rubl 80 kap Bonka val
stybinės degtinės /"Stalicna"/ 3 rubl 7 kap, o
gaprastos skaidriosios
onka 2 rubl 80 kap Vyno bonka nuo 1 su puse 11gi 2 su puse rublių. Sam-

n pa ba a

pano "Maskuoski" bonka
3 rubl 17 kap. Vyriškam
kostiumui gera medžiaga
apie 40 rublių, o gera
angliška vilnonė med—•
žiaga 11O - 120 rublių.
Atsiųstas iš užsienio me
džiagas galima ir pirkti
valstybinėse komiso krau
tuvėse /"lombarduose" /,
kui’ atskaitoma 7% komisą
Vilnonė skara kaštuoja 15-16 rublių komisą o juodoje
rinkoje l8-2o rublių. Nyto
no skarelė kaštuoja apie 8
rubl tos Kanados doleriabanke keičiamas į 7o kapeikųbet juodoje rinkoje gali
ma gauti iki 3 rublių.Kau
ne uz 2-jų kambarių su vir
tuve butą, įskaitant šviesa
ir apšildymą, reikia mokė
ti 8 rubliai į mėnesį, o žie
mą apie 11 rublių. V idutiniškas šaldytuvas 22o-3oo rub
lių ir galima išsinuomuott
mokant po 4 rublius mėne
siui. Nedidelis televizijos
aparatas kaštuoja apie 22o
rublių.Radijo mėgėjai klau
sosi žiųjų net iš tolimų
kraštų. Žmonių nuotaikos
dabartinėje Lietuvoje nėra

27 ABryCTA 1965. r., N> 239 (17191)

3 PSL.

Prieš kurį laiką įvykusio Lietuvių Moterų Klubų atstovių darbo posėdžio dalyvių dalis. IšC dešinės į kairę M. Kriaučiūnienė, LMKF Chicagos klubo pirmininkė, Jūratė Variakojienė, Chicagos klubo narė, Lig’ja B’eliukienė, LMKF valdybos pirmininkė , Keraitienė, New Yorko klubo narė, I. Banaitienė, viena darbo posėdžio
sekretorių, G. Žilionienė, buv. Pabaltijo Moterų Tarybos pirmininkė, New Yorko klubo narė.
R. Kisieliaus nuotrauka
geros,o ypač tų, kurie ma Kelionė taksi nuobuyusios
žai uždirba ir sunkiai ver Erezidentūros ligi Šančių
čiasi.
aštuoja 47 kapeikosKelionė autobusu nuo Kauno ligi
Fabriko darbininkas už Veiverių kaštuoja 4o kapeikų, o ligi Kazlų Rūdos-6o
liųtačiau dirbančių akordi- kapeikų Kelionė traukiniu
nį darbą atlyginimas kar nuo Kauno ligi Kybartų kaš
tais prašoka net loo rublių. tuoja 1 rubl. 3o kapeikų, o
Šlaviko, sargo ir moters- greituoju traukiniu/be per
- valytojos atlyginimas yra sėdimų/l rubl. 8o kapeikų
3o rublių menesiui. Par Kelionė traukiniu nuo Kau
duotuvių bei sandėlių tar no iki Vilniaus kaštuoja 2
nautojai uždirba 5o-6o rbl. rubliai ir lygiai tiek pat
/neminint "neoficialių paja kelionė lėktuvu. Nuo Kau
mų"/. Gydytojo alga 6o rbl. no ligi Maskvos kelionė
mėnesiui, tačiau dažniau traukiniu kaštuoja 14 rbl„
siai jiems mokama 1 su pu o lėktuvu 18 rublių.
se atlyginimaValdžiospensijos yra3orbl.mėnesiui, Nuo 1965 mt. jau buvo
o kolchozo darbininkas,iš leidžiama iš Jakutijos
dirbęs 12-13 metų,gauna 12 lankykis Lietuvoje. Į Lie
-13 rbLmėnesinės pensijos, tuvą Švilpai grįžo 1961 mt.
tačiau išgyvena prekiauda išgyvenę Sibire 20 metų
mas vaisiais, daržovėmis Įdomiausia, kad po„ su
ir pan.
grįžimo į Lietuvą Švilpams buvo paskelbta, kad
Kai kurie vaistai yra sun jų išvežimas iš Lietuvos
kiai gaunami. Tarpmiesti 1941 mt. buvęs neteisėnis susisiekimas ir mieste tas J •
yra geras ir pigus. Atvažia
Sugrįžę į Kauną 1961
vę į Kauno geležinkel io sto- mt. Švilpai buvo nuste
tį^uodie j i prekybininkai " binti šio miesto padidėji
nevažiuoja autobusu, bet mu. Laisvės Alėja, buvu
samdosi taksįkuris kaštuo si Stalino prospektu, vėl
ja 25kapeikos nuo geležine pavadinta Laisvės Alėja,
įkelto stoties į senamiestį. Vytauto prospektas dabar

vadinamas Lenino pros
pektu, o karin. Juozapa
vičiaus prospektas-Kap
suko prospektu, o Uk
mergės plentas dabar pa
vadintas raudonosios ar
mijos prospektu. Sugriau
tų karo metu namų Kaune
nematyti. Lozanos vieš
bučio vietoje dabar yra
kompartijos vykdomasis
komitetas. Prie buv. Ka
ro Muziejaus iš Duonėlaičio gatvės pusės iš
augo vienuolikos aukštų
pastatas, kuriame išsikūrusi kažkokia švietimo
min. įstaiga. Vilijampo
lė dabar yra didelis nau
jas miestas su dideliais
namais. Petrašiūnai su
siliejo su Kaunu be jokių
tuščių tarpe buvusių plo
tų. "Kauno Jūra” padary
ta prie Petrašiūnų, už
tvėrus Nemuną. Visi Ne
muno krantai cementuo
jami. Kauną ir Kapsuką
/ Marijampolę / jungia
pieksfaltuotas
plentas.
Šančiuose didelių pasi
keitimų neįvykę. Įgulos
bažnyčia, kaip ir dauge
lis kitų, yra uždaryta ir
ten įrengtas muziejus.
Buvusioje Šariščių baž
nyčioje dab.ar yra par

duotuvė, o Šančių senoje
bažnyčioje dabar ginklų
sandėlys. par tebeveikia
katedros, Šančių naujoji,
Sv. Antano ir Karmelitų
bažnyčios. Buvusios prie
Karo ligoninės kapinės
dabar paverstos parku.
Baigiant pa s įkalbęj imą
Marijona SVILPIENE atvi
rai pasisakė, kad mūsų
miestas jai ypatingo įspū
džio nepadaręs, o jei yrą
kuo stebėtis, tai mūsų tau
tiečių lietuviška ka’ba žar
lojama angliškais barba
rizmais. Ji dar nesuspėjo
išmokti kas tai yra "garbi
čiai" /garbage/, "byčius"
/ beach/, "karas",/car/,
"seilas"/sale/, "trabelis"
/trouble/ ir daug panašių
žodžių.
"Tokių naujų žodžių žmo
nės Lietuvoje tikrai nesu
prastų’,' baigė savo pasikal
bėjimą šioji reta viešnia.
J.Skardis.

Patarkite kaimynams
užsisakyti
NEPRIKT AUSOMĄ
LIETUVĄ
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vidutyje, jo dešinėje Vic Rusijos oficiozas PRAVDA, iš kurio paimtas šis paveikslas, retkarčiais pa ’kers inžinierių ir ka-H
sako ir teisybę /rusiškai- pravda/. Po šiuo atvaizdu parašyta: "Gruzijos SSS irėje Montreal io kar-M
Dosnios Svanetijos dovanos /Svanetija Gruzijos dalis/. Čia gaunamas garsus dinolą Paul Emile l.'ffi
svanetiškasis marmuras, baritas, myšjako rūda, o didžiausis šių sričių tur ger. Atidaryta tiktai H
tas- miškas. Aukštai Svanetijos kai rauose kasmet pagaminama daug vertingų viena linija. Metro K
medžių veislių medienos." Taigi, visa tai ir sudaro "dosnias dovanas", ku - bus vienas moderrias rusai ir grobia. Tai štai dėl ko rusai 200 metų kariavo su Kaukazo tau piausių pasaulyje.
tomis, kol nugalėjo ir pavergė. Taip rusai eksploatuoja ir Lietuvą, tiktai ne Montrealio metro
sigiria. Visi, kas tiktai Lietuvoje apsilanko, sako, kad Lietuvoje daug paga statomas Paryžiaus
pavyzdžiu.
minama, palyginus su Rusija, bet rusai viską išveža Rusijon.
VYT. RIMKEVIČIUS.

LIETUVA

ROMANAS

STUDENTAI
46.
XXXIV. VISTA NETURI SAKALO SPARNŲ

Elenos kambariuose slinko pavasario dienos: vie
nodos, nuobodžios, be saulės spindulio. Ne vienas Jo
nas lankėsi juose. Ateidavo vaikinai ilgais garbanotais
plaukais, su didelėm pretenzijom į menininkus. Elenos
motinai jie būdavo nepaprastai mandagūs, vadindavo
ją ponia, visi kartu kikendavo iš lėkšto anekdoto. Taip
mokamai pripasakodavo įvairiausių ciniškų istorijėlių,
kad Elena kvatodavosi; nė kiek nesidrovėdama. Tačiau
kai vienas toks „maištaujantis genijus" ėmė tapyti Ele
nos portretą, tai viena akis išėjo didesnė už kitą, ran
kos karojo lyg pagaliai.
— Tu pasisaugok jų,—mokė dukterį motina.— Jie
labai malonūs vaikinai, bet netikri. Antai ano plaukai
ne garbanoti, o sufrizuoti. Šitas elegantiškai apsiren
gęs, bet jo kojinė žaibuoja. Jeigu anksčiau toks būtų
atėjęs į balių, tai jį kaip apsibiaurojusį kačiuką išmestų
iš salės. Kartą pats prezidentas pakėlė nuo grindų ma
no nosinaitę...
Elena jau nebetikėjo, kad gyvenime yra meilė. Pa
saulis jai pasirodė daug paprastesnis.
Kartais jai visi vyrai atrodydavo šlykštūs, tais pa
čiais žodžiais ir būdais siekią vieno ir to paties. Tada
ji šaipydavosi iš tų malonių vaikinų, erzindavo juos ir
išvydavo iš namų. Užverktomis akimis vaikščiodavo po
kambarius. „Atominę bombą mestų, ar kurį galą...—
pagalvodavo.— Mirsiu iš nuobodulio..."

Bet ir vėl pro kambario langus rytais nubėgdavo
saulės spinduliai, nepaliesdami jų. Vienas po kito kris
davo Elenos kambaryje nuo gėlės ne tik žiedai, bet ir
lapai. Niekas nesikeitė šių namų tyloje.

s

Artėjo valstybiniai egzaminai. Švietimo ministerija
— Tai mano portretas... Jaunystėje...— paaiškino
pavėlavo su skirstymu — jis turėjo būti egzaminų me Žiūraitienė.
tu. Elena bijojo kaimo. Dauginosi ne dėl to, kad ten
Ant stalo laukė bonka „Kokur", pyragaičiai. Žiū
purvynas, kad nėra teatro. Elena bijojo kaimo žmonių. raitienė pakvietė sėstis, prašė vaišintis. Iškart kalbėjo
Apie ką su jais kalbėsi, ką sakysi jiems?! Jie tokie apie orą, egzaminus, pagaliau atsidusus Žiūraitienė
niūrūs, pikti — kaip gyvensi su jais!
įsišnekėjo savo mėgiamiausia tema: apie praeities ba
Vienintelis išsigelbėjimas buvo Jonas.
lius, rautus ir iškilmes pas prezidentą, papasakojo pi
Ateidavo jis pas Eleną, bet nebebuvo toks, kaip kantišką istoriją apie poną Lapeną ir prie jo „kaip
anksčiau: pasėdėdavo valandėlę kitą nešnekus ir išei pleistras prilipusią merginą", kuri jam galėjusi pada
ryti daug nemalonumų...
davo.
Nors senoji Žiūraitienė niekad nesitarė, nesikalbėjo
Šnekėjo ir šnekėjo nuo vyno įraudusi Žiūraitienė,
apie tai su Elena, bet slapta puoselėjo vieną mintį: jei o, jai šnekant, Jonas prisiminė tetą Pranutę. Ji teturėjo
gu Jonas vestų Eleną, jos duktė liktų Vilniuje... Su molinę bakūžę ir ožką, Bažnyčioje, kur visos „Dievo
žinojusi, kad Jonas yra kažkokios Vaiskytės dukters avelės" lygios prieš ganytojo akis, ji niekuomet ne Taip atrodė Gedimino kalnas Vilniuje
tėvas, iš pradžių su juo nešnekėdavo, bet vėliau apsi drįsdavo atsiklaupti šalia aksominės suknios.
1061 metais.
prato.
Jaunystėje Žiūraitienę dailininkas tapė su rugiagė
Ji kažką ruošė: išsiklausinėjo dukterį apie aspiran lėmis rankose. Pranutė valgė juodą nuo piktžolių
to stipendiją, dėstytojo atlyginimą.
duoną.
DU DRAUGAI
Vaikas ir tigras drauge.
— Aš matau, kaip tu myli Joną,— kalbėjo ji Ele
Žiūraitienės vyras po Didžiojo karo, spekuliuodamas
Ar nepavojinga? Mažoji
Sali Duhan puikiai sugyve
nai.— Skaudu man... Tai mergšei galima alimentus mo tėvynės vardu ir amerikoniškais lašiniais, pralobo. Kai
na su laukiniais žvėrimis,
kėti, galima ir nieko neduoti — toks įstatymas yra. jis statėsi Kaune namą, mirė Pranutės vyras, įsiligojęs
ji su jais žaidžia. Mergai
tės prisirišimas prie žvėrių
Matyt, gera paukštis buvo!..
po sužeidimo kovojant už „neprigulmybę".
nėra atsitiktinis. Mat, jos
Šiandien žadėjo ateiti Jonas. Iš ryto motina teiravo
motina dirba viename Ang
Žiūraitienė apnuogintais pečiais švaistėsi baliuose ir
si Elenos:
lijos cirke dresiruotoja.
garsėjo savo labdaryste — duodavo per Velykas elge
Su šiuo jaunu tigru Sali
— Jonelis nieko nesakė?
Duhan labai susidraugavo.
toms
po litą. Pranutė prie spingsulės verpė ūkininkams
— Nieko. O ką jis turėjo sakyti? — tartum nesu
vilnas, kad tik kaip nors prasimaitintų.
prasdama, atsiliepė duktė.
Jonas neprisimena, kad Pranutė būtų ką nors žo
— Aš šiandien su juo pakalbėsiu.
džiu
užgavusi. Kas žino, kiek ašarų ir prakeikimų slė
— Nereikia, mama....
pė
Žiūraičio
namų plytos, banko seifai.
— „Nereikia, nereikia!.."— neišlaikiusi įprastos ra
Koks
neperžengiamas
skirtumas tarp šių dviejų mo
mybės, pamėgdžiojo motina.— Kokia tu kvaiša! Sen
terų!
Jonas
tai
jautė.
Žiūraitienė
jam spėjo įgristi.
merge liksi!.. Visi rūpesčiai ant mano galvos...
Pamiršta jaunystė, tėvo kumštis ir Pranutės švel
Pavakare, pasirodė Jonas.
— Mūsų Jonelis!..— linksmai pasveikino jį Žiūrai- numas iškilo prieš Joną ir maištavo, ir jaudino jį kaip
niekad per tuos ketverius metus.
tienė.
— Jei žmonės mylisi, niekas jiems negali trukdyti
Elenos nesimatė. Motina nusivedė Joną į sa
susijungti.
Meilė nežino jokių kliūčių,— tęsė Žiūraivo kambarį. Kampe iš tamsių kaip ir baldai rėmų juo
Henė.
Nįkelta Nukelta į 4 psl.
kėsi mergina su rugiagėlėmis rankose.

NEPRIKLAUSOMA

4 PSL.

KULTŪRLVE^KROAHKA
PRIEMONĖS RUSINTI LIE
TUVIUS MOKSLEIVIUS

APLEISTOS ŽEMAITĖS
GYVENTOS VIETOS'

Kaip plečiama vadinamo
ji "tautų daugystė", liudi
ja Telšiuose/ir kitur/ nau
dojamos priemonės.Jų tiks
las aiškus-rusinti lietuviš
kąjį jai nimą. Taigi, vilniš
ke EL'ŲĄ papasakojo apie
Telšių Žemaitės vardo vid.
mokyklos moksleivius /PIg
"komTiesą" rugp.2I, nr.163/. Prieš porą metų jie
buvo nutarę papuošti karių
/žuvus ių jų rusų/ kapines.
Tuo pačiu metu buvo nutar
ta ieškoti kare žuvusiųjų
giminių.Juos radus, mokyk
los pedagogų nutarimu/ar
tik Jų? - E./,susirašinėti
su žuvusiojo ruso motina
pavesta geriausios klasės
mokiniam&Esą, "nenutrūk
stama srove plaukė laiškai
įUchtą,oišten-į Telšius ,
stiprėjo mokinių ir žuvu
sio kario motinos draugys
tė".Vėliau susirašinėti su
ruseteko jau kitai klasei.
Dar vėliau... iš Uchtos at
vyko kario našlė Sisojeva
ir ji motiniškai ir karštai
išbuč tavus i s avo b ič iulius.
Daroma išvadalolai nekliu
do draugystei.
E.

Nors Lietuvoje buvo
pažymėtos rašytojos Ze-1
maitės 12O-sios gimimo
metinės, tačiau jau atsi
randa
balsų,
kuriais
reiškiamas nepasitenki
nimas - apleistos vietos,
kuriose Žemaitė gyvenu
si. Daromas priekaištas
telšiečiams, kurie, esą,
negalėtų pasigirti, kad
gerai prižiūri Žemaitei
artimas vietas Bukantėje,
Šėmuose ir Džiuginėnuose. Pvz. Džiuginėnuose
išlikęs gyvenamasis na
mas, kluonai, sena kop
lytėlė su šv. Florijonu,
parkas - visa tai nepri
žiūrima, nešvaru ir ne
tvarkinga.

LITERATŪRA ANGLŲ
KALBA
Lituanistikos Instituto
Literatūros sekcija raštu
prašo rūpintis Lietuvių
Literatūros istorijos iš
leidimu anglų kalba. Is
toriją paruošti sutinka
Lietuvių Instituto Litera
tūros sekcija.

*Trljos DIVMUAOs
VEDAD R. GUMBAS

NEPATENKINTI
"FAUSTO" PASTATIMU

Vilniaus Akad. dra
mos teatrui pastačius
Goethes "Fausto" pirmą
ją dalį /vertė A. Churgi
nas/, tai laikyta įvykiu
meno gyvenime. Juo la
biau, kad J. Rudzinsko
pastatymas pirmasis ir
G oethe s dramos 1 igš iol
Sovietų Sąjungoje nebuvo
statomos. Režisieriui ir
aktoriams tekę nugalėti
daug kliūčių.
,
K
• Neseniai /rugpj. 2 d./
sukako 90 m., kai gimė
dailininkas ir pedagogas
prof. M. Dobužinskis,
palikęs pėdsakus ir Lie
tuvos mene.

KOMPOZITORIUI JUOZUI KAROSUI
75 METAI
Reta rasti žmogų, sulaukusį
75 metų, pilną tokios jaunat
viškos energijos ir kūrybinės
dvasios, koksai yra kompozi
torius Juozas Karosas.
Karosas visada su šypsena
veide, visada jis randa kiek
vienam malonų ir teisingą žo
dį ir, kas svarbiausia, moka
uždegti jaunimą savo meile
muzikai, dainai.
1930 metais Juozas Karosas
atsikėlė į Kauną, dėstė „Sau
lės" mokytojų seminarijoje
muziką,
vadovavo „Dainos"
chorui ir radijo simfoniniam
orkestrui. Jau tuo metu žino
jome jį kaip gabų choro diri
gentą. 1937 metais
Juozas
Karosas vėl keičia darbo vie
tą. Jis paskiriamas Klaipėdos
muzikos mokyklos direktoriu
mi,
o vokiečiams užėmus

Klaipėdą, su muzikos mokykla
keliėstį Šiaulius. Jis parašė di
delį glėbį vertingų kūrinių:
koncertus smuikui, fortepijo
nui su simfoniniu
orkestru,
fortepijoninį trio, kelias siui
tas, dvi simfonijas,
styginį
kvartetą,
simfoninę poemą
„Salomėja Nėris",
oratoriją
E.
Mieželaičio
žodžiams
„Lauktuvės" ir kantatą „Bus
taika".
Iš originalių solo dainų
gražiausiu pavyzdžiu gali bū
ti K. Binkio žodžiams para
šytoji „Žibuoklės", o taip pat
paskutiniuoju laiku sukurtas
solo dainų ciklas J. Degutytės
žodžiams.
Šiuo metu Juozas Karosas
dirba Lietuvos TSR Valstybi
nėje konservatorijoje. Išleido
visą būrį gabių choro diri
gentų.?

įvairūs faktai

-Leidyklos "Muzika" Leningr&do skyrius išleido
M.KCiurlionio simfoninės
poemos "Jūrą" partitūrą.
Tikimasi,kad partitūra ga
lės pasiekt ir užsienio kraš
tus.
-Lenkijoj neseniai pasi
rodė V. Putino-Mykolaič io

m

fakteliai

romano "Sukilėliai"verti- !dainynas "Revoliucijos daimas. Partinis dienraštis [nos"ir "Komjaunuolių dai’Trybuna Lįudif pažymėjo, nos".Tai vis duoklė režikad lietuvių rašytojo veika mui, partijai. Iš. rimtos mulas esąs vienas geriausių z ikos pas irodė J. Juzeliūno
verstinės literatūros vei ("Styginis kvartetas nr. 1 ".
Pirmųjų išleista po 5ooo
kalų Lenkijoje.
6ooo egz
-Šią vasarą Lietuvoje iš lar
ar6ooo
egi . Juzeliūno kūmuzikos leidinių išleista rinio tiraz;;as-6oo egz.

Ar jį dabar ga’ima pažinti? Kaip rusų patarlėje: "Ne gody stariat, a gore"- ne
metai žmogų sendina,. bet pe’aimės, Q, nelaimių., dabar lietuviams
netrūksta. Kuris gi lietuvis gaji pakelti okupaciją ramiai?. ..

Tarp dainininkių —- įžymusis mūsų opero-s veteranas Kipras Petrauskas.

Juozas Karosas.

A. Baryso nuotr.

1965. IX. 8. - 34(958)
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TAI NESUSIPRATIMAS
TURISTAI MASKVOJE
Į modernų dailininką Dega Amerikos turistai Mask-r
są kreipėsi vienas asmuo: voje Lenino mumijos pa-,
-Man rodos, kad aš kaž- žiūrėti įleidžiami be eilės
kur mačiau jūsų veidą... Apžiūrėję pageltusį Leni-Tai nesusipratimas, nes ną, bet neradę greta "tėveaš nuo pat gimimo dienos lip" Stalino, turistai kreisavo veidą nešioju toje pa- pėsi į palydovą, kuris tučioje vietoje, - atsakė dai- ristus nusivedė prie Kre*
mliaus mūro ir ilgai ieš
lininkas
.
kojo,
kol galų gale susi
TVIRTOVĖ JAU UŽIMTA rado. Turistai
Šxa.uu.
luilBiai nustebo,
uusteoo, kad
Kaa
ekspyras, atėjęs žiūrėti Stalinui nėra nei paminklo.
spektaklio "Ričardas 3", Vienas iš turistų tada ir klpastebėjo, kad vienas art- lausia:
istas kalbasi smalsiai su -Tai kaip čia dabar yra?
gražia kambarine. Jis iš- Taip buvo garbinamas ir
girdo kambarinės žodžius keliamas prieš visą svie-Devintą pabelskit tris ka tą, o čia ir paminklo ne
rtus Į mano kambario du- ra? Tiktai lenta sienoje?
ris. Aš paklausiu, kas be Gidas nieko neatsakė, tyIdžiasi, o tu atsakyk:"Ri- įėjo, kaip vandens burną
čardas m".
—
----- T"’-Bet
L -*—
*’*--- -• vi
priėmęs.
atsiliepė
JSumanęs iškrėti pokštą, enas iš turistų, kuris ank
Šekspyras atėjo į sutartą sčiau Staliną garbino, kaip
vietą anksčiau ir pasakęs Dievą;
sutartą slaptažodį, buvo į - Tai kaip gi jam satyti
sileistas • Ilgai netrukus paminklą, jeigu jis buvo
į duris pasibeldė artistas, toks žmogžūdys, milijonus
Šekspyras pravėrė langeli žmonių išžudė.
ir pašnibždomis artistui
Kilo mažas ginčas tarp pa
pasakė:
pačių turistų:
-Pavėlavai, Ričardai.Vii -Tai
-__.il.
'** jūs
“ pirma to ne
kodėl
helmas užkariautojas jau matėte ? Kodėl Staliną garbužėmž tvirtovę...
binote ?
KAS YRA IŠSIMOKSLINI -Kvaili buvome, patikėjom
propaganda . Mus apgavo
MAS?
Žymus švedų menininkai šb gi Kremliaus ponai, ku
Karolis Larsenas mėgo Ii rie pasirodė esą apgavikaiGidas nusisukė į šalį ir
teratūrą ir daug skaitė.
Kartą vienas bičiulis jį paragino visus eiti toliau.
Taip Stalinas ir liko pat
klausė:
-Labai daug skaitai, tai voryje. ..
gal esi labai ir išsimoksl
-^Kas yra išsimokslinimr NUOSTABUS SUTAPIMAS
as ? Aš tikrai daug skaitau Rašytojas Hermanas Zudebet greit užmirštu,ką esu rmanas kartą susitiko kuskaitęs. Kai esi daug skaį- rorte žymų vokiečių gydytęs ir daug užmiršęsto, ką toją Emilį Fišerį.
esi skaitęs, tai tas, kas iš -Esu laimingas galėdamliko, ir vadinasi išmokslį as jums padėkoti už nepap
nimu.. .
rastai gerą migdomąjį vai
SEPTINTAME DANGUJE stą, - kalbėjo Zudermanas.
tiek geras, kad jo ne
Kalbasi tarp savęs bičiu -Jis
reikia net priimtūužtenka
lės:
padėti ant naktinio staliu
-Tai mūsų dukrelė, kai ko
ir miegas jau mane ap
ištekėjo, tai jaučiasi kaip valdo.
..
septintame danguje.. .
-Nuostabus sutapimas, - Tai ir gerai. Ir aš tuo atsiliepė Fišeris. -Kai ma
džiaugiuosi. Tiktai kad ji ne kankina nemiga, paimu
ten ir pasiliktų...
kurią nors jūsų knygą, pa
dedu ant staliuko, ir oeiųa
tant užmiegu...
ATSIMINIMAS
Jis: Atsimeni, brangioji,
kaip tavo motina buvo lai APIE VIENUOLIUS
minga, kai pamatė mus pi Pranys Alšėnas Žvaigždė
rmą kartą bučiuojantis ?.. je taip rašo apie pokštinin
Ji: Taip, aš atsimenu, bet ką vienuolį:
kiek ji, nelaiminga turėjo "Vieną dieną, vienuolyno
budėti ir vargti, kol ji tą durims esant atviroms, į
pamatė...
vidų įsirioglino slampinė
jęs kieme asilas... Abat;as ta proga kreipėsi į Pok
štininką vienuolį:
"LIUTERONAS"...
-Kokį sąpiojų pritaikytum
Erazmui Roterdamiečiui
buvę priekaištaujama, kad šiam atvejui?
jis nesilaikąs pasninkų, į Vienuolis atsakė:
-Jis atėjo pas savuosius,
ką jis atsakydavęs:
-Man labai sunku laikytis o savieji jo nepriėmė...
pasninkų, nes aš nors ir Abatui taip patikęssąmojus, kad jis pokštininko pa
ištikimas katalikas, bet
mano skilvis tikras liuterb sigailėjęs ir .jamjiovanojgs
nas, ir pasninkų niekaip ne bausmę, kurią uį Kitus sąr
ištesi...
mojus jam buvęs “uždėjęs.

Y
STUDENTAI
Atkelta iš 3-čio psl.
— Taip...—patvirtino Jonas žvalgydamasis: „Kurgi
Elena?“ Ši plepė jam nusibodo iki gyvo kaulo.
— Atleisk, kad iš karto... Aš —tiesus žmogus,—
pasislinko prie Jono Žiūraitienė. Jos veidas buvo rim
tas, gal net rūstus.—Ką jūs galvojat apie mano duk
relę? Tuojau paliksit Institutą... Elytė taip susižavėjus
kalba apie jūsų mokslinius darbus!.. Kankinasi mer
gaitė, myli jus. Būsite aspirantas. Puikiausios sąlygos
jums būtų pas mus: dirbkite, siekite savo tikslų. Aš ži
nau,— gal jus varžo kai kurios aplinkybės. Nekreipkit
į jas dėmesio, svarbu, kad jūs vienas kitą mylėtumėt...
Meilė viską nugali...
Jonas iš karto nieko nesuprato. Žodis po žodžio
aiškėjo, ko nori Elenos mamytė. Jam staiga pasi
darė aišku, kodėl jį vadina „mūsų Joneliu“, kodėl
kviesdavo užeiti, gerdavo su juo arbatą ir sakydavo,
kad jis esąs labai mielas ir gražus.
— Aš noriu pasikalbėti su Elena,— Jonas atsistojo
iš užstalės.
— Tuojau pakviesiu. Ji truputėlį negaluoja savo
kambarėlyje...— pakilo nuo stalo ir Žiūraitienė.
— Noriu vienas pakalbėti su ja,— pertraukė Jonas.
— Prašau... Prašau...— ji atidarė duris.
Elena, apsivilkusi chalatu, sėdėjo ant sofos ir skai
tė užrašus.
— Negirdėjau, kad tu atėjai...— ji rankos mostu
kvietė prisėsti Joną.
— Tu prašei motinos pakalbėti su manim?
— Ne.
— Žinai, ką ji su manim kalbėjo?
— Žinau.
— Dėl to mane kviesdavai?
Elena neatsakė, greitai priėjo ir apkabino Joną:
— Tavęs nesupranta... Aš suprantu, 'myliu... Tu bū
si talentingas mokslininkas. Aš dievinu kiekvieną tavo
mokslinio darbo sakinį. Nejaugi tu nenori, kad mes

būtume kartu! Vaiskytė...
— Neminėk jos vardo!—Jonas, nesuvokdamas ką
daro, tvirtai paėmė Eleną už pečių ir pastūmė ant sofos.
Elena nusigandusi žvilgčiojo čia į Joną, čia į duris.
Jos lūpos virpėjo, atrodė,— tuoj tuoj pravirks. Ji nu
slinko nuo sofos, apkabino Jono kelius:
—• Ar tam aš saugojau save?!. Tau, tau vienam...—
šnabždėjo Elena.
Jonas išsilaisvino iš jos rankų, pasitraukė į šalį.
Elena atsistojo.
— Aš seniai viską žinojau apie Stasę... Suprask,
meilės nėra! Ją išgalvojo! Mes galime neblogiau gy
venti už kitus. Daug geriau. Tu pagalvok...
Joną apėmė siutas kaip tada, metant Bliūdžiu pro
duris. Jam norėjosi tyčiotis iš šio gražaus, putnaus
veido, įžeisti ją kuo skaudžiau, keršyti už tai, kad jį
laikė užbaigtu niekšu. Šių namų tyla, kuri anksčiau jam
taip patikdavo, dabar spengė ausyse.
— Man labai gaila, kad apsiskaičiavai,— nesvarsty
damas, ką sako, greit ir garsiai prabilo Jonas. Jam
kažkodėl pasirodė, kad su Elena jie niekados nebuvo
draugais, netgi pažįstamais.—Mano aspirantūrą svajo
jai vesti? Aš jau ne aspirantas — tai pirma! Aš nese
niai galvojau, kad esu nesuprasta žvaigždė, deja,
žvaigždės taip pat sudega ir dingsta — tai antra! Tre
čia: perduok mamytei mano geriausius linkėjimus. Pa
sakyk, kad jai būtų ne pro šalį kolūkyje mėšlą iš fer
mų valyti. Sužinotų, kiek duona kainuoja. Sudieu! —
Jonas išėjo.
Žiūraitienė atšoko nuo Elenos kambarėlio durų.
Netikėtai kambarių tylą sudraskė Elenos isteriką.
Rodos, ėmė krūpčioti masyvūs baldai, ir net nustebusi
Alionuška pakėlė galvą.
Prieš išbalusią motiną kraipėsi duktė. Ji nesivaldė,
nerinko žodžių, kalbėjo juos be sąryšio, bet su nesu
laikoma aistra:
— Išėjo... Visi nuo mūsų išeina. Kodėl tu visados

vaidini?! Visados vaidini!.. Aš vaidinau meilę, vaidinau
studentę, viską vaidinau!.. Nieko pas mus nėra tikro.
Aš neturiu... draugų... nieko... Per tave, mama, viskas!
— Nutilk! —■ tramdė motina.
— Nenutilsiu!—šnabždėjo Elena.— Žmonės džiau
giasi, mylisi... O mes ką?! Uždusau nuo valerijono...
Ponas Lapenas!.. Kiaulės buvo tie ponai lapenai, pre
zidentai! Kiaulės!.. Atiduokit mano jaunystę! Atiduo
kit, sakau jums!..— Elena raudodama sukniubo ant
sofos.
Motina lyg stabo ištikta stovėjo šalia.
Elena išsiverkė. Pakėlė galvą.
— Mano nervai netvarkoj...— tyliai atsiprašė mo
tinos.
Iš paauksuotų rėmų liūdnai žvelgė Alionuška į dvi
ant sofos susėdusias moteris.
XXXV. BET SVARBIAUSIA, DRAUGAI!..

Išsiskirdamas iš visų, gatve žingsniavo trejetas.
Laurinaitis, apsivilkęs pilką kostiumą, ironiškai
šypsojosi. Ir kaklaraištis jo buvo pilkas, ir šypsena
pilka.
Liucijus į viską žvelgė abejingai, tartum nepaste
bėjo prieš jį einančių žmonių — visi jam turėdavo
trauktis iš kelio. Kai kas įdėmiai žvilgteldavo į jo ryš
kiaspalves kojines ir ypatingai margą kaklaraištį, bet
Liucijus nekreipė dėmesio į tuos žvilgsnius. Jį nese
niai paleido iš kalėjimo. Nebuvo duomenų, jog jis pri
klausė pogrindinei organizacijai (Bliūdžius šito nepa
sakė, jis, matyt, visą kaltę prisiėmė sau), o kad kėlė
netvarką prie kapinių,— niekas neįrodė.
Tarp vyrų plaukė Meri. , Ji vis norėjo įsikibti Liuci
jui į parankę ir nedrįso.
— Kur? — paklausė stabtelėjęs Laurinaitis.
— Nors į peklą! Tik toliau nuo šitų tipų,— Liuci
jus parodė į vatine apsivilkusį kolūkietį, kuris vedėsi,
matyt, ką tik pirktą dviratį.
Nukelta 6-an psl.
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Abu šie atvaizdai rodo Edmontono lietuvių delegaciją įteikiant buv. Kanados premjerui John Diefenbakeriui dovaną už tai, kad jis, būdamas Kanados
vyriausybės galva, kėlė Pabaltijo, tame tarpe ir Lietuvos, klausimą tarptautiniame forome, koks yra Jungtinių Tautų Organizacija. Kairėje Algiman
tas Dudoravicius sveikina Diefenbakerį. Į kairę nuo jo Ukrainiečių Federacijos Edmontono pirmininkas Adv. P.Savaryn, visai kairėje Gailė Karosaitė: visai dešinėje federalinio parlamento narys W. Skoreyko. Dešiniame atvaizde: Romas Pilipavičius, J. Kynas* G.Karosaitė, Lidija Pilipavičių*
tė, J Diefenbakeris /jis laiko rankse jam įteiktą simbolinę dovaną/ ir federalinio parlamento narys W. Skoreyko. Sį faktą minėjo spauda ir radio.
B.VRUBLEVIČrnS.

3-se frontuose

EDMONTON, Atta.
Apie Pabaltijo

GERIAU PAŽINKIME GAMTĄ IR JOS REIŠKINIUS

vals*

^VBES PER EDMONTONČ
RADIO
Rugpiūčio 11 dieną per Eu Paskutinėje dalyje kalbė
montono radio CKUD buvo jo A.Dudoravicius, kuris
apleistuose namuose. Ir transliacija apie Pabaltijo supažindino klausytojus su
Lietuvos aukomis, kurias
jau tą pačią naktį turėjo valstybes.
Minėjimą atidarė irpįža- padarė raudonasis Rusijos
me pirmąsias 3 aukas.
Žuvo bataliono vadas ma ngos žodį pasakė Algiman- okupantas. Baigdamas,jis
joras prancūzas Daųma/ tas Dudoravicius. Baltijos prašė visus klausytojus pie
itarti lietuvių tautos reika
ir 2 legionieriai. Žuvo tautas aptarė G.Evans.
Su latvių tautosaka ir da lavimui sudaryti galimybę
dėl neatsargumo.
Jie
džipu nuvažiavo apie pus nomis supažindino E.Fre lietuvių tautai apsispręsti
antro km apžiūrėti vie manis. Lietuvių tautos is- Minėjimas uždarytas vitovės batalionui. Taip ir tėrijos bruožus pavaizdavę sų trijų Pabaltijo valstybių Jūros gyvūnija būtų skirstoma vikšrai, krabai ir kitokie.
himnais.
Kor.
įkHuvo į priešo rankas. A. Kantautas.
Plaukikai užtinkami įvairiuose,
tris rūšis: pasyvieji, plaukikai
Jų lavonus rytą radome
ir dugno gyventojai. Pasyvieji yra jūros gyliuose. Spaudimas ir tem
ant kelio
tokie, kurie duodasi srovių neša- peratūra apriboja jų judėjimų.
mi, minta mikroskopiniais jūros Plaukikai prisitaikę prie savo ap
arba nusišauti...
tenantu
Boduar
išvykome.
ŽVĖRIŠKAI ŽIAURIAI
gyvūnais ar augalais ir patys su linkos, kad kuo sėkmingiau išmis
Musų
vorą
sudarė:
5
au

nukankintus: išbady
ŠŪVIAI TAMSOJE
tomašinos su 4 kulkos naikinami stambesnių gyvių. Tai tų ir apsigintų.
tomis akimis, išplautais
Balandžio mėnee’’o vaidžiais ir sanitarinė. daugiausiai mažyčiai gyviai, žuvų Jūros dugno gyventojai yra
liežuviais, ištrauktomis vieną karštą ramią naktį Pasiėmę iš posto 3 su
gyslomis ir tt. Kūnai bu mūsų štabo kuopa po iš žeistuosius, skubėjom to
vo taip sužaloti, jog vos tisos dienos "medžiok liau - į Saigono ligoninę sustojo. Kas yra? Šovinių ir greito "atomiškojo"
begalėjome atpažipti. Dži lės", išvargusi ilsėjosi /išgirdę mašinų užimą, kaspino nėra - reikia nau- šaudymo, deja, nebuvo
pas sudegintas. Si baisi nežmoniškam karšty. A- viet - minim partizanai ją įdėti. Pasilenkęs grai laiko nei progos keisti jį.
pirmųjų žuvusiųjų mirtis zijos "karalystėje" tro paspruko/.
Važiavome biau naują šovinių kaspi Šaudant nė nepastebėjau
mus labai sukrėtė. Tie
pikų klimatas tiesiog pilnu greičiu, nes su ną, bet atradau gulintį įsikarščiavęs, jog ir man
siog ėmė siaubas, ma
mums
neper nešamas; žeistieji buvo reikalin kraujuotą negyvą drau peršovė kaklą pro kairį
Vakare jau mūsų lau tant tokį priešo žvėriš
drėgnas ir karštas dieną gi pagalbos. O tokioj gą... Pataikė jam į galvą petį, ir mano automašina
kė sunkvežimiai paruoš kumą - barbariškumą. Su
ir naktį. Todėl neįmano
naktelėj, nors kiniečio šūvis. Taip 22m. užsidegė. Dar iššoviau
ti toliau keliauti. Išvy gailesčiu širdyse palydė- ma užmigti, o dargi ra įtamsioj
akį
durk.
Aš stovėjau vokietukas baigė vargus. visą kaspiną ir vos jaus
jom
žuvusius
į
kapus'.
Tai
kome mūsų 3-čias bata
mybės neduodavo moski su paruoštu šaudyti kul Tačiau nebuvo laiko man damas pavojų, griebiau
lionas į paskyrimo vietą. buvo pirmosios aukos. tai - uodai, ■ kurie prasis
kosvaidžiu, o prie manęs gaišti nei būti sentimen žuvusįjį, kad nesudegtų,
Apsistojome bažnytkai Mes nusprendėme nieka
kverbdami pro tinklelius su
šoviniais vokietis taliam. . .Griebęs kaspiną, ir nušokau žemėn. Vos
myje, apie 25 km. nuo da nepasiduoti nelaisvėn
nešdavo maliariją ir kt Bartsch.
įdėjau ir viena ranka spėjau nušokti, sprogo
Saigono. Buvo tai Hock- gyvi. Nesant išeities, ge
Taip mums bekovojant su
šaudžiau toliau. O vamz mažina ir užsiliepsnojo
Ir
vos
pravažiavome
Mon. Ten pernakvojome riau kautis ligi mirties, karščiu ir uodais, staiga
dis net raudonas nuo ilgo apžviesdama aplinkumą,
apie
lo
km.,
priešas
mus
pasigirdo pavojaus Sto "pasveikino" šiūviais, ku
viai. Visi šokome žaibo rie pasipylė iš visų pusių.
greitumu
griebdamiesi Pirmoji mašina sustojo,
BALTIC WOODWORK CO.
SIUNTINIAI LIETUVON
ginklų ir laukėme įsaky nes buyo padegtas moto
DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VEJTHJVRS KABITAL
mo. Bataliono štabe gau ras. Žinodami, kad tik
ta žinia, kad priešas - tuo keliu turėsime vykti
Kaufman’s Woollens & T extiles
IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAL
"viet - minhu" užpuolė jie laukė apsikasę ar į
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2*5319.
K. KIAUŠAS ir J- SIAUTULIS.
lO-tos kuopos būrį - pos medžius įįipę, lyg bež
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems
tą Cauchy. Ten esą su džionės. Žaibo greitumu
garantuotas skubiausiai ir
Adresą*: 547 Lafleur Str., LaSaUa.
žeistų, kuriuos reikia vyrai iššoko, tik mes,
urmo kainomis
Montreal, P. Q.
Tat DO 6-3884.
gabenti į ligoninę. Bu kulkosvaidininkai, likome
(30—40% žemiau rinkos kainų)
vau priskirtas prie pio šaudyti. O nieko nema
IMPORTUOJAME Ii ANGLIJOS
nierių būrio. Turėjome tėme. Šaudžiau į visas
fftriuusitis angliškas vilnone* medžiagas vyriškšeroo sr
sunkiuosius amerikiečių puses be sustojimo. Ne
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Baltica Investment Corp.
kulkosvaidžius, pritai sigirdėjo nei riksmų, nei
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių
sytus
ant automašimį. komandų. Pagaliau stai
Autoriauota* kapitalas $ 120.000
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
Greitai pasiruošę su lei ga mano kulkosvaidis
J. Skučas, Pres. RA 2*6152
6066 44 Ave. Rant.
PRIIMAME UŽSAKYMUS

Rusu—Italu—Vietnamo

Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.
Už indėlius mokame 8% dividendą.

GEORGE LAVINSKAS
JOE’S BUTCHERY & GROCER

ALLSTATE INSURANCE
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

J. LAURINAITIS
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ
DEŠRŲ GAMYBOJE;
VISKĄ PRISTATO I NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO
DALIS.

268 - 2nd Ave., LaSalle.

SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audiniu fabriko l.itex Kaune
vedėjas. Laisvai kalba l’etuviškai.

A. NOKKELIUNAS
Commisioner of the Superior Couit of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

6695—35-t* Ave., Rosemount (k.’.mp. St. Zotique)

Tel. 525-8971
J-Yiete

•ORIP.riAI

VEDYBOS

TeL RAymond 7-3120.

Montreal 36, Que.

J^Įudie

ME 76727

' KRIKŠTYNOS

S'.’KAKTUVFS ■ M AŽ.AMI-Z IAM.S

DE LUXE CLEANERS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

7. I .(iiirinaiti*

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue,

LASALLE AUTO SPECIALIST REG
SAV. G. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengva* ma&nat
7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tai.: garažo 366-0500
namų 366-4203

TAUKIAU MIRTIES,
nes ir kraujas sruve
no man per kaklą su
skausmais, kuriuos dabar
pajutau. Po ilgo šaudymo
vis dėlto priešas pasi
traukė. Laimei dar turė
jau jėgų susirasti gyvuo
sius likusius. Karininkui
raportavau, kad turiu žu
vusį ir sudegė mašina.
/Pasirodo, ir jis pats
Įeit, - gavo kulką į šlau
nį/. Kautynių rezultatai:
7 nukauti, 6 sužeisti ir
dvi automašinos sudegin
tos.
Vos tik spėjęs atra
portuoti, sukritau be są
monės. Atbudau tik Saigone "Cholon 415" ligoni
nėje po operacijos. Chirugams pavyko mano
kaklą užsiūti. Deja, gys
la buvo perpjauta, ir vi
sam gyvenimui tapau pu
siau invalidu ir Kalbant
man žodžiai netaisyklingai tęsiasi, užsikerta.
'ar gulint ligoninėje 13
brig, vadas pulkin. DeSerigni apdovanojo Croi de-Guerre - karo kryžium.

Daugiau bus.

X'ISV RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

Jenų s

šoviniai sproginėjo - at
rodė pragariška simfoni
ja. ..

Tel: 366-5309.

LA 4-0209.

1918 FRONTENAC ST. Montreal.

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

sutvėrimai, kaip vėžiai, krabai,
moliūgai, sraigės ir kt. Jie šliaužioja jūros dugnu, arba prikibę
prie uolų, bei kitų gyvių. Yra gyvių, panašių į augalus, bet iš tik
rųjų tai nepriklauso augmenijai.

Lachin*.

Telefonas 768-6679

BELLAZZ - LAMY.INCDO 6-6941
7682 Champlain Blvd.
taSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rimtu
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis p opiem.

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.
Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.

Savininkai:
A. Keršys, P. Pctinlis. P. Keršulis, A. Greibu*.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Atsiminimų Trijuose fr
ontuose autorius, B.Vrub
levičius, yra aukštaitis za
ras ietis, kjlęs iš pačios
"Lietuvos Šveicarijos"sos
tinės- Zarasų miesto.
Kas domisi dabartiniais
įvykiais Azijos pietryčiuo
se, tiems pravartu šiuos
atsiminimus pasiskaityti,
■'les, kas vyko Indokinijoj
ją valdant Prancūzijai, be
veiks tas pat vyksta ir da
bar, beveik tomis pačio mis sąlygomis ir tais pa
tčiais ki nškais metodais.
Ir dabar kovos vaizdas be
veik tas pat.
Indokinijoje susikryžiuo
ja indokiniečių pastangos
gyverlti savarankiškai su
kinų pastangomis užvaldy
ti visą Indokiniją. Daugel
painiavų sudaro tikybų su
sikryžiavimas, kurį Kini
jos komunistai gudriai iš
naudoja savo tikslams.
Šitų painiavų sūkuryje te
ko būti ir mūsų tautiečiui
B. Vrublevič iui, dabar gy
venančiam Toronte.
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DABARTINE PRANCIŠKONU GIMNAZIJOS PADĖTIS
KENNEBUNKPORT, MAINE
Pasikalbėjimas su Provincijolu T. Leonardu Andriekum, O. F. M.

Iš kurių pradžios mokyklų sky
rių priimate mokinius savo gimnacijon ir ar paruošiate juos uni
versitetinėm studijom?
Priimame baigusius pradžios
mokyklą, t. y. aštuonis skyrius,
Mūsų gimnazija kaip tik yra paruošiamoji į kolegijas bei univer
sitetus. Šiuo atžvilgiu neišvengia
mai tenka daryti mokinių atran
ką, nes aukštesnėms studijoms
priimami tik su aukštesniais pažy
miais. Mūsų gimnazija turi gerą
vardą ir ją baigusieji be jokių
sunkumų patenka į aukštesnio
mokslo įstaigas. Šiemet baigusie
ji abiturientai (11) jau buvo pri
imti į . kolegijas bei universitetus
prieš graduaciją.
Ar iš kandidatų į savo gimnaciją reikalaujate gero lietuvių
kalbos mokėjimo?

Ne, nereikalaujame. Mūsų tiks
las — nemokančius išmokyti lie
tuvių kalbos. Turime net 4 gru
pes — pagal mokinių išsilavini
mą. Atvyksta ir tokių lietuviukų,
kurie jau visiškai nemoka lietu
viškai. Priimame ir tautiniai miš
rių šeimų vaikus — tokių, kur
bent vienas iš tėvų yra lietuvis.
Labai malonu gauti prašymus, kur
arba abu lietuviai tėvai, jau nebe
kalbą lietuviškai, maldauja pri
imti sūnų, kad jis pramoktų lietu
vių kalbos, arba tautiniai maišy
tų-šeimų tėvas ir motina bendrai
rūpinasi sūnui duoti lietuvišką
auklėjimą. Kas galėtų tokius pra
šymus atmesti? Beje, kasmet vis
daugiau atsiunčiama lietuvių ar
lietuvių kilmės mokinių ,kurie ne
žino ne vieno lietuviško žodžio.
Neretai jau ir jų pavardės nelie
tuviškos. Su jais darome, ką gali
me. Iš kitos puses pati gimnazi
jos nuotaika neša į lietuvybę. Mo
kinys, dar neišmokęs kalbos, jau
lietuviškai dainuoja, pučia lietu
viškų skudučių melodijas, šoka
tautinius šokius, lietuviškai mel
džiasi, dalyvauja
organizacijo

se ...

Kažkurios šeimos galbūt ven
gia siųsti savo vaikus Jūsų gimnazijon, nes bijo didelių išlaidų.
Kiek gi reikalaujate metinio mo
kesčio už vieną vaiką?
Dar nėra pasitaikę atvejo, kad
mokinys dėl finansinių nepriteklių
būtų nepatekęs i mūsų gimnaziją.
Kaip žiūrite į gimnazijos
ateitį? Ar dėl per mažo lietuvių
mokinių skaičiaus nebūsite priversti įsileisti kitataučius?

Žiūrime šviežiai, viltingai, be
ypatingos baimės. Darome ką ga- ~
jų turėjome tik 52. Panašiai ir
lime. Į šią gimnaziją sukrovėme
praeity. Tai galima sakyti, kad
žymiai daugiau, kaip pusę milijo
gimnazija stovi pustuštė. Mano at
no dolerių. Niekas negalės ateity
sišaukimas į lietuvius tėvus bei
kaltinti, jog nesirūpinome jauni
motinas plaukė iš gilios širdgėlos.
mo auklyba. Priešingai — turės
Visose
pusėse vaitojama, kad jau
kiekvienas pripažinti, kad intenci
nimas
nutausta
ir net žūva, o čia
jos buvo kilnios, pastangos didžios,
dabar jau beveik dešimtmetis
užsimojimai aukšti. Jeigu į atšiauvargstame su saujele mokinių pa
rę tremties dirvą kritęs grūdas
čių lietuvių aukomis įkurtoj gim
neatneštų vaisiaus ir mūsų gim
nazijoj! Viskas gerai įrengta, lie
nazijos ateitis niauktųsi, tą nelai
tuvybė
statoma gimnazijos gyva
mę turėtume apraudoti visi lietu
vimo pagrindu, lietuvių kalba dės
viai kartu. Bet kol kas žiūrime
toma lygiateisiai su kitais daly
šviesiai. Kasmet vis daugiau at
kais, bet mokinių nėra!
vyksta mokinių. Šį rudenį, atro
do, jų bus žymiai daugiau, ir mes
tikimės greit priartėti prie šimti
Beveik per dešimt metų lietunės. Tada bus prasmingiau pilti
viai tėvai jau gerai žino šią moišteklius, laikyti mokytojus, triūs
kyklą. Apie ją tiek daug rašoma
ti rankioj ant aukas. Apie svetim
spaudoje ir tiek daug kalbama per
taučius negalvojame, nors pasida
radiją. Be to, vienas iš pranciš
rė labai sunku jais atsikratyti.
konų kunigų per tą visą laiką
Bet mes vis dar tikime, kad tuš
nuolat keliauja po lietuvių parapi
čias vietas užpildys lietuviai.
nes mokyklas ir net paskiras šei
mas, ieškodamas gimnazijai moki
nių. Šiuo metu tą sunkią pareigą
Spaudoje buvo paskelbtas
atlieka T. Rafaelis Šakalys. Prie
Jūsų atsišaukimas į lietuvius tė
žastys, kurios sulaiko tėvus siųs
vus bei motinas gimnazijos reika
ti
vaikus į šią mokyklą,-ar tik ne
lu. Jame sakoma, kad gimnazija
bus
tos pačios, ar bent panašios,
stovi pustuštė. Ar tėvai nežino
kurios sulaiko mūsų tautiečius
apie šią lietuvišką gimnaziją, ar
tremty branginti bei remti lietu
kitos priežastys sulaiko juos nuo
višką knygą.
savo vaikų siuntimo į ją?

Šv. Antano gimnazijoj lengvai
gali tilpti 100 mokinių. Tokios ap
imties yra bendrabučio bei klasių
įranga. Sporto salė gi būtų pakan
kama net 400 mokinių, šiemet ines

GERIAU PAŽINKIME TĖVŲ ŽEMŲ

RAŠO PETRAS BUTĖNAS

ŽEMĖLAPIS

STUDENTAI

naikinti ir jy žemiy grobsty.
ti. Žemėlapyje yra ir veik
visi 14 amžiaus dusburginiai
prūsy krašto v ardžiai. Ko daugiau bereikia? Gal gulbės

Atkelta iš 4-to psl.

Jonas, skubėdamas pro šalį, net nepastebėjo jų.
— Pilieti Norkaiti!—šūktelėjo Liucijus.
Jonas sustojo.
Trijulė prisiartino. Jono veidas buvo toks sutri
kęs, jog Liucijus tuojau ėmė jį raminti:
— Nesigraužk, bičiuli. Išvažiuosi dirbti į Balbieriš
kį, niekas ten nesužinos.
Jonas nieko neatsakė, tik paspartino žingsnį. Sku
bėjo prie garlaivių prieplaukos. Ten antrą valandą su
sirinks visas kursas ir važiuos į Valakumpius.
Jonas norėjo išsiblaškyti, pabūti kartu su kurso
draugais.
Palengva atslūgo įtempimas, kuris jį slėgė visa pa
vasarį. Draugai viską sužinojo. Ir ne tik draugai — vi
sas Institutas. I komjaunimą jo nepriėmė. Aldona su
draskė jo pareiškimą ir išvadino niekšu. Apie aspiran
tūrą niekas su juo nebekalbėjo.
Jonas norėjo pamatyti Stasę arba išvažiuoti į tokią
vietą, kur jo niekas nepažįsta, ir pradėti gyvenimą iš
naujo. „Iš naujo? O duktė?"—klausdavo pats savęs.
Jonas vis dažniau pagalvodavo apie ją ir gailėda
vosi, kad neprisimena, kaip ji atrodo. Tik vieną kartą
ją ir tematė. Tą pačią dieną, kai Saliamas ją su Stase
parvežė iš ligoninės. Bet tada Stasė buvo labai irzli
ir su juo beveik nesikalbėjo, net į vidų nepaprašė,
Po pažastimi prispaudęs sviedinį, pralėkė Dzūkas,
Nors ir matė jis Joną, bet nesustojo, o lėkė ir nulėkė
pro šalį. Taip ir kiti draugai. Jie nesišalindavo Jono,
kalbėdavo su juo, lyg nieko nebūtų atsitikę, tačiau jų
žvilgsniai sakyte sakė: ne, niekas neatleista tau, ne,
niekas nepamiršta! Jam pasirodžius, draugų būryje
pritildavo kalbos, blėsdavo ginčas.
Dzūkas dar spėjo įšokti į garlaivį, nors vaikinas
su jūrininko marškiniais jau atitraukė tiltelį, Garlaivio gale sukunkuliavo baltos putos, ir jis ėmė slinkti
prieš vandenį.
Pavėlavo Jonas pas draugus.
Atsigręžė atgal. Pažįstama trijulė slinko pro Mokslų Akademiją. Nežinodamas, nei kur eiti, nei ką
veikti, Jonas nukėblino Antakalnio link,
Tuo tarpu garlaivy merginos šaukė:
— Dzūkai! Pas mus! Klausyk, kokią dainą sudėjom!
Dzūkas Rimą palydėjo,
Prie bendrabučio stovėjo.
Kad tos naktys, tos žvaigždėtos,
Šimtą valandų turėtų!..

Kaip gi įstengiate išlaikyti
lietuvių gimnaziją? Juk tai suriš
ta su milžiniškomis išlaidomis.
Tur būt lietuviai tam aukoja daug
lėšų?
Gimnazijos išlaikymas — tai
vienas iš sunkiausių uždavinių
pranciškonų veikloj, todėl jis yra
tiesioginėj provincijolo žinioj. Iš- \
laidos susidaro didžiai aukštos.
Jau vien erdvaus pastato priežiūra, taisymas ir šildymas siejasi su
gausiom sumom. O kur dar labo- ^3
ratoriniai reikmenys, sportiniai įnagiai, virtuvinė apyvoka, mais
tas, aptarnavimas, mokytojai? At
lyginimai už mokslą ir bendrabu
tį yra žemas, kad neatbaidytų tė- i
vų nuo gimnazijos. Su dabartiniu i
mokesčiu išeitume lygiom, jeigu
turėtume bent 80 - 90 mokinių.
Kol kas tenka ramstytis aukomis.
Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame
Kas rudenį atsišaukiame į visus
CAPE COD — OSTERVILLE KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO
lietuvius, kurių turime adresus,
/
jūras pliažo — gražioje lietuviškoje
laiškais. Gimnaziją remia visi be
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE
pažiūrų skirtumo. Tai skatina iš
tverti ir vis labiau įsitikinti, kad
ji reikalinga mūsų kultūrinei bui
čiai. Stambesnių aųkų ieškoma as
meniniais priėjimais: Metų pabai
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod Mass 02655 USA.
Tel. (Area 617) 428-8425.
goj susidariusius nuostolius var
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių
gais negalais išlyginame, vis su
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
ta pačia viltim, kad kada nors
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
bus lengviau.

AUDRONĖ

• Visai arti Šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
o Geras lietuviškas maistas.

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

^PfiUDftl AUKOSI
H/SKO rtEHUSTO^I

v iau šnekėti ne tik apie Mažyjy Lietuvy/Klaipėdos krašty/,
bet mūšy sienos bus nuu MAŽOJI LIETUVA.
keltos į mūšy tikrąsias isto“Pats pavadinimas P r ū s y rines vietoves“. — Korespon
Lietuva gal turėty dau
istoriniu
vietovi, ty’„ettikrųjų
„ė’-Uė
? vie
giau reikšmės negu M a ž p_- (lentas
1 i L i e t u v a , ir tiek čia
korespondento pasakoma, o toveles nenurodo. Tai bent
ir tos vieiš toliau j 4) straipsnyje ap maždaug kur jos
tobės, ir tos gyvenvietės?
tinki, kad jis, keist<į“Mažą- tobės.
Įsivaizduokime, kad korėsjy Lietuvy telaiko tik Klaipė
dos sritį i ... mums bus leng pondeuto vaizduotę ir norus

pienelio?!

Lietuvos vakarai
c/ Prūsy žemės ribos pries
Vokiečių teutonų - kryžmočiy ordino lenkiško pasikvietimo 1226 metais nuo pavyslio pradėjus, prūsy sujusti

Šių metų berniukų stovykla Kennebunkport,

Sj pavasarį gimnaziją baigusieji su tėvais, vysk. Pranciškum Braziu, M.I.C., rekto
rium Ir direktorium

Dzūkas nesuglumo. Pasėdėjęs keletą valandų prie
knygų ir ištrūkęs į laisvę, jis stačiai nėrėsi iš kailio.
Numetė sviedinį į šalį ir ėmė diriguoti. Dirigavo ran
komis, kojomis ir galva. Merginos leipo juokais.
— Pavydit, šaipuoklės!— skardėjo Nerimi Dzūko
balsas ir dar stipresnė juoko, krykštavimų banga.
Vincas sėdėjo garlaivio priekyje.
Jis norėjo nors valandėlę pabūti vienas. Vienas?
Ne, jis niekados nebus vienas. Komjaunimo biliete
šalia Stasės nuotraukos buvo įdėtas laiškas. Jį gavo
šiandien. Kas siuntė —• nežinia. Veltui bandė spėlioti.
Iš braižo neatspėsi. Aiškiai matyti, kad rašysena pa
keista. Laiško žodžiai Vincui skambėjo lyg mylinčios
širdies muzika:

„Nerašyčiau, bet netrukus nebematysiu Tavęs.
Tu išeini iš Instituto. Iš anksto įspėju — neieškok,
kas rašė laišką, nes suklysi. Tai paprasta mergi
na, kurią šiek tiek pažinai. Aš niekuo neišsiduosiu, kad rašiau.
-°
Dabar pasikalbėkim atvirai, visai atvirai, ma
no Vincai.
Trejus metus Tave myliu. Iš pradžių maniau,
kad tai tik fantazija. Kovojau su savimi, bet die
na iš dienos vis labiau traukė mane prie Tavęs.
Man atrodė, kad gyvenu, alsuoju, mokausi tik
dėl Tavęs. Iš kelių Tavo judesių, veido, išraiškos
visados suprantu, ar patenkintas Tu, ar kas ne
gero su Tavim, nors ir juoktumeis, kaip dažna)
darai. Tu nesi gražiausias iš visų, nesi protin
giausias. Pažįstu ir Tavo ydas. Jos nesumenkino
man Tavęs, jos dar labiau patraukė. Pamilau
Tave ne kaip idealą, o kaip paprastą žmogų. Kuo
toliau, tuo labiau įsitikinau, kad tai ne fantazija,
o tikrovė, kurią pakeisti aš bejėgė, kurios niekas nepakeis.
Gal būt, ištekėsiu kada nors. Gal būt... Bet
visą savo meilę jau išeikvojau Tau, ir ji dar
didesnė, kai jaučiu, kad nebematysiu Tavęs, Tai
ne tiek svarbu. Ne tai noriu pasakyti.
Vincai mano, būk visados toks, kokiu esi
Tu keisies, vyriškėsi. Bet lik visados atviras, ty
ras, su ta pašėlusia meile gyvenimui, kuria už
degi ir kilus. Niekados neleisk niekam jos užgesinti.
Tau ne kartą bus sunku. Tavo būdas keistas,
Jei bus liūdna, jei draugai Tavęs nesupras, o Tu
darysi tai, ką nusprendei, ir žinosi, kad esi tei
sus, jei Tau pritrūks jėgų užbaigti pradėtą darbą,
prisimink, kad yra žmogus, kuris visados galvoja
apie Tave ir myli taip, kaip niekas niekad Tavęs
nemylės.

Iš ANKSiO KREIPTIS:

pripažįstame, ir tuo būdu k ar
tu su korespondentu, užsimerkę prieš istorinius fak:us, Išsijuosę sakome: Klaipėdos sritis tėra“Mažoji Lie
tuva
“, o kaino
šalis -nuo
Nemuno
šeraųpio
pietinio
ša-

Ed. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston Mass. 02-124 USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vilą
AUDRONĖ —. MRS. MARIJA JANSONAS.
Osterville Cape Cod Mass., 02655 USA. —•
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no į Priegliaus baseiną yra dabar tai jau įprastinis vaizdas ne tiktai laikraščiuose:
Prūsą žodžio pagal iro--- ,į>et, kaip matome, jau ir didmiesčių gatvėse.
resnondento
nota bfttUbfttli. LietuLietu-' _
respondento norą
vos ir lietuvių tautos sienos
nukeltos “ į mūšy tikrąsias Nukelta į 7 psl.

Aš baigiu, Vincai. Šypsausi Tau. Kažkada
verkiau, ir dažnai. Laiminga esu, kad galiu per
duoti savo žodžius, niekam nepasakytus.
Skaitau „Indų apsakymus”. Skaitei? Yra da
lykų, kuriuos rašytojas, atrodo, paėmė iš mano
širdies, iš pačios sielos. Štai gabalėlis.„Nenumaldytą meilę visuomet sunkiau pa
miršti. Raghaus Rao jausmo Cundarei negalima
buvo pavadinti pakilia, nepaprasta, visa apiman
čia aistra, dėl kurios ' einama mirti. Bet argi ne
pasitaiko, kad žmogus per visą savo gyvenimą
išsaugoja vienų vienintelę meilę, ir, kur jis be
būtų, ką beveiktų, dirbant ar ilsintis, miegant ir
budint, įdegančioje minioje ar tyliame pokalby
je,— prieš jo akis nepasitraukdamas stovi vis tas
pats pažįstamas veidas! Ir nežiūrėdamas jis ma
to jį, ir negalvodamas visas mintis nukreipia
į jį, nors stengiasi neprisiminti, bet visada jį at
simena. Mirties patale, paskutinėmis gyvenimo
valandėlėmis prieš jį iškyla vis tas pats šviesus
veidas; su juo susiję tokie gražūs, tokie švelnūs
prisiminimai, su kuriais neįmanoma atsiskirti."
Štai ką Tau noriu perduoti iš savo širdies,
mano Vincai. Būk laimingas!"
Vincas pakėlė galvą. Arčiausia jo stovėjo Aldona
Ledaitė.
— Klausyk, Aldona,—■ kreipėsi į ją,—• nematei, kas
skaito ,,Indų apsakymus”?
—- Kam tau? — Aldona žiūrėjo į mirguliuojančią
Nerį.
—• Paskaityti noriu.
—• Nemačiau,— ramiai atsakė Aldona.
Artėjo Valakumpių pušynai. Lyg sidabro priberta
mirgėjo prieš saulę Neris. Iš tolo šaukė vienas kitą
garlaiviai. Jie praplaukdavo taip arti vienas kito, kad,
atrodė, ims ir susitiks. Bet, sukeldami bangų mūšą,
nuplaukdavo kiekvienas savo vaga.
Yra jausmas, stipresnis už meilę, dažnai jos pa
gimdytas — tai tikėjimas, kad su tavim daug tikrų
draugų, kad esi jų vertas. Nėra nieko puikesnio, kaip
su jais gyventi ir dirbti. Tuo nepakanka tikėti. Tą rei
kia jausti. Vincas jautė. Gal būt, tai ir buvo laimė.
Draugai dainavo. Sena upės vaga, Valakumpių
pušyno pakrante, kuria žygiavo pionierių būrys, skrie
jo daina:
Bet svarbiausia, draugai,
Kad širdis ir daina,
Nors pabals mūs plaukai,
Visados būt jaunai

Daugiau bus.

gassing up in canterbury

Some effects to grin about.
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Dabar iš eilės privalome
skaityti šiuo atvėjn 100%
svarbių ir tikrų istorinę ži
nių:
prūso tautovardis
TAT I/’ A m
yra atsiradęs pavyslyje ir
li
JI
ii A-l
4>
999 metais po Kr. jau žino
Ilduodamoi aameninės paskolos iki 5,000 dot,
mas istoriniuose šaltiniuose.
■norgiEių paskolos iki 60% turto vertės.
— Jei jau šitaip,'tai, norint
Už šėras mokama 4%% dividendo iš pelno, už
į tikti korespondento n crams,
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolų
draudimas.
reiktų tik taip toliau skelbti:
Prūsų Lietuva prasideda va
Pilnas čekių patarnavimas.
karuose
ties Vyęla. Bet tada,
Darbo dienos:
kita beda užgriūva: Prūsai
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. P- P*
Prūsai besanti ta pati Lietu
Antradieniais ir' penktadieniais 5 vai. —-8 vai. vakaro.
va, arba Lietuva yra tie pa
21 MAIN St E. Room 207.
Tel JA 8-0811
tys PrūsaLTada prie šios pak
oeaMoaco
tys Prūsai; Tada prie šios
KREDITO KOOPERATY
naujos bėdos kurissi ir dar
NOTARAS
VAS "TALKA"
viena bėda: kodėl tik Klaipė
Griže iš Maskvos: Lietuvos užsinio reikalų ministeris Juozas Urbsys/su portfeliu po pažaste/ ir jo
ANTANAS LIUD2IUS, B.L
dos sritis esanti Mažoji Lie
palydovai-Jonas Norkaitis/kairėj/, gen. Stasys Raštikis ir mi listerio pirmininko pavaduotojas Bi
Bankelis plėsdamas sa
tuva? ir kas ta Lietuva, arba
zauskas. Šitie vyrai bandė sustabdyti "Stalino saulę", bet neturėdami biblinės galios, kuri leido tą
vo patarnavimus, priima "oronto įstaigos bendradarbis Didžioji Lietuva? Žodžiuisapadaryti
žydams, jų kovoje už savo tėvynę, jie neįstengė atsiekti to tikslo ir Rusija Lietuvą okupavo
Dr.
jur.
W.
Mastis
saugoti narių dokumentus^
kurie yra laikomi Komer Namų, farmų, ar bet kurie kant, dabar jau atsirado dar
cijos banke išnuomotam biznio pirkimo - pardavimo viena bėda — gimė “trejybė“.
Prūsų Lietuva nuo pat pavys
seife.Nariai, norintieji tuo
dokumentų sudarymas.
pasinaudoti, prašomi tuo Morgičiai. Sutartys ir. visi kit lio, keistavardė Lietuvių Lie
tuva ir Mažoji Lietuva. Bet
reikalu kreiptis į bankelio
teisiniai reikalai.
raštinę. Už dokumentų saugi, jei yra Mažoji Lietuva,
Toronto:
ŠAUKIAMAS BENDRUOMENĖS APYLINKĖS
VEDA IGNAS ŽALYS.
fojimą imamas visai ma220 RoncesvaUe* Avė.
tai juo labiau turėtų būti Di
SUSIRINKIMAS
as metinis mokestis.
AMERIKOS ATVIRAS
džioji-Lietuva: taigi, iš viso
LE 6-3750 (1—S v. p. p.)
T UR NYP A S
turi būti ne*Yfejybė“,bet aiš:
LE 7-1708 (7—9 v. v.)
Rugsėjo
mėn.
12
dienų
/sek
komisijos, d/ Atstovu.prie
ŲJE TUVIŲ ENCIKLOPEDI- , Hamilton: 21 Main St East
H
“
ketverybė
“
,
ir
tuo
būdu
madienį/, 3 vai. p.p. Windsc Baltų Federacijos,
■ JA
i
JA 7-55-75: FU 3-8928.
Siu metę Amerikos atviras
Liet. Enciklop. leidimas jau
gimė dar viena visiškai ne ro lietuvių Parapijos salęje, 5/DisKusijos dėl pranešimų,
Dėl pasitarimo susitarti tel.
šachmatų turnyras įvyko San
6/Apylinkės Valdybos
kaip
atsiduodanti
bėda.
Ir
808
Marion
Ave,
yra
šaukia
visai prie pabaigos.Šio
minėtu laiku.
Juano mieste/Puerto Rico/.
rinkimai,
mis dienomis laukiama 33
tpruuu! Tai, toliau, nors ir mas metinis visu etinis KLB
Turnyras tęsėsi dvi savai
7/Apylinkės
Revizijos
Ko

-čio tomo. Daugelis prenu
netiksliai, bet nuosekliai ei- Windsoro Apylinkės narių su
misijos
rinkimai,
tes. Buvo žaidžiama 12 ra
meratorių dar yra neatsi ko buvo skelbiamos spau
damas, kurių Lietuvų / ar sirinkimąs šiai dienotvarkei 8/Sumanymai,
tų šveicarų sistema.
lyginę už kai kuriuos gau doje būrelių veiklos apys “Prūsų Lietuva“, ar “Lietu svarstyti:
9/Susirinkimo uždarymas.
Turnyre dalyvavo 163 šach
tus tomus, nors bendrai- kaitos, kurių duomenys vi vių Lietuvų“/ korespmden- 1/Susirinkimo atidarymas,
Remiantis
KLB
statuto
10
matininkai,
tarp jų trys didHamiltonoprenumerato - sus džiugindavo. Vėliau Va
2/Prezidiumo sudarymas,
r iaiperilgai nelieka skolo sario 16 Gimnazijai Remti tas manytų pavadinti Didžiaį 3/Praėjusio visuotinio susi paragrafu,susirinkimas įvyks meisteriai/Benko,
111Cisicnav ucimv, Lombardy
ovmuamy
je.LE leidėjas prašo atsi Komisija Kanadoje, Kraš ja Lietuva? Jei koresponde
nustatytu
laiku
neatsižvel
i
r
R.
Byrne/
ir
24
meisteriai,
rinkimo protokplo skaity
likusius skolininkus laiku to Tarybos sprendimu bir ja Lietuva? Jei koresponden
giant dalyvią skaičiaus ir 93 lošėjai atvyko iš JAV, 11
mas
ir priėmimas,
tas
Didžiąja
Lietuva
pava

atsilygint tuo palengvinant yo panaikinta ir įjungta į
spręs šioje dienotvarkėje nu iš
...............
* *Is
Kanados, ~2 iš Virgin
leidimo darbą.Hamiltone Šalpos Fondą, kuris dabar dintų “Prūsų Lietuvų“, tai 4ZPrape.šimai: a/Valdybos rodytus klausimus.
land.
Re
jų,
57
šachmatinin

visus prenumeratos reika ją perėmė.
lietuviai pavyslio link nėra b/Jždinųikės,c/ Revizijos
kai buvo vietiniai, daugiau
PJ.
lus sutvarko .ir priima pi
gyvenę/ o gal korespondentas
sia iš San Juan miesto.
nigus LE atstovas St. Da GAL JUOSTŲ ĮTAKA ?.. m cka įrodyti, kad jie ten yra
lius, tel.FU 5-8602.Pra
Žyvenę ar gyvenę?/, ir tuo galvojime. Telieka Lietuva, tenkintų šitokiu nelogišku,
Tarp kanadiečių buvo pen
šome tik paskambinti ir
Ignas Žalys
Vasario 16 Gimnazijos
ūdų automatiškai sunyksta arba Didžioji Lietuva, ir,anot klaidinančiu, nevienarūšiu ir
pinigai bus paimti iš namiį direktorius kun. Liubinas ir atkrinta įvardas“Prūsų Li korespondento, “klaipėdos keistu įvardu: lietuviai gy- ki JAV pripažinti meiste
Taip pat norintieji dar už apdovanojo tautinėm juos
srities trijų apskritėlių paša- vena viepąrųe ištisiniame plo riai: Grimshaw, Suttles, Witt, Juano miesto.
I ošimas vyko universiteto
siprenumeruoti LE gali tomis kai kuriuos veikė etuva“. 0 tada nebelieka nė gą, “ V kaip tada tektų va- te “Didžiojoje Lietuvoje, Ma Vranesič ir Žalys.
tai padaryti labai lengvo jus, bet atrodo, gautos juos nereikalingo bei negalimo į djnti vis dėlto didelę Prreg- žojoje Lietuvoje /anot korės
patalpose, kuriose taip pat
mis išsimokėjimo sąly tos suriši) bet kokią būre vardo “Lietuvių Lietuva “,
Turnyre dalyvavo keli lat buvo gera valgykla, kuria
gomis, kurias nustato pats lių veiklą. Paskutinis lai kaip pvz. nėra tautologinio— liaus upyno sritį, kur 1 i e- pondento, tai Klaipėdos šii viai, iš kurių stipriausias- naudojosi visi turnyro daly
prenumeratorius. Taip gi kas tuo susirūpinti ir gel idem per idem posakio“ svies tu v i a i gyvena? Negi tis / ir Priegliaus baseine“, žinomas meisteris Edmar viai ir jų šeimos.
augiau buff. Metinis. Iš lietuvių nebuvo Taip pat buvo padaryta ke
gilima užsisakyti ir Ohio bėti padėtį, nes ir paskuti tas sviestuitas“normaliajame korespondentas ėmęs pasi ydytojų Draugijos premt- niai pas iryžėliai iškriks.
nė vieno išskyrus šio sky letas ekskursijų į fortų EI
BŪKIM SVEIKI
juota looo dol.premija B. O Vasario 16 Gimnazijai
Morro, San Juano senamies
Mirtingumo rodikliai priklausomai nuo išrūky riaus vedėjų.
Kviklio "Mūsų Lietuva". pagalba neturi nutrūkt kol
Pirmų
ir
antrų
prizų
pasidatį, tris geriausius naktinius
tų papirosų skaičiaus/Nerūkantiems rodiklis.l/.
Vieno tomo kaina lo dol. ten yra bent vienas moki
lino Benko ir Lombardy, su klubus, arklių lenktynes EI
u
_ ..
Antrašj tomas jau išėjęs, nys.
J. D.
Nerūkantiems rodikli; =1)
-j*;-nryiwFwBl
rinkę po 10 taškų. Trečių^ Comandante hipodrome, skri
dar bus d,ii I tomai. Pavie
ketvirtų ir penktų vietų pasi dimų į Virgin Island ir tt.
ni knyga pardavinėjama po RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS '
dalino Byrne, Suttles ir Zu- Turnyro lošimo sąlygos ga
15 dol. Ten pat galima įsi
gyti labai meniškai padaly
kermann, gavę po 9 taškus. Įėjo būti geresnės, bet atos
Ji.ųmetą rugsėjo mėn. 26
tą varyje Lietuvos Vytį.
Toliau sekė 7 šachmatinin togavimo planai retai kada
dienų, 6 vai. po pietų. Auš
kai su 81/2 taško: Forma-- būna geresni.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS ros Vartų parapijos salėje,
manek, Mednis, Vranesič,
KANDIDATŲ
kviečiamas Lietuvių vetera
REIKALAS
Prieš dešimt metų Niu
Witt, Hoffmann, Hook ir Mar
TURNYRAS - MATČAS
nų skyriaus narių susirinki jorke gydytojų suvažiavi
chand: Po 8 taškus pelnė:
Jau sulošta keli matė ai
me buvo- minimas rūkymo
Prieš gerą dešimtmetį mas.
ryšys su susirgimais kai
K.Smith, Brandts, Green, Ri tarp astuonių pretendantų į
Hamiltone buvo įsteigta
Darbotvarkėje numatyta ap kuriomis
vėžio formomis.
vera, Radojčič, Avram, Kap pasaulio čempiono vardų.
Vasario 16 Gimnazijai Vo- tarti Lietuvos kariuomenės Prieš dvejus metus D. Bri
lan /IS metų meisteris, atvy / Kaip žinome jaunas Le
kietijoje Remti Komisija. atkūinio paminėjimo paruo tanijos Karališkoji medici
:GULIARIAI
1-9
10-19
20-39
DAUGIAU
akademija šią prielai
kęs iš Argentinos ir apsigy ningrado didmeisteris (Boris
Komisija buvo suorganiza-1 šiamuosius darbus, taip pat nos
NIEKADA
KAIP
40
patvirtino. Tuomet JAV
venęs
San Juane/, Grimshau Spaski nugalėjo estų ilgame
vusiRėmėjų būrelius, ku apspęsti kitus skyriaus veik dą
NERŪKĖ
RŪKĖ
PER
DIENĄ
prezidentas
Dž. Kenedis
PAPIROSŲ:
rie per eilę mėtų apsidėję los klausimus.
ir Blohmi. Po 71/2 taško su tę šachmatų žvaigždę Kere
pavedė specialiai sudarytai
komisijai
paruošti
tuo
mėnesiniu mokesčiu pas
rinko: Shainswit, Mengarini, sų rezultatu 6 : 4, Bubęs paRūkan plaučilf vėžio
pastarąjį dešimtmetį ypač nerūkančiuosius.
rūkančiųjų
Visi veteranai maloniai klausimu
išsamų pranešimą,
toviai rėmė šią vieninte
smarkiai išaugo mirtingu čiųjų tarpe buvo pastebėti tarpe 10,8 karto didesnis,
Žalys, Patty, Schneid, Sua- šaulio čempionas V, Smyskviečiami
susirinkime
daly

paremtą amerikiečių moks mas nuo
kūno
ląstelių bronchito ir plaučių išsi
plaučių
vėžio dažnesni
lę gimnaziją Vakarų Vokierez, M.Colon, Serenyi ir Zun- Įov pralaimėjo Gallerini 2
lininkų tyrimų duomenimis.
pakilimai, taip pat pato plėtimo — 6,1, burnos ert
vauti.
tijojė.Nemažos pinigų su
taks.
Minėtoji komisija tabako logiški pakitimai plaučiuo mės vėžio — 4,1, ryklės
Šių metų sausio 13 d.
I’amiltono skyriaus
mos buvo sukeltos pertą
vėžio — 3,4, virškinimo
comisija
paskelbė
savo kenksmingumą sveikatai ty se.
Puerto Rico šachmatininkų Kitas pasaulio eks - čempi
Valdyba.
laikotarpį ir laikas nuo laidvejų metų tyrinėjimų re rinėjo trimis būdais: atlie
Epidemiologiniai
žmo trakto vėžio — 2,8, atero
svetingumas
liks ilgam lai onas M. Tai nugalėjo stip
sklerozės
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1,7
—
2,6
kar

zultatus 400 puslapių ap kant bandymus su gyvu nių tyrimai
parodė, kad
imties knygoje, pavadinto liais, klinikinius ir epide rūkantieji dažniau
serga to didesnis, negu nerūkan
kui
šio
turnyro
dalyvių atmin riausių Vengrijos šachmati
je „Rūkymas ir sveikata". miologinius tyrimus.
plaučių vėžiu,
negu ne čiųjų.
ninkų Portisch rezultatu 51/2
tvje.
Taip pat buvo nustaty
Atliekant bandymus su rūkantieji. Rūkantieji daž ta, kad mirtingumas rū
Paskelbti duomenys pa
: 21/2. Tokia pat pasekme
120
šachmatininkų
ir
jų
šei

remti 1 123 000 JAV pilie gyvuliais, pastarieji buvo niau serga lėtiniu kosuliu, kančiųjų tarpe pareina dar
L ar*
tabako dūmais dusuliu, krūtinės ląstos li ir nuo rūkymo intensyvumų atskrido specialiu lėktų- d any. didmeisteris Bent
....
čių stebėjimu bei apklau veikiami
IV-SIS PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
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vomis. Buvo įrodyta, kad mas būna nusilpęs. Visos
ciją JAV visuomenėje.
karų
vietiniai
šachmatiniudmeisterį
Boris
Ivkoy.
Buvo tiriami 40—60 m.
tabako dervos kai kurios tos ligos stiprėja, ligoniui
{vairių ligų ryšys su pa sudėtinės dalys sukelia vė toliau rūkant,
Sekančiame matčų rate
ir švelnėja amžiaus vyrai, Didžiausias
kai surengė šaunų priėmimų,
Argentinos Lietuvių Or pas ir einamąsias sąskai pirosų rūkymu buvo jau žį.
rūkyti.
Kaip jau skirtumas mirtingume tarp
Kitos sudėtinės dervos metus
kuriame
dalyvavo
vietinės
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sukūlė Gellerį, o Tai
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nustatytas.
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Kiekvienų rytų specialus
kalu.Išklaus ius visų organi tyvą. Lietuvių tarpe yra ne- iilu brontMu b.i pl.u ganizmo atsparumą vėžį da — mirtingumas nuo skirtumas mažėja. Žymiai
zacijų nuomones,prieita iš mažai pasiturinčių asmenų, čių išsiplėtimu, šios ligos sukeliančių medžiagų at minėtųjų ligų rūkančiųjų daugiau miršta žmonių, autobusas veždavo šachma vęs. Šio Spaski /Leningrad/
tininkus ir jų Seimas į pliažų, ir Tai /Ryga/ mateo nugalė
rūkyti iki 20
vados, kad šį kongresą ruoš kurie savo atliekamus pini-JĄV sudaro pagrindinę žvilgiu.
tarpe 68 proc.
didesnis, pradėjusių
gus leis į apyvartą savųjų mirtingumo priežastį. Pametų amžiaus, palyginus su
negu nerūkančiųjų.
paprastai į gražiausių viso jas įgaus teisę iššaukti į ma
Argentinos Lietuvių Orga tarpetuo
Atliekant klinikinius ban
baŽu keldami tte- 35^"^
tais, kurie pradėjo rūkyti,
nizacijų ir Spaudos Taryba
Pagal
atskiras
mirties
je saloje Luguillo, kuris ran tčų pasaulio čempionų Petro*
stebėta ir
mirė daugiau kaip 500 000 dymus, buvo
sukakus įfi metams.
pa priežastis mirtingumas rū
ateroskleroze, apžiūrėta tūkstančiai
Išrinktas visų 16 organiza tuvių ekonominį gyvenimą žmonių
dasi
apie 30 mylių nuo San s j anų sekančiais metais.
yra nuo
41 000 — plaučių vėžiu ir cientų. Šių bandymų išva kančiųjų tarpe
E.
Doc. E. BORKAUSKAS,
cijų atstovų komitetas.Ar
dažniau 1,7 iki 10,8 karto didesnis,
15 000 — bronchitu bei da — rūkantieji
gyd. A. GASYS
timiausiu laiku bus sudary
LIETUVIŲ CENTRAS plaučių išsiplėtimu. Tyrimų serga įvairiomis ligomis ir negu nerūkančiųjų. Pavyz
perserga už džiui,
mirtingumas
nuo
tas vykdomasis komitetas, ARGENTINOJE
duomenys rodė, kad per jas sunkiau
kuris pradės kongreso pa
Šiuo metu Lietuvių Cen
rengiamuosius darbus, pa
laikys ryšį su Pietų ir Šiau tras yra viena aktyviausių
rės Amerikos Lietuvių Ko organizacijų. Nors ji yra
lonijomis ir viso pasaulio ir savišalpinė, bet labai
lietuvių spauda bei vietinė daug kreipia dėmesio į lie
mis argentiniečių organiza- tuvių kultūrinius ir lietuvy
cijomis,kurios talkininkaus bės reikalus.Jaišiuo metu
spaudos beri kitomis propa vadovauja naujos emigraci
gandos priemonėmis. E. jos ateivis Vytautas Balčiū
nas, baigęs Kauno konser
vatoriją Jis ir pati organi
LIETUVIAI ĮSTEIGĖ
KOOPERATYVĄ ARGEN zacija kreipia labai daug
dėmesio Į priaugantį jauni
TINOJE
mą. Iš jaunimo jis yra su
Po kelių metų nepavyki! daręs gražų orkestrą, išau
šių bandymų suorganizuoti ginęs gražaus tembro dai
Argentinoje lietuvių koope nininkę Z. V alatkaitę, kuri
ratyvąšiemetšią mintį ap palydima orkestro ir solo
s įėmė vykdyti energingas partijose, atlieka lietuvių
lietuvis verslininkas Anta liaudies dainas.Veikia gra
nas Jasuitis.Jis liepos mėn
llclpriėjo konkrečių rezul
Klebonas su skautais vasaros stovykloje. Iš kairėfs: skltn. M. Daniliūnajtė,
merg. stov. adj., pfsktn. D. Chainauskienė, seserijos vadė, stovyklos taitatų ir tuoj pat kooperaty nės vadovybė je.Rugpiūčio
kin'inkės — vyr. skautės: B. Eidimtienė, Ir. Dragūnevičienė ir B. Rauckienė;
vui steigti įsirašė per 5o 7 diena L.C. jaunimas buvo
II eil.: skautų vietin. sktn. M. Chainauskas, bern. stov. adjutantas skltn.
asmenų. Artimiausiu metu suruosęs jaukų šokių vaka
.ondono, Ont., parapijos komitetas. I eil. iš kairės: J. Ordas, L.Eidimtas, E Blyskis, jungtinės stov virš. kun. B. Pacevičiuis, pad. vyr. skltn. A. Drakooperatyvas pradės savo rą, kuriame dalyvavo Argen
un. B. Pacevičius, pirm. J. Butkute; II eil.: P. Genčius, K. Kudukis, Br. gūnevičius, rėmėjų pirm. V. Gudelis ir sktn. L. Eudimtas su vaikaičiu.
veiklą. Daugelis lietuvių tinos Grožio Karalaitė Juk
Ilitelus, Daniliūnas r A. Petrašiūnas.
E.
pasižadėjo savo santau- naitė.
Scenes from the aotivfUes of London, Ont., Lithuanian parish, cole
TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Windsor

Lietuviai veikia visur

rating first anniversary.
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Montrealio lietuvių šeštadieninių mokyklų PIKNIKAS
DLK VYTAUTO KLUBO ŽINIOS

SĮ SEKMADIENĮ, RUGSĖJO MĖNESIO 12 DIENĄ, VALEE BLEUE
SLIDINĖJIMO VIETOVĖJE
PAMALDOS 11:30.
PROGRAMOJE :
Vaikų sportiniai pas ir odyma i. Ru ngty nė s . Šokiai.
Laimėjusiems dovanos, užkandžiai.
„ Pasilinksminti turės progos ir tėvai ir svečiai.
VAŽIUOTI: Auto Route arba 11-tu keliu / 6 mylios už St. Adele/
VIETOVE turi negilų smėlėtą vaikams tinkamą maudytis ežerė
lį, pakankamai vietos pastatyti mašinoms, muzikai gerą
garsiakalbių sistemą, didelį restorano pastatą, kurį galima
„ panaudoti blogesniam orui esant.
PRAŠOME VISUS DALYVAUTI IR_TUO PAREMTI MUSŲ ŠEŠTADIE
NINES MOKYKLAS , BŪTINAS MUSŲ DIDELEI KOLONIJAI.
/Tik labai blogam orui esant šis piknikas būtų atidėtas sekan
čiam sekmadieniui/
Tėvų Komitetas ir Mokytojai.

Praeitoje savaitėje, Trust čiai: pirm. JrPetrulis, viceCo;HVytautas“ turėjo savo p - kais Jonas Vanagas ir K.
narių susirinkimą, Lju morgr Martinėnas, sekr.Alb.Norkečių sukėlimui, kuris buvo ga- liūnas ir v- bos nariu I. Petną.g&usus atsilankiusiais, ne rauskas.
žiūrint nors buvo darbo die
Statyba eina visu spartumu
nos ~ antradienio vakaras. ir jau daromi vidaus įrengia*
Susirinkimas entuziastigai ‘ irieji darbai pirmojoje pa
išdiskutavo ir į priėmė 'užbai stato dalyje,numatoma grei
giamąsias sųlygas pasirašy tai ten perkelti veikiantį da
mui su Klubu. Sųlygų api bartinį biznį ir nugriauti dar
ŠAUNIOS POVESTUVINĖS
NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI REIKALINGAS
bendrinimas įstatyminėmis stovimu dalį vykdant statybą
VAIŠĖS
asmuo, kuris galėtų rašyti mašinėle. Gali bū
taisyklėmis buvo perteiktas toliau.
Kanados
armijos kapito
ti moteris ar vyras, eventualiai, gali būti pen
notaro J. Bernoto, kuris paMUZIKOS STUDIJA,
nas
Vaidotas
Paukštaitis,
sininkas ir gali net nemokėti mašinėle rašyti,
f;al priimtas abiejų pusių sųkaip karių priimta, oficivedama
operos
solistės
E.
jis
čia
bus
išmokytas
rašyti.
Darbas
pastovus
ygas pabaigs ruošti doku
ales vestuves turėjo savo
Kardelienės, muzikos pa
ir lengvas. Ir dėl laiko gali būti susitarta. At
mentus ir tučtuojau skolinto mokas
karinės tarnybos vietoje.
pradeda šio rugsėjo
lyginimas
taip
pat
gali
būti
net
aukštesnis
už
jai galės įnešti skolinamųjų mėnesio 20 dieną. Priima
Tačiau ir jis ir tėvai pa
eilinį mšinėle rašančio, nes yra tam galimy
norėjo vestuves atšvęsti
pinigų sumų į tam specialių mi nauji mokiniai. Tuo rėk
bių. Prašoma skambinti tel: DO 6-6220.
lietuvišku papročiu su
sųskaitų, kuri bus Klubo ir kalu prašoma skambinti te
savo giminėmis ir artimTrust Co.TVytautas“ kontro lefonu: PO 7-0473.
RALTIĮOS STOVYKLOS KANADA KAS NIKELĮ
aisiais ir tuo tikslu iškėlė
lėje.
ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS
PATALPOMIS
GVATEMALOJE.
tikrai šaunią puotą, į ku
Morgičių suma apribota nuo
rią susirinko apieŽOO da150,000 iki 200,000 dpi.,nes Ponios Lukošienės motina, kviečiami pasinaudoti visi Kanados firmaINCO gavo lyvių-svečių, visų ateivi Viktorija
Ališauskienė-Kastatyba gali kainuoti nuo valiūnienė, kurios Ponai
Montrealio lietuviai o vnač Koncesiją 4O-čiai metų kas jos kartų.
250,000 iki 300,000 dol. Pir- Lukošiai
i^Kosiai įauKia
Keitoii- Montrealio lietuviai, .o ypač ti ir rafinuoti nikelį Gvate- Programą vedė Inž.A.Pu
laukia iau keliolijaummąs.Raktai gaunami pa. maiOje .Kasmet bus iškasa- Barauskas su humoru.
muosius 3 metus paskolų grą-ką metų,
Juozų Piecaitį,tel. 725-34 2 ma uz šomil.dol.nikeliu
Pirmiausia programos
žinimo 7n®b“sL;į®fe“Lpįu^
IŠ VOKIETIJOS
arba
pas
Pranų
Ručinskų,
Firmos
centras
yra
Sudtvarkytojas
pakvietė paši
sKl^s^amortilavimų pradas atvykusi Dr. Damijonaitielei. 481-2957. Stovyklos pa būryje, Ont.
sakyti jaunavedžio tėvelį,
lyginti grąžinant nemažiau nė
ne svečiavosi pas Ponią Stt state yra virtuviniai pečiai, Manitoba> Saskačevanas ir Pranas Paukštaitis savo ir
rėlienę, pp. Viliušius, pp.
pareiškė pa
5% kasinėtai morgičių sumos. Adomaičius ir kt.bičiulius. indai, bėgantis vanduo ir ke- Alberta susįtarė sudaryt žmon,os
ktas
lovų.
Patalinę
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erij
provincijų
ekomominę
Trust Co.“Vytautas“ kiekvie Dr.Damijonattienė keliau atsivežti savo. Be sales ir [ .* •_ Į-lau^irhui išdiskn
x
Pėkonais metais• savo tarpe darys ja su dukterim Dalia ir sū virtuvės dar vra trvs atski lary?^ lr Klausimui įsūisKu jO vlsiems uz atsilankymą
tuoti nutarė spalio 14 dienų Jir
visus vaišinta
sprendimus, pagal iš ankstonum
___ _Vitalių.
_______Iš Montrealio ri kambariai
pareikštus skolintojų pageida pp. Dąjnijonaičiai išvyko Į
susirinkti Reginoje, Saskače lietuvišku būdu ir visu nuoČikagą ir kt
vintus, kam ir. kiek grąžinti JAVTA-tzb+ .
REIKIA BAIGTI
veno provincijos sostinėje, širdumu. Vakaro vedėjo pa
paskųlos. Visi skolintojai • Ponia Strėlienė ilgojo
STATYBA
« Šį savaitgalį nemaža mū- pakviesti nuoširdžius syeisų tautiečių iš tolimesnių įinimus pareiškė AV Kleb.
prisiėmė lygias nario teises Darbo Dienos savaitgalio
“Baltijos“ Stovyklos komi vietovių lankėsi Montrealyje^ J-K-ec ys į Nušaus 1S
sprendiniuose. Išsirinko val buvo išvykusi į New Yorką,
lankėsi Pasaulinėje pa
domuosius organus 5-kių me kur
_
rodoje ir Pabaltijo valsty tetas tikisi, kad su visnome vien tik vienose vestuvių
tų terminui, pasilikdami tei bių Dienoje .
nes pagalba užsibrėžtų sta vaisese buvo pastebeta ke bonas Kisielius ir Irt.
sę nepaprastam atsitikime,
tybų ir sudaryti žymiai pa *lėtas ’seimy: is ’’
'r J Hartford
Labai gražiu žodžiu jauluditai pasirašius šaukti vi • Laurinaičio J.maisto krau togesnes sųlygas visiems Conn. Krisciokaiciy seimą navedžius paskeikino svesų narių susirinkimų.
Toronto p. Sutkai
tuvė, dėl dukters Julijos ve stovyklaujantiems į ar, noriu p.K.Petrulienės ir V.Kielos glas
į valdybų išrinko ir kurie dybų, bus uždaryta rugsėjo tiems vasaroti svečiams.
sesutės su savo vyrais iš tis.
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*ijentus apsipirkimus pasi<
Pas pp.p.Norkeliunus vieše Kapt- v> paukštaitis, apPARĖMĖ
daryti ankščiau.
jo.sesutė su šeima iš JAVar įarį vestuvių aplinkybes,
Dr. J. SEM0GAS
• Lietuvių Dienoje St.Ca^5- Mary Bendžiūnas: po daugelis kitur.
dėkojo tėvams už visus rū
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Pzevuckas.
Matusevičius
įkilęs
is
Lietu
lantradienį ir
Visiems didelis ačiį. Pr.R. vos nuo Kalvarijos ir Bindo- į kolegą armijos Kapitoną
(penktadienį
4 p’ ra'
žinotos.
kas.gimes Montrealyje.
J.K sielių, jį sveikinusi,
trečiadienį 7—9 p. m.
atsiliepė įam skirtu kole• Ponia Bulotienė su šei
atsiliepe
• Į Otavą, p.p. Jurkų ma sugrįžo iš Europos,ten. New Yorko pasaulinėje S^ku zodziu.
šeštadienį 11—1 p. m.
krikštynas buvo išvykę praleidusi visą vasarą.
parodoje šį savaitgalį įvy , Vaišėms
Vai^e“s besitęsiant
be-slt^^aJ vy^yPO 7.3175; namų DO 6-9582 iš Monrealio pp. Jurkai *
L-xG,ra^yte.taip
ko Pabaltijo valstybių die
šokiai, pašnekesiai pa
ir Dr.J.Semogas su Ponia. sugrįžo iš keliones po Eu- na,
na. kurioje lietuvių
lietuviu meni- ztntys,
zmtys, nes dalgių
dalyvių įwiru
įvairu
nę dalį išįildė choras, ve
ropą.
Dantų gydytojas
damas muz. V. B altruš ai- xVai?®s ,^uvo -p
čio ir tautinių šokių grupė tikrai turtingai, labai m
Dr. J. MALISKA
vedama J. Matulaitienės, karnai skoningai ir išt
1396 St Catherine St W
gingat.
Suite 419, tel. UN 6-8235
Residence MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENE

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

DR. V. GIR1UN1ENE
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.
RA 7-5552; namų RA 1-0656

STASYS DAUKŠA LI., D,
4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir
861-8479

ADVOKATAS

, JOSERH R. MILLER
B. A., B. C. L.
Suite 205
168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

"NEPRIKLAUSOMOS
t»IETUVOS'r SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pa
Sav. J'. Išganai ris.
kvietimus ^vizitines kor.
Visų fūšiy auto-mašiny taisymas ir dažymas.
teles, J vairius blankus)
receptams lapelius, ve Lietuviams taikomos nuolaidos ir greitas patarnavimas.
dybinius pakvietimus,
mirties atveju užuojau
St. Jean ir Guillaume g-viy kampas,
tos laiškus, padėkos kor
Longueuil, P.Q.
teles, visokius" stat men
Tel: OR 7-5616 arba OR 4-7038.
tus", vokus su adresais,
laikraščius, žurnalus ir
knygas.
Darbą atlieka pigiau,ne
Jean Carny.
gu kitos spaustuvės.

ORLEANS AUTO BODY

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

Adresas:7722 George St.
LaSalle, P. O. Canada.

Suite 2Q01
Tel.: UN 6-4364

ALLIANCE
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ,
BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

’’LITAS“

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 ■ 5827

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.

7.6% už asmen. paskolas
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas Iki $10,090.

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekmadieniais
nuo 1O.3O iki 12.30 v., darbo dtenomis^nuo 1O iki 3
v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius;vakarais
trečiadieniais ir penktadien tais nuo 7 iki 9 valandų,.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: diena-penkta
dieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais-pirmadieniais,
trečiadieniais ir penktadieni ais nuo 7 iki 9 vai.

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitu* „Parama“ moka 4J4% vieton 4J^% ir už
asmenine* paskolas „Parama“ ima 7% vieton 7J4%.
Už paskolas ir — morgičių* — 6J4%Paskolos mirtie* it'invalidumo atveju apdrausto*.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje,
bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariai* gali būti kiekvienas lietuvis,
gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:
dieno* metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvienų dienų,
išskyrus sekmadienius;
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Lietuviai advokatai

A.E.McKEGUE, O.C.
Barrister and Solicter
Advokatas ir Notaras
Telefonai: EM.4-1394
EMK4-1395.

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

1008 Northern Ont.Bldg.
330 Bay Street.

J

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius
bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti
bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimų.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi
patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS namų statyba, gavus
plieno balkius ir kt. me
džiagą , pajudėjo labai
smarkiai - sienos jau iš
mūrytos iki antro įaugėto
išpiltos la. grindys ir ruo
šiamasi jas pilti 11a. ;žemutiniuose rūsiuose veda
mi vandentiekis ir kanali

rsxld«nc>n>o> namai,
aparfmantai, investac i jos,
margičiy paripinimat.

Moderniausias vidaus įrengimas.

Mergišiai 61/5 procento.

“VĖŽINA

Statyba vyksta Godbout g-vėje prie 76 g-vės kampo.
Skambinti:

REALTIES

LaSalle.
DU - 5818.

REALTIES INC.
Montreal Real Estate Board
Nariai.
D. Baltrukonis
RE 7-0844
ANTANAS ŽUKAS
P. Rudinskas
HU 1-2957
1855
WELLINGTON ST.
J. Skučas
RA2-6152
Tel. WE 2-0644.
Sklypai, residenciniai namai,
TAISAU IR PARDUODU
apartmentai, investAcijos,
ŽEMOMIS KAINOMIS
mrogyčiy parūpinimas.

LAIKRODININKAS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

6571 - 10th Ava.,Potomovnt

APSIDRAUSK!
^DAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

S«v. Andrivs Zlaivnat.

3907 Rosemont Blvd.
Tel: 722-2472
Res. 722-4735
I GAISRAS - AUTOMOBILIAI
ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ.

Koooocooooooooceooooooe

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.
SIUVU. PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.
(storidžiai).

6396 Bannantyne, Verdun
PO 7-6183.

1.G.ELECTRIC Rdj
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue
Lachine. Tel. 631-0882.
PINE LAND CORP,
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. Hubert,
netoli St. Helen salos
(1967 m. pas. parodos vieta)

Monfraal 36, P-Q725-9788.

Montreal Raal Ettafa Board Mariai

KEATING FORD
Sales Limited

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ud. Texaco atstovas.
Aliejui ir įrengimai apiildytnul.
Nemokamas krosnių valymas ir
aptarnavimas.
Tel: 739-9328,

zacija. Visu spartumu no
rima įrengti gerokai pra
plėstą didžiosios salės
virtuvę. Į praplėstą didžią
ją virtuvę dabar superka
mi sunkesnio tipo įrengi
mai, kurie patenkintų di
džiųjų vakarienių ir ves
tuvių /čia dažnos vestuvės
turi 600 - 800 žmonių/
reikalavimus.

PARDAVIMAS - PIRKIMAS

LUXE DUPLEXES

Kviečiame įsitikinti.
Spausdintus galime prilm
tl paštu ir paštu prisiųsti

NOTARAS

DR. IRW1N C O P N I C K
Dantų Gydytoja*
4966 Decarie Blvd.
Suite 7
Montreal, Que. Tel. 489-3191

Ar žinomaųkad

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

4415 Bannantyne Ave.

Tikslus ir greitas
patarnavimas.

DISTRICT ESTATE
BROKERS INC.
Montreal Real Estate
Board nariai
3907 Rosemont Blvd.
Tel: 722-2472
Res. 722-4735

FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars

I year guarantee
Kreipkitės į
LEO GURECKAS
SALĖS MANAGER* S ASISTENT

Namai, žemė, paskolos
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254. A.Gražys - 739-9328
Adresas: 5974 Turenne,
P.Jasutis - LA2-7879
Montreal 5, Que.
1
10 rogty patirtis.____

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

Keating Ford Saias Ltd.
TeL namų DO 8 • 2848
įstaigos 768-8529

