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Mao Tse-tungas, 
politinę košę virdamas, 
linksmai nusiteikęs, kai 
įsikišo tarp U.ThantO ir U THANT, generalinis sekreto- 
Indijos su Pakistanu vadų Hus.

JUNGTINIŲ TAUTŲ
PILNATIES SESIJA

stovi prieš ('augelį problemų: 
karai Vietname, Indokinijoje, 
kolomalines* problemos, per
sitvarkymai fyšiun. su JTCSHASTRI & AYUB IN LONDON . . .

Jie kalbasi, bet nesusikal- padidėjimu, naują narių pri -
ba.

KINIJA IŠKYLA KAIP 
AGRESORIUS

Kinijos komunistai ir teo
riškai ir faktiškai visą laiką 
reiškiasi kaip agresorius. 
Ankščiau pasigrobė Tibetą, 
po to buvo užpuolusi Indiją, 
pastoviai dalyvauja Vietkon 
go kare, bandė pasigrobti ma 
žas pasienio valstybes - Ne 
palą, Butaną, kėsinosi į Bur 
mą, o dabar Indijai pareiškė 
ultimatumą, reikalaujant indą 
pasitraukimo nuo Kinijos šie 
nos. Tačiau duotas triją die
ną terminas išsibaigė ir Heki 
nas ultimatumą pakartojo se 
kančioms trims dienoms.

Indija teigia, kad Pekinas 
prasimano pavoją ir pasiūlė 
mišrią komisiją patikrinti kai 
tinimams, bet Pekinas netu 
rėdamas įrodymą, pasiūlymo 
nepriėmė. A r Pekinas ištesės 
antrąjį ultimatumo terminą, 
neaišku.

KARAS VIETNAME 
T ERESITĘSIA

ėmimas, nusiginklavimo ir a- 
tomint'o ginklavimosi, organi 
,zacijos klausimai, mitybos, 
nepaprasto gyventoju dange 
jimo ir eile kitu klausimu!

Viena iš svarbiausią JTB 
problemą - Indijos karas su 
Pakistanu. Šiame kare Indija 
neabejotinai yra agresyvioji 
pusė. Indijai susiskaldant, 
Kašmiras buvo paliktas plebi 
scitui,atseit - tegul patys gy 
ventojai pasisako, ko jie no
ri. Pakistanas to ir siekia, 
o Indija reikalauja Kašmira 
pripažinti jai be jokią gyven 
toją atsiklausimo.Pakistanas 
sutinka baigti karą ir tartis 
del taikos, kai Indija nesutin 
ka. JTO gen. sekr.U.Thanto 
misija Indijos-Pakistano ka
re nepasisekus, siūloma im
tis griežtą priemonią ir politi 
nią ir ekonominių. Ir tą turės 
spęsti nigs. 21 d. prasidėju
si pilnatis.

FEDERALINIAI 
KANADOS RINKIMAI

Amerika į Vietnamą pasini) 
tė naują kariuomenės dalinių 
i(r Laras Vietnamui pradėjo 

sektis. Vietnamas vieton gy 
nęsis, pradėjo eiti pirmyn.

Laimi Amerikos technika. 
Nors priešas turi žmonių per 
teklią ir ją nesigaili kišti į 
karo “skerdyklą“, bet ir tas 
nieko negelbsti. Milžiniška 
ginklą ir karo priemoniąjpėr 
svarą, kokią turi Amerika, 
nadaro savo.Amerika ne Vo 
kiętiją kuri “užspringo# rusą 
žmonėmis. Čia karo mašina 
yra daug galingesne už kini 
žmonių masę. Tai yra labai 
žiauru, bet tikrovė yra tokia 
ir gražiais žodžiais jos nesi 
švelnysi.

SĄSIUVINIAI 
MOKYKLOMS

Naujų mokslo metų 
pradžiai lituanistinėms 
mokykloms bus išleisti 
specialiai skirti sąsiuvi
niai- -__________________ ,

D1K VYTAUYO KLUBO 
REIKALAI.

S.m. spalio 3 d. 2 vai. po 
pietą įvyks Baro atidary 
nas naujojo pastato I - je da 
lyje. Kviečiami visi klubie- 
čiai su savo svečiais kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.
. Prieš atidarymą baro bus 
Pašalpinės Draugijos, pir
mas po vasaros sezono, su 
sirinkimas.

Trust “Vytautas“ Co. jau 
pradeda priiminėti pinigą su
mas į I-ją morgičią sąskaitą 
visi notariniai dokumentai 
jau yra paruošti ir šioje sa 
vaitėje įvyks pasirašymas.

Klubo Valdyba.

Partijos pradeda aiškiau 
skelbti savo programas. Nau 
joji demokratą partija iškėlė 
du pagrindinius rinkiminius 
šūkius: visuotinis emeritari 
uis draudimas ir visuotinis 
“Medicar“planas. Be to nauja 
demokračiai reikalauja, kad 
senatvės pensija, atsižvel 
giant į pragyvenimo pabran 
girną, turi būti pakelta iki 
100 dolerių mėnesiui.

Už 100 dol. senatvės pensi 
jos pasisako ir konservato 
riai.

1OOOO AGENTU SEKA 
VAKARU TURISTUS 

RUSIJOJE
Kaip paskelbė Londo

no dienraščio "Sunday 
Telegraph" Maskvos ko
respondentas, tūkstančiui 
sovietinių agentų tenka 
sekti į Sovietiją atvyku
sius Vakarų kraštų tu
ristus. Be to, į sekėjų 
skaičių įeina ir įvairūs 
patikėtiniai ir jų tarpe 
nemaža menininkų, mok
slininkų bei kitų intelek
tualų. Pagaliau, KGB 
/Valst. Saugumo Įstai
gos/ agentų tinklą dar 
papildo 25 parinkti už
sieniečiai-tai daugiausia 
įvairių kelionių biurų sa
vininkai ar tarnautojai. 
Sustiprintas užsieniečių 
sekimas vykdomas lygia
grečiai su sovietų "Intu- 
risto" planų plėtimu. Ligi 
1968 m. numatoma pas
tatyti 70 viešbučių, 40 
motelių ir 20 campingo 
vietų. Užs it 
skaičius 1964 
siekęs viena milijoną as
menų ir 4ikimasi, kad 
1968 m. jis pakilsiąs dvi
gubai. Vakarų turistus 
seką turį keletą uždavi
nių: suverbuoti galimus 
agentus, apsaugoti sovie
tinius piliečius nuo gali
mo "užkrėtimo Vakarų 
bacilomis", pagaliau,tie
ms turistams norima su
teikti kiek galima teigia
mą Sovietų Sąjungos 
vaizdą.

E.

Jonas Čjrūnas ir Irena Kuniutytė, sukurę šeimos Fridrikas Ramgnauskas ir Julija Laurinaitytė, sukūrę 
židinį. Ztūr. 8 pusi. Foto S. Dabkaus. šeimos židinį. Ziūr. 8 psl. Foto Tony Kaurinaitis.

VATIKANAS PS.IEŠ SVAR 
BIUS SPRENDIMUS 

Popiežius Paulius VI rugs- 
sėjo 14 d. atidarė paskutinę 
Vatikano suvažiavimo sesi 
ją ir pareiškė staigmeną: 
jis įsteigiąs Vyskupų Sino
dą, kuris jam padės sprę
sti Katalikų bažnyčios rei
kalus. O pirmame darbo 
posėdyje jis nužymėjo ir 
Sinodo veiklos gaires. Jos 
nurodo, kad vienašmenis 
Popiežiaus valdymas pav- 
keičiamas kolektyviniu. Si 
sprendimą daug kas laiko 
reviliuciniu.

Dabar dienotvarkėje la
bai svarbus klaus imas-ti
kybos laisvės, dėl kurio 
anksčiau vyko debatai irč 
ypač stipriai jie vyksta da 
bar, šiai sesijai prasidė-

KANADOS DERYBOS SU
IJZDANGIN1NKAIS į,’ Olandijos Amerikos, 

.... . Kanados ir kiti vadin. pa-
Kanados komisija išvyko į žangieji kardinolai, kai 

Lenkiją, Vengriją, Cekoslo- jiems priešinasi tokių kra 
vakiją ir Rusiją tartis del pre štjj kaip Ispanija ir pan. 
kybos ir kitais ekonominiais Šiuo svari)iu klausimu 

Pop. balsavimus atidėjo, 
bet atrodo, kad jis eina su

Užsienio turistų 
. ‘„..m. buvo pa-

• Heidleberge gyvenąs dr. 
Hermann Budensieg š.m. 
liepos 22d. baigė versti 
į vokiečių kalbą K. Done
laičio "Metus". Tai ket
virtasis "Metų" vertimas 
į vokiečių k.

klausimais. Kaip žinoma, ši
tos valstybes Kanadoje perka pažangiai8iai8> kas rodo 
daug kviečią, chemijos pro Vyskupų Sinodo sukūrimą, 
dūktą ir kt.

o Šv.Lauryno upėje ties Mon 
trealiu susprogo didelis laivas binas yra svarbus, nes jis 
kuriame žuvo S tarnybos žmoi reikalingas kovoje su ko- 
nės Snrones laivas sudevė k«i‘ie dėjimones. sprogęs laivas sudege. laisvėg nepripažįsta.

Berlyno burmistras Brandt /kairėje/, pra
laimėjęs rinkimus kancleriui Erhardut.

ko taip pat reikalavo paža 
ngieji.

Tikėjimo laisvės paskel

SCHWEITZER'S FUNERAL AT LAMBARe'ne'

D-ro Sveicerio laidotuvės

VISOKIAUSi LIETUVIŠKOJO
GYVENIMO 

1O MĖNESIU IKI PASAU
LIO LIETUVIU JAUNIMO

KONGRESO
Paruošiamieji darbai prasi 

dėję- prieš metus Tabor Kar
moje pas PLB V-bos Pirm.J. 
Bachuną, šiuo metu jau yra 
vedami PLJK komiteto Pre
zidiumo. Prediumo pirm. Al
gis Zapereckas buvo suš.u 29 East 57th
kę s posėdį riig]>iucio 22 3t^eet)Tenth Floor, New 
d. Čikagoje. Posėdyje daly - York> N. Y. 10019, USA. 
vavo Gabrielius Gedvilą, Vac Tel:/212/ 752-0099. 
lovas Kleiza, Rimas Staniu- Lapkričio 13-tai dienai 
aasĘugenijus Vilkas ir sekr.; New Yorke pasirašyta su 
Zita Acalinaitė , kuri pakei tartis su Madison Souare 
tė į Europą- išvykusią Graži Garden sale ir įmokėta 
ną Musteikytę. 1O, OOO dolerių. Pinigų

Daugelis Kongreso progra- teko skolintis, 
mos pasisėsimas Jau užsakomi bilietai
mos dalią, pasisekimas prik) gį.į laurtuoB ir zenk- 
ausysnuo entuziasmo, kuris dail.T.Valius. Ženklelio 
yra randamas akademinio jau kaįna ne mažiau kaip 25 et 
nimo tarpe. Todal prezidiumo 
nariai vyko į-visas praeitą 
savaitgalį į vykusias akade 
manio jaunimo stovyklas.

Vienas iš svarbiausią Kon 
greso tikslu - sutraukimas lie 
tuvią jaunimo iš Europos, PAVERGTŲJŲ SEIMUI 
Pietą Amerikos ir Australijos pradedant naują sesiją, S 

■sukelti tam tikslui Luo d u d£nag v.Banaitis,K.Bie 
giau lesų-. Artimu laiku bus - -- — - ----
kreipiamasi'į visus lietuvius 
su prašymu paremti PLJK 
darbus.

PLJK Informacija.
AMERIKOS LIETUVIU TA 

RYBA
Žygiui į Jungtines Tautas 
paskyrė 1OOO dol. ir 1OOO 
paskolino.

lOO-tui senatorių įteik- 
lotas memoran 
JAV konsulia-

DUOMENYS
VEIKLUS 

KOMITETAS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBEI 

atstatyti enegrgingai tęsia 
organizavimą žygio į Jung 
tines Tautas. Plaukia tam 
žygiui aukos iš įvairių JAV 
ir Kanados vietovių. Komi 
teto adresas: Committee 
To Restor Lithuania's In-

dail.T.Valius. Ženklelio

et.
Visi bolševikai, neišski 

riant nei Vienybės, sklei
džia gandus, kad žygis ne 
įvyktų arba bent būtų pake 
nktas, surtukdytas.

■akas, J.Bra-linis, M 
zaitis, K. Čeginskas, P. 
Karvelis, J. Lanskoronski 
skis, J.Miklovas, B.Nem 
mickas, V.Rastenis, V.Si 
dzikauskas, E.Turauskas, 
P.Vainauskas, V.Vaitiek 
ūnas ir J. Vilčinskas. Pir 
mininku išrinktas V.Sidzf 
kauskas.

durnas 
rinės sutarties su SSSR. 
ALTo metinis ąųvažiavim 
mas paskirtas Čikagoje, 
Sherman House spalio mė 
nėšio 23-24 dienomis.

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

valdyba išrūpino PLB in
korporavimą valdžioje. 
PLB angliškai bus vadina 
ma "Lithuanian World Co 
mmunity".

Nutarta Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Metus pradė- 

t ~ . -------r----- ti Kanados Lietuviu Jauniį
Vals^y mo dienos metu Toronte.

Susirūpinta lėšų telkimu i 
ir tam tikslui sudaryta ko 
misija.

beje. Matome nešant kryŽi 
U., kuri pats miręs sau pa 
dare.

Zigmas Domeika. 
/Plačiau 5-me puslapy/.
gerai tvarkosi ir gerai su 
gyvena su valdžia.
• Cyrankievič pasisakė 
už pasitarimus sutvarkyti 
Europos politinius reika
lus.
t V.Vokietijos rinkimus 
pergalingai laimėjo Kikš. 
demokratai su Erhardu 
priešakyje.
• Irake susektas Nasse- 
ro sąmokslas absoliutiš
kai prisijungti prie Arabų 
sąjungos.
• Naują Graikijos vyriau 
sybę sudarė Stefanopolos. 
o SSR užs. r.min.Gromil 
ko jau atvažiavo į Nev Yor 
ką, kaip jis pareiškė spau 
dai, rūpintis taika.
• JTO spec.kom. prane
šė, kad pasaulyje dabar 
yra 170 milionų telefonų
• Tabor farmoje užsibai
gė Sviesos-Santaros sam
būrio suvažiavimas, kuria 
me paskaitas skaitė prof. 
Greimas, Landsbergis, ir 
kiti.
9 Ročestėrio universitete 
dirbąs p. Klimas mokslo t 
tikslais išvažiavo Europon 
» Istorikui Jakštui sukako 
60 metų amžiaus. Istoriko

KITOS NAUJIENOS
• JAV pasiuntė prekybos 
delegaciją į Lenkijha ir R

delegaciją į Lenkiją ir Ru 
muniją.
• Norvegijos darbiečiai,
30 metų buvę valdžioje, ______ _________________
pralaimėjo rinkimus ir ne įnašas laikomas žymiu L. 
teko daugumos. Dabar bus Enciklopedijoje.
koalicinė vyriausybė. • Solistas Arnoldas Vokie
• JAV astronautai kėliau tait is išvyko su Metropoli
ja per Afrikos ir Europos tain operos trupe gastrolių 
pietų valstybes. lių, kurių metu užsuks ir
• Lenkijos min.pirm.Cy Kanadon.
rankevičius, viešėdamas • išėjo 9 metmenų knyga. 
Paryžiuje, labai domėjosi Daug įdomios medžiagos, 
suvalstybintais Renault au# Šeiniaus romaną "Imm 
tomobilių fabrikais, kuriąerselbe atsijaunina" išlei 
valdyboje dalyvauja daugu do Mariland leidykla ang
inas komunistų ir jie laba kalba.
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1-is Jaunimo Kongresas

Dėmesio Jaunimo Kongresui
VISI, KAS TIKTAI GALIME, DALYVAUKIME

KONGRESE

PIRMASIS toks įvykis Kanados lietuvių gyvenime. 
Ir ne tiktai Kanados, nes jis siejamas su viso pasau
lio lietuvių gyvenimu.

Kalbama apie pirmąjį Kanados lietuvių JaunimoKor 
gresą, kuris ateinančio spalio mėnesio 8-9-1C dieno
mis įvyks Toronte.

Šio kongreso iškilmingumui padidinti ir jo svarbu - 
mui pabrėžti toms dienoms Toronte šaukiamas Kana
dos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažia
vimas, kuriuo Kanados Lietuvių Bendruopienė baigia 
penktosios Krašto Tarybos kadenciją ir pradeda šeš
tosios kadenciją. Tat KLB Krašto Valdyba šiam pir - 
mam Jaunimo Kongresui skiria ypatingą dėmesį. Šis 
faktas savaime.įtaigoja ir visą lietuviškąją Kanadosvi 
suomenę atkreipti Jaunimo Kongresui ypatingą dėme
sį.

Tegul tai bus ir visų kartojamasis teiginys, kad 
"ateitis priklausys jaunimui", bet neišvengiamai bū
tina su tuo skaitytis. Ir šis kietas faktasvyresniąjąkar 
tą įpareigoja ypatingom, labai atsakingom pareigoms. 
Tuo pačiu krfeipia dėmesį ir Jaunimo Kongresui, ku
ris kaip tiktai ir nagrinės šias problemas.

Jaunimas laukia vyresniųjų ne tiktai dėmesio ir po-r 
zityvios minties, bet ir rimto nuoširdumo. Tat pir - 
masis Kanados lietuvių Jaunimo Kongresas užsibrė - 
žęs tiesti gaires į ateitį. Tenka pasidžiaugti, kad tą 
daro pats jaunimas, kuris ateina į mūsų gyvenimą ir 
ryžtasi jį daryti tobulesnį.

Juo svarbiau, kad šiuo Kanados lietuvių Jaunimo 
Kongresu pradedami Lietuvių Jaunimo Metai, kurie 
bus užbaigti ateinančiais, 1966 metais Pasaulio lietu
vių Jaunimo Kongresu. Tat šis Kongresas yra tartum 
istorinis kertinis naujos veiklos akmuo.

Pirmuoju Jaunimo Kongresu susidomėkime visi-ne 
tiktai jaunimas, bet ir tėvai,-visa visuomenė. Visiži 
nome, kad "gera pradžia kaip ir pusė darbo".

Gal Kongreso programa perplati ir perdidelė, bet 
tokiam įvykiui, tokiam ypatingam momentui, jo tokia 
ir tinka. Gerai, kad yra platūs užsimojimai, gerai, 
kad yra aukšti polėkiai, gerai, kad daug siekiama ir 
daug tikimasi atsiekti. Jaunimas nebūtų jaunimu, jei-" 
gu nesiektų toli, jeigu nekiltų aukštai. Gyvas ir ga - 
jus jaunimas neišvengiamai turi revoliucinės dvasios 
nes kas gi, jeigu ne jaunimas ryžtasi pertvarkyti vi
są gyvenimą ir esamas santvarkas. Tai ne jaunimas, 
jeigu nesiryžta "kalnus nubersti".

Pasveikinkime tat jaunimo užsimojimus, ryžtą ir 
pastangas. Gyvas, gajus ir susipratęs jaunimas bei 
tautiškai sąmoningas jaunimas bus tikras ateities kū
lėjas ir ateities garantija išeivijoje.

Kas tiktai gali spalio 8-10 dienomis pajudėti iš na
mų, visi dalyvaukime Pirmame Kanados lietuvių Jau4- 
nimo Kongrese, drauge ir Pasaulio lietuvių Jaunimo 
Metų atidaryme.

J. Kardelis.

MASINU FONDO VAJUS
Nepriklausomos Lietuvos Mašinų Fondo vajus tę
siamas toliau, prašant NL skaityto jus ir visus ki
tus tautiečius padaryti įnašų, kad lietuviškasis žo
dis galėtų tęsti gyvavimą ir skelbti lietuvio gyvy
bingumą.

Čia skelbiami nauji įnašai:
Jankūnas Albertas, Hamilton.............................. 70.00
Nuoširdžiai dėkojame p. Jankūnui, papildžiusiam 
savo įnašą iki 1OO dol.
Mašinų Fonde buvo......................................  13.079.00
Gaujai gauta........................................................... 70.00
Dabar Mašinų Fonde yra................................. 13.149.00
Mašinų Fondui užplanuota.......................... 15 000.00
M. F. dar trūksta pagal planą....................... 1. 851. OC
Būsime dėkingi visiems, kas padidins M.Fondą iki 
užplanuotos sumos.

KANADOS LIET.JAUNI
MO KONGRESUI ARTĖ
JANT

Kas naujo?

Pirmiausia-nepamirškim 
kongreso datos-spalio 8-4o 
dienomis TorontąKanadoj.

Penktadienio vakaro su
sipažinimo šokiai skiria
mi jaunimui.Vyr. amžiaus 
tautiečiams bilietai į šį va- 
karą nebus parduodami. 
Beje, šis vakaras neturi 
leidimo naudoti stiprius 
gėrimus.

Šeštadienį kongresas ir 
pasaulio liet, jaunimo me
tai atidaromi 9 vai. ryto. 
Tikimasi, kad dalyvaus dk 
dokas būrys jaunimo vėlia 
vų. Prašome vėliavas atsi 
vežti ne tik iš Kanados, bet 
ir iš JAValstybių, nes čia 
bus atidaromi viso pašau- 
lio lietuvių jaunimo metai į 
Atidarymo metu žodį tar-! 
ti pakviesti : Kongresui > 
Ruošti Komiteto pirminio į 
kas stud.A.Šileika, Lietu
vos gep.Konsulas Kanadoje į 
dr, J. Zmuidzinas, Pašau- j 
lio Liet. Bendruomenės vi ; 
cepirmininkas St. Barzdų ( 
kas /pirmininkas išvykęs I 
į Europą/, Kanados Liet. J 
Bendr.pirm.dr.P. Lukoše j 
vičius, Pasaulio Liet. Jau { 
nimo Metų Komiteto pirm. į 
stud. Zaparackas ir KLB ■ 
Toronto Apylpirm. A. Kuo- į 
las.
Toliau paskaita skaito ir i 
diskusijoms vadovauja dr. > 
R. Vaštokas. Paskaita bus 
lietuvybės išlaikymo tema t 
ir vadinsis " Kūrybingas ! 
kultūros keitimas".

Jaunimo pasirodymas ; 
scenoje pradedamas 3 val į 
Toronto jaunimo dramos I 
grupė stato naują Algirdo 
Lansbergio vaizdelį "Barz ! 
da". Dalyvauja Hamiltono į 
taut, šokių ansamblis, o ; 
taip pat šokėjai, muzikai i 
bei dailiojo žodžio meni- j 
ninkai iš daugelio kitų ko i 
lonijų.

Didysis kongreso balius ' 
įvyks erdvioje,talpinančio į 
je iki 5ooo žmonių, Queen I 
Elisabeth salėje, parodos ■ 
aikš ėję. Taigi, visi galės 
patogiai praleisti vakarą. { 
Veiks bufetas.

Sekmadienį visos Toron 
to Let. bažnyčiose pamal
dos pasaulio liet, jaunimo 
intencija.Centrinės pamal
dos vyksta Prisikėlimo 
bažnyčioj dalyvaujant jau 
nimo organizacijų vėlia- j 
voms. Laikantis principo, 
kad viską atlieka jaunimas) - 
mišias prisikėlime laikys7 
kun. Alg.Bortkevičius, ne
seniai gavęs šventimus Ro 
moje,sakys pamokslą Tėv. 
Augustinas Simanavičius.

Treč ią vai. p. p .vyksta 
mūsų jaunosioą kartos so
listės Lilijos Šukytės ir 
kylančio pianisto Tado Gu
revičiaus koncertas i

Po to iškilmingas ban
ketas Park Plaza viešbuty 
Jo metu kalbės lietuviško 
sios visuomenės vadai, da
lyvaują kongrese.

Kongreso meno paroda 
organizuojama geru tem
pu. Jau paaiškėjo, kad bus 
išstatyta keliasdešimt mū 
sų jauniaus ių dailininkų ir 
skulptorių, gyvenančių Ka
nadoje, kūrinių.

Nakvynių reikalu taria - 
masi su dideliu Toronto 
centro Lord Simcoe vieš 
bučiu.- Nakvynių kainoraš
tis ir rezervacijos korte 
lės bus išsiuntinėtos į di 
desnes jaunimo kolonijas.

Kongreso Inf. Komisija.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO PROGRAMA

Penktadieni, spalio 8 d. —
8 v.v. — Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St., jaunimo susi

pažinimo šokiai.
Šeštadieni, spalio 9 d., Prisikėlimo parapijos salėje —

9 v.r. — Pasaulio Lietuviij Jaunimo Metų ir Kanados Lietuvių Jaunimo
Kongreso atidarymas, sveikinimai, meno parodos atidarymas.

10 vai. — dr. R. Vaštoko paskaita Kūrybingo* kultūros koittrro*.
11 vai. — simpozijumas — debatai paskaitos tema.
3 vai. — Kanados lietuvių jaunimas pasirodo scenoje. Dalyvauja devy

nių apylinkių jaunimas.
8 v.v. — kongreso didysis pobūvis, Cfepen Elizabeth salėje. Parodos aikštėje.

Sekmadienį, spalio 10 d. —
11 vai. — Prisikėlimo bažnyčioje iškilmingos pamaldos.

3 vai. — Prisikėlimo parapijos salėje sol. L. Šukytės ir pianisto T. Gu
revičiaus koncertas. Solistei akompanuoja muz. D. Skrinskaitė.

6 v.v. — banketas ir kongreso uždarymas Park Plaza viešbutyje, Bloor 
St. ir Avenue Rd.

BOKIME SVERI
APSISAUGOJIMAS NUO SKLEROZĖS IR

KENNEBUNKPORT GIM 
NAZI JA

-Sv.Antano, vedama TT. 
Pranciškonų, rugsėjo '7 
d. pradėjo dešimtuosius 
mokslo metus. Mokinių 
skaičius šiemet pakilo be 
veik dvigubai: perniai gi
mnazijoje buvo 52, šiem
et yra 92. Visi jie gyve
na bendrabuty. Gimnazi 
ja bei bendrabutis staty

ta šimtui mokinių, l'aip 
sparčiai plečiantis gim
nazijai jau galvojama

ąpie pastatų didinimą. 
Šiemet iš Kanados yra 
18 mokinių. Priimami ir 
tokių šeimų vaikai, ku
rių bent vienas iš tėvų 
yra lietuvis.

NIKODEMUI PRIŠMANTUI, 
mirus jo myįjmai žmonai

URŠULEI, 
nuoširdi užuojauta.

A. ir Pr. Paukštaičiai.

Surasti XVI amžiaus < 
senkapiai

Ant Neries kranto, Ši
lelio kaime, kasdami smė
lį, Kauno „Aleksoto“ stik
lo fabriko darbininkai at
rado neįprastų daiktų: 
žmogaus griaučių, namų 
apyvokos daiktų, kirvukų 
ir ginklų liekanų. Apie ra
dinį buvo pranešta Kauno 
Istorijos muziejui. Atvyku
si muziejaus archeologų 
grupė paprašė darbininkų 
sustabdyti smėlio kasimą ir 
pradėjo nuodugnų tyrinė
jimą.

Aptikta senovės lietu
vių laidojimo vieta. Ar
cheologės S. Gabriūnaltės 
nuomone, čia buvo laido
jami žmonės XVI amžiuje. 
Iki šiol jau atkasta dau
giau kaip 90 kapų. Juose 
daugiausia randama titna
ginių skiltuvų, kirvukų, S 
peilių, raktų, auskarų, kar- į 
dų, iečių ir kitų ginklų į 
bei namų apyvokos lieka-' 
nų. Nors tuo metu Lietu- ! 
voje jau buvo krikščiony- į 
be, bet mirusieji, daugiau- į 
sla neturtingi žmonės, pa- ! 
laidoti pagoniškai.

Atkastas vienas įdomus 
kanas. Jame palaidoti ne
įprastu būdu du vyrai — I 
jie gulėjo kniūpsti. Prie Į 
jų atrasti du kalavijai, 
peilis, ieties galas padėtas 
ne šalia vyrų, bet įbestas 
į vieno petį. Spėliojama, 
kad tai nubaustas tėvynės 
išdavikas.

Senkapiai tyrinėjami to
liau. Aiškinant jų praeitį, 
nustatant palaidotų žmo
nių amžių ir net ligas, nuo 
kurių mirę, Istorijos mu
ziejaus darbuotojams tal
kininkauja ir Kauno me
dicinos instituto docentas 
J. Nainys. Pagal kaulus 
laboratoriniu būdu nusta
tyta, kad daugumos čia 
palaidotų žmonių amžius 
buvęs 50—60 metų.

ŠIRDIES PRIEPUOLIŲ
DR. A. GRIGAITIS

Prie arterijų sklerozės atsi- tai 
randa jų sustorėjimas - su- 
rambėjimas dėl į riebalus pa
našios medžiagos — choleste
rino nuosėdų. Nuo cholesteri
no indų sienelės sustorėja ir 
netenka savo elastingumo, in
dų skersmuo susiaurėjo, krau 
jotaka susilpnėja, audinių mi
tyba pradeda pakrikti. Daž
nai sklerozė paliečia širdies 
ir galvos indus.

Cholesterinas papuola į žmo 
gaus kūną su maistu. Jo ga
lima rasti audiniuose, orga
nuose, kūno skysčiuose, ypač 
daug cholesterino turi nervų 
audiniai, inkstai, odos rieba
lai, tulžis Tulžies akmenis 
veik tik cholesterinas sudaro. 
Cholesterino kiekis kraujuje 
po kraujavimo, prie maža
kraujystės sumažėja..

Prie kaikurių ligų choleste
rino kiekis gali padidėti ku
ne. Cholesterino norma krau
juje 120-200 mg. Arterijų 
sklerozė — cholesterino apy
kaitos sutrikimas, kurs daž
nai įvyksta prie nutukimo, 
prie tulžies akmenų, cukrinės 
ligos.

Cholesterino priešininkų y- 
ra j riebalus panaši medžia
ga — leeįtinas, kurs apsau-

turtingi cholesterinu:
Veršiuko smegenys lBlOmg 

- 100 gm — įį svaro.
Trynys — 1500
Žuvų taukai — 5700
Veršiukų inkstai — 365 
Kiaulės kepenys — 340 
Veršiukų kepenys — 314 
Galvijų kepenys — 205 
Vištiena — 113 
Silkė, riebi — 97 
Veršiena — 97 
Galvijiena — 67 
Kiauliena — 60 . 
Sviestas — 244 
Margarinas — 180 
Galvijų riebalai 107 
Pienas — 133 
Grietinėlė — 10% 37 
Produktai turtingi lecitinu: 
Sojos aliejus — 1480 
Mėsa — 1,000 
Grietinėlė 
Pienas — 60 
Žirniai — 900 
Pupos — 750 
Sėlenos — 500 
Salotos — 475 
Grikių kruopos — 460 
Kopūstai — 130 
Morkos — 104 
Mielės — 500. 
Prie įtempto nervų darbo 

sklerozė gali atsirasti it prie
goja kraują nuo cholesterino žemo cholesterino nuošimčio, 
įsigalėjimo, Lecitinas vartoja-Sklerozė dažniau pasitaiko 
mas kaip vaistai prįe sklero- pas proto darbuotojus, pas
zės. čia paduodama produk- miesčionis, rečiau pas kaimie

čius. Suserga arterijų sklero
ze, kurie persidirba, netinka
mai maitinas, daug ruko, pas 
alkoholikus.

Vengti nervuotumo, nervų 
sistemos pavargimo, pailsėti, 
pakankamas miegas, vengti 
rūpesčių, po proto darbo tin
kamas poilsis su fiziniais ju
desiais, sportas, daugiau gry
no oro, žinoma, tinkamas 
maistas.

Iš pieniškų produktų ypač 
tinka rugusis pienas, varškė. 
Labai gera daržovės, švieži 
vaisiai, uogos, daržovių sriu
ba, vaisių sriuba, įvairios 
kruopos, iš jų košės. Ypač 
rekomenduojama erškėtrožių 
uogos, juodos serbentos, cit
rinas, vaisiai, pamidorai, mor
kos, po truputį česnako, svo
gūnai, liesoka mėsa. Žuvis ge
riau virta, ne dažnai. Mažai 
pipirų, druskos, acto, garsty
čių, krienų. Vieton gyvulinių 
riebalų, kiek galima vartoti 
aliejų.

Pastaruoju metu norvegų 
gydytojai rekomenduoja apsi
saugoti nuo sklerozės bei ją 
gydyti linų sėmenų aliejum. 
Senesnio amžiaus asmenim su 
palinkimu riebėti ir arterijų 
skleroze kas savaitę vieną die
ną pasninko — tik daržovės, 
vaisiai, uogos, atitinkamas 
maistas /daugiau fizinio judė
jimo.

Gydantis galima organizmą 
gražinti į normą, arterio skle
rozės vystymąsi sustabdyti 
arba visai jį pašalinti.

URŠULEI PRIŠMANTIENEI 
mirus, jos

VYRUI NIKODEMUI IR GIMINĖMS 
gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

J. P. Kizerskįų šeima.

URŠULEI PRIŠMANTIENEI 
mirus, liūdesyje likusį vyrą,

NIKODEMĄ PRIŠMANTĄ, 
nuoširdžiai užjaučiame

Petras ir Marija Mikulėnai.

Mielai
URŠULEI PRIŠMANTIENEI 
mirus, liūdinčiam VYRUI 

užuojautą reiškiame ir kartu liūdime 
L. E. Dainiai.

NIKODEMUI PRIŠMANTUI, 
mirus jo žmonai, 

URŠULEI PRIŠMANTIENEI, 
reiškiame gilią užuojautą 

Keturkų šeima.

MIELĄ NIKODEMĄ PRIŠMANTĄ, 
mylimai žmonai Uršulei atsisky
rus iš šio gyvenimo, skausmo va 
landoje liūdime kartu

Henriko ir Broniaus Adomonių 
ir M.Kalvaičių šeimos.

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

• Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Tool Designers
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo-

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

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

Kanados lietuvių bendruomenės veiklos apžvalga SVARBUS SPRENDIMAI

tarp senesnės kartos, kuri 
savo gyvenimo pradžią pra
dėjo Lietuvoje, ir jau su - 
brendę, atvyko į šį kraštą 
ir tarp jaunosios kartos, 
kurie jau daugumoje čia gi
mę, ar visai mažyčiai, pa
siekė mums draugiškos Ka
nados krantus ir čia kuria 
savo gyvenimą.

Per savo gyvenimo lal- 
k otarpį K. L. B. pergyveno 
keletą sunkių ir svarbių pe 
riodų, apie kuriuos nojime 
pakalbėti ryšium su Šešto
sios Tarybos išrinkimu ir 
jos darbais.

PIRMASIS DEŠIMTMETIS

Pirmie j i de š imt metu bū
tu galima pavadinti kūrimo
si ir organizavimosi laiko- 
tarpiu.Siandien, laiko pers
pektyvoje matomękad daug 
energijos ir laiko buvo pa
švęsta kartais ir labai be 
reikalingiems ginčams .Ta 
čiau viena yra dabar mums 
aiškų kad K. L. B. organiza
vimosi stadijoje buvo paro
dyta daug geros valios ir 
noro dirbti ne tik iš tada 
veikusių organizacijų, jų 
centrų, bet ir iš pavienių 
tautiečių. Buvo norima pa 
daryti visą kuo tobuliau - 
šiai, o laiko nebuvo daug 
susipažinimui su šiame 
krašte vyraujanč ia dvas ia. 
Trūko gerų ir savo srityje 
pasiruošusių specialistų, 
kurie būtų galėję patarti ir 
pakoreguoti daromus dar
bus. Tačiau organizacinė 
stadija buvo atlikta labai 
?erai ir daugelio kraštų 
ietuviaidžiaugiasi ir sau 

pavyzdžiu stato mūsų sis
temą.

Atvykę į šį kraštą pavie
niai tautiečiai karo įbaugin 
ti griebėsi sunkaus ir nevi 
sada pakeliamo fizinio dar 
bo.kad užtikrintų pragyve

Praėjusios KLB Krašto Tarybos suvažiavimas Otavoje. Iš kairės dešinėn sėdi: P. Januška, J.Kardelis, kun.P.Ažubalis, V. Vaidotas, 
St.Kęsgaila, J.Matulionis, kun. J.Borevičius, J.R.Simanavičius, Pr.Rudinskas, E.Skripkutė, p.Kizis, p.Vencevičienė; stovi:B.Sa
kalas, p. Pleinys, p.Kšivickas, dr.H.Nagys, A. Liudžius, p. Setikas, J. Gustainis, A.Kuolas, p.Sonda, J.Mikšys, G.Rukšėnas, Pro 
fesorius Į)r. V.Pavilanis, S. Jakubickas, P.Petronis, A.Užupis, I.Mališka, p. Čepas, A.Norkeliūnas, Dr. J.Semogas, J. Lukoševi
čius, J. Šimanskis ir Dr.P. Lukoševičius dabartinis KLB Krašto Valdybos pirmininkas. Foto Ig. Gabalio.

nimą ir saugumą savo šei
moms .Kai kurie iš jų, per 
anksti savo amžiui, gyve
nimo buvo palaužti ir pali
ko tuos, kurie jiems buvo 
brangūs ir dėl kurių jie au- 
kavosi. Kiti, pajutę pinigo 
galią ir vertę, pasimetė ir 
dingo lyg tai prekiautoju 
masėje visai pamiršdami, 
kad šalia kasdieninio gyve
nimo fabrikų ar kitoje dar 
bovietėje dar yra iį lietu 
viškasis gyvenimaaSiame 
laikotarpyje daugiausia nu 
kentėjo jaunoji mūsų kartą 
nes jų lietuviškuoju gyve
nimu, pritaikytu jų jaunai 
dvasiai ir polėkiams, dau 
gelis šeimų ir organizaci
jų, palyginti mažai rūpina 
si Jie buvo priversti ieško 
ti sau draugų daugiausia 
užsieniečių tarpe ir užsie
niečių organizacijose. Via 
ną kartą atitrūkę nuo lietu
viško kamieno,jie taip ir 
pasiliko arba labai sunkiai 
pasiekiami, arba visai žu 
vo lietuvybei, pasilikdami 
tik lietuviškas pavardes.

ANTROJO DEŠIMTMEČIO 
PROBLEMOS .

Antrojo dešimtmečio 
prą džioje daugumas tėvų 
ir visuomenės veikėjų lyg 
ir išsigandpkad su valkais 
fiasidarė sunku susikalbėti 
ietuviškai.Pasirodė gau- 

sū s straipsniai laikraščluo 
se ir žurnaluose, kad kaž
kas netvarkoje, kad reikia 
ką nors daryti. Tačiau ma
ža kam buvo aišku, kas rei

kia darytį kad padėtį patai
sius. Tuo labiau, kad jauni
mo auklėjimo ir mokymo 
būdai mažai kam buvo ai^ 
čiau pažįstami ir labai daž
nai, net patiems vaikams 
girdint, kritikuojami šio 
krašto papročiai ir visa 
sistema bendrai. Tai buvo 
daroma dažniausiai be pik 
tos valios, bet notint kokiu 
nors būdu savo dalią aprau
doti. Jaunimui visa tai dar 
labiau padarė blogą įspūdį 
ir jis pamažu dar labiau ta 
lo. Savaime suprantama , - 
kad ne visi,ir nevisur taip 
įvyko. Tai parodo Kąnadoj 
vykstančių Jaunimo Sven-- 
čių ir Kongreso dalyvių 
skaičius,tačiau padėtis yra 
ir bus labai rimta ir verta 
susirūpinimo.Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Tary
bos sesijose buvo paskirta 
vietos nagrinėjimui prie
žasčių ir ieškojimui būdų, 
kaip susidariusią padėtį 
gelbėtLVienoje iš Tarybos 
sesijų buvo nagrinėta lietu
viškos šeimos pareigosdie 
tuvybės išlaikyme,nes čia, 
daugumos manymu, glūdi 
didelė dalis atsakomybės 
ir pareigos. Posesijinės 
diskusijos spaudoje ir or- 
organizacijose išryškino 
daug dalykų. Gaila, kad K. 
L. B. Taryba tuo metu toli
mesnį reikalo nagrinėjimą 
ir studiją paliko aukštes
nėms P. L. Bendruomenės 
institucijoms ir taip buvo 
praleista gera proga.

Penktosios Tarybos pas
kutinėje sesijoje Delhi apy
linkėje -Tillsonburg buvo 
pakviesti jaunimo atstovai 
pasisakyti, kaip, jų many
mu, K. L. B. turėtų organi
zuotis, kad jaunimui būtų 
daugiau priimtina ir su
prantama. Jų pasisakymai 
kai kam pasirodė labai ori 
finalus ir suprantami, ta
čiau dalis žmonių vis dar 
pasiliko nuomonės, kad: 
" Kiaušinis vištos negali 
mokyti". Tai dar kartą pa 
rodo, kad reikalas nėra vi
siems pakankamai aiškus 
ir ne visi realizuoja pavo- 
jus,kuriegręsia lietuvybei 
Kanadoje.

Penktosios Tarybos pa
daryti nutarimai Jaunimo 
Dienų reikalu.liks ilgiems 
laikams, kaip tikras gyva
sis paminklas,bylojąs mū
sų rūpestį lietuviškuoju 
prieaugliu ir lietuvybės 
tęstinumu.

SVEIKINAME
Tokioje dvasjoje buvo 

pradėta ruošti Šeštosios 
Tarybos rinkimams, ir ta 
kioje dvasioje tie rinkimai 
praėjo. Ta proga norime 
pasveikinti Jus, mieli Ta
rybos nariai, pasiėmusius 
didelę atsakomybę ir neiš 
sigandusius sunkaus darbo, 
kuris laukia ateityje.Mums 
ypač malonu pasveikinti 
jaunuosius mūsų draugus 
ir palinkėti jiems, kad jie 
būtų tuo tikruoju junginiu

MUMS REIKIA ASMENY
BIŲ,

kurios galėtų jungti 
ne tik skirtingas generaci- 
ias,bet ir skirtingas tautas 
bendram tikslui. Mes tiki
me, kad mūsų jaunimo tar 
pe tokių asmenybių gausu 
ir tiktai reikia sudaryti- 
jiems sąlygas geram ir 
produktyviam darbuLLietu- 
vių Bendruomenės akys nu
kreiptos į Jus ir iš Jūsų ti
kimas i daug gerų irgražių 
darbų. Jūsų atėjimas į Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės veiklos tvarkymą užtt- 
krįna Bendruomenės t^stL 
numą.Malonutaipgi pažy- 
mėtįkad daug naujų pavar
džių pasirodė Tarybos na
rių tarpe. Dar kartą sveiki
name ir kartu prie tos pra 
gos norime paprašyti, kad 
jau dabar pradėtumėt ruoš
tis Tarybos sesijai ir pa - 
mažu apsvarstytumėt tiek 
spaudoje,tiek savo sugesti
jomis laiškais mums, ko
kių darbų Kanados Lietu
vių Bendruomenė turėtų 
imtis,kad veikla būtų pagy
vinta ir visi be išimties, 
nežiūrint nei religijos, nei 
asmeniškų įsitikinimų, sto
tų į bendrą darbą. Lietuviš
ko darbo barai labai paltus 
ir visiems užteks vietos.
DĖMESYS KANADOS JAU

NIMO KONGRESUI

Pirmoji Šeštosios Tary
bos sesija šaukiama Toron
te Padėkos Dienos savait- 
galį.Tai daroma specialiai.

3 PSL.

DIDELIS MOKSLININKO DARBŲ DERLIUS
Ottawos universiteto Ly
ginamųjų Pedagoginių Mo- 
kslų Centro direktorius ir 
Lietuvių Katalikų mokslo 

kad būtų galima jungti Pir
mąsias Kanados Jaunimo 
Dienas-Kongresąsu Kraš
to Tarybos sesija, tuo pri 
duodant dar didesnę svar
bą jaunimo problemoms. 
Tarybos nariams Kongre
so metu bus gera proga sa
vo pačių ausimis išgirsti, 
ką ištikrųjų mūsų jauni
mas nori daryti, ir ką siū
lo mums daryti.

Tokiu būdu tikrasis kon
taktas bus užmegstas jau 
pirmoje sesijoje ir jis tik 
dar labiau reikės išryškin
ti. Pranešimai apie sesiją 
bus išsiuntinėti atskirai, 
duodant smulkesnes deta
les. Šį kartą tik norėjome 
priminti, kad visi ruoštųsi 
ir kitus ragintų vykti į Kotr 
gresą.

ATEITIES PROBLEMOS
Būtų malonu išgirsti, ką 

Tarybos nariai norėtų ma 
tyti darant kultūrinėje ir 
jaunimo lietuviškojo švieti
mo srityje. Ar dabartinis 
Kanados Lietuvių Bendruc 
menės vyriausias vykdo
masis organas su savo pa 
daliniais atlieka dabarties 
skiriama darbą.Kaipgi yra 
su pagalba mažosioms ir 
tolimesnėms, o ypač Vaka 
rų Kanados Apylinkėms ? 
Ar pirmieji mūsų žingsniai 
ta kryptimi, paruošiant 
juosteles, ir kai kurias ap 
lankant davė ar duoda pa

Akademijos pedagoginės 
sekcijos pirmininkas Pra 
fesorius Dr. Antanas Ra
mūnas parašė ir atidavė 
spaudai sekančius veika - 
lūs:
1. Dialogas tarp Maskvos 
ir Romos. Parašyta pran-

, cūzų kalba.
2. 2O-to amžiaus fiziško 
ugdymo sąjūdžiai. Para
šyta anglų kalba.
3. Fiziško ugdymo vieta 
pilnutiniame žmogaus ir 
žmonijos auklėjime.Para
šyta anglų kalba.
4. Iš sūtūmų į aušrą. Pa
rašyta lietuvių kalba.

Pirmuos ius tris ve ikalus 
leidžia Ottawos universi
tetas /The Ottawa Univer
sity Press/, ketvirtąjį 
-Lietuvių katalikų mokslų 
Akademija ir Rūta Hamil
tone. Iliustruoja dail Te
lesforas Valius, Toronte.

Be to, Prof.Dr.A. Ra - 
mūnas yra pasirašęs nau
jas sutartis su JAV ir Eu
ropos leidėjais.

kankamų vilčių ateičiai? 
Kaipgi su mūsų finansine 
padėtimi, nes nuo jos pras
to veikimo priklausys ir pa
galbos organizavimas ir 
dalinis pasisekimas ? Ar 
šiandien dar vis opus se
niau keltas lietuviškos gim 
nazijos reikalas Kanadoje? 
Gal nepasisekęs organiza
vimas lietuviškų bendrabu
čių vėl reikėtų pajudinti iš 
naujo diesniuose miestuo
se ?O kaipgi su mūsų vaiku
čių priešmokyklinių lietu-

'lukelta 6 ps1.

Kai Jonas grįžo į kambarį, Stasė sėdėjo pasilen
kusi prie radijo aparato.

—■ Ką skaito? — paklausė jis.
— Apsakymą,—atsakė Stasė, neatitraukdama akių 

nuo aparato, tartum jo žalsvoje akutėje būtų mačiusi 
tai, ką pasakoja diktoriaus balsas.

Nors tai nebuvo panašu į Stasės gyvenimą, bet jai 
atrodė, kad per radiją ne apsakymą skaitė, o kalbėjosi 
su ja Vincas.

Tai ją mokė Vincas groti akordeonu, o ne Gedas 
Laimą Karaliūtę. Su ja ginčijosi Vincas mokykloje, 
o ne Gedas su Laima. Ir antakiai jos.

Jonas sėdėjo ant kėdės ir žiūrėjo į dukrelę.
Nastutė. savo juodų akučių nenuleido nuo tėvo ir 

tik judino pirštukus. Jonui pasilenkus prie jos, Našlu
tė tuojau ruošdavosi pravirkti, bet tėvas greit pakel
davo galvą, išpūsdavo žandus ir perbėgdavo pirštais 
per vygės kraštą. Nastutė šypteldavo, bet ir vėl rimtai 
įsižiūrėdavo į nepažįstamą dėdę. „Ne, ji nepanaši į ki
tus vaikus. Ji tik viena tokia, mano duktė“,—■ pagal
vojo Jonas.

Baigė skaityti apsakymą. Stasė atsigręžė į Joną, 
žaidžiantį su Nastutę. „Kodėl apsakyme Nastutės ne
buvo? — pagalvojo Stasė. — Jos ir nebus..."

— Gal išeiti man? — pakėlė galvą Jonas.
— Kodėl išeiti... Pasilik — pavalgysi, pernakvosi,— 

atsakė Stasė.
Jonas pasiliko. Jis pasistatė Stasės kambaryje prie 

lango du suolus ir atsigulė.
Nemiegojo nei vienas, nei kitas.
„Vincas šįvakar, tur būt, rašo..."—■ galvojo Stasė, 

niekaip nepamiršdama „Madonos". Jai buvo gaila, kad 
nieko nežinos, ką rašys jisai.

Vygėje sukniurzėjo Nastutė. Stasė įprastu judesiu 
ištiesė ranką ir ėmė supti. „Džingū... Džingū..."—■ džiū
gavo supama vygė.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS

STUDENTAI
48.

Nuo Sietuvėlės kranto Stasė pamatė ant baltos lan
ginės žmogaus šešėlį. Ji stabtelėjo prie pušies. Žmo
gus nenuėjo. Jis pasistiebdavo ir žiūrėdavo pro langą 
Saliamo nėra namuos... Kas galėtų būti? Stasė paspar
tino žingsnį.

— Ko jums reikia? —• paklausė priėjusi.
Žmogus staigiai atsisuko, atsišliejo prie sienos. Jo

nas! Stasei iškrito iš rankų auklėtinių dovanotos gėlės. 
Jis tylėdamas pasilenkė, surinko jas ir padavė:

— Sveika, Stase...
— Sveikas...
— Nelaukei?

— Kodėl?.. Užeik,—• pakvietė Stasė.
Ji nebejautė jokios neapykantos šiam žmogui. Jis 

buvo lyg pakeleivis, kurio nepatogu nepakviesti į vi
dų, nepakalbėti su juo.

Saliamienė įnešė Nastutę į Stasės kambarį. Stasė 
pamerkė gėles.

—Sunku tau, Stase?.. —• klausė Jonas, žiūrėdamas 
Į tuščią vietą sienoje, kur anksčiau kabojo nedidelis 
jo portretas.

— Nieko,— atsakė ji.—< Gyvenu, dirbu. Radijo apa
ratą nusipirkau... Išeik valandėlei... Aš Nastutę mai
tinsiu.

Jonas išėjo į kiemą.
Stasė, pamaitinusi Nastutę, įjungė radiją. Tuojau 

bus literatūros valandėlė. Stasė jų nepraleisdavo. Ly
gus diktoriaus balsas pranešė: „Jaunieji prie mikro
fono. Klausykite Vinco Norvaišos apsakymo „Ma-. 
dona"...

&

Jonas vartėsi, dūsavo, matyt, norėjo, kad Stasė jį 
prakalbintų.

Ką gi sakys jam Stasė? Kad kartais, išvarginta 
naktimis Nastutės, ji tampa abejinga viskam, net savo 
dukrai? Kad, nepakeldama vienišumo, pardavė žiemi
nį paltą ir nusipirko radijo aparatą? Kad neturi už 
ką pataisyti batelių ir drovėdamasi — ar nepastebės 
mokiniai? — vaikšto po klasę? Šito nepasakys jinai. 
Tai būtų lyg prašymas pasigailėti. Užtenka. Kartą jos 1 
jau pasigailėjo, kai, išvažiuojant iš Instituto, įkišo 
šimtą rublių...

Stasė netikėjo, kad Jonas pasikeitė, kad jis kitoks. 
Taip greitai negali pasikeisti. O jeigu ir pasikeitė, tai 
jis šiuo metu jai vis tiek svetimas, kaip pirmą kartą 
sutiktas žmogus. Ne, jis sukelia dar kažkokį kartėlį.

Ir vis dėlto pats gražiausias prisiminimas jos gyve-r 
nime — tai: „Tu puikiausia mano gyvenimo daina..."— 
šnabžda jai Jono balsas. Stasė prisimena tuos jo žo
džius, ir jai atrodo, kad tuo metu jie abu buvo nuo
širdūs. „Aš tik apie save galvoju. O Nastutė be tė
vo...—-kaltina save Stasė.—'Neturėsiu aš gyvenimo,— į 
nebus laiminga ir Nastutė..."

Jonas pakilo nuo suolų, prislinko prie lovos.
Stasė pasitraukė į pasienį.
— Stase... — šnabždėjo jis. —■ Atleisk, Stase... Aš 

kaltas.
Jos veidą palietė Jono rankos. Stasė jas atstūmė.
— Neliesk manęs.
— Stase...
Ji neatsiliepė. Jonas vėl atsigulė.
Tartum skubėdami sutikti aušrą, paryčio dangumi 

iš vakarų bėgo debesys. Jie nebuvo grėsmingi kaip 
vasarą audros metu, o tarsi žaidė, lenktyniavo virš 
Plieniškių laukų, vos liesdami vienas kitą rytinės ža
ros parausvintais krašteliais. Pro jų tarpą pasirodyda-

Nukelta 4-an psl.

Taip atrodo mamuto griaučiai, pagal 
kuriuos ga įima spręsti, koks tas bu
vo gyvulys.
Mamutai prieš 20-30,000 metų gyva 
no ir Lietuvoje. Mamutų liekanų Lie
tuvoje yra rasta Kauno priemiestyje A 
leksote, Kernavėje, Panevėžyje, prie 
Baltosios Ančios krantų ir paskutiniu 
laiku rasta pačiame Vilniaus mieste. 
Mamutai buvo apaugę ilgais gaurais, 
vilnomis. Jų giminaičiai yra dramb
liai, kurie žmogaus sparčiai naikina
mi, bet kol kas jų yra dar Afrikoje ir 
Azijoje.
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jau išsiuntinėtas su leidė- 
Jo paaiškinimu, kad strei- 
:as, kurių šiemet ypač ga 

usu JAV, kaip ir Kanadoj, 
sutrukdė laiku Enciklope
dija įrišti ir pažadėtu lai
ku išsiuntinėti prenumera
toriams. „

Sį toiųa redagavo Pr. Ce 
penas. Sis tomas apima 
žodžius: Valeikienė-Vien 
ne.
Turinyje ilgesni straips
niai: dailininkai-V aleška, 
Valius, Varnas, Viesulas, 
kiti:valstybė, valstiečiai, 
Valstiečiai-liaudininkai, 
vanagai „Vanagaitis, Van
dentiekis, Varėna, var

Dail. M . Dobužinskio darbų paroda vyksta New Yorke.
Dailininkas yra daug dirbęs Lietuvos valstybiniam te
atrui, profesoriavęs Kaune Meno mokykloje.
DAILININKO M. DOBUŽINSKIO LIETUVIŲ KULTŪRON ĮNAŠAS

Pilkų Stasys

Statomus veikalus aptariant ir gene
ralinėse repeticijose gavau progų me
nininke pažinti ir žmogų. Niekad iš jo 
apie kitus dailininkus nebuvau išgirdęs 
nepalankaus žodžio, kritikos ar paže
minančio sakinio. Ypač džiaugėsi jau
nųjų mūsų dailininkų savitumu, pa
linkimu į vakarietišką meną. Vertino 
“Židinio” ir “Naujosios Romuvos” 
jam teikiamą dėmesį, tuose žurnaluose 
spausdino savo straipsnius, neslepiamai 
ieškojo savo mintims apie Lietuvos 
tautinės vėliavos pakeitimą pritarimo.

Atgyja įvairūs prisiminimai. Jų tiek 
daug: Čia negaliu nepapasakoti vieno 
būdingo nuotykio. Kartą, baigęs savo
jo scenovaizdžio korektūros bei šlifa
vimo darbą dekoracijų dirbtuvėje, M.

Dobužinskis pradėjo mane gundyti 
nueiti į Meno mokyklos mokinių dar
bų parodų. Sutikau. Kopėme į Žaliąjį 
kalną; šnekėdami, pasiekėm Meno 
mokyklą. Meistras domiai žiūrėjo jau
nuolių darbus ir, priėjęs prie vieno 
profesoriaus, pradėjo girti antro kurso 
studentus. Profesorius mosavo ranko
mis, kratė galvą ir savo ke.liu teigė, jog 
mokiniai neverti jokio dėmesio.

Rytojaus dieną teatre Dobužinskis 
vėl priėjo prie manęs:

—Eikiva j Meno mokyklos parodą!
—Betgi vakar ten mes juk esame 

buvę ?!...
—Man norisi dar sykį pažiūrėti dvie

jų mokinių darbus. Žinai tamsta, jie 
yra tikrai talentingi — pasakė.

Miręs didelio masto dailininkas 
Mstislovas Dobužinskis, nors jo vardas 
įrašytas į rusų meno istoriją, buvo ki
lęs iš lietuviškojo kamieno.
Tapęs, pačia kilniąją šio žodžio pras
me, europiečiu ir kosmopolitinių polė
kių, žmogumi, dailininkas vistik per 
gyvenimą bent penkioliką metų išgy
veno Lietuvoje. O pačiame kūrybos 
subrendime, per 1929-39 metų dešimt
metį, dovanojo lietuvių tautai retas, 
dideles, nepalyginamas vertybes. Tuo 
būdu menininko vardas pasidarė neiš
dildomas iš mūsojo meno pasaulio, o 
lietuviškos dailės bei kultūros istori
joje jam priklauso garbingi puslapiai. 
Nei mūsų abiejų leidimų enciklopedi
jose, nei išsamesniame Dr. M. Vorob- 
jevo “Aiduose” straipsnyje, deja, nėra 
pilno vaizdo, ką iš tikrųjų menininkas 
Lietuvoje buvo sukūręs. Toks didelis 
tų darbų kalnas, kad nei jo viršūnės, 
nei jo viso dar neužmatome.

Atvykęs 1948 metų vasarą Ameri
kon, kelias dienas išgyvenau New 
Yorke

Pirmą sykį jį pamačiau rusų revoliu
cijos dienomis Leningrado Didžiojo 
Valstybinio teatro scenoje. Jisai anuo
met šiam teatrui darė Šekspyro ir Ši
lerio tragedijoms scenovaizdžius.

Tiesus, gan aukšto ūgio, korektiškas 
ir rezervuotas, galvą visuomet iškėlęs, 
niekad nepataikaująs — toks buvo pir
mas įspūdis.

M. Dobužinskio nemačiau nuo 1939 
metų, kai išvyko iš Lietuvos, bet New 
Yorke atrodė išore mažai pakitęs.

Su didžiuoju dailininku susipažinau, 
beje, jau Lietuvoje, kai 1925 m. Kau
no Operoje šedevriškai apipavidalino 
“Pikų damos” pastatymą.

Kiek vėliau su M. Dobužniskiu teko 
įgyvendinti dviejų lietuviškos temati
kos istorinių veikalų pastatymus. Tai 
buvo Petro Vaičiūno “Aukso gromata’ 
ir Antano Vienuolio. “1831 metai” — 
neužmiršti bendradarbiavimo mėne
siai, kūrybingi, mane ugdę, praplėtę, 
skonį ir akiračius. Meistras turėjo ne 
vien išimtiną talentą, gilią kultūrą, 
platų žinojimą, bet buvo taip paslan-
kus kiekvienam įdomesniam sumany
mui, kiekvienam bandymui!

gonai, Varnelis. Varniai. 
Varpas, Varpininkai .Var
šuva, Vartotojų bendro - 
vės, Vasario 16 aktas, Va
sario 16 gimnazija, Vasi
liūnas, Vatikanas, Vave- 
lls, Vegetarizmas, Veive
riai, Vekselis, Vėliava, 
Veliuona, Velykos, Vėli
nės, Velnias, Venecuela, 
Venera, Vengrija, Ven
tės ragas, Vergas, Ver
gija, Versališ/etslinin- 
kai, Vėsinimas, Vestuvės, 
Veterinarija, Vezuvijus, 
Vėžys, Vyčiai, Vydūnas^ 
Vidžiai, Viena, Vienažin
dys ir kt.

sis tomas labai gausus 
lietuviškąją medžiaga ir 

labai įdomus.Daug lietu- 
višlęų pavardžių, daug 
atavaizdų.

Tai jau vienas iš pasku
tiniųjų to. mų, nes jau ne
daug belieka medžiagos.

Akademinis jaunimas, 
ypač jau įsigijęs aukštas 
specialybes, turėtų apsi
rūpinti šia enciklopedija^ 
nesantrostikriausiai jau 
niekas neišleis.

Visi, kas nori, dar ga
li Lietuvių Enciklopeaiją 
užsisakyti. Kam būtų pa
togiau, mielai patarnaus 
Nepriklausomos Lietuvos 
redakcija. Galima gauti 
išsimokėti savo pasirink
tais įnašais. Teiraukitės 
telefonu: DO 6-6220.

NAUJOS KNYGOS
Juozas Parojus. Parti

zanu akvs. Eilėraščiai. 
1940- Viršelis ir iliust

racijos dailininko J. Juo
džio. Kaina 2 dol. Adre
sas: J. Parojus, 35 Stagg 
Street, Apt. 2, Brooklyn, 
N.Y., U.S.A.

Antanas Jasminas, Gruo
das. Eilėraščiat. Aplan
kas ir iliustracijos Pau
liaus Jurkaus. Kaina 3 
doleriai. Adresas: 916 
Willoughby, Brooklyn 21, 
N.Y., U.S.A.

"Lituanus "-Lithuanian 
?iarterly. Spring 1965.

uriny: J. Balio, L.Dam- 
briūno, J. Gimbuto, J. 
Girniaus, V. Trumposw 
I. Užgirio, B. Vaškelio, 
P.Zundės ir kt.Numeris 
iliustruotas dailininko 
Viesulo tapybos darbų 
nuotraukomis. Leidiniui 
panaudota Mykolaičio-Pu
tino poezija.

Vytautas Vaitiekūnas. 
"Lithuania". Assambly 

of Captive European Na
tions: Albanija, Bulgari
ja, Czechoslovakija, Es
tonia, Hungaria, Latvia, 
Lithuania, Poland, Roma
nia. Trumpa informacija.

Tačiau su žemėlapiais 
mes taip ir nesusitvarko
me. Kž kodėl Lenkijos 
žemėlapius mes pripažį
stame pokarinius, o sau 
mes taikom nepriklauso
mybės laikų. Iš to seka 
keistas laikymas is . atro
do, kad mes kalaidžiojam 
nežinodami kur-pas imetę.
• Lietuvoje, Lentvario fa
brike išausti kilimai Pa - 
traukia Projektuotojų dėl 
mesį. Jie užsakomi ir į- 
vairius Sovietijos miestui 
Pastaruoju metu fabriko 
audėjos Pradėjo gaminti 
kilimus, numatytus Pens id 
natui "Lesnyje dali" prie 
Maskvos.

M. V. DOBUŽINSKIS RADVILA PERKŪNAS SCENOS UŽDANGA

4rljos
VEDA DR, GUMBAS

PATOBULINTAS tele
fonas

Pas Antaną Sniečkų užei 
na "prezidentas" Justi
nas Paleckis ir pamatęs, 
naują Sniečkaus telefoną 
kuriame yra tik klausy- 
tuvas, bet nėra ragelio 
į kurį galima kalbėti, nu 
stebęs klausia: 
-Viršininke, kaip čia da
bar yr ?Mes telefoną de- 
monstruojam su telefrizo 
rium, o tu kaip gi čia? 
-Matai, man telefoną Ma 
skva patobulino i.. 
-Matai, patobulinimas 
toks, kad mes jiems lai 
ko netrukdytum. Ir tu tuo 
jau gausi tokį patobulintą

KALBASI SUVALKIETIS 
SU AUKŠTAIČIU

- O, tu Vilniuje, draugu
ži?
- Matai, atvažiavau.
- Si autobusu?
- Traukiniu. Su autobusu 
manęs niekas į traukinį 
neįleis...
- Drauguži, nesusikalba
me. o
- Ko čia nesusikalbėti!. 
Tiktai kalbėk lietuviškai, 
ne suvalkietiškai, pasis
kolinęs iš vokiečių "su", 
/mit/, tai ir susikalbėsi 
me.
- Kaip susikalbėsime ?
- Na gi: galima važiuoti 
su motina, su žmona, su 
broliu, bet ne su autobusu
Ko gero sveikas užsimany. 
si važiuoti dar su trauki
niu. .. Tai nebent tam tik
slui pasisamdytUm kokį di
delį laivą, kuriuo ir galė' 
tum važiuoti drauge su tr 
aukiniu...
- Na, jau mane kalbos ne
mokink. .. Geriau išmeski 
kime po burnelę stalininės
RELIATYVUMO TEORIJOS 

AIŠKINIMAS
šios teorijos kūrėjas Einš
teinas taip kartą amerikiej- 
čiui paaiškino reliatyvume 
-šiandien Vokietijoje esu 
laikomas mokytu vokiečiu 
Šnglijoje-Sveicarijos žydit 
Jeigu kada nors čia tapcia 
lepageidaujamu asmenįu, 
ai vokiečiams būčiau Sve 
jarijos žydas, o anglams 
■vokiečių mokslininkas.
Hitleriui atėjus į valdžią 

naždaug taip ir atsitiko..

■r-

'-■W1

DAILININKAS M. V. DOBUŽINSKIS M. V. DOBUŽINSKIS KAUNAS IŠ ALEKSOTO

STUDENTAI Atkelta iš 3-čio psl.

vo blyški žvaigždė, dar kartą norėdama žvilgtelti į bal
tus vyšnių sodus, į rasotus rugių laukus ir upių 
juostas.

Toli sugriaudėjo pirmoji perkūnija, vėlyva šiais 
metais. Žemė sukluso. Žolės stiebeliai, vyšnių šakos 
lyg pasistiebė aukštyn. Nuo grumstelio nuriedėjo jį 
slėgęs grumstas. Suvirpėjo prūduose vanduo.

Sukluso ir debesys. Jie stabtelėjo ir be prošvaistės 
susiliejo virš laukų, tartum išgirdę balsą: pakanka 
žaisti, pakanka lenktyniauti, pagirdykit žemę, gaivin
kite ją, jos laukia sunkus darbas!

Prasidėjo pavasario liūtis, gaivi, siautulinga. Grio
viais grioveliais putojo* vanduo, plovė takus, kelius ir 
nešė drumzles į Sietuvėlę. Viskas susiliejo į balsvą 
miglą, kurioje tesigirdėjo Sietuvėlės šniokštimas ir 
kurtinanti perkūnija.

Kaip staigiai prapliupo, taip staigiai ir nurimo pa
vasarinė liūtis. Ėmė šviesėti. Už Zypliškės raudonavo 
dangus. Debesų —■ kaip nebūta.

Pro Zypliškės ąžuolą kilo saulė. Sublizgo takai. Nuo 
vyšnių žiedų dar vis biro mirgėdami 'lietaus lašai. Jais 
apkibę, palinko žiemkenčių želmenys.

Išskyręs laukus, prie savęs suglaudęs vyšnių sodus 
ir naujas gyvenvietes, tviskėjo plentas. Jis tartum 
kvietė ateiti pasigrožėti pavasario liūties nuprausta 
žeme.

Joną išbudino perkūnija. Nutilus griausmui, jis 
klausėsi ramaus Stasės alsavimo.

Jonas nesitikėjo, kad Stasė jį sutiks taip abejingai, 
šaltai. Tai jį ir parbloškė. Galėjo Stasė pykti, išmėti
nėti, bet negniuždyti tuo abejingumu! Jonas jautė, 
kad rytą ničnieko neturės pasakyti Stasei. Gal išeiti? 
Dar kartą pasižiūrėti į Nastutę ir išeiti...

Jis tylutėliai pakilo ir apsirengė. Basas, pirštų ga
lais nustypčiojo prie vygės. Nastutės rankytės su iš

skėstais mažais pirščiukais gulėjo ant kaldrikes. Pro 
ramų kūdikio miegą ji sulpsėjo lūputėmis, tartum norė
dama kažką pasakyti tėvui. Jonas ilgai stovėjo prie 
lovelės, pasilenkęs ir nealsuodamas, drėgnomis nuo 
ašarų akimis žiūrėdamas į dukrą.

Stasė nubudo vos pakilus Jonui. Ji sekė jį akies 
krašteliu. Ne, tai buvo ne Jonas. Tai buvo kitas žmo
gus, kokio Stasė nematė niekados. Tai buvo lyg re
gėjimas tos laimės, kurią matydavo svajonėse: Jonas, 
palinkęs prie jų kūdikio, Jonas kaip tik toks, kokiu 
buvo dabar. Bet už jo pečių stovėjo ir kitas, abejin
gas, čia besišypsąs netikra šypsena, čia karštligiškai 
kalbąs: „Tu savo kaprizais pražudysi mūsų ateitį! Mes 
negalime turėti kūdikiol"

Stasė nieko nedarė, tik, bijodama krustelti, spaudė 
rankas prie krūtinės.

Jonas įkišo į apsiausto kišenę kaklaraištį, paėmė 
į rankas skrybėlę ir batus. Tyliai prisiartino prie Sta
sės lovos. Stasė užsimerkė, bet jautė Jono žvilgsnį 
čia ant rankų, čia ant veido. Virstelėjo durys. Stasė 
pakilo ant rankų. „A-a..."— išsiveržė atodūsis. Ji pa
ėmė savo sunkias kasas ir įsikniaubė į jas. Paskui atsi
tiesė, sukryžiavo ant krūtinės rankas ir įsižiūrėjo į kaž
ką tolimą, nepasiektą.

Jonas stovėjo už lango, tebelaikydamas rankose 
batus ir skrybėlę. Tokia, sukryžiavusi ant krūtinės 
rankas, susimąsčiusi, liko jam Stasė. Pašaukti jos ne
drįso.

Rytas žengė per lygumas. Saulė spindėjo nupraus
tuose gryčių languose, sidabru mirgėjo penkiavagio 
plūgo noraguose, kai apsisukant juos pakeldavo iš 
žemės. Traktoriaus burzgimas, paukščių čiulbesys, ge
namos bandos sunkus tapsėjimas sutrikdė tylą ir kartu 
su saulės spinduliais skriejo per lygumas. O žemė ga
ravo. Lyg patys švenčiausi smilkalai, nuo arimų kilo 
balsvas dūmelis. Sėjos metas. Visų žiedu, visų vaisių 

pradžia.
Beržinkeliu ėjo vyriškis su žalia skrybėle rankoje, 

atsagstyta baltinių apikakle. Jis sustojo vidukelėje ir 
atsisukęs ilgai žiūrėjo į gryčią baltomis langinėmis ant 
Sietuvėlės kranto. Paskui peršoko griovį ir atsisėdo 
ant kelmo. Jis tebežiūrėjo į tą pačią pusę, niekam 
nereikalingas šalikelėje.

1954—1957 m. m.

TRUMPAI APIE AUTORIŲ

Vytautas Rimkevičius gimė 1930 m. gruodžio 26 d. 
Sakių apskr. Ramoniškių km. 1950 m. baigė Sakių vi
durinę mokyklą. 1950—54 m. m. mokėsi Vilniaus Vals
tybiniame pedagoginiame institute ir baigė Lietuvių 
kalbos ir literatūros lakultetą. 1955—56 m. m. mokėsi ir 
baigė Centrinę komjaunimo mokyklą Maskvoje, žur
nalistikos skyrių. Šiuo metu dirba „Jaunimo Gretų“ 
redakcijoje.

Romanas „Studentai“— pirmas Vytauto Rimkevi
čiaus stambesnis kūrinys.

NL red, pastaba: Romaną 
"Studentai" perskaičius, galima 
pasakyti: Ne visus i pajėgia su
gadinti ir komjaunimo mokykla.
Vytautas Rimkevičius ir kom - 

jaunimo mokyklą baigęs liko žmo
gum, o tai yra svarbiausia.
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RECENZIJOS

Odė Karklupėnams
Rankraštis, kuris laimė- 

jo 1965 metų "Draugo li
teratūros" konkursą vadi
nosi "J ir J". Veltui auto- 
rius-A^inas Baranauskas- 
-aiškinokadtos dvi raidės 
esančios pagrindinių veika 
’o veikėjųjSuprask Janinos 
ir Juozojnicialais. ToH ne
nujosi tokiu pavadinimu, 
nusprendė leidėjaįir, jų pa 
tariamas,autorius jį pakei
tė (šiuokart turistinę bro-

antrasis J, kurį herojė bu
vo palaikiusi panašiu į "gal
važudžių vadą".

Pirmasis pasibučiavi
mas sudrebina pavasarė
jančio dangaus skHautus 
Tygiai 189 puslapy.

DRS. HODOSH & POVAR WITH BABOON PATIENT

Šeštadienį, spurgos galuti
nai nustojo paskirties" /ir 
pan.

MUSŲ MAŽIESIEMS

SUSIPAŽINKIME!
Ironiškiausia yra tai, kad 

nežiūrint tų analizių, nežiū
rint tų pastangų nutėkšti Ja
niną kaip gyvą, užvertęs 
sakitytojas knygą regi "per 
miglas druskas" tik kažko
kį užmurzintą skeletą Apie 
kurį plauko, kaip dūmeliai 
dar schematiškesni antri
ntai personažai.Z ošė, Melą 
tėvas, močią net ir tas pats 
prasirūkėlis - antrasis J. 
Tiesąjie visi gėrį lipšnūs, 
saldūs /vien'tik sportinin
kai Baranauskui kažkuo pra 
atkaltę/, bet jau tokie kon
vencionalus, taip jau ištin

ta ligomis, ir d£ iš mėgėjiškos operetės

Dabar jau įtampa didėja. 
Paprastai juk tokiais atve
jais nevydonai rašytojai 
būtinai ištraukia, kad tas 

šiūrąprimenančią/,antraš- užsimaskavęs mer^ogau- 
te "Karklupėnuose". da turįs kur nors žmoną Gyvuliai, kaip ir žmonės, serga įvairiomis ligomis, ir

su kirbyne vaikų ar ką juos reikia gydyti. Čia matome kaip daįitų gydytojas gyuzkulisių.
"Kaip pavadinsi, taip ne- nors kita graudaus.Ir lie-do bždžionę Baboną, kurio dantys sugedo, 

pagadinsi", sako mūsų kai..........................
mo išmintis. Juo labiau , 
kad romanėlyje esama vis
ko po truputį.Ir dviejų šir
džių kronikos, ir Karklupė 
nų topografijos, ir, už vis 
1abiau, gerų intencijų.

Turinys nesudėtingas. 
Apyjaunė merge1 ė Janina 
Hnkusiį tukimą, savęs gai

DVYNUKES

V. Šmaižienė

Dvi sesytės, kaip gėlytės 
Auksinėm kasytėm. 
Ir Vidutė ir Raselė 
Mėlynom akytėm.

Taip panašios, taip vienodos, 
Kaip dvi rugiagėlės.
Nieks nežino, kur katroji — 
Tiktai mamunėlė.

Rasutė ir Vidutė Smaižytės, 
“Eglutės” skaitytojos, gyvenan
čios Čikagoje

ka herojė tysot pasUka su 
sieksnine strėle širdy .Bet 
/ir čia didžiausias Bara
nausko originalumas/vis- 
kas baigiasi linksmai ir 
šeimyniškai. Nelaimingoji 
Zoselė, nuo kurios namų 
garnys braukė į šalį, apsis
kelbia apsunkus mei1ės ne
šuliu. Tėtei ir močiai, ku- 

....___Į tukimą, savęs gai- rie pasirodo nemažiau siei-
1estį, neurasteniją, ir bai- vartavę,kad Janutė Uksian 

' ti neištekėjus, nukrenta 
akmuo nuo širdies.Zodžių 
trūksta vien bendro choro 
ir'lenciūgėlio. "Butą po ne
ilgo ieškojimo jiedu gavo, 
atraportuoja autorius, "ža- 
Tumynų skersgatvyje, o ves
tuvės įvyko prieš Adventą'!

mę likti senmerge, yra pri
versta paUkti didmiestį 
Kauną ir apsigyventi gū
džioj provincijoj. Tuose, at 
siprašanįKarlUupėnuose.

Per pirmuosius mėne- 
sius,atseit per pirmąjį šim
tą pus1 apių, jinai mėgina 
pritapti prie nusvetimėju- 
sių namiškių. "Gerią", pa
sak autoriaus, savo sesers 
"Zosėsdėmesį,kaip vėsi
nantį balzamą" /vėliau ji 
gers "savo balsą, kaip ko
kius valerijonus"/,"įkepa 
kaip arabas". Mėgina susi
draugauti su vietiniais ne
vėkšlom sportininkais, bet 
nepavyksta.

Pastebėkim, kad čia ją 
persekioja moiros.Mat kaž
kada tos Janutės pirmoji 
mei1 ė buvo tūlas krepšinin
kas. Bet nežiūrint, kad pa
sak autoriaus, ji "save pa
siūlė",jis "nusisuko,net ne
pažvelgęs".

Nenuostabu, kad netikė
tai sutikta buvusi k1 as ės 
draugė Melanija "iš karto 
suvokė ją / Janiną/ para
šius tašką prie santykių su 
Karklupėnų jaunimu" .

Veiksmas vyksta, kaip 
sakėm, vokietmety, jei ti
kėt suvalkiečiam, net Teng- 
vai atspėjamam miesteTyje 
Mat Baranauskas mini gat
vių, aikščių pavadinimus , 
aprašinėja pastatų vidų.

Ne suvalkiečiu i įdomiau, 
kaip autorius sugeba pagau
ti laiko atmosferą.Okupaci
jų tarpuvaldis, prisipažin- 
kim, juk nebuvo kažkokio 
triumfo laikotarpiu.Daug 
psichologinių randų ženk
lina jį išgyvenusius. Ar Ba- 
ranauskas leidžia pajusti 
savo monografiją apie 
Karklupėnustą moralinės 
dezintegracijos klimatą? 
Ar esama lokaHnio ko!ori 
to būdingų gyventojų tipų? 
Atsakytumėm neigiamai.

Nuo karo nukentėjusi kur
mių karaTystė gyvena ir to- 
Hau savo smulkiomis bė- 

kiakaip upė" ir tik 98 pus- domis.G®rątrečdalį kny- 
t---- 1. — ------- gOS užpfdo nereikšmingų

Janės ir Melanės pašnekę- 
s ių stenogramos.Tuo tarpu 
kas karikai autorius atsis
toja prieš uždavinį perduot 
pokalbius, kurių pasėkoj 
herojė pasijunta nemylima, 
negerbiamia/jos jautrumas 
itin mimožiškas/, Bara-

Todėl "gyvenimas piau-

’apy heroj ė gauna darbo įs
taigoje.

/Mat, pasirodo vokietme
ty kaimų mergos taip išpui
kus ios, kad už valdžius ios 
visas raštines/

Čia dirba ir Romeo, tas

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABĖTAI 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J Š1AUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

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

Tel. 525-8971

_JcVLLj i

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203-

Nenoromis tenka klaus- 
tis, ko autorius siekė šiuo 

kur pakliūva. Skyrelio pra-kūriniu. Lyg atspėdamas 
džioj, vidury ar gale. Pavyz mūsų mintis, Baranauskas 
džiui: atsako lo7 puslapy:

"Išoriniai simptomai, ku "Įdomus dalykas,kaip mo 
riuos mergaitėse žadina kame greitai iš dabarties

nauskas pasitenkina jos 
dvasinių "kataklizmų"atpa- 
s ako j imu savais žodžiais.

Šitie rakursai liudytų, 
kad autorius dar nepajėgus _ ____
laisvai valdyti dialogo.Ne- berniuko artumas, Janiną padaryti praeitį ir kaip pas 
pasižymi jo kalba nei žodin- užpuolė tik namuos-tik ta-kui šią nudažome akį trau- 
gumųkuris išgelbsti ne vie- da užsidegė skruostai, pakikiančiomis spalvom is. iš gią 
ną, mūsų rašytojų ,pasirin- 1---- 1— xt------ --------- - ------
kusių vaizduotikaimobuitį 
iš nugrimzdimo nuobody
bės. Ne kažin kiek ir hu
moro jausmo ar lyriškos 
pagavos / gamtos aprašy
muos/.

Žodžiu, kaip buitinis da
lykėlis, "Karklupėnuose" 
nesiskiria nuo šimtų pana
šaus pobūdžio vaizde1 ių bei 
apsakyme1 ių mūsų raštijoj..

Gal autoriaus ir nes įs
tengta dominuoti šioj srity? 
Gal jo mėgintas sukurti psi
chologinis romanas?Spėlio 
jimas pasiteisintų. Psicho 
logija-tikrai Baranausko 
aistra. Jo "arkliukas". Vis
ką išaiškint, išanalizuot, iš 
dėstyt iki Z, nesišykštint 
savų, kartais pedantiškų , 
komentarų. Kartais taip 
"nezgrabnai", kad skaity
tojui pastraipa nuskamba 
dviprasmiškai:

"Pavojaus signalo, pra
nešančio apie skaudamas 
vietas, daugiau nebuvo-ga 
įėjo 1 isti save visą kaip 
tinkama-Janinos nebever
tė, krūpčioti jokia mintis, 
joks atsiminimas-žaizda 
buvo užgijusi".

lo galva ir žingsniai pasi- driname, tarsi nebūta nė 
darė kaip šokių salėj^ir ju-tamsių valandų, nė gėdingo 
dėsiaikitoniški, lyg būtų iš silpnumo.Toks žmogaus Į- 
visų pustų stebima". protis ar sugebėjimas gero

kai primena kūrybos proce- 
Kartais naivoki sampro-Są;atrenkamitik būd ingiai! 

tavimai dėstomi net papunk-Si Įvykiai, atmetami pripuo 
čiui, lėtindami ir taip jau laimimai ir nelogiškumai , 
lėtą pasakojimo tempą: emocijos iškošiamos, o ta

me, ko niekaip neįątengiar 
"Priimdama tai kaip Die me suvokti, dabar užtinka 

vo dovanu, ji nesidrovėjo ma vedamoji mintis. Šitaip 
sau pripaž inti esanti graži menininkas iš savo kasdie
nė nesivaržė pasirodyti kinybės sukuria veikalą, o ei
tiems, kuriems galėtu būti ||njs piietis-atminimą tei- 
įdomu. Kadangi visi gimtie kiantį dvasiai peno ir pra 
ji privalumai reikalauja turtinantį patirtimi. Netka 
puoselėjimo... tarsio teorija čia puikiai

A _ , v tinka abiem atvejais: tiek 
"Antras dalykas uzimdarVienam, tiek antram reikia 

vęs gerokai vietos Janinos sukrėtimo, pajudinančio iš- 
galvoj, buvo berniukai. Au-vietos visąbuitįkad ją pas- 
gusiai be brolio ir neturė-kui galėtum perkelti kiton 
jusiai nei kaimynystėj nei plotmėn".
tarp giminių nė vieno kel
nėto bendraamžio, jai .taip Nesunku sutikti su šio- 
atrodė įdomi, nors kiek ne mis teoretinėmis pastabo-

ši aistra, tarp mūsų kal
bant, taip yra Baranauską 
ap valdžius, kad pasirinkęs 
vaizduojamu objektu Janes 
mergautines godas ir "dva
sines ko1 iz i jas" jis dažnai 
užsimiršta,kad skaitytojas 
yra pats pajėgus nutuok - 
personažo vidų iš jo išori
nių veiksmu,dialogo, situa
cijų- Užuot leidęs veikėjui 
prabilt konflikte su kitais 
personažais, Baranauskas 
techniko,aiškinančio radijo 
aparato scemą,entuziaz - 
mu nila savo paaiškinimus. ap|e tai,kasbustoliau/Ta- 
Nuolatoskomentuodamas čiau po to, kas atsitiko ta

Į mokyklą eisim, 
Knygų daug turėsim. 
Būsim lietuvaitės, 
Lietuvą mylėsim.

Aš negaunu avižų, 
bet už dešimtį vežu. 
Prieš saulutę žvilgu mirgu, 
vadinuosi plieno žirgu.

HILO LUOL C L LLlClll LB UaDiautr - v _

rimta mįslękurias spręsti mis. Deja, vien katarsiniu statančiam skaity-
neturėjo duomenų tol, kol sukrėtimu pasikliauti rašy- toJut- A. V. Jonynas 
neapsižiūrėjo pati jiems tojui nevisada galima. Jo ----- „
esanti mįslė, žadinanti ne laukia nedėkingos sintaksi- Albinas Baranauskas, 
mažesnį smalsumą bei no- nės pratybos, stiliaus šli- Karklupėnuose',' Chicago 
rą pažint iš arčiau". favimas,k?lbos ravėjimas Lietuviškos Knygos Klu- 

nuo stereotipinių piktžolių ~.a®- 1965 224 psl.
Nekalbant apie stilių ir Jam privalu nepasiduoti pa? Kaina $2. 5o 

sakinio sklandumą /tokių gundai sacharininti buiti, 
pavyzdžių, galima būtų prk kaip bestumtų į tai per nos- 
cituoti "ad nausęam"/ abe- talgiją nušvitus praeities 
jotina, ar šie, Celpanovo- vizija. Jam turi būtf pažįs- 
" Įvadą Į psichologiją", pri- tami ir literatūrinio žanro 
menantys pasažaįbūtini ra- nuostatai, 
šiniui, pretenduojančiam į 
romaną.

Tiesa, Baranauskas nesi
muša į novatorius. Jis, sa
kysim, nemėgina naudotis 
kelių i 
schema. Jokiais 
back. "Priešingai, sudaigs 
tęs apysaką skyrelių skyre
liais, jis mėgina palaikyti 
skaitytojo dėmesį anonsais

Gal konkursas čia kuo 
dėtas, gal ne, bet šitų pas
tangų Baranauskas atrodo 
bus pagailėjęs.Dabartiniam 

nemėgina naudotis pavidale "Karklupėnuose" 
pasakojimo planų lieka vien hamakiniu pasis- 
. Jokiais "flash kaitymu minimalius reikar

ORLEANS AUTO BODY
Sav. J. Išganantis.

Visų rūšiyauto-mašiny taisymas ir dažymas.
Lietuviams taikomos nuolaidos ir greitas patarnavimas.

St. Jean ir Guillaume g-viy kampas, 
Longueuil, P.Q.

Tel: OR 7-5616 arba OR 4-7Q38.

GEORGE LAV1NSKAS
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

268 - 2hd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Tat CR 7-0051. MONTREAL.

BELLAZZI - LAMY,INC- 
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSaBe
Įvairi medžio statybinė mtedžiaga. Durys, langų rėanA 

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popiaris.

224 psi.

PRIE VEIDRODŽIO

V. Šmaižienė

Veidrodin pažiūrim, 
Kaip čia mes atrodom? 
Mėlynom akytėm, 
Kasytėm vienodom...

Greit, mes greit užaugsim!
Būsim aukštos panos, 
Dailiai pasipuošim, 
Būsim geros mamos.

Ir "Eglutę” imsim, 
Visad ją skaitysim,
O gal net ir pačios 
Į ją parašysim.

— Aš apie kiškelį, 
Kaip jam žiemą šalta.
— Aš gi apie dangų, 
Debesėlį baltą.

EGLUTĖ

Vasarėlė
Vasarėlė žingsniuoja po lauką 
Su drugeliais 
Ant lino plaukų.
Uogų krepšį
Paėmus į ranką, 
Ji atėjo pasveikint vaikų.
- Ei, skubėkit iš gryčių, mažieji!
Ei, grybaut 
Ir uogauti visi, 
Kol nepapūtė 
Rudenio vėjai, 
Kol dar juokiasi saulė šviesi!

VENECUELOJE NUŽUDYTAS ZIGMAS DOMEIKA

buv. Venezuelos Liet.B- mininkas ir pastaruosius 
nės pirmininkas. trejus metus buvęs Vene-

cuelos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas.

Žudikas pasidavė poli
cijai, ir tik iš joprisipa- 

_____ žinimų tėra duomenų apie 
mas Domeika, Lietuvių B- nužudymo aplinkybes ir 
nės Caracas apylinkės pir- priežastį.Zigmas Domei 

ka jau 15 metų dirbo Sears

Visa Venezuelos lietu
vių bendruomenė buvo pri 
trenkta rugsėjo 6 dieną 
pasklidusios žinios, kad 
Carascas'e nužudytas Z ig

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textiles
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. TeL VI 2-5319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJO^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ar 

moteriškiems kostiumams u* suknelėms.
Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

Ateikite ir ieitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

A. NORKELIIjNAS
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.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th - Avenue, I ewhir

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokiu* drabužius ir kitą J&aų *amų apyvokų.
Savininkai:

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

Boebuck įmonėje kaip san
dėlių vedėjas .Rugs ė jo 6d. 
atvykusį į darbą, automo 
bilių kieme pasitiko prieš 
mėnesį iš Įmonės pasitrau 
kęs venecuelietis darbinin 
kas, ir kaip jis sako,pra
šė Domeiką pagerinti ates 
taciją, jam reikalinga ki
tur darbui gauti. Įmonės 
administracija pasitrau
kusiems darbininkams 
atestacijų ne išdavinė ja. 
Domeika,matyt, buvo jam 
davęs savo parašytą ates
taciją, bet darbininkas no
rėjęs ją gauti geresnę. 
Anot, jo, Domeika nesu
tikęs ir sšsitaręs.kadne 
gi gubernatoriaus parei
goms rekomenduojąs . 
Darbininkas dėl to supy
kęs, išsitraukęs peilį ir 
smogęs į kaklą. Žaizda 
mirtina: perplauta arteri 
ja.
Z. Domeika buvo gimęs 

1965. IV. 12 Rygoje, jūrinin 
ko mokslus ėjo Lietuvoje, 
Estijoje, Suomijoje ir tu
rėjo tolimosios laivininky 
stes kapitono diplomą. Bu 
vo Lietuvos prekybos lai
vyno kapitonas, jūrinių 
laivų inspektorius iiKauno 
uosto viršininkas. Venecu- 
eloje Shell Oil Co.laivuos 
kapitonas, vėliau kitoj kom 
panijoj sandėlių vedėjas.

Palaidotas Caracas ka -

Šią žinią perdavė Danutė 
Statkutė iš Caracas atvy
kusi į New Yorką.

„V. ZENKEVIČIŲ 
IS T, YD ĖJO PARTIJOS 

DIDIEJI
Rugpiūčio 9 d. į Va

šingtoną iš Lietuvos, čia 
viešėjęs, išvyko Sovietų 
S-gos ambasados Vašing
tone sekretorius Vyt 
iZe ikevičius. Jį Vilniaus 
laerodrome išlydėjo par
tijos pirmasis sekr. A 
Sniečkus, CK sekretoriai, 
skyrių vedėjai, "Tiesos" 
vyr. redaktorius.



6 PSL. nepriklausoma LIETUVA 1965. IX. 22. - 36(969)

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitus „Parama" moka 4)4% vieton 4%% >r už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7)4%.

Už paskolas ir — morgičius — 6)4%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveiu apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenantis Kanadoje. 
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais Ir penktadieniais. TORONTO'S NEW CITY HALI 
"If grows on you like free sculpture."

nas, nerasdamas išeities

ORTAS
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(VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

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

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

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

gos, foto aparatai ir 1.1.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 

siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
® Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

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

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

EM‘.4-1395.

1008 Northern Ont.Bldg.
330 Bay Street.

Bražvilis

Feljetonas
STUDIJA APIE ŠOKIUS

KadangiPasaulio Lietu
vių Bendruomenės seim
as pasakė begales Prakal
bų apie jaunimą,nors ir ne
su įgaliotas .įausdamas pa
reigą noriu šia proga pa
daryti ir savo įnašą į jau - 
nimo kultūrą .Šiuo kartu pa
kalbėsime apie šokius.

Jaunimas visada šokda- 
vogei ne Per griovį ar vie
nas su kitu,tai bent tėvams 
į akį, tuo būdu užtikrinda 
mi pažangos tęstinumąj?a 
vyzdžiui,kaip Jaunius Ži
liui "Dirvoje".

(Apie senovės lietuvių šo
kius daug nežinoma.Yra iš<- 
likę kiek žinių apie spran 
dūrius šokius,taip vadina-* 
mus todėįkad lietuviai šo-» 
kdavo ant sprando kryžtuo 
čiams, gudams, lenkams, 
taurams ir meškoms.

Civilizacijai vystantis 
irtautaipasiskirstantį gn 
upes bei klases, atsirado 
versliniu arba profesin- 
niai šokiai, surišti su da» 
bu. Tuo būdu ūkininkai ė- 
mė šokti rugelius, pram o*- 
nininkai bei malūnininkai 
-malūną, o biznieriai bei 
verslininkai-eukčių ir jonų 
ke lį. Istor i jos raidoj išsivy- 
ščius dypūko profesijai,iš 
populiarėjo lenciūgėlis, - 
simbolizuojąs pasilikimą 
tuščiomis rankomis.

Kalba apie modernius šo 
kius visada sukelia disku
sijas. Nekurie moksliniu - 
kai tvirtina, jog šokis mo
dernus tik tam, kas jo ne
moka. Vienas visuomenės
veikėjas ir Pedagogas pri- 
pažįsta tik kadrilių supa- 
dekatoriu ir skaito, jog to- 
kie moderniški šokiai,ka
ip valsas ir polka niekada
negalės prigyti.

Mes moderniškais skai
tysime tuos šokius , kurių 
musų pačių tėvai nemokėjo 
ir tuos , kurii} mūsų vaikų 
tėvai išmokti dar nesuspė
jo. Akių gydytojai šiuos šo
kius skirsto į dvi pagrindi
nes gruPesrtrumpareginiiE 
ir tolereginius. Trumpare- 
gintai nustojo kiek populia 
rūmo todėl,kad šokant taip 
arti pr is įkišus netik trum 
paregystė išsivysto , bet ii 
žvairumui pavojus didelis: 
daugelis neatsilaiko pagun
dai pro partneriopetįįkitą 
ar kitus pažvairuotiTodėl- 
neretai galima pastebėti , 
kad akims apsaugoti, neku
rtos Poros šoka užsimerkę.

Dėlto buvo pereita į ki
tą kraštutinumą-toleregi - 
nius šokius,kaip varle, bež
džione,džiterbagą arba, lie 
tuviškai-krutvanalį ir gry
nai lietuvišku "čia - čia " 
Kadangi jie šokami visai 
iš tolo.be toleregystės at
sirado ir kitųkomplikaciji 
Jaunimas,neturėdamas pro 
gos vienas kitą iš arčiau pa
matyti, lemiamu momentu 
neatsipažįsta.Dėl to daž - 
nai susimaišo su pasimaty
mais.Net pasitaiko, kadme* 
rgaitėsu vienu susižieduo
ja, o už kito išteka.

Pastaruoju metu jaučia
ma pakraipa į rankos atstu-* 
mošokius,kurie nėra pava 
jingiakims,ir kur gali būti 
tikras , kad šokį baigsi su 
tuo pačiu partneriu , su kul 
riuo pradėjai.

NAUJIEJI TORONTO LIESTO SAVIVALDYBĖS-RUMAI
Jų atidarymas tęsėsi visą savaitę, kurios metu To - 

ronto piliečiai galėjo juos lankyti, apžiūrėti. Be to, dar 
kasdie > buvo ir kokia nors programa. Programoje da
lyvauti buvo pakviesti ir lietuviai. Lietuvius atstovavo 
Toronto lietuvių šokėjų grupė "Ųintaras", vedamas p. 
Torūtos ir operos solistė Lilija Šukytė.

Naujieji rūmai yra pastayti pagal suomių architekto 
V. Reivelio, kuris per.riai mirė turėdamas tiktai 53 m. 
amžiaus.

Pastatas, kaip matome, yra savotiškos architektūros 
Jį sudaro dvi viena priešais kitą pastatytos gaubtos da
lys, tarp kurių yra žemesnis pastato dalinys. Rūmai 
kaštavo 30 milionų dolerių, (ors pastatas dangoraižio 
tipo ir labai didelis, bet miestui nepaprastai sparčiai 
plečiantis, jau dabar jo neužtenka visoms miesto savi 
valdybės įstaigoms.

B.VRUBLEVTČraS.

3-se frontuose
Rwsij—- Italų*—Vietnamo

7.
Ir taip dieną ir naktį 

braidžiojome per ryžių ir 
"džiunglių" pelkėtus lau - 
kuąkur nekartą tekdavo į- 
klimpus "palaidoti" batus 
ir grįžti basomis. Arba nu 
kentėti nuo jaučių-puslau 
kiniaibuliai.su metriniais 
ragais. Daugelį jų, ginda
miesi, nušaudavome. Pavo 
j ingi ir skorpionai-juodie 
ji ir rudieji, kurių pilna vi 
sur, o jų įkandimas-įdūri 
mas net mirtinas. /Kartais 
mes jų prisigavę į ratą už 
degdavome aplinkSkorpio

Lyg japonai, panašiai-fa 
natikai gyvi nelaisvėn nepa 
siduodavaJų būdavo nema 
žaitarpkiniečių partiząnų 
Viet Minh.

Dar 1946 m. rugpiūčio 
mėn. tebestovint tame pa
čiame Hock Mon’e ĮVYKIS 
PATRULIAVIMO METU.

Bemiegant ir "bekovo
jant" su tais nelabaisiais 
moskitais, kurie prasis
kverbdami pro lovą saugan 
tį tinklą, zvimbdami be pa 
sigailėjimo duria, kerta 
per visa "nuodėmingąjį'kū 
ną,atnesdami pavojingų tro 
pikų ligų-maliarią ir pan.

Staiga girdime mūsų "ne 
simpatiškųjų" viršilą Van 
Timmers, kursai tylomis 
šnabždėdamas, kėlė mūsų 
pionierių būrį.Na, va, gal 
vojusau:jau galiu atsisvei 
kinti su saldžiu miegu... 
Tuč tuojau turėjome ruoš 
tis žygin-patruliavimui.

Nors tylomis ir vidur
naktį, bet automatiškai su 
sitvarkę, pasiėmę lengvuo 
sius automatus ir gumi
niais specialiais batukais, 
kad nesukeltame triukšmo 
18 vyrų sustoję, lyg tie vi 
durnakčio vaiduokliai, lau 
kerne įsakymo ir vado.Atė 
jęs mūsų leitenantas Bo- 
douax/prancūzas, su kuriuo 
drauge sužeisti gulėjome 
Saigono ligoninėje t.m.ba 
landž io mėn. /, pat ik r inę s 
ir apžiūrėjęs mus, nusišyp 
sojęs tarė:"tres-bien, en- 
avant". Tai reiškia:labai 
gerai ir pirmyn. Išžygiavo 
me.

Matįką tik atbėgęs "boy" 
-anamitas,vietinis šnipas, 
kuris ištikimai prancū
zams tarnavo,pranešė, kad * 
už miestelio netoliese bu 
distų maldykloje/pagode/ 
buvo ir esą. susirinkę slap 
tam posėdžiui Vietminh'ie 
čiai, kuriuos galėjome net 
gi parimti gyvus. Jiems va 
aovavo japonų ekskarinin 
kas. Išsiskirstė į tris gru 
peš, opriešaky mūsų leite 
nantas su šnipų žygiavome 
tylomis. BUVO PATS VI
DURNAKTIS. O tokioj tam 
šioj rugpiūčio naktelėj, 
nors į akį durk-nieko nesi 
matė. Už dviejrj km. priėjo 
me upę su gan silpnu tiltu 
o praeiti būtinai reikėjo. Ir

VEDA KAZYS

Lietuvaitė 
Kanados meisterė

Darbo dienos savaitgalyje To
ronte Įvyko Kanados uždaros sta
lo teniso pirmenybės, kuriose 
moterų grupėje meisterio var
das buvo išspręstas dviejų lietu
vaičių — V. Nešukaitytės ir E. 
Sabaliauskaitės. Laimėjo ketu- 
riolikametė V. Nešukaitytė 21:17, 
13:21, 2(5:23; 12:21, 21:18. Naujoji 
Kanados miesterėpusiaubaigmė- 
je Įveikė latvę V. Adminis, o E. 
Sabaliauskaitė nugalėjo pereitų 
metų meisterę iš Montrealio Hu- 
tiius 18:21, 21:15, 21:15, 18:21,21:16 
Lietuvaitės baigmėje pasirodė 
aukštame lygyje, o pati kova bu
vo labai "kieta", ką pasako penkių 
setų pasekmė. Kiek blogiau pa
sisekė V. Nešukaitytei tarptauti
nėse žaidynėse, Įvykusiose Ka
nados Tautinės Parodos proga. 
Čia aiškiai dominavo JAV atsto
vai, laimėdami pirmas vietas. 
Tik V. Nešukaitytei pavyko pa
siekti baigmę žemiau 17-kos me
tų mergaičių grupėje, kur ji pra
laimėjo JAV moterų meisterei 
P.A. Martinez .21:10, 21:11, 21:13.

Taigi, Kanados lietuviai gali

vos pasiekieme tiltelio vi 
durį, tik čiokšt-lūžo ir vi 
si įkritome.Nelaimė teko 
mano grupei/jau tapau ca 
poral/jies dvi buvo jau pra 
ėjusios laimingaLNors upe 
lis ir negilus buvo, apie 2 
metru su dumblu, bet lyg 
viščiukai šlapįdumblini iš 
sikrapštėme, deja.... su 
nuostoliais-mano vengras 
Lajosz, 18-ka metis, prigė 
rė, o lenkas-"kirpėjas"Ga 
jewski, aiktelėjęs, riebiai 
nusikeikęs, .koją išsisuko.

Daugiau bus.

BARONAS

pilnai didžiuotis, turėdami to di
delio krašto stalo teniso meisterę 
ir vicemeisterę. Sveikiname jas, 
linkėdami ilgai išlaikyti lietuviš
kose rankose čempionių vardus.

LITUANICA - Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ MEISTERIS

Penkioliktų š; Amerikos lietu
vių žaidynių tęsinys — fubtolas. 
Įvyko Kanados Lietuvių Dienos 
proga 3t. Catharines š.m. rugsė
jo 6 d. susitikus LFK Lituani- 
cai iš Chicagos ir LAK iš Nev 
Yorko. Stiprus lietus neleido iš
vystyti gražaus žaidimo. Tačiau 
aiški Lituanicos persvara jau 
rungtynių pradžioje (pirmas Įvar
tis krito iš baudinio 20 min. jĮH. 
Jeningui realizavus) atnešė per
galę Chicaga# pasekme 4:1. Nu- 
•jalėtojams Įvarčius pelnė: H. 
Jenngas 2, Skistymas ir Gavė
nia po 1. Pralaimėtojams vienin- 
telĮ ĮvartĮ Įkirto Kulys iš G. 
Klevečkos kampinio.

V. NEŠUKAITYTĖ LAIMI PRIEŠ 
MARTINEZ

Tarptautinių stalo teniso žai
dynių proga Toronte, taip pat bu
vo sužaistos rungtynės tarp JAV 
ir Kanados rinktinių. Už pralai
mėjimą, patirtą tarptautinėse žai 
dynėse prieš Martinez iš JAV, 
mūsiškė V. Nešukaitytėtarpvals
tybinėse rungtynėse ją nugalėjo, 
nors Kanados moterys turėjo kai
mynėms nusileisti pasekme 4:6, o 
vyrai net 1:5.

PAVERGTOJI TĖVYNĖ

Europos irklavimo pirmeny
bėse Vilniaus Žalgirio aštuon- 
vietė laimėjo meisterio vardą- 
Šalia lietuvaičių, randamos dar 
šios pavardės naujų "vilniečių". 
Ala Perevoruchova, Nina Griš- 
čenkova, Leokadija Semaško. 
Tik vienas Lietuvos rekordas at
siekus lengvosios atletikos pir

menybėse Vilnuje. Jo autorė S. 
Sabeckienė, 100 m. kliūtiniam bė 
gimė pasiekusi 14,6’ sek, laiką. 
Vilniečiai iškovojo daugiausiai 
pirmų vietų.

Sov. Sąjungos antrosios futbo
lo lygos pirmenybėse Vilniaus 
Žalgiris netikėtai silpnai sužaidė 
prieš paskutinėje vietoje esantį 
Talino Dinamo, "ištraukdamas" 
Estijos sostinėje tik 2:2. Po šių 
rungtynių vilniečiai randasi 
4-toje vietoje, Rygos Daugava 
yra aštunta ir estai paskutiniąi— 
šešiolikti. Lietuvos futbolo pir-

ASTRONAUTAI, KURIE NESUGRĮŽO 
Vardai tų sovietinių lakūnų, kurie buvo paleisti aplink 
žemę ar mėnulį, bet kurie negrįžo ir virto satelitais

Vakaruose daugelis spėliojo, 
kad sovietai ne vieną kosmo
nautą bus paleidę į erdves ir 
jų atgal nesugrąžinę. Tačiau, 
dr. Juliaus Epstein straipsnis 
The Tablet prašneko konkre
čiais vardais ir datom, kada 
tai įvyko. Jo straipsnis pava
dintas laišku Chruščiovui, ir 
jame klausiama:

1. Kas. nutiko su Sovietų 
kosmonautu Serentu Šiborin, 
kuris buvo paleistas Į erdves
1959 vasario mėn. iš Kasputi
no bazės?

Jis siuntė radijo signalus 
tiksliai 28 minutes. Paskui jo 
signalai nutilo, ir nieko dau
giau apie jį negirdėti. Ar jo 
kūnas tebesisuka dar apie že
mę?

2. Kas nutiko sovietų kos
monautui Petr Dolgov? Jis bu
vo iššautas, kaip atsimenate,
1960 spalio 11 ir galėjo duoti 
signalus 30 minučių, ligi tie 
signalai, visai nutilo. Nuo tada 
nieko apie jį negirdėti. Ar jo 
kūnas prisijungė prie jo drau
go šiborino?

3. Kas nutiko sovietų kos
monautui Vasiljevič Zovodski, 
kuris šią žemę paliko raketa
1961 balandžio 7 ir kurio ra
dijo ryšiai su visom stotim tuo
jau nutrūko? Ar jis taip pat 
prisijungė prie žmonių kūnų, 
kurie virto satelitais artimiau
siam šimtmečiui?

4. Kas nutiko su vyru ir mo
terim kosmonautais, kurių var
dų neteko patirti, bet kurie 
buvo paleisti drauge vienoje 
kapsulėje 1961 gegužės 17? Ra
dijo stotys Bochum, Jodrell 
Bank, Meudon, Upsaįa, Torre 
Bert, Aliaskoje ir Havajuose už
registravo tragišką vyro ir mo
ters pasikalbėjimą kapsulėje.

To pasikalbėjimo dalys:
Moteris: Dabar aš kalbu. Ar 

yra inžinierius Klišev?”
Vyras: “Palaukit. Taip, taip, 

taip . .. Gerai. Puiku. Prašau, 
pakartok. Aš supratau, supra
tau, supratau . . . Gerai. Mes 
jau tai padarėm . . . Galite bent 
pamėginti. Padėtis yra tiksli ir 
aiški. Patvirtinta”.

Vyras: "Padėtis mums daros 
kritiška . . . Mes tiriame pro
gramą ... Pasaulis niekad apie 
tai vistiek nesužinos .., Aštun
ta valanda Maskvos laiku .. . 
Kažkas daros nebegerai, kaž
kas nebegerai ... Mes keičia
me kryptį ... Aš kalbu su di
rektorium, jūs suprantate? Jūs 
žinosite kas daryti . . . Visada 
būti ramiam . . . Kas, kas?”.

5. Kodėl iš sovietinių nau
jienų dingo visai pavardės to- 
kiti žinomų sovietinių kosmo
nautų kaip Aleksei Belokonev, 
Ivan Kašer, Aleksis Gracev, 
Jennady Michailov, apie ku
riuos garsusis Ogonek mėgda
vo rašyti tiek daug ir taip daž
nai?

6. Keno buvo tie balsai, vy
riški ir moteriški, kurie buvo 
užrašyti 1961 spalio 14 Itali
jos stoties Torre Bert Turine? 
Balsai buvo labai aiškūs banga 
20,005 Megaher .. . Kosmo
nautai atsakinėjo į klausimus, 
siunčiamus iš žemės. Dešim
tim sykių jūs galėjote girdėti 
atsakymus “da”, “da”, “da”, 
paskui kartojosi “charašo, cha- 
rašo”. Paskui vyro balsą pakei
tė moters balsas. Kas buvo ši 
moteris ir su kuo ji kalbėjo? 
Balsai buvo girdėti ir užregis
truoti ne tik Torre Bert,, bet 
ir Tokio, Dakar, Sydney ir Bo
chum. Tris dienas jie buvo gir
dėti. Paskui jie silpo ir silpo, 
ir pagaliau buvo tyla.

Šiluvos Švč. Marijos statulos modelis Washingtono 
Nekalto Prasidėjimo šventovei.

Skulpt. V. Kasubos kūrinys

Prelatas J.Balkūnas, kaip jau žinome, pa 
skelbė koplyčios atidarymą ir pasaulio lie 
tuvių katalikų kongresą 1966 m. rugsėjo 4 
dieną Vašingtone.

menybių paskutinės, Įdomesnės 
pasekmės: Panevėžyje, vietos St<- 
tyba prie 3 tūkst. žiūrovų nugalė
jo Kauno Inkarą 2:1 (Inkaras ir to
liau pirmauja Lietuvos lygoje), 
Kėdainiuose vietos Nevėžis prie 
2 tūkst. žiūrovu pralaimėjo Kau
no Limai 0:1, Šiaulių Elnias - 
Alytus 3:1, Vilniaus Saliutas — 

Kauno Politechnika 4:0, Plungė - 
Vilniaus Ėlfa 1:4.

Kauno Inkaras ir Kretin
gos Minija rungiasi: Jėzaas 
Trumpauskas ir Andruške- 
vičius.

KLB VEIKLOS APŽVALGA 
Atkelta iš 3 psl.

viSku švietimu ir rėmimu 
institucijiįkurios tą darbą 
daro Toronte ir Montrealy? 
T ai tik keletą klaus imu, ku
riuos čia Jums suminėjo
me ir kuriais teks Tarybos 
sesijoje pasisakyti, todėl 
jau dabar reikia skirti lai
ko jų paruošiamam nagrinė
jimui spaudoj bei privačiuo
se pokalbiuose.

v Dar karta sveikiname 
Šeštąją Tarybą ir linkime 
sėkmės jos darbuose,ku
rių tikrai nebus mažiau, 
negu kitoms Taryboms ir 
nuo kurių didele dalim pri
klausys Kanados Lietuvių 
Bendruomenės ir bendrai 
Lietuvybės likimas išeivi
joje.

Dr. P. P. Lukoševičius 
Krašto Valdybos Pirminin.

Iz.Mališka 
Sekretorius.

tolo.be
pasimatymais.Net
kiniaibuliai.su
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

TAT A m»> 1 m jl^ iv
liduodamos asmeninė* paskolos iki 5,000 doL, 

morgtėiu paskolos iki 60% turto vertė*.
Už šėru* mokama 4 % % dividendo iš pelno, už 

depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybes ir paskolų 
draudimas.

Pilna* Čekių patarnavimas.
Darbo dieno*:

Pirmadieniai* — penktadieniais 9 vai. —. 1 vai. p. p.
Antradieniai* ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai, vakaro.
21 MAIN St E. Room 207. Tel JA 04*11

MOKSLO METAI,

Vysk.Valančiaus šeštad.pra 
tižios mokykloje Hamiltone 
pradedami rugsėjo 25 <1.9:30 
vai. ryto Švflertrudos mokyk 
los patalpose, Smith ir Can 
non E. /ten pat, kur ir praei 
tais metais buvo/.

Į mokyklų priimami visi pri 
dedantieji, kuriems šiais me
tais sueina pilni 6 m. am - 
žiaus.

Visi mokiniai, pertraukę mc 
kyklos lankymų ar naujai at 
vykę , sulig išsilavinimo bus* 
priimami į atatinkamus sky
rius. Mokykloje yra 10 sky
rių.

Mokinių tė vai maloniai pra
šomi visus mokyklinio am 
žiaus vaikus nuo pat pirmos 
dienos atsiųsti į pradedamas 
pamokas, nes pavėlavimai 
trukdo darbo našumą.

Mokyklos Vedė jas.

‘'ROMUVOS*-STOVYKLOJE

Džiugu, kad apie-30 “Širvin 
tos“ tunto skaučių- ir paukš
tyčių- dalyvavo “Romuvos“sto 
vykioje ir apie 10 vėliau įvy 
ktisioje vadovų stovykloje. 
Skaučių pastovyklė je visą 
stovvlilavin-o laiką nuotaika, 
nežiūrint olbgo oro ouvo pui 
ki. Sugyventa tarpusavyje 
tikrai seseriškai, kaip skau 
tems pridera, nežiūrint iš ko 
kios vietovės bebūtų.Ir vado 
vė ms visos skautė s buvo ly 
gios, nežiūrint iš kur atvyku 
sios.

Malonu buvo matyti stovyk 
loję talkininkaujant ps. A. 
Vilimienei, v.sk. G. Breich 
manienei, p. E.Kudabienei ir 
vadovių stovykloje ps.R.Bag 
Jonienei, neskaitant tunte 
dirbančių . Širvintietė s dė ko 
ja nepagailėjusioms atesto 
gų vadovėms.

Skautiškas ačiū priklauso 
hamiltoniškiams virtuvė s per ________  o_____
sonalui: p. Antanaitienei, p. yra geras kalbėtojas ir g 
Urbanavičienei, p. Trumpic bus laikraštininkystėje,

‘ŠIRVINTOS“ IR “NEMUNO“ 
T U NT V 

pirmoji 1965/66 m.‘sueiga į 
vyks š.m.rugsėjo 26 d. 3 vai. 
•'.p. parapijos salėje. Po ofi
cialios dalies seks laužas,, 
pradedamas trumpa rimta da
limi - Tautos šventės minė ji 
mu. Antroje laužo dalyje - at
siminimai iš stovyklų-. Malo
nūs prisiminimai dalyvavu— 
siems.Kviečiami tėvai ir sve. 
čiai atsilankyti. Te’vai norin- pas kon it.nanus.Neturį savo 
tieji vaikus įregistruoti į susisiekimo. priemonių, pra 
skautų-organizacijų-, prašomi šomi skambinti vienu iš nu 
atvesti į-sueigųarba skambiu- rodytų telefonų ir gėrybės 
ti mergaičių-registracijos rei- bus paimtos iš namų.l'ž ones 

to ribų gyvenų tautiečiai pra
šomi pristatyti ar skambinti į 
vienų čia iš patogesniu nuro 
dytų adrisų .

Gėrybes norime surinkti iki 
š.m. lapkričio 1 dienos. Susi 
tvarkę skelbsime pardavimų 
“Rummage Sale“ pavyzdžiu 
lapkrityje. Prašome neatidė 
lioti pristatymų, nes mums 
reikalingas laikas susitvar
kymui.

Gautomis žiniomis dar nevi 
si rėmėjų būrelių vadovai yra 
atsiskaitę iš surinktų aukų. 
Kas nesuspėjo atsiskaityti 
su buv. Vasario 16 gimnaz. 
remti Komisija, dabar prašo 
me, artimiausiu laiku, turi
mas aukas perduoti Fondo 
pirmininkui Z.Pulinauskui, 
tel. LI - 55652.

S. Fondo Informacija.

kienei su ūkio vedeju p.Pauk 
ščiu ir padėjėju p. Stuju prie' 
šakyje, kuris mus taip ska 
niai maitino. Tikimės kitais 
metais su visais stovykloje 
vė 1 pasimatjgi.

Širvintietė'.

Gražina Irena Grabošaitė, B.A., 
šį pavasarį baigusi McMaster uni
versitete Hamiltone bakalauro 
laipsniu prancūzų kalbą. Per va-
sąrą lanke mokytojų kursus 
rio College of Education Toronte.

Rimas Vtlbtkattis Rudenį pradeda mokytojauti 
Didelis džiaugsmas ir Adult Training Centre—aukštes- 

garbė St. Catharines lietu nei suaugusių mokykloj 
viams atiteko, kai Onos ir- 
Kazimiero Vilbikaičių sū
nus Rimas, baigdamas gim 
naziją, gavo ne tiktai ge
riausius pažymius, bet ird 
riausius pažymius, bet ir 
400 dol. dovaną, ir be to 
stipendiją nemokamai stu 
dijuoti aukštuosius mokslui 
dijuoti aukštuosius moks
lus universitete. R.Vilbi- 
kaitį specialiu raštu pas
veikino miesto majoras 
R.M. Johnson. Rimas ga
vo sveikinimų ir dovanų ir 
iš vietos lietuvių.

Gimnazijoje iš 90 moki 
nių tik 31 išlaikė egzami 
nūs. Iš 60 berniukų vieni
ntelis Rimas Vilbikaitis 
išsikovojo pirmauja įčią 
vietą. Vietinė anglų spau 
da pažymėjo, kad R. Vilbi 
kaitis turi lepaprastų ma 
tematiko gabumų. Be to, 
ra geras kalbėtojas ir ga

LLS vadovų-vių "Tėviškės" stovykla Toronto "Romuvos" stovyklavietėje.

ti mergaičių-registracijos rei 
kalu D.Gutauskienei JA 9- 
-6908, o berniukų- - vilkiukų 
draugininkui A.Tumaičiui:627 
-3308. ....> untintnkai.

CĖPYBIįl RINKLIAVA 
ŠALPAI

Šalpos Fondas skeluia įvai 
rių gėrybių rinkliavą rugsėjo 
ir spalio raėn. laiku. Tautie 
čiai prašomi aukoti dar gali
mų nevėli įvairių rūsių dan
gą: vyr., moteriškus bei vai 
kų drabužėlius apat. ir vir
šutinius. įvairu apavą, pata 
linų, skribėlaites, rankinu
kus.Salia to, ųvainus namų 
apyvokos dalykus: puonus, 
lėkštes, peilius, šakutes, 
žaislus ir kitus čia neišvar 
tus daiktus. Žodžiu, prašome 
aukoti -viską, kas ką gali ir 
kas dar tinka vartojimui.

Gėrybės bus priimamos: ry
tų mieste dalyje pas Z.Puli- 
nauską, 60 Melrose Ave., S., 
tel. LI-55652; vakarų - pas 
R.Rimkevičienę, IC‘4 Benki 
mer St., tel. JA- %547 ir I.-al 
no miesto dalyje pas F.Pim 
kų, 55 'Vest 1st St., tel. 385 
-7278. Aukotojai prašomi au
kosimas gėrybes pristatyti 
pas aukščiau nurodytus šal-

STATĄNT ILGIAUSI 
GELEŽINKELĮ.

19o9 m.CPR geležinke
lių istorijoj padarė pažy - 
mėtiną naujovę, tai garsus 
spiralinis tunelis tarp He 
ctor ir Field Britų Kolum 
bijoj. Jie įsigręžė po Ca
thedral ir Ogden kalnais 
ir išlindo lo4 pėdomis že 
miau negu rodė įėjimas

gimnazijoje vedęs laikra 
štėlį.

Rimas Vilbikaitidcasmet 
baigęs mokslo metus susi 
rasdavo darbo ir užsidirb 
davo lėšų mokslui, kai šių 
laikų kai kuriems tėvams 
vaikai sudaro rūpesčių,ne 
norėdami mokytis-meta 
mokslą ir eina dirbti pa
prastais darbininkais. Pp. 
Vilb įkaičiai tokių proble - 
mų neturi.

R. Vilbikaitis iš Water
loo universiteto pakvieti
mą ir išvyko studijuoti fi
zikos. Ten jis ne tiktai stu 
dijuos, bet atlikdamas pra 
ktikos darbus, užsidirbs 
savo kitoms išlaidoms pa 
jamų, ir tėvams paleng 
vins išlaidoms naštą.

Pp. Vilbikaičių šeima 
yra veikli patriotiška ir 
dalyvauja lietuvių gyveni
me. Ir šių metę Lietuvių 
Dienoje dalyvavo talkoje.

Windsor posverimuej

Ultra Modern 
Constrution 

SAV. VLADAS IVANAUSKAS
• Statyba vyksta LaSallėje prie Dollard ir Newman 

Blvd.
• Statomi modernūs dupleksai, dydis 28x40 pėdų, 

5 I2 kambarių.
• Pilnas centralinis apšildymas.
• Kaina: $21,750, įmokėjimas visaip prieinamas.
• Namai tinkami ir investavimui.

TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596.

. ^^ltaS VT,1 tecJ}nĮ_ Per 80.000 Prekinių vago 
. ® buvo baig- nų stumdosi Kanados CP]J

s atidarant Connaught tu linijose. Apie 14oo keleivi 
mų vagonų Perveža kasd^ 
ien šimtus tūkstančių ke
leivių. Yra reikalo turėti 
54oo darbo vagonų tarny
boms, nes reikia prižiurę 
ti 22. 000 mylių linijas vi
soje Kanadoje.

nelį Pragrežiant Macdon«. 
1d kalną. Tai yra vienas iš 
ilgiausių pasaulyje-daug - 
iau kaip 5 mylios, ir taidv 
igubais bėgiais.

Kanados linijos turi dau 
giau kaip 3, 315 tiltų. Tar
pe jų yra garsus ir pašau 
lyje Lethbridge viaduct 5. 
327 pėdų ilgio, ir kitas 3. 
oo4 pėdų ilgio per pietų 
Saskačevano upę prie Ou1 
look, Saskačevano Provin
cijoj.

Milžiniškos stotys išau 
go Montrealy, Torontto, 
JVinniPege, Vancouveryje. 
Šiandien Motlrealio stotis 
apima daugiau kaip 4oo 
mylių bėgių. Winnipeg tu
ri apie 3oo mylių. Toron
to apie 25o mylių. Metai 
ėjo ir įprasti seni garo 
garvežiai išnyko, jie buvo 
pakeisti moderniais dyze
liniais. Tokių šiandie CPB 
turi apie 1. loo vienetų.

Spauda padeda lietuvims 
išsilaikyti savo tautoje, - 
skatinkite neskaitamčius 
pren.umeruoti lietuvišką 
spaudą.

IŠRINKTA NAUJA 
APYLINKĖS

V A L D Y B A
Rugsėjo 12 d. KLB Windso

ro apylinkės metiniame visuo 
dariame narių susirinkime iš
rinkta nauja Apylinkės val- 
iyba, į kurią įeina: Romas 
Dumčius, Petras Įanuska ir 
Danutė Kranauskienė. į Re
vizijos komisiją išrinkti: E. 
Zatprskis, A.Cerskienė ir V. 
Tautkevičienė.

.Buvusio valdybos veiklos 
pranešimą padarė pirm. Ba
lys Balaisis. Valdyba metę 
gėgyje dirbo labai darniai ir 
nuoširdžiai. Surengė apylin 
kės 15-kos met^ veiklos pa 
minėjimą., Vasario 16-sios 
šventės ir Motinos Dienos mi 
nėjimą, Kalėdų eglutę mažie 
siems ir Naujų Metų sutikimą. 
Visas apylinkės valdyoos pa 
stangas geros valios lietuvi 
škoji visuomenė rėmė nuošir 
džiai. Krašto Tarybos rinki 
muose dalyvavo pakankamas 
skaičius turinčiųjų teisę bal 
suoti narių, kurie tačiau blo 
gos valios skundu remiantis 
buvo panaikinti. Tenka paste 
bėri,'kad ir šiame susirinkime 
nė vienas skundą pasirasęs 
nedalyvavo.

Apylinkės valdyba dalyva 
vo ir sėkmingai atstovavo lie 
tuvų tautinei grupei ruošiant 
Freedom Festivali, Tautybių 
Komisijoje prie Windsoro mie 
sto valdybos, Kanados bur
mistrų ir viršaičių konvenci
joje, kitų tautybių ggrupių 
šventėse.

Apylinkė s valdybos pastan 
gomis Lietuvos Nepriklaųso- 
mybės-Vasario 16-sios Šven 
tės diena virs miesto savival 
dybės plevėsavo Lietuvos trj 
spalvė vėliava.

Praėjusių metų apylinkės 
valdyba buvo šios sudėties ; 
pirm.B.Balaišis, vicep. kun. 
□ .Lengvinas, ižd. V.Tautke* 
vičienė, sekr. P.Januška ir 
narys Alb. Tautkevičius.

Šiam metiniam susirinkimui 
pirmininkavo inž. R.Dumčius, 
labai taktiškai ir tvarkingai 
jį pravesdamas.

SKYRIŲ VEDA SKTN. L. EIMANTAS
1496 Mardell Place, London, Ont., Canada

. L=JS VADOVAMS 
"TEVISKES"STOVYKLA.

Kanadoje, lietuvių skau
tų ROVUVOS stovyklavie
tėje, rugpiūčio 14-21 die
nomis įvyko skaučių-tų 
vadovams paruošti "Tėviš 
kės" stovykla-kursai. Tai 
pirmoji tokios rūšies ir 
apimties intensyvaus dar
bo stovykla, sutelkusi iš 
Kanados ir JAV-vių gražų 
pasiryžėlių būrį. Stovykla 
-kursus sudarė ir baigė 
57 broliai ir 91 sesės-kur- 
santaiJCirsams vadovavo 
26 Seserijos ir Brolijos 
prityrę skautininkai-ins
truktoriai JKursų-stovyk- 
los viršininku buvo pačiai 
žinomas ir visų mylimas 
kunigas - v. sktn. -vyriau
sias skautų dvasios vado
vas J.Vaišnus,S.J. Sesių 
pastovyklės viršininkė-s. 
M.Jonikienė, Vyriausios 
Skautininkės pavaduotoja. 
Brolių pastovyklės virši
ninkas -s. J. Bružinskas, 
Vyriausio Skautininko pa
vaduotojas . Stovykloje da
lyvavo ir prie jos pasise
kimo ryškiai prisidėjo ir 
Vyriausias Skautininkas j. 
s. Br. Juodelis.

ST. JACQUES CHURCH 
Ši baž yčia yra paskirta 
būti 1965 metų Pasauli
nes parodos bažnyčia 

1967 metais.Chicagos Aukšt. lit. mokykla mokslo metus pradeda rugsėjo 11d. Čia mokyklos mokiniai vienų iškilmių 
metu padeda vainiką prie žuvusioms už Lietuvos Jaisvępaminklo Jaunimo centre. Nuotr. V. Noreikos

B.BADIKONYTES
JUNGTUVES, 

įvyko rugsėjo 8 d.Windsoro 
lietuvių Sv.Kazimiero bažny
čioje. Bronė Badikonytė tik 
prieš 8 metus atvažiavo pas 
savo tėvus iš Lietuvos, sek 
mingai baigė Windsoro univer 
sitetą B.A. laipsniu, vėliau 
dar studijavo Toronto univer 
sitete, o dabartiniu metu dir 
ba Windsor© universitete. Stu 
dijayimo laike mokytojavo Wi 
ndsoro lietuvių šeštadieninė
je mokykloje, gyvai reiškėsi 
Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjungoje įeidama į Centro 
Valdybų.
Valdybų. Jos vyras Robertas 
Pinto, yra nelietuvis, tačiau 
labai malonus Windsor© Uni 
versitete filosofijos frofeso 
rius.

Sutuoktuvių apeigas atliko 
Windsor© lietuvių klebonas 
kun. D.Lengvinas.

Sukūrusiems šeimų daug lai 
mės ir sėkmės.

Stovykla -kursai rėmėsi 
skilčių sistema /6 brolių 
ir 13 sesių skilčių./Visus 
kursantus jungė bendras 
noras-kuo daugiau išmok
ti skautavimo menų patiem 
tatai išgyventi skiltyse ir 
tinkamai įgytas žinias per
duoti savo jaunes nioms se- 
sėms-brolimas,jiems be- 
vadovaujant. Visus taip pat 
jungė uniformos stovykli
nis ženklas ir pilkas gra
nito spalvos kaklaraištis. 
Vyriausių mūsų S-gos or
ganų specialiai skirtas šiai 
stovyklai.

Savaitinėje kursų pro
gramoje buvo vadovavimų 
sistemos, metodikos,pla
navimo,darbo vedimo,sto 
vykiavimo, gamtos pažini
mo, pionerijos, kelionės, 
žaidimų topografijos bei 
organizacinės struktūros 
teorija ir praktikaĮKasdien 
užsiėmumų buvo 6 valand. 
Reikėjo vesti užrašus . 
Viskas dėstyta tik lietu
viškai. Todėl ne vienam 
penkiolikmečiui kursan
tui kartais pritrūkdavo 
lietuviškų žodžių ir rekė- 
j o ge rokai pas įtempti, kad 
galėtų kursą sekti.Gal tik 
dabar dažnas pilnai įsisa-

jaonino,kodėl kiekvienam 
jaunuoliui būtinai ir tin
kamai reikia išmokti sa
vo gimtosios kalbos...

Atėjo ir Vienos paros 
žygio uždavinys. Nuo pat 
ryto pakuojamos kuprinės, 
parenkami geriuasi batai, 
kietai sukami miegmaišiai 
priraišomi indai ir įran
kiai.
-Kur sustosime?
Kur nakvosime ?
-Tol i miške-trumpas ins
truktorių atsakas.
10 mylių kelias, rodos, ne
ilgas, bet kai rėkė jo stro
piai sekti kelio ženklus, 
žygis pasidarė galbūt dvi
gubai ilgesnis...
2O-tis Brolijos "Ąžuolo" 
mokyklos kandidatų stovyk 
lon paržygiuodavo tik ki
tos dienos popietę.Daugu
mas jų atliko tik dalį mo
kyklos praktinį stovykla
vimą, o du -A.Vaitiekaitis 
iš Detroito ir V,Kąsniu- 
nas jr. iš Chicagos, jau 
anksčiau mokyklą lankę, 
gavo ir "Ąžuolo"mokyklos 
baigimo ženklus.

Šalia minėtų užsiėmimų 
kursantams nemaža laiko 
reikėjo ir maisto gamini
mui, stovyklos įrengi - 
mams bei bendrai tarny
bai. Pertraukų metu kur- 
santės-jūrų skautės raižė 
"Fo " ežero plačiuosius 
vandenis baidarėmis, ca
noe beĮ-Toronto jūrų skau
tų komandine 6 irklų val
timi. Nespėjus dienomis, 
teko žvaigždėms švie.dant 
pravesti jūrų bei vyres
nių skaučių įžodžius bei 
kitas ceremonijas.

Vakarinių laužų metu 
ypač išryškėjo sesių talen 
tai bevaidinant dainuojant, 
šokant, raketas leidžiant. 
Ne vienoje tur būt stovyk 
loję neskambėjo taip dar
niai skautų, liaudies ar 
net chorų dainos.

Žodžiu, visur ir visada 
virte virė darbas. Stovyk
la pateisino visas į ją dė
tas viltis. Atsiekti rezul
tatai ir įgytos jaunų vado
vų žinios pagyvins ir pra- 
!lės mūsų vienetų veiklą, 

lauktina panšių kursų ir 
ateityje.

B.V.Inf.

ps. J. Kibirkštis, s. I. Lukoševičienė ir v. s. J. Vaišnys, S J.
• JAV šiemet statoma 
600 naujų kino teatrų.
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MOWT1REAL
1 TALKA “BALTIJOS 
STOVYKLON

“L I T A.S“ PRAEITI 
M ĖNESĮ

Užbaigė su $1,482,227 /lie
pos $1,474,321 / balansu,įai 
gi labai nedaug trūko iki pus' 
antro milijono dolerių. Na 
rių 1088, skolininkų 260, ein. 
sąskaitų 435. Aktyvą sudarė : 
indėliai /šėrai/ $875,213,ein 
sąskaitos $554,142, gzranti 
jų fondas $17,235, šių metų 
pelnas $31,890, Pasyve: ka
sa banke $85,956, paskolos 
$1,312,648, trumpalaikės in- 
vestacyos centrinėje kasoje 
$63,075. “Litas“ ir šiais me 
tais auga žymiai sparčiau, 
kaip buvo planuota, pav. iki 
metų galo buvo numatyta pa
siekti $1,400,000, o tikrumo 
je jau dabar pasiekta netoli 
pusantro milijono dolerių.

Visoms nekilnojamo turto 
paskolų kompanijoms pake- 
lūs palūkanas virš 7%, labai 
pagyvėjo tos rūšies paskolų 
paklausa “Lite“, kuris tebe- 
skaito tik 61/2%. Nariai kvie 
čiami planuojamas paskolas 
užsisakyti iš anksto, kadan
gi visųpareiškimų “Litas“ 
greičiausiai negalės paten 
ti.
"Litas“ duoda rezidencinia 

ms namams paskolas.iki 75%, 
atsižvelgiant įįpastfctb-.ansK- 
atsižvelgiant į pastato am- 

a* , tačiau nedaugiau $20,
. Komercinėms nuosavy 

bėms nekiln. turto paskolos 
duodamos iki 60% iš 7% ir jų 
dydis sprendžiamas kiekvie

“Baltij'os^stovyklos komite 
tas kviečia montrealiečius 
lietuvius ateiti’į talką stovyk 
los išvalymui. Iš Montrealio 
išvykstama 7 vai. ryto. Da 
bus numatoma pradėti 10 vai. 
Didesniems medžiams piauti 
bus motorinis piūklas.

Stovyklavietė s išvalymas 
apnaikintu vabzdžius, suma 
žintų drė gmę ,palengvintų ta 
kų tvarkymą , statybai vietų 
paruošimą ir 1.1., Nutraukime 
Sį šeštadienį savo įprastus 
darbus ir paskirkime jį šiam 
svarbiam bendruomeniniuirei 
kalui. Mūsų jauriimasuž tai 
bus mums tikrai dėkingas.

Jeigu kas nori stovyklos va 
lymą paremti ne darbu, o pini 
gine auka,būsime už ją labai 
dė kingi. Sugestinuojame skir
ti vietoje vienos darbo die 
nos 10 doji., o kam tatai per 
sunku - pagal išgales. Trūks 
tant lė šų statybai, įtovyklos 
komitetas negali jų skirti 
miško valymo darbams.

Užtat visi į “Raitiją “.Ru
duo kalnuose gražesnis už 
vasary.Kodėl nepasigrožėti 
visomis spalvomis “pražydu 
siais“ miškais ir nepakvė- 
puoti tyru kalnų oru ?

P.Rudinskas.
“Baltija“ Stovyklos Komitetcj 

Pirmininkas.
NETIKĖTA MIRTIS 
ištiko Uršulę Prišman- 
tienę, kuri mirė ilgai ne- nu atskiru atveju, 
trukus po operacijos. Liko " 
nuliūdime vyras Nikode>- 
mas, Kuriam reiškiama 
užuojauta.
• P. Palubinskienė lankė
si NL redakcijoje ir papa
sakojo apie viešnagę Euro 
poje, kur su dukra, Vieno 
os konsrevatorijos studen 
te keliavo per Europos va 
Istybes.

’ “Litas labai palankiai žiū 
ri į asmenines paskolas, už 
kurias skaito 7.6% ir jas duo 
da su įvairiausių rūšių garan 
rijomis.

P. Ručinskas.

Dr. J. 6EM0GAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

2—4; 7—9 p. m-

2—4 p. m-

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

DR. V. G1R1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. IRWIN COP NICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

Vaizdai Iš Montrealio šeštadieninių mokyklų išvykos Į Mėlynąjį slėnį. Viduryje 
J. Vaitkutytė, laimėjusi pereinamąją taurę. Išvykos aprašymas čia pat: 

semonto Šeštadieninės mokyl
ŠEŠTADIENINIU MOKYKLŲ loS mokinei Po rungtynių v ŠEŠTADIENINIU MOKYKLŲ 

c, MOKSLO METU
pradžia paskirta spalio 2 
dieną, šeštadienį 8:45 vai 
ryto tose pačiose patalpos 
se, kuriose mokslas vyko 
ir praėjusiais metais. 

Mokyklinio amžiaus vai 
kus visi tėvai kviečiami ir 
prašomi į lietuviškąją mo 
kyklą būtinai siųsti.

Į šeštadienines mokyk
las priimami vaikai ir mi 
šrių šeimų, kurie gali Ii 
etuvių kalbos nemokėti. P 
Priimami visi.

Ligšiol palyginti nedau
gelio vyresnės kartos atei 
vių vaikai lankė lietuvišką 
ją mokyklą, bet ir anksty 
vesnės kartos ateivių vai
kai mielai laukiami ir tė
vai ypač prašomi savo vai 
kus siųsti į šeštadienines 
mokyklas.

Lietuviškųjų parapijų 
Klebonai prašomi tą pri
minti parapijiečiams ir 
prašomi parapijiečius tam 
paskatinti.

'Lietuviai, visi būkime 
lietuviais ir visi vieni 
kitiems padėkimel

piknikas įvykęs rugsėjo 12 
d. mėlyname slėnyje pavyko 
gerai.

Buvo pradėta pamaldomis, 
Šv.Mišias laikė kun. Jonas 
Gaudzė, kurių metu giedojo 
mokinių choras, vadovauja
mas inoksE. Navikėnienės. 
Po pietų pertraukos prasidė 
jo mokinių sporto varžybos, 
kurias labai tvarkingai vedė 
ats.leit.R.Navikėnas,talki 
ninkaujamas S.Bulotos, P. 
Kudzmaitės ir B.Piešines. 
Buvo įvairaus atstumo negi 
masjsokimas į tolį,sviecunio 
lietimas, į kalną lipimas ir 
1.1. Dalyvavo daug rungtynia 
utojų .Laimėjusiems pagal 
taškų skaičių buvo išdalin
tos dovanos. Dovanas šiems 
sporto rungtynėn s parūpino 
ir padovanojo Leonas Gurec 
kas, Keating Ford automobi 
lių pardavėjas, kartu su per 
einamąja taure, geriausiai 
pasirodžiusiems. Šiais me
tais taurė atiteko J. Vaitkuty 
tei Dr. Vinco Kudirkos - Ro

si sportininkai buvo pavaišir 
ti hot - dogs ir gėrimais, ku 
riuos paruošė pikniko šeimi 
ninkės pp. Sabalienė, Selenių 
nė ir Vasiliauskienė į Buvo 
gausi loterija, kunąvedė Al
bertas Jonelis. Bilietų išph 
tinime pasižymėjo mok. J. 
Baltuonienė ir M.Jonelienė . 
Bufetą tvarkė St. Kuzaitis pa 
dedamas Igno Gurdino. ]\’etrū 
ko lietuviškos muzikos, vi
siems geros nuotaikos ir vai 
šių užkandžių.

Tėvų komitetas yra dėkin 
gas Pr. Juotkojui už leidimą 
pasinaudoti Vallee Bleau vie 
tove ir patalpomis, kun. J. 
Gaudzei už pamaldų atlaiky 
mą, mokytojoms už talkinin 
kavimą, R.Navikėnui ir jo ko 
lęgoms už sporto varžybų ve
dimą ir L.Gureckui, Keating 
Ford automobilių pardavėjui 
už visas dovanas laimėjusie 
m.s sporto varžybas /kurių 
buvo 48/ ir ypatingai už pa 
dovanotą šeštadieninėms mo 
kykloms vertingą pereinamą 
ją taurę.

EKSKURSIJĄ Į JAUNIMO 
KONGRESĄ 

organizuoja KLB Montrea 
lio Seimelio Prezidiumas 
Ekskursija numatoma au
tobusais. Prezidiumas kv 
iečia montrealiečius eks- 
kursioje dalyvauti kuo sk- 
aitlingiau. Kas norės vyk 
ti ekskursijoje, prašomi 
pranešti Pirmininkui K. 
Andruškevičiui telefonu: 
681-6406, kur galima bus 
gauti ir daugiau informa-

IŠVYKO ISPANIJON
Po labai gražiai praėju

sių vestuvių, kokias turėje 
Montrealio žinomų biznie
rių pp. Laurinaičių duktė 
Julija su Fredu Ramanaus 
ku, jaunavedžiai povestuv 
vinėn kelionėn išvyko Ispa 
nijon.

P A D Ė K A:
Mirus mano vyrui ir vaikų 

tėvui Stasiui Matusevičiui, 
dėkojame visiems mūsų tau ciJM- 
tiečiams mus supratusius ir Taip pat esame labai dėkir 
uzjautusius toje liūdnoje va- gi piJ„ryči paruosin,o šei. 
landoje, pnsiuntusiems ge- I).-ininltėl„s bei kitu d b . 
hų ir aukojusiems misiąs, sėdėjusiems. P
už lankymą ir palydėjimą į Petronėlė Matusevičienė 
kapines. jr §eima.

SV. KAZIMIERO PARAPI TORONTO 
JOS ŽINIOS S LA 236 KUOPOS SUSIRIN-

Mokinių mišios pradeda- KIMAS,
mos ateinantį sekmadienį 10 įvykęs rugsėjo 12 d. svars- 
vai. Tėvai prašomi siysti vai tė parengimo, kuris nu* 
į jaunučių chorą . m^as spalio 16 dieną Pri
1 J v T sikelimo salėje, programą

apie kurią pranešimą darė 
J.Novogrodskis. Nutarta 
šį klausimą svarstyti se
kančiame susirinkime, ku
ris paskirtas spalio 3 die
ną Lietuvių Namuose 1 vai. 
p.p., nes spalio 1O d.bus 
Jaunimo Kongresas.

- Parapijos lankymas prade 
damas rugsėjo 27 d. Savaitė 
je nuo rugsėjo 27 d. iki spa 
lio 2 d: bus lankomi parapi 
jiečiai gyvenę St. Leonard 
Montreal North ir Point au 
Tramble.
-- Šeštadieni bus sutuoktu- 
ės Irenos Michelytės su p. - 
Griffith.

STASYS DAUKŠA. LL, D. 
4 Note* Domo St. E.

Suite 902 ir 903 
TeL: 861-8478 ir 

861-8479

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 Ir ŲN 6-2064

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2001
TeL: UN 6-4364

Ar žinoma,kad
"NEPRIKLAUSOMOS 

Lietuvos spaustuvė 
spausdina bilietus, pa- 
kvietimuSjVlzitines kor. 
teles,įvairius blankus) 
receptams lapelius, ve
dybinius pakvietimus, 
mirties atveju užuojau - 
tos laiškus,padėkos kor 
teles, visokius"statmen- 
tus", vokus su adresais, 
laikraščius, žurnalus ir 
knygas.

Darbą atlieka pigiau,ne 
gu kitos spaustuvės.

Kviečiame įsitikinti.
Spausdintus galime prtim 
ti paštu ir paštu prisiųsti
Adresas:7722 George St.

LaSalle, P. O. Canada.

- Grybų vakarienė spalio 2 
dieną.

— papinių laukyme dalyvavo 
daug žmonių , Pamokslą paša 
kė kun. J.Gaudzė.

- Rinkliavos: Rugsėjo 12 d. 
197.90, rugs. 19 d. 298.40.do 
lerių.
DAUG SUKAKTUVIŲ

Šeštadienį vedybines su
kaktuves atšventė:

Vladas ir Elena Vanagai r.’_ 
netikėtai užklupti 50 bičių ’š | 
lių jų pačių namuose.

Povilas ir Elena Gerhar 
dai, minėję sidabrines su 
kaktuves.

Ponai Kandižauskai mi
nėjo 20 metų vedybines s 
sukaktuves Darbo dienos 
savaitgalyje prie Labele 
ežero.

Visi sukaktuvininkai bu
bo pagerbti, apdovanoti ir 
palinkėti ilgiausių metų.

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Rugsėjo 11 d. Šv.Jono Kr. 
parap. bažnyčioje susituokė 
Jonas Kulinskas^ -'Campbell 
ir Nijolė Birgiolartė; Daly vau 
jant pilnai bažnyčiai žmo
nių, jungtuviųapeigas atliko 
kun. Ažubalis. Labai gražįa 
giedojo sol.A.Simonavičius 
ir sol. V. Verikaitis, kuris 
taipgi ir vargonavo.

Prisikė limo parap. salėje į 
vyko vestuvinės vaišės daly 
vaujant per tris šimtus sve 
čių iš Toronto, Kanados į.vai 
rių vietų, nemažas skaičjus 
’š JAY. Visus Jalai žavėjo 
gražiai pasipuošusios pamei 
ges, jaunoji p. Nijolė ir sko 
ningai paruošti stalai.Jaunie 
šie s pareikšta daug gražių 
sveikinimų ir linkėjimų, o 
taip pat ir jų tėveliams: Bir 
;.iolams ir Kulinskams. Jau 
navedžiai povestuvinės ke
lionės išvyko į MekaP.ą-.

S.J.

NAUJA LIETUVIŠKA 
PORA TORONTE

Rugsėjo 11 d. Šv. Petro 
bažnyčioj/Markham Str/ 
buvo ąjituokti visuomeni
ninkų C irūnų ir Kunlučių 
sūnus ir duktė-Jonas Ct- 
rūnas ir Irena Kuniutytė. 
Sliūbą davė ir gražų pa- 
mokslinį žodį pasakė kun. 
kleb. Petras Ažubalis.

Vestuviniai pietūs ir va 
karienė įvyko Seaway vieš 
bučio puikięje salėje.

Jaunavedžius sveikino 
tėvai, visuomeninkė O.In 
drelienė,y. Aušrotas, kai 
bėdamas Šv. Jono Krikšty 
tojo parapijos k-rto vardu. 
Sveikinimo telegramos bu 
vo gautos ir iš Lietuyos. 
Visiems padėkojo J.Čirū 
nas.

Vestuvinei iškilmei va
dovavo inž.Ged^akus. Jau 
nųjų tėvai-yra senosios 
ateivijos atstovai ir žino 
mi veikėjai, todėl ir iškil 
mėse buvo daug jų kartos 
bičiuliųgiminių ir pažįsta 
mų, o taip pat-jaunųjų ate i 
vių bei jaunavedžių moksle 
draugų.

Jaunasis J.Čirūnas To 
ronto universitete yra bai 
gęs chemiją magistro laips 
niu ir tęsia studijas dak
taro laipsniui gautLTuo pa 
čiukartu-jis dėsto univer 
sitete kaip lektorius ir stu 
dentų instruktorius .Gi jau 
noji-šiemet baigė tam pa 
čiam universitete "home 
economics" mokslus „ir 
šiuo metu atlieka stažą Šv. 
Mykolo ligoninėje. Kaip 
matome, abu jaunieji yra 
senosios kartos ateivių vai 
kai, bet kartu, kaip ir jų tė 
vai, sąmoningi lietuviai.

Jaunajai porai linkėti
nas gražus ir saulėtas gy 
venimas. Pr.AL

KANADOS PARODOJE
darbo dieną per tautinių 

grupių pas įrodymus lietu
vius atstovavo "Gintaras" 
tautinių šokių grupė, vado 
vaujama Torūtos, taipgi ir 
per City Hali rūmų atidary 
mą.

ADV.GEORGE BEN dauge 
liui lietuvių žinomas,bu
vęs "Paramos" juriskon 
sultas, yra nominuotas li
beralų partijos kandidatu 
į parlamentą. Jis yra slo 
vakų kilmės, buvo Toron
to aldermanu.

NOTARAS ANTANAS 
LIUDŽIUS
rugsėjo 4 dieną persikėlė 
/tikriau pasakius grįžo/iš 
Hamiltono į Torontą. Nota 
ro Įstaiga nuo rugsėjo 16 
d.atidaryta kasdien, issky 
rus trečiadienius ir sek
madienius, nuo lo vai. ry
to iki 1 vai. p. p. ir antra 
deniais bei penktadieniais 
vakarais nuo 6 vai. iki 8 
vai. vak.

įstaigos adresas:
4o8 Roncesvalles Avenue 
/ Margio vaistinės Namų 
H aukštas -įėjimas iš 71 
Howard Park Avenue/.

Įst.tel. LE.7-17o8; 
Namų—CR. 9-6166.

NAUJA ORGANIZACIJA 
Grupė neanglosaksų kil 

mės kanadiečių įsteigė or 
garizadją vardu "Citizens 

ivic Action Association", 
kuri pirmoje vietoje infor 
muos per radio apie nean 
glosaksų ir ne prancūzų 
kilmės kanadiečių padėtį: 
ką jie nuveikė, kiek jų yra 
ir 1.1.

Atseit, atėjo laikas, kad 
ir neaugto saksų ar pran
cūzų vaikams durys turi 
būti atidarytos į Kanados 
valdomųjų kartas .Tuo tar 
pu ši organizacija pirma 
dieniais per Toronto CK 
F H stotį/banga 143o/, 9.3o 
v .transliuoja savo progra 
mą, vadovaujant kunigui 
Branch.
Citizens Civic Action As
sociation adr. :Suite 14o2 
Dundas Square, Toronto2 
On t.
LIETUVIŲ EVANGELIKU 
jaunimo sąskrydis įvyko 
skautų stovykloje Romuvo 
je". Dalyvių apie loo buvo 
ne tik is Toronto, beį ir iš 
New York, Bostono, Cika - 
gos ir kt.

Vadovayo iš Toronto 
kun. Alg. Žilinskas irkun. 
Ansas Dumpys iš USA.

1966 rų,. jaunimo sąskry 
dis bus Čikagoje.

VESTUVĖS
Spalio 2 d. Prisikėlimo 

parapijos bažnyčioje ir sa 
Įėję įvyksta vestuvės Ray 
mondo Kazio Zadurskio 
su Aldona Baikus.

Raymondas yra Toronto 
lietuvių studentų org. na
rys, o Aldona yra baigusi 
Toronto universitetą,seno 
sios emigracijos žinomos 
veikėjos Ant. Baikauskie- 
nės duktė.Vyras4;ėvas yra 
miręs.

~ hepriklrusohr lietuvą. 
lietuvybe JŠLniKru

F A * D AV I M A S - PIRKIMAS

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ, 

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

Telef.: 669-8834

mr ynp a Adresas: 1465 De Sere Street 
Į 1 XA-O Montreal 20, Que^teL 768 - 5827

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
D.Baltrukonis . . RE 7-0844 
P. Ručinskas . . HU 1-2957 
J. Skučas .........RA 2-6152

Sklypai, rezidenciniai namai, 
apartmentai, investaeijos, 
morgyčių parūpinimas.

raxidonciniai namai, 
apartmontai, investaeijos, 
margiHg parOpinimat.

JF* ____ IMMEUBLES

“VEŽINA
REALTIES

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

APSIDRAUJK!
ADAMONIS INSURANCE 

AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd. 
Tel: 722-2472 
Res. 722-473S

GAISRAS - AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ.

B r o k o r t
6571 ■ 10th Avo.,Roaamount 

Montraal 36, P-Q.
lav. AaWrlee Z/eienes. 725-9788. ffiTį

Montreal Rea/ Estate Botrd Nariai

4.5% už indėlius 
4.0% už eiti, s-tas 
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas. 
Nemokamas gyvybės draudimas Iki 12.060.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask. 
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas Iki f10,060.

KASOS VALANDOS:I465 De Seve St., sekmadieniais 
nuo 1O.3O iki 12.30 v., darbo dienomis-nuo IO iki 3 
v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; vakarais 
trečiadieniais ir penktadien tais duo 7 Iki 9 valandų, 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-247’2: diena-penkta
dieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vakarals-ptrmaaientais, 
trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 7 Iki 9 vai.

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejų* ir įrengimai aplBdytnui. 
Nemokamas krosnių valymas ir 
sournavimas. Tel: 739-9328.

I. G. ELECTRIC R'd.

axacooooooaooxeoaaaa

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

Elektros kontraktorius
IGNAS GURČINAS 

889 — 56 Avenue 
Lachine. TeL 631-0882.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA

Tikslus ir greitas 
patarnavimas.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC.

Montreal Real Estate 
Board nariai

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

netoli St. Helen salos
Namai, žemė, paskolos 

A.Gražys - 739-9328 
?. J as utis - LA2-7879 

10 metų patirtis._

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FA1RI.ANE 

GALAX IE THUNDERBIRD 

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
I year guarantee 

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

SALES MANAGER'S AStSTCNT 

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas 

769 - 8831 
1 ■ ■■■■ I ......... —

I

Keating Ford Sales Ltd.
Tel. namų DO 6 - 2548
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