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Sveikiname 1-į Kanados lietuvių Jaunimo Kongresą!

POPIEŽIUS PAULIUS VI

POPIEŽIUS PAULIUS VI NEW YORKE IR JTO
Popiežius lankyt masis 

jungtinėse Tautose yra didy
sis savaitės įvykis, nustel 
biųs visus kitus.Jis pasau
linių žinių eilėse jau domi
navo visus kitus ir praėju
sių savaite.

Popiežius į New Yorkų ati 
skrido 9:30 vai. ryto lydi
mas 7 kontinentų kardinolų. 
Jį pasitiko New Yorko kard< 
Spellman, JTO gen. sekr. U. 
Thant ir 4 JAV kardinolai. 
Iš aerodromo Popiežius va
žiavo į St.Patrick katedrų 
specialiai jam pagamintu 12 
vietų automobiliu. Popiežiui 
pakylantjis automatiškai ati 
daro viršų. Po to pietavo pas 
kard. Spellmanų. Po pietų nu 
yyko pas JAV ambasadorių 
Jungtinėse Tautose Goldber- 
gų,kur susitiko su preziden 
tu Johnsonu.

3:30 vai.Jungt.Tautose 
pasakė kalbų, kurioj visas 
tautas ir visų žmoniją kvie
tė prie taikos. Kalbėjo pran
cūziškai.

Po kalbos jis susitiko su 
valstybių atstovais.
Prieš grįždamas po 13 valan 

dų viešnagės, Popiežius mil
žiniškame stadijone atlaikė 
pamaldas, po kurių pasakė 
pamokslų angliškai.

Popiežiaus kelionės į Jung 
tinių Tautų Organizacijos pil
natį tikslas taip apibtidina - 

svarbiausieji: savaitės įvykiai
jis yra diktatorius visų laikų 
save vadina komunistu ir re 
mia Pekino rėžimų.Tuo tar 
pu Pekinas perversmininką 
ms siuntė ginklus ir pervers 
nų palaikė komuniistai. Tat

FILIPINUOSE Toli saloje 
po 45 metų tylos staigiai iš 
siveržė ugninė lava, masė pe 
lenų ir karštų vandeniu bei 
išmetamais akmenimis užmiH 
šė apie 2R0R žmonių. Netikė šis faktas įdomus tuo, kad
tai tiži.lupti, žmonės negale 
jo išsigelbėti.

INDONEZIJOJE buvo ban 
dyta s perversmas, kurį darė 
kariuomenė . Yra tūlas neaiš 
kuras. Sukamo, vadinus sa 
ve prezidentu, nors faktiškai

Sukamo, Indonezijos 
prezidentas

POPIEŽIUS JTO 

posėdyje, kreip
damasis j JTO 
narius, pasakė: 
Jūs atstovaujate 
visas valstybes, 
jūsų rankose yr 
priemonės išsau
goti taiką. Dary
kite taip, kad tai
ka būtų išlaiky
ta, ir nesugriau
kite Jungtinių Tau
tų Organizacijos, 
kuri yra rimtas in
strumentas jūsų 
rankose.

mas: 1/ Stiprinti taikų, 2/ pa 
brėžti katalikų Bažnyčios 
bendrumą su visa žmonija.

popiežiaus lankymasis A- 
merikoje visų laikų buvo trans 
liuojamas per radio ir televi- 
jų JAV ir Kanadoje, o į toli
mus kraštus perduotas per sa 
litą“Ankstyvasis paukštis“. 
Paskutinį momentą prieš 
išleidžiant laikraštį, dar 
galima suminėti, kad Pop 
iš aerodromo iki St. Pat
rick važiavo 2 vai. Pake
liui buvo minios žmonių 
St. Patrick katedroje Pop 
sutildas iškilmingu him
nu. Zmoneę.perpildę ka - 
tedrą, popiežiui iškėlė 
didžiules ovacijas: plojo 
ir šaukė. Kara.Spelma-1 
nui pasakius pasveikini
mo trumpą kalbą, Pop. 
atsakė angliškai. Po to 
nuėjo pas Spelmaną pus
ryčiauti. Kadangi Spell- 
manas jau senas, tai Po 
piežius jam, einant laip 
tais, padavė savo ranką 
kad pasilaikytų...
Iš Spellmano Popiežius 

nuvyko pas JAV ambasa
dorių JTO Goldbergą, kur 
susitiko su JAV preziden
tu Johnsonu. Čia jis pri
ėmė spaudos atstovus, ku
rių tebuvo įleisti tiktai 5 
asmens, gave privilegiją.

Pasakęs JTO pilnatyje 
kalbą, Popiežius aplankė 
Vatikano pavilioną Pašau 
linėje parodoje. Po to st 
adione laikė pamaldas.

komunistai jau pradeda nary 
ti perversmus prieš komunis 
tos.

Sukamo daoar jau esųs ap 
valdęs padėtį ir Indonezijos 
sostinėje Jakaltoje, esu ra
mu. Bet jis vis dar nieko aiš

Kosygin, -Rusijos min.1 
pirmininkas

Visi į pirmąjį Jaunimo 
Kongresą!

IKI PASIMATYMO TORONTE SPALIO 8-10 DIENOMIS

KAS NAUJA KANADOJE

Kanados Liet. Jaunimo 
Kongreso ruošimo darbai 
jau baigti, ir rengėjai lau 
kia suvažiuojant gausių 
svečių.

Jaunimo šokiai jie ikta- 
dienįbus jaukioje Sv.Jono 
parapijos salėje, 941 Dun 
das St.W. Į šiuos šokius 
vyresniesiems bilietai ne 
parduodami.

Kongreso ir jaunimo me 
tų atidarymą norima pra
vesti kaip galima iŠkilmin 
giau, tad visas jaunimo or 
ganizacijas prašome atsi 
gabenti vėliavas,otaip pat 
turėti vėliavnešius/unit or 
muotus ar su tautiniais 
drabužiais /. Vėliavos su 
palydovais turi būti Prisi 
kėlimo parapijos salėje, 
lo21 College St., 8.3o vai. 
ryto, šeštadienį, nes iškil 
mės pradedamos 9 vai. 
punktualiai.

Talentų popietės, kuri 
vadinasi " 3 vai. su jauni 
mu", dalyviai įėjimo bilie 
tus gauna iš savo grupių 
vadovų. Scena bus laisva 
repeticijoms nuo 12 vai. 
iki2.3o.Visaiš šio pasiro 
dymo reikalais kreiptis 
į Šios komisijos pirminin 
kę D, Skrinskaitę, telef. 
LE 2-2o21.

Didysis šeštadienio pO 
būvis yra skirtas visų, jau 
nų ir senų susitikimui. 
Tam reikalui paimta di
džiausia Toronto salė. 
Q ueen Elisabeth building, 
parodos aikštėje, talpinau 
tiiki5ooo žmonių. Joje vi 
sų lauks 15oo paruoštų sė 
dimų vietų, surikiuotų ap 
link apvalius stalus .Veiks 
trys bufetai ir trys barai. 
Patarnaus 16 profesiona
lių padavėjų. Po plačios 
šeštadienio programos, 
čia tikrai visi galės lais
vai atsikvėpti ir pasišok
ti prie rinktinio orkestro. 
Daug vietos automobi 
liams pastatyti,o taip pat 
ir gražiame parodos par 
ke pasivaikščioti.

Sekmadienio rytas 
skirtas rimčiai -pamal
doms jaunimo intencija 
Toronto lietuvių bažnyčio 
s e .Katalikų pamaldos Pri 
§ ikėlimo/ce ntrin ės/11 vai. 
Sv.Jone 11 vai., evangeli
kams Alhambra bažnyčio 
je .Alhambra ir Bloor kam 
pas 1.3o vai. p. p. Jaunimo 
organizacijos kviečiamos 
dalyvauti pamaldose su vė 
liavomis.

3 vai .pravėdamas mūsų 
solistės L.Sukytės ir pia
nisto T. Gurevičiaus kon
certas, kuriame išgirsime 
rinktinius lietuviškus kuri 
nius ir operų ištraukas.

Pagaliau 6 vai.Park Pla 
za viešbutyje visi susitik 
sime iškilmingame banke 
te, kur kalbės VLIKo pir 
mininkas V.Sidzikauskas 
PLB atstovas V.Kaman- 
tas ir kiti aukštieji mūsų 
lietuviai ir anglai svečiai.

kaus nepasako, kas ir Lokiu 
tikslu ten ruošė perversmų .

SOVIETŲ RUSIJOJE taip 
pat vyksta perversmas. Cem 
trinis kompartijos komitetas, 
posėdžiavęs Kremliuje, pa 
darė svarinu nutarimų. Barti 
ja turėjo tai padaryti, nes ko 
munistai visiškai bankrotuo 
ja: pristigo duonos.Jeigu Va 
karai jiems neduotų duonos, 
tai komunistai visiškai su 
Byrėtų.

Jau prieš centrinio komu 
partijos susirinkimų Pravdo-

Sįkongresą lydi du neei 
liniai įvykiai: me no paro
da ir leidinys.Meno paro 
da yra pirmoji tokio pobū 
džio mūsų istorijoje, nes 
joje dalyvaus tik jaunieji 
menininkai, ji vyks Prisi 
kėlimo parapijos muzikos 
studijojąatidarymo kalbą 
pasakys dr.H.Nagys,KLB 
Kultūros Fondo pirminin
kas.

Leidinys yra išskirti
nas tuo, kad jame pirmą 
kartą žodžiais ir vaizdais 
yra bandoma pažvelgti į 
mūsų, jaunimo Kanadoje 
gyvenimą ir veiklą, kaip 
tai vyksta atskirose apy 
linkėse. Be to, jame yra 
straipsnių,poezijos, kon
greso smulkios progra
mos ir kita medžiaga. Jį 
redagavo A.Bušinskaitė, 
pradedamas pardavinėti 
kongreso dieną po $1. -

Nakvynės yra rezervuo 
tos puošniausiame Toron 
to Royal York viešbutyje 
už palyginamai prieinamą 
kainąpradedant nuo $4.2o 
asmeniui už parą-Rezer 
vacijas prašome nukreip 
ti tiesioginiai į viešbutį, 
tel. 368-2511 /Lithuanian 
Youth Congress/arba per 
H.Steponaitį,teLLE3-2522 
Jis padės ir tiems, kurie 
dėlkokių nors priežasčių 
negalėtų nakvynės susi
rasti. Jis taip pat pasitiks 
atvykstanč ius, je i tik iam 
telefonu ar laišku/187 
Dunn Ave/bus pranešta at 
vykimo valanda ir vieta.

Pasaulio Liet. Jaunimo 
šūkis yra "Mūsų jėgos- mū 
sų žinios laisvai Lietuvai 
Tėvynei". Tikėkimės, kad 
tas sūkis ir Toronto jauni 
mo nuoširdumas paskati 
na užpildyti tūkstantines 
sales.Iki pasimatymo.

Kongresui Ruošti 
Komitetas.

Pastaba:. Pasiklydusieji pra 
šome skambinti Torontan 
LE 3-2522, arba LE 5-9397.

Informacinė Komisija.

OKUPUOTOJE LIETUVOJ
TARTASI SU LENKAIS 
DĖL PREKIŲ MAINŲ.

Rugsėjo m. viduryj e Len 
kijoj lankėsi Lietuvos pre 
kybos darbuotojų delegacl 
ja,vadovaujama režiminio 
prekybos ministro pava
duotojo I. Jasiūno. Varšu
voje įvyko pas įtarimai dėl 
Lietuvos ir Lenkijos pre
kių mainų šių metų pasku 
tintais mėnesiais ir kitais 
metais .Delegacija aplankė 
Poznanėje vykusia Lenki 
jos pramoninių prekių mu 
gę .Kaip praneša "Tiesa ” 
/nr. 215/, ryšium su past 
tarimais,! Lenki ją buvo pa - 
s iųsta beveik 4oo pavadini
mų prekių, gaminamų Lie 
tuvoje, pavyzdžiai. E.

je pasirodė pabrėžta žinia, 
kad siūloma žemės reforma: 
parceliuoti kolchozus irsov- 
chozus ir išparceliuotus ati 
duoti šeimoms. Komcentras 
dar nenutarė sovietinių dva
rų parceliuoti, bet i šrinko 
spec. Komisijų. Kaip matyti, 
is šios “reformos“ nieko ge 
ra neišeis ir dar kartų bus į- 
rodyta, kad vergai nieko ge
ra nesukurs. Žmonėtis reikia 
laisvės ir tiktai tada jie ga 
lės reikšti savo iniciatyvų ir 
iš to kylanti darbingumą.

Mr. LESAGE

KVEBEKO PREMJERAS 
SKLAIDO NEAIŠKUMUS
K vebeko min.pirm. J.Lesa 

ge pervažiavo per visų Ka 
nadų ir visose provincijų sos 
tinėse pasakė po rimtų kalbų. 
Kiekvienoje vietoje jis ryš 
kino opiuosius Kanados ir 
Kvebeko klausimus.

Lesage pabrėžė■ kad tūlų 
kvebekieeių separatizmas 
yra prancūziškas fanatizmas, 
kuriuo teserga mažas žmonių 
skaičius.

Kanada turi būti vieninga 
ir kurti žmonių gerbūvį ben 
dromis jėgomis. Jo teigimu, 
Kanadoje yra dvi didžiumos: 
anglų ir prancūzų, o mažu
mas sudaro kiti Kanados gy 
ventojai: Lygiai taip yra ir 
kultūra.

Ir kitų rimtų Kanados as
menų pasisakymas yra pana 
šaus turinio, kas ir duoda pa 
grindo teigti, kad separatiz 
mas pradeda visiškai išsek 
ti.

VISUOTINAS KANADOS 
APRŪPINIMAS LIGOJE.

Kanados provincijų sveika 
tos ministerial posėdžiavo 
Ottavoje dvi dienas ir pri
ėjo prie susitarimo, kad Ka 
nados gyventojų aprūpinimas 
ligoje būtų visuotinis ir pri 
valomas. Del to fedaralinis 
sveikatos ministeris Judy La 
Marsh pareiškė pasitenkini
mą, kad jos planai ir pastan 
pagaliau susilaukė rimto į- 
verti nimo.

Pabaltijo valstybių okupantas- Sovietinė Rusija, bandydama drumstame vandeny 
gaudyti "kvailą žuvį", Kanadon atsiuntė "delegaciją", kurios tikslas paveikti es 
tus, Kanadoje apsigyvenusius, grįžti. Be to, delegacijos būdu okupantas nori į- 
tikinti ir Kanados žmones, kad Estija dabar "laisva ir nepriklausoma" valstybė. 
"Delegacija turėjo būti iš 20 asmenų, bet dalis jos narių nepraėjo pro skrynin
gą ir teatvažiavo tiktai 14. Toronte gyveną estai juos, kaip matome, pasitiko si 
pikieto plakatais prie Lord Simcoje viešbučio Toronte. Bet "delegacija" lankysis 
ir Montrealyje ir kitose vietovėse, kur gyvena estų. Pabaltiečiams reiktų veik
ti visiems sutartinai ir "delegaciją" planingai išaiškinti.

Lapkričio mėnesį numatomas 
naujas sveikatos ministerių 
susitikimas, kuris aptars vyk 
dymo planus. įstatymas numa 
tomas pradėti gyvendinti 1967 
metų liepos mėnesį.

FEDERALINIAI RINKIMAI 

partijų planuose įgauna vis 
veiksmingesnę formų. Beveik 
visi lyderiai jau pasiskirstė 
rinkiminėmis apylinkėmis, 
bet ne visų srovių atstovai 
bus visose apylinkėse ir net 
ne visose provincijose. Pav. 
Socialinio kredito partijaKve 
beke kandidatų nestato, nes 
čia yra jo padalinys - kredi 
tininkai, kurie savo ruoštu 
nestato kandidatų vakarinė
se Kanados provincijose.

KITOS NAUJIENOS

• Bostone spalio 3o d. 
buvo suvažiavę Amerikos 
inžinierių ir architektų są 
jungos nariai.

• Grupė artistų^ stato 
Krėvės Dangaus ir Žemės 
Sūnų,Raganiaus ir kitas to 
autoriaus kūrybos ištrau
kas.

• Suėjo 3 o metų nuo JAV 
lakūno Vaitkaus žygio per 
Atlantą į Lietuvą.

• Suėjo 25 metai Stuko 
vedamai radio valandėlei.

• Maldivo salos, esan
čios į pietvakarius nuo C ei 
lono, sudarė nepriklauso
mą valstybę, kuri turi 316 
ooo gyventojų.

• Gambija,esanti abipus 
upės Gambijos,Afrikos va 
karuose, su 2 mil.gyvento 
jų-savarankiška.

• Maskvoje pradeda po 
sėdžius kompartijos cen
tro komitetas.

žyGis
Į JUNGTINES TAUTAS 

Jo organizavimas vyksta 
didėjančia įtampa. Vieto 
se susidaro komitetai,ku
rie ruošia žygį, kitur tel
kia lėšas, užsisako bilie
tus /jie po $3-2-1. Užsa
kymo adresas: Mr.V.Pad 
varietis, 24l/oTėnEyck 
Sį,, Brooklyn, N. Y .11206.

Žygio rengimo komitetas 
prašo vietos lietuvius padė 
ti estams ir latviams susi 
organizuoti šiam dideliam 
žygiui.

Prie žygio, kaip aiškėja, 
dedasi ir kiti egzilai, če 
kai ir kt.

Ir Kanadoje jau paskirti 
žygio reikalams žmonės: 
Hamiltone A.Pilipavičius 
St. Catharines J.Alonderis 
Oakvtlėje A. Lukas. Rei
kia ir didžiosioms koloni
joms tuo susirūpinti ir juo 
skubiau.

• Paaiškėjo, kad V. Vo
kietijos rinkimuose kraš 
tutiniaidešinieji ir kairie 
j i vis iškai pralaimėjo ir jų 
gautų balsų skaičius visai 
nukrito.

• JAV sekr.D.Rusk dvi 
savaites bus New Yorke su 
tikslu pasimatyti į JTO at 
vykusiais užs. r.ministe- 
riais.

• Vyksta tarpusavė ko 
munistų kova dėl Alžyro: 
kai Rusija bando ten sti
printi savo įtaką, Kinija 
stipriai ten veikia, kad lai 
metų Alžyro min. pirm. 
Boumedienne palankumą. 
Dabar savo atstovą ten pa 
s iuntė ir JA V prezidentas.
• Iš Argentinos gautas 
pranešimas, kad rugsėjo 
2o dieną laivu Argentina iš 
Buenos Aires išpalukė į 
New Yorką Pietų Ameri
koje pagarsėjęs dailįnin
kąs Jonas Rimša. Laivas 
New Yorke laukiamas spa 
lio 5 dieną. Pabuvojęs ke 
lias dienas New Yorke dat 
lininkas vyksta į Cleve
land,Ohio,kame įvyksta jo 
darbų paroda.

Kiek jo kuriniai vertina 
m i Pietų Amerikoje rodo 
kad ir ta aplinkybė, kad 
suteikta Bolivijos garbės 
pilietybė.
LINŲ AGRESINGŪMAS pra 

eitų savaitę pasireiškė kaip 
niekad aštriai. Komkinijos 
karo ministeris pareiškė per 
radio, kad Kinijos komunis
tai nušluos nuo žemės pavir 
šiauš Ameriką, Japoniją, Bu 
sijų ir Angliju visas drauge
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Visi į pirmąjį Jaunimo 
Kongre&ą!

Keliolikos metų diskusi
jų ir ilgo galvojimo vaisius 
jau visai realizuojasi .Be 
liko vos keletas dienų iki 
Pirmojo Kanados Lietuvių 
Jaunimo Kongreso. Daug 
darbo įdėjo jaunieji mūsų 
draugaibesjruošdami šiai 
ypatingai Šventei, nes ne Kanados Jaunimo Kongre 
tikmes,bet ir jie patys jau sas tikrai istorinis.Toli 
čia, kad nuo gero pasiseki- mesnių Apylinkių lietuviai 
mo šio Kongreso priklau- ’—---- —1----------—'
sys ir jų vienoks ar kitoks 
apsisprendimas lietuvybės 
reikalu.Būtų tikrai tragiš 
ka.jei pirmieji jų bandy - 
mai, daugiausia savo jėgo. 
mis .pasirodyti plačiai mū
sų visuomenėje jiems ai> 
neštų nusivylimą. Tada ke
lio atgal tikrai jau nębebū- 
tų ir kitos panašios Šven
tės nebesuorganizuotume 
ir į ją jaunimo nebesukvies- 
tume.

Kas gi mums ręikia 
darytįkad ši pirmoji Šven
tė tikrai pas isektų ? Atsaky
mas labai trumpas ir aiš
kus: nestovėkime rankų .su
dėję ir nesakykime, kad il
gojo savaitgalio metu dar 
daug darbo galima padary
ti vasarvietėje ar apie na
mus. Gerai įsidekime sau- 
į galvąkad nei namiį pasku
tinis paruošimas žiemos 
sezonui, nei vasarvietės už
darymas nepabėgs, gi jau
noji karta gali nuo mūsų pa
bėgti ir jos daugiau nebesu- 
sigrąžinsime.Kažin, ar la- 
baitadabus malonu sėdėti 
vieniems vasarvietėje ir 
gražiai išdekoruotuose na
muose žinant, kad mūsų vai 
kai juose lietuviškai gal ne
bekalbės. Važiuokime tad 
į Jaunimo Kongresą patys 
ir vežkimės savo vaikus. 
Organizuokime jiems eks 
kursiją, ar tai autobusais , 
artai traukiniu.Tas juos 
dar daugiau sujungs ir jie 
liks kartu ir grįžę į savo 
gyvenamas vietas. “Pati 
svarbiausia Apylinkių Vai 
dybų pareiga nieko nelau- Tz .Mališka,Sekretorius.
PASISAKO SKAITYTO JAI

AR NEPAKLYDCME?

"Nepriklausomos Lietu 
vos" Nr.33 iš š.m.rugsė 
jo 1 d. p. J. Skardis mums 
papasakojo,ką jam pasako 
jo ką tik iš Lietuvos atvy 
kusi Marijona Švilpienė. 
Gerai ir blogai, kaip ten 
yra Aprašydamas ,kad nau 
jos atvykėlės į Kanadą vy 
ras Balys Švilpa 1941 m . 
birželio 9 d. išvyko į Birš 
toną gydytis, p. J.Skardis 
ąpie tolimesnį Marijonos 
Švilpienės likimą taip ra
šo :,r... o 1941 m.bįrželio 
mėn.14 d.Mari joną Švtlpie 
nė su sūnumi ir dukra iš- 
vyko/mano pabraukta.AB./ 
į Sovietų Sąjungos tolimą 
ją šiaurę. Išgyvenę viene
rius metus Altajaus kraš 
te, prie Obės upės, įpir te 
ko dirbti kolchoze, Švilpų 
šeima buvo perkelta į Ja 
kutijos sritį, kur išgyveno 
19 metų".

Argi tik išvyko?Ar tai 
nebuvo garsieji 1941 m. bir 
želiotrėmimai, kurių liūd 
ną‘sukaktį mes ir iki šiol 
kasmet skausmingai tębe 
minime ?Ar Marijona Svil 
pienė su savo vaikais lyg 
kokia turistė tik taip sau 
išvyko "pasisvečiuoti 
tolimąją Sibiro šiaurę, no 
rėdama aplankyti kokį' tė 
velio " Stalino sukurtą ka 
cetlagerėlį ir ar ji nebuvo 
ištremta ten su tūkstan 
čiais panašių mūsų tautie 
čių gyvuliniuose užkaltuo 
se vagonuose ?Jei taip ra

kiant imtis iniciatyvos ir 
tokias ekskursijas organi- 
zuotLPranešti visas žinias, 
kurių reikalavo Kongreso 
Rengimo Komitetas.

Tegubūna šis Pirmasis

kuriems neįmanoma pa- 
tiems atvykti ar savo vaikų 
atsiųsti,siųskime sveikini
mus Kongreso dalyviams. 
Įamžininkime Kanados Jau 
nimo pastangas siųsdami 
kad ir kuklią auką Kongre 
so išlaidų padengimui ir 
Kanados Jaunimo Stipend! 
jai įstaigti. Jei kiekvienas 
iš mūsų paaukosime vie
nos valandos uždarbį me
tuose, tai Kanados Krašto 
V aldyba galės Kanados Lie
tuvių Jaunimo stipendiją 
duoti jaunuoliui ar jaunus 
lei.kuri suteiks galimybę 
studijuoti žmogų, jaunuolį 
vaiką,šeimą ir pasitaikan
čius sunkumus.Tuo ir mes 
būsime prisidėję prie mū
sų jaunosios kartos formai 
vimo. O gal tokios stipen
dijos gavėjas bus tas jau
nuolis ar jaunuolė,kuri lie
tuvybės ugnies fakelą nu
neš prie Nežinomo Karei
vio Kapo ir vėl įžiebs am
žiną ugnį,liudijančią mūsų 
rūpestį lietuvybės išlaiky
mu.

Tad važiuokime visi į 
Pirmąjį Kanados Jaunimo 
Kongresą Padėkos Dienos 
savaitgalį ir reiškime pa
dėką ir džiaugsmą Jauna
jai mūsų kartai,kad ji dar 
gyva lietuvybe i .Kad jidar 
gyva Lietuvai.

Dr.P.P. Lukoševičius, Pir
mininkas .

šytų kokia Vilniaus "Tie
sa” ar kad ir retkarčiais 
užklystąs "Tėvynės Bal-- 
sas"-reikalas būtų supran 
tarnas,jiekitaipniekad ne 
rašė ir nerašys,bet taip 
rašyti mums , gyvenan
tiems laisvuose vakaruo
se,kada birželio 14 dienos 
trėmimų proga verkšlena 
me,o po poros mėnesių jau 
rašome,kad tai nebuvo trė 
mimas,o paprasčiausia iš 
vyka, - yra daugiau negu 
nesus įpratimas.

A. Beržinis.

PADĖKA
Nuoširdžiai esame dėkin

gi visiems draugams ir da
lyviams mūsų 25 metų vedy 
binėse sukaktuvėse, kuriaš 
mums netikėtai padarėte, ne 
lauktai mus aplankydami ir 
pasveikindami. Tai buvo ne 
paprastai malo.ius momenta 
tas, kurio mes niekad neuž
miršime.

Ypatingą padėką reiškia - 
me pp. J.M.Kandižauskams, 
pp. J.Al. Astrauskams, p. 

. p. A.Kebliu!, pp. G.S.Ver - 
l bylienėms, pp.A.O. Krei

viams, p.A. Dasiui ir už 
dovanas ir už didelį darbą.

Visiems ruošėjams ir da 
lyviams begaliniai esame 
dėkingi.

Su pagarba Tamstoms 
visiems. VI.E. Vanagai.
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REIKALINGAS GERESNIS ISSIAISKINIMAS

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

Skautų skyriaus vedėjas 
L. Eimantas.

BALTIJOS STOVYKLOS

.niško valymo talka pirmą kar
tą pasisekė . Prie pastato ir 
aikštės buvo išvalytas maž
daug 1 akro plotas. Talkoje 
dalyvavo: Adamonis Petras^ 
Bulota Arvydas, Baršauskas 
Sigitas, Celtorius Haroldas, 
Kibirkštis Justas, Kudžmaitė 
Ramūnė, Kudžmaitė Dalė 
Kudžma Vitas junj., Ladyga 
Jonas, Lapinas Zigmas, Lu 
koševičius Dainius, Morkų 
nienė Aldona, Morkūnas An 
tanas, Navikėnas Rimas, Pie 
čaitis Juozas, Piečaitis Vin 
cas, Rudinskas Algis, Ru 
dinskas Pranas, Rudinskas 
Rimas,ir Sipelis Vitolis.Oras 
buvo puikus, talka prilygo- 
gražiai savaitgalio išvykai.

Deja, ši talka nepadrąsina 
organizuoti naujų talkų . Iš 
20 talkoje dalyvavusių asme 
nų 10 buvo aktyvūs skautai - 
ės, 7 “Baltijos“ komiteto na 
riai ir tik 3 kiti stovyklos 
rėmėjai. Beveik visi tie talki 
ninkai dalyvavo ir ankščiau 
organizuotose talkose, tik ne 
vienu kartu. Vargu ar galima 
norėti, kad tie keliolika as
menų išvalytų visą stovyklą

Atrodo, kad beliko vieninte 
lis kelias: sutelkti specialų 
fondą miško valymo darbams 
dedant bent po $10.00. Tas 
darbas daug nekainuotų, ka
dangi vėlai rudenį ir pavasa 
rį darbo jėga toje apylinkėje 
nėra brangi. Tuo reikalu jau 
daromi žygiai ir norima miš 
ko valymą atlikti dar šį rude 
nį. Džiugu, kad daugelis tė
vų,negalėjusių praeitoje miš 
ko valymo talkoje dalyvauti, 
tuo reikalu jau atsiliepė ir 
žada paremti savo auka, kai 
tik sąlygos bus paskelbtos^

“Baltijos“ stovyklos liku
sius pastatus norima pasta 
tyti dar šį rudenį arba anks 
ti pavasarį. Tuo reikalu sta 
tybos komisija posėdžiavo 
praeitos miško valymo talkos 
metu stovykloje ir atžymėjo 
būsimų naujų pastatų vietas. 
Dabar renkami kontraktorių 
pasiūlymai.

Komisija priėjo prie išva 
dos, kad nakvynėms skirti pa 
statėliai turi būti patobulinti 
ta prasme, kad su laiku Lutų 
galima juose turėti prausyk
las ir toilctus. Pr R.

KANADOS RAJONO
V YP. SKAUČIŲ 

suvažiavimas,kuris įvyko io 
rentes.n1, rugsėjo 18-19 die 
įlomis, praėjo labai gražioj 
ir darbingoj nuotaikoj. Suva 
žiavime dalyvavo 60 vyr. 
skaučių , kandidatės ir skau 
tės iš Toronto, Montrealio, 
Hamiltono, Londono, St.Ca 
tl.arines, Bulato ir Deep Ri 
vcr.

Sąskrydžio prelegentėmis 
buvo pakviestos s. Marytė 
Vasiliauskienė iš Toronto, 
kurios teme buvo “Vyresnių 
jų vyr. skaučių /virš 25 m./ 
skautavimo esmė, būdas ir 
tikslas“, s. Elena Šakienė 
iš pulalo, kuri kalbėjo apie 
“Skautiško, idealizmo reika 
tingumą gyvenimo keliuose“, 
ps.Ilona Gražytė is Montrea
lio,kurios tema buvo“Pagrin

LIETUVIŠKOS DIENOS 
ERFURTO MIESTE.

Rugsėjo 15-24 dienomis 
Rytų Vokietijos Erfurto 
mieste įvyko lietuvių kul 
tūros dekada. Su Erfurto 
miestu palaikomi glaudūs 
ryšiai. Ten lankėsi Lietu 
vos delegacija-pirmuoju 
dalyvavo partijos žmogus 
LKP CK skyriaus ved. pa 
vaduotojas A.Laurinčiu- 
kas,beto, dalyvavo poetas 
A.Baltakis,solistas V. Dau 
noras, neseniai įkurto an 
samblio "Lietuva” artistų 
grupė, spaudos ir televizi 
jos atstovai. E.

LIETU VA

JAUNŲ VADOVŲ 
PAPUOŠIMAS

dinis skirtumas tarp skaučių 
ir vyr. skaučių veiklos tun
to ribose“,ir Iii.Dalia Tallat 
- Kelršaitė iš Čikaeos kuri kričio dienos žy£io Pras-helpsaite is ikagos,Kun . Tl,ntr+inps Tautas New 
kalbėjo tema “Vyr. skautės1 
kultūriniame ir visuomeninia
me gyvenime“.

Po visų pašnekesių visos 
sąskrydžio dalyvės gyvai įsi 
jungė į diskusijas. Be to dar 
įvyko debatas “Ar vyr. skau 
čių saka iš viso reikalinga“, 
paruoštas ir pristatytas jau 
nųjų vyr.skaučių ps. D.Skrin 
skaitės, v.skilt. N.Scepona- 
vičiutės, vyr. skilt. R. Gvildj 
tės, v. skilt. J.Batūraitės, ir 
psklt. J.Seponkutės. Debatas 
iššaukė labai įaomių nuomo
nių pasisakymų. Taip pat di- 
uelį susidomėjimą sukėlė vyr 
skaučių veiklos programos 
projekto diskusijos, kurion 
vadovavo psktn. R.Žilinskie
nė .

Šeštadienį vakare, susirin 
kus gausiam būriui skaučių 
ir svečių, ps. D.Skrinskaitė 
ir J.Karasiejus įvykdė laužo 
pobūdžio linksvakarį, kuris 
visiems labai patiko.

Sekmadienį visos vyr.skau 
tės dalyvavo mišiose, kurios 
buvo užpirktos už mirusią
sias vyr.skautes.. Sąskrydžio 
vaišinimu rūpinosi Toronto 
Vyr. Skaučių “Kunigaikštie
nės Birutės“,ir “Vaidilučių“ 
draugovės.

' Tokia antrašte V.Raste
nis "Dievoje" aiškina lapr-
mę į Jungtines Tautas New 

' Jorke. Gerai, kad tą klau
simą aiškiną nę,kas kitas, 
o V.Rastenis. Žygiui ruoš
ti komitetas, matyti, sąmo 
ningai V.Rastenį įjungė į 
komiteto darbus. Ir gerai 
pądarė.

Štai ką V.Rastenis rašo:
Žygio J.TungtinesTautassuma

nytojai viename iš savo atsišau
kimų štai kaip apibūdina jopras- 
mę:"Tai bus pats didžiausias mū 
sų atsakymas rusams bolševi- j 
kams, kurie šią vasarą mėgino j 
pasididžiuot, kad jau 25 metai 
viešpatauja Lietuvoj, lyž kokioj 
Azijos ar Afrikos kolonijoj".

Bolševikai stengiasi viešojo 
pasaulio nuomonėj skiepyti min
tį, kad Lietuvos nepriklausomy
bės idėja lietuviuose jau išblėsu
si, beveik pamiršta,tepalaikoma 
tik saujelės senstančių profesio
nalų egzilų, tarnaujančių kapi
talistiniam imperializmui. Žygio 
| Jungtines Tautas pradininkai 
ryžosi suorganizuoti tvirtą pa
reiškimą, kad tai netiesa, kad tie 
"profesionalai egzilai" skelbia ne 
kokių kapitalistinių imperialistų 
o visos lietuvių masės nusistaty
mą. Toks pareiškimas viešajai 
pasaulio noumonei šiuo metu, ypa- 
tingai šiuo metu, yra aiškiai 
ęvarbus ir reikalingas.

Nusivylimas Jungtinių Tautų 
galia (net ir gerais norais) yra 
pagrįstas. Todėl suprantamas ir 
abejojimas, ar yra prasmės be- 
adresuoti joms kokius nors pa
reiškimus.

Tačiau, koki bebūtų Jungtinių 
Tautų institucijos trūkumai, vie
nas svarbus dalykas tenai yra. 
Yra pasaulio viešosios nuomonės 
"birža", arba — visuose pasaulio 
oficialūs atstovai, bet apmiK su
kiojasi ir kone visų kraštų visuo-» 
menių "ausys ir akys" -- spaudos 
bei kitų informacijos kanalų at
stovai. Todėl per šį centrą yra 
trumpiausias kelias Į viešąją pa
saulio opiniją.

Jei manifestacijos prasmė yra 
atsakymąs Į bolševikų skleidžia
mą viešojo pasaulio nuomonėj gan 
dą, kad Lietuvos nepriklausomy
bės idėja nebeturinti rėmėjų, tai 
atsakymo adresatas yra visų pa
saulio kraštų visuomenės, 
kurioms tas atsakymas bando
mas perduoti mums šiuo metu 
parankiausiu keliu -- "c/o Uni
ted Nations".

Ar taip ir išeis, -- garantijos 
negali būti. Bet tikimybė, kad taip 
gali išeiti, pakankamai stipri, 
bent tiek stipri, kad yra pagrin
do ne numoti į ją ranka, o bandy
ti pac’naudoti.
AR NE PERBRANGU IR NE 
PERSUNKU?

Pramogai i? stambių patrankų 
šaudyti — perbrangu. Bet dėl 
Lietuvos reikalo -- kokia kaina 
perdidelė? Tik tokia, kokios ne- 
išsigalėtumėm. O kad 15-20 tūks 
tančių manifestaciją surengti, jei 
norim, tai dar išsigalim, jau yra 
Įrodyta visa eile dainų-šokių šven.

Reikia tiktai pasidžiaugti, 
kad šių mėty vasarą toronti 
škių “Romuvos“ stovykloje 
mūsų Vyriausių Sąjungos or
ganą iniciatyva buvo paruoš 
tas gražus skaičius jauną va 
dovy , atvykusią ne tik iš Ka 
nados, bet ir iš JAV-bią.

Tačiau, kaip spauda rašo, 
iš Montrealio minėtą vadovą 
paruošimo kursuose dalyvavo 
tik viena kursante, o teko pa 
tirti, kad kai iš kurią Kana
dos vienetą ne buvo ten nevi 
enos kursantės. 
no kursanto.

Ar nereikėtą Kanados Ra
jono vienetams, kuriems ne 
pavyko pasinaudoti minėtais 
kursais, suruošti pas save 
vietoje skiltininky - draugi 
ninku kursus. Mūsą sąjungos 
vyriausieji organai yra paruo 
šę ir vienetan.s senokai jau 
nusiuntę /1962.12.1./ skilti 
tininką - draugininką kursams 
puikiai ir smulkiai išdirbtas 
programas bei kitą reikalin
gą medžiagą. Pasinaudokime 
tuo rudenį ar žiemos metu.

L. E-tas.

Mielai
URŠULEI PRIŠMANTIENEI 
mirus, liūdinčiam VYRUI 

užuojautą reiškiame Ir kartu liūdime
Broliai J. ir P. Jocai.

ALBINAI IR PETRUI STYRAMS 
IR VISAI VIZGIRDŲ ŠEIMAI, 

mirus tu tėvui, 
JONUI VIZGIRDAI,

Anelė ir Kazys Gudžiūnai 
ir Šeima.

TORONTO IŠKILMIŲ VIETŲ SITUACIJOS PLANAS
A/OO
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Kai sako, kad pavyzdžiui, išChi- 
cagos nuvykti "savaitgaliui New 
Yorkan" gali kaštuoti per šimtą 
dolerių vienam asmeniui, ir tai 
esą perbrangu ar persunku, tai 
visdėlto verta prisiminti, kad 
dalyvavimas betkokiam susirin
kime, seime, kongrese kitame 
mieste pareikalauja maždaug tiek 
ar daugiau išlaidų. Ovisdėltodau
gelis ryžtasi daly vauti, nes jau
čiasi, kad reikia, kad svarbu. Ši 
manifestacija savo prasme ir 
tikslu yra neabejotinai svarbu

Prasme ir tikslu reikia matuo
ti svarbumą, o ne laukiamo laimė
jimo nuošimčiu, kurio niekas ne
gali iš anksto išmatuoti.

Čia gal praverstų išsiaiškinti 
net ir tai, kad jeigu manifestaci
ja ir nepasiektų apčiuopiamo lai
mėjimo viešojoj pasaulio opini
joj, pats jos faktas -- patikri
nimas savo tarpe, kiek stiprus 
mūsų masės nusistatymas už Lie - 
tuvos nepriklausomybę — jau pa
kankamai svarbus Įvykis. Nėra 
ko svaigintis iliuzijomis, kad vie
nu, tegu ir trankiu, šūviu iš kar
to sukelsiu) perversmą pasaulio 
opinijoj Lietuvos reikalu. Reiks 
dar daug panašių ir kitokių šū
vių. Bet jų seriją reikia gi pra-

• dėti. ši nauja serija pradedama 
remiantis Įsitikinimu, kad Lie
tuvos nepriklausomybininkų ma
sė yra tiek pajėgi ir -taip 
tvirtai apsisprendusi, kad tokio 
masto užsimojimas jai ne per- 
brangus ir ne persunkus.1!
Labai teisingai ir labai 

logiškai V.Rastenis rašo. 
/Pabraukimai, padaryti 
mūsų/.

Skaitykime toliau:
KAS GI RENGIA?

Yra pasklidusi nuomonė, kad ' 
ŠĮ žyg{ rengia jaunimas, ar 
tik keli jaunuoliai iš New Yorko, 
negirdėti "pilypai iš kanapių",ar 
kažkokį "du jaunuoliai merginos 
lydimi", anot Naujienų.

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 mainas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 

APROPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East Montreal, P. Q.
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Tiesa ir netiesa. Kiekvienam 
užsimojimui reikia pradininkų ir 
tvarkytojų. Tradiciniai komitetai 
ir tarybos tokio užsimojimo ne
drįso pasiūlyti. Išdrįso "paša
liečiai", iš jaunesniųjų, nors jau
numas reliatyvus. Anot vieno, 
koks čia jaunimas, jei vaikai jau 
mušasi ir plaukai pakaušy retė
ja...

Bet jie nei nesikėsino šį už
simojimą monopolizuoti. Būtų 
absurdiška keliems asmenims 
vaidinti lietuvių masę. Jiepasiū- 
lė tą sumanymą visai laisvųjų 
lietuvių visuomenei ir toji, per 
savo pačias autoritetingiausias 
reprezentacijas ji priėmė: 
Bendruomenė, A.L. Taryba, Vli- 
kas, visa eilė kitų organizacijų, 
pagaliau -- jau darbuojasi ke
turios dešimtys vietinių 
komitetų, mobilizuojančių ne tik 
faktinius manifestacijos dalyvius 
bet ir visą mūsų visuomenę bent 
iš tolo prie manifestacijos prisi
dėti lėšomis ir solidarumo su ja 
pareiškimais. Taigi, faktai jau 
bus išaiškinę, kad mielės šiam py
ragui, tiesa, naujos, bet kepa jĮ 
visa gyvoji lietuvių nepriklauso
mybininkų visuomenė. Jai visai 
teks ir sėkmės ar nesėkmės kre- 
ditai.tf

Viskas atrodo logiškai ir 
pagrįstai argumentuota ir 
negalima tam tepritarti.

Pryškinkim pabrauktas 
vietas: viio žygio į Jungti 
les tautas neužteks, reiks 

daugiau tokių ar panašių 
žygių.

Pabrėžkime kitą faktą: 
sumanymas peremtas au
toritetingų veiksnių.

i Gerai. Kodėl tat V.Rs- 
tęyis stojo prieš peticiją 
J ngtinėms Tautoms, kurt 
yra daug didesnis žygis, 
negu šį demonstracija ?

t
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MOKSLAS

Gregorys Mendelis
čekų mokslininkas vienuolis, biologijos 
mokslui davęs naują posūkį, nes jis iš
aiškino ligtol nežinorpą paveldėjimo dės1

KLB Krašto Valdyba baigdama paskutinę kadenciją. Iš kairės: Inž.I.Mališka, J. Adomaitis, dr. V.Pavilanis, p • , • • Lukoševičius ra- 
mogas, J.Kardelis, Pr.Rudinskas, dr.H.Nagys. TrūkstaA.Norkeliūno, kv.ris grupę fotografavo. Dešiniame’^®*sle. dr. P. ^įj^lio Setae- 
dio lietuviškos valandėlės vedėjas L.Stankevičius, dr. J.Semogas, C FMB stoties P^nešejasAl. Pnscnl ir B kTB Kr Valdvba nraėiusi sek 
lio Pręzid.nirm. K. Andruškevičius.J, Kardelis ir dr. H. Nagys. Valandėlė spalio 18 d, mini antras sukaktuv .pyLukoševičiui 

maaienį Palangos vasarvietėje, fnz.I. Mališkos vasarnamyje turėjo bičiulis Kas kadencijos uzbaigtuves, kurių metu pirm. ar. P. MiKOsevi iu 
prie gražaus jo darbų įvertinimo įteikta atminčiai vertinga knyga. Pasisakyta Bendruomenės reikalais ir del ateities planų.

nį ir moksliškai jį įrodė
Visas civilizuotas pasaulis šiemet mini čekų moksli

ninko Gregoro Mendelio darbo .,Augalų hibridų tyri
mai" 100 metų sukaktį. Čekoslovakijos Mokslų akade
mija nutarė laikyti 1965 metus „Mendelio metais" ir 
kviečia visų kraštų biologus plačiau šią sukaktį pažy
mėti.

„Augalų hibridų tyrimai" — puikiai atlikto eksperi
mento, atskleidusio paveldimumo dėsningumus, pavyz
dys. Deja, Mendelio amžininkų jis nebuvo suprastas ir 
deramai įvertintas. Net 35 metus jis išgulėjo užmirštas, 
nors apie jį žinojo kai kurie to meto mokslininkai, jų 
tarpe autoritetingas augalų hibridizacijos žinovas K. Na
gelis. Svarbiausia aplinkybė, keliems dešimtmečiams pa
laidojusi Mendelio atradimus, matyt, buvo toji, kad tie 
atradimai visiškai skyrėsi nuo tada vyravusių pažiūrų j 
paveldimumą. Mendelis atskleidė skirtinai! tįvinių požy
mių perteikimo palikuonims vaizdą.
Mendelis nurodė, kad lytinėse ląstelėse yra paveldimumo 
elementų (dabar juos vadiname genais), kurie nulemia 
tam tikrus organizmų požymius.

Tik 1900 m. pavasarį trys mokslininkai — olandas Hu
go de Frizas, vokietis K. Korensas ir austras E. Cerma- 
kas, savarankiškai kryžminę skirtingus augalus, iš naujo 
aptiko jau anksčiau Mendelio paskelbtus paveldimumo 
dėsningumus. Nuo tada Mendelis pagarsėjo visame pa
saulyje kaip mokslo apie paveldimumą pagrindėjas. At
sirado atskira biologijos mokslų šaka — mendelizmas. 
Tai mokslas, kryžminimų bandymais (hibridologinės ana
lizės metodu) tiriantis atskirų organizmo požymių pa
veldimumą.

BUKIME SVEIKIMendelis savo darbe aprašė žirnių kryžminimo ban
dymus. Tai klasiškas hibridologinės analizės pavyzdys. 
Viskas tame bandyme buvo iš anksto iki smulkmenų ap
galvota.

Jis tyrė atskirų savybių — sėklų spalvos, jų formos, 
stiebo aukščio ir kt. — paveldimumą, užsibrėždamas 
šiuos uždavinius: 1) išaiškinti, kiek skirtingų formų nu
rodytųjų požymių atžvilgiu išryškėja hibridų palikuony
se; 2) kaip pasiskirsto tos formos atskirose palikuonių 
kartose; 3) koks atskirų formų individų skaičiaus santykis.

Mendelis iš anksto patikrino pastovumą tų požymių, 
kuriais skyrėsi bandymui panaudotos žirnių veislės. Nors 
pačius žirnius jis kryžmino i 856—1863 m. laikotarpyje, 
tačiau numatytas bandymams veisles ėmė auginti jau 
1854 m. Vadinasi, dvejus metus jis paskyrė bandomųjų 
veislių požymių pastovumui patikrinti.

Mendelis atskirai tyrė kiekvienos poros alternatyvių, 
(kontrastuojančių, kryžminamus augalus skiriančių) po
žymių — geltona ar žalia sėklų spalva, lygus ar raukš
lėtas jų paviršius ir pan. — paveldimumą. Atskiras vie
nos poros faktorius dabar vadinamas alele. Mūsų pa
vyzdyje viena tos pačios poros alelė — geltonos spal
vos faktorius, kita — žalios. Taigi jis atliko tiek atskirų, 
bandymų, kiek alelių porų išskyrė žirniuose. Viso labo 
atliko 7 eksperimentus.

Mendelis toliau daugino visus jo gautuosius hibridi
nius augalus, apsidulkinant kiekvienam savomis žieda
dulkėmis. Jis atskirai išaugino bei stebėjo keletą kiek
vieno hibridinio augalo palikuonių kartų, tiksliai ištyręs 
10 000 augalu.

Mendelis padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju (ste
bint vienos alelių poros paveldimumą) pusė hibrido 
sėklų vėl duoda hibridinę formą, kita pusė duoda vadi
namuosius konstantinius augalus, būtent, vieną dalį su 
dominantiniu požymiu ir kitą tokią pat dalj su recesy- 
viniu. Vadinasi, hibridas sekančioje kartoje duoda tris, 
savo paveldimumu besiskiriančias individų grupes, san
tykiu 1:2:1.

Tirdamas iškart kelių savybių, pavyzdžiui, sėklų spal
vos ir jų paviršiaus pobūdžio, paveldimumą, Mendelis 
susekė, kad skirtingų alelių porų lemiami požymiai iš
ryškėja palikuonyse nepareinamai vieni nuo kitų. Atsi
randa nauji, ne tik tokie kaip tėviniuose augaluose, po
žymių deriniai..

Nepriklausomas faktorių kombinavimasis, .adinamašis susirgimams, gali patarti tik gydytojas, ištyręs sergantįjį, 
mendeliavimas, įvyksta dėl atsitiktinių derinių, kurie su- Gyd. J. ŠIMANAUSKAS
sidaro, susiliejant skirtingoms tų. faktorių atžvilgiu lyti
nėms ląstelėms.

Pastebėtuosius dėsningumus Mendelis patikrino ir ki
tuose augaluose.

Pažymėtina, kad, darydamas apibendrinimus, Mende
lis buvo įžvalgesnis ir atsargesnis už kai kuriuos XX a. 
pradžios mendelistus. Jis neteigė, kad hibriduose vienas 
požymis būtinai turi nustelbti kitą kontrastuojantj po
žymį. Jam buvo žinomi atvejai, kai tokio visiško domi
navimo nebūna. Ne tik dominantinio, bet ir recesyvinio 
požymio faktorių jis laikė esant realiu, pripažino, kad 
lytinėse ląstelėse esama struktūrinių elementų, nule
miančių organizmo išorės požymius.

KAIP MAITINTIS, SERGANT KEPENŲ LIGOMIS
Skrandžio ir kepenų darbas glaudžiai susijęs virškini

mo procese, todėl neretai, sunegalavus vienam kuriam 
organui, nukenčia ir kitas. Sergant kepenimis, dažnai 
būna sumažėjęs skrandžio sulčių rūgštingumas. Tokių 
susirgimų atvejais negalima valgyti daug riebalų, ypač 
kiaulinių, žąsies taukų, avienos lajaus, riebios bei kep
tos mėsos ar žuvies patiekalų ir mėsos, žuvies bei gry
bų sriubų. Taip pat nepatartina valgyti konservų, rū
kytos mėsos, dešros, pyragaičių su kremu, pupelių, rūgš
tynių, ridikėlių, svogūnų, česnakų ir kitų prieskonių, ger
ti saldaus pieno, kakavos.

Galima valgyti nešviežią baltą ar juodą duoną, nerie
bią varškę, rūgštų ir acidofilinį pieną, kefyrą, nedideliais 
kiekiais grietinę, 50—60 g per parą sviesto, aliejaus. 
Mėsa ar žuvis tinka neriebi, šviežia, virta ir retkarčiais 
truputį apkepta (neapvoliojant džiūvėsiuose). Sriubas 
reikia vartoti vegetariškas, pieniškas, kruopų, daržovių 
(tik ne rūgštynių, žirnių, pupelių).

Galima vartoti iš neriebios tešlos pagamintus įvairius 
miltinius patiekalus.

Daržovių valgiai: mišrainės, apkepai, salotos, nerūgš- 
tūs vaisiai ir uogos, vaisių ir daržovių sultys taip pat tin
ka valgyti minėtųjų susirgimų atvejais. Kiaušinių balty
mą galima valgyti omleto ar kitokiu pavidalu, o trynį — 
tik retkarčiais.

Labai svarbu, kad organizmas gautų pakankamą kie
kį vitaminų, ypač C ir B grupės, todėl žiemą ir pavasarį, 
kada su maistu vitaminų mažai gaunama, reikia juos nau
doti žirnelių ar injekcijų pavidalu.

Svarbu valgyti reguliariai, 4—5 kartus per parą, ne
perkraunant skrandžio dideliu maisto kiekiu. Salti ir 
karšti valgiai draudžiami.

Esant žymiai sumažintam skrandžio sulčių rūgštingu
mui, prieš pat valgį reikia gerti skrandžio sultis, betacid 
tabletes arba 1% druskos rūgšties skiedinį. Visi šie vais
tinėse gaunami vaistai papildo trūkstamą rūgšties kiekį 
skrandžio sunkoje ir pagerina virškinimą. Rūgštūs valgiai 
negali pakeisti minėtųjų vaistų ir gali būti net žalingi.

Kokius vaistus reikia naudoti, esant įvairiems kepenų

DĖL KO ŽMONĖS KNARKIA?
Dažniausiai žmogus knarkia, gulėdamas ant nugaros. 

Tada, stipriai įmigus, atsipalaiduoja apatinį žandikaulį 
laiką raumenys, žmogus prasižioja, ir oras, eidamas pro 
burną, virpina minkštąjį gomurį ir greta jo esančius 
minkštuosius audinius. Tada girdimas knarkimas. Pakeitus 
padėtį, pasivertus ant šono, miegantysis liaujasi knar
kęs.

Knarkimą gali sukelti ir apsunkintas kvėpavimas pro 
nosį, kai miegantysis yra priverstas kvėpuoti pro burną. 
Pavyzdžiui, vaikai dažnai knarkia tais atvejais, jeigu 
nosiaryklėje yra adenoidinės išaugos, trukdančios laisvai 
kvėpuoti per nosį, ir nustoja knarkti, išoperavus jas.

Gyd. S. ALANTA

BRANDUOLINIŲ ELEKTRINIŲ KAINA

„Dženeral elektrik" nurodė „tipinių" branduolinių 
reaktorių kainas. Vienas jų yra 600 MW galingumo ir 
turėtų kainuoti apie 77 milijonus dolerių. Kapitalo in- 
vestacijos būtų 130 dolerių vienam kilovatui. 300 MW 
galingumo branduolinės elektrinės kaina yra apie 

__ ____ ___  ____ 50 milijonų dolerių (arba 167 dolerių vienam kilova- 
nolas A. Bėa formuluos įneštas į tikėjimo*“'>• Monopolija numato kad 1966 m. branduolines 
laisvės rezoliciją pataisas, kurios jam j^^gXg’umo, %7rm.P-efau°37 UProc. k 
dabar pavestos redaguoti._______________1976 — 40 proc.

Montrealio Kardinolas P.E.Ueger su 
Vokietijos Kardi tolu A. Bea patenkinti, 
kad laimėjo balsavimus tikėjimo laisvės 
klausimu. Jie yra pažangiųjų kardinolų 
eilėse drauge su JAV kardinolais. KardiJONAS

ROMANAS

PIRMA DALIS

KAIMAS VIENA SEKMADIENĮ

2-a atkarpa.
Ir jiedu patraukė į kaimą, kuris jau ranka pasiekiamas 

alsavo valstietiškų sodybų šiluma.
• Krautuvės durys buvo praviros. Kažkas šūkavo, trankė 

kumščiu bufetą. Girdėjosi aukštas, rėkiantis pardavėjos Vilės 
Vilimaitės balsas:

— Ne, neduosiu ant bargo! Atnešk už aną kartą. O taip 
neduosiu. Eik miegoti!

Kieme stoviniavo trys vyrai: Kepalių brigados brigadi
ninkas Andrius Vilimas, pusamžis juodekšnis, vidutinio ūgio 
vyras kiškio lūpa; plačiapetis milžinas kalvis Justinas Raudo
nikis, revizijos komisijos pirmininkas, kurio galva siekė pa
stogę; o greta Petras Gaudutis, statybos brigadininkas, visų 
pravardžiuojamas Pomidoru, ir iš tiesų labai panašus j šią 
sultingą daržovę: apvalainis, mažutis, vos Raudonikiui aukš

SPARČIAI AUGA 
ŽMONIJA

Jungtinių Tautų demo
grafijos leidinys praneša, 
kad 33-jų paskutinių metų 
bėgyje; 193o -1963 žmoni 
jos skaičius padidėjo looo 
milionų ir pasiekė 3.16o 
milionų. Daugiau kaip pu 
sė viso prieauglio priklau 
so Azijai. 1961-1963 metų 
bėgyje, per trejus metus, 
gyventojų skaičius padidė 
jo 17 o milionų.

Didžiausiu pasaulio 
miestu ir toliau y ra Tokio 
Japonijos sostinė, kuri tu 
r i 8. 777. ooo gyvento jų pa

JEI KŪDIKIS GIMSTA 8 MĖNESIŲ
Neišnešioti kūdikiai laikomi tie, kurie gimsta, suėjus __ ___

28 savaitėms, arba 7 mėnulio mėnesiams, nėštumo. Juo Čiame mieste ir SU prie- 
kūdikis gimsta arčiau 40-ties savaičių, tuo jį lengviau mieSČiaiS - lo. 428.000 
”” .. ... .... j.j •- ..u.,....... New York turi 8.086.000

3___ ir su trimis artimiausiais
auginti specialiai organi- priemieSČiaiS-11. 291. OOO 

........... - - ■ gyVentojų.
Jungtinių Tautų Organi 

zacija susirupinusi, kad 
maisto gamybos procesas 
nekyla tokiu greičiu, kaip 
gyventojų skaičius.Todėl 
JTO paskutinėje konferen 
d joje Genevojebuvo svars 
tomas klausimas,kaip su

♦ Sį savaitgalį iš Toronto

užauginti, nes jis esti didesnis, jo organai labiau išsi
vystę ir jis geriau auga. Taigi 8 mėnesių, arba 32 savai
čių gimusiam kūdikiui daugiau šansų geriau augti.

Neišnešiotiems kūdikiams <
zuojami akušeriniai neišnešiotų naujagimių skyriai. Tokie 
skyriai jau veikia Kauno klinikinėje ligoninėje, Klaipėdos 
gimdymo namuose Nr. 2 ir Vilniaus klinikinėje ligoninė
je, o netrukus bus atidaryti Šiauliuose ir Panevėžyje. 
Nebe pirmas atvejis, kada išauginami neišnešioti kūdi
kiai, gimę mažesnio svorio kaip 1000 g. Pavyzdžiui, Kau
no gimdymo namuose Nr. 1, vadovaujant gyd. M. Zub- 
rienei, išauginti neišnešioti kūdikiai, kurie gimė, turėda
mi 700—800 g svorio, nors anksčiau buvo manoma, kad 
tokio svorio kūdikiai negali gyventi. Gyd. Zubrienė turi 
visą eilę jų fotografijų. Dalis jų lanko mokyklą.

Tokiu būdu tvarkant neišnešiotų kūdikių priežiūrą, jų derinti ŠIUOS reikalus, 
mirtingumas mūsų respublikoje labai sumažėjo. Nėra pa
grindo manyti, kad gimę 8 mėnesių kūdikiai turi žūti, r— '■——-——————— 
Gerai juos prižiūrint, apsaugant juos nuo infekcinių su- parko Lavcrcncirve tam Pe 
sirgimų, ypač slogos, ir tinkamai maitinant, beveik visi C ;
kūdikiai, gimę po 7 mėnesių, išauga. Seve 1F lollCOeilF C.aruai pra-

Medicinos m. kand. j. NENiSKis dedami šią savaitę .Tai pa - 
-------------------------------------------------------- keis mūsų bažnyčios aplinkos

• Alb. ir P. Styrą šeima sa vaizdą. Sklypas ir teniso aikš 
\ 1^ vo tėvelio - Jono Vizgirdos čią pusės uus sujungtos su 

laidotuvėms buvo išvykę į 
Hamiltoną ir Torontą.

• Šv. Kazimiero parapijos
grybą - rudens vakarienė šeš svečiavosi pas Ad.irP. Boty
tadienį labai vykusiai praėjo riusjų-
Parapijos Klebonas drrjuce- vo Sv.Kazimiero parap.vaka -

rieneje ir Vytauto Klubo nau- lankys už upės įvairias vie- 
oaro atidaryme.

Švedai, kurie dalyva
AUŠROS VĄP-TU PARA

PIJOS ŽINIOS
Kalėdojimas: T.S.Kulbis

vičius turi labai gerą pasise 
kimą talkininkų atžvilgiu,vi 
suomet gražus būrys moterų 
ir vyrų, jų tarpe garsiosios 
šeimininkės Girdauskienė ir 

t’ aznokaitienė talkina, šiuo 
kartu didel ė iniciatyva ma
tėsi K-to pirm.Cb.Miliaus, ir 
darbščiosios mamytės.

P

Aldona Paukštaitienė, ku 
dirba gailestingos sesersn

darbą virš 10 metyPoyal Vik
torijos ligoninėje, turėdama 
lankėsi New Yorke ir dar va 
sarojo Cape Cod, Vass,USA.

sklypu nrieš bažnyčią,nes r! 
Cress g-vės pratęsimas bus 
nanaikintas. Nuo Jolicoeur 
tilto iki I .Cross ir Trake kam 
po eis takas. Darbas numaty 
tas baigti per dvi savaites.
- T.’.Vaasnys šiomis dieno
mis grįta prie parapijos uar-*oves antrad., trečiad. ir k~i-

virtavienį. ec.xys pra ^us Montręalvje
dės antaadien; lankyti nau
ją LaSalio dalį. T.J.Vaišnys 
pradės antradienį lankyti Pu 
vernay - Chomedy / Ville T.a 
vai lietuvius.
-AV Klebonas sutarė gerą 
vargonininkę, choras bus.

metų galo. Stonis dienomis 
atvyksta T.J.Venskus,senas 
misijonierius, paskutiniu lai 
ku dirbęs Pietų Amerikoje.
- Pakrikštytas I.ir P.Bytau
tų sūnus Rimo ir Petro var 
dais.__________________

čiau kelnių kišenių, veidas pilnas, raudonas, lyg nuluptas, 
o virš putnių vaikiškų lūpų noselė kaip apynio spurgelis ir 
tokios pat neproporcingai mažos, nelyginant vikšre praplau
tos akutės, pro kurias tartum sunkėsi žalsvas skystis... Po
midoras guviai mostagavo trumpomis, mėsingomis rankomis, 
net seilės tiško į šalis, kaip buvo įsikarščiavęs. Mat, sekma
dienio proga norėjo išgerti, o draugai nesiryžo: abudu buvo 
nedideli stiklelio mėgėjai, o Raudonikis tai ir pinigų prie 
savęs neturėjo, nes žmona, išleisdama iš namų, visuomet iš- 
kraustydavo kišenes.

— Žiū, malūnininkas su savo įnamiu ateina,— sududeno 
Raudonikis lyg iš kubilo dugno.— Pasisiūlykim, gal pakvies 
ant skerstuvių.

— Motiejau, ar didelį žvėrį pašovei? — šūktelėjo Pomi
doras.

Bet atsakymo nesulaukė, nes tuo pačiu metu pro šalį 
praūžė sunkvežimis. Šalia šoferio sėdėjo moteris su kokių 
penkerių metų vaiku ant kelių. Kėbule išsižergusi svyravo 
rauda karvė, kamšė avys galvas, baltavo plati kiaulės nuga
ra. O per keliasdešimt metrų nuo pirmosios pasirodė antra 
mašina, iki viršaus prikrauta baldų, ryšulių, maišų. Meškius, 
didžiausias pasalūnas ir technikos priešininkas, pirmąjį sunk
vežimį pražiopsojo, besivydamas pakliuvusią katę, todėl da
bar su didžiausiu įniršiu puolė antrajam sunkvežimiui po 
ratais. Geraširdis Kleme Stribokas laiku pasuko vairą: kad 
kiek, padanga būtų sutraiškiusi šunį. Už tai paskutinis ratas 
įsmuko užpustyton duobėn. Mašina užsikirto.

Stribokas, neišjungdamas motoro, pradarė kabinos duris.
— Vyrai, įremkite petį!
— Vyručiai, ar tik ne naujo pirmininko karieta, 

bral? ..— pusbalsiu nusistebėjo Pomidoras.
— Panašu. . .— Vilimas pasikasė pakaušį per odinės ke

purės viršų.— Pamiršau cigarečių nusipirkti. ..— Ir sugrįžo 
į krautuve.

Raudonikis apsižvalgė, norėjo nušliaužti iš paskos. Smal
sumas nepaleido.

— Puslitris bus — padėsim,— sviedė Pomidoras.
— Žmonės, ar gėdą suvalgėte? — Lapinas nusimetė krep

šį, tėškė ant sniego, ant krepšio paguldė šautuvą. Pasispjaudė 
delnus, slapčia vis žvalgydamasis į Arvvdą Toleikį, kuris, 
išsiritęs iš kabinos, stovėjo prie mašinos pirmagalio ir įdė
miai žiūrėjo į vyrus.

Jis buvo aukšto ūgio, stambaus liemens, kurį dengė nau
ji, žalsva medžiaga apmušti kailiniukai pilkšva avikailine

apykakle. Ant kojų blizgėjo auliniai batai, taip pat žalsvos 
pūstos kelnės, o pro atsagstytus kailiniukus buvo matyti tam
siai mėlynas švarkas.

— O kas pats būsi, puslitrio užsigeidęs? — paklausė 
ramiai, lyg pašiepdamas.— Ar ne statybos brigadininkas, kiek 
prisimenu iš ataskaitinio?

— Nėra ko klausinėti, jeigu žinoma, bral.
— Mat, netikiu savo akimis, kad čia brigadininkas.— 

Aitriai šyptelėjo, palingavo galvą, apaugusią standžiais, pri
nokusio kaštono spalvos plaukais, kurie šonuose, virš smil
kinių, lyg atsitraukė atgal, dėl ko aukšta, kiek pažulni, dviem 
negiliom raukšlėm paženklinta kakta tartum pasidavė į prie
kį, visu svoriu prislėgdama pailgą, masyvų, kampuotų bruo
žų veidą.— Kodėl ties Akmenės tiltu rąstai griovyje vartosi?

— Koks mano reikalas? Ko puoli, bral? Gal aš juos ten 
išverčiau?

— Tu atsakai už kiekvieną kietmetrį statybinės medžia
gos. Užsirašyk tai ant kaktos visam laikui. Norėčiau rytoj 
tuos rąstus pamatyti ten, kur jie turi gulėti.

— Pulgiui vežimas sulūžo. ..
— Draugas Raudoniki,— nukirto Arvydas Pomidorą, nė 

nepažvelgęs į jį.— Rytoj surink visus revizijos komisijos 
narius. Šeštą vakare būkite kolūkio raštinėje.

Justinas nieko neatsakė.
Arvydas grįžtelėjo per petį į kabinoje sėdintį Striboką.
— Leisk! Suimkim, vyrai!
Sukriokė motoras. Įsikibo visi trys, kur kas galėjo. Lapi

nas jau buvo suspėjęs atnešti iš krautuvės kiemo žvyro ir 
pabarstyti po ratais, todėl padangos gerai kabino, ir mašina 
bematant iššoko ant kieto kebo.

Arvydas padėkojo Rimšai su Lapinu už pagalbą ir užsi
trenkė kabinoje.

— Rąstai užkliuvo, bral... Komanduotojas atsirado...— 
šokinėjo Pomidoras kieme, spiaudydamasis per petį.

— Žiū, atpažino... — bumbėjo Raudonikis, pykdamas 
ant savęs, kad nesuspėjo į talką.

— Taigi kad... Iš karto ima. . .— sušnibždėjo Rimša.
Motiejus prisimerkė, tartum nusitaikė į nuvažiuojančią 

mašiną. Užgesusi pypkė tik pūkštė, tik klerkė, tik šokinėjo 
dantyse.

— Einam! — metė piktai.
Nuėjo. Paskui Lapiną nusekė Rimša, o per kelis žings

nius, vilkdamas šalikelės sniegu pėdų grandinę, nubėgo Meš
kius. Nukelta į 4 psl.

Čekų kardinolas Beranas į tikėjimo 
laisvės rezoliuciją įnešė pataisą, ku 
ria pasisakoma prieš tikybos perse 
kiojimą. Jis eina su pažangiaisiais.

AMINTORE FANFANI

jltalijos užs.r.min. JTO pirmininkas
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KULTŪRW£#KKO^IKA *1rljo5 ZJVVYAMĄOe,
ČIURLIONIS IŠKELIAMAS 
KAIP MODERNIZMO PRA

DININKĄS
Minint M.K. Čiurlionio 

90 gimimo sukaktuves ,pla 
čiau aptariama jo kūryba , 
kaip dailininko ir kaipkom 
pozitoriaus.

Vakarų meno Kritikai pra 
deda teigti, kad Čiurlionis 
esąs abstrakcionizmo pra
dininkas. Baden- Badene 
išleistoje G. Poensgen ir 
L. Zahn studijoj"Abstrakt 
Kunst-Eine Weltsprache" 
teigiama, kad istoriškai 
abstrakcionizmo pirmtaku 
esąs M. K. Čiurlionis.

Paryžiuje žurnalas "20 
Siecle" paskelbė H. Ber- 
levis straipsnį, pavadintą 
"Tshourlianis", kuriame 
primenami Vakaruose ki
lusieji ginčai dėl Čiurlio
nio įtakos abstrakcioniz - 
rųo kūrėjui Kandinskiui.

Šitie vakariečių Pasisa
kymai atsiliepėSpvietų o- 
Kupuotoje Lietuvoje, kur 
C iurlionis bandoma užvilk 
ti ant doktrininio bolševi
kinio kurpalio. Tačiau tam 
siekiui nėra įrodymų. Tat 
"Pergalėje" Ų, Šepetys į- 
rodinėja,kad Čiurlionis tu 
rįs daug bendro su Picasso 
nes jų kūryba esanti "tary 
tum tolygi tik gyvenimo am 
žiaus sukrėtimams ir žmo
nių likimams".

L. Šepetys iškeltą, vieną 
originalesnę mintį:Čiurlio 
nio kūrybą negalima su
vokti iš vieno kito jo kūri
nio ir jį aiškinti atitrauktai 
nuo visos jo kūrybos, nes 
kiekvienas jo paveikslas 
yra tiktai vieno milžiniško 
pąyeikslo sudėtinė dalis.

Čia mums įdomiau yra tai 
kad Vakarai jaugiau prade 
da domėtis Čiurlioniu ir 
kad tiktai laiko perspekty
voje jis pradedamas dau - 
giau suprasti.

• Rusų,anglų,prancūzų 
ispanų ir vokiečių kalbo 
mis Maskvoje išeinančia
me žurnale "Kultūra ir gy 
venimas" 8 n-je paskelbta 
plati ištrauka iš Just.Mar 
cinkevičiaus poemos Krau 
jas ir pelenai" su J.Isaje 
vo recenzija.Pateiktos dail 
S.Krasausko iliustracijos.

NUSISKŲSTA:PER MEN 
KAI PROPAGUOJAMA

ČIURLIONIS.
Druskįųinkuose, kuriuo 

s e M. K. Čiurlionis pralei 
do vaikystės dienas,kaip 
pastebi "Lit. ir Menas" 
/ nr. 37/, nepakankamai 
propaguojamas Čiurlionis 
jo vardas,kūryba.Visame 
mieste tik vienas ir pras 
tas plakatas kviečia aplan 
kyti M .K .C iurlionio namą 
-muziejų,pačiame muzie 
juje nėra katalogo, Čiurlio, 
nio kūrybos aplankų, nei 
plokštelių su muzikos įra 
šais.Priminta,kad Druski 
ninkai- "visasąjunginis", 
taigųsovietini s kurortas , 
kuriame vasaroja dešim
tys tūkstančių žmonių iš vi 
sos Sovietų Sąjungos. E.

K.SAJA SUSIRŪPINĘS 
SMUNKANČIU TEATRO 
LYGIU

■

A. . x

VEDA D R. GUMBAS

SOVIETINIAI POKALBIAI
- Arba tau reikės įsigyti Du bičiuliai kalbasi apie
• ' - ■ ' ' ' i moteris.

KAS KAM PATINKA

kokią specialybę, arba
mes tave išsiųsime į kol- ~ Man patinka anglės, nes 
ūkį saviveiklai vadovauti. riintos.^.
- Prašau mano nuotrauką ' . . . . - - _ . -- Prašau mano nuotrauką ° P133 daygiau patika, at 
padidinti, bet ausis ir bu?-vi?at sakant prancūzes,- 
ną prašau palikti kaip sto sako antrasis.
vi, -paprašė fotografo kli-" £°del ?-sustebo pirmasis.

- Matai, skirtumas toks: 
Anglė sako: "Birželio 21 die 
na yra ilgiausia", o prancū
zė sako: "Birželio 21 yra,de 
ja, trumpiausia naktis".

KLAUSTI PAVOJINGA
- Visokių gyvenime pasi-

Atsakydamas į "Lit. ir 
Meno" anketą, dramatur
gas K.Saja/nr.37/ paskel 
Bė eilę kritiškų pastabų te 
atrųkritikų klaus imaistPa 
gal Sąją, Lietuvos teatro 
" meninis lygis turėtų kel 
ti patį rimčiausią susirūpi 
nimą. Užuot stiprinę Klai 
pėdos, Šiaulių, Panevėžio 
teatrus, aprinkom, iš jų to 
Ii gražu ne atliekamus ak 
torius ir įkūrėme dar vie 
ną -Vilniaus Jaunimo tea
trą. Mene kiekybės keliu 
toli nenueisLKafeą apie ne 
galavimus dramaturgijoje 
reiktų pradėti nuo tam ti 
kros anemijos mūsų tea
tre. . .Kokia dramaturgija, 
tokia ir jos kritika. Čia ge 
raįčiablogiau.očia fe-fe. 
Dramaturgui negali padėti 
kritikos baisa' iš neišma 
n ėlio lūpų .Netikrą daktarą 
vadina šundaktariu, o neiš 
manėlis kritikas kartais 
pasivadinateatrologu...". 
Po šių pastabų Saja prasi 
tarė : " kažin ar po to, ką 
čia pasakiau, nors vienas 
teatras bepaims statyti 
mano naują pjesę..." E. 
• Labai sunkiai Lietuvoj 
serga Prof .Dr. Ladas La
šas, dabar gulįs Kauno 
klinijokoj, be vilties pagy 
ti.

Rex M. K. Čiurlionis

entas.
- Kiek galima būtų sutau
pyti brangaus laiko, jeigu 
nereiktų miegoti, žiovau
damas murmėjo tinginys.
VYRAS TURI PROBLEMĄ
- Ir šiaip svarstau, ir ki-taiko sunkumų,-skundžias 
taip, bet niekaip negaliu vienas kitam draugai, 
išspręsti problemos, -port 
no bičiuliui bičiulis.
- Tai kokia ten tavo pro - 
blema?-teiravosi kaimy - 
nas.
- Sunki problema:aš noriu 
mesti gerti, bet kas daryti 
kas daryti, kad to panorė
čiau?
- Pasuk vieną norą prieš 
kitą...
- Lengva tau pasakyti, bet 
kaip padaryti ?

- Kokį sunkumą dabąr turi
- Nežinau, ką pirkti žmonos 
vardadieniui...
- Geriausia-jos paklausk.
- O, šitiek išlaidų aš ne
galiu daryti.. .-susirūpino 
bičiulis.

PEDAGOGINIS LITUANIS
TIKOJ INSTITUTAS, 

veikiąs Čikagoje, mokslo 
metus pradėjo rugs. 18 d. 
Atidaryme dalyvavo kalbi 
ninkas Prof. D r. P. Skard
žius , turėjęs paskaitą apie 
lietuvių kalbos senumą ir 
reikšmę mokslui.

Prof.Dr.Dkardžius suti
ko dėstyti šiemet neakivai
zdinio kurso studentams.

Institutan galima įstoti 
bet kada irbfet kur gyvenau 
čiam. Kreiptis: P. L. Ins
titutas, 5620 S.Claremont 
Avenue, Chicago, Illinois 
60636, USA.
FILMAS AUKSINĖ ŽĄSIS 
filmuotas Montrealy irNev 
Havene, jau esąs paruoštas 
jodyti, ir jo premjera įvyks 
Čikagoje artimiausiu laiku.

KOMPOZITORIAUS DA
RIAUS LAPINSKO KURI

NIU KONCERTAS 
įvyks spalio 1O d. New Yor 
ke-Ęrooklyne ir spalio 24

Vienas momentas iš šokių šventės, kuri įvyko “Žalgirio" stadione A 
Tautiniai liaudiniai /kairėje/ ir klasikiniai /dešinėje/ šokiai ir aiškiai 
matomas tų skirtumas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvoje tau- 
tinius drabužius moterys dabar dėvi jau aptrumpintus.

niniu orkestru.
Dirig. autorius, dainuoja 
solistė A.Stempužienė.

-Kaune sukamas filmas 
apie poetą Vytautą Montvi 
lą.Beveik visi pagrindiniai 
vaidmenys patikėti Pane
vėžio aktoriams. V. Moot 
vilos vaidmenyje-S. Petro 
naitis.Panevėžio aktoriai 
dalyvauja ir kitame ruošia 
ipame filme "Teroras”. 
Čia svarbiausiuose vaid 
menyse pasirodo B. Bab- 
kauskas ,D .Banionis ,A,Ma 
siulis.

KOMPOZITORIUS vJ. BER
TULIS NAUJAI IŠLEIDO 

šiuos savo kūrinius:
1. Sveika, Marija. Sopranui 
solo, mišriam chorui ir var

2. Giesmė /žodž.St. Ylos/ 
Sopranui holo ir vargonams
3. Jungtuvinė. Tėvų malda 
vaiko sutuoktuvių palaimi
nimo metu.
4. Ten, kur žaidžia Nemu
nėlis. Vyrų chorui, sopra - 
nui solo ir fortepijonui.
5. Ar negaili, seserėle, rū
telių? Sopranui solo, miš - 
riam chorui ir fortepijonui.
6. Lopšinė. Aukštam balsui 
solo ir fortepijonui.
7. Gervė. Liaudies daina že 
mam balsui solo ir fortepi 
jonui. Nukelta 5 psl.

KAIP SOVIETIJOJE AIŠKI 
NAMAS KABLELIS

Įprastinė gramatika moko, 
kad kablelis dedamas ten, 
kur skaitant reikia padary
ti pertraukėlę. Gyvenimiš
koji gi gramatika šiuo žen 
klu perspėja, kur ne tik - 
tai berašant, bet ir vei - 
kieant reikia sustoti.

Pavyzdžiui: 1. Šiandien 
kritikuodamas direktorių, 
neužmiršk pagalvoti ir 
apie rytojų.. ..
2. Parašęs kritikos strai
psnį, nesiskubink jom iš - 
siųsti ir pergalvok savo 
sumanymą...

TROŠKIMAS
- Aš jūsų dukrelę ant ran
kų nešiosiu, -tarė būsima - 
s is žentas, - tiktai padėki
te man ant kojų atsistoti.

ŠYPSENOS

Senas laikrodis prie naujo 
laiko pirmasis prisitaiko.

Gaidys vyktų į pasitobuli
nimo kursus, tik kas tuo me
tu vištoms giedosi

Niekas netvirtins, kad tuš
čia kišenė — skonio reika
las.

Redaktorius — durininkas, 
kuris įleidžia visus, o išlei
džia tik atrinktuosius.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

II

Lapino troba buvo dviem galais, suręsta iš apvalių sieno
jų. Vieną galą — seklyčią — užėmė Rimšų šeima, o kitame 
gyveno pats Motiejus su žmona ir dukterimi Goda. Iš didžiojo 
kambario, vadinamo gryčia, ėjo dvejos durys — vienos į 
virtuvę, kitos į dukters kambarėli, kuriame be lovos stovėjo 
poliruotas bufetas, tokia pat Karelijos beržo spinta drabu
žiams, didelis veidrodis.

Gryčia atrodė daug vargingiau. Kampe, prie Godos kam
bario sienos, stovėjo Motiejaus lova, pasieniuose dvi medi
nės Rimšos darbo kanapos liepiniais gardelių atlošais, o tarp 
kanapų spraudėsi senas keturkampis stalas, uždengtas kli
juoto. Maži šešių stiklų langai kaimo papročiu buvo nusta
tyti gėlių vazonėliais. Siejios išmuštos dekoratyviniu popie
riumi, kurio melsvą varginantį foną įvairino keliolika šeimos 
nuotraukų ir pora šventųjų paveikslų, pakabintų virš galinio 
lango užstalėje.

Pas Lapinus retai pritrūkdavo svečių, nes Motiejus mokė
jo padaryti ne tik sproginančio alučio, bet paslapčiom var
vino ir naminę, o, be to, turėjo gražią dukterį, kuriai iš pas
kos bėgiojo pusė Liepgirių bernų.

Tad ir šiandien už stalo sėdėjo kolūkio sąskaitininkas 
Petras Vingėla, už akių pravardžiuojamas Pupyte Uoga,— 
praplikęs viengungis sidabriniais dantimis išmarginta burna, 
išsipustęs, nuolat taisantis kaklaraiščio mazgą, persisunkęs 
kvepalais, tartum parfumerijos krautuvė. Salia jo — Simas 
Gojelis, aštuoniolikos metų, ištįsęs, strazdanotu veidu vai
kinas, iki ausų beviltiškai įsimylėjęs Godą. Jis buvo atsikėlęs 
iš Dzūkijos, nuo Varėnos smėlynų, kurie imta užsodinti miš
ku. Bernelis truputį lėtokas, naivus, labai bijąs pašaipos, be
sistengiąs visur pabrėžti savo vyriškumą, ir kaip subrendimo 
ženklą jau sužeidęs panosėje pilkšvą gyvplaukių lopinėlį. 
Dirbo jis prikabinėtoju, o taip pat bandė rašinėti į rajono 
laikraštį korespondencijas, net eilėraščius; sienlaikraštyje 
dažnai pasirodydavo jo linksmi straipsneliai, kurie daugelį 
stebino sąmojaus aštrumu, nors pats Simas iš paviršiaus atro
dė rimtas, kartais net paniuręs. Visą galustalę užėmė pečiū
kas slunkius, Liepgirių brigadininkas Viktoras Šileika, at
sikišusiais skruostikauliais, plačiažandis, didelėmis akimis 
pusamžis vyras. Blaivas jis nemokėjo žodžio ištarti ir, užuot 

įsiterpęs į pokalbį, tik žvengdavo kaip arklys, dairydamasis 
į šonus, atkišęs stambius kaplinius dantis ir kraipydamas 
didelę galvą su ilgomis nutepusiomis ausimis. Bet išgėrus 
atsirišdavo liežuvis. O jau kortuotojas ir sukčius buvo toks, 
kad retas Liepgiriuose jam prilygo. Ketvirtasis prie stalo 
sėdėjo Pruncė, didgalvis, bukaprotiškos veido išraiškos, ne
paprastai stiprus ir tiek savo ūgiu, tiek jėga gal per pusę 
sprindžio menkesnis už Raudonikį. Liepgiriuose jis pasirodė 
prieš kokį dešimt metų, bet niekam nerūpėjo nei jo praeitis, 
nei pavardė. Užteko to, kad buvo kvailys, lengvai apmulki
namas, ėjo pakiemiui, pusvelčiui dirbdamas juodą darbą. 
Taigi pavardę jam išgalvojo patys liepgiriečiai: vadino Pran
cūzu, nes Pruncė kalbėjo kažkaip per nosį, savaip ištarda
mas priebalses.

Pruncė, sąskaitininkas ir brigadininkas lošė kortomis 
„dvidešimt vieną" iš pinigų, o Gojelis, įsispraudęs į kampą, 
stebėjo žaidimą. Ant stalo stovėjo antras butelis naminės, 
kurią veltui atnešė Lapinienė, nes buvo vyro prisakyta ne
imti iš kolūkio viršininkų nė rublio. Gojelis negėrė, o Pruncė 
pas Lapinus kaip namiškis, tai lašas nėjo be naudos.

— Per daug, pupyte uoga. . .— Vingėla pamerkė Šilei
kai, pristūmė penkinę, nes tiek buvo banke, kurį apsimetė 
prakirtęs.

— Nu, Pruncė! — Šileika tėškė kortą, savo ruožtu pa
merkdamas sąskaitininkui.— Tūkstantis kapeikų! Ply!

Pruncė išsišiepė, išsprogino akis, ištempė storą melsvo 
mis venų virvėmis suveržtą sprandą. Gundė, oi gundė tas 
dešimt rublių, bet kišenėje beliko keliolika kapeikų.

— Ruplį. . . Tuok ruplį. . .— sušniokštė, ištiesęs rudais 
gyvaplaukiais apžėlusią leteną antros kortos.

— Juk tūzą gavai, Pruncė? — sušuko Vingėla.— Pikų 
tūzą! Leisk, aš prisidėsiu, pupyte uoga.

— Pakukuok užpakaliu,— pasipriešino Viktoras.— Atsi
mušt neleisiu.— Kilstelėjo nežymiai kortas. Apačioje šmėste
lėjo dešimtuke. Pruncė net sudrebėjo iš susijaudinimo: pi
nigai jo rankose!

— Tuok visus! — Pagriebė kortą. Apstulbo: vietoj dešim- 
tukės išlindo gilių karalius.

— Puvo tešimt! — sušniokštė, pabalinęs akis.— Kur pa- 
tėjai tešimtinę, sukčiau?

— Tu pats sukčius. Kam žiūrinėj! kortas? — Šileika 
atvertė savo kortą.— Va dešimtuke! Aš gi sau buvau nepa- 
sidėjęs, vargšeli! — Dar?

— Tar...— Pruncė prisitraukė pakištą būgnų septyniu
kę. Ilgai skaičiavo, pūtė, lošėjų įpročiu stengdamasis nupūsti 
akį. Paskui atsiduso iš visos krūtinės kaip primintos dumplės, 
išmetė kortas.— Per tauk...

— Pruncė, ar nematai? Jie tave apgaudinėja,— įsikišo 
Gojelis.

— Cha-cha-cha! — nusižvengė Šileika. — Pruncė, girdi, 
ką jis sako? Sako, kad tu kvailas, nieko neišmanai, mes tave 
mulkinant. Tokį vyrą!

— Aš kvailas? — Pruncė pažvelgė į Simą įerzinto buliaus 
akimis.— Koks kvailas? . .— Trenkė kumščiu į stalą, net 
butelis pašoko.— Tuosiu į snukį, pus kvailas!

— Nurimk, pupyte uoga. Piemuo lieka piemeniu. Vikto
rai, duok Pruncei banką.

— Bankuok, Pruncė.— Šileika pastūmė Prancūzui kortų 
kaladę.— O tu, korespondente, nesimaišyk vyrams po kojo
mis. Dalink, Pruncė, ko žiūri kaip čerepakas į kiaušinius? Ir 
šen man dešimt rublių.

— Nė. . . nė. ..— sumikčiojo, sušniokštė per nosį, mal
daujančiu žvilgsniu apėjo vyrus.

— Didelio daikto, kad nėr. Kas — tu pinigus ar tave 
pinigai dirba?

— Rankas turi. Vyras kaip kalnas,— pagriebė Šileikos 
mintį Vingėla.— Lapinui pralošei šulinį iškuopti, o čia dėl 
dešimt rublių.. .

— Nagi! Sukaposi porą vežimų žabų, ir skolos kaip ne
būta.— Šileika nusižvengė, bloškė paniekinantį žvilgsnį į 
Simą, kuris sėdėjo paraudęs nuo įžeidimo, nedrįsdamas 
prasižioti.

— Magaryčių Lapinas parneš kiškį. . .— blykstelėjo Vin
gėla sidabriniais dantimis.

— Žinai, aš pradedu pavydėt Lapinui.— Šileika pripylė 
stiklelius. Visi išgėrė.— Gyvena, kaip iš pieno plaukia. Rim
šos pas jį kaip kokie pusininkai. Ate ko pusininkai. Bau
džiauninkai! Daržą apsodina, išravi, nuima. Seniui nereikia 
piršto prikišt.

— Toks jau nuolankus lietuvio charakteris, pupyte uoga.
— Kaipgi ne. Gal manai Rimša vienas įstengė tuziną vai

kų?. . Motiejus toks drigantas.. . Vyriausias, Lukas, tas kur 
emteese mechaniku dirba, irgi Motiejaus darbo...

— Girdėjau. Sako, Lukas paėmęs užtaisytą šautuvą.
— Taigi. .. Motiejus pakišo. Tikras kvailys tas Rimša. 

Aš tokiai bobai pagaištį užlaužė. Cholera! ..
Nukelta j 6 p-

„Gyventi taip, kad po ta
vęs pėdsakai liktų!" — šaukė 
purvini batai iš tribūnos.

„Skridimui sparnai visai 
nereikalingi!" — šūktelėjo 
kirvis,- lėkdamas į šulinį.

NESUSIPRATIMAS

- Mieloji, ką tu čia dabar pada
rei? Kam šitiek vamzdžių?

- Man sakė: juo daugiau vamzd
žių- juo daugiau šilumos... Ar 
tas negerai?

- Mieloji, vamzdžiai gi šilumos 
gi neduoda...

- Tai mane bus suvedžioję ...
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"TĖVAI ATSAKINGI UŽ VAIKŲ AUKLĖJIMĄ IR JŲ LIETUVYBĖS IŠLAIKYMĄ", - 
sako Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultūros Tarybos pirmininkas Profesorius 

Dr. Jonas Puzinas.

■ Montrealio lietuvių Aukštesnieji Lituanistikos Kursai 1965 metų pavasarį. Dalis
KOMPOZITORIUS J. BER- mokinių Kursus jau pabaigė ir jie šiemet dalyvaus Kursų Seminare, kiti tęs 

mokslus aukštesniuose kursuose. Pavasarį baigė šeštadienines mokyklas 2C jau- 
Atkėlta'iš 4 spl. nuolių, antrame kurse yra 17 mokinių ir trečiame 21, tat Kursuose šiemet turi bū 

Dr.V. Kudirkos ir Aušros Vartų šeštadieninių mokyklų baigusieji ir iškilmės Pre- _ T_. . ... . ’ . « 58 mokiniai-kursantai ir.iSeminare apie 20. Tai jau gražus būrys. Tačiau jis
zidiumas; Dr.V. Kudirkos mokyklos vedėja J. Blauzdžiūnienė, mokyklos Tėvų ko- 3-lsneg, įsoega. Mišriamgali, ir turėtų būti, žymiai didesnis. Be to, pranešama, kad tiek įKursus, tiekį 
miteto atstovas P. Adamonis, Sv. Kazimiero Parapijos klebonas kun.dr. F. Juče- □ ?rYl; .,. . Seminarą priimami ir nebaigusieji šeštadienių mokyklų, - prašoma kreiptis į Kur-
vičius, Aukštesniųjų Lituanistinių Kursų atstovė J. Rimkevičtenė, mokytoja M. »-Ant lygume Iio. Mišriam sus bei Seminarą, kur bus išsiaiškinta ir susitarta. Kursų Vedėja yra Br. Luko- 
Malcienė, Kultūros Fondo Įgaliotinis T. J. Vaišnys SJ, Aušros Vartų mokyklos ve-9 J?™1- ševicienė,
dėjaS. Ališauskienė, KLB Seimelio prezld. atstovas V. Kudžma.

Už Prezidiumo stovi šiemet baigusieji šias dvi mokyklas. Iš kairės: V. Alinaus-V®111111®, 9“ bo- Leavitt 
kas, S. Riauka, A. Mickus, J. Rašytinis, J. Kirkilionytė, R. Ęunytė, I. Mallšaw^reeŪ Rear Home, Chica- 
skaitė, B. Lymantaitė, A. Rudzevičiūtė, B. Rudzevičiūtė, S. Zurkevičiūtė. D. go,m.,bOt>08, USA. 
Tušaitė, K. Bendžiūtė, R. Jaugelytė, K. Paknytė, A. Staškevičiūtė, R. Styraitė, 
A. Pocauskas, V. Jaunius, A. Jaugelis A. Jonynas. Foto Tony Laurinaitis.

Visų praėjusį pavasarį baigusiųjų šeštadienines mokyklas mokinių tėvai kviečiami 
savo vaikus siųsti ir nesigailėti nei laiko, nei pastangų juos atvežti į Aukštesniuo
sius Lituanistinius Kursus /Ville Emard, Dės Marchais ./, kurie yra baigtos j---X-;---------------- - - -
matytą dešimties metų tarpui.

KULTŪROS ĮVYKIU 
KRONIKA

tas/smuikas/.Pirmą kartą 
buvo atliktas E. Balsio ku 
rinys smuikui,fortepijonui 
ir orkestrui "Dramatinės 
freskos".

____  , __________ ;___ _ _____ _ ___ _ ______ __ -Rugsėjo 11 d.buvo ypa 
mokyklos tęsinys, privalomas pagal KLB Kultūros* Fondą planus* ir programą,"nu - tinga diena pernai Vilniaus —x__L_ j-x.—x,------- . .____ .___________________________________________________universitetą baigusiems.

_________________________ Tą dieną diplomus gavo, 
met Schroederis, prakalbi” P*5™*1 universitetą baigę ,pxaKaiui mokytojai,zurnaltstat,inzi 

nieriaiir kt. Pernai jie te 
buvo gavę laikinus pazymė 
jimus ir tik metams pras

B.vRuaumčnH.
3-se frontuose

Rusų—Italų-—Vietnamo
ris įvyko 1947 m. balandžio 
mėao,kuomet dienos metu 
tapo postas "Oko-Nakamu- 
ra " /išvertus būtų Laukų 
irincai/ žvėriškai sunai
kintas. Ten saogoįo mūsų 

' 3-os brigados 3-cio bata
liono vienas būrys, suside
dantis iš 17 -kos legionierių, 
vieno seržanto ir j. Įeit. 
Pichardo.

9.
1947 m,mūsų3-sis bata

lionas persikėlė į Dick-hua. 
Mane paskyrė į mokomąją 
kuopą - puskarininkių mo
kyklą! vietovę Tai-Nhin - 
apie 5o km.į vakarus nuo 
Saigono. Instruktorium bu
vo be galo žiaurus, nesim
patiškas Adjutant/virš ila/ 
Filiatov'as- rusų kilmės. 
Kursai tęsėsi tris mene - 
sius.

Ir taip vienas ryškus įvy
kis mus labai sukrėtė, ku-

Saulėtas ir gražus tropi
kų vidudienis. Ramu. Visa 
įgula ilsėjosi. Tik vienas 
sargybinis prie kulkosvai
džio budėjo. Suvargęs jis, 
be miego ir prakaitu šla
pias, kepinamas atogrąžų 
saulės spindulių. Bet gud
riai buvo viet-minh'ų suda 
rytas sunaikinimo planas. 
Jiems vadovavo lo-tos kuo
pos dizertyras, pabėgęs vo
kietis Schroeder' fs, Jiems 
pavyko,Jie buvo apsirengę 
uniforma,kaip ir mūsų. Jų 
grupė susidėjo iš 12 vyrų, 
ginkluotais automatais, ir 
atrodė lyg prancūzų patru
liai./Taip mums pasakojo 
vienintelis pabėgęs sužeis
tas lietuvis /. Sargybinis 
manė, jog eina savieji ir 
leido prieiti arčiau.Tuo-

mei ocnroeaeris, prakalbi- 
nęs sargybinį vokiškai, lyg 
draugas, be šūvio nudūrė 
peiliu ir perskėlė galvą.

Tyliai pavyko žmogžu- linkus,tiems absolventams 
džiams iš pasalų sueiti į atidirbus pagal paskirimą 
vidų.Na, ir prasidėjo grum po''bandomojo laikotarpio" 
tynės-VYRAS PRIEŠ VYRĄ, jie jau gavo diplomus .Susi

Iš miego prikelti, netikė
tai užklupti, nesuspėjo ir 
nepajėgė apsiginti. Visi ta
po išžudyti, "sumėsinėti"- 
zvėriškai. Drąsus ir šaltar 
kraujis/lietuvis Romas- 
Z -ra/,pasinaudodamas pro- 

9" ga, pabėgo, nors buvo su - 
111 žeistas.

Gulėdamas arčiau dury ir 
matydamas banditus užim
tus prie leitenanto Pichard - 
staiga šoko ir leidosi bėg
ti. Vargais negalais po 2 
valandų pasiekė mus vos 
fyvas, nusilpęs. Jis prane- 

ė apie tą žiaurią tragedf 
ją. Tučtuojau šokome į tą 
vietą,drauge aliarmavome 
batalioną ir suruoš ėm 
medžioklę ,bet jau buvo, de
ja, pervėlu. Radome legio
nierius nežmoniškai išmė 
sinėtus : išbadytomis aki
mis, išplautais liežuviais , 
ištraukinėtomis gyslomis, 
ir pan. Pamačiusiems tokį 
reginį,plaukai šiaušėsi__
Negalėjom kelias paras . ’ 
Todėl legionieriai nuspren 
dė vietminh'ams atkeršyti 
ir suorganizavo nemažą : 
medžioklę apylinkėje.

atidirbus pagal paskirimą

rinkusius 3oo absolventų 
pasveikino universiteto 
rektorius protJ.Kubilius.

- Rugsėjo 14 d. Vilniuje 
atidarytas simfoninių kon 
certų sezonas. Programo 
je buvo Stravinskio, E. Bal 
šio ir Britten kūriniai.Di 
rigavo J.Domarkas, solis 
tais buvo O.Steinbergaitė 
/fortepijonas/ ir A. Livon

-Rugsėjo nukeltuose Vii 
niaus kino teatruose su ne 
paprasta sėkme rodytas J 
AV gamybos filmas "Vie
nas bulvė,du bulvė".Būdin 
gi šio filmo vertinimai. 
Pav Ji. Pau raitė "Kom. Tie 
soje"/rug.ll,nr.l78/ pažy 
mi.kadfilmas "Vienasbul 
vė...." jaudinąs, nes juk 
" kiekvienas vaikas žino., 
kad negrai Amerikoje dis 
kriminuojami.. Amerika, 
bisipuikuojanti savo aukš 
tu gyvenimo lygiu,su vidur 
amzišku inertiniu vis dar 
gina baltųjų teisę būti aukš 
tesne rase negrų atžvilgiu" 
Kinų repertuare dar buvo 
filmai:"Užburtoji Desna", 
jugoslavų gamybos "Ne
verk, Petrai", "Du muškie 
tininkai",vaikams "Pasaka 
apie berniuką Kibaldžiuką", 
"Svetimas miestas" ir kt.

E„

AR SIUNČIATE

KALĖDOMS

DOVANU

UZJURIN?

Lietuvos sovietinis pro
pagandinis "Tėvynės Bal
sas" rodo, kaip Lietuvos 
žmonės turi laukti autobu 
so ar troleibuso Vilniaus 
priemiesty Valakumpiuos

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

IR KITI ĮVAIRUS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuota* kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Free. RA 2-6152 6966—44 Ave. 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

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 mannas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203 .

ti/nes jo brolis buvo legio
ne kapitonu/ .Pnom-Phen, 
karališkieji rūmaįvieni iš 
gražiausiųjų ir turtingiau 
šių pastatų,ypač maldyk
los pastatai/lyg mažosios 
faraonų Egypte pirami
dės/.Viena salė išpuošta 
brangiausiu įvairiaspalvių 
marmuru ir auksu. Jų die 
valtis Budda visas iš auk
so, sveria 5okg.Įeiti į mal
dyklą galima tik nušlavus 
batus ir gavus leidimą.

Mes visi buvome tiek 
įpykę ,kad pavakarj'sugayę 
septinius likvidavome. Z v 
noma, vaizdas buvo nejau
kus ir atrodė necivilizuotų 
2o a.europiečių įvykdytas. 
Bet vyrai buvo jau perdaug 
šiame Azijos kontinente iš
kentėję,matę nežmoniškai 
nukankintų, "išmėsinėtų" 
draugų.Todėl nė vienas iš 
mūsų stengėsi nepasiduot.

Ilgai kilnotas batalionas 
o 1948 m. pradžioje mūsų 
pionierių kuopa buvo ko
mandiruota į Cambodžos 
karalystę karaliaus saugo-

DRĄSA VIETOJE IR NE

Po dviejų ir pusės metų 
Indokinijoje galėjome pir 
mieji grįžti / žinoma, ku
rie tebuvo "gyvųjų tarpe"/, 
palikti tą Azijos kraštą. 
Dėl nepakenčiamo klimato 
ir sveikatos prancūzai lai 
kydavo karius prievarta' 
tik 2 metus, ne daugiau. 
Bet kurie norėjo, tie sava 
noriškai pasilikdavo.De ja, 
ne visi teturėjo laimės 
grįžti į Europą .Daugumas 
liko amžiams ilsėtis.Kiti 
pateko į nelaisvę ir buvo 
žiauriai nukankinti.

Taip belaukdami Saigo 
ne laivo,šventėm Camero 
no šventę, kuri kasmet 
švenčiama balandčio 3o d.

GEORGE LAV1NSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
268 • Stori Avė., LaSalle. Tel: 3664308.

79 ir 81 St Zotiqne St E. 
Tai CR 7-0061. MONTREAL.

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSaBa
Įvairi medžio statybinė tnbdžiaga. Durys, langų rtasdi 

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis poplarfe.

M o n t r

NEMOKAMI PRANCŪZŲ IR ANGLŲ KALBŲ KURSAI 
Suaugusiųjų švietimo tarnyba ir Kvebeko Švietimo mi
nisterija atidaro suaugusiems, ne jaunesniams kaip 
18 metų,anglų ir prancūzų kalbų kursus, už kuriuos 
mokėti nereiks. Kursai pradedami spalio 4 dieną.Už
sirašyti žemiau nurodytais adresais tarp 7:30 ir 9:30 
vakaro:

Le centre Morin, 6521, rue St-Denis, 
Montreal 10.
Le centre St-Stanislas, 1200 est, 
rue Laurier, Montreal j4„ 
Le centre Jean-Jacques-Olier, 
310 est, rue Roy, Montreal 18. 
Le centre St-Viateur, 7315, rue 
de Lanaudiėre, Montreal 35« 
Le centre St.Kevins, 3850, avenue 
Dupuis, Montreal 2f>.

CANADA

1-

2-

3-
4-

5-

SIUNTINIAI LIETUVON
per 

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 ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems » 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį 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. K A UF MANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

A. NORKEL1LNAS
Cotnmisioner of the Superior Coart of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-te 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 arhme

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS * DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir Įritą Jū*ą namų apyvoką.
Savininkai;

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

PAKLAUSKITE

SAVO PAŠTO

PASKUTINES
SIUNTIMO

DATOS!

RAUDONASIS 
KRYŽIUS

visada gelbsti 
su jūsų pagal-

FILATE LESTU ŽINIAI ] 
PERKU Nepriklausomos 
Lietuvos Pašto Zenklus- 
V okus-Atvirutes-Abartus 
pavienius, šeri jomis-dide 
liais bei mažais kiekiais. 
Kreiptis su pasiūlymais į 
V.E.Norkų, 2647 Edding
ton. St .^Philadelphia, Pa., 

19137, U.S.A.

pasilikdavo.De
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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 4J4% vieton ir už 
Asmenines paskolas „Parama" ima 7% vieton 7J4%- 

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

bet nedaugiau $ 2,000.90.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
K a.s os valandos: 

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

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

tiktai pirmadieniais Ir penktadieniais.

PIRKITE
Canada Savings 

Bonds
Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hey den Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

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

330 Bay Street.

ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

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

(vairios 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, siunoame 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, teiefonnoti 

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ (STAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont, Canada. Tek LE 1-3098 
Darbo valandos: pGrmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL 
ryto 3d 7 vak.; šeštadieniaie nnn 9 vaL ryto 3d 5 v. pp. 

Savininkai A.irS.KALOZA- 

KANADOS TAUPOMIEJI JAKŠTAI YRA VIENAS 
GERIAUSIŲ BUDŲ TAUPYTI. NAUJIEJI LAKŠ
TAI JUMS UŽDIRBS 41/2 % PER PIRMUOSIUS 
DVEJUS METUS, 5% PER SEKANČIUS 6 METUS 
IR 5 PER LIKUSIUS 4 METUS. TAIGI IŠEI
NA VIDURKIS 5.03%, JEI TAUPOMUOSIUS IAIŠ- 
KUS IŠLAIKYSITE PER IŠTISUS 12 METŲ.

GALITE PIRKTI LAKŠTUS NUO $50 IKI 10. OOO 
ASMENIUI, PO $ 50, $1OO, $500, $ 1OOO IR 
$ 5000.

JUOS GALITE PIRKTI GRYNAIS PINIGAIS AR
BA DALINIAIS (MOKĖJIMAIS BANKUOSE, IN
VESTAVIMO ĮSTAIGOSE, ŠĖRŲ BIRŽOSE IR 
PASKOLŲ BENDROVĖSE IR BENDROVĖSE, KUR 
DIRBATE PER TAUPYMO PLANĄ.

TAUPOMUOSIUS LAKŠTUS GALITE IŠKEISTI Į 
PINIGUS KADA NORITE SAVO BANKE JCUR GAU
SITE PILNĄ JŲ VERTŲ, BE TO IR NUOŠIMČIUS.

T ai puikus būdas taupyti
LABAI KINTA

tų. Miesto burmistrais iš 
renkami nebe anglo saksų 
kilmės kanadiečiai.

Bendrai Toronto meno 
pasaulį valdo žydai. Vyr. 
simfoninio orkestro diri
gentas Suskind,unijas tvar
ko .Aleksandro teatro savi
ninku yra "Honest Ed" fir
mos savininkas ir 1.1.

Per Etnic tautybių me
no pasirodymus penktadie 
nį prie City Hali lietuviai 
pasirodė su tautinių šokių 
grupe Gintaras. Čia visos 
Toronto tautybės gražiai 
pasirodė.Vėl apie 2o.ooo 
susirinko.

Pabaltieč iai vis i dž iau- 
giasi.kad pabaltietis V .Re- 
veli tokius gražius rūmus 
suprojektavo ir laimėjo I-

TORONTO VEIDAS

Atidaryti nauji Toronto 
miesto savivaldybės rū
mai 31 mil. vertės. Kaip 
iš lauko,taip ir vidaus vis
kas nauja, didinga, niekur 
nematyta. Dvi gaubtos dė
žės po 2o-27 aukštų su- 
suktomis,lenktomis linijo
mis, derinant ir stačia
kampius kambarius suda
ro naują architektūros me- 
ną.Torontasbus žymus iš 
savivaldybės rūmų. Svar 
bu,kad ir aikštė labai gra- 
žiai sutvarkyta yandens ba 
seinas/žiemą čiuožykla/ 
gėlės .fontanai, platformos 
pasivaikščiojimui. Aikštė 
laisvai suims apie 3o-4o. 
000 minią. Visi žavisi ir 
nesigaili pridėti taksų.

Toronto veidas, miesto 
širdis, visakeriopai pasi- 
keitė,kas buvo prieš 15 me

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.

— Meilė, pupyte uoga, akmenį pravirkdo. Taip ir Morta: 
apvyniojo Luką aplink pirštą, vedžioja užrištomis akimis, kur 
patinka, ir bruka melą už tikrą pinigą.

— Reikėjo Rimšai su Matilda susidėt. Būtų išėjusi graži 
asilų pora,— apmaudžiai bloškė Šileika, pažvelgęs pro langą 
į Lapinienę, mažytę, išsaususią seneliukę, kuri prie šulinio 
plovė bulves.— Kvaiša senė, daugiau nieko. Vyras ja, kaip 
kokiu skuduru, kojas šluostosi, prasižiot neleidžia. Pas jį 
visi raktai, pinigai. O ji vaikščioja apdriskusi, nė samdinės 
vietoje nestovi. Nuo tamsos iki tamsos eina apie gyvulius, 
krosnį, nė veltinių nenupcrka.

— Pati kalta. Kam reikėjo tekėti už Motiejaus? Juk už 
jį net dešimčia metų vyresnė.

— O kam ėmė? Amžinatilsis tėvelis pasakojo: Matilda 
nė girdėt nenorėjo apie Motiejų. Bijojo. Ir kaip ne: buvo 
gražuolis, apšauktas mergininku, jaunas, o ji sena merga, ne 
kvaila, pasaulio mačius, nes dvidešimt metų pragyveno Ame
rikoje. Bet Lapinui Matildos doleriai pakvipo, tai tol lojo, 
trynė užpakaliu, šliaužiojo keliais, kol apsuko mergai galvą 
ir nutempė prie altoriaus.

— Tu atsargiau, pupyte uoga. Lapino žentas girdi. Dar 
parašys į laikraštį...

Šileika nusikvatojo.
— Tokių žentų pusė kolūkio. Teisybė, Simuti? Ko rau

donuoji? Neliūdėk, ateis ir tau eilė — įsikibsi į skiauterę. 
Goda gailestinga.. .

— Čia tai jau mano reikalas,— išdidžiai atrėžė Simas. 

mą prizą iš 54o pasaulio 
architektų. Maloniai kute
na, kai anglams-kanadie- 
čiams tenka aiškinti apie 
Suomiją ir kt. Pabaltijo 
kraštus. Ir jie visi liūdnai 
atsidūsta, kai jiems paaiš
kinama kiek Kremliaus ru
sai išžudė; ištrėmė Sibiran 
tokių aukštų kultūros tau
tų žmones su talentais už 
nieką.Už ką jie žudo nekal
tus žmones? Atsakymas 
vienas: BARBARAI.

Naujoji aikštė prie rūmų 
pavadinta visų žmonių bur 
mistro vardu "Nathan Py. 
liph", save dažnai vadindar 
vosi lietuvių kilmės. Jam 
būvantburmistru ir naujie
ji rūmai buvo pradėti staty
ti, ir tas projektas priim 
tas .Naujas burmistras P. 
Givens irgi yra kilęs iš 
Lenkijos .Jis paskubino rū 
mus pastatyti.

Per atidarymą kalbėjo 
General Gubernatorius 
prancūzas J.E.Vanier, 2 
žydų kilmės burm istrai, ra 
binas R. .Ont.prov. min. 
pirmininkas J.Robarts .Ka
nados min.pir.M. Pear
son. Jau nebedominavo vien 
tik anglosaksai. Per kory 
certą dominavo irgi meni
ninkai nebe anglosaksai,. 
Operos žvaigždės.kaippra 
nešėjas pamylėjo,buvo lie
tuvaitė Lilia Šukytė, veng
ras ir kt. Simfoninio kon
certo vyr. dirigentas japo
nas , pad. vokietis.

• Rugpiūčio viduryje trys 
Lietuvos bibliotekininkai 
dalyvavo Helsinkyje įvy
kusioje Tarptautinių bib
liotekų asociacijų fede
racijos 31-je sesijoje.

Pruncė pritarė vyrams vaipydamasis, šūkčiodamas vien
skiemenius žodelyčius, kurie krito iš jo burnos žvogždžian- 
tys, sunkūs, tartum žvyruotas molis nuo kastuvo. Bet dau
giausia domėjosi lošimu. Visa siela buvo susikaupusi kortose, 
tuose juoduose ir raudonuose paveikslėliuose, tose stebuklin
gose, tarsi gyvose akyse, kurios viliojo, gundė, apgaudinė
jo. .. Ir slydo rublis po rublio, penkinė po penkinės iš jo 
kišenės. Ėjo į banką nematomas pinigas, kurį jis dar turėjo 
uždirbti. Ir kaipgi — toks vyras, toks galinčius! Tegu atšils 
kiek, pasiims kirvį, ir Šileikos žabų lyg nebūta. O Vingėlai 
mėšlą išmėš. Neliks skolingas, nebijokit. Bet ir Šileika su 
Vingėla ne kiaulės. Padarys alaus išdžiūvusiai burnai pra 
skalauti. Galės dirbti dainuodamas. Juk Pruncė jiems kaip 
brolis. . .

Į gryčią įlėkė Goda. Grįžo ji iš kaimo, kur bastėsi nuo 
ryto, todėl buvo alkana kaip vilkiūkštis. Puolė į virtuvę, 
ten tuoj suskambėjo indai, apvirto užkliudytas kibiras. Grie
bė, kas pakliuvo po ranka, kimšo į burną neatsisėsdama, zu
lindamas: asloje: labai skubėjo, nes muzikantai iš skaityklos 
jau nuėjo į mokyklą, kur šiandien kolūkio komjaunuoliai 
ruošė vakarą su vaidinimu. Grimuotis buvo anksti, bet kojy
tės pačios šokinėjo: taip niežtėjo papadės, taip traukė pasi
sukti su bernais. .. Visa ji nerimo, liepsnojo tartum kursto
ma ugnis. Kiekvienas garsas jos lakioje vaizduotėje skambė
jo kaip muzika. Visas pasaulis buvo lyg kokia didžiulė troba 
per iškilmingas šventes, pilna nerūpestingo klegesio, svai
ginančios linksmybės, jaudinančių dainų.

— Godute, burbulėli,— pašaukė Vingėla.— Prisėsk, pu
pyte uoga, prie mūsų. Pašviesk, žvaigždute.

SUDBURY,
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖ
JIMAS pradėtas tautos 
himnu ir trumpa b. v-bos 
pirmininko P.Venskevi- 
čiaus kalba.

Kanklių akordais nu- 
skambėjo-Lietuvabrangi. 
Stoviu aš parymus,Ant 
melsvo ežero krantų irNe- 
belauk,mergaite... dainos 
kurias puikiai išpildėjre- 
na Gližickaitė, Vida Skve- 
rečkaitėir Zita Griškony- 
tė.Ellėraštį "Lietuva" jaus- 
mingai deklamavo-Z.Griš- 
konytė.

Daugiausia pasitenkini
mo plojimų girdėjosi, ka
da Danguolė Remeikytė ir 
Irena GliziekaitĄ jautriai 
gražiais balsais,duetu pa-

dainavo-"Ramunėle,pasa - 
kyk".

Kanklėmis leido nahdo- 
tis ir kanklininkes išmoki
no Petras Semežys, pade
dant jo žmonai Sofijai.

V-bos pirmininkas p ra- 
nešė, kad ši kanklininkių 
grupė-kvartetas dalyvaus 
ir atliks programą jauni
mo kongrese-Toronte.

Nors programa buvo 
trumpąbet meniškai gerai 
paruošta,tikgaila, kad pro 
gramai prasidėjus,matėsi 
5o mūsų tautiečių.Kur gi 
buvo kiti ?Rodosi, kolonijo
je yra žymiai daugiau.

Tautiniuose paminėji
muose, kurių taip mažai 
yra, turėtų dalyvauti ir at
likti tautinę pareigą visi 
lietuviai.

— Ateis mama — lempą uždegs,— metė be garso kvato
damas: sieloje, juokdamasi .ien didelių žalsvų akių žvilgs
niu, vien sodriu lūpų rausvumu, kurios vos vos prasiskleidė, 
tartum bijodamos paberti baltutėlius smulkučius dantukų 
žirnelius. Gundančiai pakreipė ant peties galvą, apdribusią 
lininėmis garbanomis, ir dingo savo kambarėlyje.

Vyrai sukišo galvas. Kikeno kuždėdamiesi, apkalbinėjo.
— Nosį riečia, kumelė,— duso iš pykčio Šileika, kuris 

visiems pavydėjo, ko pačiam stokojo.— Karalienę vaizduoja, 
daužosi su bernais, o motina per dienų dienas mėšle pūva, 
srutose mirksta.

— Graži, velniūkštis. Stangri, nuaugusi kaip liepa. — 
Vingėla net kortas pamiršo. Žiūrėjo drėgnomis, lūkesčio 
pilnomis akimis į kambario duris, krapštė nagais plikę.

— Ko nebūti gražiai? Pavalgiusi, išsipusčiusi, kaip lėlė, 
nieko nedirba. Kvailas tas Lapinas: duoda valią mergai. Ma
nai, ilgai raitys abu galus? Bus kaip Buzauskų Gedrūtai: 
pradės vest kasmet, senė nespės anūkų augint.

— Nemanyk, pasirenka, — užtarė Vingėla. — Nesidaužo 
su kiekvienu. Daug kas apkalba iš pavydo.

— Vis tiek! Mergai jau dvidešimt šešti. Laikas vaikus 
augint, o neteka. . . Nesakyk. Petrai, negink. Tu čia antri 
metai, o aš gimęs, užaugęs. Pamatysi, doros nebus. Lapino 
motina buvo ant bernų smaila, sūnelis Motiejus pusę para
pijos mergų apeidavo, o Goda. . . Ką čia be reikalo burną 
aušint. Tokia giminė, štai ką aš tau pasakysiu!

— Tegu, pupyte uoga, bet aš ją vesčiau, jeigu eitų. To
kios, kol išteka... Išsisiunta, perdega, o kai sukuria šeimos 
židinį, iš lėto žėruoja, tartum žarijos, šildo.. Daugiau bus.

Vėliau tęsėsi linksmi šo
kiai. Loterijoje laimėjo: 
Petras Jutelis ir Jurgis 
Šleinius.

"GELEŽINIS VILKAS" me
džiotojų ir žūklauto jų klu
bo paskutinė vasaros sezo
no gegužinė tenka laikyti 
gerai pasisekusia.

Apie tai skaitėme jau 
"NL" svečio torontiečio, 
S.Pranskūno reportažą. Pa
pildant, tenka paminėti.kad 
"G V" klubo pirm.Broniaus 
Dūdos klubui skirtos pere! 
narnos ios taurės šaudymo 
varžybose iš didelio skai
čiaus dalyvių, pirmosios 
vietos atiteko :-pirmoj i , 
taip pat ir pareinamoji tau
rė-Jonas Žiūkas /jis Lie 
tuvos karininkų priziniuo
se šaudymuose turėjo pir
maujančias vietas/, antro- 
ji-Antanas Juozapavičius 
ir trečioji-Jonas Remei- 
kis.

Jaunimo klasėje geriau
siai šaudė-Algis Remeikis 
ir Remigijus Paulaitis.

Šios prizinio šaudymo 
rungtynės parodė, kad be 
pirmųjų, klubas turi gana 
gerų šaulių k. a. Br. Dūda , 
P. Gurklys, V.Bružas, S . 
KrivickaąP.Gabrėnas, P. 
P.JuteltaįP. Venskevičius 
M. Venąkavičienė, A. Zlat
kus, K. Šviežikas ir kt.

• Algis Kusinskis.žymu- 
s is mūsų akordeonistas ir 
savo orkestro,kuris links
mina mūsų ir kitų tautybių 
parengimus, vedė jasjįstojo 
į Laurentian universitetą 
ir studijuos arts fakultete.

• Lietuvių choras, vado
vaujamas Alekso Kusins- 
kio švenčia 15 metų sukak
tuves. Sukaktuvėms iškil
mingai paminėti yra susi
daręs komitetas.

• ŠĮ rudenį mūsų kolo
nijos 2 žymūs tautiečiai 
švenčia gražaus 5o metų 
amžiaus sukaktuves.Kas 
jie?Paaiškės vėliau.

I
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ką jis DUOS?

GRAŽI JUNGTINĖ SUEI
GA

Po vasaros skautų stovy 
klos, prasidėjus mokslui, 

talpų darbą, gilinant skau 
tiškos, tautinės bei arti, 
mo meilės įdėją.

Tuo tikslu rugs. 26 d.Au- 
šyos Vartų salėje įvyko 
"Širvintos" ir "Nemuno" 
tuntų bei tėvelių ir svečių 
benf ra sueiga.

Priėmus raportus, pas 
kaičius įsakymus, buvo 
atliktas "Nemu io" tunto 
tuntininkų pasikeitimas. 
Kelius metus tuntui vadova 
vęs s. P.Enskaitis po gra 
žaus atsisveikinimo, tunti 
ninko švilpuko virvute per 
davė jaunam, bet mielam 
ir energingam sk.Dr.V. 
Kvedarui. Padėkojęs už 
pasitikėjimą, jis pasiža
dėjo dirbti lietuvių skau
tų įr Lietuvos labui.

"Širvintos" tunto tunti- 
ninkė s. Gutauskienė, sve 
ikino tėvelius ir seses, 
laimingai praleidusius 
vasarą ir kvietė visus įsi 
jungti į bendrą darbą.

D.Stukas sveikino nau
ją tuntininka 
ir dėkojo visiems, kas pa 
dėjo "Romuvos" darbuose.

Malonu, kad į veiksmingą 
skautų darbą vėl įsijungė 
s.R.Bagdonienė ir s. Ir. 
Jokubynienė. Tai gražus 
pavyzdys ir kitiems vy
resniems, ypač vyrams, 
jungtis į darbą.

Meninėje dalyje labai 
gražiai reiškėsi,kaip vi
sada, mokyt. L. Verbickai 
tė. Bet ir visų skautų tar 
pe jautėsi didelė vasaros 
stovykų įtaka. Atrodo, 
kad šių metų vasaros sto
vyklos buvo daug geriau 
organizuotos ir išęjo sva
resnę programą. Šiemfet 
daug išmokta.

JAUNIMO CENTRO 
SALEJE 

pradedant uždarų 
. . , , patalpų sezoną,spalio 23 d.

skautai sugrįžo į uždarų pa /šeštadienį/,įvyks pirmie x_ .. j_ i. n, x , __ „ sezono šokiai,ku
riuos rengiaAušros Vartų 
parapija>Nors oficialiai sa 
lės atidarymas ir pašventį 
nimas atliktas birželio 2o 
d., su didelėmis iškilmė
mis,tačiau vasaros metu, 
didesni parengimai salėse 
nerengiami.Dauguma nau 
dojas i pramogomis gamto 
je,Lietuvių tarpe, sale jau 
naudojas i meninės grupės 
repeticijoms.Rugsėjo lo d. 
J.C. sale naudojosi Kana 
dos liberalų partija, 7oo 
asmenų. Sausio mėn. salė 
užsakyta vokiečių klubo 
9ooasmenų;karalaitės rin 
kimams. Hamiltono lietu
viai sale pradės naudotis 
nuo spalio 23 d.atidarymui 
sezonųsurengiant didelius 
šokius su muz .V. Babecko 
orkestru,turtinga loterija 
ir puikiu bufetu.

"Aukuro" reikalams jau 
užsakyta moderniška su
dedama scena,be kurios 
"Aukurui" neįmanoma sa 
vo darbo parodyti. Sporti 
niekams taip pat užsaky
ta krepš iniui tinklai .kurie 
bus nuimami sale naiųjo 
jant kitiems tikslams. Zo 
ažiu.salėtaip suprojektuo 
ta,kad tiktų visokiam dar 
bui bei pramogoms.

MOKT b

STASYS BARANAUSKAI
IR DANA STANKAITYTE 

garsieji Čikagos lietuvių 
solistai,koncertuos Mon
realyje spalio mėn. 3o d. 
Si pirmąjį šio sezono di
džiulį koncertą-balių ruo 
šia " Baltijos " Stovyklos 
komitetas. Visi rezervuo 
kite tą dieną šiam gražiam 
kultūriniam parengimui.
K e N C F R T A S IP VA K A RIF N Ė

Spalio 23 d. /šeštadienį/ 
7 val.3P r-in. vakaro Šv.Kaži 
micro parapijos salėje,įvyks 
Koncertas - vakarienė Nekal 
tai' Pradėtosios Marijos Sese 
ry veiklai Montrealyje remti, 
klebonas kun. dr. Jucevičius, 
suprasdamas tą svarbų reika
lą , leido pasinaudoti parapi 
jos patalpomis. Sv. Kazimie 
ro parapijos garsion s šeimi 
ninkėms vadovaujant, ruošia 
r-asi tam iškilmingam pobū
viui. Montrealio jaunimas at 
liks įdomią programą. Visuo
menė kviečiama gausiai daly 
vauti. Jei kas gali, prašome 
prisidėti fantais, jie priima
mi Seserų Danuose: 1450 Ee

Tai V.Babecko /pačioje dešinėje/ Muzikos Studija Hamiltone. Neabejotina, kad 
čia yra talentingų jaunuolių, - kodėl niekas jų nedalyvauja Jaunimo Kongreso Ta
lentų popietės TRYS VALANDOS SU JAUNIMU pasirodyme? Ar tai kuklumas, ar 
nepasitikėjimas savimi, ar organizacijos trūkumas, neįjungęs juo daugiau talentų

Foto: Juraičio. Vienas geriausių, kainuoja per $ 7, OOO.Thunderbird Town Landau

Jamborės Fbndo Įgal. 
praneša, kad už 1C albu
mų gauta $79.00, kurie 
pasiųsti Centrui.

Pradedant naują darbo 
barą, norisi visus nuo
širdžiai pasveikinti ir pa
linkėti gražiausios sėk
mės bei ištvermės, atei
tyje. V. P.

A7IMIFR0 PARAPIJOS
Abu Andersenai yra 45 
metų amžiaus ir neturi 
šeimos. Jei Toras uždirbs 
kas metai po $4.000 iki 
65 metų amžiaus, gali 
tikėtis mėnesinės pensijos 
$83.33 iš pensijų plano. 
Šią sumą ir dar plius po 
$75 kiekvienas iš jų gaus 
iš senatvės pensijų fondo. 
Tai sudarys jiems iš viso 
$233.33 į mėnesį, t. y. 
70% Toro anksčiau turėto 
uždarbio vidurkio.

Spalio 10 d. įvyks Šv.Onos 
Draugijos pirmas susirinki
mas po vasaros atostogy, 
tuojau po 11 vai. Mišią, para 
pijos salėje. Prašome visas 
nares dalyvauti, taipgi kvie
čiame naujas nares prisirašj 
ti. Kur vienybė - ten galybė.

V a 1 d y b a.

DAUG MIRŠTA LIETUVIŲ

Trumpu paskutiniu lai
ku netekome eilės gerų 
lietuvių: mirė gabus anąati 
cinkas ir linkęs į dailę Sku 
da,žymus kultūros darbuo 
tojas,daug talkinęs Nepri 
klausomos Lietuvos leidi 
mui.

Netikėtai mirė susipra 
tęs lietuvis Matusevičius .

Mirė jauna moteris U. 
Prjšmantienė.

Šeštadienį, rugs .25 d.mi 
rė patriotingas lietuvis Jo 
nas Vizgirda.Tai mūsų ko 
lonijai didelis nuostolis , 
kurį apgailestaujame ir m i 
rusių jų artimiesiems re iš 
kiame nuoširdžią užuojau 
tą.

■III!

CP-25C

FORDO NAUJAS SEZONAS
Keating Ford Sales Ltd., 

kuris yra 4475 Bannantynę, 
Verdun, rugsėjo 28 d.turėjo 
1%6 mėty sezono atidarymą; 
ir naujų modelių parodymą, 
į kurį buvo pakviestas irNL 
atstovas - korespondentas.

Prie šiy dieny auto-mašiny 
ištobulinimo ir pritaikymo 
prie pirkėjo ir jo materiali
nio pajėgumo, būtų nelengva 
klausimą atsakyti; kurios 
firmos auto-mašinos yra ge- 

Jei Toras taptų invalidu 
po 1970 metų ir būtų 
mokėjęs iki to invalidumo 
atatinkamus įnašus,gautų 
invalidumo pensiją po 
$87.50 į mėnesį. Tiek 
pensijos gautų jis iki 65 
amžiaus, tada pradėtų gauti 
darbo ir senatvės pensijas.

Jeigu Toras, mokėjęs 
atatinkamus įnašus iki 
mirties, mirtų po 1967 
metų, jo žmona gautų 
našlės pensiją po $56. 25 
į mėnesį iki ji sulauks 65 
metus. Nuo tada ji gautų 
po $125 į mėnesį, t.y. $50 
iš pensijų plano ir $75 iš 
senatvės pensijų fondo. Be 
to Toro mirties atveju 
ponia Andersenienė gautų 
vienkartinę $500 sumą.

naustos? Žinoma, abstraktiš
ku atsakymu mėgintume rem 
tis statistikos daviniais ir 
apsistoti,kuri firma daugiau 
šiai parduoda...Bet tai- būtą 
netikras atsakymas pagal šią 
dieny pirkėją, kuris labai yra 
lankstus reklamoms, kurios 
T.V. pagelba sotina kiekvie- reikėtų sakyti 
ną norintį ar nenorintį maši
ną pirkti.

Jeigu kalbėti apie. Fordo 
firmą, tai negalėtume sakyti, 
kad šioji perkrauja tele.vizi 
jos žiūrėtoją, bet visgi par
duoda ne mažiau už kitas fir 
mas, o ne abejotinai todėl, 
kad vra viena iš seniausiąją

ir kuri moka ne vien tik su
žavėti, bet ir patenkina pir
kėją. Fordas jau seniai yra 
pasaulinio' masto firma,kurią 
ir lietuviai jau žinojome gy 
vendami Lietuvoje.

Norint kalbėti apie šią Kea 
ting Ford pardavimo įstaigą, 
reikėtų sakyti,- tai kylanti ir 
progresą daranti kompanija, 
šitokią išvadą galima susi
daryti vien tik iš tokių sezo 
niniy atidarymų , kurie kas
inėtai lankytojui sudaro pro 
greso vaizdą, žymiai išsi
skiriantį iš tokių pat “atida
rymų “kitose kompanijose.

Praeitos savaitės antradie-

Štai ką
Kanados Pensijų Planas 
duos žmonėms, 
kaip Toras Andersenas, 
ūkininkas, kuris dirba savarankiškai 
ir uždirba $ 4.060 per metus.

Visi išmokėjimai pagal šį 
planą išlaikys pastovią 
savo vertę. Tie išmokėjimai 
greičiausiai bus didesni, 
negu čia nurodyti, nes jie 
bus suderinti su besikeičiančiu 
pragyvenimo lygiu bei 
atlyginimų dydžiu dar prieš 
išmokant.

Šis skelbimas yra vienas iš 
eilės paaiškinimų, kuris parodo, 
kaip Kanados Pensijų Planas 
gali būti pritaikomas paskiriems 
atvejams.

Kiek tas planas kainuos 
Jums ?

Jei Jūs, kaip pavyzdžiui 
Toras, dirbsite savarankiškai 
ir uždirbsite po $4000 per 
metus, mokėsite į metus 
po $122.40 dalimis taip, 
kaip mokate darbo pajamų 
mokestį.

Duotas
Kanados Sveikatos ir Socialinės
Gerovės. Ministerio
The Honourable Judy LaMarsh 
patvarkymu.

nio vakare Keating Ford Co. 
patalpos buvo pilnutėlės sve 
čiais - esamais ir būsimais 
klijentais - pirkėjais, žymiai 
daugiau jaunesniais veidais 
negu pernai metais. Labai 
puikiai buvo paruoštas val
gią stalas, prie muzikos sve 
čia i užkandžiaudami gėrė josi 
naujausiais išstatytais maši 
uą modeliais, žinoma, dau
giausiai apie save sustraul 
damas liuksiusinis“Thunder- 
oirus‘,‘1^66 trety Fordas turi 
net 47 modelius, kurie viršų 
tine išvaizda neturi žynes- 
nio pasikeitimo.

Netikslu būty nesuminėti, 
kad šioje kompanijoje Sales 
Manager asistentu dirba mū
sų tautietis Leonas Gureckas 
kurio pavardė taip lengvai 
skamba garsintuve -“Leo Gė
rikas“, kuris savo gražia ii 
vaizdą bei džentelmiškai 
j noriu vikrumu, šiose kompa
nijos iškilmėse buvo visoms 
administracinėms pareigoms, 
kurias atrodė,taip profesiona
liai ir vykusiai atlikinėjo, pa 
tenkindamas'ikiekvieną ten at
silankiusį. Tad bravo mūsų 
Tautiečiui!

Pr.Pauk štaitis.



2 8 PSL. NEPRIKLAU SOMA LIETUVA 1965. X. 6. -38(962)

VISI I KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESĄ

PROF.R.VAŠTOKAS PAGR.PASKAITININKAS

TORONTE
spalio mėn. 8-10 dienomis

SOLISTĖ LILIJA ŠUKYTĖ

Šeštadienį
PRISIKĖLIMO SALĖJE

• KONGRESO, PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO METŲ
IR MENO PARODOS ATIDARYMAS 9 VALANDĄ.
• _PROF. R.VAŠTOKO PASKAITA "KŪRYBINGAS KUL
TŪROS KEITIMAS".
• TRYS VALANDOS SU JAUNIMU.
• DIDYSIS POBŪVIS QUEEN ELIZABETH BLDG. 8 VAL.

Atvykime dalyvauti ir pasižiūrėti, kq jaunimas parodysi

PROGRAMOJE
Penktadienį

ŠOKIAI ŠV.’JONO PARAPIJOS SALĖJE.

Sekmadienį
• PAMALDOS

•L. ŠUKYTĖS IR T. GUREVIČIAUS KONCERTAS 3 VA L.

•BANKETAS PARK PLAZA VIEŠBUTYJE 6 VALANDĄ.

/Situacijos planas antrame šio nr.puslapyje/.

Į JAUNIMO KONGRESĄ IR KLB KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVUVĄ

šį savaitgalį išvažiuoja da- visi KLB Kr.Valdybos 
nariai, jaunimo ekskur
sija autobusu, su kuria 
vyksta ir būrys suaugu
siųjų. Be to savo maši
nomis išvyksta Montrea 
lio Mokyklų Komisijos 
dir. A. Vaupšas, brolis 
Petras su šeima, pp. B1 
auzdžiūnai, pp.Piešinos, 
pp. Bertaškai ir dauge - 
lis kitų, kurių pavardžių 
nepasisekė suregistruo
ti.
« Mileris Juozas snj.da
lyvavo prisiekusiųjų pose 
dihinkų dvylikoje, spren
džiant Montrealio teismu; 
bylas.

ugelis Montrealio lietuvių:

Dr. J. 8EM0GAS
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. ne

2—4 p. iri-

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENf

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

Advokatas
(STASYS DAUKŠA, LI.D

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903 
Tol.: 861-8478 ir 

861-8479

4 D V I) K A 7' A S

JOSEP H P. MILLER;

LIETUVIŠKOJI RADIO 
VALANDĖLĖ'

vedama Liudo Stankevi
čiaus .dviejų metų sukaktu 
ves mini spalio 18 dieną 7 
val.vakaro Molsono svetai 
nėję.

KT-B MONTREALIO SEI 
MĖLIO RINKIMAI 

Pasibaigus dvejų metų 
kadencijai, naujo Seime
lio rin kimai paskirti šio 
spalio mėnesio 31 dieną.

Seimelio prezidiumas 
kviečia visus KLB narius 
aktyviai įsijungti į kandi
datų parinkimą ir kuo ska 
it tingiausiai dalyvauti rin 
kimuose.

Raštiškus kandidatuojan 
čių sutikimus prašoma į- 
teikti Rinkiminės Komisi
ja© pirmininkui Albinui 
Blauzdžiūnui iki spalio 
mėnesio IO dienos, ne vė
liau. Prezidiumas

HAMILTONO KLB APY
LINKES VALDYBOS 
ir organizacijų atstovų po 
s ėdis Hamiltone šaukiama 
spalio 14 d. 7 val.vak. AV 
parapijos salėje. Tikslas: 
aptarti lapkričio 13 d. žy
gio į Junktines Tautas New 
Yorke. Posėdyje kviečia
mi dalyvauti visi tautiečiai 
kas tiktai gali, ne tiktai o 
organizacijų atstovai. V-b

ADAMONIS INSURANCE AGENCY 
INC.

3987 ROSEMONT BLVD.

TEL.: 722 - 2472

Gaisras - Automobiliai - Atsakomybė - Gyvybė

P RA N E Š A:

Fad šioje įstaigoje pradėjo darby, 

padėjėjos pareigose 

visiems gerai žinoma

P-lė M A R I J A A R I A U S K A I T Ė.

Mūsų esan tis ir būsimus 
klijentus prašome pasakyti 
jai savo reikalus. - Tai 
pagreitins patarnavimu ne
laimės ir apdraudos reikale.

TORCDNT O

METINIS SLA BALIUS 
kurį ruošia 263 kuopa, 
veikianti Toronte, įvyks 
spalio 16 dieną Prisikė
limo parapijos salėje. 
Programoje bus Clevela 
lando studenčių kvartetas

| Dr.P.MORKIS
Į DANTŲ GYDYTOJAS 

i Vakarais ir šeštadieniai* i 
pagal susitarimą.

' (1082 Bloor W., Toronto)
i (į rytus nuo Dufferin Str.y
• Raštinė: LE 4-4451. i
«' 1 - hm ■■ MM'"' '— ’MM

Ultra Modern 
Construction 

SA V. VLADAS IVANAUSKAS
• Statyba vyksta LaS'allėje prie Dollard ir Newman 

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

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

TELEFONAI: 366-6855 Ir 767-7596.

DR. V. GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

B. A„ B. C. I.. 
Suite 205

168 Nolte D ti"e St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

«M6 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2001
Tel.: UN 6-4364

PLK Vytauto Klubo naujo 
pastato dalies ir baro atida 
rymas sekmadienį buvo gau 
sus klubiečiais ir svečiais, 
dalyvavo apie 309 asmeny ir 
įneše apie paskoly.

« Emilija Skardžiuvienė 
buvo ligoninėje, kur pati 
krino sveikatą.

P-lei Marijai Arlauskaitei geriausios 
sėkmės naujame darbe!

F. A d a m o n i s 
Chartered Insurance Broker.

FšllšVIMAS - PIRKIMAS

——•------ —— ---------- ---- ------- --------------------
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTĮ, 
BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO, 

Programos vedėja* L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

’’LITAS“Adresas: 1465 De Seve Street 

Montreal 20, Que., tel. 766 • 5827

ALLIANCE 
REALTIES INC 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
D.Baltrukoni* . . RE 7-0844 
P. Rudimka* . . HU 1-2957 
J. Skučas ..........RA 2-6152

Sklypai, rezidenciniai namai, 
apartmentai, investacijo*, 
morgyčių parūpinima*.

NORIU PIRKTI 
nedidelį alyvinį pečių. 
Prašau siūlyti telefonu 
366-5693.

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

7.6% už asmen. paskolas
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas fld $10,080.

ANTANAS GRASYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejų* Q Įrengimai aptildyanai, 
Nemokamas krosnių valymas ir 
•otemavimas. Tat.: 7M-S3M.

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

••••••••••••••••••••••t

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.
I............. ..

Ar žinoma,kad
"NEPRIKT AUSOMOS 

Lietuvos spaustuvė 
spausdiną bilietus, pa- 
kvietimus,vizitines kor. 
teles .įvairius blankus} 
receptams lapeUus, ve
dybinius pakvietimus, 
mirties atveju užuojau - 
tos laiškus,padėkos kor 
teles, visokius" statmes- 
tus", vokus su adresais, 
laikraščius, žurnalus ir 
knygas.
Darbą atlieka pigiau,ne 

gu kitos spaustuvės.
Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime prttm 
ti paštu ir paštu prisiųsti

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

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERB YLA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

L G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktams

IGNAS GURČINA3 
889 — 56 Avenue 

Lachine. TeL 631-0882.

lav. Aadriea Zlalveaa.

roaidanciniai namai, 
apartmontai, itrrifrciįtt, 
morgieip portpinimoa.

f* IMMEUBLES

“VEZINA
REALTIES

6571 • 19th Av*.,Ro**movnf 
Montreal 36, PQ $ 

725-9788.

Montreal Raal Batata Board Mariai

KEATING FORD
Sale* Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAX1E THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used car*
I year guarantee 

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

SALES MANAGER’S AĘISTENT

Keating Ford Seles Ltd.
Jūsų lietuvi* atstovas

769 - 8831 Tel. namų DO 6 - 2548
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