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jaunimo Kon
ts.on
gresą.
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Kanados lietuvių Jaunimo Kongreso ir KLB Krašto Tarybos suvažiavimo dalyviai
Tai ir gi lietuviškojo jaunimo pasireiškimas, įvykęs labai sėkmingai Vakarų Ber
KLB
Toronto apylinkės Pirmininko Augustino Kuolo šeimoje, kur buvo suruoštos
lyne, kur vyko tarptautinis folkliorinis konkursas. Jame dalyvavo Vasario 16 gim
šaunios
užbaigtuvės. Viršuje /iš kairės/: Lietuvos gen.kons. J.Zmui—
nazijos šokėjų grupė. Atvaizde matome Vokietijos imigracijos ministerį E.Lem - Kongresas, žinoma, su-džinas, Kongreso
Ponia Rinkūnienė,VLIKO 4r Pavergtųjų Seimo pirm, min. V. SidzikausVlstkėUm,° par. Klebonas T. Placidas Barius,"Evangelikų par. KlebonasKup
m,Tr savo teisę sp'r^o*^
—s KLB
p T,™.,,.. apačioje:Dr. .rJ.
mų, kurie plaukė visas 3 Žilinskas i^P
ir paskutinės
KLB Kr. V-bos pirm. Dr.PLukoševičius;
'
;ė Daktarė, Dr. A. Pacevičius, gilumoje vos matoma Pot
„ _—
buvo
L Lukoševičienė,--------Dr.Silemogas, Ponia Sungailienė, JAV Liet. Bendruomenės^
_/ .
„ ____
. - ,paskaityti
--------- j—jau
j—pasku-pta
r—-- --------------------------Jaunimo Kongresas, vy-— tinėję vakarienėje, vykusi bos pirmininkas Jonas Jasaitis ir A.Norkeliūnas.
DIDELĖ KANADOS LIETUVIŲ SAVAITĖ
kęs visą šį ilgąjį savattgal-3ioje nuošalioje salėje, .
lį, buvo labai sėkmingas vieninteliame Kongresui
KLB KRAŠTO TARYBOS
ir gražiausiai praėjo.
nepasisekusiame punkte.
Kongresas vyko šeštadie- Knn„rpso anraavma bus
SUVAŽIAVIMAS
n! -f S)lbXnad-ien^’ S.^tadi6’ prasminga uzba’gti priim šį kartą vyko Kanados Lie
ki
kilmingai atidary— f rezoli^cija_
tuvių Jaunimo Kongreso ž
tas Prisikėlimo saleje. Jau
J
ženkle, jam ir pritaikytas.
unimas atidaryme dalyva—
............
KANAPOS
SĖTUVIŲ
Sv. Jono par. salėje jį at
vo su vėliavomis. Kongre
JAUNIMO
tidarė
pirm. Dr.P.Lukoše
są atidarė Komiteto pirmi
PASISAKYMAS
ševičius. Klebonas Kun.P.
ninkas A. Š ileika ir pas tū
Ažubalis paskaitė prasmi
lė preziduman Saulių Ma ngą invokaciją.
Kanados
lietuvių
jaunimas,
sionį, Giedrę Rinkūnaitę
Prezidiuman išrinkti: Dr.
ir Aldoną Bušinskaitę. Jie susirinkę į savo pirmąjį kon J.Yčas,
Pr.Ručinskas ir
Kanados Lietuvių Jaunimo Kongreso prezidiumas
Kongresą ir vedė.
gresą, kurį pats paruošė,pats P.Augaitis; sekret.E.Skrdešinėje /pirm. Saulius Masionis ir Aldona BušiKongreso didžiąją rimtį praveda ir vadovauja, viešai ipkutė ir St.Bakšys, man
JAV Prezidentas Johnson prieš operaciją
nskaitė, Giedrė Rinkūnaitė nematoma/ ir kairėje
sudarė Prof. R.Vaštoko
datų
kęm.
A.
Lukoševič
lu

patvirtina
savo
ištikimybę
lie
simpoziumo sudėtis. /Fotografijų bus daugiau/.
paskaita "Kūrybingas kul
S. Čepas ir S.Mačionis, reikalų našta. Jis sumin lų teks dar sugrįžti sekantūros keitimas". Paskaita tuvių tautai, savo susirūpini tė,
rezoliucijų
kom. J.Matu ėjo kaikurluos nesklandu- čiame NL nr.
Praėjęs savaitgalis, spa
1966 METUS PASAULIO moksliškai paruošta ir la mą lietuviškosios kultūros lionis, P. Beresnevičius
musBendrai Savaitgalis Torbai rimtai paskaityta.
lio 8-11 dienos, Kanados li
likimu ir savo senosios tėvy ir J. Kardelis.
LIETUVIŲ JAUNIMO
Po paskaitos buvo sudar- nės Lietuvos ateitimi.
KANADOS
LIETUVIU
FON
onte
praėjo labai gyvoje ir
etuvių gyvenime buvo nepa
Sį kartą visi pasveikimiMETAIS.
DO
malonioje atmosferoje,
rytas simpoziumo branduo
prastas. Jis taip gi reikš
mai
buvo
dalykiški
ir
apta
Kai kada mes esame kaltina
Siam tikslui Pasaulio Lie lys iš keliolikos asmenų,
mingas ir visai Pasaulio Li
rė kuriuos nors reikalus, pranešimą padarė pirm.
Dr. A. Pacevičius, aptar
KITOS Žinios
etuvtų Bendruomenei, nes tuvių Bendruomenės Valdyba: kuris gvildena pasirinktas nutautėjimu. Bet mes nei Lie tą pačia proga linkėdami
ręs visą padėtį. Fonde
šį savaitgalį ypatingu būdu
1. Kviečia laisvojo pasau iš paiskaitos temas. Kaž tuvos, nei lietuvių tautos ne jų įgyvendinimoi
pažymėjo ir Pasaulio Lie lio lietuvių jaunimą į šio jau kodėl daugiausia sustota
atsižadėjome ir nežadame at
Sveikinimus padaru Lie dabar yra 17,282 dol. Pir • JAV prezidentui Johnsonui
'
operacija:
”
išimtas
tuvių Bendruomenės Valdy. nimo Kongresą Chicagoje, ties negerovėmis: nesido- sižadėti. Mūsų pažiūra į lie tuvos Gen. Kons. J. Zmui- min inkas tikisi, kad F on padaryta
mėjimu lietuvybe, lietu
das
augs
ir
artės
prie
už

ba, kuri oficialiai ir iškil
tulžies
maišelis,kuriame
ras
dzinas, VLIKO ir Pavergt
mingai paskelbė viso Pas JAV, 1966 m. birželio 30 - viškąja kultūra, girtuokli tuviškąjį reikalą kartais gal tųjų Tautų Seimo pirminin sibrėžto stikslo, kuris yr ta susidariusių akmenų: Upe
kiek skiriasi nuo mūsų tėveJ
avimu, pasjvumu. Pats
aulio Jaunimo Metus. Štai liepos 3,
kas V.Sidzikauskas, PLB labai svarbus. /Sek. NL racija gerai pavyko. Ketvir
lių, nes mes išaugome ir gy V-bos
jaunimas
save
plakė
be
pa
tas dokumentas; kurį į šį
2. Kreipiasi į laisvojo pa
Vykdomasis Pirmi nr. paskelbsime, kiek ku
savaitgalį vykusį Pirmąjį šaulio lietuvių bendruomenes, sigailėjimo. Neko priekai vename kitose sąlygose, bet ninkas S. Barzdukas ja y ri apylinkė yra čnešusi/. tadienį operuotas preziden
tas jau vaikščioja ir ruošia
Kanados Lietuvių Jaunimo organizacijas,parapijas,span štų ir vyresniems. Išva tas skirtumas yra ne turiny Kr. Valdybos pirmininkas
doje sutarta: reikia vieni je, o formoje ir metoduose.
Įdomūs buvo pranešimai si grįžti ų Baltuosius namus.
Kongresą atvežė ir iškil
Jonas Jasaitis ir šei is vietų. Prie jų teks su
dą, radio valandėles ir visus ems ir kitiems nuoširdži
mingai paskelbė PLB V♦ Rusų paleistas į Mėnulį
mininkasToronto apylin. grįžti vėliau.
Lietuviais
mes
esame
gimę,
lietuvius,
prašydama
jauni

ai
bendradarbiauti
ir
bend
dybos Vykdomasis Pirmi
pirm.
Augustinas
Kuolas.
~
lietuviais
ir
liekame,
būdami
Kontrolės k-jos vardu p skriejinys I.una7 sudužėlį
ninkas S.Barzdukas. Štai mui dėmesio, jo siekimą su romis pastangomis šalinti
Kadangi praėjusios sesi pranešimą
negeroves,
įkelti
susidomišdidūs,kad
esame
tos
tautos
padarė p.Son- Mėnulį atsimušė ir žinių iš
i
„
.
tas dokumentas.
pratimo ir visokeriopos para
jos protokolas buvo iš ankr da. Jis aptarė
ėjimą vertybėmis ir būti vaikais.
viekvieną
mėnulio neatsiuntė.
sto išsiuntinėtas, tai buvo branžą ir konstatavo,
mos.
PASAULIO LIETUVIŲ
sąmoningais kultūros kei
kad
Pirmojo
Kanados
Lietuvių
Easiūlyta
ir
priimta
jo
neJAUNIMO METŲ PASKEL
3. Skatina visus domėtis tėjais, kaip būtūnybės.
viskas yra tvarkoje .
• Popiežiaus atsilankymas
Jaunimo Kongreso ir Pašau aityti, ir protokolas buve
BIMAS
jaunimo klausimais ir prašo
VALDOMŲJŲ
ORGANŲ
Nev,
Yorke, Jungtinėse Tau
patvirtintas
be
pataisų.
Psibaigus simpoziumui, lio Lietuvių Jaunimo Metų
padėti vykdyti Lietuvių jauni
RINKIMAI
Po
to
KLB
cenrtiniai
or
tose
ir susitikimai su JAV
Muzikos
studijoje
atidary

Laisva, ugninga, nežabota
atidarymo proga, sveikiname
roo Metų programą.
ganai darė pranešimus: Pi praėjo sklandžiai, bet be prezidentu, 500 diplomatę JTC
ta
Kliūčių, jaunyste, nežinai!
visą lietuviškąjį jaunimą ku Pirmininkas, iždininkas ir reikalo pradžioje nebuvo
4. Prašo visuose raštuose
DAILĖS PARODA,
riame žemės rutulio kampe jis kt.
pasakyta, kad nauja valdy ir susitikimas su Rusijos užs.
I ateities žavingus plotus
leidiniuose, spaudoje ir ki
ba jau sutarta. Ji išrink r. min.Gromyka teoeaiškinaPirmyn veržiasi amžinai
tur 1966 metus žymėti Lietu kurioje išstatyta daug dai bebūtų ir linkime, kad šie me Pirmininko pranešimą
mas. Nors oficialiai viskas
ta aklamacijos būdu.
lės darbų, bekeik perdėm tai daugiau mus supažindin teks skelbti atskirai.
vių Jaunimo Metais.
Jonas Aistis.
Valdybos išrinkti ir pa suveda į Popiežiaus taikos
Iždininkas pranešė, kad
moderniškosios krypties. tų, suartintų ir sujungtų ak
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Atidarymo žodį turėjo
Jaunimas laiko tėkmęje per
nuo sesijos iki šios sesi reigomis pasiskirstė: An
tyviai dirbti lietuviškosios jos pajamų būta 1,900 ir tanas Rinkūnas-pirm. .Ste misiją, tačiau kai kurie duo
Metai
pradedami
Kanados
Lie
KLB
Kult.
Fondo
vardu
ima vyresnųjų darbus. “Išei
kultūros išlaikymui ir Lietu
pas Kairys -viep. ir kultur menys, kaip Pop. ilgokas pa
ima vyresniųjų darbus. Išeivi tuvių Jaunimo Kongresu 1965 Dr. I. Gražytė, gražiai
reikalams, Liudas Tamo- sikaloėjimas su JAV prezi
formulavusi sąvo mintis. vos laisvės atgavimui.
jos, lietuvių tautos ir Lietu spalio 9 Toronte, Kanadoje. Apie parodą vėliau.
Šią iškilmingą valandą ypa jos buvo 1,716.07, išlai- šauskas-sekr., Dr.S.Ce- (lentų ir su Gron.yka aiškina
vos,ateičiai reikia jaunimo,ku Metų šūkis:
Šeštadienį gi vyko ir
saldo 1965
1965 im. pas- ižd., Ona Indrelienė- mas žymiai plačiau, nors ir
tingai mūsų mintys skrenda į Jų 1,305.45,
305.45, saldo
spalio 7 d. 350.62.
Šalpos, Giedrė Rinkūnattėris savo idealizmu ir entuzi Metų jėgos, mūsų žinios
TALENTŲ PASIRODYMAS Lietuvą, nešdamos mūsų jau - Samata sesijai 1, 900 dol, Jaunimo , R. J.Simaųavi- kol kas nekonkretizuojamas
azmu brandintų ir vykdytų tau Laisvai Lietuvai Tėvynei!
Jame dalyvavo daugelio niesiems broliams ir sesėms
Ižd. Pr. Rudinskas apta- čius- užs., Kun. A.Žilins tiksliai).
tinius mūsų idealus.
jaunimo gru anapus geležinės uždangos rė ir pajamas ir išlaidas, kas ir E.Mieliauskas-na- • Popiežius Paulius VI,kaip
Pasaulio Lietuvių Bendruo Pasaulio Lietuvių Bendruo liet.kolonijų
pių.
Koncertas
truko 3 va padrąsinimą meilę ir viltį . konstatuodamas jų nepakan rial kitoms paskirtims. K žinoma, sutiko dalyvauti Len
menės Valdyba
menės Valdyba, siekdama su
Kandidatais liko: S.Masioni kijos krikščionybės 1000 me
landas,
kurios
prabėgo
ka
kąmumą.
darytai sąlygas dabartinei lie Juozas J. Bachunas, pirmi ip vienas akimirksnis f r
Kongreso Prezidijumas, Šalpos fondo pranešimą nis ir G.Balčiūnas.
tę sukaktuvėse. F o atsilan
ninkas
tuvių jaunimo padėčiai lais
visiems dalyvaims, kurių visų vienbalsiai įgaliotas.
Krašto naująją valdybą kymo Jungtinėse Tautose,
padarė jo pirm. Jonas AStasys Barzdukas
buvo kupina salė, padarė
domaitis. Kult. Fondo pi sutarė KLB Kr. V-bos var
vojo pasaulio kraštuose ir
didelio įspūdžio. Bet apie • Kardino'hs Ottavini Vatika rmininkas Dr.H.Nagys sa du paparašytas Aygustinas kur 5-kiems laikraštininkams
pavergtoje Lietuvoje apžvelg Dr.Algirdas Nasvytis
pasisekė pasikalbėti su Po
šį koncertą teks parašyti no suvažiavime pasisakė už vo pranešime plačiau sust Kuolas.
fi, jaunimui į lietuvišką gy Alfonsas Mikulskis
piežium,
iškilo kita galimy
Garbės
Taismas
paliktas
sekančiame
NL
n-ryje.
tojo
aptardamas
kultūros
Pasaulinės valdžios sudary
venimą įtraukti ir jo pasiek Vytautas Kamantas
Po koncerto didžiulėje
ir
ypač švietimo reikalus tas pat.
bė:
Popiežius,
paklaustas lai
Milda Lenkauskienė
tiems laimėjimams mokslo,
salėje buvo labai gausus mąir pasiūlė uždrausti karus. bei faktiną padėti: sunku
Reikia pastebėti, kad To kraštininko, ar taikos misijos
ronto viskas buvo gražiai
Julius Staniškis
balius, arti pusantro tūk- • Olandijos vyriausybė pra šituos reikalus įstayti į
meno, literatūros, politikos,
nevyktų
paruošta. Gražiai vyko pat plotmėje
.
.. Popiežius
_
. - ~
tančio
dalyvių
sutraukęs.
normalias
vėžes,
nes
nė
nešė,
kad
ji
padidins
savo
ka
Dr.Jonas
Puzinas,
PLB
Kul
religijos ir kitose srityse iš
maldos.
Labai
prasmingą
l
Kiniją,
kad
būtų
galima
už
Sekmadienio
popietę
bura
sąlygų.
Polit.
k-tos
karinius
dalinius,
skinamus
tūros
Tarybos
p
kas
ryškinti, jaunimo dvasiai nau
ir
nuoširdų
pamokslą
paša
baigti
karą
Vietname,
Popie
vos
jau
profesionališku
pranešimas
buvo
visai
tru
Jungtinu Tautų taikai ir tvar
jiems darbams, polėkiams ir Clevelande,1965 spalio 4 d. mastu suruoštas koncer
”
'
mpas, suminint tiktai kai kė Sv. Jono Kr. parapijos žiaus
atsakymas
buvęs tei
pasiryžimams uždegti, jauni Taigi šiuos metus iki Pa tas , kurio solistais buvo kai palaikyti.
Klebonas TP. Ažubalis,ku giamas.
kuriuos faktus.
mo tarpusavio bendravimo ir ____
____ ____________
Baltų Federacijos ir Pav, ris, būdamas uolus bendru _ ta v ; v;.,,,.
• .•
saulio Lietuviu
Jaunimo K- op. sol. L.Šukytė ir plant • JAV į darbą paleidžia di
Bendruom , ■. l Vietnamą pasiuntė
bendradarbiavimo nuotaikoms ongreso‘dienų laikysime Pa stas T.Gurevičius. Ir jų džiausį pasaulyje teleskopą, Tautų komis, vardu kalbė-ruomenininkas,
__ r________ ______ _
dar
daugiau kariuomenės ir
*
~
kelti, skelbia
šaulio Lietuvių Jaunimo Me koncertą teks aptarti ra kuris sieks nepaprastus to jos R. J.Simanavičius,ku- enet įmanomai talkina.
Prie
bendtuomenės
reika
pakėlė
jų
skaičių
iki
140.000.
šant apie koncertus.
riam
tenka
beveik
visa
tų
7
tais.
lius.
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7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada

Prenumerata metams:
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Visur kitur. . ...................... $ 6.00 Other Countries . . . .$ 6.00

Štai ką
Kanados Pensijos Planas
duos žmonėms, kaip Juozas Costello,
52 metų amžiaus nevedusiam darbininkui,
kuris uždirba $ 50 į savaitę.

Adresų pakeitimas 25 ęt. (su prenum. arba Sml. pašto ženklais).
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MUSŲ VEIKLOS PAGRINDINIS TAIKINYS-

TARPTAUTINĖ ARENA
LIETUVOS DELEGACIJOS PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEE
ME PIRMININKO MIN. VACLOVO SIDZIKAUSKO KAt
BA PAVERGTŲJŲ SEIMO PILNATĮ ATIDARANT
Maždaug šią pačią va
Antrojo pasaulinio karo
tšvakarėse,kai Europos po landą pradedamas Jungti
Iltiniuos horizontuos ėmė nių Tautų dvidešimtasis
telktys tamsūs debesys , susirinkimas .Musų parei
šiame mūsų Seime atsto ga yra ne tik protestuoti
vaujamos valstybės savo prieš kaikurių mūsų vals
akis buvo atkreipusios į tybių netikrą atstovavimą
Tautose ir
Londoną ir Maskvą,kur Di Jungtinėse
džiosios Galybės svarstė prieš kaikurių mūsų vals
būdus ir priemones gre tybių suverenumo teisių
siančiam kataklizmui nu užgrobimą,bet čiapat turi
kreipti . Tomis rūpesčio me šauktis j šią pasaulio
dienom is mūsų tautos pir organizaciją, kad vykdytų
miausia pasikliovė Vakarų savo pavėluotas pareigas
Galybių politine išmintimi ir atsidėtų sovietinio im
ir draugingumu. Net 194o , perializmo ir kolonializ
kai,jau karui liepsnojant, mą, bylai.
Sovietų Rusija Stalino-Hit
Žvelgdami j pavergtų
lerio 1939 konspiracijos jų musų kraštų padėtį, Ry
įgalinta, pradėjo žygiuoti tų Europos horizonte gali
į vakarus prieš Europą, me pastebėti kai kurias
kaito žygiavimo pirmomis prošvaistes .Mes nuošir
aukomis tapo Lenki j a,Esti džiai sveikiname mūsų ne
ja, Latvija,Lietuva,taip pat laimingų tautų gyvenime
Šuomija ir Rumunija, mūsų kiekvieną pagerėjimą-kad
žmonės tebetikėjo teisingu ir kaip nežymus jis bebūtų.
mo ir padorumo galutiniu Mūsų Seimo neatlaidūs žy
triumfu prieš pikto jėgas. g tai demaskuojant ir ats
Jie viltingai laukė,kad nau kleidžiant soviet into impe
ja taikos konferencija ati rializmo ir kolonializmo
taisys šioms valstybėms nūs įkaitimus, mūsų Seimo
padarytas neteisybes. Jų nuolatinis bombardavimas
viltys buvo patvirtintos ir savo oficialiais pareiški
sutvirtintos 1945, 2.11. Jai mais ir savo informaci
toj priimtos Europos de- niais komunikatais dėl kai
klaracijos,žadėjusios agre kurių pagrindinių paverg
šorių aukoms valstybėms tosios Europos gyvenimo
atstatyti nepriklausomybę faktų neabejotinai bus pri
ir padėti atkurti demokra sidėjęs politinio teroro
tines valstybės instituci kraštutinėms formoms pa
jas.
vergtuose mūsų kraštuo
Kai sovietini s imperia se sušvelninti. Atitinka
lizmas nusiautė Albaniją, mus faktus galima rasti
Bulgari ją, Rumuniją,* Veng mano pranešime apie pa riją ir kiek vėliau Čeko vergtųjų kraštų padėties
slovakiją ir visuotinės tai raidą.
kos konferencijos perspėk
Kaip Lietuvos delegaci
tyvos din go,mūsų valsty jos narys aš su apgailesta
bės savo viltis sudėjo į vimu turiu konstatuoti,kad
Jungtines Tautas, revizuo dėl skirtingos /nuo sateli
tą variantą Tautų Sąjungos tų/Lietuvoj politinės ir ad
kurios tikraisiais nariais ministracinės sovietinės
buvo visos mūsų valstybės. praktikos, maskuojančios
Per savo bendrine institu Sovietų Sąjungos agresiją
c i ją- Pavergtųjų Europos ir okupaciją, Lietuvos rai
Tautoj Seimą-mūsų valsty da, palyginti su vadinamų
bės saukėsi vyriausybių, satelitų raida, veikiau yra
užsienių reikalų ministrų priešingos krypties.Inten
ir viršūnių konferencijų, syvinamas rusinimas virs
NATO, Europos Tarybos , ta savo rūšies kultūriniu
primindamos jiems vi ir tautiniu genocidu. Religi
siems savo nenusavinamą josvpersekiojimas neatlyz
teisę į nepriklausomybe ir ta .Šimtąi tūkstančių depor
laisve, jprimindamos taip tuotų lietuvių tebeprievar
pat Didžiųjų Galybių karo taujami Sovietų Sąjungos
metų ir pokarinius įsipa arktinėse srityse, ogi ru
reigojimus .
sai kolonistai įvairiomis
Nors šiuo metu pasaulio dingstimis importuojami
dėmesys sutelktas į pade į Lietuvą.malonią pareigą
tį Azijoje, Centro ir Rytų iš Turiu
šios tribūnos pareikšti
Europos problema pasilie padėką
Jungtinių Valstybių
ka didžiuoju reikalu, vei Atstovų
Rūmų užsienio rei
kiančiu tiek Europos ateitį kalų komisijos
tiek viso pasaulio taiką, pa pakomisiui už europiniam
jo apklaus i
žangą ir saugumą.
nėjimus apie sąlygas Bal
Abeji-Rytai ir Vakarai tijos valstybėse, kituose
-šiandien rodo padidėjusį Rytų Europos kraštuose-,
interesą Rytų ir Centro taip pat pareikšti padėką
Europos kraštams.Kalba Atstovų Rūmams už vien
manėt apie reikalą kvies balsiai priimtą 416 nr. rezo
ti europinę konferenciją, liuciją, skatinančią Jungti
JAV dalyvaujant. Jos tiks niu Valstybių prezidentą
las butų "sutvarkyti euro " /a/ sau prieinamomis
pinę problema, ir ypač Vo priemonėmis pasaulio opi
kietijos problemą". Kaip nijos dėmesį atkreipti į
visiems gerai žinoma, Vo Jungtines Tautas ir atitin
kietijos problema susiju kamus kitus tarptautinius
si su sovietų pančiuose forumus dėl estų, latvių ir
esančios Rytų ir Centro lietuvių tautoms laisvo ap
problema. Tad dabartinė sisprendimo teisės panei
tarptautinė padėtis mūsų gimo ir/b/ skatinančios
Seimui atskleidžia plačią JAV prezidentą pasaulio
veiklos dirvą. Jos pagrin opinijos jėgą panaudoti
diais taikinys pasilieka toms Baltijos tautų teitarptautinė arena.
sems atstatyti."

MIRUS URŠULEI LUKAITIENEI,
nuoširdžia užuojautą
reiškiame
N. ir P.VAUPŠAMS, M. ir J.LUKAICIAMS, GIMINĖMS tfl ARTI
MIESIEMS
E. irJ. Kardeliai.

Jei Juozas pilnai dirbs iki
jis sulauks 65 metų amžiaus,
gali tikėtis $54.16 mėnesinės
pensijos iš Kanados Pensijos
Plano ir $75 iš Senatvės Pen
sijų fondo- išviso $129.16, kas
sudarys 60% jo uždirbtos al
gos.
Jei jis susirgtus susirgtųaar
būtų iš darbo paleistas iki
dvejų metų laiko, ar jo už
darbis per tą laiką
darbis per tą patį dvejų me
tų laiką būtų mažesnis, negu
reguliari jo alga, jis vis tik
gautų tokio pat dydžio pensi
ją, nes pagal Pensijos Pla
ną yra duodamas tam tikras
mėnesių skaičius uždirbti
mažiau ar net ir visai nieCP-45C

UŽDANGIMAI RYŠIAI
SU VAKARAIS
Uždangininkai nenusėdi
už geležinės uždangos ir vie
nas po kito veržiasi į vakaj
rus. Lenkijos nūn.pirm.Cyra|
nkevieius tiktai po savaitės^
sugrįžęs is Paryžiaus, tuo
jau nuskubėjo į Vieną.' Ta
proga iškeliama Austrijos
roė kaip tarpininkės tarp ry
ty ir Vakąry.

Litą vertus, A'nglijos užs.
reik. nūn. Stewart, pakvies
tas Lenkijos su visa svita
atvyko ir tariasi su Lenki
jos valdžia politiniais ir eko
nosiniais reikalais.

PLK Vytauto Klubas atidaro
naują barą: Kaspiną perkerpa
tuo metu dalyvavusieji se
niausieji amžiumi klubiečiaiA. Žilinskienė ir J. Žemai
tis, šalia J. Petrulis Trustees
“Vytautas“pirmininkas ir Tr.
Paukštaitis Klubo pirminin
kas, apačioje tuometiniai ba
ro aptarnautojai K.Ambrasas
ir L.Bohemier. Toliau matosi
dalis dalyvię klubiečiy . —ft

ko ir tai nesumažintų pen
sijos dydžio.
Jei Juozas panorėtų dirbti
tarp 65-70 metų amžiaus
ir jis gautų dar didesnę algą
negu iki tol, jis gali dar pa
kelti pensijos dydį.Pavyz džiui, jei jis dirbs iki jis
sulauks 69 metus ir uždirbs
per metus $3.600, jis gaus
pensiją $61. 74 kas mėnesį
vietoj $ 54.16.
Jei Juozas po 1970 metų
taptų invalidu ir būtų mokė
jęs atatinkamus įnašus per
mažiausiai 5 metus, jis gau
tų invalidumo pensiją po
$65.62 į mėnesį, iki tol, kol
kol jis pradėtų gauti abi,
ir darbo ir senatvės pensi
jas jam sulaukus 65 metų
amžiaus.

Kanados Pensijų Plano
išmokėjimų vertė nemažės.
Tie išmokėjimai greičiau
siai bus didesni nei čia nu
rodyti, nes jie bus suderin
ti su besikeičiančio pragy
venimo lygiu bei atlyginimų
dydžiu dar prieš išmokant.

Kiek tas planas kainuos
jums ?
Jeigu Jūs,kaip Juozas
Castello, esate dirbantis
ir uždirbate per ištisus me
tus po $2. 600, Jūs mokė
site po 69 et per savaitę.
Jūsų darbdavys mokės to-,
kią pat sumą.

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

Duotas Kanados Sveikatos
ir Socialinės Gerovės
Ministerio,
The Honourable Judi LaMarsh
sutikimu.
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LIETUVA

MA

mo su Šakiais .veltoms nte
kuomet neatsisakė atvykt.
Vykstant iš Kauno reik
davo jam anksti keltis ir
Nemunu garlaiviu vykti
iki Gelgaudiškio dvaro, o
įš čia keletą kilometrų iki
Sakių pėsčioms.
Velioniui nebuvo sunku
dirbti Lietuvai ir žmo
gaus gerovei, nemėgo ne
švarios polemikos, kovojo
atvirai su tvirtu charak teriu.
Velionis jau iš pat jau
nų dienų įsitraukė į visuo
meninę politinę veiklą.So
cialdemokratų partijoje
pradėjo dirbti 19oo m. Vii
niuje, dar būdamas studen
tu Daugiau kaip5o metų bu
vo Lietuvos Sodaldemokra
tų partijos pirmuose vado
vau janč iuose baruoseJDaug
jėgų yra įdėjęs į publicist!
nį ir propagandinį darbą,
bendradarbiaudamas spau
doje, dar tais laikais, kai
lietuviškam spausdintam
žodžiui caristiniame rėži
me buvo sunku pas ireikšt.
Dalyvavo ne tik Lietuvos,
bet ir visos Rusijos social,
demokratiniame judėjime
ir eilėje tarp.konterencijų
visur keldamas Lietuvos
darbo žmonių ir lietuvių
tautos interesus. 1917 m.
dalyvavo Lietuvos konferen
cijoje Berne,ir tuo pat me
tu pasirašė protokolą su
Vokietijos užsienio minis
terija apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo są
lygas .O 1918 m. vasario 16
d. kartu su kitais signata
rais pasirašė Lietuvos Ne
priklausomybės Aktą, šie
ževičiaus kabinete buvo tie
kimo ir maitinimo ministe
r iu. 19 2o m. iš rinktas į Stei
giamąjį seimą išbuvo visų
seimų nariu.
Paskutiniais savo gyve
nimo
metais .Amerikoje bū
Prof. Steponas KAIRYS, 82 m. amž., Vasario 16 akto signataras, vienas pirmųjų lietuvių tautinio
damas išleido dar ir savo
rtgimimo kovotojų,
atsininimų dvi knygas "Lie
tuva
Budo" ir "Tau Lietu
lentingas žodžio ir rašto rai žinomas ir po pirmo va". Anot
Nematydamas "Nepri
žmonių, stebėtis
klausomos Lietuvos" pus mintytojas gimė iš tėvų pasaulinio karo pradėjus galima velionės gilia atmin
lapiuose platesnio aprašy ūkininkų 1878 m. gruodžio Lietuvai savarankiškai timi ir sugebėjimais taikiu
2o d. Uznevėžio kaime , tvarkytis, man Sakiuose žodžiu perduoti skaityto
mo apie Steponą Kairį,
ryžtuos kaipo buvęs jo ge Kurklių valšč. .Ukmergės gyvenant ir man prašant jams Lietuvos atsikūrimo
rai pažįstamas ir artimas aps.ir mirė 1964 m.gruo nevieną kartą buvo čia at ir caro laikų dienas.
dzio 16 d. New Yorke be vykęs padaryti šakie
nors trumpu žodžiu gar
Ilsėkis,mielas Steponai,
keletos dienų,sulaukęs 86 čiams pranešimų apie bė
bingą asmenį prisiminti.
ramiai,kad
svetimoj že
gamus bei politinius rei mėj ir lauk ir
Velionis inž .valstybiniu m. amžiaus.
kitų, tavo idė
Kaip
minėjau,
velionis
kalus.
Nežiūrint
nepato

kas, socialdemokratinės
buvo man asmeniškai ge gaus it vargingo susisieki jos draugų pas tave atei
minties puoselėtojas, ta
nant...
j.Kapsas.

Vasario 16 Gimnazija Berlyne su Lietuvių Bendruomenės pirmininku M .Žilinsku.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
LAIMĖJIMAI BERLYNE
Rugsėjo 3-5 dienomis lie
tuvių Vasario 16 Gimnazi
jos tautinių šokių grupė da
lyvavo didelėse iškilmėse
Berlyne. Gimnazijos mo
kiniai šokėjai buvo lėktuvu
nuskraidinti iš Frankfur
to į Vakarų Berlyną ir tuo
pačiu keliu grąžinti atgal.
Šokėjai Berlyne viešai pu
blikai pasirodė 5 kartus.
Vienas pasirodymas, ru
gsėjo 4 d. "Neue Welf'sa
Įėję buvo varžybinio pobū
džio. Varžybose dalyvavo
20 folkliorinių grupių įvai
rių tautų. Jury komisija
skirstė premijas. Lenkų
grupė iš Dortmundo ga vo pirmąją premiją, Vasa
rio 16 gimnazijos grupė ga
vo 2-ją premiją ir nrancū
zų grupė iš Lorain/Metz3-iąją. Premijos buvo į teiktos sekančią dietą di
džiuliame Miško stadione
25 tūkstančių žiūrovų aki
vaizdoje.
Lietuvių premiją priėmė
mokytoja E.Tamošaitienė.
Stadiono scenoje didžiulio

pritarimo susilaukė lietu
viai. Lietuviams šokant
"Malūną", publika plojo
šokio metu.
Mūsų grupę ypatingai pa
sveikino pagrhdinis kalbė
tojas federalinis pabėgę lių reikalams Ernst Lemmer. Jį į tribūną palydė įp gimnazijos mokiniai K.
Zutautaitė ir P.Vengris.
Ministras ir savo kalbą
pradėjo žodžiais: "Lietu
vių jaunimas mane atlydė
jo į šią sceną. Jų gimna
zija yra yaptingoje mano
vadovaujamos ministeri
jos globojeS Ir toliau mi
nistras E.Lemmer savo
kalboje kelis kartus iš kėlė reikalavimą leisti lie
tuviams laisvai apsispręs
ti, kaip ji nori tvarkyti sa
vo valstybinį gyvenimą. M
Ministrui pokalbes lietu
vių vardu padėkojo Gimna
zijos direktorius kun.Br.
Liubinas.
Vasario.16 Gimnazijos šo
kėjai aplankė Lietuvių Benaruomejiės pirmininką
Mykolą ž ilinską, kur bu
vo pavaišįntį jr galėjo pa

sigėrėti puikia meno ko
lekcija. Taip pat ta proga
pasinaudojo aplankyti Ber
lyno įžymybes. Nepapras
tą įspūdį mokiniams pada
rė "garsioji" siena, ski
rianti Vakarų Berlyną nuo
bolševikinio "rojaus".
Berlyno spauda, rašyda
ma apie šią tarptautinę fo
Iklioro šventę, iliustraci
joms pasirinko tiktai lietu
vių šokius ir tiktai vieną
kartą Žemosios Silezijos
grupę.

TAUTIEČ IAI,

neužmirškite savosios
lietuviškos ios
spaudos: patys prenume
ruokite ir paraghkite savo|
kaimynus, kurie-Jūs ži
note- neskaito ir nepre
numeruoja lietuviškų
laikraščių - lietuvybės
g yvybės!

KLB Krašto Valdyba, atidirbusi dvi kadencijas, 6-rius metus be pertraukos ir tikėdamasi, kad KLB Krašto Valdybą perims Torontas, užbaigė savo kadenciją bičiulišku subuvimu "Palangos"
vasarvietėje Inž. I. Mališkos šeimos vasarvietėje. Čia to atsisveikinimo vaizdai. Kairėje/iš kairės/: dr.I.Gražytė, radio vai. vedėjas L.Stankevičius, Prof. Dr. V.Pavilanis, J. Kęsgailie
nė galva matoma Architekto V. Zubo, Ponia Pavilanienė, Pirmininkas Dr.P. Lukoševičius, Ponia Nagienė, Ponia Zubienė, Juozas Lukoševičius, AV Klebonas T.K. PecKys,
J.Aaom itis
A.’ Gražys, o į priekį nuo Klebono Ponia ^emogienė, A. Ališauskas ir Ponia Stankevičienė. Viduriniame paveiksle Prof. Pavilanis yisų vardu Pirm. Dr. Lukoševičiui įteikia atminčiai Ham
letą". Dešiniame atvaizde: Ponia Stankevičienė, Ponia Mališkienė, St.Kęsgailą, pirmos kadencijos pirmininkas, Ponia Adomaitienė, Agr. Pr.Rudinskas, Dr. H. Nagys, Ponia .ukosevi lene
ir Dr. J.Semogas. Atvaizde nėra vilos šeimininko Inž.I.Mališkos ir J.Kardelio, nes jie abu buvo užsiėmę fotografavimu.. .
Išėjo. O iš paskos išslinko Simas, nes jis taip pat daly
vavo vakaro programoje.
— Išsekė paskui kumelę kumeliukas,— atkišo dantis Ši
leika.— Manai, nepažindys?
— Iiiha-ha-ha! — nusižvengė Pruncė, pagaliau suvokęs
minties esmę.— Pahindys. . . ha-ha-ha. . .
Vingėla atsistojo įsižeidęs. Patiko jam Goda. Tikėjosi ne
bergždžiai vaikščiojąs pas Lapinus, nors jis jai buvęs nebu
vęs. Bet viltis — kvailių motina. Tai ir jis kantriai laukė
Godos, kaip dobilėlis bitės. Prisimins, užskris, grįždama į
avilį... gal.
Norėjo sudrausti Viktorą, sugėdinti piktai, kam ją valkio
ja, kaip bulius grandinę po purvą, ir būtų užviręs ginčas,
bet pamatė įeinant į kiemą Lapiną su Rimša. Prasvyravo pro
langus vyrų galvos, pilki šautuvų vamzdžiai, kraujo riebuma
dėmėti krepšiai. Nusitrypė sniegą nuo batų priemenėje. Išsi
skyrė katras sau, nešinas grobiu.
Niūrus buvo Lapinas. Numetė krepšį į kampą, net nepa
sisveikinęs su vyrais, pastatė šautuvą, pakabino ant gembės
prie durų kailinius. Vingėla puolė prie kiškių, kurių Motie
jus parnešė porą. Gyrė, kad riebūs, dideli, kad gerai pataiky
ta, o Pruncė šniokštavo šalia, kvailai šypsodamasis.
ROMANAS
— Toleikis atsikraustė,— išlėkė lyg kulka iš Motiejaus
lūpų.
Visi susigūžė, pasikeitė trumpais žvilgsniais, o Šileika
PIRMA DALIS
pakėlė nuo stalo stiklelį. Šliukštelėjo kaip ant krosnies. Atsi
stojo.
KAIMAS VIENA SEKMADIENĮ
— Atsikraustė ir vėl išsikraustys,— sviedė, atlapojęs didėlę
burną.— Buvo Tautkus, pirmininkavo Bariūnas, dabar
2-a atkarpa.
Martyną velnias nujojo. O mes, kaip gyvenę, taip gyvenam.
Šileika apmaudžiai nusispiovė. Pykino, oi pykino jį sve— Nesakyk,— suabejojo Vingėla, pastebėjęs Lapino akytima laimė, nes pats turėjo kuprotą žmoną. Nesipešė, nemer- se nepritarimą.— Toleikis ant visų keturių kaustytas.
ginėjo, sugyveno, bet širdyje jautėsi nuskriaustas. Maudė
_ Užtai gi, Petrai, tame reikalas. . .— sujudo Lapinas ir
sielą, degino pavydas, tai ir niršo ant viso pasaulio, pats ne- užriko ant žmonos, kuri, ką tik įėjusi, siūlė valgyti.— Iš pa
žinodamas už ką. O čia lyg tyčia iš kambario išėjo Goda. mos dienos parodė iltis. Nespėjo Liepgiriuose kojų sušilti,
Garbanas persišukavusi, išsikvėpinusi, mėlyną suknelę pa- jau užsipuolė Pomidorą, varė rąstus vežti, užkomandavo
keitusi tautiškais drabužiais, su spindinčia pasagos pavidalo Raudonikį, kad prisistatytų su revizijos komisija.
sagtimi pakaklėje, su laikroduku, apsiavusi rudais batukais
— Pernai „Jaunojoje Gvardijoje" pirmininko pavaduosu kaučiukiniais padais, pagal naujausią madą pasiūtą paltą toją išėdė,— pagavo Lapino mintį Vingėla.— Šakotas, pupyte
sagstydamasi ėjo.
uoga, visi žino.
Vingėla šaukė ją, vadino sėstis,' užgėrė. Kur taul Per— Ir tu prie jo nekaraliausi, Viktorai, ne.. .— smogė
braukė vyrus žvilgsniu, tarsi rasota pražydusios rožės šakele, Motiejus.— Gal neprisimeni, ką jis ataskaitiniame kalbėjo,
kuri ir duria, ir svaigina, ir kurios vėsi drėgmė nukrečia kai kvailiai jį pirmininku išrinko? ,,Lai-ky-si-mės nu-ta-ri-mų!"
drebuliu.
O tu žinai, kokie tie nutarimai, a? Jau kuri kadė, kai už

JONAS
AVYŽIUS

IŠIMAS
KELEJE

drausta laikyti po antrą karvę. Pernai Martyna sMtždėjo bau
dą tam, pas ką ras daugiau, negu šešiasdešimt arų, žadėjo
sumažinti daržus visiems, kurie minimumo neišdirbs. Anei
ką nubaudė, anei daržus permatavo, o kas laikė, tas ir po
šiai dienai tebelaiko po dvi karves, nes Martynas sukalbamas
žmogus, nieko nenori be peilio paplauti. O tas rėš, minėsit
mano žodį, rėšl Nebevaikštinėsi, gurkšnodamas alutį pakiemiui, Viktorai, ir tu, Vingėla. . . Suspaus... Apgenės... Ant
daržo tu nebūsi ponas, ir su karvute atsisveikink. ..— Baks
telėjo dygiai akių kertelėmis Rimšą, kuris karksojo prie
durų.
— Ką čia! — pasidrąsino Šileika, nors Lapino žodžiai jį
šiurpu nukrėtė.— Vilimas iš pradžių ar nešoko? Siuntinėjo
pakiemiui brigadininkus, surašinėjo karves, daržus tikrino.
Kas buvo kvailys, paskubėjo, parsidavė, o kas neišsigando,
gyvena kaip gyvenęs. Nauja šluota visada švariai šluoja.
— Duok Dieve, Viktorai, duok D’eve, kad taip būtų.. .
— Kaip bus, taip bus. Nieko nepadarysi, kai jau padary
ta, pupyte, uoga.
— Galima, vyrai, padaryti, ir reikia padaryti. Juk Marty
nas ne koks piemuo, o pavaduotoju paliko. Ne vienas Toleikis
vežimą temps, ne.. .
Staiga su dideliu triukšmu atsidarė gryčios durys. I vidų
įvirto Maironių brigadininkas Klemas Gaigalas. Buvo jis pa
čiame smagume. Juodos, truputį primerktos akys blizgėjo,
lyg riebalais išteptos. Tik lakstė, tik šaudė į šalis, pašaipiai
badydamosi, liepsnodamos įžūlumu, kad net nesmagu darėsi.
Iš po kepurės, nusmukusios ant pakaušio, tarsi derva var
vėjo juodos plaukų sruogelės. Buvo jis tamsaus gymio, tar
tum per kaminą pertrauktas, dėl ko visi vadino Juoduku,
o jo brigadą taip pat šaukė juodukais, nors, Klemui girdint,
niekas neišdrįsdavo pravardžiuoti, nes Gaigalas buvo smar
kus vyras, greitai įsižeidžiąs, ūmus muštynėms. Ir išdidus,
kaip reta. Niekam nesilenkė, plūdo kiekvieną, kuris nepatiko.
Dideliu vyru nešėsi, nors pats su jauna žmona, mažu kūdikiu
ir broliu Stribuku gyveno lūšnoje ir dažnai tik užžibintus
barščius srėbė.
— Sveiki, gaspadoriai! — Jo skambų piktdžiugišką balsą
palydėjo piktas juokas.
— Gaspadorių nebėr, — atrėmė Lapinas. — Dabar visi
gaspadoriai. Kas girdėti Maironiuose?
— Argi negirdėjai? — Atkišo ploną kumpą nosį, lyg va
nagas, tykodamas kirsti.— Galas tau ateina. Lapinai! — Tren-
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PRANEŠAMA APIE
NAUJĄ GYDOMĄJĄ
MEDŽIAGĄ —

Tai yra ypatinga gydomoji
medžiaga, {rodžiusi galią
sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus
audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas
atrado nepaprastą gydomąją
medžiagą, sugebančią suttraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą.
Visais tyrimų atvejais, švel
nėjant skausmams, įvykdavo
hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia —
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas
tęsdavosi daugelį mėnesių.
Po buvo pasiekta naudojant
gydomąją medžiagą
(Bio Dyne),
kuri greitai padeda užgyti
pažeistoms celėms ir sužadina
naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gau
ti tepalo bei lazdelės formos
„Preparation H** vardu.
Prašykite visose vaistinėse.
Pasitenkinimas — arba
gražinami pinigai

4 PSL.

NEPRIKLAUSO

BR. MARKAIČIO “VILNIAUS VARPAI”
Jau minėjome, kokių pastangų padėjo Či
kagos Lietuvių Opera Br. Markaičio “Vilniaus
Varpų” kantatai pastatyti. Br. Markaitis, S. J.,
kompozicijos mokslus ėjo daugiausia Anglijoje.
Jis yra jau plačiai pasirodęs kaip kompozitorius,
tiek vokalinėje, tiek instrumentalinėje srityje.
Lietuviams daugiau žinomi jo vokaliniai kūri
niai: iš instrumentinės muzikos žinoma jo sona
ta smuikui ir fortepijonui, įgrota žymaus Čika
goje gyvenančio smuikininko Fr. d’Albert ir įtraukta Alice Stephens ansamblio išleiston plokš
telėm Br. Markaičio vėliau sukurti instrumenti
niai veikalai, kaip stygų kvartetas, fortepijono
miniatūros ir paskutiniuoju laiku rašomas for
tepijono koncertas dar nėra žinomi lietuvių vi
suomenei, bet kai kurie buvo atlikti amerikiečių
universitetuose. Br. Markaitis bent mums žino
moje kūryboje atstovauja kiek santūriai naujo
viškam stiliui; pasilikdamas tonalumo ir melo
dingumo ribose, jis tačiau moka išvengti konvencionalinės harmonijos. Br. Markaičio kūri
niai rodo aukštą kompozicijos techniką, tiek har
moninę, tiek polifoninę. Formaliu požiūriu, at
rodo, jam artimesnis yra miniatūrinis stilius; jis
moka išvystyti ir didesnes formas, tačiau jose
jaučiama palinkimas prie mozaikinės struktūros;
platūs pakilimai kartais atrodo lyg neišvystyti.
Pagrindinė Br. Markaičio kūrybos nuotaika yra
giedriai elegiška, kartais melancholiška. Jis ne
vartoja lietuviškų liaudies motyvų, bet jo mu
zikoje jaučiame lietuviškų nuotaikų, o kartkar
tėmis ir liaudies motyvų elementų.
“Vilniaus Varpų” kantatos kilmės istorija
yra kiek savotiška, ją išskirianti iš kitų Br. Mar
kaičio kūrinių: ši kantata faktiškai buvo skiria
ma II Dainų Šventės proga skelbiamam konkur-

RAŠO KOMP. VL. JAKUBĖNAS.

sui parašyti kantatai, kurią galėtų atlikti masi
nis jungtinis choras. Nepaisant keleto jury ko
misijų, nė viena kantata tada nebuvo premijuo
ta ir atlikta. Pseudonimu prisiųstas Br. Markaičio veikalas buvo pripažintas esąs meniškai ver
tingas, bet per sunkus masiniam chorui atlikti.
Pirmykštė veikalo paskirtis, suprantama, atsiliepė" į chorinės partijos stilių: joje vengiama
chromatizmų, balsai vedami aiškiomis, lengvai
suvokiamomis linijomis. Nepaisant to, choro par
tija gavosi nevisai lengva vien savo apimtimi.
Dinamiškoje veikalo užbaigoje vartojami du sa
varankiški chorai ir dar atskira keleto aukštų
sopranų partija — viso devyni nepriklausomai
j ūdą balsai. Čikagos Lietuvių Operai nutarus šį
veikalą statyti, autorius jį kiek perdirbo, dau
giausia praplėsdamas solistų partijas: buvo pa
rašyta visai nauja partija baritonui (“Tolimoje
vėsioje šiaurėje”). Pirmoji veikalo pusė daro
kiek fragmentinio įspūdžio; čia plačiai išnaudo
jami įvairūs ansamblio galimumai: mišrūs ir ly
gių balsų chorai vartojami atskirai, o taipgi ir
juos jungiant su solistais. Muzikiniu požiūriu
įdomiausia bus bene soprano solo arija “Mano
motina ten gimdė”, kur liaudiško pobūdžio melo
dija pravedama kanono būdu. Vėliau parašyta
A. Brazio atlikta arija baritonui efektinga ir
įdomi, bet kiek skirtingo, naujesnio stiliaus, ne
gu visa kantata. Tendencija vartoti liaudies me
lodijų elementus jaučiama šiame veikale dau
giau negu šiaip Br. Markaičio kūryboje. Veikalas
buvo spalvingai ir logiškai orkestruotas senyvo
amerikono muziko pensininko Hoffmano (pro
gramoje nepaminėtas). Jis, kaip atrodo, daugiau
įpratęs prie grynos simfoninės muzikos negu
prie dainininkų palydos: solistų partijų akom-
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Anksčiau esame paskelbę komp. J. Žile
vičiaus nuomonę, dabar dedame platesnį
komp, VI. Jakubėno vertinimų iš AIDŲ.

paniamėntai buvo kiek perkrauti. Dirigentas A.
Kučiūnas įnešė kai kurių pakeitimų į veikalo
pobūdį, kai ką sutrumpindamas ir, svarbiausia,
nuimdamas beveik visas fermatas ir sulėtinimus
bei pagreitinimus, kuriais yra išmarginta origi
nali Br. Markaičio partitūra, skirta fortepijono ir
vargonų kombinacijai. Šis tempų suvienodinimas buvo pateisinamas choriniuose epizoduose
vien jau praktiškais sumetimais: tiksliai praves
ti visus šiuos kaprizingus ritminius niuansus su
dideliu ansambliu būtų reikėję specialių repeti
cijų. Tačiau grynai solistinėse vietose, atrodo,
galima būtų daugiau atsižvelgti į autoriaus pa
geidavimus, įnešant daugiau spalvų. Tempų su
vienodinimas neįnešė daugiau ištisinės linijos į
mozaikinę veikalo struktūrą (bent pirmoje jo
dalyje), bet, gal būt, kiek sumažino jo spalvin
gumą. Vis dėlto ir Br. Markaičio kantata buvo
gerai išmokta, tvirta ranka pravesta; veikalo
gale pasitaikė ypač gražių, šviesių choro skam
besių.
Prudencija Bičkienė atliko savo nedidelę
partiją skambiu balsu, sau įprastu kultūringu
lygiu. Algirdas Brazis dainavo įspūdingai; jam
galima būtų prikišti nebent kai kurių aukštų
gaidų “šūkavimą” “bei canto” sąskaiton. Gražiu
balsu apdovanota Alvina Giedraitienė (mezzo
sopranas) savo arijos pradžioje buvo kiek nu
slopinta per tirštai orkestruoto (ar per stiprios
dinamikos) palydėjimo; tolimesnėje arijos ei
goje girdimumas pasitaisė.
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BE VERTĖJO PAGALIAU MOKINIO NESUPRATIMAS
Mirties patale guli gi
liai tikįs airis.Pakviestas
kunigas .pagal naują popie
žiaus parėdymą,paskutinį
patepimą suteikia ne loty
nų.bet jau anglų kalboje ,
Tai išgirdęs airis,atsidus
ta:
- Dėkui Dievui, nors
prieš mirtį galiu su Dievu
pasikalbėti be vertėjo.

Varniukas mokosi su
motina skraidyti.Pro šalį
praskrenda s praus minis
lėktuvas.
-Mama,kodėl tas paukš
tis taip greit skrenda?klausia varniukas.
-Skristum ir tu, jei tau
pauodegy ugnis degtų, -pa
aiškino varna sūnui.

SOVIETINĖ RUSŲ OKUPUOTOS LIETUVOS
ENCIKLOPEDIJA
Okupuotoje Lietuvoje ne- A m e r ik a-kontraversišva buvo sumanyta išleisti kas žodis, nuo kurio Liedidelė enciklopedija ir jautuvos okupantą išmuša šabuvo paskelbta, kad esan Itas prakaitas ir pradeda
ti sudaryta didelė redakci-krėti tvisto drugys, sukeja, kuri pasiskirsčiusi se-liąs siaurų kelnių galiucikcijomis ir jau sukaupusi nacijas...
daug enciklopedijai medži-Ab itu r i e nt a s - jaunuoagos. Po to sekė ilga ty- lis paruoštas į plačiosios
la, o po ilgos tylos paske-tėvynės piešinius.
Ibta, kad vietoje tos dide-A nyk š c ių šilelis-ki
lęs enciklopedijos bus iš- tados Baranausko apdainuleista trijų tomų milžini- otas miškelis, dabar tapęs
škoji enciklopedija. Bet samogono varymo vieta,
nei tos dideles, nei milži-primenanti "varpų nugrievos bus gautos gaidos Kar niškos, nei mažos encij- ’ bimus" ir bulviakasius,
navičiaus operos "Graži klopedijos ligšiol nėra.
B a d a s - sąvoka pastoviai
na", kuri greičiausia ir
Mandrapypkis tačiau su- kabanti prieš sovietiją, kur
bus naujame sezone pasta žinojo, kad enciklopedija ri malšinama užpirkimais
tyta.
merikoje sukurtą operą.
ruošiama. Mandrapypkiui "prakeiktų buržujų" krašbus pastatyta jų opera, ku
Komp. V.Jakubėnas ke pasisekė
gauti iš tų didžių tuose.
Tokių yra dvi: Banaičio ir riai libretą iš tremtinių gy lia
lietuviškos
muzikos
Santvaro-Gaidelio, kaip ją gyvenimo parašė Santva koncerto klausimą, kas tai jų sandėlių įr medžiagos Batlaižys- visi sovietipavyzdžių. Štai kai kas iš niai "didieji", gražiai mo
imta vadinti, kai jos turi ras ir muziką- kompoz.
taip pat yra svarbu.
Gaidelis.
KĄ ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA DUOS
tos sovietinės enciklopedi-ką lankstytis prieš sovienys nevykęs ir kai taipgi
Apgailėtina, kad Banai
jos:
tinius ponus.
ir jos vardas.
Pasirodo, planuojama
Gaila tačiau, kad yra ma- nevykęs
Santvaras su Gaideliu,
čio opera mažai rūpesčio KĄ VEIKS DRAMA ?
„Dėdė- be siuntinėlio iš
duoti lietuvišką operą, ką, ža perspektyvų pastatyti
Tai yra kol kas plausi
todėl ir vilčių maža, kad
iš Amerikos neįsivaizduo
kiek žinoma, bando ope
žinoma, daugumas ir pa- kurio nors lietuvio Ameri- rą taisyti. Jeigu jiems pa ji būtų pastatyta.
mas. Viena, kad Čikagojie i toriai nesudaro vieneto,
jamas.
sveikins.
koje gyvenančio ir jau A
t
nes
negali
susikalbėti.
susikoncetravę senieji ai
Spėjama, kad iŠ Lietulietuviškai auto
vyks, tai greičiausia bus
Kita- jau yra išaugusių K a r a s - kiekvieno,
turinnaujų jėgpi- naujų aktorių,•{_ mobilisčio Amerikoje dėdę, lai
naujų rašytojų ir naujų nu mingo sovietinio krašto pi
otaikų, kurios dar mažiau
svajonė.
derinasi su senaisiais ak Sliečiui
i
1
k
ė
moderniška, lini
toriais. Todėl draminis jas stropiai
išlaikanti po
sektorius ypač yra mislin
niutė,
o
sovietinėje
ekono
goję būsenoje.
mikoje- darbininko atlygi
PATIKSLINIMAS
nimas.
G ė d a - bolševikijoje iš
33-me NL nr. atsiųs
tųjų paminėti leidinių tar nykęs žodis. Anksčiau būI_________
__ ___ _______
pe
buvo suminėtas
ir sovi dąvo gėda vogti, -dabar gi
etinis leidinys "Lithuania"
sJ?J,įeU?,10 Piliečio,
tačiau per korektūrinį nea *
ev
psižiūrėjimą praleista da- Raudonas - anksčiau tai
lis sakinio, kad taip verti- buvo iškilminga spalva, bet
na "Laisvėje" R.Mizara, bolševikams paliejus jūras
jį siūlydamas jaunimui.
žmonių kraujo, šį, spalva
Sis nemalonus neapdai suprantama tiktai- sovietirumas buvo taisytas seka joje.
nčiame N L nr.-34 nr.ant Ha- hektaras, žemės plo
raine puslapyje, paaiški to matas, kuris dabar jau
nant, kad "Lithuania" yra užmirštas, nes hektaras
anoniminis leidinys, n es degraduotas į arą ir tai ne
jame neįrašyti autoriai,
visiems duodamas.
tačiau ir be to tikslumo
P a - ritmiškas kojų jude
aišku, kad tai yra sovie sys, kuriuo sovministrai
tinis leidinys, taikomas
prisiartina phie savo po
"slovingosipms" Lietuvos nų Kremliuje.
okupacijos sukaktuvėmė. Kombinacija - plačiau
Patikslinime įsakmiai
siai vartojamasis Lietuvo
buvo nurodyta, kad tai yr je žodis, su kuriuo žmo
aiškiai sovietjoje paruoš nės gula ir kelia, nes nie
tas leidinys.
kas negali išgyventi be ko
mbinacijų.
"Drauge" buvo įdėta pla Sugestija- kilusi iš žo
tesnė tos brošiūros recen džio sugesti, nemažas so
zija, kuri teisingai vertina vietinio gyvenimo reiškiny
A. ZIKARAS
FRANCISKO DI RIMUI PRAGARE
tačiau nesako, kad tai Lie- nys. Autosugestija, suge
Kas atspės, kokio skulptoriaus kūrinys desineje? —•*
tuvos okupanto paruošta.
dimo prasme, dabar Liet
uvoje jau išnykęs žodis,
nes niekas tokių klausimų
Senei Butelį! — suriko per petį žmonai, kuri stoviniavo netoli žia sparną apie Birutę? Reikia kraitį ruošti.
nekelia ir netaiko gyveni
KAIMAS KRYŽKELĖJE
Atkelta iš 3 psl.
Rimšos kerčioje, išsigandusi, sausa kaip skiedrelė, susiėmusi
me, išskyrus maskvinius
Todėl, vos parbėgusi iš bažnyčios, puolė į stakles, nes
pavarovus.
kė žvilgsniu, lyg akmeniu, tartum pasilenkė, griebė kitą, raukšlėtas rankas po purvina prikyšte.— Ir užkąsti. Mikliau! po sumos dirbti kunigas nebedraudė. Sūnelis Bitinas, vyriau
Vienybė - kolūkiečių, kai
Atgijo visi. Vėl susėdo, ėmėsi kortų. O drauge su korta sias iš „antrojo dėjimo", kuris pasipylė po karo, trynė šeivas,
sviedė Vingėlai su Šileika. Tie net išblyško: tokia neapykan
jie bendrai visi ir kiekvie
mėtė
žodžius.
Svečių
krito
du
—
trys,
o
Lapino
—
dešimt.
Ir
o dar bent ketvertas vaikų širšėjo aplinkui. Vienas prie stalo
ta, toks piktas džiaugsmas veržėsi jam iš akių.— Pasibaigė
nas skyrium kombinuoja.
ėjo,
audėsi
kalba,
kaip
margas
Rimšienės
aštuonnytis,
gud

pieštuką žindo, žiūrėdamas į savo išpieštą arklį, panašų į
Vilimo dienos! Užtruks jo giminėms — broliams, pusbroliams,
Amerikoje
gi dar yra "VU
rupūžėms...— Ir pasipylė iš burnos virtinė keiksmų, vienas riais raštais išgražintas. Šaudyklė tik lakstė, Motiejus tik Maironių Gaigalų lūšną, mažesnieji žvingavo, jodinėdami
enybė",kuri vienybę ardo.
mynė pakojas, o draugai vieną veleną atleido, kitą veržė, ant lazdelių, dulkes ir triukšmą keldami, o pats mažiausias
už kitą biauresnių, labiau įžeidžiančių.
Bet ji taip vadinasi, kad
jos tikslų neatpažintų.
— Sėsk, kad atėjai,— išduso Lapinas. — Tik nelaidyk gėrėdamiesi audinio įmantrumu, ir katras nuo savęs po giją roplinėjo nuogu užpakaliu, vis lindo po staklėmis; graibstė
pridėjo. Kaipgi, šuo tas Toleikis. Žinomas... Bet vienas nie purvinomis rankutėmis pakojas ir visa gerkle kriokė, kai
Daugiau bus.'
gerklės. Čia ne karčiama.

KULTŪRLVtį^vROVIKA

— Manai, gerti atėjau? — Papurtė galvą, vos nenulėkė
kepurė. Išsitraukė cigarečių pakelį.— Nereikia man tavo gė
ralo. Jis iš vogtų miltų darytas, malūnininke! Tegu jį ryja
Vilimo pusbrolis Šileika ir šitas nupiepęs Pupytė Uoga...—
Trenkė cigarečių pakelį Vingėlai po kojomis, nes buvo tuš
čias.
— Nepuldinėk ant žmonių, Klemai, oi nepuldinėk. Še! —
Lapinas atkišo cigaretę, bandė draugiškai nusišypsoti, nors
iš pykčio kepenys vartėsi.
— Velniop! — atžariai atstūmė ranką.— Aš ne ubagas.
Kai norėsiu, pats nusipirksiu.
— Tai ko atėjai? — nebeišlaikė Šileika.
— Linksmą žinią atnešiau! Pasidžiaugti jūsų nelaime
atėjau!
— Nelaimė visiems bendra,— atrėmė Lapinas.
— Vagims, plėšikams įstatymas — virvė po kaklu, o są
žiningiems žmonėms — prieglobstis! Karkitėš! Prasmekite
į Akmens Varčią, man vis tiek.— Nusikeikė šlykščiai ir puo
lė pro duris. Bėgo, grūmodamas kumščiais, grieždamas dan
timis, čaižydamas žvilgsniais aplinkui, lyg skaudžiausiais
botagais: bene dar kas paklius po ranka, ant ko galėtų išlieti
pagiežą, pasityčioti, nuleisti sugadintą kraują.
— Skarmalius,— tarsi sprogo Vingėlos lūpos, nes jis,
pritrenktas netikėto užpuolimo, išdrįso tik dabar prasižioti.—
Pasėdėjo metus kursuose. Nebeišmano, kaip įsivaizdinti.
— Ruošiasi išvažiuot, tai visai pasiuto,— atsiliepė Šilei
ka. Ir sagstė drebančiais pirštais švarką, tik sagstė, pats ne

žinodamas, ką darąs: niekada neturėjo geros akies ant Gai
galo, o dabar jautėsi mirtinai įžeistas, ir kartu su pykčiu
veržėsi neaiški baimė širdin.
— Teisybės ieškotojas...— Lapina^stengėsi būti ramus,
bet lūpos trūkčiojo, ūsai drebėjo lyg avies uodegėlė.— Vi
limas, girdėjau, norėjo išmesti, o...— Numojo ranka, tartum
nukirto minties siūlą. Kam kalbėti, jei nieko nepadės? ..—

ko nepadarys, nieko. .. Valdyboje dar yra gerų žmonių: Ši motina nutraukdavo šalin, užplojusi delnu, kad geriau atsileika, Andrius — Vilimo brolis, ir pats Martynas.. . yra. .. mintų, kur nereikia lįsti.
Nepasiduos... Aplaužys ragus... Tik laikykimės Martyno,
Iš kambario, kuris kadaise Lapinų buvo paskirtas svevyrai, laikykimės.. .
čiams miegoti, išėjo Birutė — aštuoniolikmetė, liekna, dailauš veido raudonplaukė mergina, tikras motinos paveikslas.
Ji ir būdu netoli buvo kritusi nuo Mortos. Taip pat atkakli,
III
valdinga, niekam nė per plauką nenusileidžianti, nors ne
liežuvininkė, ne kokia pliuškė, lakstūnė, kaip daugeliui iš
O antrame trobos gale Rimšienė audė. Sėdėjo staklėse,
kaip kokia karalienė soste ir tartum įsakinėjo rankų mostais, pirmo žvilgsnio atrodė. Ji viena nepasidavė motinos valdžiai,
valdingu galvos linktelėjimu, pečių krysniu,— taip jai leng kuri spaudė visus, pradedant tuo nuogalių šliaužiotoju ir
vai ėjo, staklės tarsi pačios dirbo, judindamos primuštuvus, baigiant pačia šeimos galva — Luku. Ėmėsi su Morta kaip
žaibiškai sukeisdamos nytis, rydamos šaudyklės pakištą siūlą lygi su lygia, dėl menkiausio nieko kirtosi, jeigu kas jai ne
po siūlo. Mat, buvo vikri moteris, visų apšaukta geriausia tiko. Nuoskauda dilgino, apmaudas ėdė, kurstė prieš motiną,
audėja visoje apylinkėje. Ir ne be reikalo. Daug Liepgirių nes gėdijosi žmonių apkalbų ir nuoširdžiai gailėjosi tėvo.
moterų jau rėdė vyrus fabrikiniais audeklais. Nebepokšėjo
Jai iš paskos, lyg pamergės paskui jaunąją, ėjo trys sese
staklės, nesisuko mestuvai, posmuodami kragelių suvytas rys, viena už kitą metais jaunesnės. Jos dievino Birutę, kad
sruogas, nebesipuošė sodybos baltais drobių takais, išiestais ši nepabūgsta motinos, užtaria jas, tai visaip stengėsi jai
palei kūdras anksti pavasarį. O Morta dar tvirčiau sėdėjo įsiteikti. Viena sušukavo plaukus, kita nešė kaspinėlius, pa
staklėse ir jau ne tik žiemą, pavasarį, bet ir per rugiapiūtę rinkusi gražiausius, trečia supynė kasas, kurios storos kaip
pyškino, apskritus metus mynė pakojas, retą dienelę praleis svogūnų pynės sviro iki juosmens. Ir batukus nuvalė, ir ko
dama. Kad ir nešė jai iš visų kiemų! Nešė gijas vilnones — jinės akutes surinko, ir suknelę išlygino; buvo pasiruošusios
margoms gūnelėms ant lovos, nešė staltiesėms, rankšluos- paskutinį kuklų parėdą sesutei atiduoti, kad tik ši būtų pa
čiams, net bernai kaklaraiščiams nešė, nes išaušdavo taip tenkinta, laiminga, kad tik už visas gražiau atrodytų savi
gražiai, kad kiekvienas lopinėlis buvo tarsi gyvas,— ir mirk veiklos vakare, kuriame turėjo atlikti svarbią rolę. Betrūko
čiojo, ir juokėsi, ir saldų graudulį žadino. Kerėtoja buvo! vyresniųjų — Jurgino su Mirta ir Luko, kurių pirmasis mo
Tai ir slinko su gijų maišais visi į Lapinų kiemą, prašydami kėsi Kauno Politechnikos institute, o antroji Pedagoginėje
greičiau padaryti, dar gražesnį raštą išvedžioti, negu ano, o, mokykloje; trečiasis, Lukas, pats vyriausias, dirbo MTS me
atbėgę atsiimti, džiaugėsi, gyrė Mortos galvą, nešiojosi pa- chaniku. Tačiau ir be jų gryčia net cypė — taip buvo prisi
kiemiui, rodė visiems, nes tokio puikumėlio niekam netekę kimšusi.
— Zyliojate paskui tą drimbą, kaip velnio apsėstos,—
matyti.
užsipuolė
jaunesniąsias Morta.— Danguole, paimk vaiką, apBet šią žiemą, kai stojo nauji metai, Rimšienė atstūmė
šluostyk.
Matai,
visas išsidirbęs. Rūta, gryčią peršluok. Žmosvetimus darbus į šalį: savi smaugė. Kam be paslaptis, kad
Nukelta 6-an psl.
pienininkystės fermos vedėjo Antano Grigo sūnus Tadas rė-

— Sakau, tegu atpranta nuo rūkymo!

— Dovanok, brangioji, iki grybų
mes šį kartą nepriėjome...
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Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai
• Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators

• Radial Drill Operators

9.

• Toolmakers

• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators

• Tool Designers

• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators
Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugeba n*“do-

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mažina*.
NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS
APRŪPINIMAS.

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

BUV. VYRIAUSIOJO LIE
TUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETO VYKDOMO
SIOS TARYBOS PAREIŠ
KIMAS

Buvusioji VLIKo Vykdo
moji Taryba perdavusi vi
sus reikalus jo vieton įs
teigtai VLIKo Valdybai, o
lietuvių ir vokiečių kalba
E Ity leidimą šių metų rug
piūcio 21d. išrinktai Eltos
Draugijos Valdybai Vak .
Vokietijoje-,
dėkoja lietuvių visuome
nei, visai išeivių spaudai,
vienaip ar kitaip rėmusioms jos darbą bei jam
talkininkavus ioms,

dėkoja savo buvusiems
bandradarbiams , radijų
Ketuviškoms programoms
komentarų autoriams, ko
respondentams, šių pro
gramų redaktoriams, p ra
nešėjams, ir
kviečia visus bei visą
mūsų visuomenę dabar
dar didesniu pasiryžimu
ir pasiaukojimu remti
VLIKo Valdybą bei patį
VLlKą, kaip aukščiausią
mūsų tautos politinę vado
vybę.
j. Glemža ”
dr. P. Karvelis
J. Kairys.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABĖTAI
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

Jau loo metų sukako,
kuomet 1863 m. balandžio
3o d.viena legiono kuopa,
trys karininkai ir 62 ka
riai Meksikoje, Cameron
kaime, saulės kepinami,
be maisto ir vandens lašo
narsiai kovės i iki paskuti
nio šūvio visą parą, laiky
damiesi prieš puolančius
2 tūkstančių meksikiečių.
Visa kuopa pasirinko ge
riau žūti, negu pasiduoti.
Tai legiono garbė.Kai vis
dėl to po nelygių kautynių
meksikiečiams pavyko pa
imti vietovę, rado tris ka
rinkikus ir 49 legionierius
žuvusius,o likusius 13 be
veik mirtinai sužeistLKau
tynių metu paliko 3oo nu
kautų ir sužeistų.
Taigi, priimta ir įsaky
ta kasmet balandžio 3o d.
švęsti. lį tikrųjų minimo
ji diena švenčiamarlegionieriai atleidžiami nuo pa
baudų/daboklės dovanoja
mos/.nėratarnybos, visi
laisvi,daro,kas kam patin
ka. Todėl ir šis įvykis le
gionui istorinis-Kiekvienoj
vėliavoj Cameron vardas
įrašytas greta šūkio:hon
neur et fidalite/garbė ir
ištikimybė/.
Štai ta proga

KELI ĮVYKIAI,
atsitikę Cameron šventės
metu .Susidarė grupė gink
luotų baltkepur ių-legionie
rių/išeidami visada turėda
vome ginklus, net sėdint
kine/.Legionieriai sulaikė
SKAITYTO JAMS' PRENU
MERATORIAMS:
"ELTOS INFORMACI
JOS" / biuletinis lietuvių
kalba / š. m. spalio mėn
| Leidžiamos New Yorke.
(Adresas:
ELTA
29 West 57 th St.Fl.lo
New York, N. Y. Iool9
U.S.A.

Galieni gatve važiavusį
džipu kolonialinį leitenan
tą su moteriške europiete.
Jaunas karininkas buvo
bepradedąs prote stuot grą
siūdamas,dėl to jis vietoj
buvo nušautas.C moteris
kę nurengę paleido...
Džipą padegė,Toliau užpuo
lė kiniečio laikrodžiųkrau
tuvę, išdaužė langus, išne
šė brangenybes -auks inius
daiktus ir išdalinę žygiavo
toliau. Susirinkę į "Papri
ka'kavinę, prigėrę "šumo"
/ ryžių alkoholis, panašus
į mūsų degtinę/ ir pradėjo
gaudyti į tuščius butelius.
Seimininką-anamitą sūri
šojiepė jam žiūrėti į "spėk
taklį". Jo žmona ir dar 2
kongai nuręngę nuogai, lie
pė šokti. Seimininkas su
ašaromis prašė nedaužyti
turto-pasigailėti.bet jį nu
šovė.O moteris išprievar
tavo... Prie legiono prisi
dėjo jūrininkai.
Neužilgo atskubėjo žan
darai su policija malšinti
triukšmadarių.Bet nepavy
ko. Prasidėjo susišaudy
mas .Po ilgų kautynių atvy
kušiam legiono patruliui,
kuriam vadovavo "adju
tant" - viršila, žiaurus ir
drąsus vokietis Schwarz.
Vis dėlto pavyko draugus
nuginkluoti ir pristatyti į
Cholon kareivines.K itą die
ną generolas
DE LATTRE DE TASIGNI
išleido griežtą įsakymą:
Legionui 6 mėn. draudžia
mapasirodyti Saigone.Nu
ėjęs apžiūrėti "herojų",ne
rado jų eilėse su "mėlynė
mis" ar apraišiotom gal
vom/mat, tokie buvo pas
lėpti/.
Už pabaudą karo vadovy
bė įsakė įvykdyti "atsisvei
kinimomedžioklę".. .Ge
gužės 2 d. rytą, vos pas iro
džius pirmiesiems saulės
spinduliams virš mėlynos
tropikų jūros ir Azijos že
myno, visus mus prikėlė .
Dvi paras aš nelaimei tu
rėjau karštlige-maliariją
bet reikėjo ir man, kaipo
seržantui parodyt pavyzdį
kitiems .O įsakymas griež
tas:visiems legionieriams
skubiai ruoštis į žygį .Iš vi
so mūsų buvo apie 18o leg.
ir 5 karininkai.
Rengėmės labai nenoro
mis, nepatenkinti ir keik
damiesi.. Neturėjome nei
tinkamos kautynių apran
gos, nei gerų ginklų. Gavo
me tik lengvuosius automa
tus,šovinių,na,ir žinoma,
parai maisto - konservų
amerikinius davinius;? vy
rams- dėžė.Paskirstė į 2
kuopas po 9o ir 8 būrius ,
Kadangi trūko karininkų,
todėl vienas būrys ir man
teko; jame buvo aaugiaus ia
vokiečių ir du lietuviai.
Vyr. vadu buvo mūsų 23

K. KIAUŠAS fa- J- SIAUCIULIS.

TeL DO 6-3884.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalą* $ 120.000
J. Skučą*, Pre*. RA 2-6152
6966—44 Are. Rsmt.
Superkarae sklypu* ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.
Už indėliu* mokame 8% dividendų.

ŠTAI SĄLYGOS

ŠTAI KĄ DARYTI

’ pSv‘esSs,8tatrt'

džio 15 d., išskyrus išvirši
nį dažymą ir namų aplinkos
užbaigimą.
Galite gauti brošiūrą su dau
giau paaiškinimų ir registrą
cijos form^ iš artimiausios
Darbo įstaigos, kiekvienos
Central Mortgage and Hou
sing Corp. įstaigos ar iš pa
što įstaigos, jei kur nėra Dar
bo įstaigos ar C.M.H.C.įs
taigų. Jūsų namų statybos
rangovai taip pat gali tai su
tvarkyti. Galėsite įeiti į sa
vo namus pavasarį ir gauti
$ 5OO.OO.

’ Smis“ ktos Pastatyti
• ^ltte ?us įpirkti jau ki-

• cluak-^us na®us

• Gali būti vienos šeimos
namas ar didesnil^aciau negali būti daugiau
kaip 4 vienetų /kiekvie^ vienetas turi teisę
. n v Paskatas po $500/
Dradėtas
1E n 1 t 1?pkriCl° mėnesio
d- > b,et negali būti dau giau padaryta, kaip pirmo
jo augsto rėmai, ir namas
turi būti užbaigtas galutinai
nevėliau kaip 1966 m.balan-

f WINTER BUILT |

RYKITE TAT DABAR.
STATYKITE NAMUS ŽIEMA’

Issued
ai.tk-.:.,, of Hon.
.
...
ssued hu
by authority
Allan
J. MacEachan. Minister of Labour. Canada.

brigados pulkininkas De
SU GEN.DE GAULLE
rezistencijos kovotojų ei
lese Londone, Anglijoje
Viename būry buvo j. ser
zantas Sandmeyeris. žiau
mlsV°kieČių žydas, kuris
1945 m.,mums atliekant
apmokymą,Sacharoj, Krei
der kaimely,mus labai var
gino-varinėjo, keikdamasis o • .Dabar buvo gera pro
ga"atsilyginti".Dar antra
sis žiaurus mano 3-čio
batai, viršila belgas Van
Timmers irgi pakliuvo į
šią medžiokle.
Daugiau bus.

AUŠROS VĄRTU PARA PI
—1,442,31. Vandens taksos
JOS ŽINIOS
jau užmokėtos. Nuosavybės
-Papildytas virtuvės in mokestį mokėsime rugsėjo
venterius iki 3oo, nes po mėnesį, /'teityje mūšy vau
vienų metų vartojimo tam dens taksos sumažės, nes
tikra inventpriaus dalis miestas ir vyskupija susita
susinaudojo.Sių metų vir rė,
bažnyeio ir kleooni
tuvės reikmenų amortiza jos galės taksas mokėti pa
cija siekia apie $45. oo.
gal skaitiklį.
-Regularus A. V. parapi
— Seseles prašo pranešti,
ios choro darbas numato ka<i jy darželis jau veikia.
mas pradėti pirmą spalio Vaikučiai jau priimami.
sekmadienį.Taip pat ir vai
kūčių choras pradės meti
nį darbą šį sekmadienį.
-T uosiam ė s taip pat užginto
JEI TURITE
keti taksas miestui: Šiais
metais mūšy vandens yra
$645,63, nuosavybės taksos REUMATINIUS

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman's
Woollens & Textiles
4 115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2ted Are., LaSalle.

Tel: 366-5300.

JOE’S BUTCHERY & GROCER

urmo kainomis

(30—40% žemiau rinkos kainų)
IMPORTUOJAME 15 ANGLIJOS^
gtiiaiuiss angliška* vilnones medžiagas vyriiiriein* ir
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kažmiro ir šilk, skarelių.
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS
vyriškiems ir moteriškiem* kostiumam* ir paltam*.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.
SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

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 J VISAS MIESTO
DALIS.

1918 FRONTENAC ST. Montreal.

A. NORKELUJNAS
Commisioner of the Superior Coud of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

VISŲ RŪSIŲ DRAL DIMAS.

LA 4-0209.

6695__ 35-ta Ave., Rosemount (k. :np. St. Zotique)
Montreal 36, Que.
Tel. RAymond 7-3120.
Tel. 525-8971

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

T. Laurinaitis

Tel: CR 7-0051. MONTREAL

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS
(vairu* siuntiniai. Maisto siuntiniai ii Anglijo* ir sandė
liu, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:
automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijantų
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.
1674 Couvrette, St. Laurent. 9.

(Prieš*!* „Nepriklausomo* Ūetuvoa” redakcija)

Tel.: garažo 366-0500
namų 366-4203.

ME Z-6Z2Z

DE LUXE CLEANERS
S„. P. RUTKAUSKAS

_- -_—

117—6th Avenue,

Tcl. RI: 4-6940.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengva* manna*
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

SKAUSMUS

Iš čia pasiųsite siuntinius savo artimiesiems
garantuotai skubiausiai ir

Adresas: 547 Laflenr Str., LaSalle.
Montreal, P. Q.

Ir vėl Kanados Vyriamekmaslein^S metu> siūlo giae’ tlOr®dama Paskatinti namų statyfsti
mą
Kiekvienas
'^OQ08 in8pekciios ka^P
~
atneš Jums $ 500.

Telefonas 7 6 8-667 9

WIN DSOR
BELLAZZI - LAMY.INCDO 6-6941
7682 Champlain Blvd.
LaSalle
(vairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų hi/naa

Intuliacija, Ten - Test, Masonite, atatybinia popieti*.

0RV CLEANERS

....

ib„.

Niujorko valstijoje, Syracuse
mieste, išrastas naujas prepa
ratas naudotis namuose, ir
tūkstančiai, ku.ie kenčia nuo
reumatizmo K'anadoje, Jung
tinėse Amerikos valstybėse ir
kituose kraštuose, sako, kad
jis yra labai naudingas. Dau
gelis pranešė, kad pajuto pa
lengvėjimą panaudojus šį pre
paratą tik kelias dienas.
Mr. Delano rašo: „Padėti
kenčiantiems, jei dar nesate
išmėginę mano metodo, mie
lu noru atsiųsime jums pilno
dydžio 90 centų vertės dėžutę
už žemą kainą. Jokių kitų įsi
pareigojimų.
Šis mėginimas
turėtų padėti jums“.
Jei jums nepadėtų, kaip dau
guma yra tvirtinę, kad jiems
padėjo, vistiek būsite tikrai
patenkinti. IškLpkite šį skel
bimą ir kartu su savo pavar
de bei adresu, pridėję 25 cen
tus už bandomąją siuntą, pa
siųskite šiuo adresu:

THE DELANO CO. LTD.
417 St. Peter St. Room 28.
Montreal, Que.
DELANO JAU YRA DAUG
ATSIEKęS REUMATIZMO
SKAUSMŲ SUMAŽINIMO
SRITYJE
Pastaba: Tai atviras ir sąžiningas
pasiūlymas, kuriuo turėtų su
sidomėti visi turį reumatiz
mo skausmus.

6 PSL.

NEPRIKLA US O

LIET‘U

MĄ
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PIRKITE

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 4%% ir už
asmenines paskolas „Parama“ ima 7% vieton 7 % %.
Už paskolas ir — morgičius — 6%%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveru apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje,
bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis,
gyvenantis Kanadoje.
K a.s os valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 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.

Lietuviai advokatai

NEIMAN, B1SSET
A SEGUIN
Barrister*, Solicitor*,
Notary Public.
38 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5. Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501
Re*. BE 3-0978

Canada Savings
Bonds

A.E.McKEGUE, O.C.
Barrister and Solicter

Advokatas ir Notaras
Telefonai: E M.4-1394

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

EM.4-1395.
1008 Northern Ont.Bldg.
330 Bay Street.

LIETUVIAI VERČIA KALNUS
Reportažas iŠ Montrealio

Pilniausia to žodžio pras
me tautieč iai ve rč ia kalno
no dalį ir užpila ežeriuko
pakrantę, rengdami pato
gesnį nuvažiavimą sMdinin
karas.
Svarbiausioj miesto gat
vėje.kaip ant mielių auga
$ 3oo.ooo vertės, Vytauto
klubo pastatas.
Pasigėrėtina Sv. Kazi
miero bažnyčia , kurios
bokštą galima matyti nuo
Mount Royal.
Apsistojus pas Vytauto
klubo pašalptnės draugi
jos sekretorių, Leoną ir
Marytę Gudus ir kontrakto
rių Vytautą Slėnį, netik ne
buvo galima išvengti jų nuo
širdaus priėmimo, bet te
ko iš arčiau susipažinti su
viena iš didžiausių lietukolcnijų.
Dalyvaujant sekmadieniopamaldose teko nusteb
ti išgirdus kleboną Jucevi
čių naudojant tris kalbas
pamokslo metu.Sv.Kaz imie
ro bažnyčia, statyta 1956 m.
atrodo gan patraukliai ne
tik iš laukąbet ir iš vidaus.
Modernus išorės stilius
nuosekliai derinasi su pa
prastu stogu ir tas, be abe
jonės, sumažino statybos
išlaidas .Viduje,tiek bažny
čioje.tiek apatinėje salėje
daug erdvės.Kuklus alto
rius turi dominuojančią Šv.
Kazimierostatulą, o pato
gios lonkos turi ne tik mal
daknygei vietą, bet ir ran
kinukui ar skrybėlei paka
bą.
Gražiame popietyje teko
apsilankyti šeštadieninės
mokyklos surengtame, inž.
Rimšos tvarkomam pikni

KAIMAS KRYŽKELĖJE

ke, kuris įvyko prie Ste .
Adelės,To mylių nuo Mont
realio. Čia jau Laurentien
kalnai,pas įžymėję patogio
mis,žiemos sportui naido
jajjiomis pakalnėmis.
Šioje vietoje, kaip tik ir
yra padarytas naujas ir drą
sus žingsnis. Turėdamas
gerų idėjų, Pranas Juodko
jis su saujele bendramin
čių nupirko 16o akrų kalną.
Pokeletos metų,pašlaitėje
atsirado slidininkams kel
tas,padarius cementinę už
tvanką iš sraunaus upelio
tapo ežeras,prie kelio išdy
go apvalius metus veikiąs
restoranas, o pakalnėje di
džiulis, visą sieną užiman
čiais langais sportininkų
poilsio namas. Šiuo metu
p.Juodkojis rengia antrąjį
keltą .Dėl to reikia užpil
ti dalį jo paties padaryto
ežero.Jis kalbina vieną iš
pirmųjų iniciatorių ir stam
besnį šėrininką A.Norkeliū
ną grįžti atgal į jų projek
tą. Stebintis naujuoju, neį
prasto verslo užsimojimu,
Juodkojis aiškina, kad su
didesniu pinigu tą viską pa
daryti būtų labai lengva .
Prie dabartinių, kuklių są
lygų viską reikia daryti la
bai apskaičiuotai ieškant
būdų, kaip patraukti tautie
čių finansinį dėmesį šiai
pelningai žiemos sporto
vietai.
Nors darbo diena,bet Vy
tauto klube yra žmonių. Da
lis iš jų garsiaikalbasi lie
tuviškai.Pasidaro kažkaip
jaukiau išgirdus savą kalbą
šioje sujauktoje, šalia au
gančios statybos, tik laiki
nai paliktoje patalpoje. Pri

Atkelta iš 4-to psl,

GALITE PIRKTI LAKŠTUS NUO $50 IKI 1O. OOO
ASMENIUI, PO $ 50, $lOO, $500, $ IOOO IR
$ 5000.

JUOS GALITE PIRKTI GRYNAIS PINIGAIS AR BA DALINIAIS ĮMOKĖJIMAIS 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 .KUR GAU
SITE PILNĄ JŲ VERTĘ, BE TO IR NUOŠIMČIUS.

Tai puikus būdas taupyti
siartinus prie savųjų stalo
paaiški,kad Pr .Sinkevičius
yra atsivedęs iš Amerikos
atvykusius svečius p.Ben
doraičius ir J.Matusevičių.
Klubo šeimininkas pSkrupa
kas dienos metu suspėja
suktis vienas .Jis aptarnau
ja svečius,atsiprašo už ne
tvarką ir aiškina, kad už
poros savaičių jie jau kel
sis į naująsias patalpas.
Mažai pažinus montrea
liečius, viskas yra labai
įdomu. Jų mintys atrodo
naujos ir skatinačios. Sa
votiškai miela suradus tau
tiečių , kurie nesirūpina

vien tik aštuonių valandų
darbo pamaina.
Esant Montrealy negali
ma neaplankyti pirmąjį lie
tuviškos kultūros lopšį,
spausdinto žodžio židinį .
Prieš metų eilę laukuose
matytas pastatas yra įsi jungęs į gatvėje apstatytų
namų eilę.išorėje namas
atrodo kukliai bet iš vi daus gan erdvus.Redakto
rius J .Kardelis ir p.Paukš
taitis taip užsiėmę naujo
" Nepriklausomos Lietu voš" numerio ruošimu,kad
visai nepastebi atvykusių
interesantų. Jiems labai

trūksta darbo rankų.Re
daktorius tiek užsiėmęs
techniniais laikraščio lau
žimo darbais, kad jam ne
belieka ląiko redagavimui.
Nors nemalonu trukdyti
darbščitosius žmones,bet
įdomu patirti pakeitimus,
kurie "NL" padarė didesnę
įdomesnę ir taip gausiai
iliustruotą . Redaktorius
aiškina,kaip visa tai atlie
karna, kaip išeina ryškės
nės iliustracijos, o Paukš
taitis triūsia prie popie
riais apversto stalo. Jam
nėra lengva, nes nėra pa
kankamai pails ėję s nuoįvy

kušlų sūnaus vestuvių.
Iš arčiau pažinus ryžtin
guosius montrealiecius,
gaunasi spalvingas, kūry
bingai pulsuojančios kolo
nijos įspūdis.Dienos grei
tai bįa, reikia tęsti atos
teginę kelionę, o p. Gudai
ir V .Slėnys nenori apie tai
ir girdėtLKai pagalvoji tie
siog neįtikėtina, kad mū
suose daryra jaudinančio
nuoširdumo žmonių.
S. Pranckūnas.

vaikai kurtę šeimas savoje
tautybėje. Kai tas atsiekia
ma,tėvai,gimtinės ir visa beri
druomenė yra laimingi, kad
savi stiprėja.
Šeštadienį spalio 2 d. to
rontiškiai Aldona Baikus-Bai
kauskaitė su Raymundu Zadurskiu sukūrė šeimjį, šliūbę
davė Tėvas Paulius Prisikė
limo parapijos bažnyčioje 11
vai. Vargonavo kun.Jurkšas,
solo giedojo Clieedukas.
GRAŽIOS LIETUVIŠKOS
Svečię tarpe buvo pusė se
VESTUVĖS
nos
emigracijos lietuviy ir
Visy emigrantę svajonė,kad
pusė naujos, daugiausia iš
tabakininky rajono Delhi siems
šienas
baigiasi.
Gaigalas
jau
vežimą
iš
turgaus
par

Simcoe. Mat Raymondo tėve
nosį į šalį?
liai turi ten tabako ūkį. Sve
Iš tiesų priešais stovėjo bulvinių blynų dubenėlis, grieti sivarė. .. praėjusį pirmadienį.
— Gaigalas vienkiemyje, ant pliko lauko tupi, o tau La
nės puodynė ir stiklinė arbatos, į kurią Rūta įdėjo gerą pusčiy tarpe buvo ir kun. dr. J.
pino daržinė panosėje.
šaukštį bruknių uogienės.
Gutauskas, Delhi liet, para
— Kaip nors ištempsime iki pavasario, kaip nors...— pa
— Valgyk, tėvuli, valgyk.
pijos klebonas.
Paglostė dukterį meiliu žvilgsniu. Greitai ir ta bus darbi kėlė balsą, skubėdamas užbėgti už akių Birutei, kuri buvo
Jaunoji Aldona prieš porę
ninkė, greitai... O Morta lyg atspėjo jo mintį. Pasilenkusi vėl beužšokanti ant motinos.— Kas žino.. . Gal to paties
metę yra baigusi Toronto uni
šieno nebereikės. Gal...— Nulenkė dar žemiau galvą, žiau
ant primuštuvų, rišo nutrūkusią giją ir kalbėjo:
versitetę niursiy skyriy, jau
— Grigas kalbino Rūtą eiti prie vištų. Geradėįas! Ver noje, rijo dideliais kąsniais, tartum norėdamas nustumti
nasis Raymondas tęs studi
čiau aš mergaitę išleisiu prie vaikų pas kokį tarnautoją į pro gomurį naują rūpestį.
jas
Toronto universitete.
— O kas? Ar mirti ruošies? — drėbė Morta, įerzinta vy
miestą. O jiems savo valgyk, drabužį piešk, ir svaras neišeina
Vaišės
vyko vakare Prisi
ro tylėjimo.
už darbadienį.
kėlimo
parapijos
salėje, sve
— Taigi kad šneka, karves atims... Lapinas...— su
— Ponai atsirado. Be samdinių nebeapsieina,— įsiterpė
čiy daug iš visur privažiavo,
šnibždėjo.
Birutė.— Aš geriau už svarą dirbsiu visiems, negu už ėdalą
ypač dzūkę, mat jaunosios
— Kas? Lapinas atims? Kalbėk aiškiai, nemėgliojęs iš
prieš vieną lankstysiuos.
motina yra simpatiška dzūkė,
antro
galo.
Net
gėda
žmonių,
jei
girdėtų.
Kokias
karves?
— Kaip nesilankstysi, dukrele, kaip, vaikeli? .. — su
išauklėjo dukterį lietuviško
skubo tėvas, nes pamatė, kad Morta sujudėjo, lyg ant adatų, Kas atims?
je dvasioje.
— Toleikis atvažiavo. Sako, daugiau kaip po vieną ne
pasiruošusi šokti dukteriai į akis.— Pati matai, kokie mūsų
Motina A.Barkauskienė yra
leis
laikyti.
..
aruodai.
aktyvi
lietuviškoje veikloje,
— O kur jis antras dės? Suvalgys?
— Tai kam Jurginui su Mirta kišate? Jie gauna sti
didelė
rėmėja gėrę darby , ne
— Be dviejų karvių mums sausysta. . . Tokia krūva. . .—
pendiją. Užtenka valgiui apsimokėti.
pamainoma
ir nepailstama
Lukas
apvedė
akimis
vaikus.
— Jiems mažiau sukišame, negu tau,— atrėžė motina.—
darbininkė
priejlietuvišky
pa
—
Degtuko
nepakišo,
jis
jau
gaisrą
gesinti
šaukia,
—
su

Kolūkyje sausai duonai neužsidirbi, o punti apteptą už
rengimy
.
p.
Barkauskienę
yra
niekino
Rimšienė.
—
Nėra
tokio
įstatymo
atimti.
tris.
veikli
narė
studentę
Rėmėjy
— Žinoma, — įsiterpė Birutė. — Niekas neatims. Patys
— Inteligentai, kaipgi. .. Jiems reikia į kiną nueiti.
būrelio. Ji turi Bloor g-je
Mirtai — saldainių, Jurginui — cigarečių. Gal nerūko, sa parduosite.
—
Taigi
kad.
..
“Dona“ rūby krautuvę.
kysit? Siųskit daugiau: užsirūkius, sočiai pavalgius, norisi
—
Kai
bus
per
daug,
tada
parduosime.
Na,
visi
prie
Jaunojo tėvelis p. Zaduršalaus atsigerti. ..
kis Lietuvoje buvo Kauno Ve
— Eik lauk! Gult, šuo, nelojęsl — Morta pasistojo stak savo darbo! Gana tuščiai ambryti! — sukomandavo, iššokda
ma iš staklių, nes saulutė jau leidosi, ir nuvargusios akys
terinarijos instituto darbuo
lėse.
Birutė plykstelėjo rudomis akimis ir atlėžo, susidūrusi sunkiai beįžiūrėjo nutrūkusią giją.— Lelija, atnešk žabų!
tojas. Dabar prie Delhi turi
Rūta, bėk karves pamelžti, o tu, Danguole, prie kiaulių, kol
su maldaujančiu tėvo žvilgsniu.
tabako ūkį. Kaip vienas kal— Galėjai daugiau prisišienauti.— Morta šliūkštelėjo nesutemę. Lukai!
bėtoję - sveikintojy pažymė
— Nagi...
pykčio likučius ant vyro.— Kas netingėjo, po pustuzinį ve
jo,
visos merginos džiaugia
— Karvėms burokų pamėtyk.— Prišokusi užtrenkė du
žimų parsigrūdo iš kolūkio pievų.
sis,
kurios gaus darbščius
— Taigi kad... ir mano panašiai... bus... Nesnau- ris, kurias Birutė su Danguole išlėkdamos buvo palikusios
p.Zadurskio
4 sūnus. Kr.
praviras, ir nubėgo į virtuvę kaisti vakarienės.

gus užeitų, neturėtum kur akių dėti. Mergų kaip dūmų iki
lubų, o per šiukšles negali perlipti.
— Rūpiniesi, lyg pati lauktum jaunikio,— burbtelėjo Bi
rutė.
— Kas tave už liežuvio traukia? Ko birbi, kaip avis į
uodegą įkirpta? Gal nori per vožtuvus? — grasiai paklausė,
dar pikčiau trankydamasi staklėse.
— Nei noriu, nei gausiu.
— Tai duktė, tai paguoda! Motina žodžio negali pasaky
ti; ūdyja kaip kokią kalę.
Joms besibarant, iš Lapino grįžo Lukas. Prisiglaudė prie
stalo kampučio, parėmė smakrą ranka ir pro atitirpusį lan
gą žiūrėjo į žąsų pulkelį kieme. Lapino žąsys.. . Savų vie
na belikusi. Veislei.
Ir vėl ėmė bėgti mintys, lyg kokie užpuolikai priešais.
... Iš Raudonikio šimtas rublių, ką pečių įmūrijo. Ši
leika dar neužmokėjo už tvartelio stogo perdengimą. Iki
kito pirmadienio gal pasiseks padirbti antrą statinaitę. Pri
dės kelias poras klumpių, tuziną šaukštų. Susitaupys pi
nigo, kad tik turgus būtų žmoniškas. Beveik antra tiek šį
mėnesį užjudėjo Morta staklėse. Kai iš šalies žiūri, juk užtek
tų? Tvarte dvi karvės, telyčia. Rudenį šešis avinus pa
plovė. Dėkui Dievui, daržas neblogai paaugo. Užteko bul
vių peniukšliams, kurių paskutinį nuvertė kokį dvylikos
pūdų. O skalsos kaip nėra, taip nėra. Ir kaip bus, jeigu
dvylika bumų valgo, o tik pustrečios poros rankų dirba? ..
Ė-ė, kam sakyti, ko užsipulti. Dirba, stengiasi mergaitės.
Danguolė prie pašarų išdavimo, sandėlininkė. Nuo tamsos
iki tamsos ant kojų. O Birutė melžėja. Ar tai juokas tuziną
karvių apeiti? Kruta mergaitės. Darbadienių išdirbo be
veik dvigubai tiek, kiek numatyta valdybos. Bet kas iš to?
Ėjo, tempė klupdamos, kaip tas arklys manieže, o metų
gale visą atlyginimą parsivežė nepilnomis rogėmis.
— Ko rymai, kaip marti, vakar vesta? — šūktelėjo Mor
ta per petį.— Ar Motiejus privaišino, kad nuo valgio suki džiau...— teisinosi.— Ko benorėti — čia pat kovas. Vi
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Ilduodamo* asmeninės paskolos iki S,000 dol,
morfičiu paskolos iki 60% turto vertės.
Už Šerus mokama 4%% dividendo iš pelno, už
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybes ir paskolų
draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 v«L p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. —-S

SI MAIN St E. Room 207.

Tol JA 8-0811

JAUNIMO VAKARAS
Daugelį mėty, Hamiltono stiprias tautybiy grupes Lietaut. šokiy grupė “Gyvataras“ tuvos labui ir laimėjo trečią
užpildė sceną savo meniš ją vietą . Mūsų sąlygomis “Gy
kais pasirodymais. Visokiau vataras“ pasiekęs netikėtos
si minėjimai, šventės, Lie aukštumos, nepaskcndo lau
uviy Dienus neapsiėjo be ry vainike, bet dar su didės
šios grupės įnašo. Lietuvos ne energija, mūšy taut, meno
vardo reklamai svetimtaučiuo puoselėjo toliau.
se “Gyvatarui“ vienam iš pir
Kad šis tikslas laikui bė
myjy lietuvišką grupiy, buvo gant ir šokėją sąstatui sęsatidarytos durys. Ir jo dėka, tant nepradėtą merdėti, buvo
Lietuvos vardas svetimtau- apjungtos beveik visas Ha
čiy spaudoje, buvo minimas miltono jaunimas. Sudaryta
su pagarba. Trofėjos, aukso paskiros grupės pagal amžiy,
medaliai, pagyrimo laiškai paskirta prityrę vadovai.Tuo
l rūpės vadovei G. Breichma būdu, visas “Gyvataro“ sjs
nienei buvo suteikta sveti tatas pasiekė gerokai virs
mąją instituciją.
100 lietuvišką siely.Kad bū
Didžiausias dėmesys gy. ty šokėjams tikslas ruoštis
vatarui“ buvo kreipiamas Ka reikėjo jiems duoti progą ir
nados Tautinės Parodos To pasirodyti, nes be tikslo ronte, meninės dalies vado nėra darbo. Nesvarbu, kiek
vybės. Skaičiau vieną laiš jis padirbs, tą patį atlygini
ką “Gyvataro “ v-bei, kuria mą gaus. Tam tikslui, nors
me labai apgailestauja, nega ir labai nepatogiu vasaros
lėdami turėti mūšy gražiąją laiku, buvo rizikuota pasta
šokėją, vakaro progran aijiTo tyti viso sąstato koncertą
ronto vokiečiy “Torontoe Zei- ■■a,T’iltone, su visu 100 šotung“ meno kritikas B.A.Rei- kėjy.Deja, toks pat sąstatas
chenbackrašo, stebėjęs dau buvo ir publikos, tas ir iškė
gelio tautybiy pasirodymus: lė jauninuii klausimą: ar ver
“visos grupės buvusios ge ta mums dirbti? Po daugelio
ros,tačiau G.Breuchmanienėę svyravimą, visgi buvo priim
vadovybėje atlikti šokiai,bu ta, kad reikia dirbti.
Ir taip nejučiomis prabėgo
ve ypatingai užbaigti Šoke
15
mėty,kuriuos “Gyvataras“
jos žaviais drabužiais, pri
pasirįžęs
šiais metais atšvęs
minusios Karalaitės iš Nibe
ti.
Jaunimo
Centras paskati
lungy dainos“.
no
“
Gyvatarą
“ vėl išeiti pil
Tiesa, ir mūsą spauda ne
pašykštėjo pilnai užtarnauto noje didybėje, su visy šokė
įvertinimo ir gražią minčiį ją sąstatu. Ta proga, jauni
mas pasiruošęs stebėti ir mū
“Gyvataro“ sąskaita.
Tai daugumoje ir viskas, sy senimo linksmąją dalįką mes “Gyvatarui“ atlygino šokius, su bufetu, geru orkes
tru bei kitoms linksmybęmis.
rre už jo vadovės, bei pačią
Jaunimui tai didelis uždavi
šokėją darbą, nemigo naktis nys.
Tačiau, jaunimas lieka
ir nuplėštus batus. 0 jy,per
jaunimu ir entuziazmo ir enc^
15 metą įtempto darbo, susi gijos pakanka. Vieno tik pra
darė didoka krūva.Prisimena so iš mūsą - moralinės para
me visi neseniai “Gyvataro“ mos.
vestą sunkią kovą su 30-ties Pastaba: Sekime NL pusią
tautą geriausiomis grupėmis piuose tolimesniy tuo reika
Toronte. Maža dalis tada įė lu informacijos, iki vakaro
jo į šokėją padėtį,suteikiant skelbimai pakvies visus į
paslaugą bent transportu.
vieną didelį subuvimą; kon
Nežiūrint visy trūkurrą ir certą - šokiy vakarą.
vargą, mūšy gražusis atžaly
nas, nugalėjo 27 turtingas ii

Ramiajame vandenyne, maž
daug 2.400 mylių į vakarui nuo
Čilės yra Velykų sala, kur gyve
na apie 1.200 žmonių, izoliavusi
nuo visų ir turi savo specifinę
kultūrą ir papročus. Mokslininkai
susidomėję salos gyventojų sveikata, papročiais ir kultūra.

Amerikoje sėkmingai išbandy
tas lėktuvas F-lll, kuris skrisda
mas ddeliu greiču suglaudžia sa
vo sparnus, o pakildamas ir nusi
leisdamas, arba lėtindamas greitį
tuos sparnus išskečia. Lėktuvas
išvysto milžinišką greitį ir gali iškilti labai aukštai.

KALĖDOMS

DOVANU

PAJĖGUMUI

UŽJURIN?

Veiklios Wellando KLB apylinkės Medžiotojų-Meškeriotojų Klubo valdyba /iš kairės į deginę/: pirmininkas
E.Gudaitis.medžiojimo vedėjas P.Šalkauskas, sekre
torė K.Blužienė, meškeriojimo vedėjas V. Jasulaitis,
kasininkas P. Bersenas. Plačiau apie Klubą praeitame
Nepriklausomos Lietuvos numeryje.

H A M I L TONAS
sla nariu žiniai

PAKLAUSKITE

SAVO PAŠTO
PASKUTINES

S LA 7 2 kuopos narių su
s trinkimas kviečiamas š.
m.spaltų 17 d.sekmadienį,
3 val« p. p. Lietuvių Namų
patalpose. Įėjimas iš King
Str.pusės.
Po vasaros atostogų su
sidarėdaug reikalų,todėl
laukiame skaitlingo ndrių
atsilankymo.
Valdyba

i

Toliau paminama, kad
nuo 1951 m. "Algoma"plieno fabriko išplėtimui bei
patobulinimui ir paįvairi
nimui išleista 314 milijo
nų dolerių, o tik laike pas
kutinių kelerių metų pa grindinės kapitalinės išlai
dospasiekdavo nuo 35 iki
4o milijonų dolerių kas
met. Didelė plieno paklau
sa ir pareikalavimas ver
čiąs daryti šį fabriko padi
dinimą ir išplėtimą, o di
desnio mąsto išplėti mo
darbai vyriausybės pagei
davimu/trūksta atitinkamų
darbo jėgų stafyboje/neSrasidėsią ligi 1967 mJvyk
žius šį fabriko išplėtimą,
padidėsianti ir metinė plie
no produkcija apie 4o %t.y
nuo dabar pagaminamų
2.45o.ooo tonų pakils ligi
3.75o.ooo tonų.

SEMINARO ŽINIAI

Lituanistinis Seminaras
pradeda darbą spalio 17 d.
lo val. 3o min./po lo vai.
mišių/ pernykštėje patai
poje.
Buvę klausytojai,taiipat
ir nauji mokiniai,maloniai
prašome į seminarą atsi
lankyti.
Seminaro seniūnai

SIUNTIMO

Niekuomet nebuvo geresnės progos mo
kintis. .. ir keliauti Kanados kariuomenė
je. Kanados ginkluotų pajėgų suvienijimas
sudarė galimybes karjerai, apie kurią ap
simoka pagalvoti. Jei jūs atitinkate Kana
dos kariuomenės standarto reikalavimams,
jūs galite turėti visam gyvenimui gerą kar
jerą, kuri yra interesuojanti ir gerai apmokarna.

Norint daugiau sužinoti apie pasaulyje mo
derniausias kariškas pajėgas, susisiekite
su vietos Canadian Armed Forces Career
Counsellor.

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

PLEČIA "ALGOMA" PLIENO FABRIKĄ.
Sis fabriko išplėtimas
pareikalausiąs didesnio
darbo jėgų padidinimo, ku
rios rugpiūcio mėn. sieku
sios 86 5o darbininkų bei
raštinės tarnautojų. Ta
čiau neminima,kiek naujų
darbininkų reiks samdyti.
Ta pačia proga virš pami
nėtame laiške užtikrina
mi šėrtninkai, kad Ilgi šių
metų galo fabrikas dirb
siąs pilnu tempu.

SUVIENYTA

AR SIUNČIATE

SAULT ST. MARIE, ONTARIO

Didžiausios mūsų mies
to darbovietės "Algoma"
plieno fabriko prezidentas
ir pirmininkas David S .
Holbrook laiške šėrininkams ir vietiniame "Sault
Star" paskelbė apie numa
tomą didesnį fabriko išplė
timąbei padidinimą laike
sekančių ketverių metų.
Šiam tikslui išleista 175
milijonai dolerių.

45 pėdų (15 metrų) diametro
saulės spindulių koncentratorius
Amerikoje yra pats didžiausias
pasaulyje, kuris automatiškai se
ka saulę nuo horizonto iki hori
zonto ir įrengtas studijų tikslams
saulės šilumą paversti energija.
Dešimties inčų fokuse sukoncen
truota saulės spindulių šiluma iš
vysto virš 2.000<’F karštį.

jeKanadoj, pavyzdžiui, Ha
milto io plieno fabrike,ku
ris truputį didesnis už mū
sų "Algomą", mokamitokie
patys atlyginimaiskaippas
mus, tačiau Hamiltono gy
ventojai mažiau moka už
vaisiusSdaržoves,mėsą ir
daugelį kitų dalykų, nekal
bant jau apie malones nį kli
matą ir malonumą gyventi
didelėje lietuvių kolonijoje
ir didesniame centre, o tat
ne mūsų "pasaulio užkam
pyje" ir "mažoje lietuviš
koje salelėje".

Skautų skyriaus vedėjas
L. Eimantas.
ŠI PARAMA BUS NAUDIN
GA IR MUMS

Prieš kurį laiką šioje
vietoje teko pasisakyti dėl
lituanistinio lavinimo rei
kalingumo mūsų vienetuo
Tačiau at rasime ir nela
se .Kadangi kitokių nuomo
baį malonių dalykų ir fak
Dar ir daugiau ką iš "ki nių šiuo reikalu nepasiro
tų.Stai, pavyzdžiui, nuo š. tos medalio pusės" galima dė,tai manydamas,kad ma
m.rugpiūčio 1d. remiantis būtų prirašyti,bet be nt tuo
no kuklios mintys rado
nauja darbo sutartimi "Al tarpu, susilaikysime.
pritarimą,norėčiau šia te
goma" fabrike dirbantie
Korespondentas.
mą dar š iek tiek papildyti.
siems pradėta mokėti tru
Norint vienetuose reikia
pučiuką padidintos algos,
mai išeiti nustatytas paty
o miesto biznieriai tam į- LIETUVIŠKO FILMO
rimo laipsnių programas,
vykiui atžymėti jau iš anks NEGALAVIMAI
atrodo, kad tų programų
Lietuvoje
nebe
pirmie
to buvo daugiau negu atltin
lituanistiniai dalykai žy
karnai kainas pakėlę.Skai ji metai nusiskundžiama
miai lengviau duotųsi įkan
tėme spaudoje apie J. A. žema lietuvišku filmu koky darni, jei vienetų vadovai
be,
menkais
scenarijais,
įg
Valstybių plieno darbiniu
ir visi vyresnieji skautai
kų naują trejiems metama risūsia tematika, silpnais
visomis galėmis paremtų
ryšiais
su
rašytojais
ir
darbo sutartį, kurioje per
mūsų
šeštadienines ar ki
3 metus gaus netoli pusdo žiūrovu nesidomėjimu. Pas tokiais vardais vadinamas
taruoju
metu
vertas
dėme
lerto algų pakėlimą. O ką
mokyklas. Pirmiausia vie
mes gauname ar gausime? šio ir daugeliu atžilgių bū netų vadovai turėtų paska
dingas
gabaus
filmu
opera
-Tik po keletą centų, nors
tinti savo jaunesnes seses
už plieną Kanados įlieno toriaus, rašytojo A. Gricia - brolius, kad jie būtinai
fabrikai tina nemažesnes us sūnaus,,- j. Griciaus pa lankytų tas mokyklas. Jei
kainas,kaip JAValstybėsa. sisakymas "Komuniste”.
atsirastų skautukų, kurie
Arba palyginkime ir pačio
minėtų mokyklų nelankytų

vadovai pirmiausia turėtų
sueitiį kontaktą su tėvais.
Reikia manyti, kad tėvai,
vienetų vadovų paremti ir
įtikinti,tikrai leistų savo
vaikus į mokyklas,nes kas
gi i gali atsisakyti gerais
norais siūlomos pagelbos.
Gerai žinome, kad daug
kur lituanistinėms mokyk
loms labai trūksta moky
tojų .Vie netų vadovų ir vy
resnių skautų pareiga bū
tų ir čia padėti spręsti šią
problemą. Tie vyresnieji
skautai, kurie gali, turėtų
nueiti padėti dirbti litua
nistinėse mokyklose, jei
jau ne nuolatiniais,taibent
atsarginiais mokytojais.
Mokyklų vadovybės šią
skautų paramą, manau, la
bai mielai priimtų ir ja
pasinaudotų.
Taigi ten, kur reikia-į
paramą lietuviškoms mo
kykloms .
L . E -1 a s .
PRANEŠIMAS SPAUDAI
Ryšium su Popiežiaus
kelione į New Yorką Lįę tuvos Ministeris prie Sv.
Sosto pasiuntė Vasltybės
Sekretoriui Kardinolui Ci
cognani notą,kurioje prašė
fateikti Šventajam Tėvui
inkėjimus, kad jo istori
nis žingsnis-kreipimasis
į Jungtines Tautas-kuo ge
riausiai pasisektų.
Greta to buvo išreikš
tas linkėjimas,kad ši Po
piežiaus intervencija pas
katintų Jungtines Tautas
kelti savo balsą už Dievo
ir žmonių įstatymų tarptau
tiniuose santykiuose respektavimą, kuris reikalau
ja ne tiktai smurto aktų su
trukdimo, bet ir jau įvyk
dytų skriaudų-k. a. Lietu
vos okupacija-atitaisymo.

galimybes...mokintis
ir keliauti tarnaudami
Kanados kariuomenėje
OKUP. LIETUVOS
NEBĖRA KUR UŽEITI
-Tai pasakyk, bran
gioji, kur mums užeiti:
seniau, būdavo, parapi
jos salėje susibardavome
pašnekėdavome, arbatos
išgerdavome. O dabar
kur ? - Taip atsakė kolchozininkės
modernios
rajono universalinės par
duotuvės tarnautojai, nu
variusiai kaimietes nuo
plačios palangės, ant ku
rios buvo Jos susėdusios
pailsėti. "Švyturio" /žr.
birželio 12 Nr. /kores
pondentas sako, kad kolchozininkėms bestovint
matyt, pakirto kojas, ir
jos čia pat prisėdo ant
palangės. Jis siūlo Pasva1yje ir daugelyje kitų
rajono centrų įrengti "ko
lūkiečių salę", kur žem
dirbiai, atvykę į rajono
centrą, galėtų pabūti ,
pasikalbėti, išgerti arba
tos, susitikti su draugais.
Tada nereiktų jiems eiti
nei į bažnyčią "pasišildy
ti.* Tačiau tokioms sa
lėms statyti niekas, ma
tyt, neduoda pinigų. O
bolševikinei propagandai
lėšų visada užtenka. To
dėl korespondentas ir
siūlo "kolūkiečių salėse"
ruošti paskaitas, vaidini
mus, susitikimus su kai
mynių rajonų pirmūnais.
Tada galima būtų lėšų
pasiimti iš 2%, skiriamų
kolchozų sąmatose kultū
riniams reikalams.

MASKVA
NEPATENKINTA
PABALTIJO
PYLIAVOMIS
Liepos pradžioje Ry
goje vyko okup. Lietuvos,
Latvijos bei Estijos že
mės ūkio ministerių ir
Lenino vardo visasąjun
ginės žemės ūkio mokslų
akademijos suorganizuota
"mokslinė - ekonominė"
konferencija. Buvo svars
tomas klausimas, kaip
pagerinti žemės ūkio ga
mybą Pabaltijo šalyse.
Kad Maskva ja dar vis
nepatenkinta, rodo Leni
no vardo visasąjunginės
žemės ūkio mokslų aka
demijos prezidento P.
Lobanovo priekaištavi
mas. "Pabaltijo kolūkiai
ir tarybiniai ūkiai turi
palyginti neblogas sąly
gas, bet gaunami derliai
dar maži", kalbėjo Mask
vos atstovas.
Okupuotos Lietuvos,©
taip pat Latvijos bei Estijos respublikų gyvuli
ninkystės padėtis yra ma
tyti iš konferencijos pa
teiktų biologijos mokslų
kandidato,L. Timuko duo
menų. Šimtui hektarų
žemės ūkio naudmenų
pernai Lietuvoje teko 36
galvijai, iš to skaičiaus
21, 4 karvės, Latvijoje atitinkamai- 35,1 ir 20 ir
Estijoje - 27 ir 16. Pieno
prime! ž imas
Lietuvoje
buvo taip pat menkas.
E.

A\OJVT ĮįREAL
LIETUVOS KARIUOME
NES ŠVENTES MINĖJ! MAS MONTREALYJE.

AUKŠTESNIEJI LITUANIS
STIKOS KURSAI IR SEMI
NARAS PRADEDA DARBĄ

Įvyks lapkričio mėn. 2o Tėvų ir mokinių dėmesiui
d. šeštadienį, Aušros Var pranešama, kad Aukštes
tų parapijos salėje 7 vai. nieji Lituanistikos Kursai
vakaro ir 21 d. sekmadienį kaip tolimesnė pakopa, pri
bažnyčioje iškilmingomis valoma pagal Kultūros F o
ndo programą, darbą jau
pamaldomis.
Minėjimas išsiskirs iš pradėjo. Dėl ilgojo savait
įprastinės ikišioliai buvu galio ir Jaunimo Kongre
stos formos savo laiku ir so praėjusį šeštadienį pa
forma. Minėjimas ruošia mokų nebuvo, bet šį šeš
mas parengimo forma su tadienį, spalio 16 d. 8:45 v
tai dienai skirta paskaita, ryto pamokos bus tose pa
menine koncertine dalimi čiose patalpose, kaip ir
vaišėmis, šokiais ir bufe praėjusiais metais- Desmarchais ir Lorandeau
tu.
Paskaitą skaitys dr.H. sankryžoje, gražioje mo
Nagys, meninę programą kykloje, netoli A V bažny
užpildys Lietuvos Operos čios.
solistė E.Kardelienė,mu
Visi pavasarį baigusieji
zikas K. Smilgevičius ir šeštadienines mokyklas
Cleveland© kvintetas "Antanas ir Vėjūnės" spalio 16 d. 7:30 Prisikėlimo salėje
mokiniai kviečiami atvyk koncertuos
kiti.
SLA 263 kuopos parengime, kuris žada būti linksmas ir įdomus.
Vaišėms bus duodami ti į Aukštesniuosius Kur
Iš
kairės:
Dalia
Vadopalaitė, Guoda Stuogytė, Antanas Kalvaitis, Virginija Eimu
šalti užkandžiai.Šokiams sus, o tėvai prašomi sa
tytė ir Vilija Mockutė.
vo
vaikus
į
Kuršius
siųs

gros geras orkestras,
ti, parūpinant, pagal ga- veiks turtingas bufetas.
Visas pelnas bus skiria limybę, transportą ir ki
mas žurnalui "Kariui" pa tas sąlygas.
Kursuose pamokos bus
remti.
Minėjimą rengiaMontre kas šeštadienis nuo 8.45
L ITUANISTINĖ MOKYKLA
aliokūrėjų-savanorių sky iki 12 valandos. Tautinia
IR
AUKŠTESNIEJI KURSAI
Žygiui
į
Jungtines
Tautas
Po sunkios ligos mirė ii
rius, kariai "Ramovėnai" ms šokiams rūpinamai
koordinatorius Romas Kezys
šeštadienį palaidota Uršulė
ir L.K.Mindaugo šaulių dar papildomu laiku.
Į Kursus kviečiami ir_
Jau pradėjo darbą mūšy šeš Liukaitienė,sulaukusi 74 m.
kuopa. Iš karių sudarytas
atvyksta iš New Yorko ir pa
minėjimui rengti komite nelankiusieji šeštadieniž darys pranešimą Montrealio tadieninės mokyklos ir Aukš amžiaus. Iškilmingose pamal
tas : K.Sitkauskas, AKalvai- nių mokuklų. Praėjusiais lietuviams, spalio 17 d.sek tesnieji Kursai. Vaikai turi dose dalyvavo labai daug
metais tokių buvo ir jie
tis ir St.Barauskas.
madienį 12 vai.30 min./tuo puikią progą daugiau pramok žmonių. Giminėms ir artimie
Visi Montrealio lietu gražiai baigė kursus.
Mokytojai.
jau po sumos/ Aušros Vartų ti lietuvių kalbos, istorijos, siems reiškiame gilią užuoviai maloniai kviečiami į
parapijos salėje ir 4 val.p.p. geografijos ir vieniju kitais tą. Gedulingas pamaldas lai
iškilmingą „ Lietuvos ka-i
Šv.Kazimiero parapijos salė pabendrauti lietuviškoje ap kė 5 kunigai. Klebonas T.K
riuomenės Šventės minėj i
DLK VYTAUTO KLUBO
mą atsilankyti, ir iš anks
ŽINIOS
linkoje. Gaila,tkad kai kurie Pečkys pasake£razu pamoks
je.
to įsigyti jau dabar platina
tėvai
bijosi vienos kitos au UVisus
Montrealio
lietuvius
Naujo baro atidarymas įvyko
mus įėjimo bilietus.

ŽYGIS Į JUNGTINES TAUTAS LAPKRIČIO 13 DIEN|

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
repeticijas pradeda spalio 15
d.7 vai. vakare, 4245 Berri ir
Rachel g-viy kampas, ten kur
pirmiau yra ouvę.
Tel.PO 9-1103,E.Mikalajūnaitė.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA
1396 St Catherine St W.
Suite 419, teL UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051

spalio 3 d. sekmadienĮ, daly
vaujant apie 300 klubiečią ir
ją svečių. Baro atidarymas
reiškė kaip simbolį klubo biz
nio perkėlimo iš senojo pa
stato, kuris rytojaus dienų
nubaigtas nugriauti, bet tei
singiau, tai buvo naujosios
statybos pastato pirmosios
dalies atidarymas,nors kuris
galutinai bus užbaigtas kar
tu su antrąja pastato dalimi.
Šio atidarymo proga dalyva
vusieji klubieėiai neapsako
irai utivo džiaugsmingi įžen
gę į naujas, modernias,ilgus
metus lauktas patalpas.

» Šį sekmadienį, spalio 17
d. 2 vai. p.p. šaukiamas visų
šėrininky susirinkimas, kurie
kviečiami kuo skaitlingiau
dalyvauti,nes bus daromi svar
b tis nutariu ai.
klubo Valdyba.
Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI.D

DR. A. O. JAUGELIENt
DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St, 1 a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų 737-9681.

DR. V. GIR1UN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.
RA 7-5652; namų RA 1-0656

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir
861-8479
4 I) V O K 4 T A S

JOSEPH P. MILLER
B. A., B. C. L.
Suite 205
i 68 Nolte D ire S’l. I’..

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTARAS
DR. IRWIN COP NICK

Dantų Gydytoja*
4966 Decarie Blvd.
Suite 7
Montreal. Que. Tel. 489-3191

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.
Sun Life Building
Suite 2001
TeL: UN 6-4364

Seimelio Prezidiumas.

PIRMASIS ŠIO SEZONO
BALIUS
Pirmąjį šio sezono balių-koncertą ruošia "Bal
tijos" stovyklos komite
tas. Programą išpildys ži
nomieji Čikagos lietuvių
solistai Dana Stankaitytė
ir Stasys Baranauskas . Da
na Stankaitytė daugeliui
girdėta iš spaudos kaip
jauna didelė vokalinė pajė
ga ir Montrealy pasirodys
pirmą kartą. Stasys Bara
nauskas montrealiečiams
jau pažįstamas iš seniau
neabejotinai kiekvienas
džiaugsis galėdamas jį dar
kartą, išgirsti.
Balius rengiamas "Bal
tijos" Stovyklos labui ir so
listai maloniai sutiko at -’
vykti be honoraro, tik už
fakfinas kelionės išlaidas.
Šokiams pirmą kartą
gros Montrealio Skautų Ka
pelą, kuri taip gražiai yra
pasirodžiusi Skautor am os
metu.Aktyvus jaunimo da
lyvavimas užtikrina links
mą balių ir senimui.
Veiks gausus bufetasjdo
miloterija ir kitos įvaire
nybės.
Pr.R.
-- Šeštadienį susituokė ir
buvo gražios vestuvės,, dra
h ūžiu valyklos “Vindsor“
savininkų, pp. A.Keršių sū
naus.

Telef.: 669-8834

Adresas: 1465 De Seve Street

-Kvebeko teisingumo mi
nisteris Cl. Wagner inten
šyviai veda kovą prieš or
ganizuotus kriminalistus,
kurie kaltinami masiniu
jiems nereikalingų liudyto
jų nužudymais.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki 12.000.

7.6% už asmen. paskolas
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atvirai.
Pigus paskolų draudimas Iki $19,089.

KASOS VALANDOS:1465 De Seve St., sekmadieniais
nuo 1O.3O iki 12.30 v., darbo dienomia-rnuo 1O iki 3
v., išskiriant pirmadienius Ir šeštadienius;vakarais
trečiadieniais ir penktadieniais ituo'7 iki 9 valandų.,
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: diena-penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vakarats-pirmaaientaie,
trečiadieniais ir penktadieni ais nuo 7 Oct 9 vai.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY
INC.
39G7 ROSEMONT BLVD.

TEL.: 722 - 2472

skelbia,kad š.m.lapkri
čio 21 d.yra paskirti Toron
to Apyl .Tarybos rinkimai.
Prašome . bendruomenės
narius siūlyti Rinkiminei
Komisijai kandidatus į Ta
rybą.
T oronto Apyl. Valdyba

kaip jau skelbta,įvyksta š .
m.lapkričio 21 d Apylinkės
Valdybos sudaryta Rinki
minė Komisija šiuo skel
bia rinkimų tvarką: nema
žiau kaip lo bendruomenės
narių gali sudaryti kandi
datų sąrašą į Tarybos na
rius .Sąraše negalibūti dau
giaukaip 3o kandidatų. Ta
rybon siūlomų kandidatų
sąraše turi būti pažymėta:
1/ kandidat o pavardė ir
vardas, 2/ gimimo data,
3/profes ija ir 4/adresas ,
Po to turi būti siūlančių
bendruomenės narių:1/ pa
vardė bei vardas, 2/ gimi
mo data, 3/adresas ir 4/
siūlytojo savarankiškas pa
rašas .Prie šio sąrašo pri
dedami kandidatų raštiš
ki sutikimai būti renka
mais į Toronto Apyl. Tary
bą.
Šie visi dokumentai turi
būt įteikiami Toronto Apyl
Rinkiminės Komisijos pir.
mininkui L.Tamošauskui,
236DovercourtRčL,Toron
to3,iki š.m.spalio 25 d .
vakaro; siunčiant paštu,
pašto antspaudas turi būti
ne vėliau spalio 25 d. 12
vai. nakties.
Kviečiame lietuviškąją
visuomenę aktyviai įsijung
ti į šiuos rinkimus tiek ren
kantkandidatus į Tarybą,
tiek sutinkant būti renka
mais .Juk tai mūsų užsieny
gyvenančių tautinis ir
"valstybinis" reikalas.
Rinkiminė Komisija'

LITAS SPARČIAI AUGA
"LITAS" tirti gerus šan
sus padidėti netoli pusės
milijono dolerių ir pasiek
ti naują augimo rekordą
/pernai padidėjo $361,161/,
"LITAS" moka už indėlius
4 1/2 % ir už einam, sąskai
tas 4% ir duoda nemokamą
gyvybės draudimą iki$2ooo
bendros santaupų sumos.
Šio mėnesio pabaigoje vi
visi bankai prirašo palūka
nas už pusę metų. Kas nori
savo santaupas pervesti į
" Litą",tas tatai gali padary
ti jau dabar išrašydamas"post-dated" čekį.
Pr.R.
"LITAS" jau perviršijo
pusantro milijono dolerių
ir paaugo per šiuos metus
$3o4. ooo arba visu trečda
liu.Praeito mėnesio pabai
tai "Lito" balansas buvo
1,52o, o33.46JSvarbesnės
aktyvo pozicijos:Kasa ban
ke$8o, 648/pemai tuo pat
laiku $lo4, 297/, paskolos
$1,355,765 /$!, 019,618/,
centrinėje kasoje $73,o75,
/$ 31,5oo/ .Pasyve: indėliai
/šėrai/$895,o85.3^$799,
545,98/einamosios sąskai
tos $571.55o /$318, 279/ga
rantijų fondas $17.235/$T3,
15o/,šių metų pelnas $32,
4o9.1o /$28,717.22/.Narių
lo98 /984/, ein. sąskaitų
445 /314/, skolininkų 262
/228/.

KITOS ŽINIOS
- Prie McGill universi
teo norima pastatyti nau
ją bibliotekos pastatą, ku
riame tilptų virš 1.25O.OOO
knygų ir būtų 125o asme tų
pakankamai vietos ten pat
tomis knygomis naudotis.

-Nusiskundžiama,kadSo
cial CreditistepartijaKve
bekesavo priešrinkiminė
■ ’brošiūroje
- yra aiškiai
......
je
antisemitinė.
-Kai kuriose Ontario mo
kyklose mokomas i dienraš
čių pagalba ,Esą,rezultata i
labai geri.Pastebėtlna,kad
Lietuvoje buvo pradėta mo
kyti svetimas kilbas lai
kraščių pagalba.
-Pagal The Gazette pre
zidento pranešimą iš 16
prancūzų aukštųjų mokyk
lų studentų,tik vienas suge
bėjo kalbėti laisvai angliš
kai.

Gaisras - Automobiliai - Atsakomybė - Gyvybė

Modern

Ultra

PRANEŠA:

Kad šioje įstaigoje pradėjo darbą

Construction

padėjėjos pareigose

SAV. VLADAS IVANAUSKAS

visiems gerai žinoma

P - lė M ARIJA ARLAUSKAI T Ė.

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

• Statyba vyksta LaSallėje 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.

P-lei Marijai Arlauskaitei geriausios

rezidencini*/ nemei,

eperfmenfei, iavectecijes,

P. A d a m o n i s

norglčlif p tipini am a.

Chartered Insurance Broker.
DM

IMMEUBLES

“VĖŽINA

REALTIES

REALTIES INC
Montreal Real Estate
Board Nariai.
D.Baltrukoni* .. RE 7-0844
P. Rudinska* .. HU 1-2957
J. Skučas ......... RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai,
apartmentai, investadjos,
morgyčių parūpinimas.

Montreal 20, Que., U1.7M-5827

4.5% už indėlius
4.0% už em. s-tas

kos ir neleidžia savo vaikus
į šią mokyklą.

K.L.B. TORONTO APYL.
TARYBOS RINKIMAI,

sėkmės naujame darbe!

ALLIANCE

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOT|,
BANGA 1410. 5.30 V AL. VAKARO,
Programos vedėja* L. Stenkavičiu*.

’’LITAS“

prašome dalyvauti.

TORONTO APYL.VAL
DYBA

ANTANAS GRASYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas.
AHejm it {rengimai apAiidymuL
Nemokama* krosnių valymas ir
•vuraavimas.
Tel: 739-9328.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

Ar žinomajkad

PINE LAND CORP.
investavimui žemė St. Hubert,
netoli St. Helen salo*
( 1967 ni. pa*, parodo* .vieta).
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

’’NEPRKT AUSOMOS Adresas: 5974 Turenne.
Lietuvos spaustuvė Montreal 5, Que.
spausdiną bilietus, pakvietlmuSjVicįtinęs kor.
teles,įvairius blankus)
receptams lape’ ius, ve
dybinius pakvietimus,
ANTANAS ŽUKAS
mirties atveju užuo jau 1855 WELLINGTON ST.
tos laiškus,padėkos kor
TeL WE 2-0644.
teles, visokius" statxneaTAISAU IR PARDUODU
tus", vokus su adresais,
ŽEMOMIS KAINOMIS
laikraščius, žurnalus ir
knygas.
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.
Daibą atlieka pigiau, ne
gu kitos spaustuvės.

LAIKRODININKAS

SIUVU. PARDUODU
Kviečiame įsitikinti.
Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas, Spausdintus gulime prtlm
tf paštu ir paštu prisiųsti
(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.
Adresas:7722 George Bt.
PO 7*6183.

LaSalle, P.O. Canada.

6571 • lOth Av*.,Re**mewn«
Mootree/P.Q.
įĮ
725-9788.
®

agentas ROMAS VERB Y LA

L G. ELECTMC R'd.

KEATING FORD
Sales Limited
4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

galaxie

Thunderbird

MUSTANG — TRUCKS

Used cars

1 year guarantee
Kreipkitės j
LEO GURECKAS
SALES MANAGER' 8 ASUTSMT

Elektros kontraktorius

Keating Ford Sales Ltd.

IGNAS GURC1NAS
889 — 56 Avenue
Lachlne. TeL 631-0682.

Jūsų lietuvis atstovas
769-8831

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

