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Žygiui į Jungtines Tautas

Kanados Lietuvių Jaunimo Kongreso už
baigimo vakarienės vienas iš momentų.
Gilumoje kalba VLIK'O pirm. V. Sidzi
kauskas .

Komiteto Lietuvos nepriklausomybei atstatyti koordinatoriai spalio 7 d. buvo pakvies
ti į jungtinį JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos ir VLIK'o prezidiumų posėdį painw
formuoti apie žygį į Jungtines Tautas. Posėdis entuziastingai pritarė K LNA darbui.
Al ICI I IETĮ IK/ICI6O IA
Nuotraukoje posėdžio dalyviai/iš kairės/: sėdi-dr. P. Vileišis, K.Bielinis, V. Voter- VI J\JlxlA\UOI LIElUVIuIvUJv
tas, prel. J.Balkūnas, VLIK'opirm. V. Sidzikauskas, A.Simutis, S. Lūšys, B. Bier*wi inkarnivr
liukas; stovi-J.Audėnas, J.Pazemėnas, dr.K.Čeginskas, dr.B.Nemickas, R.Kezys
A.Mažeika, J. Miklovas ir A. Gureckas.

GYVENIMO DUOMENYS

KAS PADARYTA ŽYGIUI Į JUNGTINES TAUTAS

Apie tai Montrealio lietu rio keli šimtai nueis ir į so
vius painformavo Komiteto vietiją.
Lietuvos Nepriklausomybei Lapkričio 13 d. 11 vai. Ma
Atstatyti vienas koordinatorių dison Square Salėję bus ati
P.Kezys, sekmadienį, spalio daryta ir joje pradės groti
17 d. atskridęs iš Nevy Yorko Orkestras,12 vai. prasidės žy
Komitetas jau turi apie SO gio ceremonijos,- kalbos,/kai
punktą, kurie rūpinasi žygio bėtoju bus vienas žymiąją JAN
į Jungtines Tautas ruošimu. asmeny/, rezoliucijy priėmi
Paruošimas yra labai sekmin mas, 2:39 vai.koncertas. Po
gas. Pasisekė nepaprastai iš to žygis skersai New Yorką į
judinti visus lietuvius, jaunus, JTO. Del jo jau susitarta su
vyresnius ir senimą bei viso policija, kuri duos apie 500
kią atvykimo karty lietuvius. policninky tvarkai palaikyti.
Žygiui pritarimas didžiulis. Prie JTO dangoraižio bus trurr
Ypač svarbu, kad ir tie lie pos ceremonijos: maldą kai
tuviai, kurie buvo laikomi vi bės prel. J.Balkūnas ir trum
sai neveikliais, atgijo ir en- pą pareiškimą padarys k-to
tuzistingai ruošiasi žygiui. pirm. F. Mažeika. Po to seka
Jau dabar galima laikyti tik apsilankymas pas JTO dele
ra, kad žygyje į JTO daly gacijas, kurioms bus įteikti,
vaus nemažiau kaip 15,000 du dokumentai: vienas, vaiz
asmeny, bet galimas dalykas, duojąs Lietuvos okupacijos
metą ir kitas, pagal proi. Rokad daug daugiau.
Jau nustatyta, kad žygio ko merį teisinis okupacijos įro
mitetas plačiąją visuomenę dymas.
pasieks per 350 kanalą-spau Žygio sąmata - 20,000 dol.
dos, radio ir televizijos. Jau Vien už salę įmokėta 10,000
sutarta, kad didziausis pa dol. Informacija ir organiza
saulyje laikraštis “New York cija bus apie tiek pat. To
Times“duos visąįpirmąjį pus dėl visuomenė .nrašoma tam
lapį žygio reikalui, kur bus tikslui aukoti, įsigyti žygio
atsišaukimas, pasirašytas gal ženklelius, pirkti bilietus ir
1,500 žymiausią asmeny.Taip juo gausiausiai dalyvauti žy
gi tą atsišaukimą atspausdi gyje.
ns ir Paryžiaus “Times“,ku
BOLŠEVIKAI DEMONSTRUOJA SAVO NEPAJĖGUMĄ
Jungtinių Amerikos Vals ši ltis, jie tiktai pasalomis
tybių ir jų politika palaika ramsto Vietkongą.
nčių valstybių aiškus apsi Bolševikai susirūpinę,
sisprendimas ginti laisvę kaip savo tarpe išsilaikyti,
ir tautų apsisprendimo tei Jie jau vieni prieš kitus
sės, kaip tas dabar-daro sąmokslauja ir jau prade
ma Azijos pietryčiuose, a-da ruošti perversmus,kas
kivaizdziai parodė bolševi- atsitiko Indonezijoje,
kinių valstybių visišką su- Kai visa tai paaiškėjo ir
±.. pučiamos
-----ka| paaiškėjom bolševikų
gniužimą ir jų
propagandos blefiškurną, nepajėgumas atsilaikyti
Kai tiktai Amerika galų Vakarų valstybių pasiprie
gale ryžosi konkrečiai ir šinimui, griebėsi jau mo
rimtai pasipriešinti agre- ralinio spaudimo. Visose
sijai Vietname, Pekinas iršalyse sukėlė ant kojų tojį sekdama Maskva, prade talistinę imperijąų-visų
jo grasinti Vakarams visi-kraštų bolševikus demons
šku sunaikinimu. Mums,kustracijoms. Taigi, demo
rie gerai žinome bolševiki nstracijos, kurios dabar
nės propagandos melagiu- vyksta kai kurių valstybių
gtmą, buvo seniai aišku, didmiesčiuose, yra desper
kad tai yra tuščias baugi- racijos padarinys. Jie pa
nimo plelatas. Bolševiki- mate, kad Amerika ir ją
ja yra visiškai sugniužu- palaikančios valstybės yra
si ūkiškai. Ji vos laikosi jėga, su kuria reikia skait
viduje ir, bijodama, kad tytis.
Desperacijon nugrimzdo
nesubyrėtų, bijo ir paju
dėti. Jeigu Kinijos bol ir anglų filosofas Russel
ir save apsijuokino, nes
ševikai purkštauja, tai
tiktai todėl, kad gerai ži- 50 metų išbuvo Anglijos
no, jog Amerika jų nekliu darbiečių partijoje ir nedys. Rimtai pasipriešin- matė, kur jis sėdi,
ti jie nepajėgūs. Jeigu
Bolševizmo galutinis
ligšiol jie be it blefavo sa bankrotas neišvengiamas,
vo propaganda, tai kai at- Ūkiškai jie jau subankruta
ėjo rimtas reikalas prie- vo, nes neturi duonos. O -
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VALDYBA
ŽINIOS
jau kalbėti apie elementa pasiskirstė pareigomis se
rių gyvenimo reikmenų ne kančiai: A.Rinkūnas-pirmi h Sekmadienį buvęs DLK Vasario 16 gimnazijos šokių grupės dalyviai didžiulė
ninkas, St.Kairys-vicepir- Vytauto Klubo visuotinis šė
turėjimą. Masė žmonių
je salėje, laimėję antrą vietą. Salėje 25,000 žiūrovų.
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politikos, naujų prekybos
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tą sudarė centro koalicija. • Tautinėse kapinėse pa- fondan, už ką bus mokami 7% žiui notą '’ėl lietu- jų mokslo pakopų.
laidotas Dr. Rackiis, kuris palūkanų :
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kryptimi.
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Vokietijoje įvyko lietuvių evangelikų suvažiavimas, kokius jie ruošia kiekvienais metais. Kairėje suvažiavimo dalyviai.
Priešakyje viduryje suvažiavimo rengėjas kun. dr. E. Eberhard iš Studtgarto, visai dešinėje senj. kun. A. Keleris.
Dešiniame vaizde pirmoje eilėje Rf.Slenteris, kun. J.Stanaitis, p. Urdzienė-Strausaitė, p.Kilienė-Kibelkaitė ir senj.
kun. A. Keleris; antroje eilėje- kun. A.Geležinius, kun. J.Urdzė, mokytojas Fr.Skerjte ir studentas R. Baltulis.
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Už Lietuvos išlaisvinimą!
Už ištikimybę Kanadai!

For liberation of Lithuania!
For loyalty to Canada!
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Jaunimo žodis jaunimui
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGĘESO KOMITE
TO PIRMININKO ALGIO Z A PARA CK O ŽODIS KANA
DOS JAUNIMUI, KAIP IR BENDRAI VISAM JAUNIMUI
pasakytas Pirmojo Kanados lietuviu jaunimo
Kongreso proga.
ties gyvenimas integravo
mus į pasirinktos šalies
Brangus Jaunime,
"Mūsų jėgos, mūsų žinios gyvenimą. Pripratome ir
laisvai Lietuvai Tėvynei", išmokome gyventi dviejo
vadovaukim ės š iuo. šūkiu sekultūrose:airbame,gyve
šiandieną Toronte. Pašau name ir studijuojame pas i
lio Lietuvių Jaunimo Kon rinkto krašto kultūroje, o
greso vardu, noriu pasvei veikiame lietuviškoj aplin
kinti Kanados jaunimą pa koj. Mūsų visas laisvasis
ruošusį pirmąjį Kanados laikas yra praleidžiamas
Jaunimo Kongresą.Linkiu, lietuviškoj atmosferoj, ku
kad Kanados Jaunimas ne ri siekia vieno tikslo, ne
nutiltų po šios šventės, bet žiūrint kuriame krašte gy
parsivežtų Kongreso dva ventume,būtent-lietuvybės
Kanados lietuvių Jaunimo Kongresas vaizduose. 1. Kongreso eiga įrašoma į magnetofoninę juostelę. 2.
šia į savo kolonijas ir lie išĮąikymo.
Kongreso prezidiumas-studentai Rinkūnaitė, Masionis ir Bušinskaitė. 3. Jaunimas posėdžio metu.4.
Sis bendras siekiamas
tuviška veikla tęstųsi per
Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso komiteto pirmininkas p. Zaparackas skaito Kanados jaunimo Kongre
tikslas
įpareigojo
mus
vi
visus ateinančius Jautimo
sui sveikinimo žodį, kuris čia pat įdedamas. 5. Svečiai : VLlKo pirm., JAV Lietuvių Bendruomenės
metus,o ateinančią vasarą sus užmegsti artimesnius
pirmini
kas, Lietuvos Gen. Konsulas Kanadoje ir kiti. 6. Visi dalyviai gieda Lietuvos Himną.
visi susirinktume į pašau ryšius su savo sesėms ir
lio Lietuvių-Jauęimo kon broliais lietuviais kituose
gresą ir D atnų Šventę, Ci kontinentuose- kraštuose. Kongreso vietoje liko be tos "Gintaras".
Gražiai kankliavo SudbukagojebiržSlio 3o iki lie Siame moderniškame am veik tuštuma, vienu tiktai
A.Rinkūno
trumpu
apiben

žiuje
neužtenka
palaikyti
rio
kanklininkės, V. Skvepas 3 d. d.
reckaitė, Z.Griškonytė, I.
Prabėgo Duonelaičio me ryšį vien tik raštišku būdu drinimu šiek tiek palikta
ra
tai. Šiandieną pradedame bet yra galimybė tą ryšį ateičiai. Tat koncertai su Glizickaitė, ir E.Skverecdarė
esminę
Kongreso
ašį,
palaikyti
ir
oro
bangom
is.
kaitė,
vedamos
P.
Seme
Jaunimo Metus .Jau Duone
Lietuvos nepriklausomy ypač kad ir iš plačiosios
žio. A.Kusinskis tikrai
laičio laikotarpyje Lietu
visuomenės,
gausiai
už

bės
atstatymo
akcija
yra
puikus
akordeono virtuo
viškasis jaunimas judėjo,
veikė.Nuo Kosciuškos su visų musų pareiga, jaunų pildžiusios sales, sušilau zas, turįs nepaprastai le
ngvą techniką. Publika jį
kilimo 17 94 metų, Lietuvos ir senų. Jaunoji karta ne kė didžiojo dėmesio.
Meniškoji jaunimo jėgų
gražiai įvertino.
sūnūs ir dukros nerimsta . vieną kartą yra įrodžiusi
Delhi Jaunimas-R.Augu- Montrealio Dr. J. Basanavičiaus skautų vyčių taut, šokių grupė
Pianistas H. P1ESINA
Griebiasi ginklo ir naudoja kad jinai nori parodyti sa demonstracija buvo ir di
delė
ir
įvairi.
Ji
tat
yra
vo
jėgas
ir
sugebėjimus
stinaviciūtė,
ir S.Staigvikiekvieną progą nusikraty
la, fortepionu palydimi B.
ti svetimą jungą. Priešina Lietuvos laisvinimo ąkci- ryškiausia kūribinio pa
reckas pagal motyvuotą
Augaitytės, gražiai dėklam AKADEMINIS JAUNIMAS ĮSIJUNGIA Į KOVĄ
s i prieš tautos pavergėjus joj.TeguNew Yorko Zygis jėgumo išraiška.
š.m.
liepos 15d. pareiš
Laikantis
vyksmo
chro

į
Jungtines
Tautas
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mavo.
Lietuvių jaunimo antikolonialistinės lygos in
rusus .protestuoja ir sūky
kimą
atsistatidino
iš Fe
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mus
visus,o
ypač
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nologijos,
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pirma
ei

Londoho-Rodney apjung
formacija.
la prieš sulenkėjusius ba
deracijos - Lygos pirmi
na
Toronto
jaunimo
Dra
vinimo
veiksnius,kad
rei
tasis
jaunimas
į
chorą,
ve

jorus ir baudžiavą© nepri
Rugsėjo 17 d. New gos veikla Lietuvos lai ninko pareigų. Priėmus
damą muziko kun. B. Paceklausomybės kovose-nesi kiabaladotis,šaukti ir rei mos grupės paruošto Al
naujus nuostatus spalio
gaili ne i gyvybės, nei jėgų kalauti Lietuvai laisvės vi gimanto Landsbergio vie vičiaus, davė pusiau-daina Yorke Apreiškimo mok. svės kovoje nukreip 17 dienos posėdyje vien
ta
daugiausiai
į
užsienį,
suose
frontuose
visomis
no
veiksmo
moralinio
far

navimo
ir
deklamavimo,
su
salėje
įvyko
Lietuvių
Jauatstatant Lietuvai nepri
mūsų jėgomis.Tegul šis so
telkto į pynę, fort.palydint nimo Organizacijų Fedę- jų tarpe ir į Jungtines balsiai, pusiau slaptai
klausomybę.
"BARZDA"
žygis
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per
visą
pa

K. Brazlauskaitei.
racijos - Antikolonialinės Tautas. Organizacijų Ta balsuojant Lygos - Tary
Jaunimas organizavosi
saulį,
kad
Lietuva
tebėra
pastatymas,
režisuotas
R.
Talentų popietę užbaigė Lygos Vykdomojo Komi ryba savo veiklą koncen bos pirmininku dvejiams
ir būrėsi į sąjūdžius. Vii
metams išrinktas Juozas
niaus Universitetas tapo pavergta ir ji turi teisę bū Vaštoko. Farsas, turįs ge G.Breichmanienės veda teto pilnaties posėdis. truoja JAV ir Kanadoje. Miklovas.
Į prezidiumą
Išrinktas
Lygos-Ta

ti
laisva.
ro
sąmojaus,
aštrios
saty

Posėdyje
dalyvavo
Aka

mas
Hamiltono
"Gyvata
jų centru ir viso tautinio
Jaunosios Kartos atsiek ros, parašytas fragmentiš ras",nepaprastai grakš - deminio Skautų Sąjūdžio rybos pirmininkas
ir išrinkti taip pat kiti keatgimimo junginiu.
atstovas Romas Kezys; prezidiumas. A.P. GuKovose už laisvę,o ypač ti moksliški laimėjimai te kai, tačiau fregmėntus sie čiai, darniai ir subtiliai
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pašoktais Sadutę, Gyvata
Studentų Ateitininkų Sgos nepriklausomybės kovų gul paskatina mus visus, o ja per visą farsą vedanti
Antanas Vainius; Santa
laikotarpy,daug nusipelnė ypač mokyklinio amžiaus viena, būdinga šiems lai ru ir Subatėle. Ši šokių
užsienio jaunimas,prisidė jaunimą siekti aukštąjį kams pavergimo, kančių, grupė išsiskyrė geriausiu ros - Šviesos Federaci damas ne tik moraliai ir mokslą, lankyt i lituanisti nužmoginimo ir tikros lai paruošimu ir apipavidali jos - Algimantas P. Gunimu. Mergaitės su kaso reckas. Studentų Sgos at
materialiai, bet stengėsi nes mokyklas, universite svės isssilgimo idėja.
Vaidintojai /R.Petraus
mis, minkštais žemakul- stovas Federacijoje-Ly- į
paveikti pasaulio opiniją tuose lietuviškus kursus,
remti Lietuvos nepriklau lietuviškus vaikų darže kas, L. Gustainytė, A.Stir- niais bateliais, vyrai- na- goję Rimvydas Liutkus
somybės atstatymą. Lietu lius, dalyvauti ideologinė bys, A. Petrulienė, G. Be re- ginaitėmis, - vaizdas ne posėdyje negalėjo daly
vos sūnų ir dukrų dėka, po se organizacijose, sporto snevičius, R.Stirbys, V. Pa- paprastas. Šokiai gi pa vauti. Neo-Lituania vie
ton pasitraukusio atstovo
pirmo pasaulinio karo,Lie klubuose, choruose, tauti škevič ius, A. Buš inskas, A. ruošti žinoviškai meniš
Juzukonis,A.Kryžanaus - kai: grakštūs, tikslūs, kon naujo dar nepaskyrė. Po
tuva tampa laisva.Neilgai nių šokių rateliuos e-tai
teko džiaugtis laisve, kilus yra priemonės,per kurias kas,dekoratorius S.Rama centruoti judesiai, lengvai sėdyje dalyvavo taip pat
antram pasauliniui karui, lietuviškoji šeima auga ir nauskas, grime r is J.Joge ir be įtampos, be triukšmo Lygon įeinantys kiti Vyk
la, ir kiti-A. Puteris, A. Pa- atliekami, net ir ekspre- domojo Komiteto nariai.
lietuvių tauta vėl praranda stiprėja išeivijoje.
Priimti nauji nuosta
Mielas Jaunime Tėvynė škauskas, J. V aškevič ius,
singiausiais momentais.
laisvę .Lietuvių tautos atža
lynas pirmasis priešinasi je:SuprantameJus, kad Jūs A. Petrulien ė ir A. Paška- Nors mes džiaugiamės vi tai. Pagal dalyvaujančių
organizacijų pataisas ir
vokiečių ir rusų okupan šiandieną negalite su mu uskas/ davė pasigėrėtinų sa širdimi visų tautinių
tams. Didvyriškas partiza mis čia dalyvauti.Mes pil momentų, nors ir neišven- grupių tikrai puikiai paruo- sugestijas buvo paruošti
nų heroizmas nuskambėjo nai suprantame Jūsų dabar gė kai kurių tuščių momen- ruoštais šokiais, bet "Gy- nauji nuostatai /Redagavo
Vykdomo

vataras" yra pavyzdys dau- A.
* GureckasZ
’
•"
jj
po visą pasaulį .Jie,būdam i tinę padėtį. Džiaugiamės tų.
K O N C E.R TAS
jo Komiteto pilnaties po
geliui grupių.
beviltiškoje padėtyje,tęsė jūsų tautiniais laimė ji sėdis, įnešęs kai kurias
Vindsoro mergaičių trio
aktyvią kovą šešerius me mais ir laisvės troškimo
tus prieš žiaurųjį raudoną siekimais.Tėvynės ir mū -N. Giedriūnaite, D . Kozu- Sekančią dieną vyko pro pataisas, pasiūlytas Vyto
Valaičio, nuostatus pri
okupantą rusą.Nesulaukda sų tautos likimas yra mū lytė ir A.Tatitkevičiūtė,fo- fesionaliniu mastu
ėmė. Nuostatų pilnas ra
mas paramos iš vakarinio sų bendras rūpestis.Mes rtepionu palydimos R. JaSOLISTŲ KONCERTAS, tifikavimas
priklauso da
pasaulio,jaunimas apleido dėsime visas savo jaunat nuškaitės, darniu tribalsic išpildytas op. sol. L.Šuky
lyvaujančioms
jaunimo
partizanų gretas ir pradė viškas jėgas ir pastangas sąskambiu padainavo ke'
tės, fortepionu palydimos organizacijoms.
io kovą prieš rusifikaciją. atsiekti šį bendrą tikslą. lias dainas.
Pakeistas Federaci
Montrealis reprezentuo D.Skrinskaitės ir pianisto
1956 metais Lietuvos jau Mes norime matuti Lietu
T. Gurevičiaus.
jos pavadinimas. Pagal
nimas pademonstravo pa vos vardą laisvo pasaulio tas įvairiu pasirodymu.
L. Šukytę teko girdėti trešauliui,kad rusųkolonializ šalių sąrašuose;matyttris Pradėta jauniausiais, 9-me čią kartą. Varpo koncerte ’■ naujus nuostatus Lietuvių
Jaunimo Organizacijų Fe
čiais
op.sol.E.Kardelie

palvę
plėvėsuojant
Gedimi
mas nepajėgė išauklėti jau
jos balsas buvo trapus ly deracijos vardas pakei
nimą pagal Maskvos liniją. no kalne; norime kalbėtis nės studijos mokiniais Pe riškai
kolaratūrinis, sidab stas į Lietuvių Jaunimo |
Studentų sukilimas Vilniuj tiktai su lietuvių tauta, lie tru ir Viviana Vaupšais.
rinio
skambėjimo.
P LB
Organizacijų Tarybą. Lie
parodė pasauliui, kad lietu tuvis sulietuviuMes nepri Jie patys sau akompanuo Seimo koncerte jis buvo
tuvių Jaunimo Antikolo
pažįstame
jokių
tarpininkų
dami
vaikiškai
gražiai
pa

vių jaunimas tebekovoja už
susiorientavimo stadijoje.
laisvę ir tautinį išlikimą. bei okupantų .Mes smerkia dainavo po vieną liaudies Dabar jis žymiai sustiprė nialinės Lygos vardas
pasilieka. Į Tarybą įeina
Pasirinkę tremtinio gy me ir vengiame visų tų , dainą skambiais balsais,
jęs ir pasinešęs į drama po vieną atstovą nuo jau
venimą, emigravome po kurie stovi prieš mūsų ben vpač įspūdingai Petras.D. tizmą. Gal tai natūralus
platų pasaulį. Atsidūrėme drą tikslą. Lietuvos Jauni ir L.Blauzdziūnaitės, pa jo vystymasis, bręstant ir nimo organizacijų ir Ly
Argentinoje .Anglijoj, Aus me, mes laukiame tos die čios skambindamos ketu organizmui ir patirčiai. _ gos/tuo pačiu ir Tarybos
tralijoje,JAV,Kanadoje ir nos kada išauš vai laisvės riom rankom, dialogu ir Bet ar tai nebus noras šie pirmininkas. Lygą suda
kitur .Yra sunku surasti pa rytas ir mes bendromis jė duetu padainavo gražią se kti dramatizmo, -tokiu at ro visos Tarybai priklau
šaulio šalį, kurioje nebūtų gomis galėsime paaukoti novišką dainą darniai muz veju tektų suabejoti dėl to sančios organizacijos ir
visas savo Jaunas jėgas tau zikaliai. Vienintelis pasi kio pasiryžimo. Dabar so- Lygos nariai - asmenys.
lietuvių.
Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebu naudo
rodęs poetas stud.K.BarLygos aukščiausias orPenkiolikos metų trem miela tėvyne Lietuva.
listes balsas skamba gra_ Wns Contra
teška paskaitė moderniš
žiai, o interpretacHalrils komitetas/anksčiau vjktis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti maimas.
kos savo kūrybos.Konser
PIRMOJO KANADOS LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO vatorijos stud. R. Piešina su praktika. Ji turėjo gra- domaSĮS Komitetas/. Lypublikos pritarimą.
efektingai paskambino du žųT.Gurevičius
NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS
dar jaunas ————————————
KONCERTAI
dalykus. Abu jie susilau
Elanistas,
bet
pajėgaus
gair
smulkiosios
virtuozinės
APROPINIMAS.
Tai vienas didšųių Jauni- R. E aš toko paskaitos s im- kė gero publikos įvertini
ūmo.
Atrodo,
turi
gerą
technikos
ryškumo,
kaip
ir
mo Kongreso įvykių, kuria poziumas, turėjęs išryš- mo. Sėkmingai šoko MontKreipkitės asmeniikai Employment office
me gausiausiai reiškėsi- kinti Kanados lietuvių jau- realio skautų būrelio, ved. atmintį, didelę skambini*- dinaminio įvairumo. Tačiau
mo
jėgą,
aiškiai
linkusią,
jeigu
bus
noro
ir
pasiryžipats jaunimas. Todėl čia nimo problemas, jas ap - E.Mikalajūnaitės ir lydi
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Qtenka daugiau sustoti. Ypač tarti ir jas formuluoti, vi- mo akord. Latvaičio, šo į dramatizmą. Stambini- mo bei Ištvermės, visa
mui dar trūksta lengvymo
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kad po labai geros Prof, siškai nepasisekė, ir toje kėjai ir Toronto V.Turu
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NEPRIKLAUSOMA

LIETUVA

»0 Vilniaus neužmiršk, lietuvi!"- Maironis
RAŠO VILNIETIS

Kai man papasakojo
apie baltarusių emigrantų
apetitus,-kiaurą naktį ne
migau.-Na ir kaimynėliais
mus ponas Dievas apdova
nojo :-gaIvojau neužmerk—
damas akių. -Kaddavė, tąi
ir dribtelėjo. Vokiečiai—
duok tenKlaipėdą .Lenkai—
Vilnių. Latvijai-šiaurę.Da
bar atsirado nauji pretendentai-baltarusiai . Duok
jiems nei mažiau, nei dau
giau- Vilnių ir visą Vil
niaus kraštą. Tai mini
mum .O maks imum ?M aks imum- visą Didžiąją Lietu
vos kunigaikštystę nuo Baltijos jūros-tki Krymo, iki
Maskvos.
Jūs manote, kad tai humoras?Ne .tai ne humoras,
- tai "rimti*' daugelio
"šviesių" baltarusių emi
grantų galvų išvedžiojmat
ilgų svarstymų rezultatai.'
Per rytą galvojau,©
Per naktį galvojau, o ry
tą atsikėlęs,sakau,ar nebū
siu pasapnavęs.Kad tvir
čiau įsitikinčiau, paėmiau
baltarusių Miunchene lei
džiamą laikraštpalaikį "Batkovščina" /"Tėvynė",Nr.13
-14 1963.12. /Tai solidus
organas pačios Baltarusi
jos liaudies respublikos
vados,kuriai vadovauja Bat

tarusios prezidentas Niko
lajus Auramčikas. Toje
"Batkovščinoje" yra Čika
goje įvykusio seminaro re
zoliucija. Ji skėlbįa:
"Mes,dalyviai Čikagos
seminaro, kuris vyko nuo
1963 metų lapkričio 28 iki
gruodžio 1 dienos, išklausė
me eilę pranešimų ir disku
sijų apie baltarusių tautos
būklę, apie bolševikų klas
to jamą baltarusių istoriją,
etnografiją ir visokeriopą
puolimą su tikslu sunaikin
ti baltarusių naciją, nuta
riame štai ką:
1.Bolševikų propaganda,
kuri vadina save mokslu,
paskutinių metų būvyje ve
da savo spaudoje didžiulį
puolimą prieš bet kuriuos
baltarusių savitumo pėdsa
kus.
.. Etnografiniu požiūriu
sovietinė spauda, mokslo
įstaigos ir valdžios orga
nai nepripažįsta baltam-šių etnografijos...
... Baltams ių Latgalija
su Daugpiliu jie laiko Lat
vijos teritorija, Vilniaus
kraštą su istorine baltaru
sių sostine Vilniumi vadi
na Lietuvos /žemaičių/ ir
net pakeitė etnografinį bal
tarusišką pavadinimą Vilno į Vilnius...
... Bolševikai visiškai
atmeta istorinę tiesą, kad
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Didžioji Lietuvos Kuni kad mažai išmanai,kad te
gaikštystė praeityje buvo gul rašo kiti - jaunesnįmobaltarusių valstybė..."
kytesni, karštesni. Ne, tai
"Batkovščizna" leidžia tiesioginė tavo paties pa^
ma Vakarų Vokietijoje retga .Tai mūsų visų paret
/sic/, M iunchene. Baltaru ga.Todėliraš pats rašau,
sių vados prezidentas, žy ir kviečiu visus lietuvius
delis Auramčikas, gyvena kaip jie bebūtų įsitikinę ,
Paryžiuje. Tai įsidėmėti nepraleisti nieko pro au
na.
sis .pasisakyt šituo mums
Iš pradžių galvojau ne taip svarbiu reikalu, su kreipti dėmesio į tuos iš triuškinti baltarusių pseuvėsusių kvazimoksliškų doistorikųapšmeižas bei
galvų tauškalus.Maniau, nesąžiningas, nesveikas
kad palos, palos, pavargs fantazijas.
ir nustos.Deja, jie nenuPirmiausia,netiesą sako
stoja-lojair loja.Ir ko to
liau, tuo pasiučiau puola. rezoliucijos autoriai, tvir
mokslu save
Turėtų į tai atsiliept mū tindami, kad
bolševikų propa
sų mokslininkai, pirmiau vadinanti
siai, istorikai.Bet jeigu is ganda. . .veda didelį puoli
prieš bet kokius balta
torikai tyli, tenka mirtin mą
rusių
pėdsakus
giesiems juos pavaduoti. ir kad.savitumo
nepripažįsta bal
Ir pavaduosime,kodėl ne. tarusių ..etnografijos.
..
Jeigu šventieji nesugeba
Kaip tik bolševikai išgal
puodų lipdyti, tai tegu lip vojo
baltarusių etnografiją,
do juos paprasti puodžiai.
naciją,net balta
Taip prieš savo norątert baltamsių
ms ių valstybę. Juk iki bol
ka tapti istoriku.
ševikų niekas, ar ne daug
Reikia sutriuškinti ne- kas
ir bekalbėjo apie bal
gražias,įžūlias baltams ių tams
ius.
istorines klastotes. Mes ,
Taigi, baltarusiai bolše
senieji lietuviai,esame, iš vikais
neturėtų skųstiszBe
seno įpratę: ten,kur eina
pagalbos jie ka
kalba apie tautos garbę , bolševikų
žin
ar
turėtų
savo etnograjos istoriją,jos gyvybinius fiją, savo naciją,
savo
reikalus- negali būti kal dideles istorines net
ambici
bos apie tylėjimą, negali jas. Tad, ponai, baltamsių
būti atsikalbinėjimų,kad istoriką i,geriau nusilenki
nėra laiko, kad užimtas,

te bolševikamsjpadėkoktte
kad jie išgalvojo jus,kaip
naciją.
Tokia istorinė šio reįkalopusė. Yra ir kita pusėįdeologinė, propagandinė.
Šituo atžvilgiu žiūrint,
mums lietuviams,paran
kiau turėti baltarusius
kaip naciją,o ne kaip rusų
kiltį. Todėl bolševikų su
kurtas mitas apie baltam
šių naciją mums visiškai
priimtinas irvisakeiiopai
remtinas tiek tarptautinė
je arenoje,tiek savo tarpe.
Bet su viena išlyga, ponai
baltamsių pseuaoistorikai:atsiimkit savo preten
z i jas į Vilnių, į Vilniaus
kraštą ir net į Vilniaus
kraštą plačiąja to žodžio
prasme: su Gardinu, Lyda,
Naugarduku,Ašmena,Brėslauja,Smorgonimis,net Slo
nimu.
Daugiau bus.

^4.K.ČIURLIONIO SUKAK
ČIAI PRIARTĖJUS.

M.K.Čiurlionio 9o-siąs
gimimo metines pager
biant,didįjį menininką ger
bia lietuviai išeiviai Vaka
ruose ir okupuotame kraš
te. Ryšium su sukaktimi
/ rugsėjo 22 / " Tiesoje "
/rugs.12,nr. 215/ įdėtame
pasikalbėjime su kultūros
ministru J.Banaičiu, šis
paskelbė būdingą teiginį:
esą,Čiurlionio kūryba pra
dėta vertinti marksistiš-

FE

Straipsniui "O Vilniaus neužmiršk, lietuvi" duodamas gudų laikraščio
pirmojo puslapio vaizdas, kuriame, kaip matome, pusė Lietuvos su so
stine Vilnium ir pusė Latvijos su Daugpiliu /Džinsk/ gudai-bielorusai savinasi. Esą, Vilnius-tai jų sostinė... .

Byelorussian Voice

La Voix Bielarusienne

Jonas

romanas
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4 atkarpa.
Lukas stryktelėjo nuo suolo. Užgesino nebaigtą rūkyti
cigaretę. Greitai čiupo kepurę, movėsi pirštines, skubėjo iš
siristi iš trobos. Bijojo, kad žmona vėl nepradėtų ūdyti. O ir
triukšmo nenorėjo, oi kaip nenorėjo. O ir stengėsi įsiteikti
Mortai, kiek beišgalėdamas stengėsi, nes širdies gilumoje jau
kilo nesuvokiama baimė, pagimdyta žmonių kalbų. Siela vir
pėjo, raibuliavo, tarsi tyras dubenio vanduo, kurį iš apačios
pamažėle judino nematomas gyvis. Pyktis kilo, pavydas vy
niojosi kaip žaltys aplink širdį, smaugė. Gudrus velnias, tas
Lapinas... Įsitaisė malūne. Vagia miltus, daro naminę, par
davinėja. O tu, žmogau, linkčiok, dėkok, jeigu retkarčiais
kokį svarą numeta. Jo tvarte stovi kolūkio karvės. Ten pat
jo daržinė — kolūkio pašarai sukrauti. Per akis plėšia, ero
das, savo gyvuliams kolūkinį šapą neša. O jeigu tave pama
tys imant, jau nepatenkintas, jau nori, kad atsiteistum, lyg
viskas čia jam vienam priklausytų. Kad ir atsiteisia, su kaupu
atsiteisia. Ir už miltus, ir už tą kampą, kur prisiglaudė. Ką
kalbėti! Visur padeda, net jau žmonės juokiasi iš tokio uo
lumo. . .
. . . Kai visko pilna, tai ir velnias pro tvorą kiša. Kas
anksčiau buvo iš to paties Šileikos? Troba baigė griūti, apsi
rengti, pavalgyti dorai neturėjo. Paskutinis tinginys buvo.
Įsitaisė brigadininku ir pakilo, kaip ant mielių. Nėra Liepgiriuose vietos teisingam žmogui, nėra. . .
Taip skundėsi Lukas mintyse, dejavo sau vienas, nes
neturėjo nei Klemo Gaigalo karštumo, nei drąsos išlieti šird
gėlą visiems matant, drėbti karčią teisybę į akis, o prireikus
ir įsikibti krūtinėn. Ne triukšmadarys, ne mušeika buvo. Ty
liai vaikščiojo lyg per anksti užkalta alaus statinė, varinėja
ma dujų, ir kol kas nesprogo.
Iki lankų prigrūdo krepšius burokų. Ėjo iš daržinės per
diendaržį, vos vilko kojas — sunki našta traukė rankas, min
tys svėrė galvą žemyn.
Tvarte skambėjo Birutės balsas: aiškino Danguolei, kurias
karves pamelžti, nes pati jau nebeturėjo laiko — reikėjo

Vasario 16 gimnazijos mokiniai iš Vakarų Berlyno
žiūri per geležinę sieną į Rytų Berlyną, iš kurio
niekas neišleidžiamas. Dabar derybos įstrigo,tat
į Rytų Berlyną niekas nebus ir įleidžiamas.

kai ir tai įvykę sovietiniu
laikmečiais įvairių pager
bimo būdų paminėtinas šių
jjietų pabaigoje rengiamas
Čiurlionio vardu,Lietuvos
pianistų konkursas. J o me-,
tu įvyks teorinė konferen
cija kūrėjo muzikos ir dai
lės palikimo klausimais .
Menotyros mokslų kandi
datai A.Savickas ir J.Gaudrimas parengė spaudai
populiarų leidinį apie M .
K.Čiurlionio,kaip dailinin
ko ir muziko kūrybą. Jis
leidžiamas lietuvių ir...
rusų kalbomią. Paruoštas
spaudai ir J.Čiurlionytės

sudarytas preliudų ir fugų
gaidų rinkinys.Daę,numa
tytos plokštelės su Čiurlio
nio muzikos kūriniais,spe
cialūs vokai. Iškilmingas
minėjimas įvyko Vilniaus
filharmonijos salėj.Įvyko
minėjimai Varėnoje .Drus
kininkuose, Plungėje, Kau
ne ir kitose vietose. Memo
ęialinės lentos paženklino
Čiurlionio gyventus na
mus Leningrade ir Varšu
voje .Neseniai išleista mu
zikologo V. Landsbergio
knyga "Pavasario sonata ".
E.

834 Castlefield Ave.. Toronto 19. Canada

Lankydamiesi Vakarų Berlyne Vasario 16 gimnazijos mokiniai matė gyvenimą Vakarų Berlyne: didžiulį mašinų judėjimą,
puikią filharmonijos salę ir kitas atstatytojo po Antrojo Pasaulinio karo įžymybes.
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skubėti į saviveiklos vakarą.
Prasmuko pro duris į kitą tvarto galą, pavertė Žalajai
vieną, Beragei kitą krepšį. Telyčia sumykė, lyžtelėjo praei
nančiam Lukui ranką. Ir avys bliovė, iškišusios pro gardo
plyšius galvas. Burokų. .. burokų. . .
Apglėbė gyvulius meiliu žvilgsniu ir išslinko su tuš
čiais krepšiais, kurie dar labiau tempė sąnarius. Vėl krovė
paskubom, stenėdamas, tartum sunkiausius akmenis verstų.
Ir vėl ėjo.
Iš tvarto išlindo Birutė.
— Iš kur tie burokai, tėve?
— Taigi kad.. .— sumikčiojo, panarinęs akis.—Juk savo
nebeturime. ..
— Nunešk atgali — prišoko prie tėvo. Bet tas įtraukė
galvą į pečius ir skersas skersas nuvirtavo su krepšiu per
diendaržį.
— Tylėk, dukra. . . tylėk, vaikeli. . .— šnibždėjo, baikš
čiai šnairuodamas 'per kaktą.— Užteks. . . Visiems užteks. . .
Pieno reikia. . .
— Velkate! Tu, Lapinas! Savo gyvuliams pusę surydote,
o mano karvėms šonkauliai braška. Grigas rėkia — pieno
mažai! Komjaunimo susirinkimuose barasi: įsipareigojimų
nevykdau. O kuo aš kalta, jei nėra pašaro? Gal pati atsitūp
siu į ėdžias? Ne! Nemelšiu daugiau! Tegu su jumis kariauja
pats vedėjas! — Sugniaužė kumščius, drebėjo visa, lyg šalčio
krečiama, o skruostais ritosi karštos nuoskaudos ašaros.

IV
Martynas, pasidavęs bendrai nuotaikai, mažai betikėjo
Foleikio atvažiavimu. Vėl grįžo pirmykštis noras dirbti, pa
sitikėjimas savimi. Iš naujo ėmė klebinti atitinkamas įstaigas,
reikalauti koncentratų, statybinės medžiagos užplanuotam
tvartui, landžiojo po sandėlius, ragino valstiečius greičiau
valyti sėklą. Ištraukė nuo ataskaitinio susirinkimo užmestą
paskyrą cementui gauti, norėjo siųsti mašinas į fabriką, ir
štai iš rajkomo skambutis: priimk naują pirmininką.
Bemaž visą naktį nesudėjo akių. Vis rodėsi, kad kamba
ryje už sienos, kur miegojo Galiniai, kažkas pakuždomis juo
kiasi, apkalba jį. Vienu metu buvo beeinąs prie durų pasi
klausyti, bet, atsisėdęs lovoje, išgirdo nesuprantamą bildesį.
Buvo jau visiškai šviesu.

Dar 1963-čiais metais konservatorių opozicija taip pajuokė
liberalų L.Pearsono vyriausybę dėl pensijų plano. Tačiau šis
planas, kaip matome, jau vykdomas. Jis pradės veikti nuo
1970 metų. Jo taikymas gyvenimui dabar aiškinamas valdžios
duodamuose skelbimuose, kuriuos patartina pasiskaityti.

— Seimininke, ei šeimininke,— baladojo Galinienė į sie
ną ties jo galva.— Kelkis pusryčių!
Nieko neatsakė.
Kai antrą kartą nubudo, saulė švietė pro kitą langą. Kie
me kažkas šūkavo, draudė arklį. Girgždėjo smagiai tranko
mos durys.
Į kambarį įėjo Galinis.
— Lik sveikas, Martynai. Laimingai tau sugyventi su
Toleikiais.
— Tai išvažiuoji?
— Ką gi kita darysi? Reikia. . . Boba su vaikais jau iš
kurnėjo. Neminėk bloguoju, Martynai.
— Ir tu manęs.— Martynas susijaudinęs patrynė delnu
smakrą.
— Et jau. Viskas buvo gerai...
Martynas ilgai sėdėjo ant lovos vienomis apatinėmis,
įsmeigęs tuščią žvilgsnį į kiemą. Paskui apsirengė ir, šliti
nėdamas, kaip girtas, nuėjo į kambarį, kurį buvo užleidęs
Adomui, nes jo didelė šeima neišsiteko viename gale. At
lapojo duris į priemenę, pravėrė antrąsias į Galinių butą.
Perbraukė žvilgsniu nuogas sienas, taukuotą virvutę, ištiestą
prie šildomosios sienelės samčiams pakabinti, tartum neti
kėdamas, kad liko vienas ūmai apmirusiuose namuose, ir
įstrigo slenkstyje ties nudilusia pasaga, kurią Galinis prikalė
kadaise, norėdamas prisivilioti laimę.
„Prietarai, kvailiausi prietarai“. . . Paspyrė asloje numestą
šluotražį. Šalia gulėjo skudurinė lėlė be galvos. Pakėlė ją,
pavartė, stebėdamasis, iš kur galėjo atsirasti, nes Galinių pati
jauniausia jau į mokyklą ėjo, ir, išsiblaškęs, įsikišo kišenėn.
Ant krosnies, apvožti jo paties pirktu puodu, gulėjo pus
ryčiai. Galinienės virti pusryčiai. Paskutiniai pusryčiai. . .
Toliau reikės kaip nors gamintis pačiam ar ieškoti kaime
stalo, nes su Toleikiene tikriausiai nesusitarsi. Krūtinė patviro nuoskauda, kurią paskutinėmis dienomis buvo beužmirštąs, ir, nelietęs valgio, išėjo į kiemą. Nesidairydamas
praėjo šulinį, akmeninį tvartą, kuriame buvo įrengtas kol
ūkio svirnas (sodybos šeimininkai Gurbai buvo išbėgę su
hitlerininkais); pro kiaulidę praėjo, kur, bergždžiai laukda
ma vakarienės, kriuksėjo viena likusi peniukšlė; perkirto
taką, pramintą į valdybą: žvilgterėjo į kaimą, kuris gulėjo
už kokių trijų šimtų metrų lyg išretinta miško biržė, primė
tyta didžiulių malkų rietuvių, pridengtų snieginiais stogais,
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PRANEŠAMA APIE
NAUJĄ GYDOMĄJĄ
MEDŽIAGĄ —

Tai yra ypatinga gydomoji
medžiaga, įrodžiusi galią
sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus
audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas
atrado nepaprastą gydomąją
medžiagą, sugebančią suttraukti hemorojus be skausmo. 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 Sis pagerėjimas
tęsdavosi daugelį mėnesių.
To 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.
Praiykite visose vaistinėse.
PanitenkininiA* — arlm
gražinami pinigai
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KULTŪRIVB^»OVIKA
LIE TUVIS TARPKONTINENTALINĖJE DAILĖS
PARODOJE
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KANADOS LIETUVIŲ DAI
LININKŲ PARODA NEW
YORKE

VEDA DR. GUMBAS

Lapkričio mėn.,18.19,2o
Dailės meno paroda sus fe
dedanti iš daugiau, kaip dienomis, Lietuvių Atletų
šimto paveikslų ir skulptū Klube, 1332 Halsey St.,
rų, atstovaujanti maždaug Brooklyn , N.Y., įvyksta
tokį pat skaičių menininkų dailininkų Romualdo BU
iš įvairių kraštų, kuri su KAUSKO ir Vytauto RE traukė šimtus žiūrovų Mon MEKOS dailės meno pai'ote Carlo rūmuose pereitą da.
vasarą, dabar vyksta New Parodos atidarymas penk
Yorke.Si "Tarpkontinenta tadienį, lapkričio 19 a., 8
linė dailės meno paroda" vai. vakare. Paskaitą skai
/ ExpositionIntercontinen- tys dr. Henrikas NAGYS:
tale/ yra 27 o Park Avenue "Keletas kontraversinių
Union Carbide pastate, ir meno minčių".
tesis nuo snalio mėn. 7 die REKTORIŲ IR STUDENTŲ
nos iki lapkričio 1 dienos .
Iš New Yorko paroda gas NUOMONĖ,
troliuos po Siaurės AmeriLietuvos aukštųjų mo
ką,kol galiausiai persikels
kyklų
rektoriai pareiškė į
į Europa.
Alfredo B. Pusarausko domių minčių apie padėtį
pastangomis buvo suorga aukštosiose mokyklose.!
nizuota, kad tarp daugelio vieną iš klausimųt"ar tebtautų menininkų, dalyvau singas studentų posakisjančių šioje parodoje,būtų -egzaminai-ioterija ?Ar
atstovaujama pirmą kartą egzistuoia nusirašinėiimo
ir Kanada. Kanados atsto Problema?"Vilniaus unf-l
vu tapo dailininkas Romu versiteto rektorius prof. DAILININKAS ROMUALDAS BUKAUSKAS DAILININKAS VYTAUTAS REMEIKA
atsakė:Skaičiu®Abiejų dailininkų, R.Bukausko ir V.Remeikos, darbų paroda lapkri
aldas BUKAUSKAS iš Mon- J. Kubilius
statistiškai, 4-5% eg
čio 18, 19 ir 20 dienomis atidaroma New Yorke. Abu dailininkai yra
trealio.kuris ir yra vienin- jant
montrealiečiai ir jau pasižymėję eile parodų, kurios susilaukė rimtų
tėlis lietuvis dalyvaująs zaminus laiko loterija. Nuj
įvertinimų.
šioje pasaulinio masto pa- sirašinėjimas-ne masišk
rodoje.B e Kanados čia da as reiškinys". Kauno Med lyvauja menininkai iš Jung cinos instituto rektoriaus
tinių Amerikos Vąjstyb tų , prof. Z. Januškevičiaus
Turkijos,Korėjos,Svedijos, nuomonė:Jei studentai eg
Vokietijos, Italiją?, Le riki**--’ zaminus laiko loterija, mą
jos,Prancūzijos,Cilės,Izra tyt kažkas netvarkoj su I
elio,Olandijos, Monako, I- dėstymu. Nusirašinėjimas
egzistuoja, viskas priklau
rano ir Graikijos.
so nuo dėstytojų budrumo
Pedagoginio instituto Vil
SUARTĖJIMO MOKSLAS niuje rektorius V. Uogin tas atsakė:nesąžiningų stu
Rugsėjo pabaigoje Vil dentiy Pasitaiko-su jais tu
niuje buvo sušaukta tarp rėtų kovoti komjaunimas.
respublikinė mokslinė kon Kauno Politechnikos insti
ferencija.Studijuota moks tuto rektorius M. Martinai
lo šaka šį
kartą buvo-sovie- tis
__ tgeram
________________
Hkartąbuyo-soviestudentui Posatijos valdžioj
lūžioj esančių tautų kis"egzaminai-loterijakis"eezaminai-loterijakultūrinis bendradarbiavi-negalioja.
egzaminas
---------------- negalioja.
Jei Jei
egzaminas
mas ir tolesnis suartėji- teisingai organizuojamas,
mas .Kaip ir su kuo suartė- nusirašinėjimo Problemos DANA STANKAITYTE
STASYS BARANAUSKAS, DAILININKAS JUOZAS
ti, konferencijoj, vykstan- nebus.Šiaulių
nebus. Šiaulių pedagogįnio
Pedagogįnio
PAUTIENIUS
čioj Lietuvos sostinėj, dės- instituto rektorius K. ZuČikagos lietuvių solistė
plačiai
žinomas
lietuvių
tė:G. Zimanas, A.Cholmo- kauskas:"Aš už špargal —
kuri spalio 3o d. dalyvaus solistas,kuris spalio 3o d .
Baigdamas atostogas,
gorovas /iš Latvijos/, K. kas -iki egzaminų. Juk'
"Baltijos" stovyklos kon dalyvaus "Baltijos" stovyk- kurias praleidąVasagoChalik/iš Estijos/, A. M o- špargalka'
"
“ ‘ -savotiška
-----kur certo
programoje, Mont loskoncerto programoje , je /jis gyvena Čikagoje/,
točka /iš M insko/ ,1. David- so s antra aka'.'
realyje.
Torcnte turėjo sėkmingą
Montrealyje.
kovas / iš Možaisko nuo Ar Lietuvos aukšt
D.Stankaitytė
yra
lyriš

parodą.
S.Baranauskas
yra
teno

Maskvos / ir J. Banaitis- mokyklų studentai
kai dramatinis sopranas. ras ir turi plačios apim
Beatostogaudamas VaPerkrauti ?Daugelis
/kultūros ministras/.
Lietuviškas mokyklas jau ties gražų ir galingą dra sagoje, jis nupiešė ke —
pripažino, kad Perkrovimo Vokietijoje lankė , po to
esama.Diskusijas baigiant Frankfurt a. M. universite matinį balsą. Lietuvoj jis liūs paveikslus, kurių vie
SUSIRŪPINIMAS DĖL^SVE- paskelbti
tokie faktairvie- te studijavo humanitari baigė Pranciškonų gimna ną specialiai Nepriklau
TIMŲ NUOTAIKŲ”
ziją Kretingoje ir studija^ somai Lietuvai.
nas Pedagogįnio instituto
nius mokslus.Pradėjo dai vo mediciną Vytauto Di
Vilniuje
studentu,
T.
Sark
’
J.Macevičius, rašytojų
Kaip spaudos rėmėjas,
apskaičiavo, kad in kur nuoti "Dainavos" ansam džiojo universitetąKaune.
s-gos partinės organizaci us,
so lietuvių kalbos ir litera, blyje pas St. Sodeiką. Dai Dainavimo mokėsi pas Jo nes ir pats spaudoje ilgo
jos sekretorius pasisakė tūros studentai per vienų
navimo studijas tęsė pas
dirbęs, dail. Juozas
apie reikalą duoti atkirtį semestrą privalo perskai Lietuvos operos solistus ną Butėną Kaune ir toliau kai
filinosi VokietiiojaSpecia- Pautienius yra spaudos
"svetimoms nuotaikoms ir tyfj 17. 5oo pus lap ių .Tai~
J. Butėną ir Dičiutę-Tre- ias studijas atliko Italijo rėmėjas, - todėl ir Nepri
intelektualiniam chuliga
čiokienę bei pas muzikus je .Tremties metu VokietL klausomai Lietuvai parem
esą
/kosminis
studentu
nizmui",nes juo kartais už apkrovimas. Jis egzistuo A .Kučiūnų ir VUakubėną . joje
ir Anglijoje surengė ti, būsimai, numatomai
siiminėja jaunuoliai, kurie ja ne tik išeinant literatu* Daug koncertavo JAV ir per2oo
koncertų. Atvykęs loterijai, paskyrė paveik
" su panieka žiūri ne tik į
Kanadoje, tačiau Montreal į JAV, dažnai koncertuoja slą, uz ką jam dėkojame.
ros
mokslą.
Teigiama,
kad
literatūrą,
bet
„
_,
. ir į..musų
T . - Lietuvos studentai dažnai lyje pasirodo tik pirmą Kanadoje ir JAV.
• Pirmasis spalio sek
zmogų.Tokių jaunuolių Lie- tiegi fizigka{ ne{gt
u kartą.1958 mpradžioje daf
madienis visoj sovietijoje
navo
The
American
Cpera
vykdyti jiems duodamas
kia jaunimo dalį, OP<*™^ u
^du£tieJ p
j prof z j„ C ©.operoje CavalleriaRus
Solistas Stasys Baranaus paskelbtas nuo šiol būsiąs
kas- Baras, kaip jis save laikomą? mokytojų mi skambiais užsieniniais nuškevtčiii. tai visų aukš- ticąna Santucos rolėje.
vardais,nežima kokiais kamokyklų bėda.Kiti
Čikagos Lietuvių Cpero vadaina sutrumpinta pavar- švente.Šventė dabar u nalais juos pasiekiancms prJ^minė lotiAišką posakį:
je D. Stankaitytė dainavo de, turėjo eilę konkursinių žims buvusią Lietuvos po
Giovanną/Rigolleto/, M i-pasirodymų, kuriuose išė- licijos šventės vietą, nes
”N°n muitą sėd multum"
data labai artimai šutam
purvu „socialu. .itų realizr /geriau mažiau, bet giliau/ kaela/Carmen/, Aidą /Ai-jo nugalėtoju.
pa.
doje/ ir kitas roles.
*
______________ E,_____
laiku, negu likti kaltam. O pernai ant kelių paklupdė linai.
Užpliekė pagal planą dešimtą dalį dirbamos žemės. Kaip iš
ir pasuko pirmu pasitaikiusiu šunkeliu Kepalių brigadon. ganymo laukė derliaus. Užaugo, bet kas iš to, kad didesnė
Pats nežinojo, ko ten eina. Vilkosi šiaip sau, nes reikėjo kur triūso pusė nuėjo vėjais? Nujautė valstiečio širdis nelaimę. ’
nors eiti. Bėgo nuo sielą užgriuvusios vienatvės jausmo, nuo Nenorėjo linų kloti rudenį, nes daug kas pranašavo greit praširdgėlos, nuo skaudžių minčių, kurios vijosi iš paskos tarsi sidėsiant šalčius, o apie oro atšilimą tai nebuvo ko nė galvo
ti. Bet atvažiavo iš ministerijos įgaliotinis ir įsakė nieko ne
bičių spiečius ir gėlė gėlė...
Kodėl taip atsitiko? Kas kaltas? Juk daugiau kaip prieš laukiant kloti linus, nes įmonės stokojančios žaliavos ir ne
dešimt metų, kai jį išrinko bendro žemės apdirbimo draugi galinčios laukti pavasario. Paklojo, o netrukus užsnigo,
jos pirmininku, buvo gerai? Patikėjo, nors tada buvo nese paskui prasidėjo liūtis, vėl sniegas. Dalis visiškai supuvo,
niai įstojęs į partiją. Ir apylinkės tarybai sugebėjo vadovauti. o dalį suėmė, tačiau ne ką teišrinko, nes fabrikas paskaitė
O grįžo iš kolūkių kadrams ruošti mokyklos, papirmininka- į žemesnę rūšį.
Taip, kur tik pažiūrėsi, nuostolis ant nuostolio, ir rudenį
vo trejetą metų — šalin, užleisk protingesniam vietą! .. Tai
kas gi, kas jį sugadino? Gal pasimokęs pasidarė kvailesnis? už darbadienį vėl ne ką daugiau įpili, kaip Tautkus su Ba
... O anksčiau jo tai nematė. Kai Tautkus su Bariūnų riūnų kad įpildavo. O žmogui tai reikia gyventi. Todėl ver
nuvarė kolūkį, tada — šen, Martynai, įsijuosk, atstatyk, kas tėsi, kaip kas galėjo — spekuliavo, grobė kolūkinį turtą,
sugriautai Anie per šešerius metus nieko nepadarė, priėjo iki kitas net į kaimyno vištidę nepasidrovėdavo įlįsti,— taip su
to, kad už darbadienį graminėmis svarstyklėmis svėrė. Su gadino nepritekliai žmones. Virė širdis ant tinginių, sekiojo
kiršino, ištvirkino žmonęs, priveisė vagių, o tu štai turi visus vagis, ir grasino, ir geruoju kalbino sąžiningai užsidirbti
perauklėti, padaryti turtingus ir laimingus. Kad ir stengėsi, duoną, bet pamokomas žodis lygu žirnis į sieną atsimušdavo.
darė, kiek galėjo, iš kailio nėrėsi, norėdamas visiems gero. Ir nubaudė ne vieną, nubraukdamas darbadienius, tačiau
Skubėjo pirmas įvykdyti planus. Grūdų pylė daugiau, negu anie tik šaipėsi iš tokios bausmės, girdamiesi, esą, per naktį
reikia, mėsos vėl toną kitą viršaus valstybei; ir buvo geras, su kaupu atsiimsią nuostolį. .. Norėjo pagąsdinti: pričiupo
gerbė jį, traukė į Garbės lentą, skyrė dovanas. Gal nors Strazdų Vincę, arklininką, su avižų maišeliu, pasodino tre
kartą nepasėjo linų tiek, kiek rodė planas, ar cukrinių run jiems metams, o naudos tebuvo tiek, kad visi pradėjo ne
kelių trūko kokio hektaro? Tai jau ne! Nelaužė sėjos ter apkęsti, dėti į šuns dienas, gi vieną pavakarę iš krūmų net
minų, nemelavo rajkomui, neapgaudinėjo, kaip kiti pirmi akmenį į nugarą paleido. .. Ne, piktuoju nieko nepadarysi,
ninkai, teisindamiesi nepalankiomis gamtos sąlygomis. Nuro o geras žodis taip pat skambalas po šuns uodega, nes alka
dymai iš aukščiau jam buvo šventi, neginčytini, nors kartais nam reikia duonos, pilvą prikimšti reikia, tik tada jis tavęs
ir sukeldavo kai kurių abejonių. Tikėjo, aklai tikėjo partija, klausysis. ..
Taip galvojo Martynas, gūbrindamas šunkeliu, kuris vin
todėl ir visa tai, kas plaukė iš jos, nedrįso, dargi bijojo
svarstyti. O ir vietos netekti bijojo, nes priprato būti vyriau giavo laukais, lyg koks vestuvinis kaspinas, numestas snie
siu Liepgiriuose ir, kartais pagalvojus, kad likimas gali su guotoje lygumų viešpatijoje. Baigė rūkyti vieną cigaretę,
lyginti su kaimynais, nemalonus jausmas apimdavo visą. Bet degė kitą, o tą nusviedęs, lenkėsi sniego, žėbėjo godžiai, mal
kas nenori stovėti aukščiau? Ne, ne čia jo nelaimė, tik ne šindamas troškulį, nes nuo vakar pietų buvo nieko nevalgęs,
čia!
todėl viduriuose įsimetęs karštis troškino. Ir vėl rūkė, akių
Pati gamta ėjo prieš jį. Pirmais metais nenuėmė pusės
kampučiais įtariai dirsčiodamas į šalis, lyg ko gėdydamasis,
vasarojaus, nes užėjo liūtys, o, be to, rajkomas ragino grei
čiau vežti grūdus valstybei. Cukriniai runkeliai vėl užaugo lyg ieškodamas pritarimo savo mintims.
Staiga stabtelėjo, sustingo. Valandėlę žiūrėjo pro Klotne ką didesni už kiaulės uodegėlę. Mat, pasitaikė vėlyvas
pavasaris, o sekretorius MTS zonai gulė ant kulnų, kad miškių krūmokšnius į seną, pakumpusį kryžių, apsuptą tai
greičiau sodintų. Reikėjo surizikuoti, užsišpirti, palaukti dar syklingo kreivų gluosnių keturkampio, su keista nuostaba
porą savaičių, kaip kai kurie pirmininkai ir padarė, bet kas žiūrėjo, tartum pirmą kartą būtų pamatęs ir tą pajuodusį
žinojo, kad greitai baigsis liūtys? Ne, geriau jau pasodinti kaminą, kurio kaimynystėje stypsojo suanglėjęs beržas, pa

KAIMAS KRYŽKELĖJE

Atkelta iš 3 psl.
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LIETUVA

DIDELIS NESUSIPRATI
MAS
Teksaso milijonierius
viešėdamas Indijoje, ilgai
ieškojo atitinkamos dova
nos savo motinai,kurios
7ometų gimtadienis buvo
tik už kelių dienų.
Vargais negalais kaž
kas jam pasiūlė retą paukš
telį, kuris stebuklingai pa
mėgdžioto Caruso, Saliapiną ir kitus dainininkus.
Sumokėjo milijonierius
$lo, ooo už reta paukštį ir
pasiuntė jį lėktuvu savo
motinai.
Už dviejų dienų motina
atsiunčia sūnui telegramą:
-Paukštis buvo labai skanūs. Jei gali,atsiųsk dar
keletą.

IR PLĖŠIKAS APSISKAI
ČIAVO

Du plėšikai ieško pinigų
svetimam bute .Staiga,vie
nas iš jų pabąla:
- Ei, raukim iš čia.Šis
butas priklauso sunkaus
svorio bokso čempionui.
-Durniau, tai tu manai,
<ad jis mažiau už loo; ooo
dolerių boksuojas i ?-nura
mina antrasis plėšikas.

VEDYBINIS APARATAS

Į vienos didelės firmos
direktoriaus kabinetą įsis
praudė kažkaip niekniekių
agentas:
-Pone direktoriau, kaip
matau, Jūs gaunate labai
daug laiškų. Štai šituo apa
ratu Jūs greit ir be vargo
NEIŠSIAIŠKINO...
atidarysite visus laiškus .
Anglų literatūros profe
-Negaišinkite laiko, -su
sorius buvo pakviestas į pyko direktorius,-tokį apa
Holywooda pamatyti, kaip ratą aš jau prieš 7 metus
daromi filmai.
Vieno artisto persiren vedžiau.
gimo kambary,profesorius
NE SAVO
pamatė Longfellow pa DRAUDIMAS
LAIKU
veikslą.
-O, aš matau jus gerbia
Vyras, at vykę s į draudi
te Longfellow, -nudžiugo mo įstaigą, teiraujasi:
profesorius.
- Sakysim, aš apdrau
-Ką aš gerbtu?
džiu šiandie savo žmonos
-Henry Wads worth Long gyvybę.Ryt ji miršta.Ką
fellow. Juk čia gi jo paveiks aš gausiu?
las.
- Pagal mūsų draudimo
-Artai jis?-nustebo ar
tistas. -Aš į jį tik pasižiū — bendrovės polisą špiga ne
rtu.kai man tenka grimuo numatyta, bet Ipgiškai gal
tis .Lengva studijuoti jo ū— vojant, nieko daugiau nenu
matoma. ..
sus.
KORSAKAS APIE RAŠTIJOS DARBUS LIETUVOJE
K.Korsakas "Tiesoje'pas daguojamas 8-tas ir rašo
mas 9-tas tomai. Iš viso
kelbė platų stripsnį apie
lietuvių filologijos darbus būsią 15 tomų, gi paskuti
bei planus ateičiai. Jis pri nysis turėtų pasirodyti
ne vėliau kaip 198Ometais
pažino, kad pirmaisiais
pokario metais buvopasiIš kitu filologijos sri reiškęs filologų trūkumas,
ties darbu dar paminėta :
ypač, kad nepr. Lietuvos
laikais , parengtųjų, kvali rengiamas dialektologinią
fikuotų filologų aiaesnioji atlasas/duomenys surinktu
dalis pasitraukė į vakarus. ti iš 705 vietovių/, draugerenkami ir lietuviški vie
Dėl kvalifikuotų filologų tovardžiai bei asmanvarstokos ir pokario sąlygų džiai.Siuo metu baigtas
rimtesnis darbas teprasi- spausdinti pirmasis"Li e dėjęs tik antrame pokario tuviu kalbos grama
dešimtmetyje; apie 1955m. tikos" tomas, apimąs fo
netika ir dalį morfologijos
-dar būsią du tomai. Sovie
Lietuvių kalbos
tų mokslininkai šį darbą
žodynas.
laiko "fundamentaliu lie
Stambiausiu folologijos tuvių kalbininkų darbu".
darbu Korsakas laiko "Lie Literatūros mokslo srity
tuviu kalbos žodyną". Jau je, pagal Korsaką, "teisin
išleisti 6 tomai iki raidės gai nušviesta" įvairių
"£", pradedant 3-ju tomu praeities rašytojų
"Žodynas" rengiamas pa kūryba, nors , esą, čia
gal sovietinės leksikogra pasitaiką ir spragų.
fijos principus. Maža to, Netrukus pasirodys"Lietu
Korsakas teigia, kad pir - vių literatūros istorijos"
mieji du žodyno tomai tu III tomo 2dalis/vad. "pažan>rį "kai kurių esminių trū gioji'literatūra 1917-1940
kumų'1,tad numatyta ąbu
m., būsią nušviesti ir iš
tomus perredaguoti .Šiuo eivių raštijos "svarbes nieji faktai"/.
luptu atiduotas spaudai
"Žodyno" 7-tas tomas, re

sodintas kadų kadaise Galminų senelio, ir tuos griuvėsius,
pridengtus išpurtusio sniego skranda, po kuria drauge su
šventais sunaikinto artimų žmonių židinio pelenais gulėjo
amžinai palaidotas brangus širdžiai žemės plotelis.
Nusiėmė kepurę. Ilgai stovėjo, nulenkęs galvą, drasko
mas prisiminimų, o iš senos žaizdos kliokė kraujas.
Prieš aštuonerius metus iš čia jis svajojo parvesti žmogų,
kuriam lygaus nežinojo pasaulyje. Tą vakarą siauras kaimy
nų ratelis kėlė stiklus už jį, už jo sužadėtinę Galminų Valę,
už abiejų laimę kėlė. . . Atėjo,.banditai? Apsupo, padegė. . .
Jam tik per stebuklą pasisekė išsigelbėti, o Valė drauge su
savo tėvais žuvo liepsnose.
Atsiduso iš krūtinės gilumos ir skubiai nuėjo Akmenės
pakrante, net pamiršęs užsidėti kepurę. Netoli tilto jį pa
žadino iš susimąstymo motoro ūžimas. Vieškeliu pravažiavo
sunkvežimis, prikrautas baldų, pridurmui antras — su karve
kėbule.
— Atvažiavo. ..— pagalvojo, prisivijęs pailsusiu žvilgs
niu paskutinį sunkvežimį.— Naują kaimyną turėsiu.— Lūpos
suvirpėjo, iškrypo, kartaus šypsnio sugniaužtos. Atsirėmęs į
tilto turėklus, kurį laiką ilsėjosi, o galvon vėl rinkosi pir
mykštės mintys, apkartintos skaudžių prisiminimų, vėl ėmė
tūžmastis, tulžimi liejosi pyktis, kurstomas įžeistos savimei
lės ir gailesio sau. Tik nežinojo, ant ko pykti. Blaškėsi, lyg
žuvis bučiuje, ir vėl ėjo, perkirtęs vieškelį, vingriais lauko
keliais suko pro vienkiemius, lodydamas valstiečių šunis, ir
širdies gilumoje jau troško, kad kas pašauktų į vidų, užkal
bintų, nes vieniša siela staugė, kaip išbadėjęs vilkas. Bet visi
buvo lyg išmirę. O kaimas, tarsi tyčiodamasis iš jo, čia rėkė
kažką nesuprantamo, čia dainavo, čia trypė, pritariant armo
nikai, ir kaip linksmas bernas viliojo savo draugėn, žadėda
mas saldų užsimiršimą. Ir ėjo Martynas, suko lanką per Ke
palių brigados laukus prie Akmenės kilpos, suko vis arčiau
kaimo pakluonių, grimztančių vakaro sanbrėškon, į krautuvę
suko.

V
O čia ant ilgos lentos, paklotos ant stulpelių pasienyje,
priešais bufetą, sėdėjo Andrius Vilimas ir Raudonikis su
Gaudučiu-Pomidoru. Atokiau vienas gurkšnojo Strazdų Vin-

NukeJta 6 psl.

„Auksinės žąsies“ autorė ir re
žisierė B. Pūkelevičiūtė.

“Aukso žąsis” — vaidybinis,
ilgo metražo filmas. Juosta: 16
mm., spalva: Kodak-Ektachrome, bėgimo laikas: 1 valanda ir
54 minutės. Filmas garsinis, ly
dimas specialiai jam sukompo
nuotos muzikos. “Aukso žą
sies” filme dalyvauja beveik vi
sos aktyvesnės dramos aktorių
jėgos išeivijoje. Jo gamyba už
truko trejetą metų; meninė ir
technikinė talka per tą laiką iš
augo iki 78 asmenų būrio.
“Aukso žąsies” filmas bus pir
mą kartą rodomas Chicagoje,
gruodžio 4 ir 5 dienomis, McCor
mick Place Mažajame Teatre.
Salė talpina 600 žiūrovų ir turi
pačią moderniausią aparatūrą
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LI B T U V A

SUSITELKIME IŠLEISTI

JAUNIMO KONGRESO
KONCERTAI

LITUANISTINĘ ENCIKLOPEDIJĄ
ANGLŲ KALBA

Atkelta iš 2 psl.

Tiek anksčiau, tiek ir dabar apie Lietuvą Vakarų kalbomis
tai ateis, nes gabumų yra.
veikalų beveik nėra. Dėl to ir svetimųjų šaltiniuose pilna netiks
Yra pagrindo pagirti D.
lumų ir net netiesos, žalingos Lietuvai. Todėl yra gyvas reikalas
Skrinskaitę už labai sub-'
mums patiems parūpinti veikalų apie Lietuvą ir svetimomis kaltilų ir mokamai derinamą/
, bomis. Taip pat jau ir lietuvių tarpe yra gana daug, kurie, svetur
su soliste akompaniavimą.
gimę ir augę, nebemoka savo tėvų kalbos, o apie Lietuvą ieško
-BENDROSIOS PASTABOS
' žinių: ne tik šiaip sau ką nors apie tėvų gimtąjį kraštą sužinoti,
Neturėjimas tokio masto
P. VAUPŠA
V. VAUPŠAITĖ
bet ir mokslo darbams. Taigi ir daliai lietuvių jau reikia veikalų
koncertams patirties ,pasi
reiškė tūlais trūkumaisapie Lietuvą jiems suprantama kalba. Be to, neretai į leidyklą
stoka tobulesnio susitvar
(žinome, kad ir į kitas įstaigas) kreipiasi svetimieji, ieškodami
kymo.
prieinamų
jiems suprantama kalba šaltinių apie Lietuvą aplamai.
Faktas yra, kad Talentų
Yra
kilusi
mintis išleisti lituanistinę (Lietuvos kraštas ir isto
koncertas buvo išplėstas
rija, žmonės ir kt.) enciklopediją anglų kalba. Manome, kad
nuo mėgėjų iki profesio
nalų imamai, kai tokiu
tokiu leidiniu būtų užpildyta ne tik esanti spraga, bet kartu ati
atveju prasminga kiatip
taisytos neteisingos žinios apie Lietuvą. Aktualu tai ir dėl to, kad
susitvarkyti. Prasminga
okupantai rusai taip pat jau imasi teikti savo „informacijas'*
buvo išskirti poetus, gal
apie Lietuvą ir Vakarų kalbomis.
brangiausį perlą mūsų
tiksluose, K.Bartešką,
ši mintis buvo ilgai brandinta, aiškintasi, tartasi. O kai ji
L. Svegždaitę ir instru
buvo jau kiek plačiau žinoma, ir mūsų spauda palankiai atsiliepė,
mentalistus studentus
skatindama tokį leidinį būtinai leisti. Vėliau tam pritarė ir į rezo
R.Ptešiną ir A.Kusinskį
liucijas
įrašė Kultūros Kongresas (Chicagoje), Lietuvos Vyčių
ir perkelti juos į sekma<Seimas (Bostone), Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas
dienio koncert a, kuris dėl
(New Yorke).
to būtų tiktai išlošęs,tam
L. BLAUZDŽIŪNAITĖ' o. BLAUZDŽIŪNAITĖ
Ne vien tik lietuviai pritaria šiam sumanymui. Pritaria bei
tikslui nubraukus didžią
ją dalį nelietuviškos sek
•skatina ir svetimieji, š.m. birželio mėn. yra gautas Popiežiaus
madienio koncerto progra
Pauliaus VI laiškas, kuriame tarp kitko rašoma: „... Kristaus
mos,kuri ir publikai ne PROFESORIUS DR. JONAS PUZINAS
Vietininkas, už parodytą prielankumą labai dėkodamas, dėl šio
buvo prie širdies. Sveti
SUKAKTUVININKAS
darbo jus labai sveikina ir karštai linki, kad, dieviškajai malonei
momis kalbomis juk čia
padedant,
jūsų bendros pastangos laimingai privestų prie artimos
Š.m. spalio 1 dieną J^tofe jimų ir jėgas atidavė Lietu visi prisiklauso pačių iš
kiliausių
pasaulio
solis

ir
trokštamos
darbo užbaigos ir kad įvyktų jūsų pasiryžimas iš
riui Dr. Jonui Puzinui suėjo vai ar lietuviams. Pasitrau
tų.
Kas
kita
lietuviška
leisti
tą
pačią
Enciklopediją
ir anglų kalba.
kus nuo komunistinio Lietu programa, į kurią labai
60 metą.
Jo kolegą būrelis, gyvenan vos okupanto, susikūrus Vo ryškiai pakiliai reagavo
/Bet ir vėl, kaip ir anksčiau LE sumanius leisti, susiduriame
čių Philadelphijoje, suruo kietijoje Pinneberg o Pabal ir visa publika.
su sunkumu, iš kur imti lėšų. Todėl ir vėl visos viltys nukrypsta
šė ta proga grąžą paminėji tijos . Universitetui, jis ten Bendrai, Kongresas ėį savuosius, vėl į lietuvius, tikintis talkos ir paramos ją užsisa
kant. Talkos bei paramos tiek daug, kiek daug ir kaip nuoširdžios
mą poną Vaškelią namuose, dirbo kaip balty proistorės jcĮietuvybės šūkiu,tat
buvo sulaukta leidžiant LE.
kur dalyvavo prof. A.Senn su- profesorius,eidamas pareigas ir visa jo programa turė
jo būti bazuojama ant lie
ponia, ponai Saliai, Maciū ir universiteto vadovybėje. tuviškojo pagrindo^
Darbą norime pradėti 1966 m. pradžioje ir I-jį tomą galėtume
nai, Mošinskiai Ostrauskai; Atvykus į JAV, Puzinas įsi _paremtas lietuviškąją
jau
išleisti 1967 m. Viso būtų 6 tomai. Kiekvienas tomas -bus 608_ kū.
šeimininkai Vaškeliai, Dr. jungia į lietuvių visuomeni- ryba. Tat tr T.Gurevičiui
640 psl., labai gero popieriaus, kietais viršeliais gražiai įrištas.
‘
Visų tomų kaina būtų $90.00. Juos manome išleisti per 5 metus.
B.Vaškelis, dail. Prof. R. nį darbą, o nuo 1954 ligi 1964 ir R.Piešinai reikėjo būti?e.nt.
vieną liePranešdami šį mūsų sumanymą Jums, labai nuoširdžiai pra
Viesulas, iš Washingtono ju m.pabaigos jis dirba kaip vie- --m
r tuvišką kurmi. Turime gi
šome Jūsų talkos ir paramos prenumerata. Malonėkite užpildyti
bilijatą pagerbti atvykę Dam nas is Lietuvių lEnciklopedi
puu^os savo lietuvių kuryžemiau atspausdintą pritarimo-prenumeratos atkarpą ir ją iki
briūnai, Krivickai ir Trumpa. jojos redaktorių.
bos. Nepateisinamas da|g|
š.m. lapkričio 1 d. atsiųsti LE leidyklai.
Be vaišią ir eilinių tostą,
Jo mokinių tarpe, čia Ame lykas, kad neduota lietuSusiradus reikiamam skaičiui prenumeratorių, dar šiemet at
bei sugiedotą “ilgiausią me rikoje ir Lietuvoje, yra aukš vi9 kompozitorių fortepitai
iškilusių
toje
srityje
moks
°
nin
^
kūrybos
Taip
su.QM
M
d
7VME1
skiru
laišku Jums pranešime apie jos leidimą.
tą“, buvo pasakyta eilė kai
i- • i n-i .-i
i j •• tvarkius koncertus, sekm- :aJKRRBM
Su
didele pagarba ir nuoširdžia padėka —
bą, jo kolegą atsiminimais liniukų . Reik tikėtis, kad jie madienio koncertas būtų
prisiminta Jono|Puzino jau atiduos pagarbą savo moky- buvęs daug įvairesnis, gy_ -^7
Jūsų
>a'
;
nystė, jo nueitas mokslinis tojui, prisimindami jį vienu vesnis ir įdomesnis, o
Lietuvių Enciklopedijos Leidykla
pirmosios dienos koncerir kūrybinis kelias Lietuvos ar kitu būdu.
Dabar sulaukus 60 metų , jis tas^būtų turėjęs daugiau
(ČIA NUKIRPTI)
proistorės kelyje, kuriant
talr?ųkjJke^a:dar
Ę Kr. Tarybos suvažiavimas vaizduose:viršuj ir
Lietuvos proistorės muzieją, yra bedarbis, jo visas žino
nėra panaudojamas ga- ^^n’ev^įaįs Rautinš apačioj prezidiumas: dr. P. Lukoševičius, Pr.Ru parašytomis knygomis bei jimas
limoje lietuviu kultūros sri
Banevičiaus, Kaulins,’ dinskas,
din Rkas P.
p. Augaitis,
Aiwitis. dr.
rir J.
,T Y
p.9r E.Skripkutė
PSMnUrtėirSt
Yčas,
ir St.
Nr........
straipsniais ir pan.
Bak§ys. Kituose atvaizduose suvažiavimo salė su
tyje.
Remiamas
moraliai
ir
jotinai
gabių
jotinai gabių mokinių To7 Kr Tarybos nariais.
Deja, pasiruošusio šioje
PRENUMERATOS LAPELIS
srityje mokslininko našiausi materialiai jo gyvenimo ben ronte, lygiai ir Montrealygyvenimo metai praėjo nepil drakeleivės ponios Puzinie-je yra. Jie greičiausia dėl KLB KR. VALDYBOS PINIGINĖ APYSKAITA
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLAI
jis dalyvauja lietuvių vi kuklumo patys nesiryžo,
nai išnaudoti, jau ne jo my nes,
už 1964/65 metus /nuo , sesijos iki sesijos/:
•’ J
}1
.
J. o niekas jeims, matyti,
limoje tėvynės žemėje, kuri suo.meniniame gyvenime:, Lie nepatarė ir nepasiūlė.
Saldo iš praeitų metų................. ......$ 317.27
Pritariu Lituanistinės Enciklopedijos Anglų Kalba leidimui
3
... vi.ii._
Bendruomenėje,
Vlike Tačiau, žinoma, mes_
slepia savyje daug Lietuvos tuvią r.
Kadencijos metu iš apylinkių gauta.. .Š1237.GD
ir
ją
prenumeruoju.
džiaugiamės ir ta pradžia Kitų pajamų turėta................................ $ 243.00
praeities kultūros turtą. Ta
G.G.K. kuri buvo ir naujiena ir
Pereinamų sumų buvo................... ..
$ 60.60
čiau, kiek sąlygos leido, vie
labai maloni naujiena.
Prenumeratorius:..
Viso pajamų turėta................... ............ $1716.07
naip ar kitaip jis savo žino
Vardas, pavardė
Labai gražu, kad dalyvavo
daug jaunimo. Tikėsime
Išlaidų turėta......................................... $1305.45
ir lauksime, kad sekantie Pereinamų sumų....................... .............. $ 60.00
Adresas
^KAITYK If9 M-QTIHK
ji Kongresai vyks dar ge Saldo 1965 m.spalio 7 dienai................ $ 350.62
riau paruošti ir kad jų
Viso išlaidų turėta............................. $1716.07
pasirodymuose bus dar
Apyskaitą patiekė Kr. Tarybos suvažiavimui
Data: ...
daugiau jaunų jėgų, kurio-, Kr. V-bos I ždininkas Pr. Rudinskas.
mis galima tiktai džiaugtis1
BALTIC WOODWORK CO.
J. Kardelis.
Prenumeratoriaus parašas

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES HABITAI

Pastabos:

IR KITI {VAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS.

Adresas: 1547 Laflejur Str,, LaSalle.
DO6-3884
Montreal. P. Q.

SIUNTINIAI LIETUVON

Baltica Investment Corp.

Kaufman’s Woollens &Textiles

Autorizuotu kapitalu $ 120.000
J. Skučas, Frau. RA 2-6152
6968—44 Avė. Rimt.
Supejrkame sklypu ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.
Už indėliu mokame 8% dividendą.
■
...........
.................
....................... .
. .
!■

4115 St Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. TeL VI 2-5319.
Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems
garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis

JOE’S BUTCHERY & GROCER

h 81 St Zotique St E.
TeL CR 7-0061. MONTREAL.

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

LA 4-0209,

1918 FRONTENAC ST. Montreal.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
Tel. 525-8971

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

GEORGE LAVINSKAS

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVES - MAZAMEf'IAVS
JVAIR10S PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

T. Luuriniiitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS
Taisau ir dažau lengvas mašinas,
7717 GEORGE LASALLE, QUE.
(Prieitai* „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

TeL: garažo 366-0500
namų 366-4203

(30—40% žemiau rinkos kainų)
IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS ,
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems y
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk. skarelių
Ateikite ir ieitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.
SAVININKAS C H. KAUFMAN AS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

I ME 7-6727

ALLSTATE INSURANCE

DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue,

Lachin

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6041
7682 Champlain Blvd.
LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai
Insuliacija, Ten - Teat, Masonite, statybinis popietis.

VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.
288-2ted Ava., LaSalle.
Tait 3084308.

Telefonas 768-6679

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

Savininkai:
A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibua.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

SUDBURY
KELIOS SUVALKŲ
TRIKAMPIŲ '
LIETUVAITES
įsu mūsų vyrais sukūrė
gražiaą lietuviškas šei
mas. Šiandien jos visos
yra energingos ir akty
vios. Uoliai mokosi an
glų kalbos, aktyviai da
lyvauja visuomeniniame
gyvenime, be to gal būt
pirmoji iš visų, Birutė
Stankūnienė išlaikė egza
minus ir gavo masiniai
vairuoti leidimą ir teisę^
Atrodo, kad nevedus iems
musų "bernužėliams" į
Suvalkų trikampį dar ke
lias atviras - tik reikėtų
nesnausti.
• Jurgiui Šleiniui ruo
šiantis vedyboms, jo drau
gai, p.p. Staškų namuose
surengė gražų, lietuviš
ką išleistuvių pobūvį, ku
riam vadovavo J. Remeikis. Dalyvių buvo per 2Q.
Dovanų-įteiktas lietuviš
kas albumas.
• Beatričei Zlatkuvienei,
laukiančiai šeimos padi
dėjimo - S. Poderienė,
savo namuose, sukvietė
( lietuvės moteris, ir pa
ruošė pobūvį - "shower1!
Buvo 25 dalyvės.
• "Geležinis vilkas" me
džiotojų ir žūklautojų
klubo geresnieji medžio
tojai savaitgalius pralei
džia miškuose, praėju
sių metų medžioklės re
kordą viršyti, vietoie 3,
šiemet nušauti 5 "mū
sus", - briedžius.

N
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„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dunda* St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus ,,Parama“ moka
vieton 4% % ir už .
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J4%Už paskola* ir — morgičius — 6/4 %Paskolos mirties ir invalidumo atveju 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. kiekvienų dieną,
išskyrus sekmadienius;
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,
O vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais Ir penktadieniais.

NEIMAN, B1SSET
A SEGUIN
Barrister*, Solicitor*,
Notary Public.
35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge)

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501
Re*. BE 3-0978

P

R
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LIETUVA

The Canada Pension Plan
and its benefits

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

Lietuviai advokatai

E

Štai ką
Kanados Pensijų Planas
duos žmonėms, kaip Estera Mejerienė,
50 metų amžiaus mažos krautuvėlės savininkei,
kuri per metus uždirba $ 5.800.

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

EM.4-139S.
1008 Northern Ont.Bldg.
330 Bay Street.

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ
IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai,
Įvairios sudėties maisto
skalbimo
mašinos, motocik
siuntiniai be muito iki 33
lai, dviračiai, siuvamos maši
svarų. Prašom reikalauti nos, televizijos aparatai, pia
mūsų naujų maisto
ninai, automobiliams padan
gos, foto aparatai ir t. t.
katalogų.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius
bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti
bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą..
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi
patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Padėkos
....
. . . .
.•
Mirties Angelui,s.m.rugsėjo
•
o-i
i
•
.
-a
men.2> d., pakvietus prie Am
žinosies Šviesos, Mylim. Vyrą, Mielą Tėvą, Brolį ir Sė
lį, a.a. Joną Vizgirdą, šią per
pildytą didelio žmogiško
skausmo ir liūdesio valandą^
mus raminusius ir nuoširdžiai
užjautuęius, tebūna leista
mums tarti nuoširdų padėkos
žodį.
Didžiai gerb-. Hamiltono lie
tuvių A.V. parapijos klebo
nui Prelatui J. Tadarauskui
už atkalbėtas Rožančiaus
maldas,atlaikytas šv. mišias,
pasakytus turiningus, gilios
religinės minties, rarjjinan-įus pamokslusjir palydėji
mą į amžino poilsio vietą;
Gerb.Kun.Jurkšui padėjuKAIMAS KRYŽKELĖJE

šiam giedoti egzekvijas, var
?
.
• . .. ,
gonavimą
ir giedojimą
solo
?
„
Tm«?: . . _ . _
Gerb.T. Tarcijui.G.F. ir T.
Kornelijui, O.F. už atlaiky.
tas šv. Mišias ir pasakytą
guodžiantį pamokslą.
Didž. gerb. Montrealio lie
tuvių A.V. parapijos klebo
nui T.Pečkiui, S.J. už sukal
bėjimą rožančiaus ir šv. Mi
šių auką.
Gerb. T.Kulbiui, S.J., už
lankymą koplyčioje. Tėvui J
Kubiliui,S.j., T. Borevičiui,
S.J. ir T. Aranauskui, S.J.,
/Čhicaga/ už šv. Mišių au
ką ir pareikštą užuojautą.
Piuž. gerb. dr. J.Semogui,
.eilėje metų, taip rūpestingai
saugojusiam a.a.Jono sveika-

tčV

Jei Estera uždirbs tą sumą
iš savo verslo iki 65 metų am
žiaus, ji ir jos vyras, kuris
yra invalidas ir negali dirbti,
gali tikėtis mėnesinės pensi
jos $104.17 iš Kanados Pen
sijų Plano ir $ 75 iš senatvės
pensijos- iš viso $179.17 į
mėnesį.Kai jos vyras pradės
gauti senatvės pensiją, jų
mėnesinės pajamos pakils
iki $-254.17.

CP-85C

Mūsų mieliems kaimynams
p.p. Kaulakių, p.p.BurbŲ ir p.
p. Juotkojų šeimoms ir nuo
širdžioms ponioms /Hamilto
ne/ mus raminusius ir taip
daug padėjusiems.
Mūsų mieliems giminėms,
skaitlingai susirinkusiems
paskutiniame atsisveikinime.

Jei Estera mirtų po 1967
metų ir būtų mokėjusiiki
savo mirties atatinkamus
flašus, jos vyras gautų naš
io invalido pensiją po $64.06
į mėnesį iki 65 metų amžiaus.
Jei Esteros mirties metu jis
būtų jau 65 metų amžiaus,
tai pagal ši planą gautų$62.5O
į mėnesį plius $75 iš senatvės
pensijų fondo.Be to, Mejeris
savo žmonos mirties atveju
turės teisę gauti vienkartinę
sumą- $ 500.
Visi išmokėjimai pagal šį
planą išlaikys pastovią savo
vertę. Tie išmokėjimai grei
čiausiai bus didesni, negu

čia nurodyti, nes jie bus sude
rinti su besikeičiančiu pragy
venimo lygiu bei atlyginimų
dydžiu dar prieš išmokant.
Kiek tas planas kainuos Jums ?
Jeigu Jūs,kaip ir Estera,
dirbate savarankiškai ir už
dirbate $5.800 per metus,
mokėsite per metus $158.40,
t.y. 3.6% nuo $4.400 maksimalinės sumos, pagal kurią
apskaičiuojami pensijų įnašai.
Įnašus reikės mokėti dalimis,
panašiai, kaip ir darbo pajamų
mokestį.

Mieliems Montrealio, Hamil paaukotas gėles, pareikštas
tono ir Toronto lietuviams, žodžiu, laiškais, spaudoje,
už.gausų dalyvavimą laidotu- telegramomis užuojautas,
vių koplyčiose, rožančiaus
Šią valandą trūksta žodžių
kalbėjime, dalyvavime pamal padėkai išreikšti, kurie paro
dose ir palydėjimą į amžino dėte tiek daug meilės, supoilsio vietą.
pratimo ir geros širdies. TeNuoširdi padėka visiems atlygina Jums Gerasis Dieuž užprašytas šv. Mišias, vas.

Sis skelbimas yra vienas iš
eilės paaiškinimų, kuris paro
do, kaip Kanados Pensijų
Planas gali būti pritaikomas
paskiriems atvejams.

Duotas Kanados Sveikatos
ir Socialinės Gerovės
Ministerio,
The Honourable JUDY LaMARSH
patvarkymu.

Ilsėkis ramybėje, Mylimas
Vyre, Mielas Tėve, Broli,
Seneli svetingoje Kanados
žemėje, nebesulaukęs valandos, grįžti į gimtosios žemės
laukus, Suvalkijos lygumose, kur savo rankomis sėjai
ir kurią taip mylėjai.
Esi visų mūsų su didžiu

skausmu ir didelės pagarbos
meile palydėtas, bet neužmirštąs.
Nuliūdę: žmona, dukterys,
sūnūs, broliai, marčios, žen
tai ir anūkai.

Atkelta iš 4 psl.

cė, keturiasdešimties metų klišius susukta dešine pėda. Ne
seniai jis grįžo iš lagerio; jį paleido anksčiau laiko, nes
laikėsi drausmingai ir dirbo, iš kailio nerdamasis. Nors baus
mę atbuvo, bet kaltininko negalėjo užmiršti, ir taip niršo
ant Martyno, taip neapkentė visos Vilimų giminės, jog dabar
atraugos ėjo, girdint Andriaus balsą. Atokiau, nulindę į patį
kampą, sėdėjo Šileika su Vingėla. Abudu buvo gerokai įsi
traukę, Lapino karkline tebeatsirūgo, todėl siurbčiojo alutį,
be atvangos kuždėdamiesi tarpusavyje, ir kiekvieną kartą,
prasivėrus durims, žvilgčiojo į įeinantį, dairėsi į Pomidoro
draugiją — bene kas susipras, pakvies, stipresnės stiklinę
pastatys. ..
Vilė norėjo uždaryti krautuvę, nes baigėsi darbo valan
dos, o, be to, ir girtuokliauti čia prekybos taisyklės draudė.
Bet degtinėlė jau buvo paėmusi viršų, tad vyrai tik juokėsi
iš pardavėjos karščiavimosi, gundė ją išgerti, o drąsesnieji
.patys lindo už bufeto, piovėsi duonos, tempė iš statinės sil
kę. . . O į vidų virto vis nauji lankytojai. Ėjo moterys kruo
pų, žibalo, silkių, o dažna ir degtinės prašė sekmadienio
vakarui. Grūdosi vaikinai, pirkosi saldainių, kitas ir savo
draugę atsivedė, vaišino vynu ir pats gėrė, pridėdamas po
gurkšnį degtinėlės ant drąsos,— juk čia pat šokiai, pasi
linksminimas, reikia daugiau ugnies gyslose. ..
Saulė jau buvo nusileidusi, ant bufeto degė lempa. Pro
tabako dūmus žmogus vos įžiūrėjo žmogų, o tie, sutūpę
pasienyje ant lentos, be paliovos smelkė, vis labiau svaigda-

mi ne tiek nuo degtinės, kiek nuo dūmų ir aitraus garų tvai
ko, kuriuo trenkė purvinos grindys, apdrabstytos maisto lie
kanomis, nulaistytos gėralais, nusėtos nuorūkomis ir kitokiu
šlamštu, kurį čia nešė kiekvienas įeinantis ir lyg pirtyje ne
švarius marškinius palikdavo išeinantis.
Įėjo Kleme Stribokas. Buvo linksmas, nes, grįždamas iš
garažo, užbėgo pas Lapiną ir už penkrublinę išmetė karkli
nės. Rusvos, truputį primerktos akys žėravo lyg anglys,
pailgas liesas veidas geraširdiškai šypsojosi, raudo plokščios
pakumpusios nosies nugarėlė. Prasispraudė prie bufeto, pa
šaukė puslitrinę ir tik po to priėjo prie Pomidoro draugijos.
Vingėla kumštelėjo Viktorui. Abudu susimerkė ir pasi
slinko arčiau, paprašę Strazdų Vincę persikelti į kampą.
— Toleikis pamylėjo? — paklausė Pomidoras, padaryda
mas vietos Stribokui atsisėsti.— Na kaip, bral? Bagotą užkurį
gavome?
— Jedriona paikai — Kleme įsispraudė tarp Pomidoro ir
Raudonikio.— Matėte, kokia karvė? Tešmuo žeme velkasi.
Du bekonai, penima kokių dviejų sieksnių ilgumo. Pilną
būdą prikimšome žąsų, o vištų — visą tą krautuvę iki lubų
prigrūstum,— prapliupo įsikarščiavęs, nes pasakodamas mėgo
viską keleriopai padauginti, o jau meluodavo tai kiekviena
me žingsnyje. Ir ne iš blogos valios, ne norėdamas ką nors
paniekinti ar apšmeižti, o šiaip sau, nes kaip daugelis negali
nesapnuoti miegodami, taip Kleme nemeluoti kalbėdamas.—
Prisieis antrąkart važiuoti, įedriona paika. Kur sudėsi tiek

turto į porą sunkvežimių? Kitais dviem, ką dviem — pen
kiais šešiais neveši, kiek mantos paliko Paviešvilėjel Jau
nebeskaitau grūdų, mėsos. . .— Užsirijo seilėmis, lingavo vi
su kūnu, apimtas nuoširdaus nusistebėjimo ir globstė vyrus
geru atviru žvilgsniu.— O boba jo! O širdies gerumas! Ap
krovė stalą visokiais valgymais, kibirą degtinės pastatė, o
atsisveikinant šimtinę įbruko kišenėn ir užsipuolė baisiau
siai, kad rytoj ateičiau kitos.
— Meluoji, šuns kaili! — suniekino Andrius.
— Kaip Dievą myliu! — Stribokas išsitraukė pluoštą tri
rublinių — grąžą nuo puslitrio — ir jomis peržegnojo save,
nors iš visos jo kalbos tebuvo tiek teisybės, kad už perkraustymą Toleikis išmetė pusšimtinę.
— Bepiga jam taškytis pinigais, kai dabar gaus po pus
antro tūkstančio per mėnesį. Trisdešimtūkstantininkas. . .—
atsiliepė Šileika skiemenuodamas ir atsikrenkštęs drėbė po
kojomis.-— Aš, valstybės vietoje būdams, tuos pinigus už dar
badienius išdalinč. ..— Ir staiga nutilo prasižiojęs: tarpdu
ryje pamatė Martyną.
Strazdų Vincė atstūmė nebaigtą gerti stiklinę ir demons
tratyviai iškibilkščiavo iš krautuvės.

Daugiau bus.

Laisvės Varpo iniciatorius
advokatas Jonas Bagdžtūnas
-Borden rugsėjo 25 d.mirė
Čikagoje.
Jo iniciatyva surinkti JAV
pinigai varpui pirkti.
Laisvės Varpas buvo įkel
tas į Karo muziejaus bokš
tą ir iš ten per iškilmes
skelbė:
Oi skambink per amžius
sūnums Lietuvos, Tas laisvės nevertas,
kas negina jos.
Žodžiai Balučio.

hamimlton
TAUPYK IR SKOLINKIS

kooperatiniame bankelyje
Ilduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dot,
morgiCit) paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:
Pirmadieniais —- penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai — 8 vai. vakaro.
21 MAIN SL E. Room 207.
T«L JA 84W11

JAUNIMO KONGRESO
TEMA
Hamiltonui atnešė nesantai
ką, kažkieno pagalba, jauni
nimo diskusijos Hamiltono
Jaunimo Centro klausimu, ne
atnešė reikiamos nuotaikos
nei jaunimui, nei J.C. admi
nistracijai. Atrodo, šiuo rei
kalu rimty diskusijy negali
ma buvo turėti iš viso, nes J.
C. - dar yra užbaigimo stadi
joje.Jokiy didesniy, ką nors
nulemenčid,parengimą, išsky
rus pašventinimo iškilmes ,
nėra buvę. Tad, kam J.C.tar
nauja, oent šiuo momentu,
/ra neįmanoma rimtai pasisa.
kyti. J.C. patalpos, tik nuo
š.m. spalio 23 d. pilnai pra
dės tarnauti, parapijai pravė
rus pirmuosius viešus šo
kius. Pasisakymas šiuo rei
kalu dar yra perankstyvas.
Be to, jaunimas palieka jau
nimu ir kartais iš inercijos
užbėga už akiy.
Kaip ten bebūtą, nereikėtą
visko imti už gryną pinigą ir
peranksti padaryti išvados.
Nesinorėtą , kad dėl jauni
mo diskusiją/tos jiems kaip
tik ir buvo leista/ turėtų, su
griūti darnus kolonijos gyve
nimas.
Mano asmeniška nuomone^
šis nesusipratimas įvyko ne
vien dėl jaunimo pasisakymą,
bet daugiau dėl pašaliniy asmeną'/suaugusią/,neturinčią
nieko bendro su J.C.,špilka
vimo, o gal daugiau iš pavy.
do, Hamiltonui šį turtą įsigi
jus. Nėra abejonės, kad J.C.
įsigijimas yra brangus turtas,
kuriam dar reikia pajamy iš
mokėti skolas. Tą supranta
ir jaunimas. Tuo pačiu, gal
jiems dar trūksta praktikos
tokios nuosavybės adminis;
travimui. Jiems turėtą būti
žinoma,kad iki skolos bus iš
mokėtos, gal teks ir. svetinei,
taučiams patalpos nuorruoti.
Antra, bendrą J.C. vaizdą
galima bus pamatyti tik po
kelią metą.Tada bus pilnas
vaizdas J.C. paskirties. Da
bar gi, reikėty palikti nuoša
liai visas smulkmenas ir am
bicijas, koncentruojant ener
giją tik naudingam daroui.
Tuo labiau, mažiausia reikė'
tą kreipti dėmesio pašaliniy
asmeny . užmetimams, nes
“Meškos pasitarnavimai“Eamiltonui nereikalingi. Suin
teresuotiems jaunini o disku
siją tema, atrodo galima pa
sinaudoti užrekorduota juos
ta, kuri yra vieno torontiš
kio žinioje. Ją gerai pastudi
javus, sukeltas • “gaisras“
pradės gesti.
V.P.

HĄMILTONO LIETUVY
BĖS AMBASADORIAI

Papildžius Hamiltoną
2ooo lietuvių,prasidėjo ir
lietuvįškos veiklos ugdy
mas. Salia b-nės v-bos,
kaip pagrindinio lietuviš
ko vieneto, pradėjo kurtis
ir liet.organizacijos,sport
to ir meninės grupės. Juk
reikėjo kas nors daryfkad
lietuviai ir Lietuva būtų
kuo plačiau pažįstama
ypač Kanados valdžios ad
ministracijai.Tam tikslui
mes turime meninius vie
netus į Aukurą", 'Gyvatarą','
sporto klubą "Kovą", du
chorus ir daugelį organi
zacijų.
"Aukuras" savo scenos
darbu, tarnauja išimtinai
lietuviams, iš skyrus jo va
dovę piE .Dauguvietytę-Ku
dabienę. Jai retkarčiais
tenka pasireikšti ir sveti
mųjų tarpe.
"Kovas" gražiai užsire
komendavo svetimtaučiuo
se,krepšinyje laimėjęs Ka^
ąados meisterio vardą .
Čia jau didelis įnašas Lie
tuvos labui ir lietuvio gar
bei.
Aušros Vartų par. cho
ras , vad .sol .V. V erikaič io
susiduria su kanadiškomis institucijomis, kas
taip pat tarnauja lietuviš
kai propagandai.
Vienas iš didžiausių mū
sų ambasadorių,reikia lai
kyti Hamiltono tautinių šo
kių grupę "Gyvatarą" ir
jos vad.p.Qenovaitę Breichmanienę.Sis mūsų tauti
nio meno vienetas, vienas
iš pirmųjų buvo pastebė
tas kanaaiškų institucijų .
Su pasigerėjimu, "Gyvataras" pasiekęs savo skai
čiumi aukščiausią laipsnį
ir minėdamas 15 metų sun
kaus darbo sukaktį, vėl ei
na su visu šokėjų sąstatu.
Prabėgus 15-kai metų, ne
turint turtingų globėjų ir
kasai esant apytuštei, jau
nimas galbūt paskutinį
kartą bando mus paliąksminti savo jėgomis.Šio
koncerto pasisekimas,
duos impulso jaunimui ir
toliau pasilikti lietuvybės
ambasadorių eilėse .Gi ba
lansui atsistojus vėl rau
donoje skiltyje, vargu ar
jaunimas bus pajėgus dirb
ti dovanai toliau.
Norint, kad mūsų lais
vės kova ir toliau ne merdėtų, bet eitų vis stipryn,
būkime visi solidarūs su
savo įnašu šioje kovoje .
Negalėdami savo darbu
papildyti jaunimo eiles ,
nors asmenišku atsilanky
mu paremkime jų darbą.
Jūsų į metus vieną kartą
išleistas doleris, nepa
dengs jaunimo aukos mū
sų kraštui, bet moraliai
pastiprins juos tolimes
nei kovai dėl laisvės. Seki
me "N. Lietuvoje" "Gyvataro" skelbimą ir vieną
kartą apskirkim keletą va
landų jam.
NL red. turi nusistebėti,jei
V.P.
dėl “drąsesnią“bei “griežtes
niu “jaunimo pasisakymą ky Lietuvybės palaikytojai
la nesantaikos. Jei kyla nuo ir spaudos bičiuliai vi
monią įvairesnią, kodėl jąne sada rūpinasi spauda:
Jai rašo, duoda žilių te
pasvarstyti rimtai, gražiai,
lefonu, remia ir kitais
dalykiškai?
nūdais.

Dalyvaukime VISI PIRMUOSE ŠOKIUOSE
JAUNIMO CENTRE Hamiltone
KURIUOS RENGIA VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KOMITETAS Š.M. SPALIO MĖN. 23 DIENĄ

/ŠEŠTADIENĮ/7 VALANDĄ 30 MINUČIŲ VAKARO,

48 DUNDURN STREET NORTH.

PROGRAMOJE: p. BABECKO ŠEŠIŲ ASMENŲ ORKESTRAS, BUFETAS IR TURTINGA LOTERIJA.

PARAPIJOS KOMITETAS.

m.ūsuWportas

įdomūs faktai

PARUOSt B. WILSON

VEDA KAZYS BARONAS

ŠALFASS PRANEŠIMAS

3:2.Pirmoje grupėje ir to
liau pirmauja Kauno Inka
ras prieš Viniaus raudon
armiečių Saliutą ir Klaipė,
dos Baltiją. Paskutinėje
vietoje randas i Alytus. An
troje grupėje lyderiu yra
Vilniai s Vimpelas.
• Sov.Sąjungos moterų
irklavimo pirmenybėse ne
pavyko Vilniaus Žalgirio
aštuonvietei - Europos - Pats iš didžiausių pasaulyje vieyra
meisteriui, laimėti pir-no žmogaus užsimojimų
t“_:_
mos vietos. Vilnietės/jų skulptoriaus Korcak: Ziolkowski
tarpe yra "naujos vilnie pasiryžimas kalnuose iškalti pa
tės" -Perevoruchova, Se- minklą — statulą siox indėnų
maško, Griščenkova /, nu
,
. . „
galėjo Maskvos T rudo rno &enties vadui atminti. Sioux genterys. Antrą vietą mūsų tis dar Paeitame šimtmetyje
moterys laimėjo keturvie Amerikos 1,ye?n!°?e.. buvo patl
Čių plaukime. Surinktais narsiausia ir baltiesiems pavojmbendrais taškais,nugalėto fcaus,a: Skulptorius būdamas jau
iais iSėio Maskva
nrieS
teradarbo
>vykdęs
tlk jau
ketvir17'
LningradąM
Ukrainą
ir 56
tį .Umetų
Ž8imoto
- dirbę3
Lietuvą.
metų'
• Lietuvos lauko teniso
meisterio vardus laimėjo
D.Naujelytėir A. Paltaro
B.VBUB
kas.
• Sov. Sąjungos antros
lygos futbęlo pirmenybėse
Vilniaus Žalgiris Charko
ve prie 2o tūkstančių žiū
rovų pralaimėjo vietos
Avangardui 0:1.

Pranešame , kad mūsų
skelbta konferencija-suvažiavimas,kuri5turėjo įvykti
š.m.spalio mėn. 16-17 a.d.
Clevelandeįdėl susidėjusių
techniškų aplinkybių, nuke
ltame porai savaičių vė
liau.
Taigi,Sąjungos darbuoto
jų konferencija-suvažiavimas,įvyks spalio 3o-31 die
nomis,C levelande, Čiurlio
nio Namuose, Io9o8 Magno
lia Drive.Pos ėdžių pradžia
šeštadienį,spalio 3o dieną,
1 val.po pietų punktualiai.
Kviečiame visus Sąjun
IŠ VISUR
gos Valdomosius organus,
klubų vadovybes ar jų ats
Tarptautiniam Olimpi
tovus .paskirus sporto dar niam Komitetui S ov. Są jun
buotojus, skaitlingai daly ga įteiks pareiškimą 1972
vauti.
m.olimpinius žaidimus su
Kaip jau skelbta darbo - ruošti Maskvoje.
tvarkėje,konferencijos me
• Pasaulio šuolio į aukš
tu turės būti aptarta visa tį meisteris V. Brumelis ,
eilė mūsų Sąjungą liečiau važiuodamas motociklu nu
čių svarbių organizacinių silaužė koją.
reikalų. Konferencijos-su
• Futbolo rungtynių pavažiavimo darbotvarkė lie sekm ės govJSąjunga-Grai
ka nepakeista.
kija 4:l,Cekoslovaktja-Rumunija 3:1, Jugoslav i ja Liuksemburgas 5:2.
4 Vilniaus Kibirkštis
IŠEIVIJOS GYVENIMAS
moterų krepšinio koman
Š.Amerikos lietuvių žai da nugalėjo daugkartinę
dynių lengvosios atletikos Cekoslavakijos meisterę
ir lauko teniso varžybose "Slovan Orbis" 61:55,tuo
C leye landė nugalėtoju i šė tarpu Kauno Politechnika
jo Žaibas, prieš Toron to čekių moterų buvo įveik
Aušrą, Hamiltono Kovą ir tos 55:6o. Rygoj, Slovan
Orbis pralaimėjo Europos
Toronto Vytį.
• Hamiltono Viktoria komandiniam meisteriui
kl ubo lauko teniso meiste Rygos TTT klubui 49:53 ,
rio vardą laimėjo Alg. Gra o Estijos sostinėje jas nu
jauskas, tuo tarpu Roseda galėjo Talino U-to koman
le kl ube,skirtą taurę spor. dą/Estijos moterų meis
ttškiausiam ir populiariau teris / 67:47.
• Rytinės Kanados fut
šiam žaidėjui atiteko J.
bolo pirmenybėse aštri
Svilui.
• Skatinami klubų atsto kova dėl pirmos vietos
vai ir sporto darbuotojai vyksta tarp Hamiltono ir
dalyvauti metiniame ŠAL~ Otavos klubų. Vakarinėje
FASS suvažiavime Cleve- dalyje į pirmaujančias po
lande š.m.spalio 3o-31 d . zicijas pretenduoja Calga
• Išeivijos sportininkai ry, Vinipegas ir Vankuve
jau pradėjo treniruotes žie ris.Finalinis meistrų su
mos sporto šakų uždarose sitikimas bus Toronte lap
kričio 27 d.
patalpose.
• Toronto ir ap„ sporti
HAMILTON
ninkai kviečiami dalyvauti
Hamiltono Kovo pirmam
Po ilgesnės pertraukos
rudens parengime š.m.
spalio 3o d. Jaunimo Cent HLSK Kovas spalio 3o d .
Jaunimo Centre rengia pa
re.
silinksminimą. Ankstyves
ni sportininkų parengimai
IŠ LIETUVOS
visuomet susilaukdavo di
Lietuvos futbolo pirme delio susidomėjimoįtad rei
nybių pasekmės ^Mažeikiai kia laukti, kad ir šį kartą
-Kėdainiai 2:1,Kauno Poli Jaunimo Centro salė bus
technika - Kauno Atletas užpildyta ne tik sportintn
kais,bet ir jų rėmėjais.
• Nesutvarkytas yra lie
ST
CATHARINES'
Aviškų knygų skyrius cen
ATSIŠAUKIMAS Į HAMILTONO IR APYLINKIŲ
* 1 * **** 1 r,**1*"^K* trinėįe bibliotekoje. Nors
TAUTIEČIUS
yra užrašas Lithuanian, ta
ciau daugumą knygų sudaro
kroatų,vengrų ir lenkų lei
Lapkričio 13 d. organizuo- ganizacijų atstovų posėdydiniai Jkai tuo tarpu, daugu
jama didelė demonstracija je sudarytas komitetas iš
mas mūsų knygų sudėta tų
prie Jungtinių Tautų busti- pirm. P.Sakalo /tel:385 tautų
skyriuje. Vietos LB
VISUOTINĮ KLB APYLIN
nės New Yorke. Kad šis žy- 2881/, ižd. A. Pilipavičia- KES
valdyba turėtų padaryti žy
NARIŲ
SUSIRINKIMĄ
gie būtų sėkmingas ir veik- us /tel:385-9841/, kelionei
gius, juo labia utoje oiblio
smingas, reikalinga visų organizuoti atstovo P.Sa- Apylinkės valdyba šaukia tekoje dirba lietuvaitė.
spalio mėn. 31 d., tuojau
mūsų parama. Sis žygis yra vieko /tel:389-5581/, F.
K.B.
visų lietuvių reikalas, to Rimkaus /tel:385-7278/ ir po pamaldų vienuolyno pa
dėl dalyvaukime visi demo- K.Mikšio /tel:529-8593/. talpose. Dienotvarkėje :
Komitetas prašo organi valdybos pranešimas, re MOTOBOLAS VILNIUJE
nstracijoje ir parodykime
pasauliui, kad lietuvių tau zacijų ir visų tautiečių pa vizijos komisijos prane
ta gaji, gyva ir politiškai ramos. Aukas prašo siųs šimas, naujos valdybos
Spalio 3 d.Vilniuje buvo
ti A. Pilipavičiui:338 Fen rinkimai ir kiti einamieji progos pamatyti sportinę
subrendusi. Negalintieji
dalyvauti, prisidėkime sa nell W.Kelionei registra reikalai. Visi tautiečiai
naujovę :"motobolo" rung
cija ir informacija pas P. kviečiami dalyvauti.
vų, pinigine auka.
tynęs.Tai "futbolas",kur
Sekr.J. Girevičius. kamuolį į vartus žaidėjai
Savicką.
Komitetas.
Žygiui Į Jungtines Tau
tas paremti spalio 14 d. orvaro važiuodami motocik

ONTARIO

3-se

Vienas iš didžiausių paskuti
niojo laiko medicinos laimėjimų
yra išradimas skiepų prieš poliomeličio ligą. Skiepus pagamino
du amerikiečiai gydytojai: Jonas
Salk ir Albert Sabin. 1952 m.
Amerikoje buvo užregistruota
57.879 polio susirgimai, gi nau
dojant skiepus 1964 m. tebuvo
užregistruota tik 121 ligonis. Salk
skiepai įvesti 1954 m., o Sabin
skiepai 1961 m. Jų pagalba ši li
ga pasidavė žmogaus kontrolei.

Rytų Afrikoje skruzdžių kovo
tojų žnyples gydytojai naudoja
kaip siūles žaizdoms susiųti. Su
žeisto žmogaus žaizdą suspaudžia
taip, kad sueitų žaizdos kraštai,
paskui leidžia tokiai skruzdei |kąsti. Vos tik ji suleidžia savo
žiaubtus, tuoj pat jos kūną žirklėmis atidalina nuo
galvos ir
gaunasi
tobulas
susiuvimas
(stitch), nes žiaubtai patys ne
atsileidžia. Skruzdės kovotojos
yra žymiai didesnės už darbinin
kes ir jų žnyplės galingesnės.

ontuose

Rusų—Italų—Vietnamo

11.
Nors buvo griežtai drau
džiama,tačiau nedrausmin
gi legionieriai sauvaliavo
-atiminėjo,jeitik rasdavą
auksinius daiktus. Pasitai
kydavo ir tokių, kurie prie
vaitaudavo mote r is. Vie
nas mano būrio ispanas,
Morą panašiai pasielgė su
anamite.Užtokį elgesį jis
buvo žiauriai nubaustas.
Ir ne vienas,išgėręs Chumo-ryžių alkoholio ,jpasijusdavo drąsus ir užmirš
davo,kad esąs 2o amžiaus
civilizuotas europietis.

KELIAS ATGAL Į ...
PINKLES
Toje apylinkėje neužtiko
me vietminh' o partizanų .
Todėl privargę, šlapi nuo
karščio, pietų metu susto
jome poilsio. Atsirado 2
legionieriai sužeisti jaučių-Boeuf, kurie vydavosi
europietį ir vargas tam,
lais. Tik vartininkai gina
vartus stati, bet gina ne
rankomis,© užstodami ka
muoliui kelią motociklu.
Pirmos tokios rungtynės
Vilniuje yra buvusios
prieš 19 metų, bet vėliau
tas sportas buvo apleistas.
Tik kai Maskvoj buvo pa
tirta, kad ši sporto rūšis
gana populiari Vakarų Eu
ropojjr kai Maskvoj buvo
nutarta neatsilikti nuo Va
karų, -Lietuvoj motobolas
irgi galėjo /arba turėjo/
būti įrašytos į programą.
Rungtynes buvo dar primi
tyvios : buvo atvejų, kada
žaidėjai įvarė kamuolį į
Eriešų vartus, bet ne tik
amuolį, o ir vartininką,
ir pats su visu motociklu
įlėkė.. .Laimėjo Vilniaus
komanda /2:1/.Kauniečių
penketuke pavardės maž
daug lietuviškos, o vilnie
čių tarpe tik viena lietu
viška.

kurį pas įvydavo, nes metri
niais ragais pavojingai per
durdavo.
Arba
nukentėdavome
nuo gyvačių,skorpionų, ali
gatorių ir nuo beždžionių,
kurios miškuos e-palmių
džiunglėse, mums numes
davo ant galvų kokoso rie
šutų , ištroškusius,atseit,
"pagirdydavo". Matydavo
me kartais įdomias grum
tynes tarp aligatoriaus ir
smauglio . Būdavo taip :
mums tekdavo prišaudyti
dideliųplėšriųjų "erelių".
Jei tai įvykdavo prie upės
tai smauglys nuo medžio
ir aligatorius slenka sūdo
roti aųjją, už tai susipeša
abu... Žiauri ir ilga kova
tęsiasi ir laimėtoju tampa
keliametrinis smauglys.
Mes ilsimės, o saulė
taip negailestingai kepina.
Pailsėjus, vadas nutarė
grįžti atgal.Kelio buvome
nuėję nemažai ir vis per
balotus ryžių laukus,krū
mus, miškus, lyg džiunglėse.Priėję upę,radome mus
belaukiantį netikėtumą.Tiltas.per kurį iš ryto žygia
vome ,buvo susprogdintas.
Vadinasi ,— geltonodžiai
mums paruošė pinkles.
ŽŪTI AR BŪTI

Kol nutarėme, ką daryti
staiga pasipylė iš visų pu
sių šūviai. Užvirė ginklų
simfonija.Iš trijų pusių ta
pome apsupti, prispausti
prie upės.Mūsų vyrai,nors
ir privargę, bet drąsiai at
sisaudė.Kasėmės žemėn ,
kad apsisaugotume ir ture
tume kuo mažiau aukų. At
sidūrėme labai pavojingo
je būklėje ir radio siųstu
vu prašėme kuo skubiau
sios pagalbos .Reikėjo žūt
būt gintis. Kiekvienas iš
mūsų dar norėjo pamatyti
Europą.O priešas vis artė
jo į mus is visų pusių;lyg
skruzdėlės .Svaidėme gra
natas-nieko nepadėjo. Azia
taidrąsiaiveržėsimus su
naikinti.Juos vedė japonai
ir mūsų pabėgęs dęzerty
ras Schroeder, "pulkinin
ku" pasidaręs. Jau mato
me,kad nėra išeities-prie
šas visai arti-vos kelioli
ka uletrų, ve ržias i pirmyn
per lavonus .Komanda: dur
tuvus ir pas įruošti kautis.
P ras idė jo g rumtynės - vy
ras pries vyrą šaltais gink
lais. Japonai mus puolė
kardais, kiniečiai ilgais
peiliais. Legionieriaįaeja,
nepripratę panašiai kautis.
Bet reikėjo gintis, nes jau
išeities nebuvo.
Laime i, daugumas mūsų
jau mokėjo "ju-ji-tsu'/tai

A. Ambrozaitis

Mūsų , Montrealio Auš
ros Vartų parapijos vargo
nininkas, klarnetistas Alesas Ambrozaitis, gautom
žiniom iš Europos, kurį
laiką koncertavo Belgijoje,
Olandijoje. Esąs labai už
imtas,
japoniškasis įdomus-popu
Įtarus sportas ir naudin
gas/. . .Mūsų vyrai grūmė
si-lyg liūtai, užmiršę bai
mę; nes kiekvienas stengė
si išsigelbėtLDau sužeistų
aimanavo arba maldavo
juos "pribaigt".. .kraujuo
s e paplūdę; be rankų, kojų,
perdurtais viduriais ir tt .
Bet nebuvo laiko juos slau
gyti,nei jais rūpintis.Gir
dime, jog žuvo musų pulk .
De Serigny .Iš Saigono ats
kr idę du naikintuvai mums
į pagalbąbet negalėjo šau
dyti.nes buvome susimai
šę-visi kovėsi viens prieš
kitą.Tuomet prašėme sku
biai atsiųsti parašiutiniu
kus .
Po trumpo laiko atskri
dęs JU-52 nuleido parašiu
tin inkų komandą. Tokiu bu
du iš užpakalio ir visų
sparnų pradėjo šaudyti
priešą. Pavyko apsupti ir
nuginkluoti.Otai buvo mū
sų išsigelbėjimas;nes ki
taip- visi žutumėme.
Po kautynių rezultatai
pasirodė gan skaudūs:musų apie 5o% žuvo. Van Ti
mers, Sandmeyer' is irgi
nukauti.Na, o mano būryj
žuvo jai nas lietuvis-Algis
Rinkevičius, kiti du buvo
smarkiai sužeisti-tapo in
validais.
Baisūs vaizdai. Kol su
rankiojome sužeistus bei
nukautus, 5 karininkus sus
pėta barbariškai "sumėsi
nėti"... .Žuvo visi tie.ku
rie tikėjos i jau už 3 savai
čių būti Europoje.

VAIZDAS PO MŪŠIO
Rezultatai : iš I8o žuvo
9olegionierių,sužeistų39,
o sveikųjų liko tik.... 51
Iš mano būrio likome vos
du-vokietis H. Zbikowski
ir aš.Bet ir priešo pagul
dėm beveik 85%-apie tris
šimtus.
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IETUVA

KONCERTAS IR VAKARIENĖ
MOWT IREAL

Sv. Kazimiero Parapijos salėje
f
1965 MĖTŲ SPALIO 23 DIENĄ, ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VALANDĄ VAKARO

BALTIJOS STOVYKLOS SKAUČIŲ VADOVYBĖ
ATSIŠAUKIMAS Į TORONTO LIETUVIU VISUOMENE
• KONCERTĄ IŠPILDYS MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMAS.
miško valymo darbams pirma pradėdama naują veiklos sė
Mielas lietuvi,
kenčia Sibire ir kituose
Kreipiamės į Tavę lietuvių ištrėmimuose,
sis 10.00 paaukojo S.Pocaus zoną,kviečia tėvus paraginti
manuestacijos-žygio į Jun- Komitetas ruošia į New
kas. Laukiama daugiau. Kad mergaites prie šios organiza
gtines
Tautas reikalu. Z y- Yorką ekskursiją autobuir mažiausia auka bus priim- cijos prisidėti.Mokyklas pra
fis įvyks lapkričio 13 d. se- sais ir kviečia visus toje
ta su dėkingumu.
• SKANIAUSIŲ PATIEKALŲ VAKARIENĖ, RUOŠIAMA GERIAUSIŲ ŠV.
dėjusios lankyti mergaitės
tadienį. Jis prasidės ma- ekskursijoje dalyvauti.
Šiuo metu vedamos derybos prašomos įsijungti į paukšsiniu susirinkimu didiulėje Kelionė asmeniui kaštuos
KAZIMIERO PARAPIJOS ŠEIMININKIŲ.
Madison Souare Gardens a- $23.
*
dėl valymo kainos. Atrodo, tyčią eiles. Sekanti paukšty
Išvykimas penktadie
renoje 11 vai. dienos,. New nio vakare 8 vai. ir grįži
kad vieno akro išvalymas at čią sueiga įvyks ateinantį
Yorke.
mas sekmadienio naktį ar
• GAUSI LOTERIJA ATNEŠ LAIME KIEKVIENAM JOS DALYVIUI.
sciis apie 100-130 dol. Rei sekmadienį po 10 vai. mi-:
Jau 25 metai praėjo kai pirmad.rytą, pagal daugu
kia išvalyti nors 4 akrus, tai šią pas seseles. Paukštyčią
rusiškasis imperializmas mos pageidavimą. Regist
gi reiketu sutelkti apie $500. reikalais prašoma kreiptis
ir kolonializmas kankina ruotis įmokant pinigus S.
• KIEKVIENAS ATSILANKĘS LAIKOMAS N. PR. MARIJOS SESERŲ
ir žudo lietuvių tautą, pav Jokūbaičiui, tel:537-2869
00. Aukos miško valymui bus pas vadovę D.Zubaitę, tel.
RĖMĖJU.
vergęs ją ir visokiais bū arba V.Bačėnui 536-4681,
įskaitytos į bendras stovyk DO 5-0224.
dais prievartaudamas. O J.Karasiejui 536-1447, ku
lai paremti sumas ir išduoti 0 Rašytojui Jonui Aisčiui,
Jungtinės Tautos, kurios ris, priima ir aukas, stud.
“income taSt kvitai“.
kelias savaites išgulėjus
kitas
kolonialines tautas
A.Šileika tel:244-0080.
Įėjimas $ 2.50.
Parama stovyklos valymo George Washington universi
išveda į nepriklausomybę, Be to, kelionei pinigus ir
darbams galima įteikti “Lite“ teto ligoninėje, šm. spalio
RENGIA: ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS LIETUVIAI dėl Lietuvos ir kitų Rusi aukas galima įmokėti "Pa
jos pavergtų tautų tyli ir ramoje" ir Pris.par.ban
darbo valandomis asnemškai mėn. 5 dieną padaryta sunki
N.PR. MARIJOS SESERŲ RĖMĖJAI.
ligšiol to klausimo neįjun kelyje darbo valandomis
arba paštu. Be to, galima įmo skilvio operacija,
gia į JTO dienotvarkę.Tat iki spalio mėn. 25 dienos.
keti per stovyklos komiteto
pagaliau mes turime dary Informacių duoda S. Joku
narius:P.Rudinską ^M-2957 pRIEŠVESTUVINĖ STAIG- PARENGIMAS LIETUVIŠKU ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ ŠVENTO KAZIMIERO PAPAP.i ti didelį žygį į Jungtines baitis.
Komitetas.
Tautas.
arba J.Lądygą 331-7053 - Mon
MENA
m nvVvr ri MAiiui
mokinią tėvai kviečiami šį
ŽINIOS
dygiui į Jungtines Tau APYLINKĖS TARYBOS
trealyje; V.Piečaitį 366-7041 Elei Renkytei, kuri spalio
M UKYKLŲ NAUDAI
šeštadienį, spalio 23 d. mo
tas organizuoti iniciaty
RINKIMAI
Lasaleje; Rosemonte'LPiečai 30 d.tuokiasi su Inž. Petru
I
-Spalio
29,30
ir
31
dieno
Lapkričio
6 d. mūsą para kykląpatalpose į susirinki mis bus parapijos 40 valandą vos pasiėmė jaunoji karta Primename, kad spalio
tį RA-5-3482 arba P.AdamonjJurgūčiu per dvi savaites
I.
,
ir susilaukė visuotinio JA 25 d.baigiasi terminas į')* 9 7472
turėjo buvo dukart suruošų pij‘ os salėj
"ję yra ruošiamas mus: Aušros Vartą mokyklos
V lietuvių pritarimo. Bet teikti kandidatų sąrašus
1 7 , 4 ...
,
. ,
ta: spalio 8 d. suruošė se - parengimas Liet.Mokykląnau 9 vai.ryto ir Kudirkos mokyk ątlaidai.
Šeštadienį, spalio 23 d. šis žygis yra visų, visur ir kad kandidatai ir jų siūAukos miško valymo darbams suo
šuo Vanda
vanoa savo namuoseir « ■ v- v . '
•
*•
los 10:45 val.ryto. Visi tėvai
nebus renkamos per namus to antą suruošė jaunojo brolie ,da? Visi turėtume jausti pa prašomi būtinai susirinkimuo parapijos svetainėje bus NMP gyvenančių lietuvių, todėl lyttojai turi būti užsimo
reigą padėti mūsąšeštadie
Komitetas Lietuvos Nepri kėję solidarumo mokestį.
—
dėl lieka kiekvieno gerai va nė p. Jurgutienė. įteikta
se dalyvauti,nes bus svarsto įseserą vakarienė, į kurią klausomybei Atstatyti kre
Rink. Komisija.
ninėms
mokykloms.
dovanų.
kviečiami visi parapijiečiai. ipiasi į visus lietuvius ir
liai. Paramos ypatingai lau
* Kavaliūnienei Genei sek ma svarbūs mokyklą reikalai
LIETUVIU LIBERALU
ŽYGIO
Ų
JTO
kiama iš tėvą, kurie turi sa
madienį Šv.Kazimiero parap. ir renkamas naujas Tėvą ko — Palaidoti Vladas Matulai Kanadoje gyvenančius, nes ir jiems prijaučiančių su
KOORDINATORIUS
vo šeimose mokyklinio am
tis 63 metą, Kazimieras Var tiktai bendromis sutelkto sirinkimas įvyks spalio m.
salėje bovo suruoštas “Baby mitetas. Susirinkimus šaukia
mis jėgomis galėsime ką
žiaus vaiką ir kuriems sto P. Kezys Montrealin atskri, Shower“.
Tėvu komitetas ir mokytojai. nelis 87 m. ir Jonas Biels- galėsime geriausiai ir et e 21 d., ketvirtadienį, 8 vai.
vyklos pagerinimas labiau  do 12 vai. Iš aerodromo jį at
kis 73 m.
vakaro Liet. Namuose. Vi
ktingiausiai nuveikti..
sivežė inž. R.Lapinas. Mon
sią turėtą rūpėti.
si užinteresuoti kviečiami
H- Parapijos lankymas: spa
Komitetas
Lifetuvos
Ne

realyje p. Kezys turėjo du
dalyvauti.
P r.Rudinskas
lio 20 d. - 29,28 ir 27 Avė.
priklausomybei Atstatyti
susirinkimus, po vieną kiek
Rosemonte, spalio 21 d. - 25 turi tikslo:
vienoje parapijoje. Seimelio
LAC SYLVERE,
ir 24 ir 1 Ave.St.Michel, spąl. 1. Įtaigoti laisvų valsty DR. V. KAVOLIO PASKAITA
lengvomis sąlygomis per Prezidiumo pirm. K. Andruš
atstovus, kad Lietu
22 d. - L Asseption ir 2 ir 8 bių
d-ja paskaitų
leidžiamas geras išvaly kevičiui tvarkant reikalus,
vos klausimą įrašytų įm Akademikų
Ave.jSt.Michel, spalio 25 d.- JTO plenumo dienotvar ciklą pradeda šį šeštadie
tas sklypas .Skambinti tel. susirinkimuose p. Kezys pa
nį, spalio 23 d. 8 vai. va
482-4o94.
10,12 ir 17 Avė. St.Michel ir kę.
dare išsamius pranešimus-apie
karo
Pris. Muzikos studi
HOME
house
Du Maire, spalio 26 d. - 22, 2. Ruošia milžinišką ma joje. Pirmąją paskaitą
AUŠROS VARTŲ PARAP.
žygio tikslus ir ruošą. AV sa
hold
nifestaciją
ir
tos
manifes
39 St:Michel ir Pie IX.
skaitys dr.Vytautas Kavo
ŽINIOS
Įėję susirinkime išrinktas Mon
goods
tacijos rezoliuciją įteiks lis tema "Nužemintųjų pa
— Pakrikštyta R.ir A.Uttą trealio žygio ruošos komi
AKADEMINIS JAUNIMAS JTO gen. JTO sekretoriui, triotizmas".
dukrelė Kristinos, Romos Al tetas, kurin įėjo A.Gražys^
reikalaujant Lietuvos klau Paskaitininkas yra socio
persons
Atkelta iš 2 psl.
Simą įrašyti į JTO dieno logijos daktaras, vienas iš
donos vardais. Sveikiname V.Piečaitis, D.Zubaitė, A.
PROPERTY
turi Lygos Centro Komi tvarkę .
laimingus tėvus.
Baršauskas ir Juozas Luko
teto nariai: Algirdas M. 3. Lapkričio 13 d. daro ryškiausių jaunesnės vidų
rinės, Amerikoje išsimok
- Užsakai: Michel Grink su ševičius. Čia priimta ir rezo
Budreckis, Algimantas P. masinę eiseną per New
Gureckas, Romas Kezys, Yorko miestą į JTO būs slinusios, kartos atstovų.
Claudette Hebert.
liucija, užgiriant Žygio KoDabar jis profesoriauja ir
Antanas B. Mažeika.
“I mitetą ir jo veiklą. Sv. Kaži
tinę.
redaguoja žurnalą "Metme
Lygos
Centro
Komi

! miero salėje buvo tiktai infor4. Išpopu liarinti Lietu nys".
tetas liko tas pats 15 na vos
bylą visame pasauly
Dr. J. SEMOGAS i maciją. Abiejuose susirinki
Visi kviečiami paskaito
rių. Tokiu būdu neperse je, panaudojant
muose
pripuolamai
surinkta
niai į Lygą įsijungus A- dio ir televiziją.spaudą, ra je dalyvauti.
5441 BANNANTYNE. Verdun
per 200 dol. /vien kun. dr.
kademiniam Skautų Są
Pirmadieni i/
.
Todėl šiam zygiui-manijūdžiui, Lietuvos laisvi festacijai
ketvirtadienį
7-9 p. m. Jucevičius įteikė 100 dol./.1
remti Toronto
nimo darban apsijungė lietuvių Komitetas
Montrealio Komitetas projek
ragina e Jonas-Vaidevutis Lukoše
antradienį ir
visos
jaunimo
ideologi

čius pabaigė Layola Kolegi
tuoja
arba
busą
samdydyti
ar
ir
kviečia
visus
lietuvius
penktadienį
**' m‘
nės ir studentų organiza bet kokiu būdu prisidėti:
Moderni, patogi jungtinė apdraudd
ją
ir gavo Bachelor of Scence
ba
vykti
mašinomis.
Malonu
trečiadienį 7—9 p. m.
cijos ir telkiamos vidu kas tiktai gali, visi kvieči
ROYAL/LONDON & LANCASHIRE
diplomą. Inžineriją pasiryžęs
konstatuoti,
kad
į
veiksmą
rinės
kartos
jėgos.
šeštadienį 11—1 p. m.
Bendrovių grupėje kainuoja 1O% pigiau.
Be svarstytų ir pri čiami lapkričio 13 d. būti studijuoti Kingstone.
gyvai jungiasi jaunimas.
PO 7.3175; namų DO 6-9582 Svečią; savo šeimoje priėmė
imtų
nutarimų organiza Nebv Yorke ir dalyvauti
Ta pati apdrauda apima: namą, laivabranciniais klausimais svar visame didžiuliame paren e Mirė Petras Yurkštas, buvęs
K.Andruškevičius ir pats nu
genybes, katltus-ir daugiau sutaupoma.
styti politiniai aspektai gimė. Kas negalės pats
gali tam tikslui DLK Vytauto Klubo narys, gy
vežė į aerodromą, išlydėda
bei įsipareigojimai kovo dalyvauti,
Bet
kuris
laikas
tinka
peržiūrėjimui
Jūsų
lui
skirti
aukų.
venęs Toronte. Pašarvotas Ge
DANTŲ GYDYTOJAS
mas į New Yorką.
je uz Lietuvos nepriklau
apdraudos. Tad kodėl nepasitarti su mu Mes
visi
esame
atsakingi
ra]d‘ Chapel, 1141 St.Corvet
somybę.
Dr. J. MALISKA
mis DABAR arba prieš išsibaigiant.■ apdrauprieš tautą rūpintis jos lai A
Toronto 4.
Jaunimo
organizacijos
1396 St Catherine St W.
dai.
s ve, privalūs gelbėti tau
ir
taip
pat
visi
Lygos
už

Suite 419, teL UN 6-8235
simojimams pritariantys tai, kurios dar daugelis
STASYS DAUKŠA, U., D.
Namų tel.: MU 1-2051
prašomi
su reikalais ir
4 Notre Dama St E.
parama kreiptis:
Suite 902 ir 903
Anticolonial League of
Tel.: 861-8478 ir
Lithuanian Youth /arba į
PARDAVIMAS ■ P I R K I M A S
DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
J. Miklovą/ adresu:
861-8479
P.
O.
Bo
134
DANTŲ GYDYTOJA
3907 Rosemont. Blvd., Montreal, Que.
Leno Hill Station
rezidenciniai namai,
1410 Guy St., 1 *. 11 kamb.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ
New York, N. Y., 10021
apartmentai, inve stac i jos,
ADVOKATAB
WE 2-6662; namų 737-9681
/Lit./
-GYVYBĖ
morgičiy parOpinimas.
JOSEPH B. MILLER
TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.
Lietuvių Jaunimo AntikoB. A., B. C. L.
lonialinės Lygos Infor
IMMEUBLES
Suite 205
DR. V. GIRIUNIENĖ
macija
168 Notre Dame St. E.
dantų gydytoja

Dabar galite turėti 3 apdraudas kartu-ir sutaupysite

ADAMONIS INSURANCE AGENCY
INC.
TEL: 722-2472

3938 Ro*emount Blvd.
RA 7-5552; namų RA 1-0656

ALLIANCE
notaras

DR. IRWIN COPN1CK
Dantų Gydytoja*
4966 Decarie Blvd.
Suite 7i
suite
Montreal, Que. Tel. 489-3191

»T T’T’ A
| 7 Į

Į

/ >

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.
Sun Life Building
Suite 2079
T«L: UN 6-4364

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki |2.000.

7.6% už asmen. paskolas
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atviro*.
Pigus paskolų draudime* fld $10,090.

KASOS VALAND0S:1465 De Seve St., sekmadieniais
nuo 1O.3O iki 12.30 v., darbo dienomis-nuo 1O iki 3
v., išskiriant pirmadienius Ir šeštadienius;vakarais1
trečiadieniais Ir penktadieniais tiuo 7 Iki 9 valandų,.
§907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dtena-penktai dieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais-pirmadtehtais,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
I

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

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

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas

““VEŽINA

LAIKRODININKAS

UN 6-2063 ir UN 6-2064

J. Gražys

ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.
TAISAU IR PARDUODU
ŽEMOMIS KAINOMIS
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

I. G. ELECTRIC R’d
Elektros kontraktoriu*
IGNAS G U R C I N A S
889 — 56 Avenue
Lachine. Tel. 631-0882.

KAILIŲ SIUVĖJAS.

PINE LAND CČRP.

SIUVU,'PARDUODU.

agentas ROMAS VERBYLA

Taisau ir Remodeliuoju.
Vasaros laike saugojimas.
(storidžiai).
*6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7- 6183.

Investavimui žemė St. Hubert,
netoli St. Helen salos
( 1967 m. pas. parodos vieta)
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.
Adresas: 5974 Turenne,
Montreal 5, Que.

ANTANAS GRAŽYS

REALTIES

Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas
Aliejus ir įrengimai anš Idvrnui
Nemokamas krosnių valymas ir
Jei.: 739-9328. aptarnavimas

Brokers
6571 - 10th Ave.,Rosemount
Montreal 36, P-Q.

5ev. Andriu* Zlalenea.

Ar žinoma,kad

725-9788.

fgU

Montreal Real Estate Board Nariai

„NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
•pMudin* bilietu*, pakvie
timua, r įritinę*, įvairiu*
blanku*, receptam* lape
liu*, vedybinius pakvieti
mus, mirties atveju užuo
jautos laiškus, padėkos
korteles, visokius „statmeatoa”, vokus su adre
sais, laikraSčius, žurnalus
ir knyga*.

Darbų atlieka pigi***, ne
gu kitos spaustuvės.

KEATING FORD
Sale* Limited

*1415 Bannantyne Avė.
FALCON f AIRI.AN L

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used car*

1 year guarantee
Kreipkite* į

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

tu h- peitu paaiųrti.

LEO GURECKAS
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769-8831

Kcattac Ford Mas Ltd.
Tel. namų DO 6.2548

įstaigos 769-8529

