
Mr.J.Rugienius 
12230 washburn St., 
Do-troit,Mich. 4R204

U.S.A.
' Lietuvos ' 
nacionalinė 
M.Mažvydo 

< biblioteka?

NEPRIKL AUS OMĄ The oldest and hi/’f'esl Lithuanian 
newspaper in Canada.

Le plus gros el plus vieux jour
nal Lituanien au Canada.

Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitraštis Kanadoje-
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Kanados finansų ministeris Sharp susidūrė su sveika
tos ministerlu McEachen, kai Sharp, susirūpinės ko
va su Infliacija, nukirto sveikatos ministerto Medicar

KAS NAUJA KANADOJEEduardas Turauskas, visuomenininkas, žurnalistas, 
diplomatas šiomis dienomis mirė Prancūzijoje.

KOSTAS OSTRAUSKAS 
/Žtūr.7 ir 8 puslapius/

PHflfJUSI SflVIIITt
Praėjusios savaitės įvy 

klu apogėjų sudarė Amerl 
kos astronautu Charles 
Conrad ir Richard Gordon 
skriejimu erdvėse 
NEPAPRASTI BANDYMAI 
jie kelis kartus susijungė 
subandymam skirtu skrie 
jtnlu A gena nuokurio Gor- 
donas nuėmė instrumentus 
Ir buvo užsisėdęs raitas . 
Po tu bandymų Gemini 11, 
susijungęs suAgena,iškilo 
į aukščiausią orbitą, kaip 
dar niekas nebuvo iškilęs 
- iki 860 mylių arba apie 
1, 400 kilometrų nuo že
mės .Iš to aukščio nufoto
grafavo žeme. Fotografi
jos išėjo labai geros.

SUDĖTINGI MANE VR AI 
kurios padarė Conradas 
su Gordonu, įrodo, kad A- 
mertkos astronautai yra 
labai išstprakttkavę veikti 
erdvėse irtas rodo,kad jų 
pastangos nuskristi į Mė
nulį sparčiai artėja prie 
įvykdymo. Erdvių užkarta 
vimas yra vienas nuosta
biausiu mūsų laiku žmo
gaus atsiek imu.

Greta šių laiku nuosta
biu žmogaus atsiek imu te 
besilaiko dar nuostabus 
ŽMOGAUS ATSILIKIMAS 
kad ir šiais milžiniškos 
pažangos laikais žmonės 
vis dar nepajėgia visus 
žmogų ir žmoniją liečlan 
člūs klausimus spręsti ra 
mlu,taikiu ir kultūringu bū 
du,susėdę prie bendro sta 
lo, ir daugelį klausimų ban 
do išspręsti fizinės jėgos 
bei prievartos būdu, kas 
nebuvo, nėra ir niekad ne 
bus teisinga ir kultūringa .

Šių teigimų akivaizdžiau 
slas įrodymas yra naujau 
šieji

RINKIMAI VIE TNAM E 
Hanojus tvirtino, kad 

Vietnamo žmonės su Hano 
jum ir nori jo atėjimo, o 
rinkimai parodė, kad V let 
namo žmonės nori sava
rankiškai tvarkytis ir, ne 
žiūrint žiaurios propagan 
dos,didele dauguma pasi
sakė už Vietnamo laisvę ir 
savaranktškumą.Tokiu bū 
du pralaimėję "šaltąjį ka 
rą", Hanojus su ’’eklnu su 
s trupino veikti Vietnamą 
ir Ameriką

GRASINIMŲ BŪDU, 
dėl ko kilo susirūpinimas , stos jėgos, kurtos galėtų 
kad gali kilti Kinijos karas padėti lietuvių tautai kovo 
su Amerika. Ir dėl to Bet tluž savo teises, pernelyg 
gijos politikas,nors jau pa užimtos ir interesuotos Ru 
sitraukęs į atsargą-Spaak, sijos neveiklumu,tat rusas 
pareiškė ypatingą sus trupi 
nimą ir net šaukėsi pagal 
bos de Gaulle ir Gomulkos 
bei Rapackio. Bet jokia pa 
galba agresorių neveikta, 
nes agresorius negirdi net 
Vietnamo žmonių balso , 
nelbalsovlsų tų, kurte gir 
di rimtų žmonių pasisaky 
mą.

JAV prezidentas L. John 
son paryškino padėtį:

AMERIKA SUTINKA 
baigti karą ir pasitraukti 
iš V tetnamo drauge su V let 
kongu.ir tegul tada Vtetna 
mas tvarkosi pats,kaip pa 
dauja jo tauta. Nieko rim
tesnio, teisingesnio ir są
žiningesnio negalima da
bar padaryti. Bet Hanojus 
ir Pekinas šį rimtą ir tel 
slngąbet sąžiningą pastū 
lymą atmeta.Tat kas belle 
ka daryti,?

Fanatiškas partiečiu nu 
s įstatymas vis dar nenuga 
Urnas

IR INDONEZIJOJE
Visa bevelk tauta pas įsa 

ko.kadjtpati nori valdytis 
ir tvarkytis,© Sukamo, ku
ris lojaliai vis dar laiko
mas prezidentu, pakartoti

nai šauktasi į tautą leisti 
jam, marksistui, komunts 
tlškai pertvarkyti Indonez t 
ją. Jeigu žmonės to norėtų , 
gal tai ir galima būtų dary 
ti.bet žmonės to nenori, o 
Sukamo fanatiškai bando 
kalbėti savo partinį nusi
statymą.

Ir mūsų tėvynės 
LIETUVOS OKUPANTAS 
rusas net protingesnis,nei 
išmintingesnis, nei sąži
ningesnis, ir aklai fanattš 
kai deda visas pastangas 
jėga lietuvių tautą tšnatkln 
tl. Kadangi dabar didžlo- 

laisvomis rankomis ir vyk 
do savo imperialistinius ir 
kolonialistinius ju atžvil
gių planus .Tas jam pala ips 
nlut ir sekas,ypač,kad gau 
ja tautos išdaviku okupan, 
tuitalkina, vietoj priešinę 
sis, ir turėdami patrtottz 
mo ir sąžinės reikalautu 
žmonišku teis lų ir laisvės,

Paskutinieji laikai ir iš 
ir iš kitos pusės 
LIETUVIAMS NUOSTO - 
LINGĮ.

Neseniai mirė vienas se 
niausiu lietuvių patriotu 
Antanas 7mutdztnavičius; 
praėjusią savaitę mirė 
tremty dar du iškilūs lietu 
vlat: visuomenininkas,poli 
tikas ir diplomatas Edvar 
das Turauskas ir rašyto
jas kunigas Stasys Būda- 
vas;Ltetuvoje mirė buvęs 
Lietuvos banko Klaipėdoje 
direktorius Statkus, rusu 
buvęs ištremtas Sibiran 
už arkttkos rato, kur nete 
ko sveikatos ir peranksti 
mtrėjMontrealyje mirė iš 
elvljos visuomenininkas 
D.Norkeliūnas,nusipelnęs 
Montrealio lietuvių ko
lonijai. St. Monica, Ka
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Ir Amerikos Jungtinių Valstybių prezidentas pradeda 
kovą su infliacija. Pirmąją apie tai informuoja spaudą.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
DIDELIS SUSIRŪPINIMAS FINANSINIAIS REIKALAIS
Kanados sostinėje įvyko vi
sos Kanados finansų mini
ster ių posėdžiai su federa
linės valdžios ftn. mintate 
riu Sharp, kuris jau prieš 
posėdžius jau paskelbė fe
deralinės valdžios princi
pus: Federalinė valdžia 
provincijoms mokanti va
dinamuosius biudžetų išly 
ginimus ir dar mažiau iš
sivysčiusioms duodantidau 
giau šalpos. Tuo tarpu pro
vincijų valdžios turi tels£ 
pačios tvarkyti savo finan
sinius reikalus.Federali - 
nės valdžios ftKslas esąs 
atsipalaidoti nuo primokė- 
jimu.Bet ateityje dar ku
rį laiką mažiau pajėgioms 
dar bus mokama.

lifornijoje patakęs ant nuo 
Montrealio lietuvių kolo
nijai. St. Monica, Falifor 
nijoje, patakęs ant nuogų 
elekt ros laidų, tragiškai 
žuvo inžinierius Bunttnas.
KOVA SU INFLIACIJA

Kilimas pragyvenimo 
kainų ir ryšium su tuo nuo 
latiniai streikai nepapras 
taipradėjo trukdyti norma 
lią gyvenimo eigą ir kenkti 
pažangai. Todėl valstybės 
dabar susirūpino kovoti su 
infliacija. ŠI kova pradėta 
Anglijoje, bet dabar persi 
metė į Vakarų Vokietiją, A 
meriką ir Kanadą.

Tai yra nepaprastai svar 
bus klausimas. Jeigu būtų 
stabilizuotos kainos, būtų 
pašalinti streikai ir susi
darytų rimtos pažangos są 
lygos. Bet ar tas pavyks 
padaryti?

ŽINIOS TRUMPAI
• Indonezijos inteligentu 
organizacija pareikalavo 
Sukamo atsistatydinti ir 
atiduoti jį teismui, nes jis 
iš demokratinės valstybės 
padarė Indoneziją diktatu 
rą,suardė šalies ūkį ir nu

DOMINIKUI NORKELIUNUI 
mirus, gili užuojauta jo žmonai, dukteriai, sūnui 
visiems giminėms. Vilniečiai: Vacį.Tamulevičius 

Vlad. Kvietinskas,

Amerika nenustoja klabinusi Kinijos komunistu durų. 
Matome kaip JAV atstovas Lenkijoje, Gronouskl /de 
štnėje/ tariasi su komunistinės Kintjps atstovu Var
šuvoje /kairėje/ dėl santykių išsiaiškinimo.

Toks federalinio minis- 
terio pareiškimas provin
cijoms labai nepatiko ir 
prasidėjo gana aštrūs gin
čai. Aštriausiai pasisakė 
Kvebeko min. pirm. D. 
Johnson.Jis reikalauja vi
siškos finansinės Kvebe - 
ko autonomijos.Ir dauguų 
mas kitų reikalauja dau
giau teisių. Ginčai nepa - 
sibaigė.
DIDELI GINČAI IR DĖL 

INFLIACIJOS
Opozicija ministerioSharp 
politikai supainiojo inflia
cijos klausimą su draudim 
mo projekto "Medicar" 
projekto vykdymu ir pasi
darė maišatis, kuri neži

nia kuo užsibaigs.

vertino Indonezijos tautą.
• Amerikos leitenantas 
Dangle pabėgęs iš Hano
jaus nelaisvės papasakojo 
kaip komunistai ten kankl 
na karo belaisvius, buivo
lais velka per gatves; išna 
rinėja sąnarius ir tt.
• Indonezijos gen.Nausu- 
tton, kurį Sukamo pavarė 
iš kariuomenės viršininko 
pareigu,dabar būdamas pa 
tariamojo parlamento pir 
mlnlnku,pareiškė,kad buv. 
užs. reik. min.Subandrlo , 
kuris drauge su Sukamo 
privedė Indoneziją prie su 
kilimo,bus atiduotas į teis 
mą.
• Kinijos komunistams te 
bes lautėjant krašte, ne tik 
tat žmonės piktinas i,bet ir 
Europos šaltų komunistai 
pasipiktino ir pareiškė pa 
smerkimą anglai, prancū 
zai, italai ir tt.
• Kinijos komunistai pra 
deda akciją prieš Cu-En 
lajų, -turbūt ir jį pavarys 
iš pareigu, nes spaudoje 
pasipylė kaltinimai,kad jis 
norėjęs pagrobti iš Mao 
Tse-tungo valdžią.

ANSAMBLIS "LIETUVA" 
anksčiau neformaliai va
dintas "švedo" ansambliu, 
siunčiamas koncertuoti į 
Uljanovską - Lenino gim
tinę /buv. S tmbirską/. Ry- 
štum su Lenino jubiliejum, 
ten rengiama ir lietuviu 
"kultūros dekada"-dešim 
tadtenis. /Elta/

• Pas Tito lankėsi Prancū 
zljos užs.reik.mtn.C.de 
Murvllle, kuris mezga ry 
šiussu rytu Europos vals 
tybėmts, vis daugiau atst 
palatdojančlomis nuo Mas 
kvos.
• Irano šachas Budapešte 
pas įrašė kultūrinio bendra 
darbiavtmo sutartį su Ven- 

'grljos vyriausybe.
• Indonezija daro žygius 
grįžti į Jungtines Tautas .
• Filipinų prezidentui Mar 
kos lankantis Vašingtone 
susitarta dėl JAV paramos 
F11 Įpinama-JA V duoda ke 
Ils šimtus milijonu dol.
• Etiopijos karalius Hatle 
Selassie pareiškė, kad So- 
malija yra dalis Etiopijos 
ir jai turi priklausyti.
• JAV senatas nutarė pa
gal Mansfleido pasiūlymą 
svarstyti JAV karo dalinių 
Europoje sumažinimo klau 
s imą. JA V vyriausybė sako 
kad tai esąs nesavalaikis 
klausimo kėlimas,
• JAV pardavė Rusijai ra 
dio izotopų esą endokrtno 
logijos moksliniams tyrinė 
j imams, bet kas sukontro 
liuos, ar Rusija nepanau- 
duos jų karo reikalams ?
® ŠĮ antradienį prasidėjo 
Jungtinių Tautų generali
nis susirinkimas, kuriame 
dalyvauja 75 užs.reik.ml 
nisterlalJDienotvarkėje 90 
klausimų.
• U Thant atsisakė statyti 
savb kandidatūrą į gen.JT 
O sekretorius.

ETNOGRAFŲ, 
tautosakininku .kalbininku 
ir dailininku būrys, vado
vaujamas Istorijos mokslu 
kandidato V. Miliaus, šią 
vasarą lankėsi Rimšės ir 
Gaidės apylinkėse/į rytus 
nuo Dūkšto/. Surinkę daug 
medžiagos apie to krašto 
vers lūs,amatus, techniką , 
užraš tnėjo dainas .pasakas, 
padavimus ir kitą kalbine 
medžiagą.Po to kraštotyrl 
ninku grupė išvyko į Erž
vilko apylinkes, ties Jur
barku. /Elta/

ŠIAULIŲ GYVENTOJA 
pavarde Pragarauskattė, 
parašė į Tiesą, Vilniuje: 
-Labai norėtųsi nusipirkti 
drabužiu,tinkamu ekskur
sijai: pradedant batais Ir 
baigiant galvos apdarais . 
O dabar parduotuvėje net 
padoraus maudymosi kos 
tlumoar gražaus chalatė
lio nėra. Madų žurnaluose 
gražu žiūrėti į turistus ar 
poilsiautojus, o parduotu
vėje siūlo pirkti prieš ke 
lerius metus siūtus drabu 
žlus. O apie akinius nuo 
saulės,tai ir kalbėti never 
ta. /Elta/

Į MOKSLUS
Kauno Medic Inos Instttu 

tas šį rudenį į pirmą kur 
są priėmė 520, Žemės 
Ūkio Akademija/dabar įsi 
kūrusiuž Aleksoto/-6OO, 
o Politechnikos Institutas 
-į dieninius, vakarinius ir 
užakinlus skyrius-4.400 
pradedančiųjų studentu.

DRUSKININKUOSE 
stato naują 1OOO vietų /II 
aukštu/ sanatoriją,kurioje 
bus Ir 800 vietų koncerti 
nė salė. Sanatorija pritin
sianti poilsiautojus ne tik 
Iš Rusijos, bet ir iš užsie 
nlu. /E/
• Čekoslovakijoje vyksta 
didžiausi po karo manev
rai,dalyvaujant ir rusams.

Taiti mergaitės susidomėjo Prancūzijos prezidentu de 
Gaulle, o gal jis jomis... sako jį sveikina.

A "I“ A DOMINIKUI NORKELIUNUI MIRUS, 
jo žmonai PETROLELEI, dukrai JULIJAI, sū
nui ALBERTUI ir šeimai liūdesio valandoje 
reiškiame gilią užuojautą

Broliai Jocat su šeimomis.

u%25c5%25bes.reik.mtn.C.de


2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1966. IX. 21. -36(1010)

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už L.ietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada !

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis. 
Administratorius Pranas Paukštaitis 

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje.......................... $ 6.00 Canada.......................$ 6.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 6.50 America & S. America $ 6. 50 
Visur kitur..........................$ 7.00 Other Countries . . . .$ 7.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais).

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

DR. ALGIRDAS BUDRECKIS

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto narys, Lankričio 13 die
nos žygio į Jungtines Tautas orga
nizatorius ir vienas veikliųjų jau
nosios kartos visuomenininkų kal
ba

KANADOS LIETUVIAMS
I 

/Antra dalis ir pabaiga/
Kanadoje yra jaunu ta

lentų: būsimų poetų ir rašyi 
tojų.Reikia juos skatinti. 
Jei dirva bergždžia, tai 
joks grūdas nedygs. Jei vi
suomenės sudarytos sąly
gos kūrybai bergždžios, tai 
atsiras mažai kūrėjų. Vi
suomenė turėtų atskleisti 
jauniems kultūrininkams 
lituanistikos lobynus,supa
žindinti juos su lietuvių 
vertybėmis,© po to, jie pa
tys skins naujus takus.

Tiek bendruomenei,tiek 
kūrėjams siūlomos sekan
čios gairės : išsaugokite 
prasmingas lietuvių tradi
cijas, bet, antra vertus, 
nebijokite nūs įkratyti to, 
kas jau neturi prasmės . 
Kad netaptume sintetine 
tautos atšaka, turim sekti 
Lietuvos kultu ring raidą, 
o taip pat semtis viso to, 
kas gali būti naudinga ir 
neprlešinga tautos būdui 
iš kitų pažangių kultūringi) 
tautų.

Trumpai tariant, kultūr- 
nešių uždaviniai yra tokie:

Pirma, išsaugoti pras
mingas bei teigiamas lie
tuviškas vertybes;

Antra,gintis nuo neigia
mų įtakų, pasinaudoti tei
giamais laisvojo pasaulio 
kultūriniais laimėjimais;

Trečia, įgyvendinti nau
ją kultūrinę sintezę iš se
nų vertybių ir nauji) idėjų;

Ketvirta, perduoti savo 
patyrimą ir siekimus jau- 
najaikartai ir ją išauklėti 
sutampančia su Lietuvos 
-kamieno tikrųjų siekimų 
dvasia.

Uždaviniai yra sunkūs 
ir reikalauja milžiniško 
ryžto.Atetties karta turės 
būti veikli ir pažangesnė 
už dabartinę kartą, jei na 
rėš minėtus uždavinius į- 
veikti. Vadinasi, prieš mū
sų kartą Iškyla atsakingas 
darbas-paruošti dirvą ki
tai,išganingai kartai'.Ka- 
nados lietuviai, ar būsite 
pasiryžę tai įgyvendinti?

Didžios tautos bręsta 
varguose.Mūsų tautos ne
lygi kova įgyja epišką, did
vyrišką atspalvį, ypač tuo
met,kai mes pradedam na
grinėti 1941 m.sukilimo ei
gą,partizanų karą ir fak
tą, kadnežiūrlntfizinės ir 
dvasinės prievartos, lietu
viai dvasiškai nepasidavė 
didžiarusių siekimams.

Pernatbuvo jaunimo žy
gis į Jungtines Tautas, 
šiais metais Pasaulio Jau

nimo Kongresas įteikė 
Jungtinėms Tautom petici
ją, reikalaujančią laisvės 
pavargtai Lietuvai. Šitie 
du įvyktai-skaudūs smū
giai Sovietams ne dėl to, 
kad jie padarė stebuklus , 
bet todėl,kad go dvidešimt 
penkerlų metų atsiranda 
nauja karta, kuri priima 
kardą uoliai tęsti Ūietu~ 
vos vadavimo kovą. Sovie
tai tikėjosi, jog Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo siekimas baigsis su 
senąją karta,o staiga pasi
rodė nauji žmonės su ener
gija ir sumanumu, kurie 1 
naujais metodais verčia 
Sovietus laužyti galvas.

Naujam veikimo vėjui 
papūtus,ar gali senos ža
rijos užgesti? Jaunimui 
atėjus į kovą, ar galt vy
resnioji karta pasitrauk
ti iš ilgalaikės kovos ?Ne'. 
Tūkstantį kartų ne'. Dabar 
kaip tik laikas suintensy
vinti pastangas,.Kiekviena 
visuomeninė organizacija 
kiekvienas patriotas lietu
vis, nežiūrint amžiaus ar 
sugebėjimų, privalo įsi
jungti į laisvinimo kovos 
suaktyvinimą. Tik reikia 
vengti dvilypinimo ir pa
stangų eikvojimo.

Kovoje dėl Lietuvos at
statymo kiekvieno krašto 
lietuviai užima svarbų 
strateginį barą. Kanada 
ypatingai privalo suvaidin
ti svarbų politinį vaidme
nį kovoje dėl Lietuvos at- 
statymo.V is i gal i būti nau
dingi broliams ir sesėms 
anapus geležinės uždan
gos .Jų burnos sučiauptos 
bolševikų .Bet mes esame 
laisvi. Užtat, privalome 
ke lt i pa ve r gtų jų bylą .K tek- 
vienas doras, tiesus žmo
gus neapkenčia neteisy
bės. Sveikas žmogus iš 
prigimties ieško teisybės. 
Dar labiau,kai jo artimas 
skriaudž iamas .Mūs išktat 
skriaudžiami ir išnaudo- 
mi savame krašte. Todėl 
mus verčia ne tik pareiga, 
bet ir prigimtis reikalau
ti,kad Lietuvos skriaudos 
būti) atitaisytos.

Tai nepadarys tm vien 
minėjimais ar susirinki
mais savųjų tarpe. O ne'. 
Tokie susirinkimai paryš
kina bylą mums patiems . 
Juk Sovietų nusikaltimai 
prieš Lietuvą yra mums 
gerai žinomi, iki įkyrėji- 
mo. Reikia šauktis į visą 
pasaulį. Niekas mums ne-

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai

kanačos lietuvių

BENDRUOMENĖ
Krašto Valdyba, 941Dundas Street Vest, Toronto 3, Ont

K LB KRAŠTO TARYBOS METINIO IR SPECIALAUS 
SUVAŽIAVIMO DIENUCTVARKĖ

KLB Krašto Tarybos 
metinis suvažiavimas ir 
specialus suvažiavimas 
statutui keisti šaukiami š . 
m. spalio mėn. 8-9 dieno
mis Toronte, Prisikėlimo 
parap. muzikos studijoje 
/1O21 College St. / šia die 
notvarke:

Metinis suvažiavimas.
Šeštadienį, spalio mėn.

8 d., pradedama registrą 
ei ja 1O val.ryto.Darbu pra 
džiall vai.ir posėdžiauja
ma iki 3 vai. p. p. šia tvar 
ka:

1. Atidarymas,
2. Invokacija,
3. Prezidtjumo sudary 

mas,
4. Komisijų sudarymas, 
5.Sve tktnimai,
6. Pereito suvažiavimo 

protokolo tvirtinimas/pro 
tokolas išsiuntinėjamas ta 
rybos nariams iš anksto/,

7. Pranešimai apie Kraš 
to Valdybos veiklą:
a/plrmtninko, 
b/kultūros komis.pirm., 
c/švietimokomis.pirm., 
d/jaunimo sekclj.pirm ., 
e/Politinio Komiteto ir 

Baltu Federacijos pirm., 
f/^a'pos Fondo pirm., 
g/lždininko.

Kitu vienetu pranešimai:

a/Tautos Fondo, 
b/Lietuvlv Fondo, 
c/Revizijos komisijos, 
d/Garbės Teismo, 
e/Expo 67 Lietuviu Die

nos,
f/Kanados Šimtmečio lie 

tuvių leidinio komisijos .
8. Diskusijos dėl prane 

Šimu /eilės tvarka/.
9. KLB apylinkių prane 

Šimai / po pranešimo žo
džiu, įteikiami raštu šuva 
žiavimo sekretoriatui/.

10. Diskusijos dėl apy
linkių pranešimu. 
Sekmadienį, spalio 9 d .
9 vai. ryto:

11. Sąmata 1967 met.
12. Krašto Valdybos pa

pildymas,
13. Revizijos Komisijos 

rinkimas,
14. Rezoliucijų priėmi

mas,
15.Suvažiavimo uždary 

mas.
Specialus suvažiavimas- 
įvyks šeštadienį, spalio 8 
d. 4-7 v. v. Dienotvarkėje 
čarterio ir statuto keiti
mas./Išsiuntinėjama raš 
tu iš anksto/.

A. Rinkūnas, 
Krašto Vald. pirm.

L. Tamošauskas. 
Sekretorius.

ADRESAS:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania 

7722 George Street La Šalie 
Montreal, P.O. Canada.

LAIMĖ JT IM Al
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žeme* sklypas N:. 220 - 4000 sq> pėdą 

” ” Nr. 229 - 4000 •• ••
” ” Nr. 230- 439d •• ”

Visi sklypai randasi Manfrealle priemiestyje 
Francdls de Sales, country ef Lavai. 
Sklypą vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.
5 Tickets — Donation f 3.00.

simpatizuos,nieks mums 
nepadės, jei mes tylėsimą 
jei mes draugų neieško
sime.Mes rasime užtarė
jų tik tada,kai parodysim 
pasauliui,kad mums rūpi 
Lietuvos likimas.Konkre 
čiai, Kanados visuomenė 
mums lietuviams pritars 
tik tada,kai patys demons
truosime, kad brangina
me savo kultūrą ir kad ko
vojame dėl Lietuvos lais
vės.Tat,kaip tas margas 
genys .kalkime į pasaulio 
sąžinę tol, kol sulauksi
me atgarsio. O tam tiks
lu t r e ik i a d aug tau ka ip v ie- 
no žygio, tam tikslui rei
kia visų nuolatinių pastan
gų-

Kažkodėl mes lietuviai 
neįvertiname santykių su 
nelietuviais svarbos.Mes 
dažnai dejuojame, kad ma
žai kas remia Lietuvos by
lą,kad niekas nerašo apie 
lietuvius.Bet iš savo pu
sės ką darome ? Sėdime 
rankas sudėję ir laukiam, 
kad kitataučiai prisistaty
tų, kurte užtartų mūsų by. 
lą.Aišku,niekas nepasįsiū
lo. Ar tik ne mes patys 
kalti, jei Kanados visuome
nė užmiršo,kad egzistuo
ja lietuvių tauta ?kad So
vietai užgrobė Pabaltijo 
respublikas ? Iš kur tie 
draugai gali atsirasti, jei 
mes tylim arba tik tarp sa
vęs skundžiamės?

Ar Lietuva daug laimės , 
jeigu lietuviai dės viltį į 
Jungtines Amerikos Vals
tybes ? Vargu.Ar Ameri
kos vyriausybė įgalios sa
vo ambasadorių prie Jung
tinių Tautų iškelti ten Lie
tuvos bylą?Ar nepribren
do laikas Kanados lietu
viams daryti žygius į par
lamentą bet vyriausybę 
Otavoje? Ar nepribrendo 
laikas spausti Kanados val-

džią įnešti Lietuvos klau
simą į Jungtines Tautas? 
Realiai žiūrint,toks kraš
tas, kaip Kanada, turintis 
parlamentinės demokrati
jos tradicijas,greičiau ga
lėtų Iškelti mūsų reikalą 
pasaulio forume negu Va
šingtonas.

Gal kyla klausimas ,kas 
kas iš mūsų gali veikti po 
litikus ir kur reikia dary
ti spaudimą ?Trumpal ir 
drūtai: visi lietuviai gali 
ir turi veikti krašto viešą 
ją opiniją, ypač čiagimiai 
ir jaunimas,nes jie geriau
sia kalba angliškai ir pran
cūziškai. Bet, visi tautie
čiai,kurie nesidrovi lietu
vio vardo gali supažindin
ti krašto visuomenę su mū
sų reikalais. Visi sąžinin
gi lietuviai sąlyty su kana
diečiais galėtų būti saviš
kių diplomatais. Asmeni
nis kontaktas dažnai efek
tyvesnis už straipsnius ar 
formalias delegacljas.Net 
asmens parašytas laišku
tis,atkreiptas į tam tikrą 
įstaigą, turi tiek pat svo
rio, kaip ir oficialus me- 
morandumas.Tik venkime 
pigios demogogijos ar fa- 
rtziejiško įžūlumo.Kana
diečiai nemėgsta verkšle
nimo ar perdėto sentimen
to. Atminkite, kad mes ne 
laba t s u inte re s uot i paveik
ti krašto plačiausias ir pil
kiausias mases,-iš to ma
ža naudos .Štai ir prie klau
simo, ką imponuoti?

Į pačią valdžią turėtų 
kreiptis tik veiksniai ar 
gerai lietuviškais reika
lais susipažinusi delega- 
ctja.Bet į valdinius sluoks
nius,į visuomenės elitą ir 
į susidomėjusius sluoks
nius gali vist kreiptis, pa
vieniui ir organizuotai. 
Labai klaidinga galvoti, 
kad visa iniciatyva ir visa

akcija turėtų kilti iš To
ronto ir Montrealio.Žino
ma,šitie didmiesčiai turi 
strateginės reikšmės polt- 
ttkoje.Tačtau ir kitos kolo
nijos turi daug progų ir ga
limybių pasidarbuoti Lie
tuvos naudai.

Toronte ir Montrealy 
yra daug galimybių pasi- 
reikštt.Tuose miestuose- 
yra eilė kolegijų ir univer
sitetų. A r mūsų studentai 
negalėtų pasireikšti politi
kuojančių studentų tarpe? 
Ar jie negali rašyti moks
linius darbus.lietuviško
mis temomis ?Ar jie nega
lėtų parūpinti lituanistinės 
medžiagos mokyklų biblio
tekoms ? Mūsų profesiona
lai turėtų įstoti į profesi
nes ir visuomenines orga
nizacijas,Šitos organizaci
jos dažnai surengia paskai
tas ir diskusijas .Ar mūsiš
kiai profesionalai negalėtų 
veikti į juos, pareferuoda- 
mi kanadiečiams žinias 
apie komunizmo pasekmes 
Lietuvoje? Profesinės or
ganizacijos leidžia ir žur
nalus .Pavyzdžiui, ar nega
lėtų mūsų kuris nors raš
tingas realttntnkas parašy. 
ti straipsnį savo profesi
jos laikrašty apie Lietu
vos ūkinį išnaudojimą?Čia 
kaip tik yra atdaros durys 
jaunimui.Iš tokio santykia
vimo būtų triguba nauda: 
pirma, Lietuvos byla būtų 
keliama įtakingųjų tarpe; 
antra, didmiesčių lietuvių 
bendruomenių darbai ir 
s lėkimai būtų išpopuliarin
ti; trečia, tie individai, ku
rie būtų tarpininkais, atlik
tų teigiamą darbą iš lietu
viško taško ir,be to, jiems 
patiems būtų naudos iš to
kių santykių .Yra daug gali
mybių,tik reikia susipras
ti ir dirbti.

Mes neįvertiname kita
taučių spaudos svarbumo. 
Neužtenka tik parašyti ži
nute ir nusiųsti į redakci
ją. Reikia susipažinti su 
vietos spaudos žmonėmis, 
rast i draugų publicistų tar- 
pe.Taspats ir su Kanados 
bažnytine spauda.Katali
kiški ir protestantiški lai
kraščiai mielai talpina ge
rai parašytus straipsnius, 
O kiek temų gi turim apie 
bažnyčių ir tikėjimo per
sekiojimą, apie įdomias 
lietuviškas religines tra
dicijas, ir panašiai.

Darykime įtakos parla
mentarams, Bet kartu ne- 
užmlrškim pademonstruo
ti savo dėkingumą tiems , 
kurie dirba mūsų naudai. 
Mandagumas reikalauja, 
kad individas padėkotų sa
vo geradariams.Tas pats 
ir su kolektyvu-su ben
druomene.

Gerbiamieji, reikia ap
dairumo, reikia sumanu
mo,bet visų pirma, reikia 
noro Išpopuliarinti must) 
reikalus kitataučių tarpe, 
Tikiuos,kad susirinkę tau- 
tlečlal tryliktoje Kanados 
Lietuvių Dienoje negrįš į 
savo provincijas ir mies
tus be pažado gyviau pasi
reikšti savo bendruomenė
je, ir plačioje Kanados vi

DOMINIKUI NORKELIUNUI 
mirus, Albertui Norkeliūnui ir giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

Marytė ir Vacys Žižiat.

DOMINIKUI NORKELIUNUI
mirus, jo artimiesiems reiškiame gilią užuo- 
tą .

M. ir B. Makauskai.

JONUI MATUSEVIČIUI
mirus, Andriui Matusevičiui ir giminėms 
giliausią užuojautą reiškia

Lietuvių V. S-gos Ramovės
Montrealio Skyrius ir Valdyba,

DOMINIKUI NORKELIUNUI 
mirus, jo žmoną Petronėle, dukterį Juliją, 
sūnų Albertą ir jo šeimą nuoširdžiai užjau
čiame. Sofija ir Juozas Skučai.

DOMINIKUI NORKELIUNUI 
mirus, šeimą, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame

Povilas Narbutas.

suomenėje.Tlkiuos.kad vi
si paslsemstme jaunatviš
ko entuziazmo atnaujinti 
kovas dėl Lietuvos!

Eikime visokeriopais 
keliais, kovokime visais 
būdais kol tikslas bus at
siektas: kol Nepriklauso

mos Lietuvos Respublika, 
demokratiniais,tautiniais 
ir teisingais pagrindais 
bus atstatyta!

BŪKITE LOJALŪS KA
NADIEČIAI, BET KARTU 
BŪKITE LIETUVIAIS VI
SUOMET!

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

• Milling Machine Operators
• Electrical Inspectors

• Radial Drill Operators

• Mechanical Fitters
• Assemblers

• Planer Operators
• Lathe Operators
• Electricians
• Vertical and Horizontal

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

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

delegacljas.Net
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Du svarbūs klausimai
/Dėl Lietuvos valstybės 
pradžios, tęsinys Iš pra
eito NL numerio/.
4/"Pagal Ją/t.y.pagal kro 
n t ką - metrašti. PB./ pas 
Gallčo-Volynės /taigi, Vo 
lynės-Volulnės knlažest- 
vos. Ir žr."3".PB,/ kunl 
galkščlus tais metais /žr . 
"1'1 PB. / atvyko 21 lietuvių 
didikas Ir sutarė talką".O 
pačiame metraštyje yraki 
taip,t.y. šitaip:".. .prlsla 
ša knlazl Lttovskl k knta- 
ginl Romanovie-Romano- 
voj.. .mtrdajušče-dajušči 
- Lletuvos-Lletuvlų kuni
gaikščiai /ne:didikai'. / at 
siuntė /ne:atvyko'./ taiką 
duodant-duodą-duodantys. 
t. y. reikia suprasti, Lietu 
vos kunigaikščiai nusiuntė 
savo pasiuntinius pas.... 
kunigaikštienę Romanovie 
nę...su/Valutnės žemei'./ 
talką sutelkiančią sutarti 
mi.

Taigi, mūsų kunigaikš>- 
čial/lr Jų tarpe kunigatkš 
tė/ patys nevyko iš visų 
Lietuvos kraštų į tolimą 
anų laikų kelionę, antra 
vertus, nepalikdami savo 
valdų be niekur nieko, ir 
tat logiška, tikslu bei aiš
ku.
5/Metraštyje yra 4 kartus 
mtnėtitik kunigaikščiai, o 
ne dldikal:"kntazi Lttovs- 
kll"; "imena Utovsklch

Kai su noru dirbama, niekas nesunku, o prie įdomaus 
užsiėmimo ir stebėtojų netrūksta. Taip vaikai dirba 
Čikagos lietuvių Montessori duagljos Valio; nameliu, 
vatk” darželyje! Katrėje du vyrai matyt ruošiasi skrt 
sti p^r šiaurės ašigalį, o dešinėje atrodo projektuoja 
mas zoologijos sodnas. Vis tai įdomūs užsiėmimai.

Nuotraukos V. Juknevičiaus slnlu vertybt",kuriomis ga

RAŠO PETRAS 
kntazej"; "a Žemoltskyj- 
Žemotoskyl knlazl"; "se 
kniazlDlavoltvy4z lotvy N 
-a se lltovsklm knlazem 
įmena E "-Lietuvos, Lietu 
vių kunigą IkščtaljLtetuvoe 
Lietuvių kunigaikščių var 
dal; o Žemaičių kunigatkš 
čiat;ošie kunigaikščiai iš 
Deltuvos-lš Latvos-o šie 
kunigaikščiam lietuviams 
vardai.-Vadinasi, nėra nė 
vieno didiko, "didžiūno", 
magnato.LKV priminimo. 
Bet pasaulyje ir plačiau 
yra literatūros, kur Lietu 
vos istorija panašiai iš
kraipoma.
6/Metraščio variante su
minėta ir Latva, kurios ku 
nlgalkščlai lietuviškųjų as 
menvardžtų. Literatūroje 
neaptikau tat aiškinant.O 
šis Latvos atvejąs itin įdo 
mus iš 1219 ir ankstesnių 
metų.Bus galvojimo spe
cialistams profesionalam 
istorikams ir Latvos tauto 
vardžlo nustatynėtojams, 
aiškintojams ir geogra
fams. Ligšiolines katku-
rias istorikų tezes, žiūrėk 
teks per svarstyt ir net gal 
pake ist i įdomesnėm is ,Ž iū 
rėk, vėl su visu aštrumu 
iškils Mindaugo Varutos, 
1253 metų sen. slav. Vorou 
ta/Ipatijaus metraštts;B&

BŪTĖNAS
1.131/ ptlies-tvirtovės rel 
kalas /ž r .A. Šapoka. Lietu 
vos 1st.52/. Mat, kaikurie- 
mūslškial Istorikai vieto
vardį Varutą, t.y.tikrinį 
žodį,člūkšt-brūkšt, jau yra 
degradavę Ilgi bendrinio 
žodžio,gerai neįstskaityda 
ml, visiškai klaidingai su 
pratę K.Būgos alšklnimą- 
Bg. 1.135 p.,o dėl klaidin 
gurnožr. LE. 18.497 p. 1-ą 
skiltį Iš viršaus-.Llet.Kat. 
Akad. Metraštis. I. Roma . 
1963 m. 72 p. 94 išnašą;lr 
Iš dalies LE.34.538 p.Vo 
ruta.Tal fatališka klaida, 
kurią istorikai turėtų vie 
šat greičiau atitaisyti, pra 
nešdami, jog Voruta yra t i 
krinls žodis ir Mindaugo 
pilles-tvtrtovės pavadini
mas. Kodėl LE-oje rašo
ma Vpruta.o ne K. Būgos 
nustatytosios žodinės ly
ties Varuta,kuri kaip pilis 
Ipatijaus metraščio vadina 
masen.slav.grad Vorouta 
"miestas Varuta"/žr.V.T. 
Pašuto,Obraz.Lit.gos.261, 
298 ir 379/?

Be to, LE 34. §£8 p. iš
spausdinta,kad Va ’•utos pi) 
lis stovėjusi "ant Varo 
upės kranto", o reikia Va
rio: Varius 2-Šventoslos, 
Neries kairys įtakas 5 km. 
aukščlau-šiauriau Anykš
čių vlsč., Utenos aps.,ir 
Variukas 2-ano Vartaus įta 
kas šiauriau Anykščių, Šei 
myntškėltų k./Lupež 185/ 
-Varlūs,-rtaus 2 ir Varis , 
-Io2,yral7km.llgio /LE . 

33.138/. Ten visur žmonė 
se tegirdėdavau tą upelę 
vadinant Varis,-to 2. 
7/Ano istoriko anonimo pa 
leistas yra tąrsi Istorinis 
terminas "kunigątkštukai, 
o tat yra pramanas. O Gali 
čo-Valuinės metraštis Lie 
tuvos valstybės kunigaikš
čius rūšiuoja, bet jų nepra 
vardžiuoja, ir žr. "8".

Daugiau bus.

PAREIŠKIMAS LIETU
VIAMS EVANGELIKAMS 
ŠILUVOS KOPLYČIOS- 
REIKALU.

Paminklai yra statomi 
įamžinti didžiųjų velkėj” 
ar istoriniu Įvyki” atmini 
mui.Nepriklausomoje Lie 
tuvoje buvo statomi pamink 
lai tautai nusipelniusiems 
veikėjams pagerbti.Tuo bu 
vo siekiama iškelti t” ve i 
kėj” nuopelnai visai tautai, 
ir siekiama išlaikyti tau
tos idealo tęstinumą. Ar to 
paties s tekia Šiluvos koply 
čios Vašingtone statytojai?

Savo laiku lietuviu kata
liku spaudoje vieno aukšto 
dvasiškio buvo pareikšta, 
kad Šiluvoje pasirodžiusi 
Marija Išgelbėjo lietuviu 
tautą nuo Reformacijos tva 
no,kuris tariamai nešė Lie 
tuvai dvasinį Ir fizinį suny 
k imą. Nors paskutiniuoju 
laiku toki”, mus lietuvius 
evengelikus žeminančiu pa 
reiškimu, katalikiškoje 
spaudoje vengiama, tačiau 
pats Šiluvos koplyčios Va 
šingtone statymas liudija, 
kad laikomasi savo seno 
nusistatymo.

komentarai, nastahos ir nešikai- 
bAjinai su jumis ir savim.............

Kadaise buvo skundžiamasi, kad literatūriniu 
konkursų, ir premijų esą perdaug, kad rašytojai perdaug 
Išpaikinami, kad kitos sritys lieka nuskriaustos... 
Šiandien ir tokių balsų nebesigirdi, Ir apie knygas 
bendrai puse burnos tekalbama.Todėl toks faktas, kad 
Vinco Krėvės literatūrine premija tebegyva, nėra atsi
tiktinis ir įprastas reiškinys. Kadaise montrealiečių, 
sugalvota, įsteigta ir paremta literatūrine premija ir 
liko vieninteliu tokiu reiškiniu visoj mūsųiselvi joj. 
Tiesa, pastaraisiais metais šiai premijai nebuvo leng
vas gyvenimas, bet, nors ir po trtjų. metų laikotarpio, 
ji, štai, vėl bus ĮteIkta drama turgui Kostui Ostrauskui, 
Kostas Ostrauskas skaitančiai ir teatru besidominčiai 
auditorijai yra gerai Žįnomas. Dideliu pasisekimu prairo 
"Kanarėles" pastatymas Čikagoje,( Premijuotosios, knygos 
"Pypkė" buvo pastatyta Antano Škėmos Santaros-Šviesos 
suvažiavimo metu. "Kanarėlė" būvą, išleista atskilų lei
diniu. 1963 metais pasirodė ir "Žaliojoj lankele j/', ku
riai dabar paskirta šeštoji Vinco Krėvės literatūrinė 
premija, u

Džiaugiantis pačia premija, naujuoju laureatu 
ir linkint tos premijos šeimininkui Lietuvių Akademiniam 
sambūriui tolimesnės geros kloties, vis dėlto, verta 
susidomėti tos premijos ateitimi. Daug kartų yra tekp 
girdėti, kad, stal^ gerai, kad tokių premiją turime, kad 
sielojamės lietuvišku 'žodžiu, kad nepamirštame knygos, 
bet labai dažnai tie patys žmonės neprfslrengdavo atvyk
ti į premijos Įteikimą. Todėl ir norėtųsi salia visu ge
rų linkė j imu laureatui bei visiems kitiems palinkėti mon- 
trealiečiams' ateiti į premijos Įteikimo vakarą. Tasai 
balius skiriamas, tiesa, linksmybėms, bet salia linksmy
bių kiekvienas atsilankys galės išgirsti lietuvišką žo
di Ir dainą ir grįžti namo ramia sąžine, Žinodamas, kad 
t 3 k r a, 1 parėmė svarbų kulturinį darbą.

Šiandien tokie graudenimai gal ir skamba keis
tokai, bet po daugelio metų bus visiems mums smagu pri
siminti, kad tesėjome užsimotą darbą. Kad premiją išlai
kėme ir parėmėme tiek daug lietuvių rašytojų. Kad jau
najai kartai šalia prakalbų ir pamokymų palikome ir ką 
nors konkretaus. Palikome Vinco Krėves vardo 
verta palikimą.

Šiluva neišreiškia tudva lėtu didžiuotis visa lietu
viii tauta, nes juk su Refor tos, kuri šiandien su Vatl
macljos sužlugdymu buvo 
pakirsti lietuviu tautos 
valstybinio, tautinio ir kul 
tūrinio nepriklausomumo 
pagrindai.Istoriniai faktai 
rodo,kad po tariamo Mari 
jos pasirodymo Šiluvoje 
Lietuva pradėjo žengti nuo 
smuktokeltais,kurie ją nu 
vedė į nepriklausomybės 
netekimą.

Aplamai, kai Marija rl 
šama su Šiluva, JI netenka 
to pagarbumo,kuris jai prl 
klauso kaip tai, kuri pasi
tarnavo Dievo reikalams . 
Juk po Marijos vėliava per 
200 metu J Lietuvą kry
žiuočiu ir kalavijuočiu bu 
vo nešamas žudantis kar
das, klek vėliau Marijos 
vardu buvo nutautintos lie 
tuvi” masės naudai tos tau 

kano palaiminimu savlnasl 
Aušros Vartų Mariją.

Šiluvos Marijos koplytl 
nlu paminklu nieko negali 
ma pasakyti, kas Lietuvos 
vardui šiame kontinente 
kelt” pagarbos,bet savimi 
jis prieštarauja ši” laiku 
bend radarblavimulTok los 
koplyčios statymas liudija, 
kad mes lietuviai nesiekia 
me surasti bendri krlkš- 
čionlšk” vertybių,kurios 
jungt”,one skaldyt” krlkš 
čionl” jėgas šiame lemtin 
game lietuviu tautai laiko 
tarpyje.

Mes lietuviai evangeli
kai giliai apgailestaujame 
kad statoma Šiluvos koply 
čia primena skaudžius mū 
su tautai patyrimus, Ir tuo 
pačiu palaikoma sena ki
tiems neapykantos dvasia.

PENKTA DALIS
44 atkarpa.

GYVENIMAS IS NAUJO

Gaigalų kambario durys buvo atlapotos iki galo. Klemas, 
ką tik grįžęs iš brigados, drybsojo su visais batais lovoje ir 
viena ranka girgždino lopšį, apie kurį šokinėjo Arvydukas, 
suaugusių pavyzdžiu visaip vaipydamasis ir tokiu būdu links
mindamas kūdikį. Iš Toleikių galo išėjo Gaigalienė, nešina 
garuojančiu balintos bulvienės dubeniu. Martynas pasakė 
„labą vakarą", padėkojo moteriai už talką ir. palinkėjęs ge
ro apetito, nuėjo paskui Ievą į gryčią.

Ieva pastatė ant stalo tris puodukus pieno. Iš pradžių 
vakarieniavo tylėdami, tik Arvydukas savo išdaigomis įvai
rino nesmagią nuotaiką. Martynas pagalvojo, ar nebus per
nelyg lengvabūdiškai pasielgęs, susitardamas su Ieva dėl 
pietų stalo. Po Arvydo sumušimo buvo čia užėjęs vos kar
tą — pranešti Ievai apie įvykusią nelaimę,— ir dabar jį er
zino mintis, kad žmonės nežinia ką gali pamanyti apie vy
rą, kuris užeidinėja pas vienišą moterį, tuo labiau, jog anks
čiau tuose namuose būdavo labai retas svečias. Paskui jiedu 
pamažu įsikalbėjo. Įtempimas atslūgo, o baigdami vakarie 
niauti, jau abudu jautė tą intymų artumo ryšį, kuris papras
tai jungia du bendro likimo draugus. Martynas suprato, kad 
Ieva, kalbėdama apie savo santykius su Arvydu, nėra atvira 
iki galo, tačiau pasakė daugiau, negu tokiu atveju dera; jos 
pasitikėjimas labai sujaudino Martyną, ir jis nepajuto, kaip 
atvėrė tą savo širdies kamputį, kuris priklausė Godai. At
sisveikino kupini draugiškiausių jausmų vienas kitam. 
Pustrečio mėnesio, pragyvento kaimynystėje, taip jų nesuarti
no, kaip gera valanda, praleista prie pieno puoduko. Marty 
nas palinkėjo Ievai, kad greičiau grįžtų Arvydas („Pamaty
si, pareis sveikesnis, negu buvo."), o Ieva savo ruožtu už

tikrino Martyną, jog jo draugavimas su Goda neabejotinai 
pasibaigsiąs vestuvėmis („Paprasti moters kaprizai, daugiau 
nieko. Praeis..."). Abudu menkai tikėjo geros valios linkė
jimų išsipildymu, bet ir vienai, ir kitam buvo smagiau, drą
siau. kad atsirado žmogus, kuris užjaučia, nuoširdžiai nori 
padėti, ir pats reikalingas tokios pat pagalbos. Jiedu buvo 
tarsi nuo kojų nusivarę keleiviai, susėdę nugara į nugarą pli
kame lauke nusnūsti, nes tik tokiu būdu — prilaikydami ir 
šildydami vienas kitą — galėjo pailsėti.

Gaigalai jau buvo sugulę. Prirūkytame kambaryje gir
dėjosi trankus nuvargusios moters knarkimas. Tvoskė ne
švarių vystyklų sutra, kurie džiūvo sukabinti ant virvutės, 
ištiestos skersai kambarį. Tirštoje vakaro prieblandoje kaip 
tolimas žiburys mirgėjo ugnelė; iš pradžių blausi, paskui 
vis šviesesnė ir šviesesnė, kol pagaliau, nušvietusi liesą, ne
skustą vyro veidą, vėl apsiblausė, apgaubta iš burnos išsiver
žusio dūmų kamuolio.

■— Nemiegi? — tyliai paklausė Martynas, nepatenkintas, 
kad nepavyks nepastebėtam prasmukti į savo kambarį.

— Matai.
— Susitariau valgyti pas Toleikienę.
— Patogu...
— Ką sakai? — Martynas suvirpėjo: Gaigalo mestame 

žodyje jis užčiuopė dviprasmišką užuominą.
— Toleikis buvo vienintelis žmogus, kuris galėjo su

tvarkyti tuos kiaules,— atsakė Gaigalas, tartum nenugirdęs 
Martyno, ir nervingai užsitraukė dūmo. Cigaretės šviesoje 
piktai žybsėjo įkritusios akys.

Martynas niekada neturėjo geros širdies ant Gaigalo, o 
dabar tai pajuto jam stačiai neapykantą.

— Aš taip pat norėčiau matyti Toleikį pirmininko kė
dėje, o ne ligoninėje. Pažiūrėčiau, kaip vyras ištrūktų iš 
spąstų, kuriuos pats pasispendė.— apmaudžiai atkirto ir at
sikvėpęs pridūrė dūstančiu balsu: — Jie reikalauja viso ku
kurūzų plano. Navikas net pasiūlė išarti rugius...

— Nevisprotis! — Gaigalas tėškė cigaretę Martynui po 
kojomis ir užsitraukė antklodę ant galvos. Paskui pašoko, 
staigiu mostu nuspyrė ją ant grindų ir atsisėdo lovoje. Bet 
Martynas jau buvo išėjęs į savo kambarį. Gaigalas vėl atsi
gulė ir ilgai vartėsi nuo šono ant šono, skausmingai stenė

damas ir keikdamasis, tarsi kas būtų dilginęs papades.
„Tam niekada nebus gerai. Griežia dantį, pats nežino ant 

ko",— pagalvojo Martynas. Stengėsi nieko nemąstyti, norė
damas greičiau užmigti, tačiau prieš jo valią pro akis be jo
kio sąryšio slinko vaizdai, tartum padriki kadrai iš anonsuo
jamo kino filmo. Matė plastmasinį, lyg musių nutupėtą 
Bistrochodovo veidą. Bariūną. konjako butelį mėsingoje, pil
kais gyvplaukiais apžėlusioje letenoje, suktą grasinantį Na
viko žvilgsnį („šitokia giminystė komunisto nepuošia."), 
matė pusbrolį Šileiką, pamėlusias, vaiduokliškai prašieptas 
lūpas, kapų koplyčios prieblandą prismirdusiame kambaryje, 
ir vėl Bistrochodovą. Bariūną, Naviką... Martynas įsikniau
bė į pagalvę, bet vaizdų karuselė nesulaikomai sukosi toliau. 
„Reikia ką nors daryti. .. reikia ką nors daryti... daryti... 
daryti... daryti. .." — atkakliai kuždėjo išsigandęs balsas į 
ausį. „Važiuosiu rytoj į Viešvilę..Ta mintis dingtelėjo 
netikėtai, bet jis nenustebo. Tartum būtų kažkada apie tai 
galvojęs, paskui užmiršęs ir dabar vėl prisiminęs. Dar ne
žinojo, ką ten veiks, kur eis. su kuo tarsis ir iš viso ar tar
sis. tačiau neaiškus nujautimas sakė, kad ten, tik ten suras 
galutinį sprendimą, kurio atidėlioti daugiau negalima.

Martynas suglebo kaip šalčio iškamuotas žmogus, pa
tekęs į karštai prikūrentą patalpą. Jį sukaustė saldus tin
gumas. Tirštėjantis rūko šydas užslinko ant vaizdų karuse
lės, kuri sukosi vis lėčiau ir lėčiau, kol pagaliau visiškai 
sustojo, nugrimzdama baltoje tuštumoje.

... Iš'pienuitos miglos kaip du drėgni žiedlapiai išplaukė 
didelės juodos akys, ir Martynas, glamonėjamas šilto rami
nančio žvilgsnio, užmigo kietu nuvargusio žmogaus miegu.

IV

Tuoj po švenčių išėjo iš namų Lelija. Morta rado ant pa
galvės paliktą laiškutį. Jame išklaipytomis raidėmis buvo 
prikeverzota: „Išeinu giventi į Miestą už tarnaite. Nejieškok 
nieko nebus negryšiu vistėk.“ Lelija nebaigė nė keturių kla
sių, nes reikėjo prižiūrėti mažesniuosius vaikus, tačiau, ir de
šimt metų išsėdėjusi mokyklos suole, būtų rašiusi vištos ko-
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Primename bro’iams 
lietuviams evangelikams, 
kad statoma Šiluvos Mari 
Jos Vašingtone koplyčia 
siekiama mūsų religiniu 
vertybiu nužeminimo,Ir to 
dėl mes negalime nieko 
bendro turėti nei su stato 
makoplyčia,nei su rengia 
mu lietuviu kataliku rellgl 
nlu kongresu.

Lietuviu Evangeliku 
Ta r y b a

/ kurioje dalyvauja: Llu 
teron”, Reformatu, Baptls 
t”.Metodist”Bažnyčl” Įga 
lietiniai/.

Indian Princess Canada,
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EMILIJA LUKŠYTĖ

Respublikinis prozos
laureatas

Jaukuris laikas,kai Lie
tuvoj yra skirstomos vadi
namosios respublikinės 
premijos,įvairių meno ša
kų darbuotOjams-dailintn- 
kams, kompozitoriams, ki
no darbuotojams, rašyto
jams ir tt. Prozos srityje 
ja šįmet apdovanotas My. 
kolas Sluckis. Ilgametis ~ 
TRS tarybinių rašytojų są
jungos sekretorius, savo 
kūryba ir straipsniais at
stovaująs kraštutiniškai 
užangažuotą literatūrinę 
grupę."Kovojąs'Jpasak O. 
Aleksos, "už lietuvių tary
binės literatūros partišku
mą,už dar gilesnį ir vispu- 
siškesnį darbo žmogaus- 
pagrlndtnto socialistinio 
realizmo literatūros hero- 
jaus-pavaizdavimą". /"Li
teratūros ir meno metraš
tis, 1961. Vilnius/.

Nenuostabu, kad išeivi
jos spaudoje Sluckis buvo 
apšauktas ’’rašytoju poltt- aiškina, kodėl neseniai pa
puku'! "Parftjps vilkšuniu*! s irodžtusiose knygose Lie- 
Nenuodtabū, jei, jo raštai tuvoj,vis drąsiau pasirelš- 
atgrąso ne vieną išeivį į^kia noras pažvelgti į tą _ . t
skattytoją.Nėra galimybės,„skaudžią praeitį kur kas - llpumą.pataloginę pagiežą 
pasitikrinti, bet esama pa-* objektyviau/, 
grindo spėlioti, kad ir Lie
tuvoj jis nekažtnkaip popu- kad Sluckiui pavyksta kal- 
llarus.Net ir respublikinė kada tikroviškiau perteikti

Tektų pažymėti, tačiau,

Fotografas L.Kančauskas, turįs savo foto-studiją Hollywood'e,žavisi meniškomis 
Alg.Kezio, SJ, nuotraukomisparodoje,įvykusioje Los Angeles mieste Kalifornijos 
lietuvi” dienos metu, rugsėjo II d. Su L.Kancausku matome ir parodos nuotrau
kų autorių Alg. Kezį,SJ. Kalifornijos lietuvių diena buvo labai sėkminga, graži.

premija, atrodo, buvusi 
Jam paskirta ne už vieną 
kurį kūrinį,kaip kad pavyz
džiui pernai Avyžiui už 
"Kaimą kryžkelėje" bet už 
visą jo kūrybą.

Kuo ji galt būti įdomi 
išeivijos skaitytojui ?Vtsų 
pirma kaip socialistinio 
realizmo raštijos pavyz
dys. Sluckio proza-utilita- 
ristlnė,pajungta propagan
diniams tikslams. Kiekvie
na apybraiža,apsakymėlis 
turi aiškų tikslą kelti vadi
namąjį "mastų sąmoningu
mą". Jo novelių tematika 
įvairi, net aktuali, ir nere
tai autorius naudojasi gy. 
ventmo faktais, nušviesda 
mas juos, savaime aišku, 
partijos požiūriu. Galbūt 
būdingiausiu pavyzdžiu bū
tų novelė "Vėjų pagairėje" 
vaizduojantį konkretų įvy
kį partizaninių kovų laik
metyje. Tas pats atsitiki
mas yra minimas Dauman
to "Partizanuos už geleži
nės uždangos" ir buvo pa
naudotas fabulai A.Lands- 
bergtodramoj "Penki stul
pai turgaus aikštėje".

Sluckio versija trenkia 
agitacija.schemattškumu, 
pagieža miško broliams, 
kurių nelšperka ir pasku
tinė, skubiai prisiūta, Ro
meo ir Julijos finalinė fra- 
zė.Betkatptik šis pertem
pimas, persūdijlmas, pui
kiai iliustruoja Sluckio im
potenciją apvaldyti kroni
kinę medžtagą/Gal net pa-

VANDA PAZUKAITĖ 
Kairėje Palangos kopos; dešinėje Senas 

V tintus.
gaus-fikcijos.

Skaitant Sltckį nenoro
mis prisimena šios eilu
tės,parašytos mums negir
dėto jauno Lietuvos poeto: 
Kažkur yra Vets te j ai,Rus
nė.
Mes miegam Rusijos dug
ne.
Jos vandenys, karai jos 
rūstūs
Liepsnoja Rusnės dangu
je
Ir eina Rusija per sapną 
Raudona,skambanti giltai

M. Sluckiut buvo lemta 
įstsapnuotlRusiją,prisiim
ti ją kaip savęs dalį dar 
vaikystėj , persilaužimo 
amžiuj, kada iš pionierių 
stovyklos Palangoj,per Ža
garę-Jelgavą pateko į patį 
jos dugną-pamesttnukų na
mus. Nesunku atjausti jo 
sielvartą, kai jis sakys, 
kad jo vaikystę "suvažinė
jo geležiniais vikšrais vo
kiškų fašistų tankai".

Klaiku, kai tankai su
traiško vaikystės pasaūlį. 
Nesvarbuklenoivoklšktar 
rusiški,Kinijos ar Izrae- 
lio.PritmtInas būtų ir Sluc
kio antimllttarizmas, jei 
jis nebūtų nuspal vintas vis 
taip pat vienodai. Tiesa, 

i pergyventų nuoskaudų ir 
karo siaubo prisiminimai

siaurai suprastam-klasl- —įkvėpė Slunkiui gražlau- 
nlam priešui ir sentimen- 
talį kultą suabstraktinto, 
bekraujo, idealaus žmo-

pokario nevilties atmosfe
rą Lietuvoj. Dokumentinis 
jo novelių pobūdis tada 
įgauna reikšmės išeivijos 
skaitytojui. Tokiom latky 
tumėme "Pirmąją koman
diruote" ir "Eilės apie 
meilę','kurių fonas nupieš
tas palyginti teisingom, au
tentiškom spalvom.

Savo straipsnių knygą, 
literatūrinėmis temomis, 
Sluckls pavadino "Sunkiau
sias menas". Tuo pripa ž 
žlndamas aksiomą, kad 
melas literatūroj negali
mas.

Būtų nedrąsu teigti, bet 
kai kurtę faktai s akytų,kad 
Sluckis rodo nuoširdžių pa
stangų išsprukt iš amati
ninkystės ir šablono,būdin- 
gų eilei tenykščių prozai
kų,ypatingai išverstkailtų. 
Jo pagieža fašizmui pra
skamba protarpiais nuošir
džiai, nors ir Uja Ehren- 
burglškai. Lygiai kaip jo 
pastanga lengvu škicu nu
piešti šviesesnes apraiš 
kas dabartinėj būty/"Šyp. 
sena"/.

Vieną aišku, jo asmeny 
turime beveik atbaigtą pa
vyzdį,kaip ankstyva bolše
vikinė tndoktrinaclja išug
do žmoguje tarų tikrą dvi- 

sius puslapius. Novelės 
"Senė", "Ką pasakė Kutu
zovas" "Odė kiaulei" "Ma- 
šos pavasaris", yra tos 
tragiškos vaikystės atšvai 
tal.Vtrpa jose jautrumas , 
užuojauta karo aukoms, ir 
novelių veikėjai tampa gy
vais žmonėmis, pavergda
mi skaitytoją..

Bet, kaip kad dažnai at 
attinka žmonėms neįsten
giantiems kažko užmiršti, 
liguistas grįžimas į praei
tį bus suparaližavęs ir 
Sluckį.Ir juo toliau, juo jo 
pasakojimai apie nacių 
žvėriškumą skamba vis 
nerealiau, dįrbttniau. Juo 
labiau,kad kai kada berei
kalingom įžangom/"Ž ings 
niai"/ jis pats daug ką pa
gadina.

Savo autobiografijoj "Ta
rybų Lietuvos rašytojuos, 
1957" Sluckis sakosi,kad 
jis radęs paskatą rašyti 
po to,kai susipažino su pa
augliais,kurių psichiką su
ardė karo baisumai, kurie 
mąstė visai nevaikiškai. 
"Aš noriu, kad jų tyrose 
širdyse amžinai gyventų, 
rašo jis, neapykanta fašlz 
mui.kad degtų tauri meilė 
tarybiniams kartams iš
vaduotojams,kad jie aug
tų laimingais, tauriais ir 
drąsiais žmonėmis..."

Iš tiesų pradėjęs savo 
kūrybą apsakymais val
kams, jis yra išleidęs jų 
daugiau dešimties knygų. 
Kai kurios jų, kaip saky
sim,"Keltas suka pro mus'J 
yra tikrai giedrios, liudi
jančios apie autoriaus at
virybę vaiko psichologijai.

Bet jei tektų atrinkti gau- 
slojSluckio kūryboj žiede
lius,kurtų nenusmelkė pro
pagandos dilgėlynas, jais 
būtų kaip tik tos novelės , 
kur autorius nemoko, nepa
mokslauja.

Sluckis sakosi, kad jau
nystėj jį žavėję J. Biliūnas 
ir P.Cvirka. Iš tikrųjų šių 
rašytojų poveikis junta
mas geriausiose Sluckio 
novelėse bei apybraižose. 
Ypatingai pirmose knygo
se "Kaip sudužo saulė" ir 
"Vėjųpagairėje" Panašiai, 
kaip anksčiau minėtose no
velėse iš vaikų namų tikro 
vės, Sluckis sužiba pirma
eilio novellsto galia kūri
nėliuose, kurių pagrinde 
autentiški išgyvenimai 
/"Negeskt, žiburėli", "Si
dabrinis pinigas"/Jis pra
tęsia gerųjų mūsų novelis- 
tų Cvirkos-Vaičiulalčio- 
Grušo-Jankaus grandį sub
tiliom,lyriškom novelėm, 
kaip kad "Suominis" ir 
"Žmogus,kuris nemato".

Socialistinis realizmas 
pastūmėjo ne vieną rašyto
ją rašyti nenatūraliu,pasto
rintu, "redis plunksnos" 
stiliumi. Sluckis yra vie
nas nedaugelio išlaikęs sa
vitą veidą. Jo kalba žodin- 
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TREMTINES MIRTININKES PARODA
Nelengvas buvo V. Pazu- 

kattės gyvenimas. Iš pri
gimties silpnos sveikatos , 
ji sunkiai,tačiau ryžtingai, 
sau skynė kelią j atettĮ. 
Anksti rodė palinkimą J me
ną .Jau pirmose Panevėžio 
gimnaz įjos klasėse-skulpt. 
J. Z ikaras, tuomet dėstęs 
paišybą,pastebėjo jos talen
tą ir per* visą gimnazijos 
laiką ją ruošė tolimesnėms 
dailės studijoms. Tokiu bū

vančia Pazukaitė

du,baigus i gimnaziją, V. P . 
jau neabejojo, kokią sritį 
toliaupasirinkti-ir stojo į 
Kauno Meno Mokyklą, di
džiausiu ryžtu atsiduoda
ma darbui, vadovaujant ži
nomam prof. A. Galdikui.

1940 metais baigusi Kau
no Meno Mokyklą, toliau tę
sė studijas Vilniaus Dailės 
Akademijoj.

Antrajam Pasauliniui ka
rui pasibaigus, V. Pazukai
tė mokytojavo Panevėžy, 
dėstydama Mergaičių gim
nazijoje paišybą.1947 m.bu- 
vo suimta ir apkaltinta re
zistencine veikla be i ryšių 
palaikymu su partizanais 
ir kalinta Lukiškių kalėji-
me. kurti tėvynėje ir atsivežti

V. Pazukaitei buvo skir- jat atvykstant į Kanadą, o 
ta mirties bausmė, kuri vė-taip pat ir nauji, tapyti Ka
liau liko pakeista 25 me- nadoje.
tais koncentracijos stovyk- Tai bus pirmoji dailinin 
losSibire ir išvežta į Vor-kės V. Pazukaltės indivi- 
kutos sritį. dualinė paroda išeivijoje.

Visai nusilpus sveikatai, Paroda tęsis nuo rugsė 
1956 m. V. P. buvo grąžnta jo 14 d. iki rugsėjo 29 d. , 
Lietuvon su susiaurintoms Windsore, Willistead Art 
pilietinėmis teisėmis. Gallery of Windsor, Villi

Gyvendama Panevėžy, stead Park, Windsor, Ont. 
vėl grįžo prie kūrybos -ir Maloniai kviečiami visi 
intensyviai dirbo, kartu da- lietuviai pagerbti savo at 
lyvaudama Dailininkų Są- silankymu dailininkę jos 
jungos, kurios ji buvo na- kūrinių parodos atidarymo 
riu, ruoš lamose grupinėse proga. V. M .

i
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— Gydytojas jam leido vieną tau
relę per dieną...

kojines sidabrines visti vts
Jauna pora atėjo i iškilimu 

uą priėmimą ambasadoje. I)u- 
rvse vvras pašnibhlėjo žmo
nai:

Kairiosios kojos kojinės 
slidė stovi kreivai.

Žmona neh midi pasitaisė 
kojinę ir sako jam patylomis 
j ausj:

Ar kita kojinė tvarkoje' 
Taip, ji visai be slidės. 

parodose Lietuvoje ir už 
los ribų. Jos kūriniai buvo 
eksponuoti Maskvoje, Le
ningrade, Varšuvoje, Buda
pešte,Pragoję ir kitur. Lie
tuvoje, Maskvoje ir Varšu
voje įsigyta jos darbų.

1965 metais dailininkė at
vyko į Kanadą ir toliau dir
ba kūryboje .Sėkmingos pro
gos dėka, jos darbais susi
domėjo Windsor© miesto 
Villistead vardo meno ga
lerijos direktorius ir suti
ko šios galerijos patalpose 
suruošti personalinę jos 
darbų parodą. Tokiu būdu 
bus eksponuoti 43 dailinin 
kės paveikslai, daugiausia 
Lietuvos vaizdų tema, su-

Holivude iškilminęai šven
čia dvieju artistų vestuves. 
Kažkoks smalsuolis klausia:

Ar čia tikrai vestuvės?
Sidabrinės vestuvės.
Serali būti! Juk jauna

jai nebus daugiau kaip trisde
šimt melų!

Taip, bet jaunasis apsi- 
v ėda 25-14 karta.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

ja, su begale klaidų, kurių neįstengė sugromuliuoti jos kie
takaktė galvelė, labiau linkusi į praktišką veiklą, negu į 
sugebėjimą samprotauti.

Tą dieną žmonės, praeidami pro Lapinų kiemą, nebeiš- 
girdo staklių bildėjimo Rimšų gale. Staklės tylėjo ir antrą, 
ir trečią dieną, ir dar toliau, ir niekas, netgi pati Morta ne
žinojo, kada jos prabils linksmu skambiu nepailstančios dar- 
bininkėlės balsu. Ir iš viso ar beprabils? Sutrūkinėjo apmatų 
gijos, tarsi kandžių pakąstos. Ne tos, staklėse, medvilni
nės, o širdyje, neapčiuopiamos, dėl to ir sunkiai sumezga
mos. Išėjus Birutei, dar šiaip taip suraišiojo kai kurias. Guo
dėsi — laikas ateis į talką. Bet Luko smūgis nukirto sumez
gėtas ir pritraukiojo naujų. O paskui Lelija... Namuose 
pasidarė be galo erdvu, tuščia, nors kaip ir anksčiau neuž
teko lovų po vieną sugulti. Nejauku, gedulinga, tartum tris 
numirėlius vienu sykiu būtų į kapus išlydėjusi. Tris... Bet 
ar čia viskas? To niekas nepasakys, negali pasakyti ir ne
reikia, kad pasakytų. Nereikial Deja, nuo savo akių nieko 
nepaslėpsi. Jos mato, kad ir Danguolės veidas paženklintas 
tuo pačiu pražūtingos ligos antspaudu, kuriuo buvo pažy
mėta Birutė, o vėliau Lelija. Danguolė nekalbi, retai atsi
kerta motinai, o išėjus iš namų Lukui, visiškai užsisklendė 
savyje. Namie pasirodo tik permiegoti. Net pietus įsideda, 
lyg tie pašarų sandėliai negalėtų apsieiti be jos nė minutės. 
Morta norėtų išgirsti iš jos lūpų tai, kas patvirtintų kanki
nančius spėliojimus. Tegu ji trenkia pačiu skaudžiausiu žo
džiu kaip akmeniu, tegu sutrypia, mirtinai įžeidžia motinos 
širdį, bet kam toji baisi tyla, tas paniekinantis abuojumas, 
kuris vis vien neįstengia paslėpti smerkiančio įžeistos sielos 
žvilgsnio?! Ne, to per daug! Morta pratrūksta pykčiu. Zo

džiai kaip vėzdo smūgiai švilpia į visas puses. Daugiausia jų 
kliūva Danguolei. Toji susigūžia, tačiau ne iš baimės, ne iš 
nuolankumo susigūžia, o todėl, kad jaučia savo jėgą. Taip 
gūžiasi suaugęs žmogus, kumščiuojamas į nugarą vaiko, ku
riam truputį nusikalto. Morta pagaliau susigriebia per toli 
nuvažiavusi, bet jau vėlu: Danguolė išdūlino pro duris ir 
grįš, kai visi bus sumigę. '

Rūta, jauniausia iš mergaičių, kaip niekuo dėta pasilen
kusi kuria ugnį. Mažesnysis broliukas tampo už kaselių. 
Berniukai, išsigandę motinos, išsislapstė, kur pakliuvo.

Morta, atsisėdusi ant lovos, ilgai žiūri į Rūtą. Taip, toji 
dar nepaženklinta, dėkui D ievui. Ir kaip nė viena iš savo 
seserų, myli motiną. Neišduos, ne, toji taip nepadarys.

— Prieik, Rūtele. Sėskis.
Suima mergaitę už pečių ir godžiai, su baikščių pasigė

rėjimu, žiūri į akis.
— Ar myli mane. Rūtele? — Žodžiai trūkčioja kaip iš 

krūtinės plėšiama širdis.
— Mamyte... neverk. Nereikia. ..— Rūtos akyse irgi 

sublizga ašaros.
„Kam reikėjo to klausti?"
Abidvi sėdi, kietai apsikabinusios, ir tyliai verkia. Mor

ta jaučia šiltą tamprų dukters kūną, kietas pradedančių for
muotis krūtų užuomazgas; guodžiantį nusiraminimą, kuris ką 
tik buvo pripildęs širdį, pakeičia netikrumas ir baimė. „Die
ve mano kaip žmogus nieko nežinai!" Prieš kelerius metus, 
išleidusi Jurginą į Institutą, lygiai taip pat glamonėjo Bi
rutę; buvo tokia pat vaikas, gera, meilutė, o paskui. ..

Mortai pasigirdo, lyg Lapinų gale kažkas trinktelėjo du
rimis. Be ligonės nieko daugiau nebuvo namie, tad dėl 
visko užbėgo pažiūrėti.

Lukui išėjus iš namų. Morta nebeužeidinėja pas Lapi
nus. Beveik kasdien Motiejus nutykodavo Mortą, kai niekas 
nemato, meilindavosi, bet ji neatsakydavo į jo jausmus. Už
vakar užklupo ant aukšto, plaunančią pusryčiams lašinius. 
Nenorėjo trauktis („Išsiilgęs, oi kaip išsiilgęs savo Morte
lės. . ."), prikalbinėjo naktį ateiti ant tvarto; tol trynėsi, kol 
Morta uždrožė lašinių bryzu per žandą, o paskui, likusi vie
na, sukniubo ties dūmtraukiu ir pravirko. Ją apėmė graudi 
atsisveikinimo nuotaika, atsisveikinimo su tuo, kas buvo ir 
kas niekuomet nebepasikartos. Ji tebemylėjo Motiejų. Mo
ters meilė grūmėsi joje su motinos meile, ir pastaroji at
kakliai ėmė viršų. Eidama į Lapinų galą, Morta pagalvojo, 
gal Motiejus parėjo iš malūno; vietoj to, kad širdį nusmelk
tų saldūs šiurpuliai, kaip anksčiau būdavo, pasidarė nesma
gu, netgi apmaudoka.

Bet ten buvo visai ne Motiejus. Atidariusi duris, pir
miausia pamatė prie sienos apverstą kėdę. Durys į virtuvę, 
kur po švenčių perkėlė Lapinienės lovą, buvo plačiai atla
potos. Ant slenksčio judėjo margas skudurų ryšulys.

Morta pasilenkė prie Lapinienės. Senė, sunkiai šniokš
tuodama, šliaužė grindimis kaip didžiulis driežas, iš visų 
jėgų spirdamas -! rankomis ir kojomis. Galūnių pirštai buvo 
mėlyni kaip gangrenuoti, apaugę žvynuota oda, žili plaukai 
susivėlę, iš nubruzdinto skruostikaulio rasojo rausvas skys
tis. Dešiniosios rankos delnas buvo kietai sugniaužtas.

— Ko valkiojies? Negali ramiai sau gulėti lovoje, kol 
Goda ar senis pareis.— Morta suėmė ligonę už pažastų, pa
statė ir, matydama, kad toji nepaeina, nuvedė prie lovos.— 
Važiuotum į ligoninę nesikankinusi. Ko neklausai dukters?

Lapinienė akimis paprašė Mortą atsisėsti. Valandėlę gu
lėjo, sunkiai alsuodama, įsmeigusi pastirusį žvilgsnį į lubas. 
Dešiniosios rankos kumštis, kaip ir anksčiau, buvo kietai su
gniaužtas. Daugiau bus.

TRIUKAS

Romoje prie kovinės stovi 
elegantiškas automobilis. Prie 
valio privalus vairuotojas. 
Slalųa prie vali įlotojo prieina 
vvriškls su laišku rankoje ir 
sako:

Prašau šj laiškų skubiai 
perduoti automobilio šeimi
ninkui.

Vairuotojas nuneša Idiška 
savo šeimininkui, sėdinėtam 
kavinėje. Seimininkas atplėšia 
laiška ir nustebęs vaisiai skai
to:

,,.lei pasisek* tai verdi, 
jei nepasiseks lai blogai".

Šoferis vreit apsisuka ir 
kiek kojos įkabina bėųa iš ka
vinės prie automobilio. Po 
valandėlės siitfiiHa ir nusimi
nęs sako:

Pasisekė. Automobilio

•- Juzikai! Tik nepažadink vaikų!

i
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E. KARDELIENĖ

ATOSTOGAUJANT
PAŽINTYS: NAUJOS IR SENŲJŲ ATGAIVINIMAS
Išlipau iš mašinos,pa

žvelgiau į didelį pušų par
ką, į vasarnamius, į Ltur- 
do grotą ir galvoju: vasaro
jau šen ir ten, bet vienuo
lyne tat pirmą kart savo 
gyvenime.

Paklausiau vieno ber
niuko, kur čia man kreip
tis ? Jis mane nuvedė pas 
Tėvą Joną, kuris vakarie
niavo kartu su visais vasa
roto jais, nes buvo vakarie
nės metas, kaip tik 6.30 
v. v. Pranciškonas Tėvas 
Jonas Dyburys šiemet pa
skirtas vasarvietės šeimi
ninku,ir jis vienas rūpina
si vasarotojais.Jis žinojo, 
kad aš atvyksiu, nes buvo 
sus Įtarta telefonu iš anks
to, ir nuvedė mane gražiau 
kambarin Nr. 8.

Kadangi buvo vakarie
nės metas,tai jis mane pa
kvietė vakarieniauti.Di
džiulė valgykla buvo pilna 
žmonių. Čia pamačiau 
daug pažįstamų, su ku
riais po vakarienės ilgai 
kalbėjomės ir džiaugė
mės pasimatę.Iš montre- 
aliečių čia radau pp. Augu- 
nūs su mažu sūneliu, p. Jū
rą, buvus tąmontrealletę 
p.Kerbelienęjčia vasarojo 
pianistė Ra jauskattė su sa
vo vyru, dailininkas K.Žo- 
romskis,Vasiliūnas junjo- 
rasplantstas,solistas St, 
Bučnys iš Dalton, Ohio, so- 
ItstoJ.Vaznelio žmona su 
3 sūneliais, pp.Šalčtūnai 
iš New Jersey abu choris
tai,daugiausia abu dainuo
ja todėl, kad ir dukros jų 
dainuotų Ir kartu jas veža
si į repeticijas.Dalyvavo 
jie ir Čikagoje dainų šven- 
tėje.Iš visų Amerikos vie
tų. č la suvaž tuoja vasaroti 
Iš Baltlmorės pp.Kučiai, 
iš New Jersey pp.Sadaus
kai, iš Worcester pp.Dai- 
lydai su dukrele. Jie visi 
trys gimę Amerikoj, bet 
puikiai ka! ba lietuviškai. 
Pp. Ąžuolai, kurie pas įsa
kė,kad J.Kardelis juos su
tuokęs Vilniuje.Bet kadan
gi ponia jo neįsįleidus į sa
vo butą po tų sutuoktuvių, 
ta t tekę dar kartą susituok
ti bažnyčioje. Čia pat gir
dėjęs Tėvas Jonas,tą pasi
kalbėjimą nieko nesupra-

to,bet jam paaiškinau,kad 
mano vyras kurį laiką vo
kiečių okupacijos metu bu
vo Vilniaus civilinės met
rikacijos įstaigos vedėju. 
Ir tikrai daug /apte 3000/ 
nes kelios kitos poros pa
sisakė ten pat man, kad 
buvo sutuoktos Vilniuje J. 
Kardelio.

Sus įtikau čia buvus lą p. 
Butkytę iš Zarasų, kurtos 
nemačiau apie 40 metų . 
Malonu buvo prisiminti, 
kaip mes kartu giedojome 
Zarasų bažnyčios chore, 
kurį tada vedė J.Kardelis 
per lietuvių pamaldas ir 
kovojom su suklaidintais 
lenkuojančiais lietuviais.

Prie stalo, prie kurio Lietuviy pranciškony centrinis vienuolynas 
mane pasodino valgyti vi
są mano buvimą čia, susi
pažinau su labai malonio
mis poniomis, kuiros pas
kui mane globojo; vežiojo 
savo puikiu automobiliu 
po apylinkes, ir kai reikė
jo atsisveikinti, net ašarą 
teko nubraukti, man dar 
pasilikus toliau čia vasa 
roti. Tos ponios buvo B . 
Gadelktenė su dukrele Al
dona iš Phlladelphtjos. 
Jos turėjo žavingą mažytį, 
kaipnopereką, šuniuką Či- 
čJ.Jis labai mus linksmin
davo savo rimtais pokš
tais. Dar čia pat sėdėjo 
daktarė Elena Decklenė su 
sūneliu Algiu net iš Čika- 
gos.Otal reiškia,kad teko 
Iki čia keliauti 1,100 mylių.

Taip ir praėjo ilgas va
karas besikalbant,ir reikė
jo eiti poilsio po kelionės

■ ir visų patirtų įspūdžių 
pirmąją dieną naujoj vietoj.

Iš ryto 8 vai. papus ryč ta
vus išėjau pas (žiūrėti, kur 
gi tas vienuolynas, kur jū
ra ir kokie čia tokie dideli 
gražūs namai?EInu meks- 
faltuotals keliais ir take
liais per didelį pušų parką 
tiesiai prie didingų vienuo
lyno rūmų. Jis gan toli nuo 
vasarvietės namų. Kiek į 
šoną labai graži Liurdo 
grota, vakarais, kaip pas
kui matydavau, ji labai gra
žiai spalvuotai apšviesta. 
Prie jos daug suolų,kaip 
bažnyčiose. Dar tolėliau 
stacljos-pulkus meno kūri
nys architekto J.Muloko Ir 
skulptoriaus V. Kašubos .

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

llniueiial CleaneU & TJailoU
t Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.
239 FOURTH AVENUE B- KIRSTUKAS

(at Wellington SI.) Tel. 769-2941

Tel. 525-8971

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame dividend-

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.
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LaSALLE AUTO SPECIALIST lleg’il
SAV. C. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mažina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakcija)
Tel.: garažo 366-0500

namą 366-4203
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Kairėje Stacija ir prie jos pp. Augūnai; viduryje- Grota ir prie jos O.Augūnienė ir E.Kar
delienė, ir dešinėje Kalolfe Vasiliauskas. Foto: E. K.

Toliau lietuviškas kryžius, tų į Milaną Italijon važtuo* 
Jis ir Liurdo grota taipgi 
sukurta arch. J. Muloko. 
Kitoj pusėj vienuolyno rū
mų,stovi prie fontano šv. 
Antano skulptūra su smui
ku rankose.Ir čia pat ma
donos skulptūra, -tai Šilu
vos Dievo motina ir prie 
jos klūpanti piemenukai su 
aviukats. Pamaniau sau, 
kad čia jau tikrai vienuoly
no atmosfera ir aplinkuma.

Einu dar toliau mišku ir 
pamatau tiltą, kuris veda 
per išsiliejusios jūros van
denis į namelį, kuris stovi 
vandenyje.Tat-boathouse. 
Atrodo, kad jis klniettško 
stiliaus,nes stogo kraštai 
riesti į viršų.Einant tuo- 
tlltu,prisiminė man Palan
gos Ilgas tiltas, kuriuo ei
nant atsiduri toli nuo Bal
tijos kranto.

Bet čia ne Baltija,čia At
lantas, ir jis toli nuo Palan
gos .Štai kur aš atsiradau, 
štai kur atvažiavau vasaro
ti... O Palangon gal niekuo
met nebenuvažtuosiu ir ne
bepamatysiu daugiau net 
Palangos jūros, nei puikių 
smėlio kopų. Susigraudi
nus, grįžtu tais pačiais ta
keliais.

Aš čia dažnai ateidavau 
pasišildyti saulėje. Ir vie
ną kartą radau čia atvyku
sį pailsėti Karolį Vasi
liauską iš Dorchester, 
Mass.Jis man sako,girdė
jęs mane koplyčioj giedant 
ir galvojęs,kad man relkė-

tidainuotl.Talpgražtal pa
girta,su juo išsikalbėjau.
Pasirodo ir jo būta daini
ninko. Laikais, kai Ameri
koj buvo Mikas Petraus
kas ir vadovavo "Gabijai'; 
o Antanas Sodeika vargo- 
nlnkavo Pensilvanijoje,jis 
dainavo chore ir dalyvavo 
valdinimuosef'Šienapiūtė',' 
"Konsilium fakultatts", 
"Girių karalius',' "Eglė žal
čių karalienė" ir "Velnias 
išradėjas", kur mūsų ope
ros solistas A .Sodeika čia 
vaidinęs Belzebubą.Geras 
ir stiprus buvęs jobalsas . 
K. Vasiliauskas pasakoja: 
St.Šimkusgyvenęs Čikago
je, bet atvažiuodavęs jų 
"Gabijos" chorą kai kada 
padiriguotl. Taipgi giedo
jęs ir Bostono bažnytinia
me chore, diriguojant M . 
Karbauskui. Kai Karbaus
kas mirė, tą chorą dabar 
veda komp. Jeronimas Ka
činskas .Malonu buvo pasi
kalbėti su K. Vasiliausku 
ir patirti,kaip darbavosi 
mūsų garsūs muzikai gy
vendami Amerikoje.
įdomu buvo pažinai visą 

šią didžiulę Pranciškonų 
rezidenciją, apie kurtą te 
ko skaityti spaudoje ir gir
dėti daugelį montreallečių 
apie ją Ir joje vasarojimą 
pasakojant. Ir ypač tėvam 
giriant gimnazija. Vieną 
iš pirmųjų vasarojimo die
nu, aš pamačiau didelius 
gražius rūmus.Iš užrašo

GRAŽIOS SUKAKTUVĖS
Rugpiūčio27 dienos šeš 

tadienį nors lietui lynuo- 
jant išsiruošėme kelionėn 
70 myliu nuo Montreallo Į 
Brome Lake pagerbimui 
Prano ir Onutės Janulionhj 
ju 15 metu vedybiniu sukak 
tuviu proga. Kadangi kelicr 
nežinojau, tai sutikus p. 
Skinkiui pabūti vadovu, 
trys mašinos Išjudėjome 
iš klubo. Po pusantros va 
landos jau buvome p. Kuke 
niu ūkyje, kur radome jau 
daug tautiečiu suvažlavu- 
s tu .Nespėjus apž tūrėt gra 
žiai įsikūrusio p.Kukenio, 
mūsų vadovas išsiskubino ( 
pas p. Bakanaviči”, kurie 
gal mylios atstume turi ( 
gražu ūkį su mišku ir ten ( 
sako esą gražiu stirna . 
Paspp.Bakanavtčius rado 
me dar didesnį mūsų tau j 
ttečin būrį, pažįstamu ir 
nepažįstamu .Apž iūrėję tik 
rai gražu ūkį, susikrovę , 
užkandas, neužmiršę gėri j 
mus, ilgiausia vilkstine, 
apie 40 mašinų išjudėjo
me pas sukaktuvininkus. . 
P.Kukenls.katp trafiko re

HMM

sužinojau,kad tat šv. Anta
no vardo gimnazija.

Žinau,kad į šitą gimna
ziją tėvai suvežą valkus 
mokytis ir auklėtis.Suve
žą iš visų kraštų. Ir iš 
Montreallo bei kitų Kana
dos vietų. Ir mano buvęs 
muzikos studijos mokinys, 
Vidutis Lukoševičlūs,bai
gė šiągtmnaziją ir net bu
vo vargoninku vienuolyno 
koplyčioje.Gtmnaztjos rū
mai puikūs.Bet apie glm 
nazlją vėliau.

gultatorlus, atvyko anks
čiau Ir nurodė sus lojimo 
vietas. Mus pasitiko majo 
nla šypsena p. Janulioniai 
sente ji.Atsiranda ir Pra
nas, kaip ir piktas ar nu
stebės ir spaudžia kiekvie 
nam ranką.O pasirodė vė 
liau kodėl piktas, nes norė
jęs išvažiuoti žuvauti, bet 
partneris pakeitęs planus, 
o motina išvariusi grybau 
ti /parodė gražiu baravy 
kv.kurie man pirmą kartą 
Kanadoje teko matyti/, bet 
toliau j nukalba su juokais 
ir sako:"Matat, kaip kar
tais apgauna"...

Kol šeimininkės paruo 
šė stalus ir kiti šnekučia 
vos!kieme,su Mozūraičių 
ir Gražiu išėjome apžiūrė 
tiūkio.Gražus valzdastkal 
natgražiausi,©medžiai at 
rodo eilėmis susodinti, 
nuo kalno bėga vanduo, du 
ežeriukai padarytLSudegu 
sipirtls,sako,buvusi tikra 
kupiškėnu pirtis, nes Janu 
lionial ir dauguma jn drau 
gu.čia suvažiavę,kuplškė 
nai.Bet buvome pakviesti 
prie stalo.Šeiminlnkės tik 
ral įdėjo daug darbo ir ga 
bumu paruošdamos tokią

skanią užkandą.
Kaip įprasta pas lietu

vius, po gero nugėrimo ir 
geros užkandos prasidėjo 
sveikinimai ir dovanu įtei 
kimas. J. Bakanavičius la 
bai gražiai vedė visus svei 
kinimus. Atsakydami Pr , 
ir Onutė visiems labai gra 
žiai dėkojo.

Labai ačiū p.Bakanavi- 
čiams, p. Janu'ioniams ir 
visoms gerosioms šeimi
ninkėms. J. Petrulis ,

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. Montreal, P.O. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

PRANEŠAMA APIE * 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hetnorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimy institutas 
atrado ncpaprastę ęydomęję 
medžiagą,sugebančiu sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minučiy sumažina 
niežėjimą ir nep rioglintus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų 
audiniu gijimą.

Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, įvyk
davo hemorojy susitraukimas.

Tačiau visu svarbiausia — 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių. 

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą/Bio Dyne; 
kuri greitai padeda užgyti pa’ 
žeistoms celėms ir sužadini 
naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima 
gauti kremo bei lazdelės: for
mose “Preparation H“ vardu, 
Prašykite visose vaistinėse.

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachint.

BELLAZZI - LAMYiING
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. J-aSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmas- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieti*.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL. QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40°oŽEMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS. PA L TAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS - Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KAS MIR O , NA I IO N 1 IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS - Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $50.-, extra kelnės $12.-

SAVININK AS CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko ‘ L ite x‘ vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

Telefonas 768-G679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU HEPMKLAUSOMOS LIETUVOS 
RASTO IeHKUIS - VOKUS - ATVIRUTES • 

ABARIUS - PAVIEHIUS, SERIJOMIS - OIOE 
UA1S BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

BU PASIŪLYMAIS | W.E.N O R K Ų.2M1 
EOOIHSTOH STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.
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TORONTO

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius ii 6'/ž%
5V^> numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66 % [kainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. f liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai - 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

Susitikimai Pasaulio lietuvių Jaunimo kongresp metu Ctakagoje: dešinėje su Dr. B. Matulioniu, kuris susilaukė iš Australijos dvi 
seseris /į dešinę nuo jo, o j kairę- brolio Prano, gyvenusio Vinipege,Kanadoje, o dabar Čikagoje, dukrelė ir E.Kardelienė, tuojau 
po operos "Lokys” premjeros. Vidurinis atvaizdas pp. Bačiūnai su australiete p. Reisgyte. Pačioje dešinėje trečiojo Lietuvos pre
zidento, Kazio Griniaus, sūnus Inžinierius, Liūtas Grinius su žmona ir sūnūltu. L.Grinius veiklus skautas ir spaudos bendradarbis.

Keli ones ir svajonės

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

/Tęsinys iš užpraeito nr/.
Iš tikrųjų kultūra neatei

na vienu rankos pamojimu^ 
kultūrai reikta ilgų darbo

Kongreso ruošos komi
teto pirm. A. Zaparackas 
vaikščiojo priblokštas ir 
nepaprastai susirūpinęs.

BŪKIME SVEIKI
LENGVI APOPLEKSIJOS 

ATSITIKIMAI
RAŠO DR. A. GRIGAITIS

Apopleksijos atsitikimas si keletą minučių. Ligonis

pralaimėjo būsimai mels 
teret Pr. Hlrschovltz Iš 
New Yorko.kuri melste- 
rės titulą laimėjo prieš 
savo miesto atstovą L. 
Neuberger.
KANADOS PABALTIEČIŲ

Reportažas Iš Toronto 
Skubančiame traukinyje 

du tautiečiai kalbasi apie 
praėjusią Lietuviu Dieną. 
Jaunesnysis vyras aiškina 
esąs labai nustebęs, kad 
sekmadieniokoncerte bu
vę perpus mažiau žmonių, 
negu šeštadienio pas lllnks 
minime. Jam tai buvęs 
svarbiausias šventės mo
mentas su turiningomis 
kalbomis, su koncertine 
dalimi,obrangūs lietuviai 
to visai nevertinę.

Vyresnysis vyras, atsa 
kydamas savo bendrakelel 
viui teigia,kad jis dėlto vi 
satnesistebįs.nes žino ko 
dėl buvo mažti dalyvių. 
Mat visi bijosi ištęstos 11 
gos programos.Nors jis 
ir pats nenoromis ėjęs, 
bet šį kartą jį nustebinusi 
gerai kondensuota, tik dvi 
valandas užtrukusi pro
grama. Jeigu tas būti] iš 
anksto žinota, koncerte 
būtu buvę daug daugiau 
dalyvių. Tuo pačiu vyrės 
niajam tautiečiui įdomu, 
koktu svetingu gestu past 
rodęs senosios parapijos 
šeimininkas priimdamas 
ir pavaišindamas progra 
mos dalyvius savo jaukto 
je pastogėje.

Ir jaunasis bendrakelel 
vis labai pritariąs tokiam 
programos dalyviu pager 
bimut, bet tas esąs maž
možis, palyginus, ką atSts 
padaręs jo pažįstamų!. 
Prieš kurį laiką jo vienas 
bičiulis įpuolęs į didelę 
eismo nelaimę .Jo mašina 
buvus gerokai apdaužyta 
ir jam tekę net ligoninėje 
būti.Nors jo draugas nesi 
jautęs nelaimės kaltinin
kas, bet policija taip išve 
dusi,kad visa kaltė tekusi 
jam.

Nežinodamas už kotver 
tisjobičtulis puolęs šen, 
puolęs ten.Visur jam buvo 
aiškinama, kad pagal turi 
mus faktus jo laukia nema 
ža bausmė ir dar didesnės 
išlaidos .Mėgindamas bent 
kurią galimybę,jobičiulis 
nuėjęs į savo parapiją be 
ne ten gaus kokią pagalbą 
ar patarlmą.Tenbuvę jam 
paaiškinta, kad padėti nle 
kuo nesą gal ima, o jis turi 
kreiptis į tu reikalu žino
vą - advokatą. Nors jis ir 
pats tą žinojęs,bet bandy 
damas paskutinę galimybę 
nuėjęs pasikalbėti pas se 
noslos parapijos kleboną, 
Nors priklausant vienai 
paraptjai.sutokiu reikalu 
buvę labai nepatogu eiti į 
kitą, bet būdamas nelai
mėje jis turėjęs ką nors 
daryti.

Ten, pasirodo,! reikalą 
buvo pažiūrėta kitoje švle 
s oje. Ten nebuvo paslten 
kinta vien tik gražiais žo 
džtais. Besikalbant buvę

prieita prie išvados,kad 
reikia kaip nors Išsukti į 
nelaimę patekusį tautietį, 
nežtūrintkur jis priklaus 
sytu.

Klebonui susirišus su 
garsiuoju, jam pažįstamu 
advokatu, anas apsiėmė 
vestibylą ir teisme įrodė, 
kad tautietis buvęs tikrai 
nekaltas, o dėl nepakanka 
mo vietinės kalbos naudo 
jimo, buvo klaidingai, ne
laimę tyrustos policijos 
suprastas. S.Pranckūnas

NOTARAS 
ANTANAS LIUDŽIUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. M a it I *,L.L.C

Namų, formų ar bot kurio verslo 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortglilal, sutartys, 
testamentai Ir visi kiti teisiniai 
reikalai.

t08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukštas.

T eit Jstolgos LE7- 1708: 
Namų CR9-6166.

LIETUVOS GENERA LINIO
KONSULATO NEW YORKE

metų.Tat vėl tenka atsim
inti praeitis ir iš jos sem
tis stiprybės.
NETIKĖTAS SUSITIKIMAS 
buvo Čikagos geležinkelių 
stotyje. Pirmasis Čikago
je mus pasveikino senas 
pažįstamas p. Baltromai- 
tts, lietuviškas misijas tu
rėjęs ir Lietuvoj ir mums 
esant tremtyje Vokietijoje. 
Visada paslaugus, ir šiuo 
atveju p. Baltromaitis 
mums pagelbėjo tiksliau 
susiorientuoti čikagiško- 
se painiavose. Užtat jam 
esame dėkingi.

Su savo artimaisiais gi
minėmis, O. ir A.Racibor- 
skais, vakare jau buvome

JAUNIMO KONGRESO 
ATIDARYME.

Kongresas buvo fenomena
lus įvykis. Po Lietuvos ir 
po Vokietijos tai buvo pir
masis susitikimas po visus 
kontinentus išblaškytų lie
tuvių. Ne vien jaunimo. O 
kai dėl jaunimo, tai jo bu
vo ir tokio,kuris nėra ma
tęs nei Lietuvos, nei Euro-

Jam persunkti buvo Kong
reso našta. Bet vis dėlto 
jis tesėjo. Tai jaunam pa
moka visam gyvenimui.

Kai prisipildė Kongre - 
so atidarymo salė, labai 
norėjosi matyti, 
KUR JAUNIMAS'KURIO 
VARDU KONGRESAS PRA

DEDAMAS? 
Jaunimą nustelbė visokio. 
amžiaus tautiečiai, kurių 
mišinyje jis paskendo. No
risi įtaigoti, kad sekan— 
č tame kongrese, je igu j is 
įvyks, kad jaunimas būti} 
matomesnls, negu kad bu
vo pirmame kongrese.

Nemažą sąjūdį sudarė 
PAVYZDINGOS LIETU

VAITĖS RINKIMAI. 
Verta šis įvykis aiškintis. 
Rašančiojo nuomone, tai 
ne Miss Lithuania. Tegul 
amerikonam j t bus ir M iss, 
kaip pas juos įprasta, bet 
mums tai yra daugiau ne
gu gražuolė ji turėtų būti. 
Ji turėtų būti Pavyzdinga 
Lietuvattė-tr dvasinėmis 
savybėmis ir kūno grožiu,

-smegenų smūgls/stroke/ 
paprastai įvyksta dėl spro 
gimo kraujo indo /arteri
jos/kurs paliestas sklero 
zės, netekęs elastingumo, 
sukalkėjes.Dėl kraujo in
do sprogimo įvyksta krau 
jo išsiliejimas į smegenis. 
Pasekmė kraujo išsilieji
mo, didesnio ar mažesnio 
laipsnio, - paralyžius vie
nos kūno pusės.

Dažnai toks ligonis ne
tenka kalbos,kai kraujo kre 
šulys pal tečta kalbos cen
trą. Tai pasekmė didesniu 
smegenų kraujo indų spro 
gtmo.Bet neretas atsitiki
mas pas žmones senyvo 
amž iaus.kada įvyksta spro 
girnas labai plono kraujo 
indo ir kraujo išsiliejimas 
iš mažo indo neduoda ryš 
ktu pasekmiu-paralyžlaus. 
Ir žmonės kartais dėl to
kiu įvykių net nesikreipta 
pas gydytoją. Statistika ro 
do, jog Amerikoj kasmet 
tokiu strokellu būna virš 
milijono.Kartais toks silp 
nas apopleksijos smūgis

greitai atsigauna ir jaučia 
si sveikas. Kartais šis 
silpnas apopleksijos prie 
puolis pasireiškia vienttk 
staigiu ranku arba kojų 
pirštų nutirpimu. Nutirpi
mas praeina ir žmogus pa 
miršta šį įvykį.

Tiesa, nors ir mažas 
apopleksijos smūgis, bet 
kartais palieka pas žmogų 
pasekmes : nervingumą, 
greitą proto pavargimą. 
Tokie silpni priepuoliai 
gali kartotis kas 1-2 mene 
šiai, kas 1-2 metai. 7 mo- 
gusdirba ir nejaučia ko
kiam pavojuje jis buvo Ir 
dabar yra. Senatvė, aukš
tas kraujo spaudimas, in 
du sklerozė, diabetas-cu 
krinė liga, infekcijlnės, 
chroninės ligos daro krau 
jo indus mažai elastingais 
ju sienelės darosi trapios, 
ypač smegenyse. Nustaty 
ta, jog 65% žmonių po 50 
metų amžtaus kraujo indų 
s ienellu elast ingumas yra 
sumažėjęs.Žmogus, prasi 
dėjus kraujo indų sklero

lauko teniso pirmenybes 
laimėjo Toronto Aušros 
klubo atstovas Rautinš, 
baigmėje įveikęs latvį Cet 
novskį 3:6, 6:3, 6:0. Vyru 
dvejetas taip pat atiteko 
Rauttnšul, žaidžtusiam 
kartu su Toronto Vyčio 
atstovu J. Žukausku, b a ig 
mėje nugalėjus latvius/tė 
vo ir sūnaus porą/ H. E . 
Mikazans 9:7, 6:4,Moterų 
vienete pirmavo estė Kivi 
s ild,baigmėje nugalėdama 
savo tautietę Pedel 6:2,6: 
3.Mišrus dvejetas taip pat 
atiteko estams.
MIRĖ ŠACHMATININKAS

S K IB IN IA US K A S
Rugsėjo 1 d. Baltlmorė 

je nuo širdies smūgio ml 
rė šachmatininkas a. a. Vy 
tautas Sktbinlauskas, 55 
m. Velionis daugelį kartu 
atstovavo Lietuvos rinkti 
nę Europos ir pasaulio ptr 
menybėse, pirmą kartą gi 
nęs nepriklausomos Lietu 
vos spalvas 1936 m.Muen 
cheno olimpiadoje.
KANADOS SPORTO APY

PAIEŠKOMI ASMENYS pos. Tat Jaunimo Kongre- tačiau pirmaujant dvasi- gali duoti trumpą sąmo- zet, turi gyventi pagal gy GARDOS TURNYRAI:
Brakertaitės Emma,Herta 
Lidija ir Natalija;
Brazaitis Juozas ir Stasys 
Bublelių km. išvežtas dar 
bams Vokietijon;
Dabrega Juozas;
Dičpinigaitis Adolfas ,gydy 
tojas, gyvena Kanadoje;
Dubauskas Antanas, buvo 
paimtas vokiečių kariuome 
nėn;
Gudavičius/Goodowicz/Jo 
nas;
Gylys Juozas,paimtas vo 
kiečių kariuomenėn;
Kentienė-Brakertaitė Lidi 
ja,Emma,Herta ir Natalija. 
Klimavičienė-Berkiūtė ir 
jos šeima;
Matukpn is-Mačys Jonas , 
Jurgis ir PetrasjSigelienė 
-Mačytė Liudvika;
Matusevičius Jonas;
Montwill Juozas ir Kęstu
tis;
Paškevičius Kazimieras, 
Liudvikas ir Stanislovas;
Petkauskas Balys;
Pranys Jonas;
Vaitkevičius Vytautas;
Vanagas,Lietuvos kariuo
menės leitenantas,buvo pa 
imtas vokiečių kariuome
nėn;
Vaškelis Stasys;
Ziekis Albertas, Morta ir 
Zelma;
Žioba Juozas, Motiejus ir 
Petras.

nėms savybėmė. Ir lietu
viškai geriausia būtų vadin
ti Pavyzdingaja Lietuvaite.

Jos rinkimų būdąpasmer- 
kė visa spauda ir visiškai 
pagrįstai, tat nėr kas dau
giau rašyti. Tiktai noriu 
pažymėti, kad tas prlklav 
s ė nuo pač ių iškilmių da
lyvių. Kai vienas iškilmių 
dalyvis pareikalavo 
LIETUVIŠKAI VESTI RIN

KIMŲ APEIGAS, 
reikėjo palaikyti jo Inicia
tyvą ir viskas būtų nuėję 
geru keliu. Deja, atsira - 
do tramdytoji}, o po to pa
sipylė rašalas: negerai, 
neprasminga kitomis kal
bomis ir tt.

Ir be aiškinimų turėjo 
būti aišku, kad 
KONGRESO TIKSLAS-LIE

TUVYBĖ 
ir jos patikrinimas atža-

sąs buvo 
VISAI NAUJA LIETUVIŲ 

PAŽINTIS.
Lietuvių,kurie yra išaugę 
labai skirtingose sąlygose.

Mus nustelbė susirinki
mo mas iškurnąs, nepapras 
ta kamšatis,kurioj nesu
gebi būti nei mandagus.

Dėl tos kamšaties "Mū
sų Pastogėje" p.Šoliūnas 
labai pakaltino Kongreso 
ruošėjus .Ž inoma, geriau 
būtų buvę, jeigu Kongresui 

/būtųbuvę rastos erdvesnės 
patalpos .Plenumams visą 
laiką ankštos jos buvo ir 
teko sustdūrinėti ir stum
dytis, kaip ameboms laše 
vandens.

Bet 
KONGRESO SVARBUMAS 
viršijo visus nepatogumus. 
Malonu ir linksma buvo su 
s įtikti daugybę pažįstamų 
iš viso pasaulio;ne tiktai lyne, o ne svetimybių ttk- 

didžių jų kontinentų, bet rlnimas, ką bandė vedėjai, 
iš Naujosios Zelandijos 
Filipinų salų. Tai tik

tai pirmas toks lietuvių su
sitikimas. Ir nuostabus.

iŠ 
ir 
ir

Daugiau bus.

nės netekimą,kurs tęsia dytojo nurodymus.

VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVAITĖ-KANADOS 
MEISTER Ė
Kanados stalo ten įso už 

daras pirmenybes laimėjo 
penkiolikmetė Toronto Vy 
čto narė Violeta Nešukai 
tytė, baigmėje nugalėda- 
maDenlse Hunnis iš Mont 
realto 21:13,21:19,14:21,19: 
21,21:12. Kanados meiste- 
rės vardą lietuvaitė laimė 
jo antrus metus iš eilės.

Nepavyko Violetai atvi 
rose Kanados pirmenybė 
se: pusbaigmėje mūsiškė

1/ Lauko tenisas-įvyks 
š.m.rugsėjomėn. 24 d.lO 
vai.ryto Aleksandra parke 
/Dundas 3t.W. ir Bathurst 
St. / Prašome visus regis 

Nukelta £ 7 psl.

Just don't ask them for a match while the Royal Canadian 
Corps of Signals precision team is performing this stunt.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašo
mi atsiliepti:

Consulate General of Li 
thuania
41 Vest 82nd Street, 
New York, N. Y. 10024,USA

tttttttmtnttttttmtmttnunttttttttttttttttntttttnttttntttMnttttuttttttttKnm-

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaktorius Antanas Rūkas.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., HL, USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

K EI E IV | žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių .

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR 
TIK $5=00. »
Laiškus ir prenumeratų adresuokite:

lietuvių

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

hHM»»H»imm>i»iiiiiii»Kiiiiiiiiii»t»iM:»iiH»B»n»ixuiiiiiimmmm

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienintelis lietuviu ir angly kalbomis iliustruotas 
lietuviy kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas. 
Visi paradai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: m«Um> — $4 0®

l
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HAMILTON
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOP E R ATY V I NIA ME BANKELYJE

..TALK A"
21 Main Street East, Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.

išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos is V/z% iki 66% turto vertės.

Uz serus mokama 5% dividendo ii pelno, už depozitus 4%.
Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ry to -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vok., šeštadieniais 9 vai. ryto- 
12 vai.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
Vysk. Valančiaus šeštadie 
ntnė pradžios mokykla 
mokslo metus pradeda rug 
sėjo 24 d. šeštadienį, 9, 30 
vai., tose pačiose šv.Bri 
gitos mokyklos patalpose, 
Cannan ir Smith g-vių kam 
pas.

Tą patį šeštadienį-ir nau 
jų mokinių registracija ir 
egzaminai tiems moki
niams, kurie turėjo patai
sas.

Į pirmąjį skyrių priima 
mi visi mokiniai, kuriems 
šiais metais sueina pilni 
6 mt.amžiaus.

Kiekvieną šeštadienį pa 
mokų laikas nuo 9, 30 iki 
1 val.Pirmąjį mokslo metų 
šeštadienį ir rekolekcijų 
šeštadienlais-valkai palei 
džiami 12 vai.

Baigiant Jaunimo Metus 
turėtų būti visų lietuvių 
šventa pareiga susirūpinti 
savo gimtosios kalbos ir 
lietuvių tautinės kultūros 
puoselėjimu ir išlaikymu 
išeivijoje.

Todėl ir tėvai prašomi 
šia pareiga vadovautis ir 
visus savo mokslinio am
žiaus vaikus leisti lankyti 
šeštadieninę mokyklą, ne
žiūrint jų norų.

Mokyklos vedėjas. 
AR "GYVATARAS"GALI?

Po "Gyvataro" gastro
lės Reginoje ir Vinipege, 
spaudoje teko pastebėti nu 
s įskundimų,kad nei Edmon 
tonas, nei Vankuveris nei 
kiti vakarų Kanados mies
tai nebuvo aplankyti. Tuo 
reikalu tenka tautiečius in 
formuoti, kad ir Reginos 
ir V inipego lietuviai nebu
vo aplankyti pagal "Gyva 
taro" norus.Tai buvo Ka
nados valdžios potvarkis 
sudaręs sąlygas aplankyti 
Reginą.

Esu tikras, kad "Gyvata 
ro" šokėjai su dideliu ma 
lonumu aplankytų visus lie 
tuvių kolonijas, bet nėra 
apmokami profesionalai. 
Jie tik nuo savo laisvalai 
kio nuvogtomis valando
mis dirba saviveiklos dar 
bą lietuvybei, už ką negau 
na jokio atlyginimo, o toli 
mesnėms kelionėms netu
ri nei laiko, nei išlaidų.

' V. P.

RESPUBLIKINIS PRO7OS
laureatas

/Atkelta iš 4 psl/ 
ga, bet jo stiliui būdingas 
akvareliškumas, impres to- 
nistlnis, lengvas potepis. 
Meistriškutausumu jis su
geba sukurti scenos kadrą 
ir nuotalkąj

Žmogus sėdėjo vien
marškinis ir valgė. Jis bu
vo savo namuose, prie nuo
savo stalo, Ir galėjo daryti, 
ką tinkamas. Jis valgė ne. 
skubėdamas, matyti, ir 
dirbti buvo taip įpratęs- 
lėtai,apgalvotai ir sklan
džiai. Nuo riekiamos duo
nos nenubyrėjo nė trupi
nys, o prie rūkytų lašinių 
puspaltės tvarkingai gulė 
nučiulptos odelės.

KELIONĖ Į VAKARUS
Hamiltono liet, tautiniu 

šokiu grupei "Gyvatarul" 
atiteko didelė garbėratsto 
vauti Ontario provinciją 
Kultūrinio apsikeitimo 
programoj/Cultural Ex
change/. Tai įvyko dėka 
Kanados šimtmečiuipamt 
nėti komisijos /Canadian 
Centenial Commlsion/ ir 
p.L.Kossar rūpesčius iam 
tikslui,kelionei į Reginą, 
3ask., gavom iš Komisi
jos $4.500 išlaidoms.

Į Reginą išvykom rugplū 
čio 19 d. Kelionė lėktuvu 
labai trumpa,todėl ta patį 
vakarą dalyvavom Tauti
nio Meno Festivaly. Tiek 
Reginos gyventoju,tiek pu 
blikos koncerto metu bu
vom labai šiltai ir malo
niai priimti. Apsistoję bu 
vom privačiuose namuose. 
Nors trumpai teko Regi
noj būti, bet buvom supa
žindinti su visom įžymeny 
bėm ir visu miestu.

Šia proga, grįždami su 
stojom Winnipeg' e ir rug 
ptūčio 21 d. dalyvavom su 
ukrainiečiu šokėjais kon 
certe .Reikia pas akyti,kad 
mes buvom tikrai nuste
binti mūsų priėmimu Wl 
nnlpege.Buvom sutikti taip 
draugiškai ir maloniai,kad 
jautėmės, kaip namuose. 
Per tokį trumpą laiką su 
sigyvenomsu šia lietuviu 
kolonija,kad Visai nenoro 
mis tarėm paskutinį sudie.

Ši kelionė tikrai praplė 
tė mūsų akiratį.Sustpaži 
nom plačiau su Kanados 
gyvenimu ir pajutom vaka 
rj Kanados gyventoju nuo 
širdumą ir svetingumą, 
kas matyti yra atsiliepęs 
ir Winnipeg'o lietuviu ko 
lonijoj. Tikimės, kad atei 
tymes ir jiems galėsime 
atsilyginti tuo pačiu.

Šia proga "Gyvataras" 
taria nuoširdų ir brolišką 
ačiū g.kun .B erta š tu i ir vi 
sat Winnipeg'o lietuviu ko 
lonijal.

Gyvataro narė- Aldona 
Volungytė 

f ' ' ■■ -

Baltais drobiniais marš 
kiniais,stačia kaubur luotą 
kakta ir trumpu raumenin
gu kaklu žmogus buvo pa
našus į sugaržėjusį stuo
brį. Ir kaip s^.uobrts atro
dė giltai nuleidęs šaknis į 
juodą žemę .Į tą juodą, kur
čią žemę, kur stovėjo jo 
troba, augo jo duona Ir la
šiniai. O jie įgriuvo tš ne
žinios, Iš drėgmės ir tam
sos, Ir kažkuo Irgi primi
nė medžius, bet vėtros iš
griautus ir aplaužytus".

Sluckio novelėse nere
tai pasitaiko puikių gam
tos vaizdų, lyrinės nuotai
kos, graudumo, švelnaus 
ironiško šypsnio, bet visa 
tai sutyžta propagandinėj 
putroj. Tada jis primena 
nusirašiusių sovietų rašy; 
tojųplejadą.Tada jo pusla
piuose dunda per nelšbun- 
damą košmarą raudona, 
skambanti giliai, Rusija.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Gyvataru garsėjantis Hamiltonas žiūrint nuo aukftojo jo krašto, nuo kalno. Žemutinis miestas pa
skendęs medžių, gausybėje. Tolumoje matomas Burlingtono ežeras ir dūmuose pasken <ję fabri
kai. Dėl dūmų gausumo ir foto nėra visai aiški. Nuotrauka V. Pašilio.

Kostas Ostrauskas
ŠEŠTOSIOS VINCO KRĖ
VĖS LITERATŪRINĖS 
PREMIJOS LAUREATAS

Kostas Ostrauskas gimė 
1926 metais Veiveriuose. 
1943 vaidino Kauno Jauni 
moteatre. 1946 baigė Liu
beko lietuvių gimnaziją Ir 
iki 1949 studijavo lituanis 
tiką Pabaltijo universite 
te. 1948 Pinneberge paruo 
šė ir pastatė koncertiniu 
būdu, V.Krėvės "Šarūną" 
ir B.Sruogos "Baisiąją nak 
tį" Atvykęs į JAV nuo 1950 
studijavo baltistiką ir sla 
vistiką Pensilvanijos uni- 
versitete.1952 studijas bai 
gė magistro laipsniu, o 19 
Sugavo filosofijos daktaro 
laipsnį už disertaciją apie 
Joną Biliūną, kurioje davė 
kritišką J.Blliūno laiškų J. 
Šauliui leidimą ir paskelbė 
su komentarais nemaža 
medžiagos .Rašo literatū
ros istorijos, kritikos ir 
bendrais kultūriniais klau 
Simais visoj išeivijos spau 
doj.

Pradėjo rašyti dar Lie 
tuvoje/dvi rankraščiuose 
paliktos dramos/, bet ryš 
kiau pradėjo retktštis kury 
biškai nuo 1950 metų.Iš
spausdino kelias noveles, 
eilėraščių ir dramos vei 
kalų. Drama "Kanarėlė", 
išleista 1958,buvo pastaty 
ta 1956 Čikagoje, režisuo 
j ant V. Valiuku i. Vtenvelks 
mė drama "Pypkė" buvo 
atspausdinta "Literatūros 
lankų"4 nr. 1954,o 1961 me 
tais Antano Škėmos pasta 
tyta Santaros-Šviesos su-

NEGRAI

Cicero nuo Čikagos tš 
pietų skiria hipodromas Ir 
Midway aerodromas, iš ry 
tu geležinkelis ir didžiu
liai pramonės įrengimu pa 
statai, tš šiaurės taip pat 
pramonės įmonės ir gele 
žtnkeliSjO į vakarus tęsta 
si vien tik baltųjų gyvena
mieji priemiesčiai Her- 
wyn, Riverdide ir k.

Ciceroje veikiančiose 
pramonės įmonėse dirba 
proporcingai daugiau neg 
ru, negu ju gyvena Cikago 
je ar aplamai JA V.E ilė me 
tu,kai negrai bando apsi
gyventi Ciceroje, bet iki 
šiol neranda tokiu namu sa 
vininku,kurie jiems išnuo 
muotu butus ar parduotu 
namus. Mat, jų kultūrinis 
lygis yra daug žemesnis , 
negu cicertšklų, ir jie per 
porą metų tš gražiu gyve 
namu kvartalu padaro lūš 
nynus.Cta buvo IrAlCa- 
ponės tvirtovė ir nuo tų lai 
ku šios atmatos taip pat 
daro didelę įtaką į Cicero 
visą gyvenimą.

Kai prieš kelius metus 
komunistai ėmėfinansuott 
Amerikos negrus,kad jie 
krašte keltų neramumus, 
tas ėmė jaustis ir Cicero 
js.

Šiemet visą rugplūčio

važiavime. "Metmenų" 8 
nr. 1964 m. atspausta dra 
ma "Gyvenokartą senelis 
ir senelė... 'Premijuoto- 
joj dramų knygoj "Žaliojoj 
lankėlėj"/1963/ atspaus - 
tos dvi dramos :"Pypkė"ir
"Žaliojoj lankelė j".

Kostas Ostrauskas yra 
moiernlos psichologinės 
ir eksperimentinės dra
mos vienas pradininkų mū 
sų dramaturgijoj. Auto
rius ypač kreipia dėmesį 
į dramos psichologiškumą 
situacijos nuotaiką ir skir 
tingus jos atskambius vei 
kėjaose. Ostrausko dra
moms būdinga kamerinė 
scenos samprata, kūrybi
nių priemonių taupumas , 
glaudi kompozicija ir ribo 
tas veikėjų skaičius,

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS

pradeda mokslo metus spa 
liol d.8,45 vai.tose pačio 
se patalpose kaip ir pernai

Aušros Vartų 5525 An
gers, Vinco Kudirkos Ro 
semonto-3125 Dandurand.

Naujas mokinius prašo 
me registruoti pas mokyk 
lų vedėjas: St.Ališauskie 
nę, tel. PO 6-6996 ir J. 
Blauzdžlūnienę, tel. 254- 
4678.

Visus tėvus, turinčius 
mokyklinio amžiaus vai- 
kus,prašome leisti į šešta 
dienines mokyklas.

Vedėjos.

CICEROJE
mėn .negrai erz Ino c icer ie 
čius, žadėdami masiškai 
čia atžygiuoti.Kelius kar 
tus buvo sukelta policija 
tvarkai palatkyti,kviestasl 
įtaiką kariuomenė,bet ne 
grų "žygis" į Cicero vis 
buvo atidedamas .Pagaliau 
rugsėjo 4d.pasirodė Clce 
roję "svečiai".Atžygiavo 
192. Tarp negru buvo kelt 
ir balti. Ju apsaugai buvo 
pasktrta3 batallonat-apie 
2700 vyru kariuomenės ir 
apie 700 Illinois valstijos, 
Cook apskrities,Cicero ir 
kaimyniniu priemiesčiu 
policijos .Oras drebėjo nuo 
helikopteriu ir lėktuvų, ku

Yra trys pagrindiniai helikopte
rių modeliai: 1. priprastas malūn
sparnis, 2. dvigubas malūnsparnis 
ir 3. sprausminis malūnsparnis. 
Pirmasis modelis turi mažų prope
leri uodegoje vairavimui. Dvigubas 
malūnsparnis gali skristi įvairiom 
kryptim, pirmyn ir atgal. Spraus- 
miniais motorais aprūpinti helikop
teriai yra naujausi ir greičiausi.

SPORTAS

Atkelta iš 6 psl .

truotld pas teniso vadovą 
p. A. Grajauską iki spalio 
22 d., 5 Hunt St.,Hamil
ton, tel. JA-22698.Turny- 
ras bus suaugusių ir jau 
niuklasėse.Dalyviai pri
valo turėti savo sviedinu 
kus.

2/ Golfas- įvyks š.m.
rugsėjomėn. 25 d.l vai.p. 
p,Wyldwood Golf Club; jis 
yra ant 7th Llne-Oakville, 
porą mylių į šiaure nuo 5 
Hwy. Apygarda kviečia vi 
sus Kanados golfinlnkus- 
vyrus ir moteris, senius 
ir jaunus dalyvauti pirma 
me atvirame Kanados A py 
gardos turnyre.

K. Lukoš ius . 
ŠAUDYMO VARŽYBOS 
Rugsėjo 3-4 d. d. Kana

dos lietuvių dienu metu, 
Sharoon Ont. įvyko ŠA LF 
ASS-gos, Šiaurės Ameri
kos šaudymo pirmenybės, 

22 kai. šautuvo varžybo 
s e grupiniam šaudyme I- 
mą vietą laimėjo Toronto 
Putviokuopos šauliai su
rinkę 1680 tašku iš 1800 
galimu. Jiems teko dr. J. 
Yčoperelnamojt taurė.Ha 
miltonožukl. -Medžiotojų 
klubas "Giedraitis" surin 
ko 1436 taškus.

Individualiai 22 kai. šau 
dyme I-mą vietą laimėjo 
B.Savickas /Toronto šau 
liu Putvio kuopa/. II-rą J. 
Budrevlčlus /Toronto šau 
llų Putvio kuopa/, III-čia 
VI. Rukšys /Toronto šau 
liu Putvio kuopa/. 

Medžioklinio šautuvo 
varžybas grupiniam šau
dyme laimėjo Hamiltono 
Medž ,-Ž ukl.klubas "Gie- 
draltis"396 taškais iš 500 
galimu. Klubas "Giedrai
tis" šiuo metu yra neįvei 
kiamas ir aukštai stovi me 
džiokltnio šautuvo /trap/ 
šaudyme. Jiems teko dr . 
A .šalkaus pereinamoji tau 
rė. Nepertoli atsiliko ir 
rle stebėjo žygiuojančius . 
Vaizdas gavosi, kad per 
priešo okupuotą kraštą yra 
varomi nuteisti mirti to 
krašto patriotai.

Bet ir prie tokios sti
prios apsaugos neapsėjo 
be nesusipratimu,nes kai- 
kuriu baltu jaunuolių ner
vai neišlaikė. Buvo sužeis 
ta 14, iš kuriu 6 šautuvu 
durtuvais. Areštuota 39, ku 
r lems paskirta nuo $500

Helikopteris vairuojamas pačiais 
malūniniais sparnais juos atitin
kamai sukiojant arba nustatant 
tam tikrą kampą norint kad jis 
arba kiltų, arba leistųsi, arba 
skristų horizontaliai.

Nors helikopteriai savo greičiu 
ir negali lygintis su paprastais 
lėktuvais, vis tik jų judėjimo grei

tį labai išvystė pritaikius jiems 
sprausminius motorus. Amerikos 
karo aviacijos helikopteris Lock
head XH-51A, pritaikius jam 
sprausminį motorą, savo išbandy
mo metu išvystė 272 mylių greitį 
per valandą, šis modelis esąs pats 
greičiasias šiuo metu helikopteris 
pasaulyje.

Tai bent atletas, jeigu jis taip moka viena ranka įsikabinęs 
suktis aplinlkturėkl^.

Toronto Medž. -Zukl. klu 
bas "Tauras" su 375 taš
kais."Tauras" galėjo pasi 
rodyti geriau, jei klubo na 
rial būtų daugiau kreipę 
dėmesio į priešvaržybi- 
nes trenoruotes ir koman 
dos sudarymą.

Individualiai I-ma vietą 
laimėjo VI.Sasnauskas, II 
-trą V. Sližys /abu Hamil 
tono "Giedraičio"/, ni-čla 
Z .Zaleskis /Toronto "Tau 
ras"/. Toronto šauliu Put 
viokuopa medžioklinio šau 
tuvo šaudyme pasirodė 
silpnai,tačiau žinant jų pa 
slryžtmą, ateity galima tl 
kėtls stiprios komandos , 
šaudymo varžybose buvo 
už s Imoj? dalyvauti ir Wor 
cester, Mass, šaudytojai, 
bet į šaudymą neatvyko, • • 
PAVERGTOJI LIETUVA

KaunoŽalglrlo ranklnin 
kės laimėjo prieš Bratis 
lavos Štartą 12:7 ir 13:8. 
-VisosSov. Sąjungos Dina 
mo d-jos stalo teniso mels 
terės vardą iškovojo I.B ra 
žtūnaitė, baigmėje nugalė 
dama Vasiljevą 3:1.
-Į Sov. S-gos krepšinio 
rinktinę pakviesti Paulaus 
kas, Sarpalius ir Vencber 
gas.
-Europos lengvosios atle
tikos pirmenybėse Buda
pešte, už Sov.S-gą dalyva 
vo lietuvis Vytautas Jaras. 
Kvalifikacinėse varžybose 
jis užėmė pirmą vietą, nu 
metęs diską 57, 54.Deja , 
lyjant lietui, pagrindinėse 
varžybose lietuvis užėmė 
tik devintą vietą, numetęs 

iki 1OOO kardomoji prie
monė.

Iki šiol buvę labai drau 
gtškt santykiai Cicero fa
brikuose juodųjų su baltai 
s tais, po šių įvyktu ėmė 
temptis. Komunistai turi 
uždavinį palaikyti šiame 
krašte neramumus ir jį 
žlugdyti ekonomiškai,ką vi 
somis jėgomis ir vykdo.

C icer ietis.

7 PSL.

įrankį 53, 59. Pirmoji pa
sekmė jam duotu Europos 
meistertotitulą.nes vokte 
tls Totorlth diską numetė 
57,42 m.tapdamas Euro
pos meisteriu.
-Sov. S-gos antrosios fut 
bolo lygos pirmenybėse 
Vilniaus Žalgiris nugalėjo 
Rostovą l:O.Po šių rungty 
nlu ir toliau lygoje ptrmau 
ja Žalgiris.Antrosios fut 
bolo klasės pirmenybių 
lentelė atrodo taip:

1. „Žalgiris“ 24 39 20 33
2. „Kubanė“ 23 26-12 29
3. „Tekstiličik.“ 23 28 18 28
4. „Dili.", Krb. 24 21.12 28
5. ..Rubinas” 23 23.18 27
6. „Terekas1 24 20 23 j i
7. „Daugava" 23 35.25 ’.'4
B. „Lokomoi.". • 24 28.30 24
9. ,.Traktor.' 23 27.27 23

IO. ..Din.'. St, 24 20.22 •23
l l. „Din.”, B 23 28 29 ?2
12. „Spar l.'\ N. 24 18.25 22
13. ..Baltika” 24 17.24 2?
14. „Rostsclm," 24 22.30 70
15. „Spart”. G. 23 11 23 19
16. „Sirakas"—- 24 21.32 19
17. ..Dinamo't^V^23 16.31 13

IŠ VISUR
Aukšti Sov.S-gos mote 

ruatslėkimai lengvojoj at 
letikoj kėlė ne kartą įtari 
mą kitu valstyblu tarpe . 
Tačiau ju rekordai buvo 
oficialiai užskaitomi Euro 
pos ir pasaulio lengvosios 
atletikos protokoluose.Bet, 
kaip sakoma, vieną kartą, 
prieita liepto galas:prleš 
šiemetines Europos pir
menybes,tarptautinė s-ga, 
nubarė sudaryti ginekologi 
nę komisiją visu dalyviu 
patikrinimui.Ir staiga... 
Sov.S-ga neišleidžia sese 
ru Tamaros ir Irenos 
Pres.Ščelkanovos.o rumu 
nat- garsiosios Jolandos 
Balaš.Pirmos loma rastas 
paaiškinimas- motinos H 
ga,antrajai -susįžeidimas, 
o Rumunija nieko nepaaiš 
kino.Farsas'. Dėl motinos 
ligos, Sov. S-ga atsisako 
savo laimėjimu,aukso me 
daliu'. Tikrai negirdėta 
priežastis Sov.S-gos spor 
to Istortjoj.Juk toks paatš 
kinlmas-tattlksavęs apsi 
juoktmas.Gerai būtu, kad 
ir kitu sporto šakų tarp
tautinės s-gos sudarytu 
ginekologines k-jas, ypač 
atkrelpdamos dėmesį į 
Sov.S-gos moteris,kur los 
plaukime, irklavime irkt. 
sporto šakose atrodo tik
rai atletiškai-nemoteriš 
kai.
-Lengvosios atletikos 
rungtynėse vakaru Vokte 
tija nugalėjo Šveicariją 
145:67. Vokiečiai parodė 
puiku laiką estafetėj 4:100 
m.nubėgdami per 39,3 sek. 
-Geresnės pasekmės 
Stoėkholme: rutulys -Ste tn 
hauer/JAV/19,51m., 5km. 
bėgimas-Haras /Ispan./ 
13 min.53,8 sek. ,400 m. 
Smith /JAV/-45, 6 sek. , 
lenkas Badenski-47,2 sek.

K.B.
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KVIEČIAME VISUS Į TRADICINĮ ŠEŠTOSIOS

Vinco Krėvės Literatūrinės Premijos iškilmingą Įteikimo

a\ojvt«real
VAKARĄ-BALIŲ

NEKASDIENIŠKAS VAKA
RAS MONTREALYJE

Literatūrinė premija pa 
skirta jaunam Ir gabiam 
dramaturgui Kostui Os
trauskui. Šeštoji Vinco 
Krėvės literatūrinė premi 
ja paskirta už dramų kny 
gą "Žaliojoj lankelė j'! Rug 
mėn.24 dieną 7 val.3O m . 
vakare Montreallo lietu
viai galės susipažinti su 
naujuoju llteratu.paslklau 
syti jo kūrybos, paslklau 
syti Montrealyje pirmą 
kartą atvykstančio Bosto 
no vyru seksteto Ir malo 
nlal bei jauktai praleisti 
rudenio vakarą. Rengėjai 
tikisi, kad Aušros Vartų 
parapijos salė bus pilna 
svečių Ir kad vakaro nuo 
talka bus linksma, kaip Ir 
dera tokios rūšies baliui. 
Kiekviena Ir kiekvienas at 
šliaukę parems VincoKrė 
vės literatūrinės premi
jos fondą Ir padės lletuvlš 
kam žodžiui ilgiau tšsilal 
kyti išeivijoje.Tatp pat tu 
rėš retos progos pasige
rėti lietuvišku žodžiu ir 
lietuviška daina.

MUZIKOS STUDIJA, 
vedama op.sol.E.Karde
lienės, pradėjo mokslo me
tus ir priima naujus moki
nius, norinčius mokytis mu
zikos. Susižinoti galima 
telefonu: PO 7-0473.

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE,Vr<lun- 
Pirmadienįir
ketvirtadieni 2~4 ; 7-9 P'm-

antradienį ir 7

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

PO7-3175; namų- 958?.

penktadienį

LKM ŠAULIŲ KUOPOS 
1O-MEČIO MINĖJIMAS 
įvyks spalio mėn. 8 d. Auš 
ros Vartų parapijos salėje. 
Minėjimui ruošiama plati iš
kilminga programa, kuri dėta, 
liau bus paskelbta sekančia
me NL numeryje.
Į šį minėjimą, maloniai kvie

čiama viso Montrealio lietu - 
viiį'visuomenė ir organozaci- 
jos.

Meninėje dalyje pasiro
dys solistė Agnė Paškevi- 
čienė ir kt.
MONTREALIO RADIO

VALANDĖLĖS 
vedamos L.Stankevičiaus, ' 
trejų metų sukaktuvės Į- 
vyks DAW Įmonėje spalio 
7 dieną 7 vai. vakaro. 
PROF.DR. V. PAVILANIS 
komandiruotas į Egipto so
stinę, Kairą, sutvarkyti 
ten laboratorijas. Profe - 
sortus ten yra Išvykęs su 
Ponia.
INŽINIERIUS EKONOMIS

TAS
Alfredas Pusarauskas, at
likęs pavedimus Ispantjo 
je,dabar Tarptautinio ban
ko yra komandiruojamas 
pakartotinai į Afriką iš Va 
štngtono.
MONTREALIEČIU IŠVY

KOS
P.Bujūnas antrą kartą bu
vo nuvykęs Lietuvon.
Ada Kavaliūnaitė turėjo iš
vyką į New Yorką.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
metinė vakarienė skelbia
ma spalio 22 dieną, šešta- 
tadienį.

SERGA 
Matusevičius Andrius tu
rėjo sunkią operaciją, bet 
laimingai pasveiko. 
Pranevičius Antanas ser
ga jau trečią savaitę ir gy
dosi Victoria ligoninėje.

Premijos įteikimo Iškilmės, dalyvaujant premijos laureatui 
KOSTUI OSTRAUSKUI.

' Koncertinę vakaro dalį atliks, pirmą kartą Montrealyje pa- 
sirodąs, BOSTONO VYRU SEKSTETAS, vadovaujamas 
kompozitoriaus Juliaus Gaidelio. Sekstetą sudaro: Vy
tautas Elkinas, Pranas Šimkus /bosai/, Ričardas Ltzdenis,Vy
tas Bruzgys /baritonai/, Vytautas Dambrauskas, Norbertas 
Lingertas /tenorai/. Pats laureatas paskaitys iš savo kū
rybos.

Vyks loterija ir veiks gausus ir įvairus bufetas.
Šokiams gros geras orkestras.

Vieta: Aušros Vartų salė. D at a : 1966 m. rugsėjo mėn. 24 
diena, šeštadienį. Pradžia: 7 valandą 30 mln. vakaro . 
Įėjimas: 2. OO dol., moksleiviams ir studentams 1. OO dol.

Lietuvių Akademinis Sambūris 
Montrealyje.

TORONTO LIETUVIŲ 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
mokslo metus pradėjo šešta
dienį Šv. Cecilijos mokyklos 
patalpose.

Jaunimo Metai skatina kiek
vieną lietuvį susirūpinti savo 
kalbos ir kultūros išlaikymu 
išeivijoje. Todėl viisi tėvai 
leiskime savo v'*'ikus j šešta 
dieninę mokyklą d .. as

VARPO CHORAS 
dalyvaus L ietųviy Dienoje 
Clevelande, spalio 9 dieną 
kartu su Čiurlionio Ansamb
liu išpildydami Br. Budriūno 
kantatą „Tėviškės namai,,.

KLB TORONTO POLITINIS 
KOMITETAS

rugsėjo 11 d.'turėjo posėdį 
su besilankančiu Toronte 
prel. P Ragažinsku, aptar
dami lietuviy emigracijos ga 
limybes iš Brazilijos. Komi
tetą sudaro; J.R. Simanavi - 
čius, J.Matulionis, V. Juzen- 
taviciūtė, Br. Saplys ir dr. M. 
Anysas.

DĖL PETRO DAMBRAUS
KO

gyvenimo Ir mirties jo bro 
Ils Jonas Dambrauskas pra 
neša, kad Petras Dambrau
skas vedė spalio mėn., o jo

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS pirmoji žmona buvo mirusi

I) A N T į! G Y D Y T 0 J A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namy tel.: Ml' 1-2051.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, U.,D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847$

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel. ^32-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS

JOSEPH P. M I L L E R 
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dame SlE.

UN 6-2063 ir UN 6-2064..

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L’ Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite •2001

Tel.: UN 6-4364.

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!

EXPO 67
Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės j EXPO 67,įsigykite 

įėjimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
rūšių pasportus‘Litas* mielai persiųs apdraustais laiškais arba C.O. 
D. Informacija siunčiama nemokamai. Rašykite : ‘Litas*, 1465 De- 
Seve Street, Montreal 20, Que.
Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams

rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna
kaina kaina kaina

1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1750 $1125

1465 De Seve St., /Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827„t f TAS

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Neklln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Ipvestacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 - 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel 722-2472 
kosdien, išskiriant pirmad. ir šeštod D'enę: penktod. 1 00 - 6.00 vai

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmodtentois. treč.odiemais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. *r nenktodieniais 7.00 - 9.00 vai.

"BA LTIJOS "STOVYKLOJ 
šiais metais dar numato 
ma iškasti griovį pagal 
kalną pavasarinio vandens 
nukreipimui nuo sporto 
aikštės ir šulinį .Griovio 
vietos Išvalymui buvo 
skelbta talka, tačiau ji ne 
^pavyko. Kadangi ryšium 
su užsakyta kasimo mašt 
na tas darbas buvo neati 
dėltottnas.tal jį atliko tuo 
metu prie Lac Sylvere s ve 
člavęs dr. J. Šemogas, V. 
Šemogas, P.Rudlnskas ir 
R.Rudinskas.T ikrai gaila, 
kad tokiam gražiam orui 
esant neatsiranda daugiau 
talkininkų.

Elektrą į naujuosius pa 
status numatoma įvesti 
ateinantį pavasarį.Vanden 
tiekio,prausyklų Irtotletų 
Įrengimas, nakvynių na-
mėliuose priklausys nuo 
to,kiek pavyks lėšų sutelk 
ti iki ateinančtopavasarta 
Elektros įvedimas atseis 
apie $400, o vandentiekio 
apie $lOOO.Nebespėjus šį 
met Įvesti elektros, vieto 
je to buvo nakvynių name 
lluos e padarytos trūksta
mos 24 lovos, lentynos 
maisto sandelyje ir sekei 
jomis stumdomas virtu
vės atskyrimas nuo salės. 
Tuos darbus atliko J.Dal 
mantas.Taigi nakvynėms 
stovykla dabar turi 56 lo 
vas nakvynių namukuose 
ir 6 lovas pagrindinio pa 
stato administracijos kam 
bariuose.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Matracų šią vasarą nu 
pirkta 25, taigi dar trūks 
ta 37.

Sekančiais E po 67 me 
tais laukiama žymiai dau 
glau stovyklautojų ne tik 
iš Montrealio, bet ir Iškf 
tur. Pr.R.
ŠV. KAZIMIERO PAR.

ŽINIOS
-- Kapiniy lankymas ir mi- 

rusiyjy prisiminimas sekma 
dienį, rugsėjo 25 d. 3 vai. p. p. 
Visi kapinėse renkasi priekop 
lyčios. Jeigubus lietus,lanky
mas nukeliamas į sekantį po 
to sekmadienį.

-- Parapijos lankymas prade 
damas ateinantį pirmadienį. 
Savaitės bėgyje bus lankoma 
Montreal North, Ville d’ Anjoe 
ir Pointe au Trembles irg— 
vės nuo Blvd. St. iki St.
Hubert.

AUŠROS VARTŲ PAR.
- Sekmadienį, rugsėjo 25 
d. 3 vai. popiet mūsų para 
pija drauge su šv, Kazimie 
ro par-ja kviečia dalyvau 
t i kapų lankyme Cote-de- 
N e ige kapuos e.A plaukyk i 
-A. V. Parapijos parengt 
mas įvyks spalio 29 d.., 
šeštadienį. Programoje 
pirmą kartą iš Cleveland© 
"Vėjūnių,'f kvintetas su gi 
taromis. Išpildys virš 1O 
liaudies ir kitokių populta 
rtų dainų. Pirmą kartą iš 
girsite ir gerai praleisite 
laiką.
- Lituanistinės mokyklos 
pradeda darbą spalio mėn. 
1 dieną. Raginame ypatin
gai tėvus dėti pastangų 
šiais Jaunimo Metais leis 
ti ir padėti savo valkams 
lankyti lietuvišką mokyklą,

pradeda mokslo metus spalio
1 diena, 8.45 vai. tose pačio
se patalpose kaip ir pernai.

Naujus-mokinius prašome 
registruoti pas mokyklą ve
dėjas ; St. Ališauskienę tel. 
PO6-6996 ir J. Blauzdžiūnie

kovo mėnesį, tat ankstyves 
nėję korespondencijoje bu
vo netikslumas.

AR ŽINOMA, KAD 

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius paktietimis, mirties atveju už- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti,

Spausdinius galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. Q. 
C a n a d a.

DĖMESIO!
Ar jūs žinote jūsų apdrau- 
dos bendrovės pavadinimą?
NENUSTEBKITE' JEI PAAIŠKĖS, KAD TAI YRA
’’ROYAL“.

NES ’’ROYAL“ YRA DIDŽIAUSIA
APDRAUDOS SRITYJE.

TAIP PAT NIEKO STEBĖTINO, J|EI TO IR NEŽI
NOJOTE, NES ’’ROYAL“ NETURI SAVŲ A- 
GENTŲ AR TIESIOGINIO APDRAUDOS PATARNA
VIMO ĮSTAIGŲ.

’’ROYAL APDRAUDŽIA TIK PER SAVISTOVIUS 
AGENTUS- KAIP KAD MŪSŲ ĮSTAIGA.

MES ESAME BENDRUOMENĖJE- ESAME BEŠA - 
LIŠKI- ŽINOME JŪSŲ REIKALAVIMUS.

TOKIA APDRAUDOS SISTEMA jSŽ

YRA PATI GERIAUSIA. |ROYAl1
\ insurance/ 
\ GROUP /

Adomonis Insurance 
Agency Inc.

3907 ROSEMOUNT BLVD. MONTREAL, OUE
TEL. 722 - 2472.

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATIIERINE F., MONTREAL.

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny pagal reikalą — 
vestuvėms, suvažiavimams ir kitokiems parengimams.

• Kainos prieinamos.
• Klubiečiams ir jaunimui speciali nuolaida.
• Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas: 

--virtuvės indai, personalas ir gėrimai.
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubą ■ J. 

Petrulį, tel: 522-2353

nę tel. 254-4678.
Visus tėvus turinčius mo

kyklinio amžiaus vaikus, pra
šome leisti į Šeštadienines 
mokyklas. Vedėjos.

NIDOS KLUBO ŽVEJŲ 
ANTROJI IŠVYKA, 
į vykusi rugsėjo 17 d: Šv.Leu 
ryno upėje, Lac Cidres vie
tovėje, praėjo sėkmingai. Iš
vykoje dalyvavo per 20 klubo 
narią ir svečią žveją. Grižus 
popiečio oras ir ramus vanduo 
leido maloniai praleisti besi
baigiančios vasaros dieną. 
Nors didesnio žuvy ėmimo ir 
nebuvo, bet vis tiktai kai kam 
pavyko sugauti ir didesniy 
žuvy;lydeką, basy .

Pirmąją vietą ir premiiją St. 
Pocausko skirtąją dovaną lai 
mėjo J.Dalmantas už 8 svarą 
lydeką. Antrąją vietą ir pui-

ST.CATHARINES
TAUTOS ŠVENTĖS 

minėjimui su paskaita pakvies 
tas J. Jurkus iš Rochesterio. 
Meninę dalį atliks taip patro* 
česteriečiaiiB. Čypienė ir R. 
Obuolis.

Minėjimas įvyks rugsėjo 24 
d. 6.30 vai.Slovaką salėje,- 
Welland-Pagi g-wiy kampe.

Po minėjimo pasilinksmini 
mas grojant geram orkestrui, 
veiks turtinga loterija. Sekma
dienyje 25 d. pamaldos už 
Tautą. Apylinkės V-ba.

fr—-■ ■ " *"' ~ "    ■ -—»y-

kią kombinuotą žvejams pri
taikintą liemenę laimėjo Alb. 
Urbonas už 3 svarą basą.Tre
čią vietą ir žvejojimo įrankia 
ms susidėti dėžę laimėjo veik
lusis klubo valdybos sekreto
rius Aug-vMylė už 3 svarą lydė 
ką, ir ketvirtą vietą gražiai 
dekoruotą kavai puoduką lai
mėjo St. Vyšniauskas už di-

PARDUODAMA 

kepykla su visais Įrengimais 
pastatu ir gyvenamu namu. Pa 
statai ir Įrengimai geram sto
vyje. Vietovė apie 40 myliu 
Trans-Canada keliu link 
Ottawos - Hudson, P.Q.

Miestelis plečiasi ir čiojriz 
nio galimybės kylančios. Šiuo 
metu savaitės apyvarta apie 
$800. , bet naujoms jėgoms 
būtą galimybė padvigubinti , 
nes savininkas Įsijungęs į 
kita biznį.

Suinteresuoti skambinkite 
482-9257 arba redakcijon.

džiausią ešerį.
Naujais klubo nariais įstojo 

inž.J. Bulota ir Kanados armi
jos kapitonas J. Kisielius.

Tragiškai žuvusioms klubo 
nariams J. Matusevičiui ir K. 
Čekaičiui klubo valdyba klubo 
nariy vardu pasiuntė vainikus 
ir užuojautas.

Valdyba ateinančiais metais 
planuoja Lietuviy klube sure 
ngti nariy ir svečią didelį su
sipažinimo vakarą.

Šiuo metu klube yra 57 na
riai. Norintieji jais būti malo 
prašomi sutikimą duoti bent 
kuriam klubo valdybos nariui.

LIETI, V IŠK AS P l S V A L A N I) I S G I K I) IMAS KAS

C F MB
BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO, 

Programos vedėjos L. Stankevičius 
T-l. 669- 8834.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

tj^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

FALCON-FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG—TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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