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Lapkričio 13 dienos manifestacijos- žygio Į Jungtines Tautas koordinatoriai- 
/is kairės dešinėn/: Romas Kezys, Antanas Sniečkus ir Juozas Miklovas, ku
rie dabar dienas ir naktis atsidėję dirba -organizuoja lapkričio 13 žygį.

ĮVAIRIOS SAVAITINĖS NAUJIENOS

Praėjusi savaitė gana įvai 
žiniomis.

VATIKANO, .suvažiavime 
galutinai priimtas tekstas 
dėl tikybų laisvės. Praėjusių 
savaitę buvo diskusijos dėl 
kunigy gyvenimo ir darby. Bu 
vo aptartas ir celibato klau 
simas,kuriuo numatomos leng 
vatos, pav. metę kunigystę 
dėl vedyby, kunigai, galimas 
dalykas, bus prileisti prie 
bažnytinės tarnybos, nerci 
kalaujant persiskyrimo su 
žmonomis. Paliestas admi
nistravimo klausimas. Be to, 
aptartas ir turty klausimas. 
Iškelta nuomonė, kad milijo 
niniai turtai .sukaupti vienuo
lijose, turėty būti panaudoti 
bendriems žmoniy reikalams. 
Diskusijos tęsiamos. 
VIETNAME kovos tebevyksta 

ir komunistę žiaurumas laips 
niškai su pralaimėjimais ir 
numatomu nepasisekimu di 
deja. JAV mato, kad karui 
baigti reikia daugiau jėgy, 
todėl vyksta nuolatinis papil 
dymas. Be to, stengiamasi 
ir moralinės paramos iš kitų 
valstybiy bei nors simboli
nio įsijungimo į kovas greta 
Amerikos.

DOMINIKONŲ respublikoje 
kovos atsinaujino. Sugrįžus 
nuverstam prezidentui Bosh 
ir jam pasakius kurstomyjy 
kalbų,sukilėliai, vedami Caa 
manio, pradėjo naujus puoli 
mus. Amerikos jungtinės jė 
gos laikosi tačiau neutraliai. 
Laikinasis prezidentas turi 
rūpesčiy palaikyti tvarkę.

KONGO respublikoje prezi 
dentas Kasavubu paleido 
Tšombe kabinetę ir naujępa 
vedė sudaryti Evarestui Kim 
bai. Prezidentas pareiškę 
kad Tšombė neatstovaujęs 
daugumos nuomonės ir esęs 
savavališkas. Tšombe tačiau 
Kongo respublikoje padarė 
tvarkę ir nustatė pastovumę. 
Ar Kasuvubu nebus apsirikęs 
keisdamas vyriausybę.

INDONEZIJOJE ramybės 
dar neatstatyta. Ji daugiau 
šia sukliuvo prezidento Su 
karno susidūrime su kariuo 
mene. Kariuomenė už demokr 
atija, paremta parlamentiz 
mu, o Sukamo - už komunis

20 - TOSIOS JUNGTINIŲ 
TAUTŲ SUKAKTUVĖS 
sudarė priežųstį pasisaky
mams. Žinoma, įdomiausi 
didžiųjų pasisakymai. Jie la 
labai skirtingi. Jie nesideri 
na nei žodžiais nei darbais.

AMERIKOS v-bės atstovo J 
T Organizacijoje Goldbcrgo 
žodžiais, siekia taikos nusta 

tų partijų uždaryti,- tai karib tymo susėdus už stalo. Bet 
omenės nusistatymas šutam 
pa su žmonių daugumos nusi 
statymu, o tas yra prieš Su 
karno nusistatymus. Dėl to 
ligšiol padėtis dar nėra galu 
tinai apspręsta. Kuo ši Sukat 
no kova su kariuomene ir žmo* 
niy mase užsibaigs, dar neži 
ne. Kariuomenė jau ne pirmų 
kartę sukyla prieš Sukamo 
diktatūrų.

KUBA praėjusių savaitę gjf 
venoištuštėjimo savaitę:Zmd 
nės masėmis bėga iš Fidel 
Qastro “komunistinio rojaus“ 
Nelaukia nei saugesnių prie! 
moniy - sėda šeimomis į mat- 
žas valtis ir leidžiasi per 
sęsiaurį į Amerikę.

RODEZIJA, nežiūrint Jung 
tinię Tautę įspėjimo ir Ang 
lijos valdžios rekomendaci 
jų, pasiryžusi skelbti savo 
nepriklausomybę, min.pirm. 
Smith nesusitarus su juodųjų 
dauguma. Del to į Rodeziję 
skubiai atskrido Did. Brit, 
min.pirm. Wilson, kurio tiks
las prikalbėti Smithų susitar 
ti su negrais.

GVIANA, Britų Pietų Amer. 
taip pat siekia savarankišku 
mo, kurį, žinoma, gaus, nes 
Anglija, kurios žinioje ji lig 
šiol buvo,sutikimų jau yra 
davusi.

ALŽYRAS, tapo komunistų 
tarpusavęs kovos arena. Pe 
kinas pareikalavo Afrikos ir 
Azijos valstybių suvažiavi
mų atidėti neribotam laikui, 
nes į konferencijų skverbia 
si Sovrusija,kaip Azijos vals 
tybė, o kinijos komunistai sa 
ko, kad Sovrusija yra tiktai 
Europos valstybė ir iš Azijos 
ji turi išsikraustyti, todėl ne 
vieta jai dalyvauti Alžyro kon 
ferencijaje. Tačiau Alžyro 
suvažiavimo centras pakarto 
tinai įtaigoja Pekinu duoti 
sutikimų konferencijų sušauk 
ti Iapkr.5 J.,nes to reikalau
ja Afrikos valstybės.

tinę diktatorę, kaip ir ligšiol 
buvo. Kadangi visame krašte 
vyksta sųjudis prieš komunis 
tus, kurie perversmo metu nu 
žudė eilę generolu, komunis 
tų priešininkyj dėl ko žmonių 
dauguma reikalauja komunis

šis pageidavimas seniai yra 
pareikštas, tiktai niekas ne , 
siskubins sėsti už stalo.JTO 
turėtų tvarkyti visus taikos 
reikalus. Turėtų būti sustab 
dytas' atominių ginklų plati
nimas, bet taip pat niekas to 
kio pasūlymo nepriima. JTO 
turėtų būti instrumentas tai 
kos rankose, bet nėra taikos 
rankų, nes jos nerandamos, 
nors apie jas daug kalbama. 
Juk kas metai tam tikslui su 
sirenkaJTO pilnatis, kuri ir 
dabar posėdžiauja.

Kokios į šiuos JAV pasiu 
lymus reakcijos?

KOMKINIJOS atsakymas at 
viriausias. Jį pareiškė komu
nistinės Kinijos maršalas 
Lin Piao: - “Aukščiausia for 
ma yra karinė jėga ir visų gin
čų išsprendimas karas“...

Kadangi Kinija šiuos prin 
cipus gyvendina,todėl karas 
Indokinijoje negali baigtis 
derybomis prie taikos stalo.

ten atsidurs tiktai tada, 
Kinijos komunistai, ku- 

Vietnamo karę palaiko, 
sutriuškinti

Jis 
kai 
rie 
bus Taip .kaip

Le plas gros st le plus vleu jour
nal Lithaaslen m Canada.

The oldest and biggeht Lithuanian 
newspaper in Canada.

Seniausias tautines demokratines 
minties savaltraBtls Kanadoje.

Postage paid at Lachine, P. Q.

Senatorius Karl E. Mundt

Senatorius Mundt bus vie 
nas iš lapkričio 13 dienos 
demonstracijos kalbėtojų. 
Senatorius yra žymfcasme 
nybė JAV politikoje ir yra 
fjeras kalbėtojas ir moks- 
ininkas.

Evariste Kftnba, naujas Kongo 
nistras pirmininkas.

jie nori kitiems padaryti.
SOVRUSIJA, Gromykos 

reiškimu, kalba viena, o 
ro kita.Kalba apie nusigink
lavimų, bet ginkluojasi. Kai 
ba apie kolonializmo panai 
kinimę,bet pati grobia visdar 
naujas žemes, geriausias pa 
vyzdys Pabaltijo valstybės, 
su kuriomis sulaužius sutartis 
ji jas pagrobė.

Sukta Rusijos politika nie
ku nepasikeitė nuo caro lai 
kų, tiktai daug daugiau pasi 
darė žiauri pavergtiems ir 
žiauriai kolonizuojamiems 
kraštams. Rusai kai ouvo, 
taip ir tebėra grobikai kolo 
nialistai ir savo politikos ne 
keičia. Jie tai gali daryti, 
nes niekas jy neverčia likvi 
duoti savo kolonializmų.

JUNGTINĖS TAUTOS visų 
laikę, jau 20 metę, gyvena 
netikrumų, ir juo toliau, juo 
brenda vis į didėjančius sun 
kumus, netikrumų ir artinasi 
prie netekimo prestižo.

pa 
da

Kanados lietuvių pirmojo Jaunimo Kongreso atidarymo momentas: scenoje jau 
nimo organizacijos su vėliavomis, o parteryje kun. Staškevičius šlaito invoka 
ciją. Po to sekė posėdžiai, paskaitos, diskusijos. Foto Inž. Ciuplinsko.

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 
GYVENIMO DUOMENYS

LIETUVIŠKO GYVENIMO 
FAKTAI

• Elizabeth lietuvių paia'p. 
choras, vedamas Mamaičio, 
koncertavo Brooklyne

mi* Sol. S.Liepa Bostono lie 
tuvių kultūros klube skaitė 
paskaitę apie karo dainas.
Koncertavo komp. J.Kačins 
kas su choru.

o Čikagoje įvyko lietuvių- 
latvių vienybės draugijos su 
sirinkimas, kuris aptarė ben 
druosius Pabaltijo reikalus.

ANGLIŠKOSIOS LIETUVOS 
ENCIKLOPEDIJOS 

leidimo reikalu Montrealy 
lankėsi J. Kapočius, kuris 
tarėsi su eile montrealie- 
čių. Plačiau apie tai bus 
sekančiame Nepriklausom. 
Lietuvos numeryje.LAPKRIČIO 13 ŲJENOS MA 

NIFESTACIJOS ŽINYNAS.
Komitetas kviečia bilie

tus įsigyti visus tautiečius 
nors jie ir negalėtų mani
festacijoje dalyvauti. Tuo 
bus parodytas prisidėjim- 
mas prie manifestacijos. , 
Paskutinę savaitę bilietai 
bus gaunami tiktai New Y 
Yorke, kur išvakarėe jie 
bus pardavinėjami nuo 4 
val.p pietų Madison Skv. 
Garden.

Bilietai platinami plačiu 
mastu. Kanadoje jų galima 
gauti : Montrealy pas kuto 
narius ir K.Andruškevicių 
Toronte pas Karasiejų, Ha 
miltone pas Pilipavičių, O- 
akvileje pas Luką, St.Ca- 
tharinėje pas Alonderj, 

s P.Janušką. 
New Yorke užsisakyti bi
lietų reikįa pas V.Padva- 
rietis, 241/g Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y. 11206.

Solidarumo pareiškimus 
laiškais ir telegramomis 
prašoma siųsti šiuo adre
su: KLNA, 29 West 57 St. 
1O Fl. New York,N.Y. 
10019, USA.

Į manifestaciją organi
zacijos kviečiamos su sa
vo vėliavomis. Kas daly
vaus su vėliavomis, iki 
lapkr. 5 dienos prašomi 
užsiregistruoti adresu: 
A.Vakselis, 112-09, 95 
Ave, Richmond Hill, N. 
Y. ,11419, USA.

Vykstantieji autobusais 

plakatais, kurių formos 
išsiuntinėtos vietos komi 
tetams. Šūkiai pozityvajrs 
turinio.

Visi, kas turi uniformas, 
kviečiami vykti su unifor
momis .

Vykstantieji prašomi dė
vėti ženklelius, kurių turi 
viętos komitetai.

Žinių bus daugiau. Be to 
žinių daugiau Įdėta į šiaų 
ame numeryje įdėtą skel
bimą.

NATO POSĖDŽIUOSE

tharinėje pas A Londe rj,
• Krikščionių demokratę Tė Windsore pas P. Janušką, 
vynės Sargas iš Clevelando 
perkeltas į New Yorkę ir da 
bar redaguojamas p. Dziko,

Pirmadienį, spalio 4 d. 
New Yorke Sheraton Park 
Hotel buvę pradėta Parla
mentinė Siaurės Atlanto 
Pakto Organizacijos /NA 
TO/ Konferencija. Vaclo
vas Sidzikauskas,Pavergtų 
jų Europos Tautų Seimo pir 
mininkas, ir keletas PET 
Se imo Generalinio Komite 
to narių dalyvauja toje Kon 
ferencijoje stebėtojais.

Pirmadienio rytiniame 
posėdyje išsamų praneši 
mą padarė NATO Generali
nės Asamblėjos ambasado 
rius Manlio B ros io. Antra 
dienį spalio 5 d. 3 val.pp. 
kalbėjo JAV Vice-Prezi- 
dentas Herbert H. Humph 
rey.

Elta.

• Buenos Aires lietuvių Šv. 
Cecilijos choras, vedamas 
muziko Rymavičiaus, atšven 
tė 15-kos metų sukaktuves.

• Amerikon persikėlusio iš 
Brazilijos muziko Stankūno 
duktė labai kyla kaip solis 
tė koka koloratūra.

• Išleidžiama sol. A.Stem — 
pužienės plokštelė, įdainuo 
komp. Lapinsko kūtybos dai ir mašinomis apsirūpTna 
nų.

moterų komiteto, kuris rūpinosi pasaulinėje parodoje New Yor
ke lėlių paroda , kuriomis publika domėjosi. Vidury Lietuvos atstovo žmona 

Ponia Kajeckienė.

K I T 0 S - Ž I N I 0 S

• Indonezijoje uždrausta ko 
munistų partija.
• Pirmadienį JAV paleidžia 
į erdves naujų skriejinį Age 
nę, o po dviejų valanuų du 
kosmonautus,P.Stafford ir W. 
Shirra,kurie turęs Agenępasi 
vyti, į jų persėsti ir joję su 
grįžti į žemę. Uždavinys 
milžiniškas ir labai pavojin 
gas.

e Indijos ambasadoriui VVa 
shingtone pareiškus, kad In 
dija remia araby pretenzijas 
pakeisti Izraelio sienas,žur 
nalistai klausia, kodėl gi In 
dija nesutinka pakeisti Kaš 
miro sieny ?.

PASAULINĖJE 1967 METŲ 
PARODOJE MONTREALY 
jau įsirašė dalyvauti 60 vai 
stybių, bet jau gauta žinių,

DEKLARACIJĄ JUNGTI
NĖMS TAUTOMS, 

kuri ruošiama ryšium su __ ,
lapkričio 13 dienos manifetkad dalyvaus 67 valstybės, 
tacija, Edmontone pasira- Galimas dalykas, kad daly 
šė federalinio parlamento vaus dar daugiau, nes pa
narini P.Skoreiko ir p. Mroda bus dar už kelių me- 
Lamhert ir ukrainiečių fe- tųm ir per tą laiką dar ga- 
deracijos pirm. P.Savaryili įsiregistruoti ir daugiau.

Parodoje dalyvaus ir nau 
jųjų Afreikos valstybių ir 
arabu kraštu valstvbių.
• JeiguRhodezija sauva

• Britanijos užs. r. min.
Stuartas siūlo nutraukti Indo _ «. p„uvct
kinijoje karų ir atnaujinti Ge Hškai^s7skeft>s*nepri- 
nevos derybas, kuriomis sa klausomąKanadatos nepri 
vo metu buvo padaryta ten tai klausomybės nepripažins , 
ka. Bet Kinija jų nutraukė. Pareiškė min.pir, Pear-

* sonas.
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Kooperadja ir mes
RAŠO TEISININKAS E. SUDEK AS

Kiekvienų metų spalio mėnuo yra skiriamas paminėti 
ir išryškinti kredito kooperatyyų pažangą, jų reikšmę 
ir ekonominę naudą žmonėms. Šio mėnesio 21 d. vra 
pavadinta "Tarptautinė kredito kooperatyvų diena"/ln- 
ternational Credit Union Day/. Tą dieną visur įvyksta 
iškilmingi posėdžiai, vieši paminėjimai, išleidžiama 
speciali literatūra ir kitais įrpanomais būdais propa
guojama kooperacijos idėja. Šiemet tarptautinė kre
dito kooperatyvų diena minima obalšiu: "Galimybė, 
Saugumas ir Patarnavimas visiems".
Kokia didelė finansinė ir ekonominė jėga sukaupta 
kredito kooperatyvuose Kanadoj ir visame pasaulyj, 
matyti iš faktų ir skaičių: 1964 metų gruodžio mėnesį 
visame pasaulyje buvo 47, 097 kredito kooperatyvai, iš 
kurių 4, 671 buvo vien Kanadoj su 3, 431, 546 nariais, t. 
y. kas 6-tas Kanados gyventojas priklausė kredito ko
operatyvui. Kanados kredito kooperatyvuose buvo su
kaupta 1. 9 bilijonai dolerių santaupų; išduota nariams 
paskolų 1.5 bilijonai dol. ir operuojama 2.25 bil.dol. 
suma.
Kadangi kredito kooperatyvų patarnavimas savo nari
ams yra pats pigiausias, tai reikia suprasti, kokia 
nauda tenka jos nariams: skatinamas taupymas, už 
santaupas mokamas didžiausias dividendas, paskolos 
duodamos lengviausiomis sąlygomis, duodamas nemo 
karnas gyvybės draudimas ligi 2, OOO dol. ir skolinin 
kams teikiamos lengviausios sąlygos paskolas grąžin-

Kanados lietuviai puikiai suprato kooperacijos ir kre
dito .kooperatyvų reikšmę ir svarbą. Jau daugiau kaip 
1O metų veikia 4 kredito kooperatyvai, populiariai va
dinami bankeliais: Toronto "Parama" ir Prisikėlimo 
parapijos, Montrealio "Litas" ir Hamiltono "Talka", 
kurių balansai toli prašoko milijoną dolerių.
Drąsiai, be jokios baimės 
ir be jokių abejojimų daly 
vaukime kredito kooperaty 
vuose, neškime juos sa
vo santaupas ir didesniu 
ryžtu remkime šiuos savo 
lietuviškuosius bankelius 
ir tuo stiprinkime ekono
miškai savo ir visų lietu
vių naudai.

E. Sudikas.
Hamilton.

Ateis diena,nukris vergi 
jos pančiai, skambės var
pai,granatų dūžiai trenks. 
Jų aidas plauks, į kovą 
š auks,didž ion kovan, gyvent 
ar mirt. Išeis visi, kovos 
ugnim,plieno širdim, į lais 
vę vėliavas iškels.

Ateis diena, ne mes vie 
ni, o milijonai išeis kartu 
didžiu tvanu,audros žaibu 
nuplaus, nuneš juodas jė
gas, jų pačių dulkėse pakas. 
Dangaus skliaute iškils 
žvaigždė, ramybės ir tai
kos sviesą ji švies.

Ateis diena,suskils kalė 
jimų sienos ir sunkūs var 
tai į laisvę atsivers.Pra
bils kapai, tremties takai 
ir akmenys turgavietėse 
prabils,už ašaras,kančias, 
už skausmą kietą,už brolių 
kraują šventą nekaltai pra 
lietą teisybės atpildu pra 
bils.

Ateis diena, ruduo pa va 
sariu žydės, upėmis iš
plauks ledai. Iš naujo kai
sis žemės daigas,pavasa
riu pražys palauštos liepų 
šakos, į jas sugrįš svetur 
išskridę paukščiai. Sugrįš 
ir broliai svetur išvary 
ti bučioti žemės,už deiman 
tus brangesnės.

Iš pelenų pakils balti žie 
dai lelijų,ir obelis nubers 
savo žiedus ant žemės, 
spaustos sunkios nevalios, 
skausmo kieto, krauju ap 
laistytos aplietos.

Ant brolio kapo sesers 
sodinta rūta skleisis, balti 
beržai jiems himnus oš, 
vardus didvyriąbaltondro 
bėn įaus.graudziondainon 
įpins, m argan taut os raš- 
tan įspaus.

Ateis diena,vėl vėliavos 
plasdens sava spalva, Vy
čio ženklu, didžiu ryžtu 
vėl žeme kelsis, gyvenimu 
kitu, šviesiu, laisvu, vėl 
Himno žodžiai plauks vir
šum šilų, žalių laukų, virš 
Nemuno gelmių, ramybėje 
žmonių.

LIETU VA

TRIMITO AIDAS

L.K.Mindaugo šaulių kuopos Montrealyje šauliai šau
dymo pratimų metu. Foto A. Kalvaičio.

Laisvės ugnis liepsnos, 
kartų kartom žodį kartos, 
kad laisvės niekas niekam 
veltui neduos.

Ateis diena-nukris ver 
gijos pančiai ne iš malo
nės despoto šiauraus.

J.Silėnas.

Šių metų Lietuvos kariuo 
menės šventės minėjimas 
ruošiamas lapkričio mėn.

Šių metų Lietuvos kariuo 
menės šventės minėjimas 
ruošiamas lapkričio mėn. 
2o d.šeštadienį 7val.vaka

re .Aušros Vaitų parapijos 
salėje,bendromis L.K.ku 
rėjų-savanorių,karių "Ra 
movėnų" ir L.K. Mindaugo 
šaulių kuopos jėgomis.Tai 
dienai skirtą paskaitą skai 
tys dr. H. N agvs. Meninėje 
programos dalyje daly
vaus Lietuvos Operos so
listė E. Kardelienė, muzi 
kas K. Smilgevičius, J. Ja- 
konienė ir Br.Bagdžiūnas. 
Likęs minėjimo pelnas bus 
skiriamas "Kario" žurna 
lui paremti. Visi Montrea 
lio lietuviai maloniai kvie 
čiami minėjiman atsilan 
kyti.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS, lietuvis gy
dytojas New Yorke, š.m. rugsėjo 29 sulaukė 
60 metų (nauju stilium spalio 12). Gimęs 
Asavytų kaime, Degučių vlsč., Zarasų apskr., 
1921 baigė Zarasų progimnaziją, 1927 Zara
sų mokytojų kursus, 1929 Simano Daukanto 
mokytojų seminariją Kaune. Įstojo į Vytau
to Didžiojo Universiteto medicinos fakultetą, 
gydytojo diplomą gavo 1936. Buvo sistemi
nės anatomijos instituto asistentu, vėliau 
universiteto chirurginės klinikos asistentu, 
Kauno sanatorijos ir vaikų klinikos konsul
tantu. Bolševikam okupuojant Lietuvą, pa
sitraukė į Austriją, kur buvo vyr. gydytoju. 
Į JAV atvyko 1947. Čia išlaikė nustatytus 
egzaminus 1951 vasario 2 ir atidarė savo ka
binetą. Yra vedęs Birutę Trainavičiūtę, dan
tų gydytoją; išaugino dukrą Kristiną ir sū
nų Vytautą.

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO VAJUS

Į Fondą įstojo naui na
riai ir davė įnašus:
113. Tautietė " " /Ottawa/

$ loo.
114. Dr.St. Pacevičius /To

ronto/ $ loo.
115. JAlunderis /St.Cathe

rines / $ loo .
Padidino savo įnašus : 

19. J.Tumosa iki $5oo.- 
44. Kun. P. Ažubalis iki

$ 2oo.- 
Geriesiems Fondo rėmė 

jams nuoširdžiai dėkojam. 
Tautietė " " prašė j>avar 
dės neskelbt.Jos įnašą pri 
siuntė Fondo įgal. inz.A . 
Paškevičius. Visi kiti įna 
šai gauta per Fondo Vald. 
pirm. dr. A. Pace vietų.

Taip KLF vis didėja. Iki 
naujų metų,verkiant reikia 
pasiekti užsibrėžtą sumą: 
-2o tūkstančių .Dar trūksta 
tik $ 25oo.

Spalio 8 d. įvyko Fondo 
Valdybos posėdis, daly vau 
įant Tarybos pirm .V.Ignai 
ciui.Nutarta visuotinį na
rių susirinkimą šaukt 1966 
metais bal.mėn. t. y. dveji 
metai nuo pirmojo susirin 
kimo. Tada bus išrinktos 
Pelno Skirstymo ir Inves 
tacijų komisijos irpadidin 
tas Tarybos narių skaičius 
Dabar yra 9 Tarybos na
riai,bet 5 iš jų sudaro vai 
dybą,tai bendras skaičius 
permažąs, norima padidin 
ti iki 12tŠiais metais šauk 
ti narių susirinkimą nebu 
va reikalo, nes Fondo pel 
nas galės būti skirstomas 
tikpoNauj- Metų, kai ban 
kai priraš o procentus .F on 
do narių susirinkimas ge 
riausia šaukt kartu su Kr. 
Tarybos suvažiavimais , 
betsiais metais irto nega 
Įima buvo padaryt,nes Kr. 
Tarybos suvažiavimas bu 
vo perkrautas-įvyko vienu 
laiku su Jaunimo Kongresu.

Reik. ved. P. Lelis

*£*2*^^*$*’*
STOVYKTAUTOJU ŽVILGSNIS TĖVU IR RĖMĖJU PUSĖN

Pasibaigė vasara, atosto
gos, stovyklos bei savaitga 
lines iškylos. Pagaliau žm.o 
gus gali ramiai atsisėsti ir pa 
galvoti, ką aš padariau ir ką 
l iti už manę padarė...?

0 to darbo darbelio būta tik 
rai daug, bet darbiminky - tai 
patys žinote... ne kažin kas. 
Bet tie, kurie prisiuejo prie 
šios vasaros stovyklos ati 
dirbo ir už tuos, kurie netu

CANADA

Patikrinkite ar jūsų Pilietybė 
yra tinkamai registruota

YRA DAUGELIS ATVEJU', KANADOS PILIETYBĖS ĮRODYMAS YRA 
BUTINAS JUMS. TAI YRA PERDAUG SVARBUS DALYKAS, JOG NE 
GALIMA Į TAI NEATKREIPTI YPATINGO DĖMESIO. PATIKRINKIT 
GERAI.

PAVYZDŽIUI, NUO SAUSIO 1 DIENOS, 1947 METAIS IŠTEKĖJUSI 
MOTERIS TUO PAČIU NEĮSIGYJA KANADOS PILIETYBĖS’, KADA 
JOS VYRAS TAMPA PILIEČIU. NATURALIZUOTŲ KANADIEČIŲ 
VAIKAI /NEBENT JIE YRA GIMĘ KANADOJE/ NETAMPA KANA
DOS PILIEČIAIS, KOL JŲ TĖVAI AR GLOBĖJAI NEPAPRAŠO 
JIEMS PILIETYBĖS.

JVŪS GALITE SUŽINOTI APIE KANADOS PILIETYBĖS GAVIMĄ PA
RAŠĘ Į ARTIMIAUSIĄ KANADOS PILIETYBĖS TEISMĄ. ARBA'JEI 
JUMS PATOGIAU, SIŲSKITE SAVO PASITEIRAVIMUS Į:

THE REGISTRAR OF CANADIAN CITIZENSHIP, 
DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMI - 
GRATION, OTTAWA, ONTARIO.

KANADOS PILIETYBĖS TEISMŲ YRA: MONCTON, N.B., MONT
REAL, P.O., OTTAWA, TORONTO, HAMILTON, ST.CATHARI- 
NES, KITCHENER, LONDON AND WINDSOR, ONTARIO', WINNI ,- 
PEG, MANITOBA, EDMONTON AND CALGARY' ALTA, AND 
VANCOUVER' B.C.

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS MINISTRAS.

Couvrette i Provost Ltd.
$45.24 

i2.se 
10.00 
s.oo 

Tai žmogus, kuris ncsigailė 
jo nei savo atostogą, nei lais 
vą nuo darbo vakarą. Ar daug 
mes tokią tėvą turime ?!

Skautiškas ačiū taipogi pri 
> mūsą rėmėjui p.T- et- 

p. l.uncevičienės ir p. Cab- ruliui> kuris lei(žo paginau. 
rusevieienes, talkininkaujant doti savosunkvežimiu maisto 
p.L.izienei, p.i’ontvilienei, pervežimui, p.P.Zukauskui 
p.Pocauskienei, visus sto- p.v.Murauskui, p.Ilrešeriui, 
vyalautojus tikrai skamaiyai p.P.Į ukoševtčiui ir visai ei- 
sino.l) mūsą Lkvedys - J Zur Ici tė kurie aktvviai 
kevicius stovyklos reikalais - - 
pradėjo rūpintis pačioje pra
džioje vasaros. Jo dėka, di
delė dalis maisto buvo supirl 
ta Montrealyje urmo kaino
mis, kas sutaupė gerą pinos 
tą pinigo ir žyniai palengvi . . , lam paiaiauva.
no subalansuoti stovykline i -• . ,. . .... kančią metą!apyskaitą.Negana to, jis krei 
pėsi į didžiąsias maisto krau 
tuves,kurios skautą stovyk

A j F Tea Co.

rėje laiko ar nematė reikalo, lai paaukojo maisto: 
lieka jiisą pasiaukojimo sta 
vykia praėjo tvarkingai ir ge 
roję nuotakioje. Čia norisi 
suminėti stovyklinį komitetą, Dominion Stores
vadovaujamą P.Pučinsko, ku Steinbergs Ltd. 
ris dėjo visas pastangas,kari 
oent pagrindinis pastatas bū 
tą laiku pastatytas. Jis sa 
vo įsipareigojimus pilnai iš 
pildė.Stovyklos laiku mielos 
šeimininkės, vadovaujamos p,klauso 
p. Kuncevičienės ir p. Cab-rujįuį

dėjo pradedant ir užbaigiant 
stovyklos dienas.

Tikimės,- kad ateinančiais 
metais mes ir vėl pasimaty 
me Baltijos stovyklavietėje, 
ar tai valant krūmus ar sta
tant palapines. Tad iki šė

Montrealio“ Geležinio Vilko 
Skautą Tuntininkas.

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

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

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebu neudo- 
ti* brėžiniai* ir mokėti patys nusistatyti mažiais

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APR0P1NIMAS.

Kreipkitės asmeniilcai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q-
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0 Vilniaus neužmiršk, lietuvi!
PRETENZIJOS Į VILNIŲ IR JO KRAŠTĄ

Kuo mes grindžiame sa- Lyda, Skidelis, Ostrinė , 
vo pretenzijas į Vilniaus Naugardukas,Krėva,Smar- 
kraštą plačiąja to žodžio gonys , Ašmena . Ir taip 
prasme-su Gardinu, Nau— aukštyn į šiaurę-į Brės- 

laują.Vydžius, Dysną, Dvi-garduku,Ašmena, Brėslau- 
Ta ?0 gi tuo, kad tai grynai 
lietuviškos sritys ir isto
riškai, ir etnografiškai . 
Tiesa, vietomis jau gero
kai apgudintos ar aplenkin
tos,bet vistiek lietuviškos: 
jose ir dabar-dabartinėje 
sovietinėj vakarų Baltaru- 
sijoje-gyvenakeletas šim
tų tūkstanč ių tikrų lietuvių, 
kurie turi pilną teisę pri
sijungti prie savo tautos .

Tos sritys-ir istoriškai

ną,Drują,Asvėją, persi — 
mesdami į Latvijos Latga 
liją-Daugpilio link.

KAS VERTĖ BALTARU
SIUS EMIGRUOTI?

Pirmiausia,matyti ba
das .Tiek kaimyninė Lietu
va,tiek Latvija buvo pasie
kusios aukštesnio civiliza
cijos laipsnio,buvo turtin
gesnės,be to, ir jų žemės 

grynai lietuviškositamįro- geresnės. Tai ir skatino 
dyti užtenka pžvelgti į pa- baltarusį palikti neišbren- 
čiųbaltarusių išleistus že- damas pelkes ir dar neiš* 
mėlapius,pasižiūrėtivieto- brendamesnį skurdąieš- 
vardzių,kaimų, miestų, u- koti laimė s ir duonos šve
plų, ežerų ir girių pavadi- tur.ypač tose vietose, kur 
nimų: jų apie 7 o % lietuviŠ- dėl nenutrūkstamų karų 
kos šaknies.Baltarusiški, gyventojai buvo visiškai 
ar rusiški-žymiai vėles
nės kilmės ;18, 19, 2o amžių. 
O ankstesnieji vis i perdėm 
lietuviški.0 tatai rodo, kad 
baltarusiai čia iš senovės 
negyveno,kad jie atsikraus
tė vėliau. Ir iš tiesų:balta- 
rusių emigracija senovė
je vyko dviem kryptim: į 
vakarus,} ištuštėjusias iš- 
naikintų jotvingių žemes- 
Mostai, V olkovyskas ,Svis- 
ločė, Pružanai, Kamene- 
cas, Kobrinis , Lietuvos 
Brasta,Domačevas.Antra uaiV£<.±UDlo ,
kryptim-į šiaurę, į Lietu- kokios jis tautybės .būtinai 
vąj kryžiuočių nusiauptas atsakydavo "tuteišis" /čia 
Lietuvos srytis:Gardinas būvis/,niekada ir nieku ne

ialtarusį palikti neišbren- 
lamas pelkes ir dar neiš*

ar bent dalinai išnaikinti.
Matyti,čia turėjo įtakos 

ir įprasta baltarusių pa- 
triotizmąprisįrišimo prie 
savo žemės stoka, net vi
siškas jo nebuvimas.Tai 
juntama ir šiame amžiu
je, ne tik kad senovėje.Di
džioji dauguma baltarusių 
kaimiečių net nežino, kad 
jie baltarusiai,visiškai ne* 
nutuokia, ką reiškia pati 
balturiuso sąvoka. Juk dar 
prieš antrąjį pasaulinį ka
rą baltarusis paklaustas ,

- MAIRONIS
Antai šešioliktame am-, 

žiuje Vilniuje buvo labai di 
delis rusų nuošimtis, kaip 
niekada kitais laikais. Po 
reformatiniais dešimtme 
čiais labai padaugėjo len
kų. O baltarusių bent kiek 
daugiau nėra čia buvę. To
dėl niekaip negalime su-* 
prasti, kaip Čikagos semi
naro dalyviai motyvavo , 
paskirdami Vilnių net Bal
tarusijos sostine /Sic’./

Iš viso matyti, kad Vil
niuje, net palankiausiais 
baltarusiams metais balta
rusių gyveno labainedaug. 
Tas pats pasakytina apie 
artimesnes ir tolimesnes 
Vilniaus apylinkes.

pasisakydavo esąs balta
rusis . Mano turimais duo
menimis,padėtis ir dabar 
ne ką pasikeitė.

Tuo būdu šitie tuteišiai 
lengva širdimi mesdavo 
gimtąsias savo gūžtas ir 
keliaudavo ten , kur buvo 
storesnė duonos riekė-į 
Lietuvą, į. Latviją.

Tai viena puse-paprasti 
darbo žmonės .O štai ir an
tra pusė-liečianti žmones 
su amibicija,aukštesnėmis 
aspiracijomis,pagaliau ne 
tik juos. Kultūros centro 
ar bent centro pačioje Bal
tarusijoje nebuvimas ver
tė ambic inges nius, gabes
nius jo žmones emigruoti 
į Rusiją ar Lietuvą,ten ieš- . Įdomu,pavyzdžiui,ir tai, 
kot dirvos savo gabumams, kad pereito amžiaus pabai- 
Kaip pavyzdį galima nuro
dyti Skoriną, kuris, baigęs 
Vakaruose mokslus,kny
gas spausdino Lietuvoje, 
nes nei Minske, nei kur ki
tur nebuvo tam sąlygųj<uo 
toliau,tuo šios tendencijos 
intensyvėjo,Ilgainiui svajo
nė patekti į Lietuvą, ypač 
į Vilnių tap o d idž iaus ia bak 
tarusių aistra.Galų gale 
ne tik valdininkas, bet net 
juodadarbis,eilinis batsiu
vys,kiemsargis, tarnaitė , 
net gatvių šlavėjas darė 
kuo ne savo gyvenimo tiks
lu patekti į Vilnių ir jame 
apsigyventi. Bet tai dau
giausiai buvo sezoniniai 
darbininką i.Ir jeigu pažiū
rėsime, ranką padėję ant 
širdies, ir sąžiningai pati
krinsime statistikas, tai 
niekada Vilniuje nerasime 
bent kiek žymesnio balta
rusių gyvertojų nuošim - 
čio.

tolimų nuo Viniaus vieto
vių. Net kuįtūros veikėjų 
tarpe nebuvo nė vieno vil
niečio- vis iš toliau nuo 
Vilniaus.Atseit, Vilniuje , 
baltarusių,senbuvių, nebu- 
vo taip tiršta, kaip dabar 
vaizduojąs jų prezidentas 
Ąuramčikas.
IS KUR BUVO TUOMETI
NIAI BALTARUSIŲ VEI
KĖJAI VILNIUJE ?

goję ir šio amžiaus pra - 
džioję,kilęs tautinis balta- 
rusių tautos atgimimas ba
zavosi kaip tik Vilniuje, 
lietuviškame mieste. Bal
tarusiai tai baido aiškinti 
savaip ir tai, kaip papras
tai, grįsdami ne faktais , 
ne istoriniais duomenims, 
o todėl,kad jie norėtų, kad 
taipbūtų.O jie norėtų, kad 
Vilniuj gyvento jų daugumą 
būtų sudarę baltarusiai . 
Vis dėl to taip nebuvo 4 Vil
nių baltarusių veikėjai ta
da patraukė todėl, kad šis 
miestas buvo aplamai žy
mus šio Europos rajono; 
kultūros ir administraci
jos centras,taip pat ir ci
vilizacijos taškas.Kur gi 
kitur tada baltarusiai ga
lėjo įsitaisyti?Minske-net 
padorios spaustuvės nebu
vo. Mogiliovas-buvo išti
sai rusiškas miestas.Di
džiausias šiame rajone , 
kultūringiausias ir gra
žiausias buvo Vilnius. To 
dėl čia pat baltarusiai pra
dėjo leisti savo laikraš
čius, knygas, įsteigė savo 
klubą,eilė amatininkų atvy
kę įsitaisė savo dirbtuvė
le s-batsiuvių, šaltkalvių, 
siuvėjų ir 1.1. Bet patys at
vyko iš kitur ir tai-gana

Janka Lučina-4š Minską 
Ciotka-iš Lydos apskri — 
ties. Janka Kupala-iš Via* 
zynkos netoli Minsko, Boh- 
donovičius-iš Minsko, Al
bertas Paulovičius- Iš 
Minsko, Gal jašal Leičikas 
-iš Slonimo.Ciška Hart- 
nas-išKašy!ų,Jakubas Ko
losas-iš Stolpcų apskri
ties. Tas pats pasakytina 
ir apie vėlesniuosius tar
pukario baltarusių veikė
jus Vilniuje: ir M.Tankas , 
ir P.Pestrakas, ir V. Tan
ia jus, ir Vasilionokas-visi 
gimę toli nuo Vilniaus. 
Tik Konstancija Buria gi
mė Vilniuje, bet užtat jos 
tėvas atsikėlė iš toliau, iš 
Baltarusijos gilumos.

Šitie veikė jai,beje,dirbo 
baltarusių naudai.Bet kiek 
nuėjo dirbti Uitiems,ne bal
tarusiams ?Cia dar noriu 
grįžti prie to baltams iš- 
kūmo baltarusių tautišku
mo jausmo stokos, net nebu
vimo, prie tos "tuteišiąf1 są 
vokos. Dabar tai Išryški 
dar labiau, nei seniau .Antai, 
emigracijoje baltamsiai- 
ištisa palaida bala. Jokio 
organizuotumo, jokio susi
klausymo,visi išskydę, pas
klidę, iškrikę-vis tems pa
grinde- storosios riekės 
principas.

Negeriau ir pačioje So
vietinėje Baltamsijoje.Bal- 
tarusių jaunimas nenori ei
ti į baltarusių mokyklas, vė 
lijastotiį msiškas, nes ta
da prieš akis- platesnės 
perspektyvos. " Tėvynės 
jausmo” neturėjimas,tas 
"tute iš iškurnąs” visą laiką 
vairavo baltarusių istoriją, 
išblaškė jos gerąsias jė
gas, o dabar kada šita tau-

3 PSL.
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NORA GUGIENĖ

Tai Vilniaus universiteto rūmai, jų kiemas, esąs prie Napoleono 
aikštės. Tai vienas gražiausių ir įspūdingiausių Vilniaus miesto 
kampelių, dvelkiąs gilia praeitimi ir primenąs laikus, kada čia stu
dijavo Simanas Daukantas, Adomas Mickevičius ir kiti žymūs jo 
auklėtiniai, iškėlę Lietuvos praeitį. šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje, statyta XIV-XVIH amžiuje.

didelio masto visuomenininke veikėja, visuomenės 
tarnyboje jau 50 metų pastoyiai budinti, spalio 23 
dieną visuomenės pagerbta Čikagoje specialiu pa - 
rengimu, kuriame nušviesta Jubiliatės veikla ir jos 
garbei sumoštas koncertas ir iškilminga vakarienė, 
kurioje dalyvavo daugybė visokių pakraipų žminių, 
tuo įrodant, kad Noros Gugienės veikla brangi kiek 
vienam } lietuviui.

Nora Gugienė tikrai visą savo gyvevenimą dirba 
kaip humanistė, tolerantė, visuomeniniikė plačia 
žodžio prasme. Dėl to net ir Popižius ją yra pager
bęs ypatingu garbės raštu.

Nora Gugienė yra plataus išsilavinimo ir apdova
nota menišku jautrumu. Ji pati yra dainininkė so
listė, kuri Lietuvos nepriklausomybės laikais bu - 
vo atsilankiusi Kaune ir jau turėjo dainuoti Lietu - 
vos valstybinėje pperoje, tiktai skubūs reikalai ją 
pašaukė grįžti į Čikagą. Be to , Nora Gugienė grar 
ziai valdo plunksną ir daugelio lietuvių dainininkų 
darbus ji yra gražiai įvertinusi ir dažnas jų per ją 
buvo pagerbtas per dienraštį "Naujienas” ir gražiai 
įvertintas.

Nora Gugienė dirba atsakingą darbą SLA ir BALF 
organizacijose, kurios yra žinomos lietuviams vi
same pasaulyje ir pavergtoje Lietuvoje. Bet fr tv<-. 
nesibaigia jos visuomeninė veikla, nes dar (daugely 
organizacijų jai sunku išvengti įvairių pareigų ir už
davinių.

Ir mums malonu pasveikinti didelę visuomeniniu- 
kę, spaudos rėmėją, meno žmonių globėją ir huma
nistę labdarę, ir palinkėti ilgiausių met bei našios 
tolimesnės veiklos.

ta ėmė mokytis ir pasidarė 
mokyta-tai tampa naciona
liniu baltar us ių b ruožu, je i 
gu noritųnacicnaline balta
rusių tragedija.

Patinka tai jums,baltaru
si ai, ponai auramčikai ir 
Ca,ar nepatinka, bet su tuo 
reikia skaitytis.Ir jums, jei 
gu jūs būtumėte bent kiek 
protingesni ir labiau poli
tiškai subrendę, re ikėtų ko
voti ne už Vilnių, už Daug- 
pilį,ar už Didžiąją Lietu
vos kunigaikštystę,© už tai, 
kad Minske, Mogiliove, Ro
melyje neišnyktų baltaru

sių šnekta.O ji ten jau da
bar gana retai girdima. Bal
tarusiai nenpri kalbėti 
baltams iškaistai kur jūsų 
tragedija.

Daugiau bus.

Mielas Skaitytojau,

Patark savo kaimynams

skaityti

"NEPRIKLAUSOMĄ

LIETUVĄ"

Jonas romanas
AVY2IUŠ

5-ta atkarpa.
Vyrai sujudo, suklego garsiau vienas už kitą, džiaugs

mingai sveikindami Vilimą, o Vingėla šoko, nieko nelaukęs, 
priešais, griebė po ranka ir nutempė ant suolo,

— Pirmininke. . . brangiausias. . . — kone su ašaromis 
kalbėjo sodindamas.— Mes čia mariname kirmėlę. Bet smau
gia, prakeiktoji, ir gana. Padėk, pupyte uoga. Kolektyviai 
lengviau užmušime.

— Leiskit. Cigarečių reikia,— netvirtai spyriavosi Mar
tynas.— Ne gerti užėjau.

Penkios rankos iš karto pakilo prie kišenių, bet Vingėla 
ir čia visiems užbėgo už akių, pirmas pakišdamas pakelį. 
Už tai Pomidoras suspėjo anksčiau už kitus įbraukti degtu
ką, o Andrius tuo tarpu prikliukino pilną stikliną degtinės. 
Raudonikis, kuris išgėręs pasidarydavo labai dosnus ir vi
siškai pamiršdavo neturįs kišenėje nė kapeikos, subliuvo 
pardavėjai, kad paduotų menkės konservų.

Suskambėjo daužiami stiklai, išgėrė, nusipurtė vyrai, o 
kai Striboko butelis ištuštėjo, Vingėla pašaukė atnešti kitą.

— Stoličną, pupyte uoga,— pamerkė Vilei.— Gana arkli
nę lakėme! Pabūkime šį vakarą kapitalistais, i .

— Nebėr kapitalistų,— bambtelėjo Raudonikis.
— Utėlės, bral, mūsų kapitalas,— lyg atžagaria ranka 

šėrė Gaudutis-Pomidoras.
— Kaip nebėr? — sužaibavo Vingėlos burna.— Girdėjai, 

ką Stribokas kalbėjo apie Toleikį?
— Už tą pusantro tūkstančio jis mums gyviems kailį 

miners,— įsiterpė Šileika.— Pažįstu tokius ponus. Aš, val
džios vietoj būdams, jiems nė rublio neduoč. Jeigu esi par
tijos žmogus, susipratęs, pirmininkauk už darbadienius. Va, 
kaip Martyns,— vogrojo Lapino tonu.— Nu, dar priemokos 
tuos keturis šimtus pridėč. . . Jei kolektyvas, tai kolektyvas. 
Žemė visų, prakaitas visų, uždarbis visų, tai ir pasidalinkim 
kaip broliai, o iš šalies — nė kapeikos! Kad valstiečiai, bū
kim visi valstiečiais, nėr ko lįst į ponus.

-— Nieko nepadarysi, pupyte uoga, tokia žmogaus pri
gimtis — kiekvienas griebia už didesnio kąsnio. Tėvas dėl 
duonos kąsnio kėlė revoliuciją, kraują liejo, o sūnui neuž
tenka bet kaip pavalgyti. Jam jau mokėk po du tris tūkstan
čius per mėnesį, duok „Zimą“, samdyk tarnaitę, auklę, ap
renk jo žmoną šilkais, kotikais. O tūkstančių nemokėsi — 
nešauks „Valio!"

— Negi jie abiem galais ryja?! — sušuko Šileika.
Vingėla giliai atsiduso.
— Nežinau. Pasiklausk.— Išsišiepė kreivai, ir jo veidas 

vėl tapo nerūpestingas, malonus, lyg širdį kas medumi tep
tų.— Baik, pirmininke, gerk,— švelniai grybštelėjo Martyną 
už rankovės. Ir glostė meiliu žvilgsniu, šypsojosi, tarsi pra
šydamas atleidimo.

— Martyn! Pasakyk kaip giminei — ar tau neužteko tos 
priemokos? — paklausė Šileika.

— Man niekas nemokėjo po pusantro tūkstančio,— Mar
tynas niūriai suraukė kaktą, perbraukė delnu veidą, kuris 
degė lyg ugny, ir užsivertė degtinės likutį. Galva svaigo, 
maloni šiluma sroveno gyslomis. Darėsi velniškai liūdna. 
Priemoka. . . Tūkstančiai. . . Kam jie šneka apie tai? Kas 
jam darbo, kiek kas gauna! Reikėjo nueiti į kitą atsitikusį 
kolūkį pirmininkauti, taip pat gautų pusantro tūkstančio.

— Aš ne dėl pinigų pirmininkavau! . .— Martynas piktai 
trenkė žvilgsniu Šileikai, įtartinai apibėgo akimis visą drau
giją ir ūmai suglebo, atšildytas bičiuliškos užuojautos, nuo
širdaus pritarimo, kuriuo švietė draugų veidai.— Norėjau, 
kad -žmonės gyventų, širdį rodžiau, o jie man užpakalį at
kišo. . .

— Kas atkišo, ne vienas jau gailisi, bral.
— Jurėnui reikia padėkoti, pupyte uoga. Ir Grigui. 

Nepyk, kad aš taip apie mūsų sekretorių... Bet kam čia 
besiteisinti, kad pats geriau žinai! Kas buvo visą laiką ne
patenkintas, niurzgėjo, kritikavo valdybą susirinkimuose? 
Grigas. Kas ataskaitiniame pirmas pasiūlė Toleikį pirminin
ku? Vėl tas pats Grigas. Lietuviškas nesolidarumas kaltas, 
štai kur šuva pakastas, pupyte uoga!

— Kad jų buvo iš anksto, bral, susitarta.
— Ko ginčytis? Aišku kaip dieną,— primetė savo tri

grašį Raudonikis ir šūstelėjo į plačius žiomenis virtų pupų 
saują, nes buvo pripratęs prie jų, kaip kitas prie kramto
mojo tabako, ir visuomet nešiodavosi kišenėje.

— O iš kur tas .susitarimas, pupyte uoga? Grigas pri- 

kurstė Jurėną, o čia dar' nauja kampanija, politinis posūkis, 
kaip sakant, kaime. . . Ir užkorė Toleikį. Bet leiskite pa
klausti, ar jo kas norėjo? Atsirado keli, pakėlė rankas — 
mes žinom, kad savanorių visur atsiranda — o dauguma 
ėjo prieš. Na, pasakykite, ar ne taip buvo?

— Pusė. . . pusė šoko prieš mane. . .— sumurmėjo Mar
tynas.— O kad sukurstė, tai teisybė.. .

— Tegu bus pusė! Bet kas ta pusė? Suklaidinti kvai
liai ir asmeniniai priešai.

— Iš pavydo, iš keršto, Martyn,— pertarė Šileika.
— Kaip tik taip! — pagavo Vingėla.— Plikas liksi, vi

siems neįtiksi. Imkime tokią juodukų brigadą. . .— Susigrie
bęs prikando liežuvį, bet Kleme Stribokas, kurio nedomino 
vyrų kalba, jau buvo nusigrūdęs prie bufeto, pamažu vienas 
sau siurbčiojo degtinę ir, matyt, kažką juokingo paistė Vi
lei, nes ši kvatojosi net susiriesdama.— Anie amžinai ne
patenkinti. Patys nežino, ko nori. Tu juos auksu apipilk — 
neužkiši gerklės. Tokia žmonių prigimtis, pupyte uoga, 
nieko nepadarysi.

— Ko ginčytis! — Raudonikis kumštelėjo Pomidorą, 
kad paimtų naują butelį.— Mes nerinkome Toleikio. Ne
pripažįstame. ..

— Jurėnas pastatė, Jurėnas ir paklupdė Martyną, — 
dygiai šyptelėjo Andrius, lyžtelėjęs kiškio lūpą.— O šuns 
balsas neina į dangų. įpilk. Pomidore.

— Žinoma, Jurėnas čia svarbiausias muzikantas.— Vin
gėla atkišo Martynui stiklinę.— Pasistengė, kad geriau nė 
nereikia. Iš karto Toleikis negavo balsų daugumos? Negavo. 
Taip ir reikėjo užprotokoluoti, pupyte uoga. O ką Jurėnas? 
Vėl šoko į tribūną, kaip prancūzų deputatas, malė liežuviu, 
agitavo, išsijuosęs gyrė Toleikį, kad pats Šcpilovas taip 
neiškalbėtų. Negana to, išleido savo apaštalus — rajkomo 
instruktorių Naviką, Grigą, išlindo kaip Pilypas iš kanapių 
jo sūnus Tadas. O tada paleido gerklę Gaigalas, kiti rėksniai 
prisidėjo. Užsipuolė, apjuodino vieną, todėl antras išėjo bal
tesnis už angelą.

— Velniop tą politiką,— nukirto Andrius.— Gerkime, 
brolau.

— Kad jie visi kiaurai žemėn. . . Martyn! Ply!
— Ko ginčytis! Už...
— ... Martyną, bral!
Vilimas nubraukė rankove lūpas. Siekė pauostyti duo

nos, kurią pakišo Vingėla, bet ūmai suraibuliavo akyse, ir 
vos nenusirito nuo lentos. Nukelta į 4 psl.

VLADISLOVAS PAŠKEVIČIUS, 
gyvenantis Peru sostinėje Limo
je, po 5 metų darbo užbaigė, po
litinių minčių albumą., kurį lai
vu Amazon gabena Londonan 
parduoti retų knygų varžytinė
se. Jame yra įrašai šešių prezi
dentų: Peru, Bolivijos, Venezue- 
los, Kolumbijos, Ekvadoro ir Pa
namos, keliolikos buvusių prezi
dentų, premjerų, ministerių, ra
šytojų, poetų, menininkų ir vi
suomenininkų. Albumas sveria 
50 kilogramų, 85 cm. ilgio, 55 
cm. pločio, 35 cm. storumo, turi 
600 lapų išpuoštų Bolivaro res
publikų herbais ir tautiniais raš
tais. žavėtini kaligrafiški, rondo 
ir meniškai įrašyti tekstai tų ša
lių išlaisvintojo Simon Bolivar 
garbei. Odos viršelyje meniškas 
Bolivaro atvaizdas ir herbai na- 
turalėmis spalvomis. Albumo kai
na svyruojanti apie 10 milijonų 
pezų. V. (Paškevičius, atskridęs 
iš Limos, keletą dienų praleido 
Buenos Aires mieste. Aplankė A. 
L. Balso Leidyklą, V. B. Survi- 
lus, V. J. Rimšus, p. V. Vilutie- 
nę su sūnum Ramučiu ir 
anglų laivu Amazon išplaukia 
Londonan. Importo reikalais lan

kysis V. Vokietijoje.
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RAŠYTOJUI MARIUI KA- 
TILISKIUI

sukako 50 metų amžiaus, 
ta proga jam suruoštos 7 
pagerbtuvės ir plačiau į- 
vertinta jo prozinė kūry
ba, kuri yra gana gausi 
jau ir turi ryškaus savai
mingumo.

BARBAĘĘiKAS KULTŪRI
NINKŲ IŠŽUDYMAS

Prieš 25 metus Vilniuje 
Lietuvos okupantai vokie
čiai išžudė Jagomastų ir 
Vilmantų šeimas, kurios 
visą laiką dirbo kaip lietu
viai patriotai, gyvendami 
Tilžėje.

Vokiečiai naciai Jagoma
stams ir Vilmantams ne
galėjo dovanoti už jų pat
riotinę lietuvišką veiklą 
ir atsikeršijo visišku a- 
biejų šeimų išžudymu.

Jagomastas ilgą laiką 
buvo spaustuvininkas Ma
žojoje Lietuvoje ir jo ve
damoje spaustuvėje buvo 
spausdinami ir lietuvių, 
rusų draudžiamieji raš
tai.

VAIČIULAITIS ANGLIŠ
KAI

Rašytojo Zobarsko ve
dama Manyland leidykla 
New Yorke išleido ang
liškai A. Vaičiulaičio no
velių rinkinį "Noon at a 
Country inn". Kaina kie
tu įrišimu $3.95.

NAUJAS SUMANYMAS LOS 
ANGELESE

Lietuvių parapijos klebo
nas Prel. J.A.Kučingis sa 
vo leidžiamame parapijos 
biuletenyje kelia būtinumą 
įsigyti didelę salę, kuri pa
tenkintų visus kolonijos lie
tuvius . Parapija jau daug 
yra padariusi, bet Klebo
nas įtaigoje, kad to ne ga
na, nes "kas nedaro paža
ngos, tas vra paženki! ntas 
žūti", iuėšoms mobilizuo
ti yra rengiamas bazaras.
• Dr. Pijus Grigaitis ra
šo atsiminimus. Sukakęs 
82 metus amžiaus, jis tu
ri daug atsiminimų. Da&- 
bar jis Naujienose pasisa
ko apie Vincą Kapsuką, bol 
ševiku tapusio, praeitį.
7i Amerikonai iškelia dai- 
ininko Jono Kelėčiaua ta

pybos darbus, kaip gabiai 
nutapytus.

KAZYS BARTEŠKA
Montrealis

Jis, tu ir aš susėdę šnekam 
apie gyvenimą ir jo prasmę, 
Bet mes jo nesuprantam.

Mes trys laisvės jieškojom, 
Bet jos nenorim rasti.

Jis svarsto meilę 
su kieta širdimi, 
nes jis tik sau gyvena.

Tu nori troškulį sutikti, 
Bet bijai tą troškulį sutikti, 
nes sutikęs nuo jo bėgtum.

Aš noriu iškalt ant 
akmens savo vardą, 
bet bijau lietaus, kad 
jis jo nenuplautų.

dinys iliustruotas ir veda Mes trys laisvės jieškojom, 
mas linksmu būdu. Uūdim> nes niekad

jos nerasim.

AUTRALIJOS STUDENTAI 
LIETUVIAI

prie savaitraščio "Mūsų Pa 
stoge" pradėjo leisti prie
dą "Akademinis Lopas",ku 
riame gvildenami akademi
nio jaunimo klausimai. Let

KONKURSAI PAMINKLAMS 
SUKURTI

Lietuvos dailininkų s-gos 
skulptūros sekcijos susiri
nkime nutarta suruošti kon
kursus paminklams M.K. 
Čiurlioniui ir J.Mikėnui 
sukurti. Aleksandravičius 
ir Petrulis pasidalino įs
pūdžiais iš kelionės po I-

PLB VALDYBOS PIRMI
NINKAS

J. Bachunas, lankydama
sis Anglijoje, padarė dau
gelį gražių darbų, kurie 
dus naudingi ne tiktai Ang-I^i?61 lo lB 'vctlullco 1 
lijoje gyvenantiems: lie- J ’ 
tuviams, bet ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomen ei. LIETUVOS KOMPOZITO- 
Bachunas jau sutarė iš RIAI
Anglijos į Pasaulio Lietu- spalio 19 d. pradėjo savo 
vių Jaunimo Kongresą di- kūrybos per žvalgą. Be to 
delį būrį Anglijos lietuvių numatyta koncertų, kuriuo 
jaunimo. se bus išpildyti naujieji kū
• Vladui Mingėlai sukako f*nĮai> sukurti per pasku- 
60 metų amžiaus ir 40 m. tjn.lusY metus< - Juzeliūno, 
spaudos darbo sukaktuvės. Makačino, , Zigaičio, Gor 
— ..................... bulskio, Račiūno, Dvario

no, Barausko ir kt.
toviai dirba lietuvių spau- o Solisto Virgilijaus No- —1 — — — T X. * 1 — S   — — — 2L _ — — — -v^ *--* 41 >- r-'i 1 >- «-« T 4 **

de turėjo didelį pasisekimą.

VI. Mingėla dabar gyvena 
Detroite. V. Mingėla pas -

doje. Yra ištikimas žur- reikos^koncertas Leningra 
nacistas. d - 1 ’’ ‘

4rljos

VEDA D R. GUMBAS

Susėdę šnekam ir šnekėsim. 
Praeis tie metai, ta jaunystė, 
ateis tie vakarai, kada 
vedę naktį atsikelsim, 
ir maišysim ašaras su stiklu 
rankoj.

Aš, tu ir jis nenorim to likimo. 
Nenorim tos senatvės, 
bet žinom, kad ji bus, 
kad ji ateis ir mane, tave, ir jį 
priris prie karsto ir nepaleis.

Buvo karšta diena. 
Nuo tilto mačiau — 
burbulai sėklidei 
saulės spinduliuos 
mėlyni.

Tada sprogo.
Mano veidą tekantis 
vanduo nenuplovė.

Vienas i? pagrindinių Santaros - Šviesos Federacijos tikslų yra 
lietuvių individualiosios kūrybos skatinimas ir ugdymas.

Grožinės literatūros knygų ir "Metmenų" žurnalo leidimu, dai
lės parodų, koncertų, literatūros vakarų ruošimu Santaros - Šviesos 
Federacija stengiasi sukurti tokią aplinką, kurioje mūsų individualūs 
kūrėjai galėtų bendrauti ir dalintis savo kūryba su visa lietuviškąja 
bendruomene. Šiandien J šių pastangų eilę Santaros - Šviesos Fede
racija įjungia dar vieną užsimojimą — įsteigimą pirmosios išeivi
joje kūrybinės stipendijos.

ši kūrybinė stipendija tikimasi, kad ir neilgam laikui atpalai
duos kūrėją nuo jo kasdieninio darbo ir suteiks jam galimybes at
sidėti vien kūrybinėm pastangom. Kūrybinė stipendija tebūna maža 
Santaros - Šviesos Federacijos duoklė lietuvių kūrybiniam gyveni
mui. Stipendijos suma yra $2,500.

Rašytojo Mariaus Katiliškio įnašas į lietuviu literatūrą yra ne
paprastai reikšmingas, tad Santaros - Šviesos Federacija įvertin
dama jo kūrybinį genijų, skiria jam kūrybinę stipendiją.

KAS ŠAVOSPnUDO^MEŠKA TfO 
Tą KOnunv^Tfii s AA^A

Is Kanados lietuvių Jaunimo Kongreso, Talentų pasirodymo koncerto. Kairėje akordeonistas A.Kusinskis 
iš Sudburio, į dešhę Londono-Rodney jungtinis choras, vedamas kun. Pacevičiaus. Toliau Sudburio kan- 
kliiinkės, ir pačioje dešinėje Hamiltcno šokėjos.

MODERNUS PASITEISINI
MAS

- Kodėl skundų knygoje tiek 
daug prieš jus skundų Tal
kiausia revizorius bibliote
kos tarnautoją.
- Man keršija vaikinai, ku 
riuos aš atsisakiau mylėti-; 
pasiaiškino tarnautoja.

GYDYTOJAS IR PACIEN
TAS

- Degtinę geriate?-klausta 
gydytojas pacientą.
- O ką? Gal turite?- nudž
iugęs klausia pacientas...

PASKUTINIS ŽODIS...
Aiškinasi kolegai vienas 
vyras: Vakar susiginčijau 
su žmona, bet vis dėlto pa 
skutinį žodį pasakiau aš.
- Na, gerai jau, gerai, na 
pirk jau tu sau tą suknelę.

IŠSIAIŠKINO GERAI...
Vyras sako žmonai:
- Jeigu ne tas tavo krapšty 
masis, nebūtume pavėlavę 
į,traukinį...
Žmona atsako vyrui:
- Jeigu nebūtum įkyriai ma
nęs raginęs, mums nereikė
tų taip ilgai laukti sekančio 
traukinio...

PATEPĖ...
Pasiuntė tėvas sūnų ratų 

patepti. Ilgailaukęs sugrįš 
tant, bet nesulaukęs, sūrių 
pašaukė ir klausia:
- Na, ar greit baigsi ratus 
tepti ?
- Jau visai baigiu- liko ne
pateptos tiktai ienos. ..

SOVIETIŠKAS "ZUIKIS"
Direktorius klausia savo 

vieną valdininką:
- Kodėl šiandien pavėlavai 
į darbą?
- Atleiskite, -teisinasi vai 
dininkas, - aš laukiau auto 
bus o be šoferio...

KĄ, REIŠKIA AMŽIUS 
Šimtametį senį, bet dar 

tvirtą ir žvalu, susidomė
jęs šio sveikata, gydytoja^ 
klausia:

-Sakykit kokiu būdu iki 
tokio amžiaus tamsta iš
laikei tokią gerą sveikatą

-Tas atsitko labai papr
astai, daktare; aš gimaiu 
amžiuje, kuriame dar ne
buvo išrastos bakterijos..

TRUMPI DIALOGAI
- Jau tris valandas vanduo 
teka į tavo butą. Tu pamilt 
šai užsukti čiaupą...
- Neitai manžo žmona už
miršo man pasakyti, kad 
aš užsukčiau čiaupą...

Visi į kaimą
SOVIETINIS VAIZDELIS

Vieni patogiai 
„Volgom“ rieda,

Kiti — 
į keleivinę sėda...

Veiduos 
ne baimė — 

žydi laimė,
Kai atsidūsta:

— Mielas kaime!..
Veterinorius traukia jaunas, 
Galvoj 

lyg katės 
mintys piaunas:

— Aš mėsinėj
kirviu mosuoju

Ir štai 
į kaimą išvažiuoju.

Dvi zootechnikės 
pro langą 

Triukšmingai 
studijuoja dangų:

— Koksai švelnutis 
kaimo vėjas,

Lyg mūsų krautuvės vedėjas.
Išlepinti ūsiukai dairos, 
O rankose — 

„Moskvičiaus" vairas.
— Kokie kvapai!

Sakyčiau, romas... —
Linguoja 

buvęs agronomas.
Kolūkius du 

paleidęs vėjais,
„Volgutėj" 

krautuvės vedėjas
Žmonelei ulba:

— Kokia laimė!
Mes vėl abu 

mielajam kaime!..
Važiuoja daug.

Nesuskaičiuoti,
Visi 

tuščiais maišais 
ginkluoti.

— Dabar ruduo.
Gėrybių metas, 

O kaime — 
pusbroliai 

ir tetos.
Beveik už dyką 

uogos, 
grybai,

Tai
ne valstybinė prekyba.

O pomidorai, 
o agurkai!

— Tai ko
jie neveža j turgų!

— Man rašė
pusbroliai

ir tetos:
„Dabar negalim —

Derliaus metas..."
Kely

mašinų 
ratai gaudžia — 

j kaimą
traukia savanaudžiai.

P. GrttUVS

- 0-0-0 -

- O - O - O -
- Atleisk, atrodo, kad tau 
pataikiau plyta į nugarą ?..
- Atleisčiau, bet plytos ne _ Mėnulis ilgai slėpė nuo
randu... žmonių antrąją pusę...

-o-o-o- -O jis vedęs ?...

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.

— Kvailas buvau,— kalbėjo, iki dugno išlenkęs stikli
nę, ir svaigdamas ne tiek nuo degtinės, kiek iš džiaugsmo, 
nes dabar tvirtai tikėjo, kad teisybė jo pusėje.— Užsigei
džiau dėl kitų ant kryžiaus numirti, o mane neprikalę nu
marino. Reikėjo duoti šimtą gramų už darbadienį, kaip 
davė Bariūnas. Šiandien turėčiau pasistatęs namuką Viešvi
lėje ir juokčiaus! iš visų.

— Lietuviškas sąžiningumas neleido, pupyte uoga!
— Jurėnas...— žioptelėjo Pomidoras.
— Jurėnas — ne Dievas,— įtūžęs nukirto Martynas.— 

Šiandien rajkomo sekretorius, rytoj gali išvaryti griovių kas
ti. Ne amžinas. O partija buvo ir busi

— Už partiją, pupyte uoga!
Tostą nukirto durų trenksmas: į krautuvę įsigriovė Kle

mas Gaigalas; iš paskos kibilkščiavo Strazdų Vincė. Briga
dininkas nusvilino pasienį piktu žvilgsniu ir nuėjo tiesiai 
prie bufeto. Buvo jau kiek prablaivėjęs, bet linksmas, mat, 
gavo pasiskolinti iš klišiaus šimtinę, tai jautėsi vėl turtingas.

Vyrai įtempė ausis, ėmė kalbėti patyliukais, neramiai 
žvilgčiodami į šonus. Bet Gaigalas tartum jų nematė. Išdi
džiai numetė Vilei banknotą, paprašė paieškoti silkės su 
ikromis, o, gavęs grąžą, pašaukė alaus, nes priešais jau sto
vėjo trys buteliai degtinės. Elgėsi taip, lyg krautuvėje be 
jo draugijos daugiau nieko nebūtų. Pirmoje eilėje pylė Vin
cei, paskui broliui ir tik po to prisivertė sau. Stribokas jau 
buvo tiek prisivaišinęs, kad po pirmo gurkšnio puolė Vin
cę bučiuoti ir, nežiūrėdamas brolio ūdyjimo, prisispyręs ma
lė vieną ir tą patį:

— Aš Kleme Stribokas, bet iš tikrųjų nesu nei Kleme, 
nei .Stribokas. Aš — Gaigalas, kaip mane gyvą matot, tikras 
Gaigaliukas. Armijoje trejus metus atpyliau, liaudies gynė
ju buvau, buožėms dantis daužiau. ..

Klemas pastūmė brolį. Stribokas atsišliejo į bufetą ir, 
jau apsiraminęs, tyliai kalbėjo pats su savimi, kad po teisy
bei tėvai norėję jį pakrikštyti Jonu, nes gimė Auksaburnio 
dieną, bet girti kūmai pamiršę ir užrašę Klemo vardu, nors 
vyriausias brolis taip pat Klemas.

O Gaigalas tuo tarpu kvotė Strazdų Vincę, kaip šis pra
leidęs tuos tris metus lageryje, draugiškai tekšnojo per 
petį, stebėjosi, kad anas tiek pinigų parsinešęs, o labiausiai 
gailėjosi pats negalįs iškirsti tokios šunybės, už kurią pa

sodintų, nes, palyginus su gyvenimu kolūkyje, lageryje esąs 
tikras rojus. Kalbėjo linksmai, be pagiežos, nes įsiutimas 
buvo praėjęs, ir pasaulis dabar atrodė panašus į didelį kalė
jimą, kuriame visi nuteisti iki gyvos galvos.

— Drauguži, broli mielas. ..— kalbėjo susijaudinęs, 
glostydamas meiliu žvilgsniu čia Vincę, čia Striboką.— Ger
kite, linksminkitės, rupūžėlės. Aš moku! . .— Pastūmė į šalį 
stiklinę, apkabino vyrus per pečius ir užtraukė skardžiu 
tenoru:

Tenai, kur ošia žalia gire-e-elė, 
prie jos čigonai kuria ugne-e-elę. . .

Stribokas prisimerkė, kaip gaidys, juokingai ištempė ilgą 
kaklą ir griebė pustoniu žemiau, iš viso vieko pritardamas 
broliui:

. . . Skamba gitara, gaudžia tri-mi-i-i-tai, 
moterys šoka, groja vyry-i-iškiai!. .

O Strazdų Vincė, nebesitverdamas savo kailyje, plump
sėjo į grindis sveikąja koja ir vis drąsiau šaukė bosu; ga
lop vyrai taip įsismagino, kad net langai tirtėjo, o lempa 
mirkčiojo, gesinama sutartinės.

. . . Kai pasipuošus šoksiu, trepsė-ė-ėsiu, 
klausyk, berneli, ką tau kalbė-ė-ėsiu,— 
nenorėk meilės turtuolio po-o-ono, 
vilioki jautrią širdį čigo-o-ono. ..

Vyrai suposi į taktą; susikibę, apsvaigę, nešami nemato
mų dainos sparnų į viliojančius tolius, į neišmatuojamas lais
vės platumas, į nepasiekiamą svajonių šalį skrido lyg apakę 
pamišėliai. O Martynas sėdėjo rankomis parėmęs galvą, lin
gavo į taktą, be žodžių pritardamas:

... Čigons bedalis, čigons varguo-o-olis, 
čigons laimingas, čigons turtuo-o-olis, 
jisai neturi ant savęs po-o-ono,— 
kur tik pažiūri — laukai čigo-o-ono!. .

O Gaigalas, jau išsiveržęs iš grandinės, pasitraukė ata
tupstas, ir, visaip kraipydamasis į šalis, čia pritūpdamas, čia 
pašokdamas aukštyn, jau mostagavo, skeryčiojosi rankomis 
diriguodamas ir plyšojo visa gerkle taip, kad akys lipo ant 

kaktos, o smilkiniuose išsivertė venos, kurios, rodos, tuo
jau sutrūkinės nuo pasiutusio jėgų įtempimo.

... Jisai neturi ant savęs po-o-ono,—
kur tik pažiūri — laukai čigo-o-ono! . .

Užduso, paspringęs tvaikiu oru. Daina nutrūko, o vyrai, 
lyg susitarę, vėl ištiesė rankas prie stiklinių.

— Gerkite! Linksminkitės! — užriko Gaigalas, atgavęs 
kvapą.— Vince, drauguži. . . broli mano. . . Gal paskutinį 
kartą. . . gal paskutinį. . .— Papurtė galvą, lyg nuvydamas 
blogą mintį. Akys apsiblausė, vos pastebimas virpulys nu
bėgo veidu ir ištirpo, nusėjęs kaktą raukšlelėmis.— Gal pas
kutinį. . . gal. . . gal. . .— vapaliojo, išmaukęs iki dugno stik
linę. Širdyje vėl nebebuvo linksmybės, vėl kilo neapykanta, 
šaukė maištauti.— Dainą, vyrai! Dainą! — Trenkė kumščiu 
į bufetą, net buteliai pašoko ir, atmetęs galvą, kratydamas 
vešlius juodus gaurus, užvedė seną lietuvišką atsisveikini
mo giesmę, kurią pats saviškai perdirbo, iškraipydamas ne 
tik žodžius, bet ir muziką:

Sudiev, Lietuva, man linksma buvo 
tavo gražioj šalelėj.
Sudiev Maironių gerieji žmonės,— 
linkėkit gero kelio!

.. . kee-e-elio! .. — pagriebė Strazdų 
Vincė su Striboku.

Jei nepražūsiu, gal dar sugrįšiu 
į tėviškėlę brangią.
Sudiev, Akmene, Liepgirių žeme, 
sudiev, gimta padange! . .

... — sudiev, gimta pada-a-ange!. . — riau
mojo Stribokas, perrėkdamas Vincę, o Gaigalas šaukė net 
pamėlynavęs ir per petį svaidė piktus žaibus į pasienį:

Jūs nemaitinot, nepripažinot 
manęs už tikrą sūnų.
Akmenim rydėt, ašarom girdėt, 
išvarėte, kaip šunį!. .

... — išvarėte, kaip šu-u-unį! .. — paėmė 
visi trys kartu, nutęsdami galūnę.

Nukelta į 6 psl.

Dr. Al. Račkus

CHICAGO, — Spalio 9 d. mi
rė žinomas Chicagos gydytojas, 
dr. Al. Račkus. Velionis buvo 

j gimęs 1893 m. Lietuvoje. Į JAV 
atvyko 1910 m. Čia padirbęs au
dimo įmonėj pradėjo mokytis. 
1922 m. Lojolos universitete ga
vo medicinos ir chirurgijos dok
toratą. Visoje mūsų periodikoje 
parašė daugybę straipsnių, vien 
“Drauge” apie 2,000. Domėjosi 
numizmatika, organizavo paro
das, redagavo laikraščius.

Nuotr. inž. J. Slaboko



1965. X. 27. —Nr. 41(965) NEPRIKLAUSOM 5 PSI,.

ESAM LAISVI- NETYLĖKIM!
NENULEISKIM VĖJAIS TOS SAVO IŠSAUGOTOS LAISVĖS! NES JI NE VIEN MUSŲ: Į JĄ SUDĖTA IR VILTIS LIETUVOS.

TAD NAUDOKIME SAVĄJĄ LAISVĘ. VISIEMS Į AKIS PASAKYTI, KAD LIETUVIU TAUTA DAR GYVA, IR KAD LAISVĖ PRIKLAUSO IR JAI. SAKYKIME DRĄSIAI, TVIRTAI IR

VIENINGAI, TODĖL

bukime Lapkričio tryliktosios

PRABILKIME UŽ LIETUVĄ DEŠIMTIMIS TŪKSTANČIŲ BALSŲ VIENU METU! NE PAŽADUS MIRT UŽ TĖVYNĘ, SUNEŠKIM - JAI REIKIA MŪSŲ GYVŲ IR IŠTIKIMAI

PAREIGINGŲ! SUNEŠKIME TVIRTĄ VALIĄ!

Manisfetacija bus lapkričio 13 dieną New Yorke

Madison square garden
/50 Street ir 8 Avenue/

ir prie JUNGTINIU TAUTU-

Salė atidaroma 10:30 vai. Orkestras pradės groti 
11:00 vai. Programa prasidės 12:00 vai. Atvykti įša
lę reikia prieš 11:00 vai., kad būtą suspėta laiku su

sirasti ir užimti vietas.

Šiame laikraštyje atskirai bus pranešama, kas iš 

kurios vietos organizuoja atvykimą, kur gaunami bilie

tai, ir kaip patekti į manifestacijos vietą. Kievicnas 

susirinkęs tas žinias, prašomas jas turėti savo ir kitą 

informacijai.

Bilietus prašome iš anksto įsigyti per vietinius ma

nifestacijos komitetus, idant išvengtą spūsties prie sa

lės. Vietovėse, kur platintoją nėra, kreiptis laišku į Co 
mittee to Restore Lithuanians Independence, 29 W.57 

Street, New York, N.Y., 10019, Fl. 10, atsiunčiant ata

tinkamą čekį ir užsakomą bilietą skaičią. Bilietą kai

nos: 3, 2 ir 1 dol. Po lapkričio 5 dienos užsakymai laiš

kais nebus priimami. Iki tol neįsigiivsiems teks kreiptis 

prie įėjimo penktadienį, lapkričio 12 dieną nuo 4:00 iki 

10:00 vai, vakaro arba manifestacijos dieną nuo 9 vai.

ryto.

Manifestacijos reikšmingumui svarbu, kad lietusią 

valia ir ryžtas būtą paliudytas kuo didesniu dalyvią 

skaičiumi ne tik iš artimu bet ir iš tolimą nuo New- 

Yorko vietą. Artimose vietovėse gyvenantiems priva

lu ypač gausiai dalyvauti - ne tik po vieną; bet ištiso

mis šeimomis. Ypač jaunimui reikia susidaryti sąlygas 

tą dieną būti manifestacijoje.

Negalintieji atvykti ir gi gali dalyvauti manifestacU 

joje, skleisdami žinią apie manifestacijos tikslą ir tu

rinį vietos visuomenėje ir savo miestą spaudoje, o taip 

pat prisidėdami savo pinigine auka.

KOMITETAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI ATSTATYT1-

EDMONTON Alta.
LABAI SVARBU PRIEŠ RINKIMUS PAJUDINTI

Ryšium su federaliniais mus davė. Jie čia sutrauk- 
rinkimais,A.Dudoravičius tai ir duodami. Užsienio 
Kanados Liberalams ir Kon- reikal ų ministeris P.Mar- 
servatoriams yra patiekęs tin į klausimus pažadėjo 
eilę klausimų. Vienas jų , duoti atsakymus.Kai atsa- 
Konservatorių parlamento kymai bus gauti,jie bus pas- 
narys M. Lambert atsaky- kelbti NL-je.

Čia seka Konservatorių 
atstovo p.M. Lambert atsa
kymai į mums rūpimus 
klausimus.

BALTIC WOODWORK CO

Spalio 13 d. man teko kal
bėti su Kanados Federali
nio parlamento atstovu p. 
M.Lambert.Jo titulai yra:
B. Com.,B. A. ,/Juris/B.
C. L., M „A. M. Lambert yra 
baigęs Albertos ir Oksfor
do universitetus.Tėvas jo 
prancūzas, motinarbelgė. 
Edmontono vakarų rinkimi
nės apylinkės atstovas.

DAROMOS [VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTI VĖS KABITAI 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI.

K. KIAUŠAS ir J. ŠI A U ČIU LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avc. Rsmt.
Superkame sklypus ir žeirę Montrcalyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendą.

79 ir 81 St. Zotique St E. 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL

SIUNTINIAI LIETUVON

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešai* „Nepriklausomo* Lietuvos” redakciją)
TeL: garažo 366-0500

namą 366-4203

A. NORKELIUNAS 
s Commisioner of the Superior Court of Montreal i I 
| MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

t VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. ; ;

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

yn»nnnntinn»nmt»tiiiiiiiniu»HnntnHn»»ttn»»tnin»tnnnt»nnrtntm

ME 7-6727 |

DE LUXE CLEANERS \
S»v. P. RUTKAUSKAS I

117 - 6 Avenue, Lachinc, P.Q J

I BELLAZZI-LAMY, INC |
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langą rėmai, 
Izoliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Kaufman’s Woollens &Textiles
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. TeL VI 2-6319 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainą) .

IMPORTUOJAME ANGLIJOS . 
geriausias angliškas vilnone* medžiaga* vyriškiem* » 

moteriškiem* kostiumam* ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

Ateikite ir iritikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiem* ir moteriškiem* kostiumam* ir paltam*.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. 

SAVININKAS C H. KAUFMAN AS 
Lietuvos pilieti*. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISU RŪŠIĮJ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokiu* drabužiu* ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulia, A. Greibu*.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

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

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

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

Išrinktas į Parlamentą 
1957 m.ir buvo kaipo kalbė
tojas House of Commons.

-Svarbiausi konservato
rių užsienio politikos punk- 
tat:rėmimas UN ir NATO 
ir laikymasis sutarčių su 
mūsų sąjugininkais.

Tolimesnis spaudimas 
P.Afrikos ir pasmerkimas 
Apartheid politikos.

Išplėtimas Colombo pla
no. Ir neįsivėlimas į Ame
rikos Valstybių Organizaciją /OAS/. 6 v 
- Atominiai ginklai? Sis 

klausimas buvo iškeltas 
1963 m. ir šiandie mes tu 
rime atominius ginklus sa
vo ribose, bet turėjimas 
yra nenaudingas.

-D ėl V ietnamo re ikia pa- 
sakyti, kad yra lengvajci- 
tam pamokslus sakytLZmo 
nes, kurie prieš Ameriką- 
kal ba,neturi pareigos jaus
mo. Mes žinome, kad ame
rikonams pasitraukus iš 
Vietnamo,visas Vakarų pa
saulis prarastų savo pres
tižą. Tokiu atveju rezulta- 
taibūtų mums baisūs.Kai 
kurie liberalai ir N. D. P. 
galvoja,kad amerikonai tu
rėtų iš ten pasitraukti. 
Tiems žmonėms trūksta 
realybės.

-Dėl Dominikonų respu
blikos ?Aš galvoju,kad ame
rikonai teisingai pasielgė 
ir aš suprantu jų poziciją, 
kadangi jie nenori kitos Ku
bos. Jų/amerokonų/ pasiel
gimui buvo užtektinai prie
žasčių, vedančių į šią gana 
nemalonią padėtį.

- Europoje esančių pa
vergtų tautų reikalu J. Die 
fenbake ris yra pabrėžęs , 
kad tie, kurie nuolatos rė
kia dėl nepriklausomybės 
kolonijoms,turėtų savo na 
muose/Sovietai/ padaryti 
tvarką.Yra klaidinga kal
bėti apie D.Britanijos ir 
Portugalijos kolonijas ir 
užmiršti apie Baltijos tau
tų išniekinimą. Vengrija 

yra geras pavyzdys Sovie
tų kolonializmoiKultūriniai 
ryšiai su Sovietų Sąjunga 
yra reikalingi, nes mes ne 
galime savęs izoliuoti ir 
tik įžeidimais pasikeisti. 
Ryšiai, kurie yra tarp va
dų,yra formalūs ir kieti .

- Dėl Rygoje Latvijoje 
vykstančio teismo, kuris 
teisžKanados gyventojus 

kuriam teismui už akių. 
Aš manau, kad patyręs ko
respondentas pats pama
tys, kame yra reikalas ir 
jis duos objektyvius faktus.

- Sąrišyje su Lietuvių, 
Latvių ir Estų demonstra
cija lapkričio 13 d. ir aš 
pasirašysiu šiom tautom 
nepriklausomybės reika
laujančią rezoliuciją. Aš 
jums pažadukas liečia rei
kalavimą laisvo apsispren
dimo, aš žinoma, kad duo
siu juma visokeriopą pa
galbą.
P.J.Diefenbakerio pasisa
kymas yra vienintėlis tos 
rūšies pasisakymas ir ne 
gali būt palygintas, ne s jis 
pasakė tiesiai Nikit.Chruš
čiovui į akis.

A. Dudoravičius.

SUDBURY,
"GELEŽINIS VILKAS” 

medžiotojų ir žūklautojų 
Iklubas intensyviai pradėjo 
i ruošti medžioklines išvy- 
kas.Br.Dūda,Valys Bružas, 
St .Krivickas, Pr .Gabrėnas, 
Povilas Jutelis,A.Juozapa- 
vičius ir Pr. Kraujelis 
nors ir varginančioje, kele 

Jtą šimtų mylių nuo namų, 
bet pasekmingoje medžiok 
je nušovė keturis "musus " 
-briedžius .Bet,atrodo,kad 
tuo dar nepasitenkins, bet 
vėl greit mėgins antrąją 
laimę .gerai jau pažįstamo 
je ir medžioklei geroje vie 
toje.De ja,tos vietovės var 
do išgauti nepavyko, sako- 
esą tai "medžioklinė" pas 
lapt is.

Pranas Kraujelis, jau ki 
toje medžioklėje pašovė 
"musą1'-briedį, kuris gelbė 
damasis įbėgo į ežerą, bet 
bangoms rūstaujant ir ver 
čiant milžiniškus vandens 
kalnus, nuo laimikio teko 
atsisakyti,nes neįmanoma 
buvo jį paimti. Klubo valdy 
ba ruošiasi tradiciniam me 
tiniam medžiotojų ir žū
klautojų pobūviui'. ■ J. Kr.

toje.De
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V. A. JONYNAS

Dvi. R. Spalio knygos
Jei būtų galima paly

ginti rašytoja su vaikeliu, 
statančiu kaladėles, pa
sakytumėme, kad R Spa
lis yra nemažai nuopiovu 
prisinešęs nuo Gyvehimo 
Varstoto.

Jo statinys impozan
tiškai smailėja: trys apy
sakos, du novelių rinki
niai, dvi feljetonų knygos. 
Nemažiau įvairiaformiai 
ir vaizduojamosios bui
ties fragmentai. Autoriui 
siužetų netrūksta. Jis jų 
randa visur: žaliojo so
džiaus buity, studentijos 
gyvenime, Nepriklauso
mybės praeity, DP sto
vyklose , naujakurystės 
Didž. Britanijoj verpe
tuose. Esmėj ryškiau nu
sibrėžta smulkios mies
čionijos pasaulis, su ku
rios normomis autorius 
artimiau susigyvenęs.

Nenuostabu, jei R. 
Spalis yra laimėjęs vi
suomenėj tam tikrą po
puliarumą. Perdaug ne- 
pameluotumėm pasakę, 
kad po "Meškiuko Rudno- 
siuko" viena geriausiai 
pažįstamu tėveliams ir 
mamytėms knygų yra R 
Spalio "Gatvės berniuko 
nuotykiai". Pagaliau au
torius yra dažnas svečias 
ir kalbėtojas literatūros 
temomis Vakarų Vokie
tijos studijų dienose.

Novelių rinkinys "An
gelai ir nuodėmes " - ir 
feljetonų pluoštas pava
dintas "Tarp dangaus ir 
žemės", juos ir mėgin- 
simaptarti-, yra naujau
si R. Spalio veikalai.

Pirmoji knyga talpina 
15 nevienodo ilgio kūri
nėlių, pradedant R. Spa
liui būdingom "bikini" 
/nežinia, ar jos dangsto, 
ar ryškina sarmatą/ no
velėm ir baigant spiri
tizmo kamparu dvelkian
čiu vieno vakarojimo ap
rašymu. /"Misterija"/.

Novelės žanras, kaip 
žinomayra vienas lais
viausių* ir lanksčiausių 
literatūros žanrų. Gal 
vienintelio dalyko tepra
šoma iš rašytojo, tai su
slėgti, sukondensuoti mak
simumą meniškosios tik
rovės į minimalų skaičių 
niekuo dėtų puslapių. Kad 
tai nėra, tačiau, lengvas 
reikalavimas liūdyja mū
sų proza,’ kur dažnai 
prasikalstama šmugelia- 
vimu visokių suvenyrinių 
niekelių: apybraižų, pla
katėlių, "paint by num
bers" nuspalvinimų, net
gi "gyvų paveikslų".

Sakoma, kad kit.i 
kraštai laimingesni. Ten 
esama specialių institutų 
literatams, kuriuose dės
tomi rašytojiškos techni
kos pradmenys, atlieka
mos laborantinės praty
bos. Ten taip pat netrūk
stą specialių leidinių sa
vamoksliams. Visokiau
sių vadinamųjų "How 
to.. ./write novels, short 
stories, poetry etc/

Nemanytumėm, kad 
R. Spalis būtų tenai pa
sisavinęs tuos elementus, 
bet neužginčytina, kad 
žanro suteikiamų galimy- 
mybių išnaudojimas jam 
yra pirminiu rūpesčiu. 
Jis griežtai laikosi tra
dicinės realistinės nove
lės /O'Henri, Ring Lard- 
ner,Somerset Maugham/ 
kanonų. Yra išstudijavęs 
žurnalistinės short story 
ypatybes ir armatūrą.

Trumpas sakinėlis 
/neretai dialogo akordas/ 
įveda iš karto skaitytoją 
į pasakojimo eigą. Auto
rius moka išvengti ilgų 
gamtos bei aplinkos ap
rašymų. Praeities įvy
kiai išryškėja dažnai iš 
veikėjų pašnekesių arba 
autoriaus atpasakojimų. 
Visas autoriaus dėmesys 
sukauptas ne tiek į sti
listinių puošmenų ieško
jimą /juo labiau, kad 
Kauno augintinio R. Spalio 
žodynas turtingumu ne

pasižymi/, kiek į latry- 
gos plėtotę. Fabulos klo- 
steę, ir falbonus.

Čia neapsieinama kar
tais be tam tikrų konven
cionalumų . Autoriui pa- 
sįtaiko leisti savo veikė
jams klausytis už sienų 
svetimų pašnekesių/'Pra
keiktoji"/, slapstytis už 
medžių / "Paklydimas" / 
ir naudotis kitomis melo- 
draminėmis priemonėmis, 
kad tik kaip nors išteisi
nus fabulos logiškumą.

Bet R. Spalio "forte", 
jai nefirmos ženklas, yra 
atomazga.Kaip besipūstų 
novelė per vidurį /intry- 
fos narpliojimas "Mak

ete", "Atlyginime" aiš
kiai perforsuotas/, jis ją 
užraukia gale įmantriu 
mazgeliu. Tada tik timpt 
už virvogalio ir "paberia 
kruopas". Parodo veikė
jus, įsipainiojusius savo 
pinklėse, visai naujoj 
šviesoj. Juos, taip sa
kant, "nukaukuoja".

Gal tobuliausiu pavyz
džiu, kaip mikliai jis su
geba atlikti tą "hokus-po- 
kus", būtų novelė "Bepro
tis". Jos dialogas pasi
baisėtinai, Pupų/Dėdiškai 
dirbtinas. Klaikus. Ir vis 
tik Spalis sugeba ją už
baigti reikiamu efektu.

Pabrėžėm žodį "rei
kiamu", nes Spalio rašy
tojo samprata yra iš es
mės utilitaristinė. Skai
tytojui sunku atsikratyti 
įspūdžio, kad autoriaus 
naiviai tikima, jog nege
rovių atvaizdavimu rašy
tojas gali taurinti ir do
rinti svietą. Be to, jau 
pats, gal kiek vaičiūniš- 
kas, rinkinio pavadinimas 
stiprina tą "sursum cor- 
da" įspūdį.

Pakibimas tarp dan
gaus ir žemės, realybės 
bei abstrakcijų, galbūt iš 
viso būdingas autoriui, 
bet šiuo pavadinimu Spa
lis bus labiausiai sau pa
kenkęs. Jis išduoda au
torių operuojant kažko
kiom, jei ne teologinėm, 
tai bent siaurai sektanti- 
nėm sąvokom. Skirstant 
gyvenime sutiktus žmo
nes į angelus ir nusidė
jėlius. Tikrumoj pirmųjų 
tų belyčių cherubinų ir 
serafimų, neperdaugiau- 
sia. Nebent jais palaiky- 
tumėm tas mylimąsias, 
kurios" linksmos ir lai
mingos nuėjo su kitais". 
Taj-p kitko šiose novelėse 
/"Šuo", "Jos apmokėtoji 
sąskaita " / praskamba 
kažkoks išgyvenimo auten
tiškumas. Nekažinkiek ir 
nuodėmiaujančių angelų, 
o tai jau skaitytojui būtų 
įdomiau. Užtat nuodėmių 
registracijos ir iliustra
vimo per akis.

Kaip kažkada jaunys
tėje B. Brazdžloniut,Spa- 
liui irgi "pražydo žemė 
gonokokiajs". Kažkas bus 
dikčiai apkartinęs auto
riui gyvenimą, jei jis vi
sur įžiūri tėvažudžių, 
veidmainių, kietaširdžių, 
paleistuvių galeriją. Ato
mazgos giljotina jiem 
nukapoja galvas, bet il
gainiui skaitytojas ima 
będėtis tuo mechanišku 
"Ciak-čiak". Jis ima at
spėti iš sakinėlio nove
lės pradžioj - "Jau gera- 
valanda nagrinėjama lais
voji meilė"- koks atvejis 
bus iliustruojamas, ir 
kokį kaltinamąjį žodį tars 
prokuroras Spalis.

Gaila, kad pasirinkęs 
šiąsūdžios rolę, autorius 
užmiršta, jog esminiu 
meno privalumu yra ne 
teisti, bet liudyti gyveni
mą. Atkurti tikrovės i- 
liuziją. O tai įmanoma tik 
sukuriant gyvus persona
žus, /ne bekraujės sche
mas/, su ydom ir sąži
nės virpesiu. Tik lei
džiant skaitytojui nutuok
ti, kodėl jie tokiais pasi
darę . Kad R. Spaliui dar 
toli iki žmogaus psicho
logijos pažinimo, ir nuo
polio tragikos atskleidi
mo gal vaizdžiausiai pa-

The Canada Pension Plan
ką jis duos?

Štai ką
Kanados Pensijų Planas
duos žmonėms, kaip Robertui Martin
55 metų amžiaus amatininkui, kuris uždirba 
$ 1OO per savaitę /$ 5.200 per metus/.

Jei Robertas dirbs iki 65 me 
tų amžiaus, gali tikėtis 
$104.17 į mėnesį iš Kana
dos Pensijų Plano ir $75 
iš senatvės pensijų fondo- 
iš viso $179,17 į mėnesį. 
Kai jo žmona, kuri yra dve
jais metais jaunesnė už Ro
bertą, gaus senatvės pensi
ją, Martinų mėnesinės pa
jamos pakils iki $ 254.17.

CP-650

Jei Robertas taptų invalidu 
sulaukęs 60.. metų amžiaus 
ir būtų mokėjęs įnašus per 
5 metus, jis gaus invalidu
mo pensiją po $103.13 į mė
nesį iki 65 metų amžiaus, 
t. y.pradės gauti darbo ir 
senatvės pensijas.

Jei Robertas mirtų ir būtų 
tik 3 metus mokėjęs atatin
kamus įnašus, jo žmona 
f jaus $64.06 į mėnesį naš- 
ės pensiją iki ji sulauks 

65 metų amžiaus. Nuo tada 
jos našlės pensija bus 
$62.50; be to, Ji gaus se
natvės pensiją $75-iš viso 
$137. 50 į menesį.
Roberto mirties atveju 
ponia Martin taip pat gautų 
vienkartinę sumą-$5OO.

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

Ką tas planas kainuos Jums ?

Jei Jūs, kaip ir Robertas, 
esate darbininkas ir uždir
bate $5.200 pastoviai per 
ištisus metus, mokėsite 
pradedant sausio mėnesiu 
po $1. 59 per savaitę iki 
susidarys per metus iš vi
so $79.20. Jūsų darbdavys 
mokės tokią pat sumą už 
jus.

Sis skelbimas yra vienas 
iš eilės paaiškinimų, kuris 
parodo, kaip Kanados Pen
sijų Planas gali būti pritai
komas paskiriems atvejams.

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

rodo novelė "Atlygini
mas", kurioje lietuviš
kosios Mme Bovary es- 
kapados vaizduojamos su 
gimpazistišku naivumu.

Šitaip forma, toji pa
tentuotoji magiška ato
mazga, iškerta R. Spaliui 
piktą pokštą. Skaitytojas 
patiki, kad autorius su
geba išspręsti teoremą, 
kuri, su mažais varian-

tais, kartojama per visą 
rinkinį. Būtent, kad Ap- 
vaisdos bausmės niekas 
neišvengs. Bet jis taip 
pat pamato, kad, nesukū
ręs nei vieno įtikimo cha
rakterio, nei vienos nuo- 
taikingesnės ar drama
tiškesnės situacijos, R 
Spalis visumoj jį dirgina 
vien laikraštinės kroni
kos margumynais. Spran-

gia didaktika*

Romualdas Spalis, "An
gelai ir nuodėmės" No
velės, London. Gt. Bri
tain, Nida, 1963 - 252p. 
/Nidos Knygų Klubo Lei
dinys Nr. 44/ $1.50.

Apie kitą knygą sekan

čiame N L numeryje.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

S

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.

— Gaigalas kraustosi iš proto,— sušnibždėjo Pomido 
ras, kumštelėjęs Martynų. — Išgerkim, bral, ir maunam iš 
čia.

Martynas silpnai papurtė galvą. Viskas — ir bufetas, ir 
iškrypę dainininkų veidai — nugrimzdo tirštoje migloje. Tik 
liūdna daina skundėsi, verkė, žadindama širdyje nenumaldo
mą ilgesį. Prisiminė, kad šiandien mokykloj pasilinksmini
mas. Perbraukė kaktą delnu, tarsi norėdamas nutrinti reginį, 
bet priešais stovėjo Goda. Nesąmoningai užsivertė Pomidoro 
pakištą stiklinę ir sunkiai atsistojo. Bus daugia

SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA-jau 80 metų tarnauja visiems lietuviams ir išmokėjo daugiau 

kaip SEPTYNIUS MILIJONUS DOLERIŲ savo apdraustiems 
nariams.

S T.A-didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija duoda gyvybės ap- 
draudas ir ligoje pašalpą pigiomis kainomis, nes SUSIVIENI
JIMAS nejieško pelno, o teikia patarnavimus, kaip savitarpinę 
pagalbą.

SLA-jau turi daugiau, kaip tris su puse milijonų dolerių kapitalą tad 
jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti į- 
vairių klasių reikalingiausias apdraudas NUO $100.00 iki 
$ 10,000.00.

SLA-jaunimui duoda gerą TAUPOMĄJĄ apdraudą- ENDOWMENT 
Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

S LA-duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą:už 
$ 1,000.00 apdraudos tik $ 3.CO mokesčio į metus.

SLA-AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visiems ir rekomenduo
jama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. Už $ 1,000.00 
akcidentalės apdraudos mokestis į metus tik $ 2.OC.

SLA kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į SLA kuo- 
§ų veikėjus ir jie plačiau paaiškins,ką gero SUSIVIENIJIMAS 

uodą lietuviams.
Spausdintos informacijos siunčiamos kiekvienam, kas kreip
sis į SLA Centrą tokiu adresu:
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERIKA, 307 West 30 Street 
New York, N.Y. 1OOO1, U.S.A.

Būstini: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 

Už depozitus ,,Parama“ moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J4%.

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

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

gyvenantis Kanadoje.

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

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

A. E. Me KAGUE, Q. C 
Barrister and S o lie t oi

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1335 

1008 Northern Ontario Bldg

330 Bay Street.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
KOPERATYVINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 doL, 
morgičiy paskolos iki 60% turto vertės .

Už šėrus mokama 4^2% dividendo iš pelno, už 
depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolų 

, draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. - 1 vai. po piety, 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.

1 21 MAIN St. E. Room 207. Tel. IA 8-0511. 1

ATSIŠAUKIMAS Į HAMILTONO IR APYLINKIŲ 
LIETUVIUS

Tautieti, ir P.Savickas tel. 389-5581.
Lapkričio 13 d. de monstrą- Smulkesnes informacijas 

cija prie Jungtinių Tautų būs-duoda P.Savickas, kuris rū
tinės New Yorke, didelio mas 
to žygis kilo iš jaunesnės kac 
tos lietuvių. Neapvilkime jų .

dis didelės apimties žygis 
prisidės prie lietuvių ir pa- 
vergty Baltijos tauty lais
vės reikalo iškėlimo Jungti 
nėse Tautose, demaskuos 
per 25 metus rūsy okupanto 
skleidžiamų melą apie Pa
baltijo tauty “savanorišką“ 
įsijungimą į Rusijos prie
spaudoje esančią tauty ka
lėjimą .

Lietuvos laisvei atstatyti 
komitetas stengiasi,kad Lie
tuvos laisvės reikalo atsta
tymas būtą įrašytas į Jung
tiniy Tautą darbotvarkę, kad 
būtą iškeltas Rusijos kolo- 
niją klausimas, kad būtą leis- 
ta pavergtoms tautoms pa
čioms spręsti savo likimą.

Masinė demonstracija prieš 
Sovietinę Rusiją parodys 117 
- koš Jungtiniy Tautą atsto
vams ir Amerikos visuome
nei laisvojo pasaulio lietu
viy siekimus ir troškimą lais 

vės. Ten mes pasisaky
sime ir savo pavergtą tautie- 
čią vardu, kurie patys nega
li iškelti'Sovietą daromų niek
šybių pavergtoje tėvynėje.

Sis žygis plačiai nuskam
bės ir išpopuliarins Lietuvos 
bylą pasaulio spaudoje.

Demonstracijoms remti ko
mitetas Hamiltone kviečia 
Hamiltono ir apylinkių tau
tiečius ir organizacijas prie 
šio žygio prisidėti — auko - 
mis ir dalyvavimu.

Pirmieji aukas pasiuntė: 
A.Šilifiskis, A.Dirsė, A.Pili
pavičius po $2P, Žūki, ir Me
džiotoją klubas *$25. Te ne
lieka nė vieno lietuvio, ne- 
parėmusio šį žygį.

Ekskursija autobusu į New 
Yorką organizuojama lapkri
čio 12 - 14 dienoms.Kainuos 
apie $20 asmeniui. Autobu
sas išvyksta penktadienio 
vakare ir grįš sekmadienį.

Registruotis įmokant pini
gus: P.Sakalas tel. 383-2881. 
A.Pilipavičius 338 Fennell 
W. tel. 38t:-9841; jis priima 
ir aukas; F.Rimkus tel.3Q5- 
7278;' K.'-’ikšys tel. 529-R5O3.

pinasi kelionės reikalais į 
New Yorką.

Komitetas,

SPAUDOS BALIUS

Hamiltono ateitininkų 
tradicinis balius šiais me
tais įvyks lapkričio 6 d. 
Jaunimo Centro salėje. 
Baliaus metu Klevelando 
lietuvaičių studenčių mu
zikos ir dainos grupė "Vė- 
jūnės" duos linksmą ir į- 
domią programą. Rinksi
me spaudos baliaus kara
lienę. Pagerbsime baigu- 
s ius gimnaz i ją. Hamilto 
no ateitininkų valdyba po 
sėdžiauja - planuoja, kad 
šis spaudos balius būtų 
linksmas ir įdomus. Jie 
kviečia jaunimą ir seni - 
mą skaitlingai dalyvauti 
šiame tradiciniame spau
dos baliuje. Tik daina
vimas šį balių pacįarys 
puošnų ir linksmą. Šokių 
mefu veiks turtinga loteri- 
ja.Siailoterijaifantus ren
ka visi ateitininkai, jaunu
čiai, moksleiviai ir sen
draugiai .Fantus visi atne
ša sekmadienįspalio 31 d . 
vykdami į pamaldas. Juos 
priims salėje prieš ir po 
visų pamaldų.Jaunučiai, 
jaunesnieji ir vyresnieji 
moksleiviai ateitininkai 
atneša po du fantus. Pra
šome, mielas jaunime, ne
pamiršti savo pareigos.

ABITURENTŲ PAGERBI
MAS

Šiame spaudos baliuje, 
lapkričio 6 d.,kaip kasmet, 
bus pagerbtas mūsų jauni
mas .baigęs 12-tą gimnazi
jos klasę. Visi baigusieji 
prašome užsiregistruoti 
pas p. K. Milerį, telef. Li 
5-4o5$kad būtų žinoma iš 
anksto, koks jaunimo skai
čius baigė 12 gimnazijos 
klasę .Visiems bus tada pa
siųsti pakvietimai į šį pa 
gerbimą - spaudos balių. 
Prašome užsiregistruoti 
iki lapkričio 2 d.

KRISTAUS KARALIAUS

šventės akademija įvyks 
spalio31 d. 4 vai.p.p. Jau
nimo Centro salėje. Pro1-- 
gramoje paskaita ir meni 
nė dalis, kurioje dalyvau
ja mažųjų tautinių šokių 
grupė vad. mokyt. L. Ver- 

ickaitės, jaunimo choras 
vad.muziko V.Verikaičio, 
piano ir deklamacijos.
Kviečiame visus skaitlin-

Hamiltono spaudos baliuje LAISVĖS kontesto laimė
toja įteikia spaudos baliaus karalaitės leimėjimo 
ženklą. Ties jomis stovi baliaus organizatorius P. 
Pleinys. Kam šiemet atiteks karalaitės vainikas?

HLSK KOVAS ŠEŠTADIENĮ; SPALIO MĖNESIO 30 DIENĄ, 

JAUNIMO CENTRE /58 DUNDURN N./

RENGIA LINKSMĄ

ŠOKIŲ VAKARĄ
LAIMĖS STALIUKAI IR KITOS STAIGMENOS.

GROJA V. BABECKO ORKESTRAS.

PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARO

KOVO VALDYBA.

gai dalyvauti Kristaus Ka? 
raliaus šventės akademijo
je. Akademiją ruošia atei
tininkai.

J. Šilelis.

ŠALPOS FONDO REIKALAI

.ws'uWportas
VEDA KAZYS BARONAS

PAVERGTOJI LIETUVA
Š.Fjkomiteto narys p.K.Mik 

šys, pakviestas šio komite
to vi-ce pirmininko parei
goms. P.F. Rimkus-nauju 
narim Jo adresas: 55 West 
1st St:, liaminton, tel.: 385- 
7278. Panelė M. Kežinaity- 
tė pakviesta Vasario 16 ir 
Salaziečiy gimnaziją šalpos 
reikalą vedėja. Jos adresas: 
124 Gladstone Ave., tel.: 
JA 9-8441. Todėl nuo šio 
pranešimo dienos,minėtoms 
gimnazijoms gaunamas rė* 
mėją aukas, pasiąstą auką 
betarpiai pakvitavimus ir 
dar neperduotas aukas, už 
praeitą laiką, būrelią vado
vai prašomi perduoti p-lei 
Kežinaitytei.

Malonu pasidžiaugti, kad 
Š.Fondo sąrašuose jau yra 
šeši gimnaz.rėmti būreliai. 
Ją vadovai: St.Bakšys - Va
sario 16 gimnaz. remti,Ų.B. 
Bungarda - Saleziečių gimn. 
remti,Z.Orvydas - Vasario 16 
ir Salez.gimn.,St.Dahus-Va- tivuoja krepšinį ir stalo

IŠEIVIJOS GYVENIMAS

ŠALFASS suvažiavimas 
yra šaukiamas šį savaitga 
lį Clevelandė.

Lietuvis Jonas Viliūnas 
buvo amerikiečių futbolo 
didvyriu, įspirdamas pro 
fesionalu Toronto ir Mont 
realio klubų susitikime.Ie 
miamus tris tąškus.

Atrodo,kad Čikagos Li 
tuanicos futbolininkai pa 
teks į aukštąją lygą.

Netrukus bus pradėtas 
žiemos sezonas,kurio me 
tu lietuviai daugiaus ia kul

sario gimn..Kat.Mot.Draugi- tenisą . Treniruotės jau 
ja - Salez.gimn., St.Pilipa- pradėtosJKasų pajildymui 
vičius /SLA 72 kuop,/- Va- numatomi suruošti pasi- 
sario 16 gimnazija. linksminimai. Atkreipki-

I? • , •< • me dėmėsi į šio seštadie
Esamuoju laiku stipriau- Qto pobūvį Hamiltone.

sias naujas būrelis vad.St. 
Daliaus 7 25 nariai. Fon
dai! jau įmokėtas pilnas šio 
būrelio įnašas - 120 dol. 
Kiti būreliai nepilnos sudė
ties ar darbo pradžioje, ta
čiau dZiugu konstatuoti fak
tą, kad sustoję ar gerokai 
sulėtėją gimnaziją šalpos 
reikalai pajudėjo pirmyn vėl 
ir netrukus darbas suksis pil 
nu greičiu. Tai galima pada
ryti tik geros valios ir nno 
širdžią tautiečią dėka.

Paskiausiu laiku hamilto- 
n iečiai ir taip labai apsun
kinti įvairiomis aukomis,ta
čiau dar yra žmonių mielai 
ateinančią į pagalbą nepasi 
turinčiam ir mokslo siekian
čiam jaunimui anapus Atlan 
to. Tokiems geradariams 
tenka tik pareikšti padėką 
ir pagarbą . Būreliuose yra 
rėmėją, nešančią tokią au
kos naštą, jau eilė metą.Ne
bus nuostabu jei jie kartą 
pavargs. Turime dar daug 
tautiečių, stovinčių nuoša
liai šio darbo. Tokią mes 
prašome dabar jungtis į rė
mėjų būrelius, ar bent vien
kartine auka prisidėti prie 
paramos.

Rūbų ir kitų apivokos daik 
tų skelbta rinkliava iki šiol 
tedavė labai menkus vaisius 
Tenka patirti, kad dalis mū
sų visuomenės laukia iš Š. 
Fondo dar atskiro praneši
mo - prašymo, šalia jau pa
skelbto mūsą skelbimo 
spaudoje. Prašome visada 
pasinaudoti mūsą praneši
mais spaudoje ir prašome 
suprasti, kad komitetas ne
turi galimybės visiems pa 
skambinti telefonu ar para
šyti individualius laiškus.

Todėl pakartotinai skel
biame, kad daiktinė rinklia
va pratęsiama iki šių metą 
lapkričio 20 dienos.
Aukas prašome atvežti pas 

komiteto narius šiose vie
tose: miesto kalno dalyje 
pas F.Rimką, 55 West 1st- 
St.,Hamilton, tel.385-7278; 
miesto vakaruose pas R. 
Rimkevičienę, 104 Herkimer 
St.Hamilton, tel. JA 9-6547, 
ir Z. Pulianauską, miesto

-Sov.Sąjungos rankinio 
pirmenybėse Kauno Poli 
technikos vyrai užėmė 
penktą vietą.

-Lietuvis Kęst. Oren 
tas .dalyvaudamas Sov. Są 
jungos lengvosios atleti
kos rinktinėje,rungtynėse 
prieš Prancūziją lo km. 
bėgime užėmė ketvirtą 
vietą.

- Kauno ir Talino Poli 
technikų lengvosios at lėti 
kos susitikime nugalėto 
jais išėjo estai llo:lo9,tuo 
tarpu Vilniaus Pedagogi
nio Instituto studentai lai 
mėjo prieš savo kolegas 
iš Talino 13o:113.

-Vilniaus stalo teniso 
meisterio varda laimėjo 
R.Miknevičius /A.Sauno 
ris tik ketvirtas/ ir L . 
Balaišytė.

-Šiaulių Gubernijos a- 
laus daryklos sporto ko 
lektyvas pripažintas ge
riausiu viso j Sov.Sąjungo j.

-Lietuvos futbolo pir 
menybių paskutinės pa
sekmės: Kaunas Inkaras- 
Kauno Atletas 5: o, Taura 
gė-Kėdainiai l:4,Kretin 
ga-Alytus l:ąPlungė-Kau 
no Lima 4-3, Kauno Poli 
technika-Šiaulių Elnias 
o:l, Panevėžio Statyba- 
Šiaulių Statybininkas 1:1, 
/4,5 tūkst. žiūrovų Pane 
vėžyje/.

rytuose, 69 Melrose Ave., 
S. Hamilton, tel. LI 5-5652.

Neturinčius savo susisie 
kimo priemonių, paskambi 
nūs vienu iš čia minėtą tele 
fonų, aukos bus paimtos iš 
jūsų namą .

Š.Fondo Informacija.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ .spalio 
30 d. Hamiltono Jaunimo 
Centro salė privalo būti už 
pildyta iki pat pakraščių vi 
są Hamiltono lietuvią ! Tai 
reta proga paremti mūsą 
sportuojantį jaunimą ne vien 
kalbomis uždaruose rateliuc 

bet visuotinu atsilanky 
jy linksmam šokią vaka 
kur vienas - kitas dole 
iš kiekvieno dalyvio pa

se, 
m u 
re, 
ris 
teks į sporto kluuo kasą ir 
tuo pačiu sustiprins jų veik 
lą žiemos sezonui. O spor 
tinis veikimas 1965-66 metą 
numatomas labai platus ne 
tik su lietuviškais klubais, 
bet taip pat ir kanadiečių. 
Tad visi šį šeštadienį į spor 
tininką vakarą Kviečiami yra 
Toronto Aušros ir Vyčio na
riai ir Hamiltono ap. spor
to mėgėjai.

SLA 72 KUOPA 
HAMILTONE

pradėdama naują darbo 
sezoną,spalio 17 d., turėjo 
narių s-mą. Pirm.p. Z. Pu- 
Danauskas , pasidžiaugė 
nors negausiu narių skai
čiumi, bet darniu bendra
darbiavimu taip SLA,taip 
lietuviškoje veikloje. Pra
bėgant metų veiklos bruo 
žus paaiškėjo, kad turėta 
narių tarpe ir sergančių, 
kurių gautas draudimas žy
miai prašoko jų mokėji
mus centrui.Be abejo, ser- 
fantieji džiaugiasi gauta 

ios o-jos parama ir pata 
ria ir kitiems šiuo draudi 
mu susidomėti.Nė vienas 
nežinome,kada ligos nelai 
mė mus aplankys.

Kukli kuopos "kova prisi 
dėjo ir prie tautinio gyve 
nimo paramos

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

KELEIVĮ 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 pasisakymu 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.

METINE PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $ 5.OO.
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

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

Jos tėvai,okupuojant vokie 
čiams Lenkiją, pabėgo į 
Sov.Sąjungą,kjjr ji ir gimė 
Leningrade. Šiuo metu ji 
vėl apsigyveno Varšuvoje, 
kurmeisterė lanko vietos 
u-to ekonomijos fakultetą.

-£,16 m. Varšuvoje iššo 
ko Cernik.

-Bulgaras Chlebarovas 
su kartimi iššoko 4,16 m.

-Pasauliomeisteris V. 
Brumelis motociklo nelai 
mėje nusilaužė koją.Dakta 
rai dar nežino, ar rusas 
galės tęsti sportinę karje 
rą.

-Olimpinis Komitetas 
Madride nutarė 1972 m. 
olimpinių žaidimų vietovę 
nuspręsti 1966 m.įvykstan 
čiame suvažiavime.Sov. 
Sąjunga savo pareiškimą 
jau davė,nurodydama Mas 
kvą.

-Aštrios varžybos vyks 
ta Kanados futbolo pirme 
nybėse.Daugumas prana
šauja,kad dėl Grey taurės 
šiemet Toronte susitiks 
Calgary ir Hamiltonas.

-S į pirmadienį, lapkri
čio 1 d. įvyksta naujas biz 
nierių pasipinigavimas,su 
s įtinkant bokso rungtynė 
se Kanados meisteriui 
kroatų kilmės boksininkui 
Cuvalo ir juodukui iš JAV 
Terrell.

A.A. PRANAS MICKUS 
Per anksti, Praneli, mane 
palikai, sulaukęs vos 64 m 
amžiaus. Tave priglaudė 
šalti Montrealio kalno ka
pai, nors Tu turėjai daug 
vilčių gyvenimui. Tau mi
rus, sunkus pasidarė man 
gyvenimas ir aš netekau 
tolimesnių vilčių. Tiktai 
ant Tavo kapo galiu padė
ti gėlių ir laukti valandos, 
kada pas Tave galėsiu nu
eiti. J. Mickienė.

K.B.

ALICIA KAUFMANAITĖ,

ST.CATHARINES 
ONTARIO

SUSIRINKIMAS 
ATIDĖTAS

Visų St. Catherines lie 
tuvių susirinkimas, skelb 
tas spalio 31 dieną, dėl 
svarbių priežasčių nukel 
tas į lapkričio 28 dieną .

Sekr. J. Girevičius

-Klaipėdos Granitas fut 
bolo rungtynėse prieš Bals 
togės vaivadijos rinktinę 
sužaidė lygiomis-o:o.

-Dalius Navickas laimė 
jo raudonosios armijos 
bokso pirmenybes leng
vam sv.

-Baigminiam veteranų 
futbolininkų susitikime 
Šiauliai nugalėjoKauną 6: o atstovavusi Argentinos šokikes į 

tolį Tokio Pasaulinėje Olimpia
doje, 12. 5. 65 Tarptautinėse to 
sporto varžybose Rio de Janeiro

-Futbolo rungtynių pa- laimėjo antrą, vietą, nušokdama ---- /. . , -e , „ „
sėkmės:SovBąjungą-Grai 5(38. Cariota Ulloa iš Chiles, pir-Pa£®rkl“*s.
kija 4:1, Lenkija-Škotija mos vietos laimėtoja su 5,53. Bra-Y^Ch^is i kviečiam
2.1 Lenktja-Suomija .?ietės ?ibeir0 ohagas leiejcaip

-Atrodo, kad pasaulio
loo ir 2oo m moterų bėgi sportininkės toli atsiliko 
štein yra žydų tautybės . nuo mus9 Savaites.

SUDBURY

IŠ VISUR CHORO SUKAKTUVĖS

Sudburio lietuvių choro

v. Christ King bažnyčios sa

„ . * .. . .v n lyvauti choro nariai.Santos 5,15. Argentiniete Cnsti- J
na Irirzum 5,6. Kitų P. Amerikos dalyvauti choro nariai.

nuo mūsų lietuvaitės.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

pirmą ir antrą vietą pas i 
dalino garsusis lietuvių 
meisteris Vladas Mikėnas 
ir A.Jogėla/9 taškai/.Per 
pustaškį nuo jų atsiliko stu 
dentas Ridzvanavičtus. Ve 
teranas J. Vistaneckis ga 
votik5 ]/2 t. Turnyre daly 
vavo 14 šachmatininkų.

-Andrew Šaltis laimėjo 
Niujorko miesto juniorų 
pirmenybes dvejus metus 
iš eilės.

-Milvaukee mieste įvy 
________ u._r_______ ko Amerikos latvių pirme 

ziiijosĄP. Haley/Sarnia/, nybės,kurias laimėjo mels 
G.Rubin ir J. Labelle. teris A.Rankis.

Antrą vietą užėmė A. Kark 
linš^

- Švedijos pirmenybes 
laimėjo Z.Nilsson ir M. 
Johansson . Trečią vietą

-Kvebeko provincijos 
pirmenybėse dalyvavo 48 
šachmatininkai.

Pirmą ir antrą prizą pa 
sidalino studentas Lantos 
ir mums gerai pažįstamas 
L. Witt. Jie surinko po 5 
taškus .Toliau sekė 7 lošė 
jai, gavę po 4 1/2 t. Jų pa
vardės duodamos pagal už 
imtą turnyre vietą:Dr.T. 
Ackermann /buvęs Pietų 
Afrilco^čempionas/, R. Ru 
bin, I. Žalys, E. Leimanis 
/ neseniai atvykęs iš Bra

G. Rubin ir J. Labelle.
Po 4taškus pelnė:H.Kem 

?er, W.Hemmelis, L. Leder, 
i. Therien ir E.Baikovi- 

čius.
-Lietuvos pirmenybėse

užėmė B. Jansson. Turny 
re nedalyvavo didmeiste- 
ris Stahlberg ir meisteriai 
E. Lundin ir K.Skold.

_H amburge įvyko treč io 
sios Europos komandinės 
pirmenybės.

Pirmą vietą užėmė So
vietų Rusija /66 taškai /. 
Po jos sekė Jugoslavija ir 
Vengrija /po 57 t./;Vaka 
rų Vokietija/451./ ;Rumu 
nija / 41y2t. /;Olandija- 
/ 33 Ų2 t./

-Šešios komandos daly 
vavo Niujorko miesto ko 
mandinėse pirmenybėse. 
Pirmų vietą užtarnautai 
užėmė Manhatan šachmatų 
klubas. Antra vieta teko 
Marshall šachmatų klubui.

-Massachsetts atviras 
pirmenybes laimėjo mels 
teris J.CurdoiAntrą prizą 
gavo A.Keves.Viso aalyva 
vo 78šachmatininkai.

- Santa Monika miesto 
atvirame turnyre dalyva 
vo 81 šachmatininkas. Pir 
mą prizą gavo didmeiste 
ris Arthur Bisgueir. Ant
ruoju išėjo meisteris Carl 
Pilnick.

-Bostone pasibaigusio 
se Amerikos jaunių pirme 
nybėse ptrmą vietą užėmė 
W.Martz/8t./.Antrą vie 
tą užėmė gabus 16-metis 
R.Wachtel/7 Į/2 t./Tre
čioje vietoje liko praeitų 
metų čempionas J. Meyer 
/6 ]/2t, /Ketvirtą vietą ūžė 
mėdaug žadantis 14-os me 
tųSalMatera.Turnyre da
lyvavo 41 jaunuolis .Turny- 

ruogtynėB ,arp melstaF “

centrui.Be
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PIRMAS SlO RUDENS KONCERTAS-BALIUS
RENGIAMAS "BALTIJOS" STOVYKLOS KOMITETO, 

ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 30 D. 7 VALANDĄ V AK.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

Programoje:
SOLISTAI DANA STANKATTYTĖ IR STASYS BARAS 

ŠOKIAI GROJANT PUIKIAM ORKESTRUI

ĮDOMI LOTERIJA, BUFETAS IR KITOS ĮDOMYBĖS

Įėjimas $ 2.50, studentams ir moksleiviams $ 1.00.

Dalyvaukime visi!

BALTUOS “STOVYKLOS

namukas nakvynėles arch.V. 
Zubas beveik visu trečdaliu 
padidino ir pridėiio patalpą- 
eventualiam toiletui ir prau 
sykių įrengimui, kurių dėl lę
šy stokos šiuo metu dar ne 
numatoma daryti. Bendram vi 
sos stovyklos naudojimui pra 
usyklos ir lauko toiletai bus 
įrengti atskirai, kuriais tuo 
tarpu turės naudotis kaip pa 
lapinių, taip ir tų namukų 
stovyklautojai.

Pagal šį naują praplėstą 
projektą nakvynių namukai 
pritaikyti ir suaugusiems ir 
kai stovyklaus jaunimas.

Pr.R.

RINKIMAI KLB MONTREA- 
lio Seimelį, skelbti spalio 
31d. nejvyks, nes atidėti 
į lapkričio 14 dieną.

ŽYGIUI Į JUNGTINES TAU SESTADIENINĖMS MOKYK- BIRELIS KONCERTAS 
TAS LOMS PAREMTI

ruoškimės visi. Iš montre-vakaras bus lapkričio 6 d. Šeštadienį, spalio 30 d., 
alio į New Yorką bus vykstAušros Vartų salėje. Prog- Aušros Vartų parapijos salė 
tama mašinomis ir autobu-rama ruošiama, bet jau da- . , ., , .
su. Autobusas ten ir atgal bar aišku, kad dalyvaus sol. J6 "us l“omus koncertas, ku , 
kaštuos $13.66. Bus parū-A. Paškevičienė, pianistas rio programą atliks žinomiem 
pinti viešbučiai nakvoti. Re R. Kličius ir D.Lukauskai- 
gistruotis kelionei pas A. tė- baletas.
Gražį tel:739-9328 ir pas Vakaro metu bus paroda, 
y.Piečaitį tel:366-7041. kurioje bus darbai dailintu 
Šie komiteto nariai priima kų R.Bukausko, V.Remefk 
traukas. Paskambinkite kos, A. Vazalinsko/galima 
ir jie auką paims iš jūsų dus paveikslų įsigyti/. Seks 
namų. Iki šiol surinktos šokiai, bufetas, loterija.
aukos skelbiamos skyrium Bilietą t suaugusiems $i. 50, 

moksleiviams $0.50. Da- 
LTt’J " lyvaukime visi.

• Kudirkos šeštad. mok.tė 
vų susirinkimas atidėtas į 
spalio 31 d., po 1O val.pamal 
ių šv.Kazimiero par. salėje. 
Tėvai privalo atsilankyti ir 
sutinai prašomi būti.

• j.Dalmantas sveiksta 
Lachine ligoninėje,o ponia '

la,’ J.kibirkštienė po 5~dol g^po'operacijPsT1 J~” 
Adamonis 4 dol., J.Akmin.
A. Blauzdžiūnas, J.Piečai- 
tis, po 3 dol.; P.Gabrys,B 
Bagažiūnas, K.Sitkauskas,
B. Staškevičius, A.Kalvai-

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir
ketvirtadienį 2-4: 7-9 p. m.
antradienį ir
penktadienį P' m‘

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

PO 7.3175;

DIDIEJI BANKAI 

prirašo taupytojams palu 
kanas už pusę mėty šio mė
nesio gale. Užtat spalio pa 
baiga ir lapkričio pradžia yra 
pats geriausias laikas per
kelti santaupoms į “Litą“. 
“Litas“ moka 41/2% indė 
liy sąskaitas ir 4% už eina
mąsias sąskaitas, palūkanas AUKOS ŽYGIUI Į J 
skaičiuoja mėnesiškai ir dar NES TAUTAS PLAUKIA 
duoda nemokamą gyvybės drau Aukojo: kun.F. Jucevi - 
j- -t • tfonnn t i i • čius 1OO dol., Saulių kuo- dimą iki $2(00. Tau kam lai-pa 2Qt V.Kudžma ir K. 
kyti pinigus kitur už 3%, kai Pečkys po 1O dol., Gaudzė 
„..i; Panti virš "%? Juozas Lukoševičius, J. Laigan gauu virs o. mikis, J.Baltulis, Rudytė,

Litas jau perviršijo pus ję.Andruškevičius,Sutkai- 
antro milijono dolerių ir su tis, K.Mickus, J.Kibirkš- r___
Tamstų pagelba iki galo metytis, J Vie ra it is, St.Kęsgai^ Adomaitienė gerai jaučia 
lengvai galėtų padidėti dar 
vienu ketvirčiu.milijono.

Pr.R.
• NL bedrovės pirmin.
L. Girinis-Norvaiša šį §a- -
vaitgalį buvo išvykęs į C i-tis, S. Barauskas, J. Paku- 
kagą, kur turėjo bendro - lis, J.Petrauskas,M.Juod- 
vės reikalų. viršis, J. Gražys po 2 dol

„ _ . . , J.Araminas, V. Jonynas, V
• Pp. Balniams, išvyks- Daniliauskas, J.Seidys, H. 
tanttems gyventi į Čikagą, Adomonis po 1 dol. Viso iki 
pp. Cečkauskų namuose suspalio 24 u. surinkta$238. 
ruoštos gražios išleistuvės 
Geros sėkmės naujoje gyve 
nimo vietoje.

• Laikrodininkui A. Žu
kui už padovanotus 5 vie
netus pasiųsti į Lietuvą 
nuoširdžiai dėkoju.

A. Kavaliūnaitė.

:nmp seserų paramai 
parengimas -vakarienė ir 
koncertas turėjo pasiseki 
mą. Vakarą atidarė p. Ged 
vilienė ir vedė Jonas Luko
ševičius. Jis pristatė kon- 
certantus: V.Vaupšaitę, P 
Vaupšą, mergaičių chorą, 
vedamą sės. Bernadetos,

namu pp HMM » Aušros Vartų šešt. mok. L. ir D. Blauzdžiūnaites 
jėvai išrinko naują komite ir kvartetą-N. ir V. Mika-

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Residence MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

lą: Bėniušį,Niedvarienę.KIjlajūnaites, D.Barteškai- 
Henę, Tanner ir Vasiliaus-tę, D.Sibitytę, fortepiojo- 
tą. ,nu palydimas R.Piesinos.

_________________ Visi koncertantai publikos 
Įbuvo šiltai priimti ir gra
žiai įvert inti.

Po koncerto ėjo labai ge
rai paruošta vakarienė, la
bai gerai aptarnaujama po
nių. Į galą sekė loterija, 
kurią vedė J. Lukoševičius, 
P.Vaupša, p.Kęsgailienė ii 
p. Staskevičienė. Gale va
karo Sės, Bernadeta visie 
pas padėkojo.

STASYS DAUKŠA, LI., D. 
4 Notre Dame St. E.

Suite 902 ir 903 
Te!.: 861-8478 ir 

861-8479

DR. V. G1R1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. IRWIN COP NICK.
Dantų Gydytoja* 

4966 Decane Blvd.
Suite 7

Montreal. Que. Tel. 489-3191

NOTARAS
J. BERNOTAS 

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

Suite 2001 
TaL: UN 6-4364

SKAUTES RUOŠIA KAUKIŲ 
BALIŲ,

turis įvyks spaŲo 29 d. ant
radienį, pas V.Šemogą,7491 
Lasalle Blv., Verdune. Visi 
skautai ir skautės renkasi 
f:3Ov.vak. su kaukėmis.
• Montrealio ir už jo ribų 
žinomo siuvėjo M.Mačiuko 
žmona sunkiai susirgusijtu 
ri po didesnių pagelbų ligo 
ninėje, jau yra sveikstanti.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

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

Telef.: 669-8834

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate uosurd 
Nariai.

D. Baltrukonis
P. Rndinska*
J. Skučas

Sklypai, residendniai namai, 
apartmentai, inveetaeijoa, 
margyčių parūpinkna*.

RE 7-0844 
HU 1-2957 
RA 2-6152

’’LITAS

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarai* ir šeštadieniai* 1 
pagal susitarimą.

(1062 Bloor W., Toronto)
(j rytu* nuo Dufferin Str.)

Raštinė: LE 4-4451. 1

=3067 ' MK------- MM—, f

NOTARAS 
ANTANAS LIUDZIUS.B.L. 
Bendrdarbis V.S.Mastis, 

L.L.D.
Namų.farmų ar bet kurio 
verslo pirkimo-pardavt - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičiai, sutartys, testa 
mental ir visi kiti teisi - 
niai reikalai.
408 RONCESVALLES AV 

TORONTO.
Margio vaistinės II aukšt. 

Namų: CR. 9-6166.

ji solistai Dana Stankaitytė 
ir Stasys Baranauskas. Pel 
skiriamas stovyklavietės įren 
gimui. Visi kviečiami dalyvau
ti.
• Tėvų Jėzuitų vyresnysis
T.B.Markaitis atvyksta Mon 
trelin ir ketvirtadienio va
kare 7:30 vai. Aušros Vartjj ___ o
klebonijoje, noriturėti susi LIETUVIŲ STUDENTŲ RĖ- Įst.tel.LE 7-1708; 
tikimą su visų organizacijų MĖJŲ Namų:CR.9-

1 atstovais Montrealyje. Būrelio susirinkimas šau- ----------------------------- -------
■-Ši sekmadieni bns renka - K mta.'“ setaildtenj PUTVI° ŠAUUV KOOPA 
mos aukos parapijos saleje, prisikėlimo par. Muzikos Kuopos taiklaus šaudy 
aaremti Jaunimo žygio. salėje. Visi? kam rūpi mu- mo komanda susidedanti
• A.ir M. Čepuliai atšventė sų priaugančioje inteligen- iš š. G. Artičkonio, š. VI.

metu ir V ir M Murauskai11!0!6 ^laikymas lietuvybės Rukšio, š. B.Savicko, daly 25. metųir V.ir M.Murauskajpra|OIniįšįsuglrinkimąat vavo DevĮntoje Lie{uvi^ 
is metų vedybines sukaktis, silankyti, taip pat įsijungt- dienos St. Catherine su

efaildtenį PUTVIO ŠAULIŲ KUOPA
> Kuopos taiklaus šaudy

Adomonis Insurance
Agency Inc.
3907 ROSEMONT BLVD.

TEL.: 722 - 2472

GAISRAS-AUTOMOBILIAI-ATSAKOMYBĖ- 
GYVYBĖ

KAD PASIRAŠĖ SUTARTĮ AP

DRAUDOS DARBUI SU:

Prudential Assurance
Co Ltd

PRUDENTIAL YRA VIENA IŠ 

DIDŽIŲJŲ APDRAUDOS BENDRO

VIŲ SU ILGAMEČIU /VIRŠ 1OO ME

TU/ DARBO PASTOVUMU.

TUO PADIDINAMA APDRAUDOS

GALIMYBĖS IR SUSTIPRINAMA

SAVISTOVAUS AGENTO POZICIJOS.

P. ADAMONIS

CHARTERED INSURANCE BROKER.

Savistovus Agentas

ti rėmėjų eiles. Susirinki
me bus sprendžiami svar
būs reikalai. V-ba.
KLB KRĄŠTOMVALDYBOS 

KULTŪROS KOMISIJOS 
pirmininkas inž,St.Kairys 
jau sudarė savo "štabą" iš 
9 asmenų. Beveik visi jo 
nariai yra baigę šiame kr. 
aukštuosius mokslus. Lin 
kime jų darbams sėkmės.

ruoštose šaudymo varžy 
bose ir laimėjo pirmąją 
vietą,prieš St. Catherines 
" Ramovėmis" ir Hamilto 
no medžiotojų klubą "Gie 
draitis". Komandai dau
giausiai taškų surinko š. 
Vl.Rukšys.

Individualiniai, varžybo 
semirmąją vietą iškovojo 
P.Simkevicius,Hamilton , 
antrą V.Sasnauskas Hamil 
ton, ir trečią E.Kuchals- 
kis-Toronto.

Ultra Modern
Construction

SAV. VLADAS IVANAUSKAS
• Statyba vyksta LaS'allėje prie Dollard Ir Newman

• Statomi modernūs dupleksai, dydis 28x40 pėdų, 
5 kambarių.

• Pilnas centraltnls apšildymas.
• Kaina: $21,750, Įmokėjlmas visaip prieinamas.
• Namai tinkami Ir investavimui.

TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596.

PARDAVIMAS■ PIRKIMAS

U Adresas: 1465 De Seve Street

Montreal 20, Que., tel. 766 ■ 5827

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask. 
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas Iki $10,000.

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

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus ir įrengimai apšildymui. 
Nemokamas krosnių valymas ir 
aptarnavimas. Tel: 739-9328.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimo*.

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.
netetoeeoeototoessMM

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
TeL WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Ar žinoma,kacl
“NEPRIKLAUSOMOS“ 

LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ

I.G.ELECTRIC R’d.
Eleiatroa kontraktorin* 

IGNAS GURČINAS 
888 — 56 Avenue 

Udxne. TeL 631-0882.

PINE LAND CORP, 
agento* ROMAS VERBYLA | 
Investavimai žemė St. Hebast, 

netoli St. Helen salo* 
(1967 m. pa*, parodo* vieta). I

Adreso*: 5360 B«usM«t, I

spausdina bilietus, pa
kvietimus, vizitines,įvai 
rius blankus, receptams 
lapelius, vedybinius pa 
kvietimus, mirties atve
ju užuojautos laiškus,pa 
dėkos korteles, visokius 
“statmęntus“,. vokus su 
adresais, laikraščius , 
žurnalus ir knygas. 
Darbą atlieka pigiau, ne 
gu kitos spaustuvės. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti 
m • — —•— • I paštu ir paštu pasiųsti.
254^4287 k VI 4-9254. Atl|'esas: George Street, 

aSalle. P.O.. Canada.

rezidenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
morgičig parOpinimas.

____ IMMEUBLES

"VEŽINA
REALTIES

Brokers

6571 - 10th Ave.,Rosemount 

Montreal 36, P.Q.
$av. Aadrtoa Zlxiunas. 725-9788. gEfa

Montreal Real Estate Board Nariai it,

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE 

galaxie Thunderbird

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

SALES MANAGER'S ASISTENT

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

768-8831
Keating Ford Sale* Ltd.
Tel. namų DO 6 - 2548
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